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! ! . os jornais publicaram o ·seguinte te• 
ttégrama: 
1 "ROMA, 2 (R.) - O chamado "mo
Mmento sã, !ncompativeis com os ensi
~iao pelo orgão do Vaticano "Osserva
;tore Romano", o qual escreve: 
[ "Os principias e tendencias deste m~
!v)mento .. são incompatives com os ensi• 
ilamento.; da !greja." 
: , Os ciquerdlstas cristãos até recente
!mente davam ao seu partido o nome de 
~'Movimento Comunista catolico", mas 
bodiÍicaram-.no em seguida a uma con· 
icienaçã,o. velada feita pelo. Papa. 
' o }iosservatore Romano" diz estar 
~utoriià'do a declarar que· os promotores 
kia. esquerda. cristã não. têm o direito de 
ka-}!ÍÍ como interpretra do penr.~men~o 
icf:istlo, . nem de· procura:· conquistar a 
Fciesão dos amigoo. cato~icos do povo. 

'Os cQmunistas cato11cos constituiam 
j:";~. movimento,ativo, ainda que peque
/iio, q.ue operou.· dm. __ ·an. te os 9. meses em 
!que Roma êsteve ocupada pelos ale
mães. Qíiándo o. Papa, fez sua pr!mei
!ra aparição, após a entrada dos aliados 
Jem Roma, os lideres catolicos saudaram 

! .. WI santidade com uma procissão de 
~.:h ',de.ira. s. vermelhas, sob o balcão de 
nele o· Sumo Pontifice se dirigia à po• 

lpulàção de Roma". : 

* * .,. 
!'leste despacho, varias coisas sào mm

:to dignas de nota. A primeira, é que 
o movimento em .questão tinha timbrado 
iem se chamar "catolico". O LEGIO
:NARIO já tem dito mil vezes - e os 
1:tatos confirmam com uma evidencia so• 
la,r. - que não estamos mais no tempo 
iero'' que os comunistas, os socialistas, os 
protestantes, investiam contra igrejas 
'cato!icas, de bombas na mão, para fa
'zer saltar tudo aos ares, desde o apice 
'éfo campanarlo até a pedra de angulo 
kíos alicerces. Este tempo já está longe. 
/Hoje, os protestantes "namoriscam" 
os catolicos, procurando arrasta-los para 
iuina. especie de pan-cristianismo pratl
jco. Os comunistas deixam de lado seUll 
ipunl1ai~ e suas bombas, a que devem 
. tão assinalado fracasso na Espanha, e 
[começam a "politique de la maln ten-

(Uunclue na a.• pag,) 
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NOMEAÇõES NA CURIA ME-1 

TROPOLITANA 
No dia 29 de dezembro pp., S. Excia. 

Revma. o sr. carlos carme.Jo de Vascon
celos Mota, nomeou Pro-Vigario Geral 
da. Arquidiocese o Revmo. Sr, Conego 
Dr. Antonio de castro Mayer, que exer
cia durante a vacancia da sede as fun
ções de Auxtliar do Vigario Capitular, 

Na. mesma data, s. Excla. Revma, o 
Sr. Arcebispo Metropolitano nomeou 
Escrivão da Curia Metropolitana. o Rev
mo. Sr. Padre Antonio Trivlfio, antigo 
Coadjutor da Matriz de Santa Cec!lla. 

Acredita-se que pereceu em 
Varsovía um heroico Jesuita 

Segundo a KAP, agencia polonesa de 
imprensa catollca, acredita-se que ape
sar de sua. avançada idade, o Revmo. 
Pe. Thomas Rostworowskl, S. J., mostrou 
heroico e generoso sacrlflcio na asslsten
cla espiritual e material aos feridos de
fensores de Varsovla, ,morrendo em uma. 
capela. subterranea quando os alemães 
tomaram a zona antiga da cidade e ![. 

zeram voar varios tuneis. Um dos fatos 
Ignorados na. defesa de Varsov!a. é a he- . 
roica participação dos Padres Jesuítas 
e Franciscanos. 

Intacta uma Imagem da Vir -
gem no meio das ruinas 
De Paris, por intermectio da N. c., che

gou-nos a noticia de que em um dos ul• 
timos bombardeios anglo-americanos 
sobre a. Belr,ica, no qual o povoado de 
Tourtray, na. Flandres ocidental, sofreu 
grandes danos, apareceu intacta entre as 
ruinas de uma velha Igreja do seculo 
XVI uma· imagem da Santiss!ma Virgem 
Maria. 

Segundo informações recentes, os edi
fícios religiosos em toda a Belgica não 
sofreram maiores danos durante a ocupa• 
ção nem durante os bombardeios.:i'·,r'-' 

!Pastoral ôe Saudação de S. Excia. Revllla. 
~. Snr. Dom Franc~co Bor~ , do Jmaral 
i No dia 8 de dezer1bro proximo passa- Cristo, não descansa. dos tra?~Jho~ de 
:ao, s. Excia. Revma., o Sr. D. Francis- zelo e apostolado para a santiflcaçao fl 
co Borja do Amai·al tomou poi;.se de sua salvação do mundo. Que consolação in

' nova Diocese, Taubaté, publicando na finda ao contemplar os frutos dos seus 
: mesma data sua, f' Pastoral de Sauda• sacrlficlos, as almas que se entreabrem 
'ç~aos seus diocesanos. para as belezas da fé e pratica das vir

sua. · Excia. Revma. Inicia a sua Pas
ltoral de saudação com as seguintes pa-
· lavras de D. Duarte LeOpoldo e Silva, o 
1 inesquecivel Arcebispo de São Paulo: 
, "Se nos sobejam motivos para fe!ici
ltarmos a todo o Estado de São Paulo, 
/queremos contudc saudar particularmen~ 
te a Diocese de Taubaté. Este era o 
sonho dourado de um ilustre taubatea

. no, honra de Nossa terra natal e Jus
' tre· do Episcopado brasileiro. A Nós, 
taubateano como ele, reservou a Pro-
videncia a consoladora missão de con
fiar ao primeiro Bispo de Taubaté o 
baculo e a mitra legados por ele à futu
ra. Catedral do norte paulista". 

A seguir, s. Excia. Revma. comenta 
o seguinte fato: 

"Não faz muito. por ocasião de uma 
das ultima:; revoluções, num pais da 
Europa. Bar,do de sicar!os, revolver em 
punho, entra saci·iJegamente numa Igre
ja. Aproxima-se do rabernaculo. cra
veja-o de balas, dizendo entre espume
jar de odlo e vingança; "Até que afi· 

. .nal nos encontramos. Jesus'!" 
l!l a repetição do clamor dos perfldos 

judeus: "Não queremos que Ele reine 
sobre nós". Para contrapor-se a esta 
voz da Impiedade, levantam-se almas de• 
votadas que exclamam com São Paulo: 
"ll: preciso que Ele reine ! " · 

O Apostolo das Gentes, que dá. o no-
1 me ao l\Oss~ dlnamico Estado, ensina• 
. nos que toda a grandeza é amar Jesus 

Crucificado. E com este Ideal sublime, 
entrega-se à piedade, ao sacrifício; com 
a. palavra dominadora prega esta doutri
na. de vida e . im<>rU>.Jidade. e · consegue 
os mals estupendos J;rocijgios. "É preci
so que Ele reine!" Com esta flamula 
de. combatàe, morre todos os dias, faz
se tudo para todos, af\111 de a to
dos ganhar pai-a o Céu. A'.Jgra-se com 
os que estão alegres, cllora oom os que 
choram, e seu coração que é todo de 

tudes! 
E depois destes combates gloriosos, 

fundadas tantas Igrejas, pode contente 
voar para a coroa do triunfo, que, do 
justo Juiz vai jubllosamente receber". 

F!nalizando, antes de dar a benção, o 
tei·celro Bispo de Taubaté, referindo-se 
ao Santo Padre, escreve estas palavras 
plenas de amor filial: 

"Comovido.s, ajoelhamo-nos aos pés do 
Vigario de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
gloriosamente reinante, Plo XII, figura 
central do mundo contemporaneo. No 
meio de fogueira e sangue, ao ribom
bar dos can·hões e espoucar das metra
lha.a, os olhos se voltam suplices para o 
tntrepido Pontífice da paz, suplicando
lhe a. palavra de conforto, o a uxillo de 
sua caridade imensa, a 'sua !nvencivel 
força moral afim de ~onter as furias da 
desordem e da destruição. 

E o Santo Padre ora e sofre, fala e 
trabalha, orienta e salva. 

Nações que não comungam da mes
ma fé, a! credenciam os •eus embaixa
dores . 

Todos - catolicos ou não - escutam 
atentamente a unlca voz qu~ soberana
mente fala de justiça e caridade. repro
vando as crueldades e enaltecendo .os 
que suavizam os horrores da guerra. A 
maior· vitoria foi conseguida pelas ora
ções do Sumo Ponti!lce, que in1pavido 
e firme · em seus propositos, e com a 
energia. de sua palavra, obteve a Inco
lumidade e a salvação da Cidade Eterna, 
em cujo solo repousam as reUquias de 
mill1ares de Martlres e cujos monumen
tos religiosos são a ufania da civiliza
ção cristã. 

A Sua. santidade gloriosamente rei
nante, Pio XII e ao seu augus:~ Repre
sentante, o Exmo. Sr. Nuncic- Apostoll
co, D. Ben,o Alais! Mase!la, tão identi
ficado com a. nossa gente e querido em 
nossa patria. o respeito filial e sincero 
devotamento do 3.o Bispo de Taubaté". 

10 · DEVER DA GRÃ BRETANHA 
Ê AUXILIAR A. POLONIA 

"O dever da Grã Bretanha é pro
cura.r que a Polonia surja de novo 
como nação)ivre, independente e so• 
berana, porque a Polonia é a pedra 
de toque da liberdade do mundo e 
especialmente da liberdade da c;is· 
ta\idade na Europa" disse o Exmo. 
e Revmo. Mons. Ber~ard Griffin, Ar, 
cebispo, de Westminster, ao come· 
mqrar a 16 de dezembro o ciocoente
lla,tio de fundação da ,Missão Polo· 
nesa Catolica nesta capital, segundo 

[. \')forma a I{ap, agencia polonesa da 
,, foprensa catolica. 
, ··\"O futuro da Polonia depende ôa 
;.1yan.utenção das promessas que se 
~-1:ndam na Carta do Atlantico e na 
p'· ·\vindicação ~a justiça pela' qual 
'ir-r.it ,gµerra universal se peleja", dls, 
: .Eif:.,, ])_~mo. e Revmo. Mons. Griffin. 
c·,·necordou logo a opinião de. seu 
lt~i:~,~~or. ~ ~m,ç_g, Q ~, \é-' . ' . 
j't~t:~: 
'81· 

Hinsley, de que "a solução do proble· 
ma da Polo1lia será a prova que . de
terminará si o mundo se dirigirá para 
a escravidão, a opressão e a lei <lo 
mais forte, ou si os princípios do 
amor cristão, ,da .liberdade cristã e 

' da justiça cristã hão de prevalecer. 
"ô mundo tem com a Polonia uma 

divida de gratidão. Depois de cinco 
anos de guer.-a a Grã Bretanha com
preende que a oposição da Polonia 
à dominação nazi ajudou a evitar 
uma catastrofe". O Exmo. e Revmo. 
Mons.,,Griffin recordou que o povo de 
Varsovia, homens, mulheres e· meni· 
nos, havia· demonstrado ao mundo 
até que altu\·as de herolcq sacrificio 
pode subir a alma huri1aria cultiva
da· nas virtudes cristãs. · i,.' Imacilloda 
Virgem Maria, Mãe de Deus ..:.. con, 
clulu ....,. nãQ, abandonará as·· esperan•. 
~-AA_• fleis.·filllos.~.·~ 

Pela preservação. das familias cristãs Visita. de S. Excia. Revma. Dom 
Carlos Carmelo de ' Vasconcelos 

• 
Celebra-se hoje a festa litur.~ 

gica da Sagrada Familia, na qual. 
o objeto de nossas meditações 
devem ser as relações de justiça 
~. ,caridade perfeitissimas, o espi:
rito sôbrcnatttral ardente que 
reinavam na Santa Familia de 

'\ 
Nazaré. Nesta epoca · e;tn que a 
dissolução da. familia .jarece se 
acelerar tanto mais qu$ito mais 
se. proçlam4. que a fatpHia .é a. 

, base da sodedade;_ ~~*'.mos.pe· 
dir á Sagrada Familia as graças 
necessariás ~i\l:/lue frutifiquem 

AS ATIVIDADES· DA EMBAIXADA 
RUSSA NO MIXIGO 

Despacho da N. C. procedente de 
J\Ionterrey, i\Iexico, informa que "O 
Sol" diario desta cidade comenta em 
sua coluna "Antena" diversas afir· 
mações dum comentarista norte-ame· 
ricano, Carleton Beals, sobre as mul
tiplas atividades àa Emhaixada Rus· 

. sa, entre outras, a promoção de pro· 
'gramas de radio, boletins de informa
ções, distrlhuição de noticias, espeta· 
culos, museus, etc. 

uma forma diferente de governo, de 
organização economica e social, fal
taria ao devido respeito a soberania, 
independenc;a e madureza do inteli· 
gente povo mexicano". E, desta for· 
1na, aliando este louvor a uma ha-

? bil propaganda, com base nos suces· 
· sos miUares alcançados aparente
mente unica e exclusivamente pelas 
forças comunistas, e mais as noticias 
de liberdades,, e liberdades religiosas 
na velha Russia, organ:sa uma pro
paganda. grandiosa, mui~o mais efi
ciente que a 3a. Internacional, tol'· 
nando o socialismo agradavel ao pa· 
lactar de to.dos. 

em nós os exemplos de virtude, 
que ela nos dá. 

Nosso cliché reproduz o qua
dro de Andrea de! Sarto. 

VARSOVIA DE HOJE 
O "Times", de Londres, comunica que 

um aviador inglês, que lutava em Var
sovia. ao lado de Exercito Metropolita• 
no ?Olonês, conseguiu libertar-se e en• 
viou um relatorio sobre a situação -do 
,11ovo de Varsovia. Ha homens grave
vente feridos que jazem nas fossas à 
beira das estradas; ha falta de reme
dios. Dezenas de milhares de habitan
tes dormem nos campos. 

Os fuzilamentos em mai;.sa, e o enfor• 
camento da mocidade suspeita de co• 
operar com o exercito polonês, conti
nuam sem tregua. Os alemães proibi
ram às enfer111eiras acompanhar os 
hospitais evacuados da cidade. As en
fermeiras foram enviadas para traba
lhos forçados na AÍemll'nha, os doentes 
ficaram sem auxilio. Milhares de ha~ 
bitantes foram enviados para a Ale
manha; sendo seu destino desconhecido, 

Inumeros caminhões repl~tos de obje
tos dos museus, dirigem-se para o Reich, 
Muitos .arquivos destruídos foram aban
donados. 

"Entre as atividades da Embaixa
da Russa, dinamica como nenhuma, 
Carleton Beals chama a âtenção para 
os programas radiofonicos por ela 
ol1ganisados, entre os quais está o pa· 
troei nado por "Petroleo Mexicano" 
- Neste programa formam o atrati· 
vo principal as noticias mtmdiais co-

'"mentadas; estas notic'.as e seus co· 
mentarios chegam às Estações XEFO 
e XEUS por intermedio de Oumans· 
ky, diretamente de Moscou. O custo· 
das ditas transmissões chegou t 
perto de meio milhãl'l de pesos 
anuais, que foi coberto pela Embai· 
xada Russa. 

Um Estado que conculca os direitos 
da pessoa. expõe~se a perecer 

Do Palacio Russo em T11cubaya 
(bairro residencial) sai desde feve
reiro do ano passado, o Boletim de 
Informações 8ovietico, publicado em 
espanhol e enviado a um grande nu
mero de pessoas desta e demais na.· 
ções sulamericanas. 

Fala Sua Santidade a uma Comissão de Legisladores 
dos Estados Unidos. 

O escritorio de noticias Tass, por 
intermedi'J da agencia Anta distribui 
telegramas a varias periodicos ••• O 
material, diz Beals, redigido tambeIÚ 
no escritorio mexicano, ataca dura
mente aos ~stados Unidos, sob o pre· 
texto de que eles impedem o desen· 
vol vimento economico do .Mexlco. 

O teatro !ris tambem foi alugado 
por tres anos com pagamento adean· 
lado pela Embaixada Sovietica, com 
o proposito de exilJir peliculas e obras 
teatraig, coreograficas e culturais 
Um museu sovietico, na metropole, 
expõe perante o publico os materiais 
l>elicos devidos' ao esforço russo,. e 
faz pensar aos visitantes que o triun
fo das armas comunistas se déve 'ex
clusivamente a sua organização, ao 
seu denodo e a sua industria belica. 
Os ingleses contestaram com outra. 
exposição semelhante, Os norte-ame
ricanos residentes na capital, viram 
éom desagrado que nem uns neu ou- · 
tros mencionam siquer de leve o au
xilio que ambos receberam em forma 
de aeroplanos, tanques, cw1hões, fil-., 
sis, remedios, o.rnterias primas e ali· 
mentas da parte dos Estados · Uni· 
dos ... " 

De· N. · c. extrmmos a seguinte noticia 
orim1da da Cidade do vaticano: . 

Ao recordar que nestes -momento.; 
e:·iticos da historia, os legisladores dos 
povos levam sobre seus ombros gravlssl
ma. responsabilidade, Sua Santidade o 
Papa. Pio . XU expressou a membros do 
ca11gresso dos Estados ··unidos que o vi
sltavam, que Ele pede diariamente a 
Deus que se 'dig11e conceder aos 
dirigentes · dos homens o valor necessa

- rio para escol11er o caminho para uma 
paz verdadeira. 

A pedido do Sr. Myror C. Taylor, re
presentante · pessoal do · presidente 
P'rankl!n D. Roosevelt junto à;, santa Sé, 
sua Santidade coricedeu audiencia a. 16 
membros do Comité de Assuntos Mili
tares. d.a. · camara de Representantes dos 
Estados Unidos, que vÍsitain atualmen
te dlvérsa.s frentes no. teatro europeu. 

"Neste momento critico da 11istoria 
da. )lumanidade, - foram as palavras 
augustas depois da saudação - os le
g!slaclores· das nações do mundo levam 
sobre séus 'ombros uma responsabilidade 
partlçulaqne,pte. graye. . Aquelas ques
tões sobre as quais são chamados a de
cidir, têm mais . que uma importancia 
passa,g,elrà., pois . alcariçain as pi·oprias 
raízes di'· socie'dade 'humana;' a !nvio!il,
bilidade da· pessqa humar,a, os direitos, 
inallenavels outorgados por Deus mes
mo, e portanto, anteriores. ao Estado, di· 

Mais adiante se lê em "Antena": reltos que'· nenhum estado pode atre-
"Oumansky louvou habiln1ente ver~se· a, coricuicar,: .;em eKpor~se a per

nosso sentim.ento patrio e nossa dig- · der sua ·p.ropria existencia, · 
nidade nacional na sessão conj'unta "Entre ~s direitos aparece como o 
d 'l Congresso a que foi convidado· a prhµeíro, a, l!berdáde de praticar a ,.re- . 
falar. Nessa· ocasião ,disse, 'não 'l'éfe- Ugiã~ fundá.~à ria,fé,,i:le ·t>ius. e _ein. sua 
rimos ªº que os nossos lettorés ima~ revelaçãpr A,os legl:!ladores 'do préàente 

. gi~m,, que "qualquer, governç_. ,es-. e, ~do'.füturo ;co~f!oú~se a\ 4ol?re tarefa· 
·~rrou::e.irQ .ca.iiaz. g~ ll!IP.9.!'.. :gQ · M~*Q' ·- 4Q, ~);:µrar : esse~ ·d1teitos,:, ma$ :que, 

- -~-- .. 

protegidos e defendidos, se mantenham 
com honra no meio de todos os povos, 

"Oh! com que veemencia pedimos a 
Deus cada dia que Sua graça possa ilu
minar as tntellgencias dos legisladores 
e dos chefes de Estado, para que vejam 
o cami11ho para uma paz que seus co
rações anseiam, e tenham a força ne
cessaria para segui-lo. A grande men
te de Agostinl1o compreendeu que o co
ração humano jamais descansa em paz 
enquanto não .descansar em Deus: e o 
que é certo do individuo é certo da mul
tidão que ~arma nossa sociedade huma
na. Esta guerra lla de acabar; mas a 
paz que os homens procuraram com an
siedade se desmoronará. em suas 
propria.~ \nãos, a menos que Deus ocupe 
o primeiro lugar no conselho das nações,. 
a menos que Seus Dez Mandamentos e 
as verdades que Cristo deu aos · homens 
constituam . os fundamentos do mu:1do 
novo que todoc os homens de boa von
tade esperam I evantar-se para maior 
bem do genero 11umano. 

." Pedimos aos Céus qu3 esse mundo 
novo traga consigo a maior gloria de 
Deus e bençàos para a.queles que têm em 
seu poder os meios para o construir,· e 
em par-tícular, ,a "vós, veneravels mem
bros do Congresso. Deus vos bendiga, ben
d'!ga. a vossas fatriillas. e aos·· entes· que 
vos são queridos, e bendiga a vossa ama
da patrla ". 

o sa11to Padre falou particularmen
.te a , cada um dos legisladores, com pa
ternal benevcJencia; depois de sua 
audiehcla, recebeu a ·escolta.· militar do 
grupo, e a correspondentes de imprensa. 

Alguns dos representantes visitaram 
lbgo.,a Basillca de São Pedro. enquanto 
outros inspecionavam os serviços de 
auxilio· que o Vaticano orgàll~ J2ª,:tíl, 
os desamoarados de· Rowa. 

~· 

Federação das. Industrias Mota ~ 

a 
A :Unh:ersidao~ CatoJ,ic~: ~m Sã<, ea1llg' 

Na quarta-feira 1>assada, dia 3 de 
janeiro, foi oferecida pela Federação 
das Industrias uma recepção a · S. 
Exala. Revma.. D, Carlos Oarmelo ile 
Vasconcelos Mota, Arcebispo Metro
politano de São Paulo. 

saudado pelo sr. Roberto Simonsen 
presidente daquela entidade, S. 
Excia. Revma., em resi,osta, e falando 
de improviso agradeceu a homena
gem que ll]e prestavam. os industriais 
de São Paulo, e depois ,de aludir ,!':>s 
atos de benemerencia dessa classe 
laboriosa, passou a referir-se ao pro
jeto ,da 'criação da Universidade Ca
tolica. Era a primeira . vez, afirmou 
S. Excia. Rev'ma., que fazia de pu
blico declarações sobre tão relevante 
questão. A Universidade Ca.tolica de 
São Paulo era uma ideia de D. José 
Gaspar de Afonseca e Silva, ideia 
essa que 1esolvera levar avante, com 
todo o ardor e entusiasmo. Acredi
tava S. Excia. Revma. que com ela 
será dado um pass.o agigantado para 
a paz social no meio paulista., <le 
imenso reflexo em todo o territorio 
nacion,al. A Universidade Catolica de 
São Paulo visá a criação de uma cul· 
tura humana integral, orientada pe
los principias divinos, uma cultura 
humanisti'ca inspirada pelos princí
pios do amor de Deus e dos homens. 
A Universidade dará a tudo orienta
ção principalmente cristã, preparan
do para a conocetização daquilo que 
é a aspiração do mundo de hoje: -
a democracia cristã. 

PELA DEFINIÇÃO DDGMATICA 
DA ASSUNÇÃO 

Sua Santidade o Papa Pio XII rece
beu em audiencia privada os RR. PP. 
William Henrich. e Rudolph de Mess, 
S. J., os quais Lhe .apresentaram uma 
obra. intitulada "Petições à Santa Sé por 

. uma. Definição da Assunção CorporaJ, 
. da. Santissima Virgem Maria· aos- . Céus, 

ordenadas segundo a 'ordém, ·Hierarquica., 
D_ogmàt!ca, Geogr;tfica. e cmnologica, .e 
que mostram a opinião da. Igreja". 

Os tennos expréssam o profundo in
teresse demonstrado por um grande nu
mero de Blspos, Sacerdotes e fiéis, numa 
definição dogmatlca da Assunção da 
Santissima Virgem. 

Concluindo declarou S. Excia. Rev~ 
ma. que cont~va com o apoio dos in;, 
dustriais de São Paulo a esse projetq, 
e que por sua vez a industria paulis• 
ta poderia contar com ele, com q 
'Jlero com a Igreja. Catolica, em tud0: 
quanto vise a ordem e o progresso, 
material de São Paulo, dentro doe;, 
princípios sublimes da caridad~ e. do, 
amor cristão. 

O Presidente da Federação das In~. 
dustrias, levantando a reunião, pediu 
aos industriais presentes que trocas .. 
sem ideias com o Arcebispo de Sãq 
Paulo, assegurando a S. Excia., Rev• 
ma. que a industria se sentia honra~ 
da em verificar que foi em sua casa; 
que s: Excia. Revma. pela primeira. 
vez tornou publico o projelto da cria.~ 
ção da Universidade Catolica de SãQ 
Paulo. 

Destruída na Holanda a anti,-, 
· quissfma Igreja de São PedrB, 

Segundo "Aneta ", agencia de 1m .. 
prensa do governo holandês, ao fugirem 
os alemães de Vemay, Holanda, ctes• 
truiram a antiqu!ssima Igreja de São 
Pedro, construida. lla mais de 450 ano&-

0 periociico De Zwejer que durante 81 
ccupação alemã circulara clandestina,, 
mente, assegura que oo a1emães dinami• 
taram o templo no momento de aban
donar Vernay, causando serios danos aos 
edificios vizinhos. Esta noticia foi re
cebida por intermedio da N. C, - No• 
t!cias Cato!icas. 

RETIRO DE CARNAVAL NO Rl· 
BEIRÃO PRETO 

Como nos anos anteriores hávepi, na. 
Diocese do Ribeirão, Preto, cinco Cen• 
tros de Retiro·. Espirituál para as Filhas 
de Maria e demais moças. Os centrOll 
serão os· seguintes:. Rlbeir[io Preto, Jar,. 
d!nopolÍI!, Franca, São João da Boa. Vis• 
ta e Batatais. · 

A Federação !râ se entender coin os 
respectivos Centros' e depois dará, por ln• 
termedio do "Boletim", Informações 
mais detalhadas com respeito a estadia, 
taxa, etc. 

"U t i n i mi e os San e ta e Ma t ris 
Ecclesiae hum·iliare digneris ... " 

A historica º'Catedral de Reims. reconstruida <lepois da guerra: 
de 1914. é o santmirio em que os Reis da estirpe de Sfo Luiz eram 
coroados pela Ig-r~ja, é ungidos,.com o .oleo santo que um Anj~ 
baixado do ceu ·trouxe para a sagraç?{o c)e Clovis. A' frente dessa: 
Catedral. simholo da França, que ·emerge sempre cristã em suas 
flroprias ruínas •. construiu-se o monumento ,a Santa Joana d'Arc, a; 
heroica virgem de Orléàns, cujo nascimento se com'errtorou ontem,i 
dia 6. Poss;;i. Santa Joana d' Are manter sempre acesa entre os frán .. 
ceses a chalúa de uma catolicidade combativa e intransigente, pa,rà'; 
a · completa exa!:ta.iãg <la, §_an.!a Jgr~jal ~ c:l~fin)!iva, 1:iumill!a.~ãQ µ~ 
S{êUSipimig03, .. . ;~, 

·j 
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COMENTANDO. • o 

HABITOS ELEGANTES 

Foi, recentemente resolvida em defl· 
hitlvo pelo Supremo Tribunal, uma. inte
:ressa.nte questão matrimonial, que du
!':WS ha já. oito anos. Certa pessoa, de 
origem libanesa, radicada nesta capitAl, 
veio a. conhecer uma. sua. prima, perten
cente à colonia libanesa . norte-america
na.. Após um noivado extremamente bre
ve, casaram-se. Eis senão quando, o ma
rido descobre que sua mulher estava 
multo longe de ter os austeros costu
mes tradicionais libaneses, que ele pre
tendia. perpetuar em sua familia, e, 
alem do mais, era de religião diferen
;te, isto é, protestante. Como se tudo Is· 
to . ilã.o basta.sse, a. convivencla conjugal 
durou multo pouco, pois logo foi abàn
.nonado por sua prima e esposa, a qual, 
por vi.à aerea, voltou aos Estados Uni
dos. A 'vista de tantos infortunios, o 
malogrado marido resolveu intentar a. 
e,nulação de seu casamento, alegando 
que, ao ceiebrar-se este, ignorava a ver
dadeira. realidade daquela com quem se 
unia., pois então se conheciam ha mul
to pouco tempo. Em outros termos, 
:mais explicitas e incisivos, comprara na
bos em saco. 
· ·ora, acontece que o casamento não é 
um contra.to de compra. e venda, que 
pode ser rescindido por motivo de vicio 
redibitorlo, · Alem disso, se os .costumes 
da prima. norte-americana eram as.sás 
modernos - fumava e t.ebia whisky -
não chegavam a ser dissolutos. Em 
cop,sequencia,, a ação anulátor!a. do casa
mento foi julgada improcedente pelos 
duizes paulistas de primeira e segunda 
instancia, sendo esta decisão confirma.
da· em grau de recurso extraordinarlo 
pelo Supremo Tribunal. 

A decisão é Joglca e justa, conforme 
não somente à legislação brasileira, mas 
tambem ao direito ecles!a.stica e à lei 
natural. l!J evidente que, quando al
guem se casa com uma pessoa, pensan~ 
do casar-se com outra, tal casamento é 
nulo radicalmente, pois o casamento é, 
antes de mais nada, - mesmo o casa
mento · sacramental ~ um contrato, is
to é, um acordo de verdades. lt claro 
que, na. bipote.se de um erro quanto à 
identidade f!slca dos nubentes, este acor
do- é meramente aparente, pura
mente ilusorio; e, por conseguinte, o ca.
i;amento se torna ta.mbem a.parente, 
e não real. O nosso Codigo Civil con
cede a.. anulação do casamento tambem 
na hlpotese de se dar erro não mais 
qllanto à. Identidade flsica., mas quanto 
à !dentida.de moral dos nubentes; porem, 
até lá. náo chegam as leis da Igreja. 
:be qualquer :forma, contudo, os defei
tos da prima norte-americana. não eram 
de molde a lhe alterar a Identidade mo
ral; esta. a,J.teração só se dá quando al
lilUem toma um "scroc" por uma pessoa 
honesta, um plebeu, por um nobre, 
e as.sim por diante. . 
. Dai não se conclua, entretanto, que 
Ds defeitos encontrados pelo infeliz ma
rido em sua esposà, fossem de pequena 
monta. Multo pelo contrario, os mo
dernos habitas, chamados elegantes, são 
absolutamente detesta.veis; e os casa
mentos mistos, com pessoas ·de outra re
!lglãô; .se não são condenados pela Igre
ja.: são pÓsltlvamente desaconselhados. 
ror isso mesmo, não foi feliz o ar
't 'Jrn€nto, com. que µm .. dos ministros do 
Supr.em!l Trib'urial. 1·ejeít'ou .a anulação, 
;a, sa~r. que. fumar e beber whisky são 
habito$ elegantes hoje em dia, não sen
do, pórta.ri.tõ, coisas. censura veis. o ar
(iümeuto: rião se relaciona com o assunc 
te. e vem dar uma especie de chancela 
dlldlciaria à moderna perversão dos éo.s~ 
tumes, E ·não é só: onde !riamos pa
ta.r, se· a. lei se fosse curvar ante todos 
;:,s habites atualmente elegantes? E, 
inversamente, lbveria outra conclusão 
ueces.saria: os bons habitas de austeri
dade,. combatidos pela corrupta elegan
cia. contemporanea, tambem deveriam 

. ser profliga.dos pela. lei. O que ha no 
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7 DíAS EM REVISTA 
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due". A hora do. combate de v!.seira er
guida. se foi. Hoje, o momento é do 
abraço do urso ..• ou do beijo de Judas. 

l!J muito tip!co este caso concreto. Pa• 
1·a. dar à. mercadoria avariada. e detesta.• 
vel, que é o comunismo, alguma. possi
bilidade de circulação na. ca.tolica Ita• 

·1ia., faz-se . um "comunismo ca.tol!co". 
o chocante não. é somente que haja co
mun1stas que pensem em tal farça.. l!J 
que haja catolicos tão e tão· fracos ou 
vazios de princ!pios, q~e possam ser ilu
didos por esse grosseiro estratagema. O 
famoso caipira. que no Rio teria com
prado um bOnde, cometeu erro muito 
menos ridiculo. 

* * * 
A uma ·impostura., se soma outra. Pre

valecendo-se da profunda conturbação 
espiritual por que pas.sa. atualmente a 
Italia, e dos mil motivos que levam a 
Santa. Sé a uma . grande prudencia ·e 
parcimonla em todos ós seus pronuncia- · 
mentes, os chefes "comunistas, catol!
cos" realizam uma passeata com ban• 
deiras vermelhas, quando o Sumo Po11-
tifice apareci,u ao povo, !mediatamen
te após a evacuaçáo da, cidade pelas 
tropas nazistas. Modo astucioso de dar 
a entender ao povo, que o Papa apro
vava ou tolerava semelhante di:;pa.rate. 

Mas o Papa nem aprovou nem · tole
rou. Fez 11ma. censura, velada embora, 
aos · impostores, claro prenuncio de uma. 
11t!tude mais forte. A essa meia con
denação sucedeu um meio recuo. O 
partido náo se Intitulou mais "comunis
ta. catollco... mas .. esquerdista cristão". 
A modlficação é. de uma. elasticidade fe
l!nai · Nãó·:é má.ili comunista, nem mes
mo se diz categoricamente· socla1!sti}: - lt 
"es·querdista.". Que •.ai? Não tem sa
bOi? -- um àrzlnho.,de sofisma barato, 
que ha de ter encantado todos os poli
tlcós velhacos,·· e toct:i;s ·1113, conséiencla,s 
laxas. E tambem náo é mais especifi
cada.mente ca.tolico. t "cristão". Mo
do de ser e não ser catolico, de ser e 
não ser comunista, de obedecer e desobe
decer ao Papa ao mesmo tempo. 

Esses são oo nossqs inimigos de hoje: 
a. cada condenação da Igreja, réspon
dem com um novo so1·riso e um novo 
embuste. 

· :fm;1do disto tudo é uma perigosa intoxi- , 
cação de materialismo jurídico, que faz 

* * * 

Veio outra condenação, agora, mais 
clara, do "Osservatore Romano". Desa
nimarão? Repetimo-lo: nunca.. Arranja
rão outro rotulo. serão, por exemplo, em 
,,ez de comunistas, comunitarios, comu
nia.tra,g, comunifilos, tudc menos bol
chevistas confessos. serão, em · loga.r de 
ca.tolicos ou cristãos, "espiritualistas", 
ou coisa que o dera. Não recuarão dlan-. 
te dos mais horrendos neologismos, con
tanto que possam continuar a. fazer os 
mais horrendos sof!su1as. 

a lei ir a reboque dos fatos. numa ati• 
tude ancilar, invés dos fatos serem do
:mina.dos pela. lei. Este é o postulado 
:fundamental em que se apeiam. por 

.exemplo, todos os partida.rios do divorcio. 

PIA UNIÃO ·OE NOSSA.SENHORA 
DO SANTf SSIMO SACRAMENTO · 

No-proxlmo dia 13 do corrente, a Pia 
-U:nião das Filhas de Maria da Igreja de 
Santa. l!igenia., realizará uma série de 
·5olenidades para comemorar condigna
inente a oitava. da festa da adoração dos 
santos Reis Magos. . 

As 8 horas, sera celebrada. a Santa 
MiSSB com cantices e Comunhão geral: 
s. seguir serão feitas visitas às Imagens 
de Nossa. senhora, com as orações de 
costume. 

As 20 horas, será celebrada uma so
lene reza., que constará. da recitação do 

· terço, da. ladainha, sermão e benção com 
o sa.ut1sslmo Sacramento. Durante a 
reza. serão recebidos os novos · membros. 

Neste dia, em que a Congregação Sa· 
eramentina. comemora. o aniversario da 
·primeira. exposição solene do Santíssimo 
sacramento, pelo Beato Pedro Juião 
Eymard, devem as Filhas de Ma.ria pe
dir a. .Nossa Senhora a graça do verda
deiro esplrito de adoradores a Jesus Sa
cramentado, com · o fim de render ho
menagem ao Rei Divino dos nossos al
tares e .a.Jcançar dele o triunfo da Igre
ja. sobre todos os seus insidiosos adver-
68rios. 

:r.ogo OATOL1e.o 
dove lôl' o 

"L~ülONARIO" 

* * * 
Consideramos extremâmente delicada. 

a. materia sobre que versará um projeto 
atualmente em elaboração no conselho 
de Comercio Exterior, P,cerca do traba
lho obrlgatorlo pa1·a. "desocupa.doa e va
dios". 

Certamente, a apinião catolica jamais 
apoiará a vadiagem, nem protegerá co11-
tra. o justo rigor das leis aqueles que, 
não querendo trabalhar, oneram. entre
tanto a economia I coletiva, 1-ecorrendo a 
toda sorte de desllonestidades, fazendo-se 
p. e:ii. aleijados ou cegos, para explorar 
a. caridade publica, etc. etc. 

Mas essa questão de "trabal)1o -obri
gatorio ''. é imensamente complexa. 
Obrigar um homem a trabalhar quan
do ele é ladrão ou falso-mendigo, está 
bem. Est:í. otimo, até. Mas impor-lhe um 
trabalho obrlgatorlo, contrario a 5eu 
gosto, sua Inclinação, simplesmetlte por
que ele não encontra trabalho, é coisa . 
terrlve)mente g1·ave. Com efeito, a. or
gan!zaçãt> social deve . proporcionar tra
balho livre a todos. E crear o trabalho 
obriga).?riO, para · suppir · O- desemprego, é 
uma violencia contra a. liberdade l.ndl, 
vldua.?. . , 

Evite cuidad01;a,mente esse escolho, a 
Comissão que ora trata do assunto: 

OS· MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS - :VINHOS FlNOS, FRUTAS 
BISCOUTOS E BOMBONS - GENEROS ALlMENT!CIOS 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) ~ Fone: 7-0035 

MERCEARIA 
Av, Jlrig, Luiz Antoniu, ~098 

Imaculada Conceição) 

AVENIDA 
(Em· frente ~ Igreja. 
Fone: 7.5453 

•• ~- • ••• , •. ,- • M·•• "• São Paulo, 7 de Janeiro í:Ie t945 

A _ILHA DA ES~ERANÇA mensag,em de Natal De Cruz D' Alva 

' ' 

JI 
Plínio · :corrêa de Oliveira 

Em nosso ultimo artigo, comentamos a "menàagem culada por dentro, E todo11 os cordels dessa articulação 
de Natal" d~- Santo Padre Pio .. xiÇ mostrando a genese vinham parar nas mãos de alguns potentados financel• 

Desassombrada narrativa da formidavel trageclia que envolveu o mun
do inteiro. Exaltação dos heróis e. defensores da civilização. Oito poemas 
com 10 ilustrações: A ILHA DA ESPERANÇA - CAMINHOS ERRAN
TES - A BANDEIRA ESTRELADA - O CASTIGO - A ARANHA 
AMARELA -TERRA DA SANTA CRUZ - O LAR PATRIARCAL - O 
CAMINHO DA PAZ. Nas melhores livrarias de São Paulo - Rio -
Belo Horizonte - Recife - Ribeirão Preto - Campos - etc. Um livro 
diferente, que vai merecer· o seu apreço e honrar a sua biblioteca. 

do grave problema que,. naquela Jalocução, ,o. Sumo Pon·. ros. Qual a razão disto? EnJ. 1Jltlma analise, o grande 
tifice procurou resolver, . Désde.. a Revolução· Francesa, pode_r pertencia o povo, Ora, o povo, considerado segun-
ou antes' d'lsto talvez; ;e delfoe~rám entre _os càtollcos do certos processos de sufraglo, é a massa, E a massa 
duas' correntes opostas. Uma, em nome dos 'princip(os. ·de 'liomens se portll, frequentemente, de modo muito la• 
de ca·rldade, pleiteava a reforma, polltica e· social: do ,mentavel .• ,. de modo maia il1mentavel, do que se por-

DEPOIMENTO N.º '2' ' . 1 

mundo,. para chegar a uma distrlbulção mais ampla dos itaria ca.da ·-homem Isoladamente, O domlnlo. da massa 
proventos e honrarias que tocavam então à olasse arls- chegou a ser tão grande, ·que um dos maiores comenta• 
tocratlca, Outra, _em nome, "do. prl_nciplo da autorid_ade, i;iores da Cons,;1tul!tã0 no~te-a·mer1cana, James Bryce, 

P-e. Vicente M. Zioni~ 
do S. N. D. F, 

ae opunha a esse movimento nivelador, no qual . via a cheg~'u' a e'screver que o poder da massa sobre os· OI'• 

destruição de toda a coiàitextura social, a' fmeraio': lenta gãos de governo nos Estados Unidos era comparavel ao 
e· catastroflca do. Ocidente, . n~ · cáos ,'da medlocr!zação -e :. · do sultão turco sobre os .escra.v.os, · Isto, para Bryce, era Alexandre Aksakof, conselheiro· de 

· · um.. •lo. "lo! No ·que deu, prattéamente, esse· domlnlo da Esta.do de S. M. 0 Imperador das Rus• da anarquia,' A cad11 uma: dessas tendenclas, oorrespon, ~ ., sias, foi tambem um grande cientista. 
dia uma posição polltlca excluslvlsta: uns eram monnr- massa? A massa 6 um ser anonlmo e· surdo, -Ela s6 russo, tido pelos espíritas do mundo in• 
qulstas, e não admltJ.am que houvesse catoiicos nas filei• tem olh0!I para ler o que ~screvem ·os Jorn.als, s6 · tem teiro com.o um· dos maiores luminares 
ras republicinas; outros eram republicanos e n~o' adinl-. ouvidos para ouvir o que dizem as é_misso·ras de .radio. da doutrina. · 

· · Escreveu muito, celebri~ndo-se par-
tl11m que houvesse catollcos nas file.Iras monarquistas. Com efeito, 11em Jornais, sem radio,·como falar à maasa? ticularmenEe com o. seu liv'ro "Animis• 
Como sempre· faz, a Igreja deixou- que as discussões· cor- -E sem melÓs de falar à massa, como Influencia-la? · mo e Espiritismo" traduzido em portu-
ressem. Como tantas e· tantas outras que11tões ·teologicas, ~ra, os radies e ~s Jornais não pertencem aos mais guês pela Federação Espirita. Brasileira. · 

t bl t i l fi L ã XIII Inteligentes, nem aos mais cultos; mas aos que possuem Nesta. obra, Aksakof pretendeu ensi-es e pro ema_ ma urou na po: em ca, e por m. e o . , . nar um cuida.doso exame 'critico dos fe-
Julgand0 ·que a controversla elucldãra Inteiramente· os. o dinheiro, Assim, o lnteiectuaL's6 fará·'carreira, se ele nomenoa de medlun!dade em geral, e 
muíü13loá _aspe'ctoa da questão, deu a ·decisão dlr Santa .Se, tiver à sua disposição o Jornal ou o radio dos rlcai;os. dos relaciona.dos com a. alucinação e o 
Os catoU~os pódiam ser Igualmente monarquis.tas- ou re• · · Os ricaços, .reciprocamente, s6 franquearão o radio cu o inconsciente, em particular. 
publicano&, Apenas, deviam .exigir que a forma _de go- 'Jornal aos· -Intelectuais que· digam o· que eles ·quiserem sua. exposição tem, ainda hoje, gran-
verno por que pugnassem, fosse conforme ao·s pr.lné:lplos qUe ee diga. Nlnguem pode deix.a.r de ver, portanto, que de voga. e_ aceitação nos meios espir:s. 

da Revelaçã-, e do Direito Natural, Com Isto, re_etabe• o· ln'têlect~al.--' · mesmo "algúm multo grande intelectual !~~~t/~0::!~!~~~a. ~ 0!º0ut~n~ran~; 
leceu-se uma paz fecunda._ · Entre os maiores ·dona qüe -··se qulse.r -influenciar· a massa, dependerã l_ntelramén• e definitiva.. prova cientlífoa das cren-
Noaao Senhor deu à humanidade, nesse escrlpfo· de ln· te do. b11nquelro, Mas, dlr-se-ã, o banqueiro tàmbem não ças .e dos prlncipios espirita:.. 
finito·· valor q.ue é. a· lnr .. eJa · Catolica·, estã a lnfallblildade depende do intélectual? Do que lhe valerá uma e misso• 

" Espiritismo de Aksakóf 
pol'ltlficla, . ra sem 1.ocutores nem artistas 'de valor? Que farã ... de 

Oii outros· dois são, ao meu ve_r, a Sagrada Eucaris
tia e a. Santlsslmà Virgem. O maglsterio. da. Igreja tem, . 
entre_ outr,os· efeitos salutares, esse- de garantir · ~. _un Ião · 
entre os fi61s, Tendo a lg·reja falado, a questão estli·· en
c11rrada, · Assim, a unidade dos.'_esplritos se· restabeleée, 
E a unidàde dos espirltos é a rali. bendita da qual brota 
a flor preciosa -da concordia. Foi ,o que sucedeu, .. To·. 
dos os esplrltos se re00110.lllaram; E se voltaram .reso·· 
luta.mente_ para a :faina lnadiavel do apo_stolado social. 

. um 'jornal escrito ·por plflos redatores, dotado de corpo Ademais de cientista, ·Alexandre Ak•, 
de colaboradores sem valor? A objeção Impressiona à sakof tambem foi um fe1·voroso adepto 

do. espiritismo, e por. tOdos os espiritas 
prlm~lra vHita, Mas s6 à .primeira. vista,, A massa não considerado como taL 
aprecia, em geral, as sumidades de nenhuma especie, Seu livro, emtiora não tenha sido es
Um. a~tigo llgelró', breve, facll de dlge.rir, a impresslo- crito no Intuito de defender e prqpa.gar 
na. niars do que um trabalho pr.ofundo e completo, en- expressamente o espiritismo, todavia te-

bl t 'd d • ve em mira ressalva-lo contra as possi-carando OI! pro emas da a ual1 a e, nao sob seu aspec-
vels objeções serias que lhe pudessem 

to':mals ínteressante - algum aspecto de ·pormenor - advir do lado da ·verdadeira Cienc!a. 
mas sob seu ,aspecto verdadeiro, Tomemos por exem· No prefacio da. sua ec''e,ão alemã 
pl 0 " as· quest6es financeiras, ·a qúe hoje se dá tanto re- "Aühnlsmus:cund·.·Splritlsmus" diz ex-'* * * · ,'leyÕ;,·. "(Ódo' 'mun·do. gosta de ler alguma pequt.11a "char- pressamente O seguinte: 

. Deu-se Isto no pontificado d·e Leão XIII. Suceileu- ·se" e·splrltuoaa .. eobre a falta de batatas, que acabe por "Interessei-me pelo movimento espl-
rl~ desde 1855, e desde então, não dei-

1 he o grande e santlsslmo Pio X, •sob cujo comando,,os . niandàr plantar batatas à dl_reção de alguma estrada. de xei de estuda-lo em todas as suas par• 
oatollcos de todos os matizes· batalhàram valórosàmerite ferro· ou aos graves. e Importantes demiurgos de ·algum ticularidades é através de todas as ll-
con_tra as leis antl•clerlcals. da S.à. Republica francllsa, (!rgãci de controle .publico, Nlng~em gosta~la. de lnge- te1·aturas, 
O pontificado de Bento· XV· foi ·todo ele. absorvido. pe'la rir um relatorlo tecnico; contendo todos os dados refe, "Durante muito tempo acelte.i os fa· 

S b Pi XI di l • · tos apoiado no testemunhi> alheio; foi guerra. o o , a v sao renasceu. rentes· ao suprimento de batatas para a cidade de São 
· ~ó em .1870 que assisti à. primeira. ses-

De que maneira? Leão XIII dissera qi\e todas as· '.Paulo,· O_ra, de fato, .em màterla .de batatas a verdade tão, em um ~lrculo intimo que eu tinha 
formas de governo eram legitimas em sÍ,., é sua"efiéàcia à6 pode ser exposta e demonstrada num relatorlo mas- crganizado. Não fiquei surpreenêlido de 
pau .promover o bem comtJm dependia 'da conformldad& . sudo, e- nunca 'num suelto rabiscado às carreiras, -Is· verificar que os fatos eram.· realmente 

tafa quais me tinham. sido referidos por de sua le9lslação, com o direito naturar e· ·as verdad6a. 'to se·dá em todos os outros terre. nos. O Jornalismo con-
. outros; adquiri. a convicção de que 

reveladas, · Liquidada· a questão de prlnclpios ,Ílparec/à' ten;iporarieo · evoluiu de tal maneira, ·que habituou· 0 p•J· ~les nos ofereciam - como tudo. o que 
uma.·questão de 'f11tq: ~s ·democrac:Ías, n.ão ~al~ ·.c~nÚ· bilo.ó !lº pessin'lo vicio. de formar opinião de modo frivo- existe na nature:i:a - uma base verda· 
deradas em tese, mas como,. eram. na pratica, en.tre.- os lo e inf~ndado, sobre toda especle · de questões. E, r:ia• delramente solida, um te~re.nQ fl1"1?1e pa-

ra a fundação de uma ciencla nova que povos ocidentais, estavam de fato estruturadas segqn· ra este ete:to, os recursos dos ·grandes talentos são mui· seria talvez capaz, em um futuro remo-
do a ordem natural? -Cóm a restauração dos estudos ·es· to··n,enos eficazes do q~e os talentos de segúndo ·elas• to, de fornecer ao llomem a solução do 
colastlcos sob Leão XIII, com as .grandes ·enclc'ilcais ib- se/de q~e falava Veulllot, rabiscadores sofregos e apres, problema da sua existencia. 
cia.111 desse Papa, com· às diretrizes de açãÔ. ~aple!'ltl~sl- sàdos,_ de. àrtlg.uetes ·dé atualidade, que perdem seu va· "Fiz tudo o que estava ao meu alcan-

" • ti · d p· X à l e t ·x· V I d. · · · · ce. para. tornar os fato!; conhecidos e mas e ,.1a cas e· .... ,o .; 8'-quas,· ena· an a trou- lpr no.dla-s~gul.~te,_·.· .. "Ça-veut êtrema_ngé ch'aud", dii:ia 
· , átralr :sobre·:o seu .es.tudo.a atenção dos ice ·:multo ·acréscimo·· fiitellgenté'e· oportuno/ o c~·'dé'', ·.veuU'lot;, ·Ora talentos de segunda classe ·as universl· plinsa:dores: isentos,·. de.; preconceitos". 

e'studos. do. di_re'.íto ri11turai ~e ci'll;1~a~ã l~~n~·ainehté:' f.:tàs '. ·dâdes' co_ritemJoraneãs Õs. pr~dúzêm às gr;sas às tô~e- (<A'nimismo . e espuit~mo: . ed,. Í903, 
certas questse; co,nt\'iiuâ,vam d(s'c~'tldas./.:·fntr~: ela:s,' ÍI :, laclà~; Ali!!J~as par.-eeen,,' ;~$~o···não:Pr~d~zfr"í1enã~ i~- pag. XI); . . . 

mais palpita~te ·.er~-a) ~egÚl~te.tc!~i:1iro ~~·;q;ue·~m~dlda li,·, to, e ,afunilir :P;~a ª'SégUnd-a ·.clasire.· •os ta. l;nt.~s~.de •êscoi Mais adianté, terminando' o referido 
d · , , · · · · · · · - · ,- - ··rr ··-- · - · .. __ -- .. , prefacio, Aksakof expõe uma duvida. que 

or em natural·· permit~ qUe:' o· -p~vo,~e associe à dlreçiip · . que-: se ·e.11co11tr11m pC>·r: ãc'à's'o/ '.d.Oga1-rtido's nós bancos lhe percorreu, por instantes, a mente, 
do governo, nos. palses 'étem~jr.'atié'.os? f:pãra cJa'r • nest:e . Univer~rtiír'.i'ôs/ • 0 ct~ê: a,GQnt~çi:,:.êrifãii;t: 't) resultado.~ apress.a.ndo-se porem• em . desfaze-la de 
assunto 0 simples iistat~s··que'iitiÓnis" ~~ri~' p;~çi~o es; : a'mpt(çlssimo:'' o'~ talen'to:. ;d,e scg~nda classe sãp multei;, pronto: · 
~rever, não um artigo, mas. um. ,Ílvro, tantos ,sã~ os· ,as· os ,barique~os'.·s·ão poucos,· Logo, os .ta.lentos procuram "No dccllnio da minha ·existencia, 
pectos doutrinarlos e as ·hipóteses· concrétas que se ·d~·-: em grll'ride .numero ··õs ba.iiquelroi;. ·Os banque:ros, 'dis· pilrgunto às-vezes a mim mesmo se p1·o-

cedi bem em consagrar tanto tempo, 
vem considerar antes de resolver o problema. Por isto, pondo de muitos tal~ntos, _não· precisam de nenhum, Em trabalho e rej)ursos ao estudo e propa-
anallsemo-lo simplesmente· do ponto de vista hlstorico dl.las · palavras, estã. ai o drama dos "infolectuais" re· gaçáo de todos esses fenomenos. Não 
e politico, Com o tratado de Versailles, e os "acordos, duzldos:à ·condição dos lacaios dos b;.nquelros, · E, ·ar.- segui caminho errado? Não prossegui 
satelltes" de St, Germain, St, <;!oud, Rambouillet, etc., sim· ··chegamos a esta consequencla final: os que têm O em uma ilusão'!.·· 
tinham ruido por terra quasl todas as monacqul;is eÚ1·0.'.· · dfahelro. têm os Intelectuais, .os artistas, ·0 s rad·os · e os "Mas sempre julgo· ouvir·ª mesma 

respcsta: para o emprego de uma exis-
pêlas, Isto 5ignificara o afastamento, da .direção pol:itica jornals,-em,suma, os meios unlcos de ·chegar aos olhos e tencla terrestre náo· pode haver objeti-
do Ocidente, de toda a aristocrac:a na Europa. C0J1tlnen• aos ouvidos. do soberano anonlmo, que é a massà, · Lo- ·vo mais elevado· do que proc11rat provar 
t I N' R 1 "I h A t · H · p· d f t d · b d ·a.· na· t.u·r· e•• transcendente do ser huma-a, a uss a, na "eman. a,. na us rra_, ung·r1a, .. o· go, e a o, to. _a o poder pomposamente atri ui o à mas· -

· 110, . chamado a ·,un destino multo mais lonla, Suiça, França, Portugal, alguns anos mais ·tarde na_ .. s.a não pertence a esta. A tecnlca ·moderna praticou es· s~blime do que a. cxlstencia. fenomenal! 
Espanha tambem, o poder pu.bllco se deslo.cara.das .mãos sa'. imensa escamotea.,ão: o poder pertence aos que têm 

· ~ "Não posso, pois, lamentar tér con-
dessa classe para· a dos· burgueses. "Os burgueses"; que os meios ·de falar à massa, pertence às potenc!as do ~i· 8~.grado toda. a minha. vida. à. a.qusição 
sign.lficava · propriamente isto? Um conjunto. ·ecletico . nheiro. .. .desse obj~Uvo·... E se consegui, de mi-
de sumidades da vida bancaria,. Intelectual,. induçtrlal, ·_ .. E.xceptue-se disso uma ou outra. rarissima empresa nha.. 1:a.r~c, trazer ainda que ml}a só pe-

. · · drn à. crecção do tempo do ESPIIU-
·herôls de b0h1a, "grands-selg·neurs", do comercio, proles· de radio ou de Imprensa (e Jã nem falamos do ·cinema), TO, ... será para. mim a unlca e mais 

··sores investidos em uma espeçle de.,ma~darinato.lntelec•. que,. como, por. exemplo, o radio e a Imprensa catolica,. alta. recompensa a ·que posso aspirar" 
tual nas universidades, Jornalistas e parlamentares di:i- se. faz:em ou com O dinheiro de pessoas r:cas e abne- ·· (Í. c. XXi). · 

pondo a seu talento da opinião publica, e chefes eleito· gadas, ou com o "pé de meia" da multidão, e o panorama Não· tive.5semos, pois, a afirmação ca-
rals manipulando a sua guisa os resultados das tlelçõe3. é claro e lncontestavelniente este, ., tegorica dos espíritas e ª obra a que 

· acima nos reportamos, estas palavrás e 
Essa g·ente provinha de todC)s os quadrantes; Ao lado · Ora, à vista disto, pergunta-se: uma democracia as- atitudes de Aksakof bastam para· nos 
de alguns, destroços da antiga aristocracia, que haviam · sim estruturada, é conforme à lei natural? ·E, para co- éertíficarem sobre as suas idéias e cren-
sobrenadado no diluvio, encontravam-se os famosos CC)n, meçar, é ela uma verdadeira democracia? Este é O pro· ças espíritas'. 

des de Industria, antigos copeiros ou cocheiros, enrlque- blema tragico que os esplritos penetrantes começaram ================ 
cidos no comercio, Ao lado de sabios de Indiscutível va· a considerar depois· da grande .guerra. 1ll por que, um Padre san~o santifica as 

almas que dele se aproximam. lor, encontravam-se os demagogos brllhant·es e ocos que 
haviam logrado Ingresso nas universidades e nas Aca· 
demias de Letras em virtude de mil estratagemas poli· 

tices. Mas essa massa ec.letica estava ·sabiamente arti,. 

Veremos como correram depois os acontecimentos, 
e o papel que fez nisto tu.do o totalitarismo, a ação ne· 
gativa das duas grandes Enciciicas .de Pio XI, e a a~ão 
positiva da ultima alocução de Pio XI 1. 

Henri Gheon, outro biografo do Cura 
d'Ars, nos atesta que mais de 100.000 
almas foram arrancadas das garras in
fernais pelo modesto, ~ muito vezes des
prezado cura de uma aldeia que não 
gozava de boa fama pelas clrcumvizi-
11.ha.nças. E foi dos labios do proprio 
Inimigo infernal, ·ao expulsa-lo de uma 
infeliz JYi'Ssessa., que O Cura d' Ars ouviu 
esta. tremenda confissão, digna da nos
sa. meditação: ~'Sé no mundo Muvesse 
trés Padres como és tu, meu reino já te
ria sido destruído. Já me· arrebataste 
80.000 almas", 

e 

C A T' 0 L·.1 C OS 
Comprem exclusivamente suas lóias : e · seus . presentes na conhecida 

. li o: A L H- A R-1 A 

CASA (-AST_R--0 Toda. esba . transformação verificada. 
· em Ars, e mais tarde trnnsportada a ou

tros centros paroquiais, foi obra da san
tidade de um obscuro Padre: que não pos
suía. os dot~s da eloquencia. que tudo Bl"• 
rebata, nem tão pouco, o dom de uma 
!nte!lgenc!a. . fulgurante. Toda eêsa. obra 

IUA 16 DE NOVF.MBRO N • . ·~ · e óFiCiNAS 
IEsoniDa ~ Bua AJichie~) . • · PROP~UAS 
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J)'nieól • wncmfonarioa · dw AF A \t& 
DOS. ~logi~ cELJilCl&.Ae.· 

UM PADRE SANTO -- ·. UM ., POVO SANTO 
Pe. Adalberto . de Paula · Nunes, .. S. · D. · S. · 

Qtando lemos a.tentamente a vida . Que era Ars, . antes . do. humilde Sa• 
duse admi1·ave1 hOmem de. Deus ·qU!'l em .. cerdpte fra.ncêl; ter. sido seu· zeloso e de
vida. se chamou o santo Cura.·d'Ars, São .-_. dicado éura.f Uma. triste e. pobre aldeia: 
João· Ma.ria Vla.nney,· podemos. concluir da França,. e$tigmatlzaila. com o ferrete 

· acerta.damente ser a santidade çaçerdo- · de. satanás, urna faroquia espll'itua.l
tal um problema de real importanc}a na : oi.ente e.Iià;iidonada, jogàda à. mercê das 
vida de todo e qualquer, min!.stro, de .paixões humanas, por ainda não tei- ti-

admiravel que o mundo ainda não põ-
. · ; ' de olvidar, foi resultado da vida santa 

!essa.do e prega.do em missões e jubileus. e piedosa, . de um .. pobre Paroco de aldeia. 
Nàda encontrei c~mo aqui".· Ora, caro leitor, 0 Babado do sacer-

As tabernas de Ars que no seu dizer dote, a devoção que não lhé custará na
era.m "as oficinas. do Demonio, onde o ln~ da a não ser· um pouco de sacrifícios, 
femo. semeia sua· doutrina", em breve tem por finalidade fazer suscitar no 
foram se fecha~Í!o por fa.Jta de fr.egue- meio das fileiras ~gradas do orbe. cato-

. lica, outros· santos -Curas d' Ars, afim de 
ses. A:l· casas de bailes, onde "não ha que O Reinado de Nosso senhor Jesus 
um só mandamento da lei de Deus que C1·Lsto se 'apresse. na.s alma~ e nos cor;i.
o baile não ·transg1·ida." como costumava ções de todos os· homens. O que o sà
dizer e repetir muitas e muitas ve- bado do Sacerdote lhe ped~ e conta. com 
ze:i, foram se transformando · em salões a. ,sua boa vontade,, é um sa.crlficiozlnho 
de piedade e de reuniéJes altamente crts- pela santificação dos nossos zelosos pas
tãs é religiosas. Aos poucos. Cr!.sto re- tores de . almas. 
conguistou . as famUias e começou a. di· se · tivessemas · apenas . três · Curas 

Depoimento dt1 cientista. 

No capitulo IV do seu J!vro, enqua: .. 
dra.dos sob a rubrica. "A lllpotese dos 
espiritos ". Aksakof estuda cuidadosa• 
mente o Animismo em geral, anallzando· 
a.. ação extra-corporea. do homem vivo, 
para. - na segunda, parte - se demo
rar no estudo do espiritismo propria

. mente dito, através das ma.n!festaçõe4 
mediunica.s do homem morto. 

Este é o. ponto crucial do seu livro, 
porquanto a. pretensão de Aksakof -
já o dissemos - é ressa.Jv.ar o espiritis
mo contra as futuras objeções que a ver
dadeira Ciencia Oficial por ventura lhe 
puder lançar em 'rosto. 

Assim, pois, o seu intuito é apresenta,r,. 
as razões e os meios pelos quais possam 
oa espíritas identificar, sem erro, o es-' 
pirita dos seus mortos: 

Aksakof apresenta., como os meios 
mais aptos para tal verifi~ção: o idlo..:· 
m.a. falado pelo espirita; suas expressões· 
pessoais: seu estilo; sua. caligrafia; _suas· 
idéias · e sentimentos intimos, conhecidos 
por' alguns poucos ámigos; sua forma. 
corporal, etc. etc. 

Pois bem. Depois de examinar tud~ 
isso, meticulosamente, o grande cientls• 
ta. dlstlrigue, para uma justa apreciação 
dos fenomenos, o ponto de vista. objeti• 
vo do subjetivo, concluindo assim: 

1) A identificação meramente sub• 
jet(va. é possivel e, alem disso, real. 

"Agora que ficou demonstrado o fato 
da. exlstencia Individual do espirito hu
mano depois da morte - diz ele - a. 
questão da, identidade da suá personali
dade, nt1 ponto de vista SUBJETIVO, 
adquire direitos que lhe foram recusa• 
dos atê o presente." (o. cit. pag. 687) 

2) A Identificação objetiva,. porem, é 
impossivel. 

"O ponto de vista OBJETIVO é· im• 
placavel; suas exigencias são perempto. 
rias, ele só atende à iogica, e esta. a.flr• 
ma que a. prova absoluta é impossivel'~ 
(1. c. pag. 687). 

Mais adiante, explicando suas conclu• 
sões, Aksakof prossegue dizendo que o 
ponto de vista subjetivo "ê multo dife
rente; suas e;xlgencias estão longe de ser 
tão rigorosas; o que não é suficiente 
para a. Jogica, verifica-se oue o ·.é para. 
um veredicto que satisfaz a. consciencia. 
Intima, a. convicção pessoal l!U~. baseia• 
se em um conjunto de dados inatingl• 
vels para o julgamento objetivo, porem 
de uma. força lrresistivel para a ·COnv~• 
çáo subjetiva", (!, c, pag. 687), 

Conclusões 

. Do depolliiento de: Alexandre AksakÔÍ 
e. das SJl!lS. ulrerlores considerações, so• 
1,íre o m~mo; devemos tirar as seguin• 
!és conclusões: 
. l). A -identidade objetiva dos espiri• 

tos é -de todo impossivel. 
·2)· ,A identidade· subjetiva é um fa .. 

to, porem "não suficiente para a loglea. "., 
o que vale dizer que tal identif!caçãQ 
não satisfaz a razão humana, mas ape-

. nas o sentimentalismo "veredicto que 
satisfaz a consclencla Intima,. a co11vic• 
ção pe.ssoal ". · 

3) Logo: Esta identificàção ou e 
um fato . ima.ginar!o, uma Irrealidade, ou 
então um fato real. não controlado po
rem pela. ciencia · experimental. Neste 
caso só pode ser conhecido e aceito pela 
fé, para o que se faz mister· demonstrar 
a autoridade do testemunho. · 

4) conseguintemente, a p1·etensa !qe11., 
tlfícação subjetiva dos esplritos não se 
pode comprovar cientificamente, como 
o desejava Aksakof o qual, depois de es
crever quasi 700 paginas deixou sem as 
provas aquilo que pretendia. demonstrar! 

* * * 
Sempre assim. o Espiritismo é · uma. 

liúda bola de sabão, viva, brl!ha.nte e 
movimentada na qual se espelha todo 
o ambiente, como no vidro de · um ter• 
sissimo cr~ta!. Basta. toc,;,-Ja com a. 
ponta do dedo para se desfazer ·e redu• 
zír Jogo numa insignificante goticula. 
de agua. 

Adentrando-nos, um pouco que ~eJa, 
na. doutrina. espirita, criticando e ten• 
tando analizar cuidadosamente os· prin• 
clpios fundamentais do kardecismo, cai .. 
mos logo no mais incontido estupor. 
diante da sua ina.nida.de e lnsuficienci~. 

y 

APARELHOS 
paraCHÁeCAFÉ 
modernos, elegantes, 
em desenhos o~iginais 
Nacionais e extrangeirps 
Podem ser adquirldoii 
também em l O paga•' 
menlo• pelo "PIª"º Suave'\ 

úNICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

i;>eus. se. eJe não tivesse Sido O que fOi, , do Um ministro de .QBÚS com. a coragem 
isto é, um Pa.dre. que tudo fez para que .. )1ec~arl& para. !>li .:d\iSenvo!ver sua' mis• 

\sua· vida. de. Sacerdote. catolico Jãmals :, s·ão divina.. Passim~~ :poucos .a.nos e 
entrasse em .conflito ou em . contrac;!íção · :.Ars se :, tririsfol'nia. Íl9mplet0:mente. 
com . a, . vida de seu divino.· Mestre •.. rião . Tl'.ês anos -.de -.uni; p.a.s~re!ci Jngrato e 
teria e. Igreja esta. perola de ~roqula.• , ,d$cµ péJa; saíva.ção :tj.as. a,Jmas (1827) o 

. tar súa . lei de amor · e de · bondade. A · d' Ars. . . Como esta confissão do· inimi· 
; paz, a 'felicidade, e mesmo a ·pr,,spei"ida- go comum nos· faz pensar na correlação 

de · material, começaram: a encontrar que ha. · entre Sacerdotes e fiéis! Um 

ENTREG~S A DOMI_Cl~IO FRESÇ~ EM PAC01ES . 
.. -

.. modelo, .Ars, pa.ra onde, se .volvem .os ,._.Santo .cura podia. ,épmunlcar a seus pa
o!hos de inumeros. Sacerd(!~;,;il~il%,.C>S ,,.roq1,1!arios d()-.. aJto _do seu llumllde pl,11· 
do tQg~ª li§ tl!!Q.!2!.~!411-,Ç!~s. · P,itq; ," /i.r5 não-é ma.!s Ars. 'I'.e)ll1:o i:9n• 

:..._.._ 

abr!gq·,.em muitos· lares, Enfim,'o -antro Padre s~nto é capaz• de fazer: um povo 
de, Satanás veio a· ser.· para usàrmos realmente. santo.; E· todos os meses, nos 
uma expressão tão· fel!? como · re&.l .. de dias do Sahàào do Sacerdote, poderemos 

. seu' co11hecido biografo; conegq· Ttochu, .. concorrer a. con Ll'ib.)lir pela; Sll<~t!.nc;a.çã,g 
'"um centrq:·trradlap.te de santtdade", dos mini.s\roi;-i:12 ;l'l.ltar, · 

Jluª 24· de ntaio, SQ,90~?· t;~f 
. -:> ._,··}." ! 



_;ão Paulo, 7 de Janeiro de 1945 
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] p rt E s E l'I r E s 
ARTIGOS FINOS PARA CAVALHEIROS 

C r e 'd i a r i o V i m a ·r 
de 

·1 VINCE~ MARQUES & ·c1Aj 
1 RUA LIBERO BADARó, 488 - 7,0 andar - salas 68 e 69 

) __ ,~,~~~~~~:-~~~ 
Homenagem ao Dr. Eugenia Fortes Coelho 

O dr. Eugenio Fortes Coelho, Juiz 
1:1.e Direito da comarca de Pinda.mõ
)lbangaba foi transferido para. a de 

Borocaba. l\lons. João J~é de Aze
vedo quiz testemunr,1'1.r a estima 
âos moradores de ~indamonhangaba 
}leio integro e -:.adicado magistrado 
real!zando' um -programa de signifi
cativas home·.aagens no dia 28 de de
zembro p.p, 

Foi o lS~.::;uinte o texto do apelo e 
programa. feito por Mons. Azevedo. 

As 19 hs. da manhã - Missa can
tada por Mons. Jão José Azevedo, 
acol'itada e assistida pelos Sacerdo
te&-. locais. 

Em seguida, será S. Excia. levado 
jpe!o povo à Vila dos pobres, ideia e 
Tealiià.ção de S. Excia., onde lhe se
l'á prestada significativa homenagem 
de gratidão dos nossos pobres e vi
centinos. 

Pindamonhangaba! Só se perc8be 
:a falta de um bem, quando se o 
J,'.)Elrde. Por quasi nove anos entre nós, 
,verdadeira benção celestial para es
:ta terra boa e leal,. grande·:_é o acer
vo de bens aqui realizados por S, 
Excia. 

Exemplo magnanimo de todas as 
virtudes sociais, intransigente de 
1irincipios morais, S. Excia. é mais 
•.mico que raro no modo como sem-

})ri; soube dignificar a toga que a 
patria lhe entregou. 

Foi Juiz, é Juiz, na acepção le· 
gitima do termo. 

Não o compreend.eram. nunca, não 
o compreenderão jamais, os que não, 
amam a ver.dade, os que cultuam a 
subserviencia para subir ... os que 
têm a justiça por imperativ0 só pa
ra o~ pobres e os pequeninos ... 

O Juiz que perde Pindamonhanga
ba, é um sacrificado pela intelresa 
de seu caracter e pela nobresa de 
seus atos. 

O;10-iamos - um homem fora do 
tempo, para outras eras. _S:m! l\Ias 
homem e Juiz! 

Pindamo;nhangaba, sentindo o va
c•10 que vai abrir em sua vida social, 
alegra-se, -entretanto, porque, ·aman-· 
do sinceramente DR. FORTES COE· 
LHO, deseja-lhe toda felicidade e ad 
majora! Mais alto! A patria ainda:, 
em melhores dias, ba de precisar ele 
homens domo DR. FORTES COE· 
LH:O, para sua restauração e· felicí
dadt.. · 

P.ndllmonhangabenses de. lei, dig
nos de Pindamonhangaba! À Matriz 
e à Vila dos Pobres, para as home
nagêns áo OR. EUGENIO FORTES 
COELHO, o integro entre os mais 
iutegros Magistrarlos paulistas! 

Por toda Pindamonhangaba: 
l\Ionsenhor João José de Azevedo 

Paroco 

9 DE JANEIRO 

s Ã o SEVERINO 
· São Severino, a quen1 muito deve 
ll, C1·ista.11dade, pois lhe deve a Austria, 
é de nacionalidade e procedencia desco
nhecida. Interrogado por seus disc!pu
los-, negou-se a dar Informações a esse 
respeito. Porem, o doinlnlo que possuía 
do latim, suas maneiras ar!stocratlcas, 
levaram à convlcçáo de _ que o Santo 
Era. de· familia ilustre e natural de Ro
ma. ou da Africa latina. 

É provrrel que. tendo visitado os san
tos Lugares, haja co11hecido mai.s de 
perto a vida mona.stica. 

O zelo apostollco levou São severino 
às margens do Dam1bio, onde as outro
ra· florescentes colonias romanas se ex
tinguiàm, em consequencla da Invasão 

,;::!os huncs .. _ ErJ1, seu Intento- salvar os 
restos . de Crlsti:l:n!smo, que . ainda . so~ 
brevivlam às terrlveis migrações. · Em 
455, vemo-lo perto de Melk, na cidade 
de Osterburg, Foi ai que fixou residen
cia, tendo oor moradia uma choupana, 
testemunha de suas heroicas peniten
cias. 

Sua alta santidade fez com que todos, 
inclusive os principes pagãos, lhe ti
vessem muito respeito e o consideras.sem 
um homem de Deus. 

Nosso Senhor concedeu ·a seu fiel ser
vo o dom da profecia. Com grande eXJl.-
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.!:-'elo Menor Preço 

l:l por essa ostentação pertinaz, inslsten• 
te, berrante do que ela não é, que a ma• 
çonaria faz proselitos. Estamos seguln• 
dCl, pois, a advertencia de Leão XIII: 
"Tirai à maçonaria a mascara com que 
ela sa cobre e mostrai-a tal qual ela é". 

· Na utilksima mo11ografia de Monse
nhor de Ségur, "Os ~'ranc-maçons, o 
<ille .. são, o que fazem e o que querem'\ 
traduzida nas Leituras Cato:icas dos Sa
lesianos, fasc!culo de julho-agosto de 
1923. encontra-se o seguinte eplsodio. à 
pg. 69: "Um homem honrado. mas de 
vista.'! curtas. promovido havia muitos 
a.nos a Rosa-Cruz, envidava todoo os. es~ 
forças pa1·a prestigiar aos olhos de um 
sacerdote a maçonaria. na qua' se glo
riava de ter exercido lmport,mtes fun
çóeJ. Eu sábia que só lhe faltJ&va dar um 
passo para chegar ao ponto em que o 
veu se despedaça. em que não é pos.slvel 
haver mais ilusão quanto aos fins da 
seita. Para me convencer, ele esforçou
sJ por chegar até ai. Poucoo dias depois 
entrou em tnlnha casa num estado im
pcsslvel de descrever. "ó meu caro a \,1· 
g0, meu caro amigo, exclamava ele. <:P· 
mo o snr. tin'.1a razão! Onde estava eu 
metido, me:i Deu~!" Assento•,ã-se, ou 
antes, caju sobre uma cadeira. não fa
zendo sénão repetir: "Onde estava eu! 
Com quép:i · es);ava eu metido ! Como o 
Sl'lf, · tinha razão!" Quis que ele me in
{.:_%Íasse .''à'obte alguns pormenores que 
~-) ainda_: -Ignorava.. Contentou-se com 
~pondêr:;"o snr. tinha toda a razão. 
~':só''ci que lhe posso dizer." Acrescen
t,ou, : porem, que se aceitasse o que lhe 
f>~ptjp.ham, repararia a sua fortuna ar
ttilna'cia .. Se eu quizer, disse ele, partir 
pa,~s;- Londres, para Bruxelas, para. Cons
tij,p~{nopla ou para. qualquer outra ci-

·- dlÍde à minha escolha, nada me faltará, 
nem a minha mulher. nem a r1:•Jus fl· 
lhos. - Sim,- lhe disse eu. mas com a. 
condição de Ir pregar por toda parte· a 
liberdade, e igualdade e toda !\ revolu
ção. - Exatamente, murmurou eJe. Mas, 
mais uma vez, é só. Isso . qµ&,,U.1e posso 
dizer. Ah! meu Deus! On)i~,,:estava eu· 
metido ! " O pobre bomém: ttn.ha esta.
do, pois, até então, apen~;•nos altos 
graus · da. maçona~ia aberta, .;ii!xterior, e 
tinham agora acal;lado de lhe mostrar a 
verdadeira. maçonaria. Não podia ele, po
rem, nada revelar, porque· se havia es
cra visado à seita po.i: .. J,llllA.. ~rie 4~ jq• 

tidão predi.s.se a . algumas cidades sua 
deiitruição. Quando. B1l aproximavam 
a.'l hordas de Atila, severino pregou pe
nitencia aos habitantes de Asturis, pre
dlzenç!o~lhes, qual outro Jonas. o exter
mlnio. Os asturlenses, , porem, . obceca
dos pelas paixões, não prestaram OU/lidos 
ao Santo, e cobr,iram-no de escarneo. 
Severino abandonou a cidade impla e 
dirigiu-se a Comagarls. O castigo. de 
Deus náo tardou: os. hunos tomaram 
Asturls e passaram a fio de espada to
dos os habitantes. Ese --fato causou 
grande , Jmpressão, e a fama do santo 
correu por· toda a região. . 
. Os habitantes de Fariana -"- hoje Vle.

'na. - 'mandaram . embaixadores· ao ·servo 
de Deus, com o· pedido. de livra-los do 
f!ag'elo dá fome que . dizimava. a' popula
ção. São Severino atendeu o ·.apelo, 
pregando . penitencia e exortando o povo 
à pratica da. caridade, afim de que Nos
sa Senhora se apiedasse da cidade. Foi 
atrlbuldo às orações do santo o fato ra
risslmo de naquele ano, pelo frio Inten
so, o Danubio se ter coberto de uma tão 
resistente camada de gele;>, que permitiu 
a· passagem de pesadas carroças. facili
tando assim o abai,teciniento da cidade. 

Tanto o prlncipe Fara e o povo de 
Viena instaram que o varão de. Deus re
solveu fixar-se na . cidade, onde fundou 
um mosteiro, que veio a ser a .casa-mãe 
de muitas outrai, fundações. 

Muito-s foram os milagres que Deus 
NOS&O senhor se dignou fazer por meio 
do Santo. Predisse a seus companhei
ros o momento em que partiria para a 
Patria Celeste e profetizou a expulsão 
da Ordem dos palses do Danubio. 

São Severino passou a melhor vida 
no. ano da Recjenção de 482, em· Viena. 
Seus irmãos de Ordem transportaram 
suas venerandai, rellquias para Napoles, 
onde seus rei;tos . mortais repousam na. 
Igreja dos PP. BenedltlnOB. 

~mentos de guardar seg1·edo, sob pina. 
J;, castigos inilexlve!s, 

Vejamos qual é e primeiro juramento 
que o candld_ato presta ao ser admitido 
na maçonaria, de acordo com : o ritual 
oficial.· de Ragon: · 

De .olhos venda.doo é conduzido ao al
tar dos juramentos. onde ajoelha, en
quanto· o Irmão Mestre de Ceremonias 
lhe aplica sobre o lado esquerdo do pei
to a ponta de um compasso. - "De pé 
e à ordem, meus Irmãos, diz o Venera
vel; o neoflto vai prei;tar o Juramento 
terrlveJ" rodos · os assistentes se levan
ta,m, desembal', ham as espadas, e o pos
tulante presta o seguinte _juramento lm· 
pio: "Juro. em nome do Supremo ·Ar· 
qulteto de. todos os mundos, nunca re
relar os-. segredos. os sinais. os· toques. as 
i;ialavra.s. as doutrinas e os usos dos 
Franc-maçons e guardar sobre tudo Isso 
eterno . silencio. Prometo e juro a Deus 
nunca atralçoa,r cousa. alguma nem por 
escrito, nem oor sinais .. por palavraii ou 
gestos; nunca mandar e.screver ou lito
grafar. nem imprimir cousa alguma a 
respeito; nunca .publicar nada do que 
me tem sido confiado até ·este momento 
~ do que me fôr confiado no futuro." E 
quanto ao ca.stlgo, em caso· de perjurlo, 
a. Biblioteca. Maçonica erri llngua por
tuguesa, edição de 1840, dá. a. formula: 
"Consinto, se eu vier a perjurar, que o 
pescoço me seja cortado. o coração e as 
entrant:as ,arrancadas, o meu corpo 
queimado, reduzido a. cinzas e minhas 
cinzas lançadas ao vento, · e que · minha 
memoria fique em exE>Cra.ção entre- tô
dos Os màçons. •) Grande. Arquiteto do 
trniverso me ajude (6). A coleção de ri
tuais. publicada.. pelo Irmão Ra.gon de• 
pr~ de 1860 com o pr<''1osito de .expur
gar os ritos. das ceremonlas e formulas 
mais comprometedoras, simplificou a 
.formula: "r.olaro que prefirÓ que me 
cortem o per,..,,;o a recel.- os segredos 
da Ordem." 

Esses lnfeíizes misturam, assim, o ·n:o
mq de Deus e .o Evangelho a semi. de
testavels juramento · e entregam-se de 
pés e mãos a um poder ocu,'o, que não 
conhecem e que nunca conhecerão, e 
q!l8 lhes dará ordens por., vezes terrl-. 
veis, a que será torçoso obedécer. 

Depois do- juramento, · Q postulante é 
reconduzido para. · o · seu lugar entre as 
gyl!4 WYt\M, ::roc10ª ~. ,Ir,m~Q~ sêm .W• 

CE G 1.0 NA RI O. 

APOSTOLADO DA ORAÇÃO Pregando e Martelando ..• 

Pelas intenções gerais e par- São Francisco de Assis e os Sacerilole~ 
ticul.ares do Sum.o Pontifice . Pe. Ascanio Brandã:~ 

O PASTOR SUPREMO 

O Papa é, antes de tudo, o guia es· 
piritual das almas remidas pelo san
gue precioso de Jesus Cristo, é ele, 
nesta terra, 0 cabeça da Igreja de 
Cristo. Descende de Pedro, a rocha 
viva sobre a qual foi estabelecida a 
Igreja, o primeiro pastor a quem o 
Senhor confiou a guarda de seu re· 
banho. É herdeiro da autoridade e 
dos privilegios de Pedro. 

Foi dada a ele a especial prerrn
gativa de ensinar as verdades ele 
C1;isto e de salvaguardá-las de fal
sas interpretações e de erros posi
tivos; e com esta responsabilidade 
está unida uma assistencia ou· dire· 
ção _do Espírito Santo. 

Ê o supremo Pastor;.com inteira ju· 
risdlção e· autoridade: e todo o mun· 
do catolico reconhece esta -proemi
ne_nte pos:ção do Sánto Padre, sua 
primazia, sua infalibilidade em mate
ria de fé e de moral, sua autoridade . 
espiritual. 

Seu ensino não se limita ao que é 
estritamente teologico. Pode dar éom 
toda autoridade diretivas ,. sobre a 
aplicação de ideias e principios cris· 
tãos. relativos aos problemas sociais, 
politicos- e ecDnomicos, sobre a nb· 
ção cristã de sociedade, as relações 
entre individuas, familias e Estados, 
e as mutuas relações entre os pro
prios Estados. A esplendida serie de 
encicl:cas, de Leão XIII a Pio XII, to
caram e iluminaram quase todos os 
grandes problemas da humanidade. 
Falsas e perigosas doutrinas foram 
estudadas e cehsu radas seja o 'libera
lismo do seculo dezenove, seja o co
munismo ou a ideologia .nazista, se· 
jam os _excessos do fascismo italiano. 

O PAPA E AUTORIDADE CIVIL 

Em razão da especial posição do 
Papa como cabeça da Igreja, está ele 
necessar·amente em contato com os 
poderes terrenos. . 

É da boa ·vontade ou pelo menos 
da tolerancia de variôs governos que 
depende, de certo modo, o exercício 
da missão da Igreja. Há certàs con
dições . que devem ·ser · preenchidas 
para que a Igreja possa prosseg11ir 
sua missão espiritual em algumas 
regiões particulares. Deve efa gozar 
liberdade de culto, liberdade de. cm· 
sinar e de pregar, liberdade de c'bns
trn:r igrejas e casas religiosas, De
vo ser' livre na formação de seu cie
ro e na designação de seus Bispos, e 
livre tambem para assegurar a edu· 
cação cristã aos filhos de catolicos. 
O trabalho dôs missionarios · depende 
igualmente em larga escala do fa• 
vor do poder sêcular. 

Por conseguinte, o fim principal 
da diplomacia da Santa Sé é velar 
pelos interesses espirituais da Igre
ja e pelas multiplas e varias ativi
dades que neles estão incluldas. 

Dai as frequentes · Cohcordatas da 
Santa Sé· com os governos s_ecnlares. 

Tudo isso mostra claramente quão 
grande é a resiio.ns;'ibi!idade ció Sari
to Padre e. quão ·complexos os pro
blemas que surgem a cada passo no 
governo da Igreja. 

Nosso divino Salvador orou por 
Pedro e seus sucessores de modo <cs· 
pecial, afim de nos ensinar com seu 
exemplo a pratica deste dever. fil'al. 

Se o Papa tem sempre necessidade 
das orações de seus filhos, nunca foi 
tão úande esta necessidade como 
nas horas tristissimas que vivemos. 

ASPETO DESOLADOR DO MVNDO 

Há mais de cinco anos que uma 
guerra sem precedente na historia 
infelicita o mundo. 

O Papa, das alturas da Catedra de 
Pedro, contempla com ·o coração a 
sangrar o horr:do espetaculo das rui· 
nas J.montoadas pelo furacão desfei· 
to. 

Pe., Arlindo Vieira, S. J. 
Palses inteiros arruinadósr e alguns 

e:n extremo caros. a. seu coração de 
Pai, cçimo a Itallà ·e· a· desditosa, Po· 
\oni!l-, provlncias imensas assoladas, . 
cidades opulentas destruidas e mi· 
!hões· de filhos seus áó desamparo. 

A fome. vai 'fazé1do sentlr seus ter
ríveis efeitos mais ou m.enos.em·toda 
a Europa e escasseiam ao Pai co
mum os meios .de minorar .os. sofri· 
mantos de tantos filhos· queridos, 

Milhões' de créatiças subnutridas 
preparam uma geração doentia e os 
rigores'.do. inverno ai estão par_a· agra
var tão grandes·males. 

Mediante prementes _apelos ao . 
mundo civilizado tem · procurado o 
Papa dll!gençiar auxílios para· tanta 
gente que sofre,sem.alivio, para tan
tos lares visitados pela morte·. e a 
bra·ços 'cóm sofrimentos fls:cos e mo· 
rais de toda a sorte. . , 

Dilata-se o coração .do Papa para 
acolher ta11ta mlseria, para sofrer 
com tantas creaturas que sofrem, 
umas bendizendo a Deus, outras · re
signadas e não poucas com a: revolta 
e o desespero na· alma.- ' 

O Santo Padre a. exemplo. de S. 
Paulo, chora.· corri os que choram e 
só Deus pode medir o·oceano_imenso· 
de amarguras que saturam o grande 
e generoso. coração' de seu Viga.rio 
nesta terra, 

PANORAMA AINDA MAIS 
SOMBRIO, 

Devem -na verdade ser bem gran~ 
des 0s crimes '-da hÚmanidade · para 
que"Deus a castigue· dessa .. maneira. 
É ele todo ··amor e misericordia . e 
mais inclinado a, perdoar do que a 
punir. 

A guerra atual é a ·hora solene de 
· Deus, a hora.- das reivindicações_, dl· 
vinas. - . 

Essa . horrorosa carnificina· .é uma. 
eloquente demonstração da .justiça. 
de Deus . e de seus d'ireitos ln.aliená· 
veis. . . .. . . , · 

. É esse espetaculo repugnante da. 
miseria humana. da revolta contra 
Deus do ·esquec'imento completo· tio 
sobr~natu1;al . que confrange o cora-
ção do· Papa. · 

A rupturà com Deus ·foi. completa. 
Indivíduos, rám!lias e Estados, _.viviam 
e ainda vivem··como se Deus. não 
ex'ist'sse. 

Em quase todos os· paises· catoll
cos, nos quais Deus ·deveria descan· 
sar seu Coração paterno·, reina a mais 
desoladora indiferença,· religiosa. 

Os países dá. America· · Latina., to• 
dos · catolicos, estão de!!providos de 
clero. . · 

A asslstenc:a à missa"':-~-iiegligen-. 
clada pe~ grande maioria dos cato• 
licos desllls regiões; tanto ·í1as · grari• . 
des · metropoles como rias-· cldade1.i-
nhas do interior. · . · ' · 

Trabalha se; áos domin.gos > com· a 
maior desfaçatez. O dia do Senhor .é 

. profanado pelos 'excessos dos espor
tes, pelos clriemas malsãcis ou' !mo-

. ràis, ·pela 1iberthiâgem das praias e 
divertimentos · mundanos: · 

Riquezas e :prazeres são .a: supreínà 
ambição das massas 'descristianiza
das. ,Enquantó uns tantos se :1ocuple
tam de qualquer modo, milhões de 
seres infelizes. vivem na maior' mlse· 
ria. 

A familla já há um secUlo- vem 
sofrendo golpes mortais. O matrimo
nio desceu de sua dignidade e passou 
a ser considerádo mero contrato. c!· 
vil, As infidelidades conjugais multi· 
plicam-se de modo alarmante. Em 
quase toda a Europa campeia desen
freadó o 'divorc·o. Nos Estados Uni
dos, ségundo as estatisticas ·oficiais, 
registraram-se em 1936, 236.000 di
vorcios e 250.000 em 1937. Esse fatal 
excidio mostra com toda a. evidencia 
o abismo em que se fundiu a grande 
Republica. 

As nefandas praticas ant:-concep· 
clonais 'lavram sem peia por· toda _a 
parte. 

Quando as familias são tais, quê 
coisa pode ser a sociedade? 

Os Estados sem Deus prepararam 
essa hecatombe. O IiberaHsmo, que 
certos catolicos mal orientados de
fendem como uma conquista da civi· 
lização, · ~i o causador de tantos e 
tão· gráves males. 

As nações da terra repetiram o 
brado do povo deicida: "Não quere
mos que este reine sobre nós!" 

O nazismo e o comuuisino, doutri• 
n'l.J diaboliéas, são o fruto da aposta· 
sil!. das nações 'e o Santo.· Padre tem 
lembrado frequentemente essa verda
de aos povos. que. se degladiam e. de
saparecem na voragem da -guerra. 

Esse quadro sombrio do mundo ma
terializado enche de infinita tristeza 
o ·coração·. do Papa e o leva a orar 
sem cessar e a pedir orações a seus 
filhos. · 

E ·o··mundo continua a viver na 
mais revoltante· Indiferença, não- obs· 
tante o tremendo castigo do céu! 
Isso nos faz prever novos e maiores 
sofrimentos para a humanidade dÍ· 
vôrciada de seu Creador e Senhor. 

A PAZ 

Num mundo atormentado l)ela. 
guerra ·e dilacerado pélo odio, .a unica 
voz autorizada para ·pregar .a paz é 
a. do representante de Jesus Cristo. 

O Papa procurou impedir o cata• 
_cllsmo da guerra, mas· os ·homens 
n1o quiseram ouvi-lo. . 

Os dirigentes dos povos sonham 
com uma paz que-será apenas seme11-
te de novas e ma;ores discordias. 

A esses cegos e - guias de · cegos 
mostra O Pontífice o caminho que 
devem - geguir. O. pregoeiro da paz 
clama:- ·em vão num· mundo sacudido 
violen'tamente pelas paixões huma
nas. Lembra o Papa que o caminho 
da vidà é o ca_minho da paz, que o 
fundàmênfo da· paz é a· ordem. Não 
há ord.em séni' justiça e nã<i· há jus, 
tiça efetiva ·sem caridáde, pois a paz 
é a, tranquilidade da ordem . 

Não há. paz sem Deus e os l1omens 
não que'rem saber de Deus. A paz só 
tornará ·ao mundo quando o mundo 
tornar. a Deus. 

O: BOLCHEVISMO AMEAÇADOR 

Conjurado o perigo· nazista, surge 
não menos temerosa a ameáça do 
comunismo. 
. Exulta_ a horda. d'a,bolica< dos sem 

Deus. As grandes democracias, já ,le
siludldas, 11guardam dias tempestuo
sos .. · Terão que quebrantar o . poderio 
do comunismo se quiserem eliminar 
os males que convulsionam a huma-
nidade'. · · 
. No Congresso Çomunista do l'v~exi• 

co,·.realizado· em maio do ano passa
do; .assim se· exprimiu o .camarada 

.. Lafferte · d.o '.Chile:· "Devo frizar. que 
a União Sovietiéa o governo ·ao Ma
rechal Stalin continua a permanecer 
fiel às legitimàs orientações que aca
ba'is dé óuvfr. Cóntinua a ser absolu· 
tamente fiel ,e· os operar;os de· Mos
cou bem ·como outros marxistas dese
jam • desfazer desconfianças e -suspei
tas,· pois o capitalismo não nos deve 
causar nenhuma preocupação. Neste 
momento :em que o esforço de guer
ra das Nações Unidas dev.e coligar
se para destruir o eixo; é niagnifica • 
a oportunidade ,Para a Infiltração rlo 
comunismo em todo o mundo. Não 
somente entre o proletar:ado, mas 
tambem no mundo intelectual e L:Ul· 
tural,. no militar, no cam}:)o financei
ro e no domínio do comercio interna
cional". 

Diz mais adiante: "A revolução 
que está sendo preparada com nosso 
auxilio e sob nossa di:reç,ão nêstes 
paises (da· Amer:ca) será sustentada 
pelos Estados Unidos; Inglaterra e 
Brasil". · . 

à Papa está ao corrente do q!le ~e 
·pasr.a atrás· dos bastidores dessa tra

. ;gedia humana. Como quem semeia 

A MACONARIA, SUA ORIGEM E SEUS FINS 
( Continúação) 

colar-se em circulo ao redor dele e apon
tam-lhe suas · espadas desembainhadas 
"de forma que ele seja · como um centro 
de onde pamm os ralos". O Mestre de 
Ceremonias, colocado pelo lado de traz, 
apronta-se para lhe tirar a venda dos 
olhos, enquanto outro Irmão, pala fren
te. chega ao rosto do desgraçado neofito 
a Jampada. " o pó inflamavel que já ser
viram para as chamas purificadoras. -
•• Julgais estei; aspirantes digno de ser 
admitido entr" nós~ pergunta então o 
Veneravel ao Irmão Primeiro Vigilante. 
- "Sim, Vener.avel, rei;ponde o outro. -
" Que pedis para ele? - "A luzi" E o 
Veneravel, em tom soler,e: - "Que a 
tua apareça!" Dá tres pancadas com o 
mathete. A terceira pancada a venda cal, 
o pó inflama-se, e o n-.oflto, ofuscado, 
não vê senã<l a luz. Depois percebe, com 
susto, as espada.s dirigida.• contra seu 
peito, e todoi; os seus excelentes irmãoo 
exclamam ao mesmo tempo: ''Que Deus 
castigue o traidor 1 " - Não temais na.
da, meu irmão, responde o Veneravel, 
não temais nada das espadas que. estão 
voltadas para yós. Elas só são ameaça
doras para os perjuros. Se fordes fiel à 
maçonaria, como temos razão para acre
ditar, estas espadas estarão sempre 
prontas para vos defender. Se, pelo con
trario, chegardes algum dia a atraiçoá.;, 
la, · em lugar algum d'l. terra estarei.s se
guro contra estas armas vingadoras." 

* * * 
Qual é a. origem da maçonaria? Ela 

fala 'tanto. em. seu ritual e no simbolls
m) de suas ceremonias, em- Tubalcàim, 
filho de .Câm. em H!ram, no Templo de 
Salomão! A alegação dessa origem 1ve
tusta, absolutamente fantazlsts.s, como 
veremos daqui a · pouco. faz parte da sua 
tecnica. Impressionista, à quàl se referiu. · 
recentemente ·um jornalista carioca nu.: 
ma reportagem sensacional no Grande 
Orie·nte do Bras!Í. publicada na . revista 
".Qr~Ãt'Q 4t l~ de Janein> de _1944! re• 

PIO BE N E·D I TO OTTONI 
!atando que ouviu 4e varios maçons_gra
duados, presentes à 'cerimonias, que . o 
simbolismo é tudo na maçonaria. e que 
a supresiião. deste seria. a. queda da. lns· 
titulçáo. . . _Essa ancla.nldade da · màço
narla é o qÚe . se · exprime. ·em linguagem 
comum com,> um ".ta.rol". 

Mas ela virá, ·pelo· menos, eia Ida.de 
Media. das cÓrpórações de otlclos, pois 
que maçon significa· pedreiro?. ,Não.· Ela 
surgiu no mundo em _24 i:ié junho de 
1717, em Londres, çom · .a fundação da 
Grande Loja? Que é e. mãe de toda . e. 
maçonaria,. e recebeu sua· organização 
definitiva em 1723, ·pela· Constituição de 
Andjrson, assim chamada pelo nome de 
seu autor, James Anderson. Sua ·exls~n
cia anteriormente a essas datas é abso
·lutamenté ilusória Do fató i:ie terem orl
gsm remot!sslmas "companhonagens" ·e 
os aprendizados entre os opera.rios cons
trutores e, por outro lado, ter a. maço
naria adotado . certas lenda.s e certos 
slmbolos da historia da. arquitetura, não 
se segue absolutamente que ela seja_· tão 
antiga quanto e. arte âe construir. A:; 
corporações de · construtores . da Idade 
Media. que se cham!l.va.m maçonarias, 
da. palavra maçon, q~e significa pedrei
ro, tinham sempre em seus regulamen
tos, no capitulo dos "Deveres para . com 
Deus e a,· religião" o ·seguinte· disposi
tivo: "Teu primeiro dever como m·açon 
(i.sto é,. comú pedreiro ou construtor) · é 
ser fieJ. a Deus e .à Igreja", como. tudo 
na Idade Medla.-e destinavam-se .exclU• 
slvamente ao amparo profissional dos 
seus membros.- como o são hoje os sJndl
catos:. Os . seu . associados pa.,savam pela 
graduação ·dê ·aprendiz; compa~elro e 
mestre . Seus e.grupameritos se· ·chama• 
vam lojas. No tim do secuW XVII . ela 
se colocou na 'rríglaterrà.. sob a tiroteção 
do ret, Guilherme nr. de Orange: A 
compilàção. dos antigos . d~véres . ·e. esta
tutos, dessa .corporação,,·redlgiâa por or
dem do rei_ em. 1694. nos ta.le'll dc,s·graus 
?, quf' já noo reff'rfmn~: ·de 11ma tnlrla.
çáo, do segredo ·_que· devianf guardar so-
. ' .... ~ ' ,_ ' -· '. ' .1 

· bre as -suas deliberações para. com os es
. tranhos, chamados profanos e · do uso 

dos maçons (Isto é, construtores) de 
votarem por cabeça em tud" que se re 

. ferisse · à sua profissão. Do mesmo modo 
coíno 118. Alemanha. por ocai,ião das eiel
çqes de imperadores, ou dai, guerras de 
religião: do mesmo modo como na Fran• 
ça, quando Luiz XI pretendeu conquis
-tar as Flandres. os ·partidos ·procuravam 
!).polar-se nas '"Gulldas" e "Corporações 
de Oficios" - unicos agrupamentos popu
lares ricos e poderosos: do- mesmo modo 
aconteceu no Inglaterra, qU11,ndo se tra
voti a, luta entre os Stuarts, dina.stla da 
Escossla, e o Parlamento. depoi.s entre 
os· Stuarts e a Casa de Orange ou a de 

. Hanover. Os partidos pollticos procura
vam, com o auxilio dessas corporações, 
e principalmente a dÔs construtores, a 
mais numero.si e mais forte, provocar ou 
simular· manifestações naclor,als. De Jai
me -I em diante, os Stuarts usaram des

. ses meios, .::, co~ mais grave, e mais 
perniclosa,,-lntroduzlram organizações si-

• mllares nos regimentos, para fazerem 
deles partidos po1itlcos As organizações 
jaimitas ou · Jacobitas e as orang!stas · se 
fundiram e apressaram a queda da dl• 
nastla escossesa. dos Stuarts. Dai a ori
gem do rito escossês da maçonaria. ::r.s
tamos ·vendo, portanto, qual~ foram os 
prodromos ,politfoos da maçonaria mo
derna, que nada tem com a maçonaria 
profl.s.sionà.l antiga,. Isto ·P.. às corpora-

- ções de construtores. veremos daqui · a 
pouco como· se fez a transformação, qual 
é a essencla da màçonaria atual e quais 
os seus fins. 

. Outro pilar . ou trave mestra da atual 
maçonaria e ·que já. vem c0m o sentido 
novo e com o espirlto da maçonaria, é a 
Ordem rios Rosa Cmz. Essa organização, 

·cUjo berço foi a Alemanha. nasceu· de 
um nial entendido o Padre João Velen• 
tlm Andréá., · cura de Adelsberg. que . vi• 
veu entre 1586 e 1654. escreveu dois 
r<'lmanr€3 Fama . Fraf.r.mltat-ls r. Rrforma 
Universal ·do Múnd~ Inteiro, nos quais 

Quem já não ouviu contar a vJSao do Pai Serafico~ Era Diacono. 
Tremia ante as responsabilidades .do sacerdocio. Um anjo mostra-lhe o 
cristal de uma agua pura e transparente. 

Francisco, se queres ser Sacerdote, tua alma ha de. ser mais pura e 
bela ainda ..• 

E o Poverello não ousou subir a montanha santa.. Sim, a sublimidade 
do sacerdocio. exige santidade e pureza acima do comum. Daí se conclui 
a necessidade de o_rar pela santificação e preservação dos ministros de Deus, 
pelo esplendor e florescencia das virtudes sacerdotais. 

São Francisco compreendeu como os Santos· a grandeza do Sacerdo
cio. Quer a sua Ordem toda ao serviço da Igreja e de seus ministros. 

"O Senhor nos chamou, diz ele, para sustentarmos a fé e virmos em 
auxilio do Clero e dos Prelados da Santa Igreja Romana. Devemos,· 
pois, quanto em nós estiver ama-los, honra-los e estima-los". 

Está aí o programa do Franciscano: "auxiliar", "honrar" e "amar" o · 
Sacerdote, 

O Franciscanismo foi uma escola de milícia para defesa da Igreja de 
Roma. Trouxe uma renovação do espirito sacerdotal. O Poverello amava 
ardentemente o Santo Padre o Papa. · · · · · 

Deus o suscitou em Assis para coluna da Santa Igreja numa hora diii
cil da Historia. Não foi ele um reformador do Clero, mas quem pode con
testar a influencia decisiva da Espiritualidade franciscana na renovação 
e esplendor da vida sacerdotal no seio da Igreja? , . 

Eis as palavras e avisos do Pai Serafico: 
"Onde quer que encontrem um Sacerdote, rico ou pobre, bom ou 

mau, pouco importa, inclinem-se humildemente diante dele e manifes
tem-lhe sua veneração". 

E ele proprio dava o exemplo afirmando que se encontrasse um An
jo e um Sacerdote, primeiro beijaria as mãos· dó Sacerdote para depois 
revere11ciar o Anjo. · 

Não fazia distinção entre o bom e o mau Padre. Basta seja um mi• 
nistro do Altíssimo, o Sacerdote de Jesus Cristo! 

"Ainda que estejam manchadas as mãos do Padre, a virtude e a efi
cacia dos Sacramentos que administram não são prejudicadas. Essas mãos 
estiveram· em contacto com o meu Senhor e em ·respeito ao meu Senhor, 
acato o seu representante. Pode ser mau, para mim é bom", 

Que veneração -pelo sacerdocio! 
Ainda São Francisco adverte seus filhos: 
"Bem-aventurado o servo de Peus que tem fé nos. Sacerdotes. fiéis 

à Igreja de Roma! E ai daqueles que os desprezam, pois ainda que haja 
Sacerdotes pecadores, ninguem ·deve defpreza-los, Só ao Senhor incum-
be o direito de os julgar". - · 

Nesta hora em que a impiedade procura· lançar ao descredito e ao 
oprobio, o Sacerdote de Jesus Cristo, ouçamos as advertencias do Pai 
Serafico: Veneremos o Sacerdote., Oremos por ele. 

Instituto de Serviço Social 
Arguição dos trabalhos de conclusão do curso - . 
Realizar=se=á em breve a formatura da primeira turm~ 

de Assistentes Sociais formados · por esse 
estabelecimento 

Na sede do Instituto de Serviço so
cla.J. • à rua Quintino Bocaluva, 176. 1.o 
andar (Palacete das Arcadas), realizou
se, nos dias 21, 22 e 29 de dezembro pp., 
a arguição dos trabalhos de conclusáo 
do curso_ dos alunos dei;se estabeleci
mento. 

Damos abaixo a relaçáo dai, bancas 
examinadoras e dos arguidos: 

A1uno: Dr. Helio de Quadros Arruda. 
Assunto: Cl11ema e ,formação morá!. 
Banca Examinadora: Revmo. Frei Rai-

mundo Cintra, Prof. Antonio d'Avlla, Dr; 
J. Neyde Cesar Lessa.e Prof. Hugo Ma
lheiros . 

Aluno: Franci.sco J. Guimarães Ma
lheiros. 

Assu11to: Assistente Social em Serviço 
Jurídico. 

ventos colhe tempestade~, o triunfo, 
emb-,i-a efemero do comunismo será 
o maior castigo de Deus para as na
ções criminosas que repudiaram a 
mensagem de amor que nos trouxe 
Jesus Cristo, nosso divino Salvador. 

Entretanto o Papa não se entrega 
a uma tristeza desalentadora. Sabe 
ele que Jesus Cr:sto teri'do ressusci
tado dentre os mortos já não morre. 
Mais hoje mais amanhã há de soar a 
hora de Deus. 

A oração e a oração fervorosa e 
minterrupta deve apressar esse mo
mento tão desejavel. 

·oremos pois pelo Papa e oremos 
com não menor insistencia pelas ln· 
tenções do Papa. 

o seu herol, Cristiano Rosa-Cruz, apre
go!l.va. ter descoberto um segredÓ que 
podia fazer a felicidade dos homens e 
que · para Isso fu11dara um colegio secre
to ou loja, tendo por fim a beneficencia, 
o Internacionalismo, a instituição da 
verdadeira moral e da verdadeira reli
gláo. Es...ses. contos da carochinha, im
pregnados, por serem obras de fantazia, 
de doutrirul.s hereticas antigas, foram to
mados a serio por algumas cabeçà.s es
quentada.s e Imaginosas, dos que.Is ca
çoava. o autor desses romances, ma.s que 
t'undaram, sob o modelo desses livros, 
sociedades secretas na Alemanha. e na 
Inglaterra. verdadeiras lojas de Rosa
cruz. Em 1650 elas esta.vam jà sollda
mente organizadas em Londres. Seu 
principal ch,-.:e era Elias Ashmole (1617 
a.· 1692, fundador de uma sociedade que 
tinha por fün construir o templo de sa- · 
lon:ão, templo ideal. das ciencia.s. imita
ção do que tinha' Imagina.do Thomaz 
Morll8 na sua Utopia e Bacon na Nova 
AtJantlda, livros tambem de pura ian
tazla. divagações !iterarias. Essa r>.'wa 
sociedade seéreta, que Ashmo1e· conseguiu 
instalar no local da corporação dos cons
trutores (maçons), i:i, fornecer à maço
naria a lenda slmbolica do Templo de 
Salomão e a lend~ alquimista de Hiram. 
E foi sob sua influencia que os segredos 
do oficio de construtor forneceram a len
da. dos segrffios da maçonaria. e foram 
lnventad· J as cerimorila.s de lnlclaç·ão 
dos diferentes graus. o grau de Cava
leiro do Templo deu a Ideia de Inventar
se a. lenda dos Templarios e. Intervindo 
a. politlca, o grão-mestre maçon assas-
sinado pode ser Indiferentemente Hiram 
ou Jaime I. e o templo a construir, o 
dEI Salomão ou a. restauração doo 
Stuarts. A medida que se la operando 
essa evolução da maçonaria profissional, 
mera corporaçã<> de oficio. para essa 
força politlca e de dl,usão de novas 
ldeias sobre religião e moral. cheias de 
herezias, Iam sendo eliminados pouco a 
pouco os elementos profissionais. dos 
qual.~ não havia senão fracos e parcoo 
elementos quando o medico francês De
qaguliers. p!'Otesta.nte emigrado de Fran
ça. pela. revogaçáo do Edito de Nantes, 
propôs a ,Jorge II fazer da maçonaria., 
que ainda era profissional. · uma organi
zação expurgada da influencia dos 
Stuarts, vencidos em 1716. Foi então 

Banca. Examina.dora: Comendador '\fi4 
ce11te Melillo, Dr. Car'Jos Morais Andra
de, Dr. André Franco MÓntoro e Prof• 
Francisco de Paula Ferreira.. 

Aluno: Lauro · Esteves. 
Assu11to: Sugestões para, a organiza•, 

ção de um órgão de serviço Social des,. 
tlnado a presidlarlos e egressos. 

B;i,nca Examinadora: Prof. soares de 
Melo, Prof. Dalmo Belfort de Matos, Dr,. 
Joáo ~yão Luz e Prof. Hugo Malhelros, . 

Aluno: Dr, · José Pinheiro Cortez. 
Assunto: A asslstencia judiciaria gra .. 

tuita e a Procuradoria de serviço Social.; 
· Banca Examinadora: Dr. Ruy. so'dré, · 
Dr. José Benedito Pacheco Sales, Dr, 
André Franco Montoro e Dr. Aldo Si
nisgalli. 

Aluno: Oscar de Melo· Filho. 
At.sunto: O I. A. P. dos Banéarloà 

e o serviço· Social. 
Banca. Examinadora: Dr. João. Papa .. 

terra. Liruongl, Dr. Agulnaldo Mirandal 
Simões, Eng. José de Azeredo santos e 
Dr. Aido Sinisgalll. 

Realizar-se-á em breve a formatura; 
dessa primeira. turma de Assistentes. So• 
c!ais formados pelo Instituto de ServiçCj 
Social. 

Dr. Durval Prado 
M"rllco ücullstn 

IL 8enn'1ot-· Paulo W,;ldto. 16 
ó.<> .nd. • Salas bU • 13 • H 

• l!ls,.a. tlA .H:U$-l· .J_n.sé 8onl~StCf')) 
Cons.: 001-r, hora mRr,ada 'pelo · 

'fel.1 · 2·1813 · · 

fundada a. Grande Loja, como dissemos 
acima, com os membros das quatro ul
timai, lojas profi.s.slonals e um grupo de 
construtores ln no mine " aceitos", L5to 
é, admitidos nas lojas embori e.stranhos 
à. corporação profissional dos construto
res. Estava feita a transformaçãO. O 
grupo de teorlcos d!t "Royal Society"· 
.que acessoraram Anderson na confecç~ 
da Constituição· promulgada. mais tarde, 
em 1723, procuram apresentar a nova 
maçonaria como a continuação elas an• 
tigas corporações de oflcioo, das quais 
conservam a. terminologia profissional e. 
alguns regulamentos. Dai os compassos, 
os esquadros .os aventais; as bigornas e 
os malhetes. Com isso visavam salva_• 
guardai a proteçáo Imemorial dos sobe• 
ranoo Mas. de fato, o que se fez foi, não 
uma · leal continuação, . mas . uma Insidio• 
sa substituição. O que tinha sido a an• 
tlga · maçonaria, 'isto é, a corporação 
obreira dos construtores, profissional ·e 
religiosa, não -existia mais. Ela deixava; 
de ser cristã, para se teimar naturalista. 
e racionalista e atirar os· seus adeptos 
às mais radicais revoluções, pelos cami• 
nhos tortuosos do adogmatlsmo, da secu~ 
larlzação da vida, pela 11egação do 50• 

brenatural e consequente oposição ra .. 
dica) ao crlstla.ntsmo • 

Mas donde vinham esser principias 
novos? Em essencia, nada tinham eles 
de novo: eram os princlpios dos Omnis• 
cientes da rdade Media e de todas. "as 
seitas que procuravam o eterno segrede) 
da humanidade. desses que não podendo 
compreender e definir Del.ll!, cançados 
de o pr<1Curar em vão. acharam mais 
comodo divinizar a materta''; dos Gt!ós .. 
tlcos, com suas . teorias 'sabre o panteis• · 
mo. a divindade da razão humana e·. à 
independencla · da moral; ç!os Mani•, 
queus, · dos i\lblgenses, . dos Templariolll 
decaldos, dos Protestantes e dos Delsta11 
ingleses. 

'CONTINúA) 

5 - N mo (Consolheiro Fernando dt!il 
. So_uza. Lisboa), "Á Doutrina l\Ia1,onicà.", 

., 

"AiGã<> rle 1( Ol Ll~boa. pag, 43. · 
6 - Ver , .. DeRebamps et CI · Janet; 

"Les soei eté,• crMes et la. socletê" oU: 
"Phil<>sophie ·de l'.,lstolre contempOTai-i 
ne" e ainda G; Bord, "La Fl'anc•Ma1 
çonnarie em F,ance(•, · · · -

• 

l 



A Ação Católica é 
eminentemente re
ligiosa. 

1 
A.~ão 

IJE:GIONARiô São Paulo, 7 de Janeiro de 1945 

tJatoliea i 

Pio XI 1 

1 PROBLEMAS, REAL:IZAÇOES E IDEAIS 

A Ação Catolica Brasileira é 
a milícia maxima do apostolado 
leigo instituída por ato coletivo 

_., 4o Episcopado brasileiro a pro .. 
vado pela Santa Sé, 

EPIFANIA inutil porque nada significa de defi. 
nido. Não existe tal religião do "crís
tianlsmo", nunca. houve ·tal- religião. 
. "Existiram sempre e existem ainda 

de uin lado a Igreja, e do outro va
rias heresias que procedem da · recu
sa de algumas doutrinas da Igreja 

j 

o 
o " ' 

Natal 'dos ·gentios - Nossa vocação 
dominio · de Jesus Cristo - A realização - por homens que, nã.o obstante, dese

jam conservar o resto de seus ensi• • 
name.ntos e de sua moral, Nunca, po• 
rem, houve, nem poderá haver nem 
haverá uma religião geral cristã pro
f~ssada _ por homens que aceitem ai· 
gumas doutrinas importantes e cen
trais, e que convenham em divergir 
sobre as demais. Sempre existiram, 
desde o começo, e sempre existirão 
a Igreja e diversas heresias destina
das a decair, ou, como o mahometa• 
nismo, a formar uma religião separa• 
da. De um cristianismo comum nun
ca houve nem poderá ha,ver definição 
alguma, pois, nunca existiu (H. Bel· 
loc, "As Grandes Heresias")." 

\, da. Epifania lmportanda da Fé -
Nosso apostolado 

, 'A festa liturgica em que a. Saata 
ll'.greja come.n1ora a visita que os 
;Reis do Oriente, os Reis il-1agos fi
zeram ao Menino Jesus, é denomina
_da "Epifania". Epifania, no seu sig· 
:nificado etimologico, quer dlger "ma
:nifestaçã.o ", O fato recordado a 6 de 
janeiro teria, pois, sido a "ma.nifes
,tação do Senhor", "Epiphania Do-

. illlini". · 
:. Em que sentido especial se teria 
imanifestado Jesus Cristo neste acon
tecimento, para. ser ele chamado, de 
:n1odo especial, a "manifestação do 
Senhor?" 
· Como carateristlca dos tempos 
messianicos, anunciam os profetas 
-uma evangelização generalizada · da 
;revelação divina. Antes, na velha 
aliança de Dous com os homens, 
-~inha o Senhor seu povo escolhido, 
la quem governava, e a quem trans· 
mltia as luzes da vordade sobrenatu
:ra.L Era o povo hebreu·. Os demais 
tpovos jaziam "nas trevas do paga• 
;nismo" tacteando com a bruxoleauto 
luz da razão natural, já excessiva
;mente embaçada pelos vicias que 
cbscureciam a intcllgencia. Durante 
todo este tempo do preparação à chi,
gada do Messias, não falava Deus, 
lnã.o se manifestava Jeová aos gen
;tios, a não ser muito oxcepclonal
;menté ,como aconteceu com Jó que 
111§.o era. do povo hebreu. A difusão 
:maior e explondlr1a da graça o da -ver
jdade estava reservada para os tem
!POS de Cristo Jenus. Verdade _subs· 
;tancial descida do céu, abrazaria o 
:mundo com os fulgores de sua luz, 
í:le maneira a tornar os homens todos 
rllscipulos de Deus - "omnes doei• 
~iles Dei.'' 

Ora bem. Esta profecia teve · como 
3Jrim~iro fato do sua realização, a vi· 
sita dos Reis Mar:os ao Menino Je
isus. Foram eles os primeiros pagãos 
arrancados às trevas da gentilidade 
:para a luz e o Reino de Deus que 
~ o Reino desse Menino a quem eles 
;vêm adorar e pr(lsUlr sua humilde e 
~ompleta vassalagem. 

- Cômo a pregação do Jesus Cristo, 
!no dizer dos Santos Padres, se faz 
tpor pala-vras e por atos; de maneira 
que às vezes os fatos esclarecem as 
:palavras, e outras vezes constituem 

· cPOr si sõs uma pregação, a Sa!1ta 
Igreja ao comemorar certos episo
ldios da vida de sen Divino Fundador, 
atende mais para a pregação que 
neles se contem do que para· a sim· 
1>les realidade historica que encer
xam. 

Por isso é que a. adoração dos Ma· 
, gos passou para a Sagrada Liturgia 

como a festa da manifestação do 
Salva.dor do mundo aos gentios, ou 
seja, festa da vocação dos gentios. E 
como este fato altamente auspicioso, 
tem uma relação muito intima com 
a redenção de todo o genero Hu
mano -é como que o primeiro olhar 
de misericordia de Deus que prepa· 
rou a consumação dessa misertcordia 
no Sacrifício da Cruz - a Santa Igre
ja dá à festividado de seis de janei• 
ro o lugar Imediato após as soleni
dades de Pascoa e Pentecostes que 
comemoram a Rc-denção, aquela o 
sacrificio que no8 resgatou, esta a 
vida nova na efusão do Espirita San
to que consuma em nós a obra ini· 
ciada pela primeira. 

* * * 
A Epifania é, pois, o Natal dos 

géntios. Foi, nesse dia, que para eles, 
nasceu o Salvador. 

Podemos dizor: a Epifania é o nos
so Natal. Pois realm<'nte todos nós 
'fazemos parte_ densa grande gêntili· 
dade que, na epifania, foi na pessoa 
dos Santos Rei~, chamadi. a fazer 
parte do Reino mossi.anko. Yale a 
dizer que nós só serecos dignos do 
nome de· cristã.os, S! nos interessar 

· mos por compreender e realizar esta 
;vocação tão celebradn pela Igreja. 

E si esta consideração é apllcavcl 
a qual4uer fiel, que, dizer-se do mtlm• 
bro da A. C. que tom corapromisso' 
solene de trabalhar pela realização 
dessa. vocação à fé não apenas em si, 
mas tambam ti.os seus semelhantes? 

Importa, pois, muito conhecer o 
sentido da Eplfanla, da manifestação 
d, Senhor Jesus Cristo. 

* * * 
Esta mesma expÍ-essão: "manifes

. tação do Senhor" tlllcerra todo o sig 

. nificado da fcstn .. 
Sim, pois, que Jesus 6 o Senhor, e 

neste dia, Ele manifesta seu Senho
rio. _ :t o Sonhor que, por direito do· 
mina os poYos todos, e hoje manifes• 

. ta, simboHcamcn_to, este seu senho
rio universal. A que vieram os ma· 
gos do Oriente? A adorar o '.\!,mino 

. Deus, a se submeterem ao seu domi· 

. nio. E os magos representavam .aque
les povos que não estavam sob o do· 

- minio especial de Deus, Não eram 
1>0V'o escolhido. Nesse dia é que co· 

. m·eçaram a reconhecer mais especial
mente sua condição da vassalos. 

De inaneira que se tornou patente, 
- manifesto o dominio que Jesus Cris

to exerce de pleno direito, sobre to
dos os povos. 

Eis a Epifania do Senhor. 
Entre os mundanos, quando se fa

la em "domínio" em '-' Senhor" ·· Se
nhorio", estas 'palavras pro;ocam 
uma sensação de mau estar. Não 
compreendem eles domínio nenhum 

. sem uma vlolencia às man'ifestações 
"' m<tis legitimas da pessoa humana. ~ 

isto devido em parte ao abuso fre
quente daqueles que dominam, e, em 
parte, talvez maior, ao conceito mal 
formado a respeito da libérdade. 

Pensa-se que a liberdade é incom
:pativel com a ordem, a hierarquia a 
subordinação. Puro engano. Um.a· ;ez 
que a liberdade é uma propriedade rlo 
homem, e as propriedades da nature-. 
s:a h)!man!I, t,éW POI'. tim a,perfelçõar 
G 1.1@,vidutJ ~~ ~-~ ~&t!~dE! 

não concorra para o bem do homem 
está contrariando sua finalidade, i;eu 
uso está viciado. Um exemplo. As 
mãos nos foram da.das para determi
nados fins. :fJ certo, não obstante, 
que delas podemos usar para outros, 
p. ex. para caminhar. Todo mundo vê 
no entanto que este uso obedece R 

um capricho que, frequentemente 
aplicado, deturpa e deforma a natu
reza. Assim com a liberdade. Usada 
segundo as normas da natureza, aper• 
feiçõa o homem; usada sem contro
le algum Impede o conveniente desa
brochar da pessoa. 

Ora as · normas da natureza por 
muitas razões que se justificam uoi; 
mais variados aspectos sob que se 
considere a natureza humana exigem 
do homem que conserve sua. situação 
na escola dos seres, e na organlsação 
social, exercendo moderadamente aua 
excelencia sobre os Inferiores, e sub
metendo-se docllmente àqueles que 
lhe estão em grau superior. A exis
tencia, pois de Senhor e domlnio é 
coisa das ma.is conformes à natureza 
humana. :É mesmo uma exigencla 
para o perfeito desenvolvimento do 
homem, 

* * * 
Não nos .amedronte, pois, a Igreja, 

quando nos fala na manifestação do 
"Senhor". Antes no_s alegre o cora
ção, pois qu·e este Senhor vem re
mir-nos do cativeiro, e dar-nos a li• 
berdade dos verdadeiros filhos de 
Deus, desde que .•• 

... nos submetamos a 0 seu 1mperio. 
E este é o. ponto principal: sub

metermo-nos e submeter outros ao 
Im perio de Jesus Cristo. 

Qual é este impeirio? 
Anaxagoras dizia que o domlnio 

se faz pela inteligencia.A sua "Nous" 
deveria conhecer a todas as cousas 
para domina-las todas. E não errava 
o filosofo' grego. A inteligencia que 
domina tudo é a mediàa da realidade 
e da verdade d e cada ser. E inversa
mente, cada ser da natureza se torna 
tanto mais pleno, mais completo, 
mais perfeito quanto rua.is se ajusta 
a essa lnteligencia, quanto melhor e 
mais intensamente realiza a coneep._ 
ção feliz que dele faz a inteligencia 
creadora. 

A vocação dos gentios no dia da 
Epifania, é chamada vocação à fé. 
Nesse dia foram chamados à Fé. Eis 
o grande fato que ocupa lugar proe-

. ri1lnente na Sagrada Liturgia: cha
mados à Fé. E por essa ace!taçã.o de 
Fé, por essa submissão da razão na
tural à · verdade revelada, às con. 
éepções desse Verbo· Substancial que 
a.f' apa·rece · se realiza ci "Senhorio" 
o "imperi~" de Jesus Cristo: mani'. 
festa-se ele como Senhor. 

Não é preciso dizer mais. A Epi
fania será uma festa nossa na medi· 
da em que com maior pe1'íeição nos 
submetermos à Fé que Jesus nos re
vela e a sua. Igreja nos transmite. -
E por conseguinte, sõ seremos dignos 
membros da A. C. na medid/1. em que 
cuidamos que esta Fé se espalhe e 
por ela, nos nossos semelhante se' vá'. 
realizando e manifestando o "Senho
rio", o "imperlo" de Jesus Cristo. 

Eis o sentido da Epifania! Eis o 
que a Igreja nos inculca com esta sua 
comemoração liturgica. Eis o que ela 
espera de seus filhos, e ma!$ espe
cialmente de seus apostolos. 1 

* * * 
Talvez não seja ocioso a.cl'êscen

tar que esta adesão de nossas inteli
gencias - ú consequentemente de 
nossas vontades, pela aceltaçã.o pra
tica das verdades professadas -
deve ser prec;isa e profunda; é quan
to mais Justa, isto é mais precisa e 
mais densa tanto melhor em nós se 
manifestará o domínio de Nosso Se
nhor Jesus Cristo. 

Em outras palavras, um vago entu
siasmo por Je_sus Cristo, sua pessôa, 
e sua obra nao envolve de mamilra. 
nenhuma a aceitação de sua sobera
nia·. A este riroposito vêm bem ao 
caso, estas considerações de Hllal"ie 
Belloc a rnspeito de um cristianismo 
elast!co e indefinido. 

"Em toda parte ouYe-se diz.er r1ue 
o mo·,imento bolchevista (por ei.:em
plo) é "definiclame11te anticristão" -
"oposto a qualquer forma de cristia
nismo" e que deve "merecer a re
slstencia. de tod-os os cristãos seja 
qual for, :t Igreja particular á (lua 
possam pertencer", etc. 

"Falar e escrever desta forma é 

Estas considerações 'do pensador 
inglês nada mais .são do-que a expres
são da doutrina catolica frequentes 
vezes definida pela Igreja, em docu
mentos solenes, como por exemplo, -a 
enciclica de S.S. -Pio X "Notre cha
ge apostolique" de 1910. 

Af salie11ta o Papa. como a restau
ração da sociedade - o que quer di
zer a imp1antação do R&inado de Je
sus Cristo - só se faz pela .aceita•' 
ção do Catolicismo Romano. 

E r<::almente não se compreende 
um imperlo de ordem espiritual, co
mo é o lmperio de Jesus Cristo, -
um imperio, pois, que se obtem pela 
submissão da inteligencla e da von
tade - quando a obediencia não tem 
objeto praciso e determinado a que 
se sujeitar. · 

Ora é o que acontece quando a. 
pessoa se coJJ.ténta com um cristia
nismo vago, feito mais de entusias
mo e simpatia mais ou menos senti· 
mental. Não. O imperio de Jesus Cris
to só se obtem mediante a t,art!ci
pação de seu Corpo Mistico que é a 
Igreja, e esta s_ó é realizava! pela 
Fé catolica apostollca romana. 

Nosso dever, pois na atividade 
apostolica, como solda'dos de Jesus 
Cristo não se satisfaz enquanto não 
for uma realidade definida, o anse:o 
do' Salvador, "um só rebanho e um 
só Pastel'", um só rebanho - a Igre
ja Catolica Romana; um só Pastor, o 
Santo Padre, o Papa. 

* * * 
Esta - importancia singular que a 

Sagrada Escritura, a Tradição, a. 
Igreja, enfim, atribuem à Fé, ades/io 
inteletual à verdade revelada nã.o se 
fundamenta exclusivamente na de· 
sordem que significaria. a preferen
cia dada pelo homem aos desvarios 
de sua razão com despreso da 
Verdade divina. A propria. ordem 
moral, a conduta humana, a atitude 
pessoal está em conexão · intima _ e 
necessarla com o que, na ordem ea• 
peculativa, a 1ntel_igencla admitir. , 

Valham-nos ·novamente - as refie• 
xões de Hilaire Belloc, ao explicar a 
essencia da heresíâ/Nelálí-sa expõe 
com clareza :a consequência geral que 
ocone e de modo proJundo, · elii · toda 
a conduta da· pessoa, posto um -des
vio, aparentement& . pequeno, ·de or
dem doutrinaria. "Heresia", estabele• 
ce Belloc, "significa a construção de 
um sistema por "exceptão", por. 
"eleição" de uma parte da estrutura, 

. e implica a destruição do sistema ao 
lhe ser subtraida uma parte sua, que 
é negada, quer se deixe vagio esse 
lugar, quer se · preencha com uma 
afil"maçã.o nova••. 

Por af se vê como uma concepção 
concréta do desvio lnteletual envolve 
muito mais ·que um simples erro nu 
peq•;,.llla falha em toda a estrutura 
humana. Desde que a Rellgião é um 

'todu harmoniosamente articulado em 
suas partes, uma def!ciencia, nestas 
Padres da Igreja é que os leYou 
estrutura inteira. Esta consideração 
muito viva aos esplritos atilados cio~ 
Padres da Igreja é que os levaram a 
interminaveis questões a respeito de 
co, as, à primeira -vista de lana ca· 
prina, como por exemplo as dlscús
sões entre os catollcos e as inwnefa
veis variações do a.rianismo. 

"A heresia - àssim Belloc - dá 
origem a uma nova vida propria e 
afet.a vitalmen te a sociedade que ata
ca". Por mais intelectual que possa 
a oarecer a controversia ariana acer
ca. da consubstancialidade entre a 2.a 
e a 1.a pessoa. da SS. Trindade tem 
toda a razão o escritor Inglês q~ando 
observa que "um mundo adano Le· 
ria sido muito mais riarecido a um 
mundo maometano do que em reaJi. 
dade chegou a ser o mundo europeu." 

Tenham os membros da A. C. pre
sentes estas verdades para não se 
cóntentarem com rneio-crist'.an!smo 
mas visarem sempre a. Fé toda rn'. 
teira que é a da Igréja de Roma .. 86 
'1Ala difusão desta Fé integral é que 
se realizará no mundo a Epifania. do 
Senhor, · 

I· Está perdendo o seu peso? 
r rate as impurezas do sangue! 

A perda do peso é um mau sinal. A impureza do sangue rouba 
o peso e com ele o vigor, a fortaleza, a corágem. Tendo um san
gue impuro os musculos tornam-se moles, a pele amarelada; 
vem o desanimo, o abatimento, uma fraqueza geral que ani
quila a vontade de viver e predispõe o organismo a inolestias 
tão graves que ~ão impo?siveis prever. 

energico auxiliar no tratamento da Sífilis (impuréza do san
gue) á base de plantas depurativas e tonicas, de reconhecido 
valor, sem alcool, é o depurador por excelencia, de efeito ra
pido e_ certo. A opinião de seu medico será em abono de;ste tra· 
tamente. Use, hoje mesmo. · 

N. IOI E.C' 

MI AUHAS •• 

Quem pode avaliar o poder de um homem cujas faculdades 
se concentram todas em um mesmo esforço. Si a esse poder
se vem reunir o poder de Deus, ai temos as h1aravilhas dos 
santos, a eficacia dominadora das suas orações, o prestígio 
irresistível das suas palavras, a atividade triunfante do seu 
apostolado. Mirabilis Deus in sanctis suis. Deus Israel ipse 
dabit virtutem et fortitudinem plebi suae. (rfeus é admiravel 
nos seus santos. O proprio Deus de lsrael dará virtude ~ for\a· 
leza ao seu povo.) ,- Ps. 67-36. 

• 
. Rezar.-,-.- rezar,.-,, A oração é meio de salvação, meio in
dispensavel, ·meio onipotenté, porem meio que s6 nos serve 
quando estamos 110 caminho. Ora, o cami11ho unico, o caminho 
reto, Cl caminho seguro, é a vontade de Deus. Nom omriis qui 

1 dicit: ·Domine, Domine, intrabit in regnum coelonam, aed qui 
facit voluntatem Patris mei, qui in coelis e11t, ipse intrabit in 
regnum coelorum. (Nem_ todos os que me dizem - Senhor, 
Senhor - entrarão no reino dos céus; mas aquele que faz a 
vontade de meu Pai, que ~stá. µos céus, esse entrará. o reino 
dos ceus .• ,- Ivlat. 7-2r, · 

Dom Duarte 

Ação Cafolica e Vida Interior 

A VIDA INTERIOR E A VIDA ATIVA 
Como o amor de Deus se revela 

pelos atos; da Vida interior, assim o 
amor -do proximo se manifesta pelas 
operações · da vida exterior; conse· 
gu!ntemente, não podendo o amor de 
Deus separar-se do amor do proxi
mo, dai resulta que essas duas for
mas de vida não podem tambem, de • 
maneira alguma, subsistir uma sem a 
outra. 

De igual sorte, diz Suarez, nã.o po
de exlstir · estado correta. e normal· 
mente ordenado para chegar à per
fei~ão, sel'n quê· participe numa cerui. 
111ed!da da açã.o e da contemplação. 

O ilustre jesuita limita-se a co• 
mentar o ensmamento de S. Tomai. 
Aqueles que são chamados às obras 
de vida ativa, diz o Doutor Angelico, 
erram se julgam que este dever os 
dispensa da vida. contemplativa. Tal 
dever é um acrescfmo desta v!da $ 

não lhe diminue a Intensidade. Desta 
art@, as duas vidas, longe de se ex
cluir, reclamam-se,· supõe1_11-se, mistu
ram-se, _completa.m-se mutuamente: 
e, se de qualquer das duas se deve 
fazer um quinhão ma/!! conslderavel, 
é por sem_ duvida da vida s.ontempla
tiva, a. fuals perfeita e K mais ne-
cessaria. _ 

A aÇão, p_ara ser !Munda, carece da 
contempla~~o;· ·quando atinge · um 
certo grau de intensidade, di!unde 
sobre a, p_rimeira algum tanto do seu 
excedente, e pôr meio dela a alma vai 
haurir diretamente no coração . ue 
Deus as graças que a áção se encfr-
riega. de di5trlbulr. · · · · 

Por · isso é que, fundindo-se, na al· 
ma de u1n santo, a ação e a yontsm
plaçáo, 11un1a ltarmoni.a perfeita., am· 
bas dão à vida delé uma maravilhosa 
unidade. 

Comentando esté texto da. sagrada 
Escritura: "Põe-me como um selo so
bre o teu coração, COl'll;O um selo ~o
bre o teu braço (Cantic., VVIII, 6).'' 
o Padr.e Saint-Jure descreve admira· 
yeltnénte as mutuas relações entre 
as duas vidas. Vamos resumir as suas 
reflexões: 

O ooraçã.o significa a v'ida interior, 
contemplativa. O braço, a vida exte
rior, ativa. 

O texto sagrado fala do coração e 
do braço para mostrar que as duas 
vidas se podem aliar e harmonizar 
perfeitamente na mesma pessoa. 

O coração é.- indicàdo em primeiro 
lugar, porque é um orgão sobrema
neira mais nobre e necessario que o 
braço. Da mésÚla forma, a contem
))lação é multo mais excele11te e mais 
perfeita. e merece multo mais estima 
que a ação. 

Dia e noite o coração palpita. Um 
só, instante q~e este ori;ão essencial 
parasse, logo a morte sobreviria. O 
braço, parte apenas integrante do 
co1·po humano, esse sómente se mo
ve por intervalos. Do mesmo modo 
nõs devemos algumas vezes dar tre· 
·gua~ aos nossos traalhos exteriores; 
mas, ao invez, nunca de-Vemos afrou 
xar na nossa aplicação às cousas e'S· 
pirituais. 

O coração dá vida e força ao bra
'ço por meio do sangue que lhe envia 
e sem este o braço dessecava-se. Da 
mesma forma, a, l'ida contemplativa, 
vida de união a Deus, graças às lu• 
zes e à perpetua a.ssisténcla que a 
alma recebe desta intimidade, Viv!
!tca as ocupações exteriores; só ela 
é capaz de lhes c,omunicar sitnulta
neamente assim um carater sobrena· 
tural como uma real utilidade. Sem 
ela, tudo fica entangu!do, esteril, 
cheio de Imperfeições. 

O homem, amiude, separa o que 
Deu,; uniu; por isso é que tão rara é 
essa união perfeita. Demais, para n<:r 
realizada, exige ela um conjunto de 
precauções de frequente negllgencia
da•. Nada empreender que exceda as 
propriàs forças. Ver em tudo habi
tual, mas simplesmente, a vontade 
de Deus. Não nos metermos em obras 
senão quando DeuR '1uer; e na mMi
da exata em que lhe apraz ver-nos 
consagrados .a elas, e somente com o 
desejo de exercer a caridade, Logo 
no principio, oferecer-lhe o nosso 
trabalho e, no decurso · dos nossos la· 
bores, reari!mar amiude, por meio de 
pensamentos_ santos, por melo de ar. 
dentes orações jaculatorlas, a nossa 
resolução _de nã.o trabalhar sertão Por 
Ele e pa.ra Ele. Em 'suma, seja qual 
for a atenção que devamos prestar 
aos nossos traba'!hos, conservar-nos 
sem·pre em paz, perfeitamente senho
res de n_ói: mesmos. Quanto ao bom 
e;tito, deixa-lo - unicamente· nas mãos· 
de Deus e aspil'armos a ver-nos livres 
4El t.í:ldo.s _os _ cuidados apenas pará 
~:reçcon~ JàQ~ !!~;:- §Ó.§ .QQ!U . 

Jesus Cristo. Tais são os sapient!s
simos conselhos dos mest1·es da vida 
espiritual, para chegarmos a essa 
,·_nião. 

Por vezes, as ocupações hão de 
multiplicar-se a ponto tal que exijam 
o diSpendio de todas as nossas ener
gias, sem que, por outro la.do, nos 
possamos desembaraçàr do fardo ou 
mesmo aligeira-lo. A conseque:1cia 
poderá ser a privação, por um· tempo 
mais ou menos longo, do_ gôzo da 
união a Deus, mas essa união somen·, 
te sofrerá algum dano se nós assim o 
quizermos. Prolongando-se este esta
do, é necessario por tal motivo_ ge. 
1ner, sofrer, e temer acima de tudo o 
habituarmo-nos a ele, O homem é 
fraco, inconstante. Se descuida a sua 
Vida espiritual, depressa perde o gos· 
to dela. Absorvido pelas ocupações 
materiais, acaba por comprazer-se ne
las. Pelo contrario, se o espirita in
terior manifesta a sua vitalidade la
tente por meio · de suspiros e gemi• 
dos, esses lamentos continuas, como 
pt·ov-,n1 de uma fer:da que se não fe. 
cha mesmo no meio de uma ativida
de transbordante, constituem o merito 
da contemplação sacrificada ou me
lh()r, a alma· realiza essa ádmiravel 
e fecunda união da vida. interior é da 
vida_ ativa .. Oprimida por essa sede de 
vida interior que nã.o logra 'apagar a 
seu bel-prazer, a alma ha, de voltar 
com ardo-r, logo que possa à vida 
_d~_ ora.ção. Nóss'ô Senhor sempre lhe 
hâ.' de tesei·var alguiis ilistantes ce 
entret~!1fmen,to com ·Ele. Exige pd- , 
rem que a alma os não 'despreze e 
ha _de então compensar-lhe com o fer
vor a brevidade desses -- felizes mo· 

·mantos.· 
Conservada no seio da- ação e sem 

embargo generosamente oferecida 
essa Pêna profunda de termos d~ 
consagrar tanto tempo às obras <le 
Deus, e tão pouco ao Deus das obras 
tem a sua compensação. Graças ~ 
ela, desvanecem-se todos os perigos 
de dissipação, de amor proprio ele 
afeições naturais. Essa. disposiçã.Ó da 
alma longe de prejudicar a l:berdade 
do espírito e a atividade dá-lhes um 
carater mais ponderado. 'É ela a for
ma pratica do exercicio da presença 
de Deus, parqué a alma, na graça do 
momento presente encontra Jesus 
vivo, oferecendo-se'.lhe oculto sob a 
obra -a realizar. J_esus trabalha .com 
ela e ampara-a.. Quantas pessoas, que 
desempenham cargos, hão de dever 
a essa pena salutar bem compreen
dida, a esse desejo sempre sacrifi
cado e sempre vivo de ter ma.is mo
mentos livres para estar junto do ~a
cra1·:o, a essas comunhões espirituais 
desde então quasi incessantes hão 
ds dever, repetimos, a fecundidade 
da sua ação e ao mesmo tempo assim 
a salV'aguarda da sua alma como os 
seus progressos na virtude! 

* ljC * 
A união das duas vidas, contempla.

tiva e ativa, _ const!tue o verdadeiro 
apostolado, obra principal do cristia
nismo, diz S. Thomaz: Princlpalrs
simum offlclum. 

SCIENTIFICAMENTt 

AS S1JAS FERmAs 
• Pomada 1eccativa Sdo Sebrutldo 
combale scientilicamen1e iodo • 
:iualquer affeccão cutaneo como 
.elam; f erldas em geral Ulce,as. 
Chagas antigas_ Ecumos_ Erysii;,ela. 
frieiras. Rachas nos pés e n0$ seios. 
Espinhos Hemono!des. Quelmodu
tlll. Erupções. Pico-ias de mosquitos 
l lnseetos venenosos. 
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CATHEDRA PETRI 

INTER C O NFESS I O N ALIS MO 
Vejamos, hoje, outro dos érros éapt• 

tais, em que incidiu o movimento do 
"Slllop.", ,._ que lhe mereceram a. con
denação contida na Ca.rta. Apostolléa. de 
25 de agosto de 1910, do Santo :Padre 
Pio.X. 

"Houve um tempo em que o "Sillon", 
como tal, era formalmente catolico. Em 
mater!a de força moral, ele só conhe
cia. uma, a força. catollca, · e ia. procla
mando que a .Democracia havia de ser 
catolica, ou não seria. democracia. Em 
dado momento, entretanto, ele mudou 
de parecer. Deixou a cada um sua re
ligião ou sua filosofia. Ele proprio dei
xou de se qua.11flcar "catolico", e a for
mula. "A democracia ha. de -ser _catolica ", 
substituiu-a por esta outra. "A demo
cracl11 não ha de ser antlscatollca '.', não 
menos, aliâs, do que anti-judaica ou an
ti-budista. Foi a epoca. do "maior 811· 
lon ". Todos os operarlos de todas as 
religiões e de todas a.: seitas foram con
vocados para a construção da cidade ru
tura.. Outra. coisa não· se lhes pe'dla a 
1ião ser que abraçassem o mesmo ideal 
social, que. respeite&em todas as cre11-
çru; e que trouxessêm um certo mínimo 
de forças morais. Certamente, procla• 
::nava-se, '"os chefes do "S!llon" põem 
a sua fé acima dEf -tudo. Mas, podem 
recusar aos outros o direito de haurir 
sua energia. mora1 lá 'onde podem? Em 
troca, eles querem que os outros. respei
tem o seus direito, deles, de hauri-la na. 
fé catolica. Eles pedem, pois, á. todos 
aqueles que quei:em transformar a 
soçiedade presente, no sentido da demo
cracia: que não se repilam mutuamen
te por causa de convicções filosoflcas 
ou ·religiosas que os possam separar, mas 
que marchem de mãos dadas, não re
nunciando às suas convicções, mas ex
perimentando, sobre o_ terreno das reali• 
dades praticas, fazer a prova da exce
lencia de suas convicç6es pessoais. Tal
vez que neste ten·eno de emulação 
entre almas ligadas a diferentes convic
ções religiosas ou fllosoflcas a união se 
possa realizar". (Marc sangnier, discur
so de Rouen, 1907) E ao mesmo tempo 
se declarou ( de que modo _ isto se po
deria. realizar?) que o pequeno "smon" 
catoUco seria a alma do grande "8ll!on" 
cosmopolita. 

"Recentemente, desapareceu o nome 
do "maior Slllon ", e houve a interven
ção de uma organização, que . em nada 
modificou, bem · pelo contrario, o espl
rito e o· fundo das coisas, "pa.ra. pôr or
dem no trabalho, e organizar as diver
sas forças de atividade. O "Sl!:on" con
tinuará sempre a ser uma alma, um 
espirito, que· se 111isturará aos grupos e 
inspirará. su.a. atividade". E a todos os 
novos ' agzu;>amentos, tornados auto-

nomes na aparencia: catollcos, protes
tantes, '.livre-pensadores, se pede que se 
porihám a traba.lha.r. "Os camaradas 
cátollcós se esforçarão entre si . pro• 
prios, numa 01·ganização especial, por se 
instruir e se educar. Os democratas 
Jll'ótéstantes e liyrê-pensa.dores farão o 
mesmo de seu Gado. Todos, cato
Jicos, protestantes e livre-pensadores te
rão em mira armar a Juventude não pa
ra. uma luta frati:iclda, mas para uma. 
generosa emulação no terreno das vir• 
tudes morais e civfoas", (Marc sa.ngnlea-, 
Paris, maio de 1910) 

"Estas declarações e esta. nova orga• 
nlzação da ação sll!onlsta suscitam re• 
flexões muito graves. 

"Eis uma associação inter•confess[o-, 
nal, fundada por catolicos, para. traba• 
!!lar na reforma da civilização, obra. emi-

, nentemente religiosa, porque não ha. 
civilização verdadeira sem civillzaçito 
moral, sem a ve1·dadeira religião: é um1' 
verdade demonstrada, é um fato .histo• 
rico. E os novos sillonlstas não pode• 
rão pretextar que eles só trabalharão 
"no terreno das realidades ppticas,. 
onde ·a diversidade das crenças não im• 
porta, Seu chefe tão bem percebe es<d · 
ta influencia. das convicções do espirltOI. 
sobre o resultado da ação, que ele os 
convida,· qualquer que seja a religião ai 
que pertençam, a "fazer ne terreno das 
reallda.des praticas a prova. da e·xce
lenc!a de suas convicções pessoa.Is". E 
com razão, porque as realizações prati
cas revestem o cara.ter das convicções 
religiosas, como os membros de um .cor
po, àté às ultimas extremida.des, rece .. 
bem sua. forma. do principio vital que (1 
anima.". · 

suspendamos aqui a. leitura. da. Cartal 
Apostollca. O texto é claro, e dispensa, 
comentarlos. Resta ser meditado, apren
dido, assimilado e praticado. Notemos, 
contudo, de modo especial, que o. Papa, 
condena · uma cooperação baseada ape
nas no terreno das realidades praticas ~ 
sociais, em que um ideal social e cons
trutivo sobrepujasse .as . diferenças das 
convicções doutrirutriás. A idéia de que 
as realidades praticas têm um vador 
proprlo, independente _ das atitudes dou
trinarias,· de modo a poder determinar 
:i. união de varias carentes, igrejas 
ou seltM, é expressamente 1·eJeitada: 
"as realizações praticas revestem o ca
rater das convicções religiosas, como os 
membros de um corpo, até às ultimas 
extremidades, recebem sua forma dó 
principio vital quo o anima.", E é daí 
que provem o valor impar do Magiste
rlo Ecleslastlco que, definindo as ques
tões controvertidas, dá o unico funda;. 
mente solido para a concordia ,entre ois 
homens: · a. verdade inconcussa. 

JUVENTUDE F•A · CAIOUCA 
COMPROMISSO 

Na. Catedral Provlaor!a, Igreja de sa,n. 
ta. Ifigenia·, realizOu-se, domingo,· dia 31 
de dezembro passado, o solene compro
mls.so das novas estagiarias que foram 
aprovadas ·110 exame para. a A. C. e 
apresentadas pelos diretores dos nucleos 
a que pertencem. Presidiu à .cerimonia 
o Revmo. sr. conego Dr. Antonio de 
Castro Mayer, Assistente Geral da. A. C., 
que fez uma exortação espiritual aos 
novos membros da Ação catouca.. 

HORA SANTA 
Após o compromisso realizou-se a Ho

ra Sa.nta da Ação Catolica. 
O Exmo e pranteado D. José, na dis

tribuição das Horas Santas Dominica.l!; 
às paroquias de São Paulo, reservou a 
Hora Santa do ultimo domingo do ano 
aos setores e 11uc1eos da Ação .Catollcas. 
Incumbencia. que a A. e. cte São Pau
lo vem realizando com fidelidade desde 
o primeiro ano em que teve a felicidade 
de atender ao pedido do seu Metropo. 
llta. Neste ano, fOI ·éla pregada pelo 
Revnio. Pe. Geraldo de Proença Sigaud, 
S. V. D., DD. Assl.stente_ Eclesiastlco 
da JEC. 

HOMENAGEM A:0 ASSISTENTE 
GERAL DA A. C. 

Já é tradicional "na A. e. aprovei
tar-se a. mesma da oportunidade da Ho
ra sarita. cie fim dé sno para prest!lcr 
homenagem de cumprln1e11tos e agra
decimentos ao seu Assistente Geral. Tam
bem neste ano testemun11ou a A. e. 
ao seu zeloso Assistenté Geral com Qs 
votos de feliz ano novo, seus sen timen
tos de gratidão profunda. bem como os 
protestos de submissão e obedléncia. Fó.f 
saudado o Revmo. Sr, conego Dr. An
tonio de Castro Mayer pela j uclsta Ma
ria Conceição Pinto e por um represen
tante da. e. E. I. 

Foi a seguinte a saudaçáo profe1·ida 
pela srta. Maria Conceição Pinto: 

"Revmo. conego ·Dr. Antonio de Cas
tro Ma.yer, DD. Assistente Geral da A .. e. 

Nesta. ultima Hora Santa de 1944, vie
mos render graças a Nosso Senhor pelos 
beneficias que sua Bondade nos prodi
gal!.zou dura..ite o a.no. E, entre todos, 
a ·Juventude agradeceu ·ae maneira. es
pecial o de ter á teste a direção segura. 
de V. Revnia, Porem, a.gora as aclstas 
querem dizer tambem a V. Revma., ao 
seu Assi_stente Geral, o quanto lhe são 
reconhecidas pela dedicação, pelo zelo 
com que se vêm amparadas no seu tra-
balho 'de1 Ação catolica. _ 

ln bem verdade, Revmo. Conego Mayer, 
e não lhe e desconhecido o grande nu
mero de ·vezes em que mais do que 
aconselhando V. Revma. foi mesmo um 
socorro providencial a quem titubeas
se ou esmorecesse.. ·No entanto se lhe 
agradecemos a solicitude com que sem
pre 110s acolheu, nosso reconhecimento 
atende sobre tudo a orientação que V. 
Revma. dá à Juventude, ·orientação de 
prudencia -e sabedoria tais que ·ala a dia 
mais se tornam patentes. Na re'á.llda
de, em cada ato, em cada declsM de V. 
Revma. ha. um sinal lnconfnndlvel des

, sas virtudes. _ Por isso a Juventude sen
- te qué pertence, de fato à Igreja de 

Deus, que nela se Integra totalmente, 
com ela. sofrendo e com eia se a1e
grándo. -

Dizendo um sincero Deus lhê pague 
por todo· o bem que V Revma. lhe tem 
feito. a J. F. C Lem imenso prazer em 
protestar-lhe- submissão_ irre&trita, pór
~11.§ ~~ iatbQJ1~1í!l ~.21-lll~-ºi! ~a. a · -

verdadeira liberdade dos filhos de· D~us. 
· Ao ver aproximar-se o Ano Novo da 

'J. F.C., pede a Deus Nosso senhor que 
derrame pelas mãos purissimas da Vir~ 
gem muitas graças e bençãos sobre V •. 
Revma. E, suplica, ainda.; Aquele que 
-tudo pode, úSclareca, as intéllgencias e 
fortifique as vontades para. que reco. 
nhecendo em V. Revma., o legitimo re• 
presentante do Exmo. Sr. Arcebispo Me• 
tropolita.no, possa a Juventude res!)~i
tar sempre, na pessoa de seu DD. As• 
sistente Geral, a. autoridade ec]esiai;tica. 

Assim, com a g1·aça. de Deus ·e de sua 
Mãe Maria Saritissima, queremos ser no 
proxlmo ano o instrumento decil nas 
mãos de V. Rovma,, para maior d!fu• 
são do Reinado de Nosi;o senhor Jesus 
Cristo. 

R.evmo. Conego Mayer: 
As acistas de São Paulo, cheias de 

profunda gratidão, · apresentam · a V. 
Revma. seus co1·diais cumprimentos, pe. 
dindo a. Deus derrame sobre V. Revma, 
copiosas graças e fartas bençãos". 

O repre~ntante da C. E. I. pronun• 
ciou 8.\) seguintes palav1·as: 

Exmo. e Revn10. ·conego Dr. Antonio . 
de castro Mayer, DD. ASsisténte Geral 
da Ação Catollca: 

Os Crnzadinhos, aqui reunldos vêm 
trazer a V. Excia. Revma. a p1·ova: de 
aféto e de gratidão pelo niuito que V. 
Excla. Revma. tem feito por ·nós. 

E por meio desta cara inStituiçâo, que 
é a. Cruzadn. Eucaristica Infantil, , tão 
bem compreendida por V, Excia. Revma., 
que temos aprendido a viver sempre 
melhor, procurando cumprir com fide
lidade o.s en,;!n_amentos que _dela emanam. 

Queremos oferecer-lhe, hoje, junta• 
mente com os votos de feliz e sa11to 
Ano Novo, as ma.is fervorosas orações 
pelas intenções_ de V. Excia. Revma .• 
afim de que o Menino Jesus. do Prese
pio, o cu[)ra d?.s melhores_ bençãos!" 

FESTA DE NATAL AOS PAIS 
Dia. 30, sabado, i. JOCF, por inter

médio de seu corpo cenico ofereceu, por 
motivo das festas de Natal e Ano Bom, 
uma festinha intima aos pais ctas Jo
cistas. constou o programa de uma 

· saudação aos pais, de que se Incumbiu 
a presidente da JOCF, sita, Maria de 
Lourdes ArauJo, de numeros de piano 
pela tesoureira da JOCP, srta: Nair de 
Morais, e o drama "A bOrboleta e a 
abelha". pelas joéistas, que ·foi multo 
apreciado pela numerosa assistencia · que 
enchia o 52,lão nobre do Co!egio Santo 
Alberto. 

FERUS .EM SANTOS 
Nestes dias de ferias muitos membro:S 

da Ação catolica passam em S;mtos o 
seu repouso. Ese motivo levou-os e aos 
seus amigos a procurar com interesse 
maior o modelo de "malllot" da A. e. 
A Juventude convida suas soclas que 
se encontram ou irão para a cidade 
praia.na, a movimentos de cónjunto na.s 
suas diversões. Para isso p1·ocurem a 
pensão das Irmãs Vicentinas, no Em• 
baré, como ponto d~ reunião. 

EM SUFRAGlO OE D JOSE 

o'correl1do, ontem. o ·dia que seria anl• 
versarlo · riatalicio de nosso !nolvidavel 
O. José Gaspar de AfOnsecà e Silva, a 
Juventude taz celeb1·ar hoje. na cripta, 
da Catedral nova, às 8,30 horas, Mlssl\ 
em sufraglo da alma de nosso saudoso 
segundo Arcebispo. -será celebrante. o 
Revmo, Sr. conc;p Sllvlo de Mora:s Ma• 
t.Qs, m2la.0JU2 go r .. J.ac1Q ~ão Lu!,3 • 
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EVANGELHO 

APOSTOLADO E FAMILIA 
.. OMINGO DA SAGRADA FAMILIA 

(S, Lucas, 2, 42-52) 

., \egant10 o Menino Jes·us aos· doze anos, subiram ·seus. pa,1s a Jerusalem, 
l!;egundo " costume, 110 dia solene de Pascoa. Depois de terminada a festa, 
voltando $eus pais para Nazaré, o Menino Jesus se deixou ficar em Jerusa
lem, sem que eles o percebessem. - Pensando que ele estives~mem com alguém 
eia comitiva, caminharam um dia ·Inteiro, e o procuraram entre os parentes 
e os conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalem, afim de pro
cura-lo . .!..., E aconteceu que ao terceiro dia, o fora mencontrar no Templo, 
sentado entre os doutores, ouvindo-os e' interrogando-os. E todos os que 
0 ouviam se admiravam de sua sabedoria e das suas respostas. - Vendo-o 
ise admiraram e nua mãe lhe disse: "Meu filho; porque procedeste a_ssim 
conosco? Eis que teu pai· e eu te procuravamos -aflitos". - Mas Jesus res
pondeu: "f:'orque me procuravéis? Não sabeis que me devo ocupar nas coisas 
que são do serviço de meu Pai?" - E eles não compreenderam o que lhes 
dizia Jesus. - Descendo com eles, veiu Jesus a Nazaré, e lhes era submisso. 
- Sua Mãe consuvava todas estas cousas no coração, e Jesus progredia em 
tiabedoria, Idade e graça diante de Deus e dos homens, 

COMEN'l'ARlO 

que a _obrigação do apo,stolado é 
mais premente. Realmente todos. r,s 
flé!s têm uma obrigação ordinaria de 
fa~er apostolado. Ora. o cumprimen
to desta obrigação ·que é orclinaria, 
frequentemente exige .o sacrifício de 
parte ao menos das doçuras da vida 
familiar; de maneira que devem pais 
e filhos ter a energia necessaria pa· 
ra não se apegarem ao pl'azer dos 
lazeres de familia, para, com alegria. 
de espirita, obedecerem ao grave pre
ceito· do apostolado em beneficio das 
almas de seus irmãos'. 

É a primeira lição .que ,colhemos 
no Evangelho deste domingo, 

* * 

Nos ultimes tempos da nação ju
dia, foi o povo eleito cruelmente tni. 
tado pelos reis Antiocos, ,.de manei
:ra que uma verclade:ra perseguição 
:religiosa embebeu o solo da Pales
tina de sangue de martires e povoou 
~ ceu de valentes defensores da lei 
ôe Deus contra a impiedade dos ti-
1·anos. ' Nesta ocasião, salientou-se 
uma mãe que viu o martirio àe seus 
sete filhos seguindo-os depois com a 
mesma g1briosa palma. 'Pois, esta 
lheroina assim exortava aos seus fi
lhos a se manterem firmemente fié'is 
à lei divina so1J os tormentos dll 
verdugo: "Não fui eu que vos dei 
~lma e espírito e vida, nem mesmo 
que formei os varios membros <ie 
cada um de vós; mas O Creador do Acontece, porem, que às vezes a 
mundo, que regula o nascimento do fr'>quencia da vida quotidiana torna 
homem e que determinou a origem o lar insipido, e nada mais desejam 
de tod~s as cousas; ele vos resti· os ~oço_s do que a vida fora de casa. 
tu irá novamente o espirita e a vida :E · mfehzmente, não, é. raro que o 
'que hoje desprezais para l.he obede- . apostolado sej~ o f~l~o pretexto para 
":ê-ercl~ 1ms ,·seus· mandamentos", ·· ·.' .: essas · fugas ·:1njust1flcada~. :;.De., ma, 
,• . . ·· • · , " 0 neira que a piedad.e, o apostolado, a 

. Eis uma verdadeira m~e etlSt..: .. s pratica do catolicismo sérvem de· ca-
.:1'1\hos _antes de pertencei em ,aos pais, pa para fa satisfação do ego!smo, de 

· são p1oprledades de Deus Nosso Se- um sentimentalismo que mais tem 
nhor: votados ªº seu culto e ao ~eu de morbido do que de normal. 

. serviço. Uma concepção da famil!a Não ha duvida que os pa:s e os 
,em que os. filhos devem permanec~r filhos têm obrigações tambem no l&r 
éternamente em casa ao lado dos pais que fazem parte da lei de Deus Nos-
:para delicia de seus olb~res e pasto so Senhor. Asslstencla 'e educaçno 
de ~e.us amo:·es, eStá mu:to longe ,la por pa1·te daqueles; auxilio e assis-
tam1ha crista, conscla de. ~eus ~eve- ténc>ia, ua velhice, po1• parte destes. 
l"es. Representa uma familia ~Ul~ue- Tudo no exercício das virtudea da 
sa, que se esforça por constitu_ir ª caridade, piedade e obeclienc:a que 
todo o transe neste vale de lagnmas são os laços sobrenaturais que f~. 
o lugar da bemaventurança, e por c·mdam a familia catolica. 
is_~º·. com despr~so ?ºs ~acrosantos Por isso, 0 Menino Jesus, que nos 
dne1tos de D~us1, piocura acumular dá O exemplo do apostolado, com 
ém torno ele 51 toda a sorte de pra- sac1·iflcio proprio de seus \)ais Ele 
zeres e bem estar. mesmo nos dá o :xemplo da vid~ no 

Por esse motivo; quando a Santa lar, na submissão e auxilio àqueles 
Igreja comemora a Sil.gl'ada P'amilia, que na terra eramas sens pais. 
modelo de toda familia cristã, ofe- Temam os pais a Déus, não i111pe-

. rece aos pais a meditação do Evan- dindo O legitimo apostolado a <1ue 
gelho em que se conta como o Me- se devem dedicar os seus filhos; te, 
11ino Jesus não duvidou causai· an• mam a Deus os filhos não pretex-
gustias aos seus pais para satisfazer tando, às vezes, com escandalo dos 
a obrigações que lhe eram impostas pais, falso apostolado para se furta-
,:pela vontade do Pai Celeste, de quem rem aos deveres para com suas fa-
:primeiro era filho. milias. Tudo considerado dentro da 

Note-se que este fato que se pas- ordem dos. valores de ma.neira que 
sou com o Menino Jesus não tem O serviço de Deus tenha sempre pri-
aplicação exclusivamente nos . ca:oos mazia sobre a piedade filial. 
em que Deus Nosso Senhor se digna 
abençoar uma familia, chamando a 
um ou alguns de seus membros pa, 
ra a vida sacerdotal ou religiosa, 
Não. Sua aplicação é universal, espe· 
cialmente nos tempos que correm, em 

O "l.t.t ,JUNAHIU" :iJG~ 
NIFICA BOA U::I !'UH.A 

E FüH.MA<;AO 

, Discurso pronunciado pelo Dr. 'Geraldo Bezerra 
de Menezes, em 29 de Novembro de 1944, na 
sessão solene realizada no Teatro Municipal 
do Rio nas comem-orações .do centenario de 
Dom Vital 

Lembra11do-se de mim, lembram-se os 
promotores desta comemoração do no
me de Leandro Bezerra Monteiro, intre
pido deferu;or de D. Vital. 

' Neto daquele parlamentar, excusasse
me à honra. de falar-vos pa.ssar~a por ln• 
diferente à homenagem que se lhe tri• 
butava. 

Nem é tudo. Sou, glorio-me de ser 
congregado Mariano e D. Vital é exem
plo de Bispo verdadeiramente mariano. 
No seu emblema episcopal, Implorando· 
llle o preparo de um caminho seguro, 
colocou a Sa.ntlssima ViJ·gem lmaculada, 
com a divisa: Iter para. tútum, um 
dos seus biagrafos observou,, e a verifi· 
cação não é d!ficll; "Quase toda.s as 
suas cartas Pastorais datam duma fes
ta de ss. Virgem", (F'l'. Felix de Olivo
la. - Um grande Brasileiro - 2.a ecl., 
pag. 270). 

Srs.: Na solidão do claustro, sentia
se D. '7ltal sumamente feliz: "só lhe 
digo, escrevia então ao Padre Bentes, 
que não me rembro mais do mundo, es-

provas entre outros estés lmporta.ntis
slmos documentos: a clrculá.r dirigi
da ao Clero exortando-o a que pro!ligas
se os erros da. Imprensa lmpia; o sermão 
sobre a liberdade pronunciado no agra
decimento às homenagens que lhé pres
taram os diocesanos; a. Pastoral contra 
as ciladas da maçonaria "arrancando
lhe todos os· véus com que se mascara
va"; a.s respostas à carta do Conselheiro 
João Alfredo e a.o Aviso do Governo 
com orderu; de [evantar o lnterdlcto. 

Tais peças realmente memoravels não 
vou exami11a-1as, como nã.o vou espraiar
me em todos os detalhes, algun.s co-
11hecidlss!mos, da atuação do glorioso 
Prelado. Embora curta, mas de reper
cussão profunda em nossa historia re
ligiosa, a sua vida não pode ser focali· 
zada, marco, a marco, no espaço de um 
retampago. Demais, D. Vital exerce 
impressionante fascinação sobre os nos
~os catollcos, que o conclamam unlsso
namente Bispo precursor da Ação Cato• 
Oca. Bras!Jelra. 

tou onde a. minha alma a tanto tempo Quero revelar-vos alguma. cousa nova 
desejava viver. Ah! estou no paraisa!" do grande confessor ela fé. 

Em São Paulo, onde permaneceu du· · Tenho em máas dois documentos ine• 
rante três anos lecionando Teologia e ditos, duas preciosidades hlstorlcas. Já 
Historia. Sagrada no seminario Maior di- advlnhastes, duas cartas do punho de 
rigido pelos ca.puchinhOs da Sa- D. Vital dirigidas ao dr .. Lep.ndro Be· 
bóia "frequentemente era chamado a zerra Monteiro. 
pregar tanto na cidade, como no cam- Na primeira., o autor externa. a im-
po". pressão que lhe causou o dlacurro daque-

com 26 imos Incompletos, foi surpre• le deputado, proferido ao.s 21 · de mar-
e11dido com a sua eleição para Bispo da ço de 1873, quando terçou armas com 
Diocese de Olinda. consultou a respei• adversarios · da estatura de Íll11 Silveira. 
to o seu superior e tambem o Frei cae- Martins e um Tristão de Alencar ,f.ra-
tano de Messina, seu velho conseJhel- ripe. 
ro. convenceram-no, quer · un1, quer Este exordio revela a tempera do c&-
outro, de que a. aceitação se impunha. tolice: 

A Pio IX, de santa memoria, Imortal "Sr. presidente, venho à tribuna Cum• 
Pôlltifice da. Imaculada Conceição e da prlr um santo dever em desencargo de 
tnfalib!lÍdade o papa, rogou humilde- minha consciencia de catolico apostai!· 
mente o livrasse de tal e tama11hà res- co romano, dizendo algumas palavras 
pon.sablUdade. em referencia à, questão religiosa 1evan-

Através <!a carta expressiva do reli- ta.de, nesta. casa. 
gloso, 0 santo Padre poude prever o que "Começo prestando homenagem, ve-
serill o seu Eplacopado de aç~o e de lu· neração mesmo, aos· BispOs brasileiros 
ta: "has de ext1'enuamente defender a que vão cumprindo sua santa. mlssã,o de 
causa de Deus, e nada omitir possa. di· apostoles embora arrostando e sofrendo 
zer resp,eito à salvação e proveito do re- ultrages, injurias, e a.té mesmo calunias 
banho a ti confiado" (Do Vatic:mo, do erJ"o e da lmplectacte'l" 
22-1-1872). Pois bem, senhores. 

Sagrado Bispo aos 17 de março de "Com inefavel prazer, escreve-lhe D. 
1872, na catedral de São Paulo, na mes- Vital, em 24 de abril de 1873, li ó· resu-
ma data. escreve a. primeira Pastoral, de mo do magnifico discurso pronunciado 
saudação aos seus dioéEsanos, onde ob• por V. Excia. na. sessãó de ·27 de mar-
serva: "Quando ainda devessemos ço PP,, em defesa de nos.sa, santa Reli· 
usar de auto1·ida.de, jamais o faremos gião. • 
sem primeiro ter esgotado todos .os re- "Depois de haver rendido mil. ações 
cursos da. caridade" (pag, 61). de graças ao Altlssimo por se ter dlg-
. Foi exatamente como procedeu não nado de suscitar tão fervoroso · defensor 

sã em relação às irmancjades maçoni· de sua. causa, experimento· a necesslda-
.:adas, senão em todos os seus atos. de de testemunhar a. V. E,ccia.. os meus 

Empo.s.sado aos 24 de maio de 1872 · sentimentos de alta. admiração e pro-
revela-se logo o hOmem de ação. Por- :funda gratidão. 
que a Diocese possulsse a,pénas o Mat-or, "Fico pedindo ao Eterno Pai continue 
volta as suas vistas e trabalha para do- a ccnceder · a V. Excia. luz, fôrça e zelo 
tar Olinda. de um seminário Menor. pare profllgar o erro e garantir os di• 

. Funda a. Associação Brasileira Orto- reitos da verdade e d!L justiça". 
· Mxa, onde prepara. a mocidade para os Na .segunda e.arta .data~a· µe ~ecl!e, 
en1b!ltes . da fé. Prestigia a boa im- 27 de junhO de 1873, documento que 
prensa. . . . . passará aos fàstos 'da. historia. o )lustre. 

suporta,' até. nove!hbrO de rà72;· com .. ·Antlstlte, coração a~erto, co,nfessa, dias 
a, maxlniá resig1ia.ção, O ext,:a va.-;_a1nm• . após a SI.la expedlçao, CômO,. receb,e,u O 
to do odio que ·~e segue à m.edJ'da _do Av.lso imperial, que deu ganho de cau• 
preclaro Bispo do· Rio de Jarieiró, sus- sa às irmandades. , 
pe11de11do · t'e alguínâs 01·demi, · o ii1fe1iz . you !'épNduzlr, verbum a.d verbum, o 
sacerdote que, ao3 2 de 1l'}Ar~o dactuete que · disse D. Vlta,I. . Sua.s expressõe~ 
ano, erguera a· voz 11-unia lója. maçó11iêa. constituem autentico e expr~sslvo in~-

Para det€r a. torre11te ameaçado1·a--n. . tantanéO da pOslção que assumiu no mais 
Vital desce a campú disposto a tudó. E aceso da lut11-: 
agiganta-se! Refuga os erros da ma- "A santa paz do senhor seja con-
çonaria, desnuda-lhe as ciladas, alija vosco. 
os seus adeptos dos templos e irinan- "Tive a ho1u-a de recebér a cartinha. 
<lactes. sacode os càtollcos relaxados, de V. Ei;cia., com a data de 15 .. do cor-
destros pri11cipios regalistas e hereticos, rente, da-ncto-me noticl11. da celeberrima 
com que se ap~zinhavam os direitos da. dec!são dO Governo IMperlal. Já o es-
Igreja. E assim, na penosrt luta dts- tampido dM bombas estourando '110 à.r 
nublando o horizonte da fé def~nde e é o !!\frene repicar de sinos, com que me 
restaura entre nós - nisto se resume atordoaram, me tinham revejado que o 
a. sua imensa gloria - "o CatoUcismo Governo de um pala catollco, e que Ju· 
verdadeiro como ele é na ple1litude de rou manter a Religião de Estado, tinha 
seus dogmas, de sua disciplina, de sua ca1câdo aos pés o seu Juramento para. 
moral" - (D. Má.cedo Costa - A Ques- dar garu10 dé causa a. maçonaria. 
tão Religiosa do Brasil perante a Santa "Por tudo isto já de ha muito. espe-
Sé (1886, pa.g. X). rava eu; tànto assim que não senti a. 

Havia. de exercer e exerceu esta ação menor surpresa nem . o menor abalo; 
pronta e segura, que decididamente na- desde Já. muito antes me preparava pa-
da teve de precipitada, como pretendem ra tragar ew. got11. de fel. Porem o que 
os seus corttrarlos. me surpreendeu sobremaneira fol o mo-

Por absurdQ, simplesmente, aceita.moo do pouco. delicado, incivil e até gros-
a critica. Ainda a.\Sim, louvada seja, seiro porque trata-~ um Bis))O catol!co. 
meus senhores, a precipitação de quem O que. me afligiu em extremo foi ler o 
"sofreu e lutou por um Brasil livre e nome do meu amigo o Exmo. Sr, Con-
fellz aos pés de Jesus" (Fr. Felix ·dê 011· sélhéiro João Alfredo, fechando a mar-
vola - obra clt., pag. 239). cha de tantos destampa.tortos. 

Da. elevada cultura e indole combati- "Eu com~teria wn pecado travlss!-
vs. do jovem e lmplirterrito Bispo dão mo que toda a minha vida choraria 

ama.rgamente, se tivesse a fra.queza de 
trair os sagrado.s Interesses de minha 
augusta mlssão, submetendo-me a uma 
decl.s-ão tão inju.sta. Em tempo oportu
no, hel de responder como um Bispo que 
se gloria de ser catollco a po,stollc<> ro
mano. 

"Nosso senhor abÉnçôe os esforços e 
os bons sentimentos de V. Excla, de 
quem .50U, com particular simpatia e 
admiração, servo muito grato. Frei Vl
ta,l, Bispo de Olinda'": 

Um aditamento tem esta carta, com 
duas partes · bem distintas: uma. sobre 
r.ea.ndro Bezerra; pessoal a outra. 

Refere-se primeiramente D. Vital à 
m!.%iva em que o pàrlamentar - maiS 
catollco, que polltico; mais pela Igre
ja, que pelo trono; mais pelo Evange-

. lha, que pela Constituição - lhe co
munica o seu rompimento com o go
verno em virtude da questão religiosa 
e o discurso que, dias antes, pronuncia
ra a í-e.speito na camara dos Depu
tados. 

Nesta oração-protesto · contra o ato 
estupendo de 12 de junho, num .lance in
cisivo, o tribuno parlamentar Indaga, 
dtr!gindo-se ao governo: "Quereis o 
nosso sangue e até a nossa vida? Nós 
vo-Jos daremos; mas a. nOslla con.scien
cia não, mil vezes 'não, porque, ela per- · 
tence a Deus no céu, e à Santa Madre 
!greja na. terra". 

Como vedes, o defensor não deslustra, 
o Prelado insigne. Honra-o. 

o parlamentar, que s;;mpre pertence
ra e pertenceu às hostes coru;ervadoras, 
não tem duvidas, quanto eram em moda. 
~ acomodações e rareavam os defenso
res da Igreja em romper, pouco lhe Im
portando as consequenclas, com o Mi• 
nisterio Rio Branco e . assestar baterias 
contra. ele. vendo os dO!s Bispos pre
sos e encarcerados, atira a barra mais 
longe. Apresenta. ao Parlamento Naclo> 
na! energica denuncia contra oo Minis• 
troa, responsabilizandosos criminalmente. 

Que diria D. Vital à. atitude do· par• 
lamentar? Vejamos. 

"Tinha escrito e fechado a presente, 
quando tive a doce cbru;olação de reee
ber a. prec!osissima de V. Excia. data
da. de 21 do corrente, a qual entusia.s
mou-me, transportou-me de prazer, fez
me derramar Jagrimas de contente e le
vou-me à. agradecer a Divina Providen
cia. por haver, em dlrui tão I utuosos pa
ra a. Igreja de Deus, suscitado atletas, 
como V. Excla, Dou a V. Excia. os 
meus mais sinceros e cordiais profalça,s 
pela atitude digna ·e plenamente catoll
c:.\, que acaba de tomar. Sit nomen Do
mini benedlctum ! 

"Digne-se V. Excia. aceitar de lá mes
mo, um apertado e afetuoso abraço de 
um pobre Bispo catollco, que fica ba
nliado em iagrimas de prazer e reco• 
11hecimento, em presença do heroismo 
com que V. Excia. tem professa.do, con• 
tessado e defendido a fé de nossos pais. 
Mil bençãos · derrame o Altissimo em 
SWl, alma!" 
.. p~mos à . segunda parte do adita
_mento à carta de D. Vital. Reparai na 

. força ge expr~.ssão, na altl:vez, no animo 
, inquebrant.ave! com que descreve a sua 
l,lôSição .e o.s ,seus _prop0s1tos. 

Neste trecho luminoso, que vou re
produzir sem comentar, encontrareis ao 
vivo, palpitante, o hOmem de ação que 
ofereceu é perdeu a vida pela restaura
ção da. Igreja no Brasil. Para despedir· 
me de vós, vou viver convosco estas pa• 
lavras do martlr lntemerato. Atençã,o, 
senhores! 

"Multo e multo eri·ados andaram aque
les que especulavam com a minha resig-
11ação e silencio. coitadinhos! Iludi· 
ram•sa redonda e grosseiramente? In• 
sensatos! Que idéia, então fazem eles 
de um Bispo! Quereriam que eu tran• 
sigisse com a impiedade, sufocasse, en
tragasse cobardemente a minlla cari
nhosa. Mãe,. a Esl,lôsa Imaculada de 
Jésus Cristo, aos seus lnimigoo, resis
tisse a. Deus senhor Nosso, para subme-
te-me a Belial? CoitadO.sl Repito, 
enganaram-se vergonhosamente! Quod 
scripsl, scripsi. Não cederei uma li
nha; não deixarei de continuar a se
parar o bóm grão do joio envenenado; 
não deixarei de defender intrépidamen
te, e até o meu ultimo suspiro, os sa-

. gràdos direitos da Igreja, hoje tão afron
t.)sa e lgnominiosamenté conculcados. 
Pugnabo ln oeternum. 

, "Ainda agora, escrevia a wn amigo 
deputado da Assembléia. Gernl que 
prato-me, glorio-me, ufano-me de ser 

NOVA ET VETERA 

"Com o fim de instruir, orientar e di• 
das as atividades das Pias Uniões, a 
Federação promove, men.salment,e, uma. 
palestra. a qual, em geral, tem estado 
a. cargo das sras. presidentes. Na ulti
ma. reunião, réallzada em .dezembro, usou 
da. palavra a. srta. Ro.sa. Garrafa, que 
apresentou o seguinte trabalho: 

CONGREGAÇÃO MARIANA DE NOS· 
SA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SAN-

TA JNtS DAS FILHAS DE MARIA 
DE SAO GONÇALO 

"Momo fim de instruir, orientar e d!· 
rlglr as jovens da numerosa colonia ita
l~na, fu11dou-se em São Paulo, na Igre• 
ja. de São oonçalo, a 5 de ni,vembro de 
1899, a "congregazione delle Flgl1e de 
Maria. Italiane ", 

Seu fundador, o Revmo. Pe. José 
Guidl, s. J., grande benfelt-0r das ,Fl· 
lhas de Maria, Iniciou o quadro com 24 
.jovens apenas, porem esse numero to! 
e,crescido pela recepção de novos mem
bros, que atraldos pelo suave encanto 
das praticas cristãs, . acorriam à nova 
congregação, acelerando aulm, a sua 
marcha. ucendente. · 

A 17 de jull!o de 1900, foi a, congre~ 
gação canonicamente agregada à. Prl• 
ma Primaria de Roma. 

Duas vezes por mês, 110 primeiro e 
terceiro domingo, realizavam-se as reu
niões, que constavam de assistencia à 
Missa, explicáção do Evangelho, comen
ta.rio de trechos do Manual ou de te
mas especiais sobre festas da. Igreja. 

A secção eucaristlca, foi logo estabe
lecida, marcando-se a. cada. Filha de 
Maria, a. hora de guarda ao · santíssimo 
em · Exposição - e ó registro de .sua 
presença num "livro de· adoração". 

Em fevereiro de 1907, lnstltuiu~se a. 
secçã,o das "Ftlhas de Maria . Casadas", 
prop0sta ·em' conselho, de modo seguih• 
te: "As Filhas de Ma.ria que se casam, 
podem. continuar a pertencer à congre~ 
gaçãó. assistindo as reuniões, participan
do assim de todos os beneficies que delas 
advem, e, até podem ser zeladoras para 
ajudar com seus conselhos as joveru; 
congregadas". 1 

Em 1908, o mui querido Diretor e 
benfeitor, morre em Itú, onde fôra a. 
procura de melhoras para. sua. saude. 

o Revmo. Pe. Plebani, dirige então a 
Congregação, que continua a. receber 
novos membros, e registram-se . as pri
meiras tran.sferencias de duas jove11s 
1·ecem-chegadas da Italla. 

A Congregação já então numerosa, 
exigia wna Capela propria, e todos se 
movimentam, e após muitos esforços, 
inaugura-se a 8 de dezembro de 1910, a 
Capela das Filhas de Maria, anexa à. 
Igreja de São Gonçalo, 

O novo Diretor, Revmo. Pe. Gianel
la, S. J., fixa duas epoca.s somente, pa• 
ra as recepções de novas 'Filhas de Ma• 
1·ia: 15 de agosto e 8 de dezembro. 

Em 1913, assistem as Congregadas ao 
pr!meiro retiro espiritual. 

Bondoso, mas energlco, o novo Dlre• 
tor traça um programa m!1-is severo pa· 
1·a. as reuniões semano,is e mensais: me
ditação, recitação· do terço, preparação 
para. a Comunhão e ação de graças. Or
ganizou-se o "Coro das Filhas de Ma• 

-ria." .com o_ sugestl't:o nome· de. "Cpro 
degll Angel!" e o "Oficio" era cantado. 
As congregadas ~e reuniam todos os do
mingos e o conselho, un1a. vez por mês; 
os trechos do Manual eram claramen
te explicados, o respeito, a ordem, o si• 
lenclo, a. caridade. . . são repetidos rei• 
teradas vezes, nessas reunióe~. 

Duas Religiosas, Irmã Fausth1a e Ir• 
mã Delfina, da Congregação de São Jo
sé,, são convidadas a ocupar o cargo de 

Bispo Catollco, Apostollco, Roinl!.no; e 
se-lo-e! com a graça de Deus ainda mes
mo no fundo de tetricas masmorras, na. 
t ~rra do exlllo e debaixo do sabre ho• 
mlclda; e é lato o que ardentemente pro
curo cumprir ajudado do auxilio da Vir
gem Imaculada. 

"A maçonaria, ldO!o diante do qual as 
nações dobram os joelhes e queimam 
incenso nauseabundo, pod~rá ter o sata-
11lco prazer de perseguir; àgrilhoar, ,en
carcerar, expatriar e até degolar os Bis
p~s; mas não terá, em Deus confio, o 
gosto de ve1· nenhum Bispo brasileiro, 
que for verdadeiramente catollcó, obede
cer-lhe e Julga-la inocente, a despeito 
dM formais e repetidas condenações da 
Ig!'eja de Jesus Cristo: isto não! mil 
vezes não! 

"Avante! Si Deus pro nobis, quis 
contra nos? 

De V. Excia,, servo humilde, grande 
admirador e amigo fiel em Jesus Cris• 
to Nosso Senhor, Frei ,Vital, Bispo de 
Olinda". 

Que l:l!spo, e que santo ! 

A
INDA sob o troar dos canhões 

nos campos de batalha, movi• 
mentam-se as chancelarias pa. 

ra cuidar dos problemas da paz. O as
sunto absorve os comentaristas pol!tlcos, 
espraiando-se das colunas dos jornais 
para a. praça publica através de comi· 
cios e de movimentos de opinião, que 
}Xlr todos os lados surgem para debater 
a. grande questão. E reiteradamente se 
afirma que vai ser mais dificU ganhar 
a. "bat:1-lha." da paz que o mais encar~ 
11içado embate da atual corulagração ar
mada. 

A luz que as trevas não compreendem 

* * * \. 

Que experiencia ganhou a humanida
de com o· exemplo da primeira grande 
guerra? E até que ponto os seus pro
ble1nas se assemelham aos atuais? 

Depostas as armas a pós o annl.stl• 
cio de 1918, permaneceu o odio nos co
rações. E a quadra de após guerra não 

· toi menos fertll em batalhas economi· 
cas, financeiras, comerciais, de conquis
ta. de mercados e de dema;s meios que 
o homem pode empregar num regime 
de paz armada para prejudicar seu ad
versa.rio. 

Era preciso desarmar os esplrlto.s car
regados de odio dos vencidos e dos ven
cedores. E na ante-vespera do Nátal 
de 1922 o Santo Padre Pio XI apresen
ta ao mundo sua admlravel Enciclica 
sobre a, "Paz de CrisLo 110 Reino de 
Cristo". 

* * * 
Pre,venia o soberano Pontifice a hu-

. manidade contra o perigo de um· retor
no ao paganismo pelo abàndono· das ver
dades eternas, · O mundo, porem, prefe• 
riu prosseguir em seu caminho de fi
lho prodlgo que insiste em não voltar à 
i::asi:i patema. E que os males ap0nta.· 
dos pelo Pontífice da Ação Cato11ca 
eram os mesmos que. hoje dividem, e in• 
te.U.~ ~ ~. ~ llU.alllQij .12211 

enumeração contida naquela Enclclica 
no t1·ecllo -iue a seguir transci·evemos: 

OS MALES PRESENTES 
"Admlravehnent& quadram em noSl!a. 

epoca. aquelas palavras dos Profetas: -
"Esperá~os a paz, e este bem não veto; 
o tempo da cui·a, e aqui estâ o terror 
(Ier. 8, 15): o tempo de restaurar-nos e 
aqui estamos todo.s turbados (Ter. 14, 
19). Esperamo.s a. 1us e temos a.s tre
vas ... ; e a justiçà, e ela não vem; a 
saude e ela se afastou de nós (Is. 59 ,9 
11)," FOls apesa.r de terem sido dep0s
tas M e.rmaa na Europa ha tempos, sem 
embargo sabeis como no vizinho Orien
te se levantam perigos de novas guer
ras, e <;:li mesmo, em uma região hnen
sa como Já dissemos anteriormente, tu
do está. cllelo de· horrores e miserias. e 
todos os dias uma grande m ult!dão de 
Infelizes, sobretudo de velho-<;, de 
mulheres e de meninos. morrem de fo
me, · de peste e vitimas de pilhagens: e 
onde quer que tenha havido guerra, náo 
e:;tão ainda. apagadas as velhas rival!
, dades, que se dão a conhecer: 
ou com di.sslmulações nos assuntos po
liticos, ou de um modo encoberto na va
riedade das trocas monet&rla,s, ou sem 
rebuc;os nru; paginas do~ diarlos e perio
dico~: e 11.té invadem os confln.s daque
las cousas que por suá. r,,tureza. devem 
perma.necer estranhas a toda luta /!.éer
ba, como são os estudos das artes e das 
letras. 

FALTA A ·PAZ INTERNACIONAL 

Dai o fato dé que os ódios e as mu-

~Y!li ~~ - !?Ji ~~~ ~, .-. '-

não dêm treguas ll.os povos, nem perdu
rem somente as 1n1mizadês entre venci
dO/l e vencedores, mas tambem nas pro
prias nações vencedoras, visto· que as 
menores se queixam de serem oprimi
das e exploradas pelas maiores, e as 
maiores se dizem alvo dos odios e das 
iru;idias das menores, E todos os 
Estados, sem exceção, experimentam os 
tristes efelt& da guena passada; mais 
certamente os vencidos, e de modo sen
slvel oo proprios palses que não toma
ram parte 11a guerra. E ns ditos ma-les 
vão cada dia se agravando, por retardar 
o remedia; tanto mais, que as diversas 
propostas e as repetidas tentativas dos 
homens de Estado para remediar tão 
tristes condições de colaas têm sido lnu
teia, se é que não as peioraram. Por tu
do isso, crescendo cada dia o temor de 
novas e mais espantosas guerras, todos 
os Estados se vêm quasl na necessidada 
ele viver pl'eparados para a guerra, e 
com Isso ficam e.sgotados os era.rios, per
de-se o ·vigor da raça e sofrem grande 
menoscabo ">S estudos e a vlda religiosa 
e moral dos povos. 
PALTA A PAZ SOCIAL E POLlTICA 

E, o que é · mais deploravel, às ini
mizades externas dos p0vos se juntan1 
as dlscordias intestinas. que põem em 
pe1'lgo não somente a ordem social, mas 
tambem o proprlo travejamento da so-
ciedade. . 

Deve-se contar em primeiro lugar a 
"luta de classes" que. já inveterada co
mo chaga mortal no proprlo seio das 
11ações, lnféccion~. todas as obras, as ar
~ Q ~~l-9.!9;. em wlla oalav1,a, ~µdo 

o que contr!bue para a prósperidade pu
blica e privada. E este mal se faz 
cada. vez mala pernicioso pela cobiça de 
bens 1nateriais de um Jado e de outro 
lado pela tenacidade em conserva-los, 
e em ambos pela, a nsia de riquezas e de 
mando. Da.! as frequentes greves, vo
luntarias e forçadas; daí os' tumultos 
publlcos e as consequentes repressões, 
com descontentamento e prejulzo para 
todos. 

Acrescentem-se as lutas de partido pa. 
ra o governo da coisa. publica, nas quaw 
as partes contendoras costumam de or
dlnario hostilizar-se visando, sem sln· 
ceridade, segundo as opiniões correntes, 
não o bem publico, mas o proveito pro
prio. com prejuizo do bem comum. 
E assim vemos como vão aumentando 
as conjurações, como se originam ln· 
sldias, atentados contra ·os cidadãos e 
contra. os proprios ministros da autori
dade; como se despertam o terror, as 
ameaças, as rebeliões e· outras desor
dens semelhantes, tanto inais prejudl· 
cials quanto maior é a parte que, o po. 
vo tem no governo, como sucede nas 
modernas formas. representativas, as 
quais formas de governo, se bem não 

· estejam conde11actas peta. doutrina da 
Igreja· ( como não está cor.denada. forma 
alguma de regime justo e razoavel). sem 
embargo é conheéldo, de tod<'>s quão fa
cilmente se prestam à, maldade das 
facções. 

FA:..TA A PAZ DOMESTICA 
. . 

E é verdadeiramente doJ01·oso ver ·co
ll1Q wn' mal tão. pernlclo,so ~netrou até 

às proprias raízes da sociedade, isto é, 
até na familia, cuja desagregação faz 
tempo iniciada tem sido mais do •que 
11unca. favorecida pelo te1·rlvél na.gelo da 
guerra, mercê do Mastamento .do teto 
domestico dos pais e dos filhOs, e mer
cê da licença dos costumes, em muitos 
modos aumentada, Assim se vê · multas 
vezes esqu~clda a. honra em que . deve 
ser mantida. a autoridade paterna; 
désatêndldo-<; os vinculos de sangue: os 
amos e criados se olham corno adversa.
rios; viola-se com muita t1·equencia a 
proprla fé conjugal, e, são conculcados 
os deveres que o matrimonio Impõe dian
te de Deus e da sociedade, 

Dai que assim como o mal que afeta. 
a um organlamo ou a uma de suas par
tes principais faz que tambem os outros 
membros, mesmo os menores, · sofram, 
assim tambem é natural que os maies 
que verificamos · afligir a. sociedade e a 
familia alcancem tambem a cada um 
dos individuas. vemos. com efeito, 
quão extensa se faz entre os 110mens de 
todà idàde e condlçáo uma grande . in
quietação de esplrlto que os faz exlgen• 
tes e discolos. e como já se estabeleceu 
como costume o desprezo da- obediên
cia e a 11npac1encia no trabalho, Ob· 
servil.mos tambem como tem ultrapassa
do os limites do vudor a leviandade da.s 
mulheres e das meninas, especial
mente no vestir e no dançar, com tan• 
to luxo e réfk)amento que exacerba as 
·iras dos zeto.sos. Vemos, enfim, como 
aumenta o numero d"~ que .se vêm re
duzidos ê. mlse1·1a; entre os quais se re

. crntam aob bàndos os que sem cessar 

vão engl'Ossando o exercito dos pertur• 
badores da ordem. 

Em vez, portanto, da confiança e da, 
segurança, reina a incerteza. e o temor; 
em véz do trabalho e dà atividade, a 
inercia e a. desidla; em vez da trMqul
lidade da. ordem, em que co:n,siste a paz, 
a pertnrbaçáo e confusão em tudo. Daí 
a. prostração das emprei;as Industriais, 
a languidez do come~cio, a decadencla 
no estudo das letras e das artes; daí 
tambem, o que é ma.is para lamentar, o 
que se nota de menos em muitas pa.rtes 
da conduta de vida verdadeiramente 
cristã, de modo que não somente a so
ciedade não parece progredir no caml-
11110 da verdadeira clvillzação de que cos
tumam gloriar-se· os homeru;. mas apa
renta querer voltar à barbarie. 

FALTA A PAZ RELIGI~SA 

E todos estes ma.les aqui em:merados 
vêm culmh1àr co:,1 aqueles que, certa
mente. "não percebe o homem animal" 
<I. cor. 2, 14), mas que são, entretanto, 
os mais graves de nossa epoca. Quere
mos nos referir aoo prejuizos caus11,dos 
eín tudo o que diz respeito aos interes
ses espirituais b sobl"ena.turais, dos . quais 
tão l11tin1amente depende a vida das al
mas; e tais prejuizos, como racllmen~ 
se compreende. são tanto mais de cho
rar que as perdas de bens terrenos, 
quanto o. espl.rito se avantaja sobre a 
materia. Porque fora do\ tão exteru;o ol
vido dos deveres cristão.~. acima recor
dado, grande pena no.s causa. Venerais 
Irmãos, do mesmo n1odo que a vós. o 
v~r aue de l.o,JJk?,~ Jgrejas. clW,!Jla.Õl'-Q i:,e• 

diretoras, cargo ~se, anteriormente pre• 
enchido por duas virtuosas senhoras. 

Com a presença das Irmãs Diretoras, 
os coros se firmam e iniciam as Filhas 
de Maria o en.slrio do catecismo aos pe
queninos frequentadores da Igreja de 
Sãó Gonça.10. 

Em 1931, obedecen·do a, um pedido do 
Arcebispo D. Duarte Leopoldo, a, Con• 
gregação passou a chamar-se congre
gação Mariana; da Imaculada co11cel•. 
ção das Filhas de Maria de São Gonça• 
10. fazendo uso exclusivo da llngua. por• 
tuguesa., 

Nessa epoca. dirigia a Congregaçãó o 
ReVlllo. Pe. Guala11di, s. J., que dura11• 
te dez anos emprestou o melhor de 5Ull,S 

energias pari>, o aperfeiçoamento das Fi• 
lhas de Maria. A Diretora, então, Ir
mã. Clarice, da Congregação das Irmã· 
zinhas da. Imaculada Conceição, organi• 
za um programa para · os domingos do 
mês: 

Lo Domh1go - Reunião após a ~ 
sa. e pratica pelo Revmo. Diretor. 

2.0 Domingo - coro e ensaio de -ea.n• 
to pelas éongregadas. 

3.o Domingo - catecismo ensinado 
pela boníssima Diretóra. 

4.o Domingo - Reunião do conselho • 
Em 1942, é o nosso Diretor o ilustra

dissimo Pe. José Dan ti, S, J ., que inicia. 
as aulàs de Rel!gUío dadas aoo sabados, 
das 18 · às 18,30 horas. 

Gragas aos · esforços e Incentivos de 
nossos dedicados e incansaveis Direto-
1'e~. Revmos. Padre Danti, s. J, e Inné. 
Rita, ha três anos fundamos o "Centro 
de Costuras Santa Inês". El11 1942, 
coruecclonaram as Filhas de Maria, 333 
peças de· costuras para os pobres; em 
1943 - 510 peças e em 1944 - 690 
peças. 

O livro lndlce da congregação reg~
tra. a. passagem de 871 congregadas, pe
Jru; fileiras marianas, enfeixando trê.!l 
gerações: mães, filhas e netas. 

Ressente-se a Congregação da, falta. 
de uma sede, para o desenvolvimento 
das sua.a secções · já inicia.elas e a êl'ia
ção de outras, bem urgentes. 

Alenta-nos, porem, a doce esperança 
de possui-la, brevemente, para. que háj(L 
um conv!vio mais estreito, entre as FI• 
lhas de Maria, uma colaboração mais 

, eficaz, ~ com a proteção de nossa boa. 
Mãe, possamos atender, plenamente, as 
finalidades da.s Congregações Marianas''. 

·coNCENTRAÇAO EM SÃO CAETANO 

A Pia União das Filhas de Marlá de 
São caetano festejará, no proxlmo dia. 
21, o 25.o aniversario de sua fundaçãó. 

Para. solenizar esse importante acon• 
tecimento realizar-se-á, na vizinha [O• 
calidade uma grande concentração de 
Filhas de Ma.ria. 

O programa coru;tará. de Missa e Co• 
munhão geral, às 8 horas; assembléia; 
às 1 O · hôras e festival artistice às ;4 
bOra.s. ' 

o café será gentilmente oferecido pe• 
la. Pia União de São caetano. 

ca.cta Filha de Maria deverá levar seu 
farnel para. almoço ao ar livre. 

Na sede da Federação, à praça da. 
Sé, 47, das 15 às 19 horas, estão sendo 

. feita.<; ss iru;crições,. desde já., afim de 
que seja ·posslvel à . Fe(!eração provlden• 
ciar a. reserva de, vagões para as Filhas 
de Maria., Para boa orde!JI dos traba· 
lhos tal& inscrições dev~m · ser feitas àté 
o dl.9. 20. . 

TANAGRAN 
Otimo fortlfican• 

te feminino. 

Formula do Dr. 

Tepedino. Merc~ 

~e seus hormo• 
nlos especial! Tanagran remoça 
a mulher. 

Ja. guerra a. usos profanos não· pou
cas estão ainda sem abrir-se ao culto 
divino; que muitos Seminarios, fecha
dos então, e tão 11eces.sarios para a for• 
mação dos mestres e guias doo povos, 

. não possam ainda ser abertos; que em 
' todas as partes haje diminuido tanto o 

numero de Sacerdotes - arrebatados. 
uns pela guerra quando se ocupavam do 
m!nlsterio sagrado, extraviados outros 
de sua santa vocação pela extraordlna
rlt>. gra vidadll do.s perigos - e que do 
mézmo modo em muitos lugares se ve
ja reduzida' ao silencio a pregação da; 
palavra. divina, tão nécessaria "pa,ra a. 
edificação j-, Corpo Mistlco de Cristo" 
(Eph. 4, 12). , 

E que . dizer ao recordar como desde 
os confins da terra e do proprio centro 
das regiões em que reina a barbarle no~· 
sos missionarlos, chamados frequente
mente .à. patrla para a,judar nas fadigas 
da guerra, tiveram que abandonar os 
campos fertilissimos, onde com·. tanto 
fruto vért!Am seus suores pela causa da; 
R~l!gião e da ciVill.zação, e quão poucos 
deles puder .. m voltar incolumes? ls cer
to que estes prejuizos são comperu;ados 

· em alguns lugares por excelentes fru
toa, porque. aparecem então 110 cora~ão 
do. Clero o amor da pa,trla e a conscien
cla de todos seus deveres, de modo qua 
multas almas, nas portas da. morte, ad
mirando no trato diario os formosos 
exemplos da magnanimidade e de traba;Jho 
do Cl~o, se acercaram de novo do.·. 
Sacerdooio e da Igreja. Mas nisto 1$. 
moti qu., aémirar a. bondade e a sabedo-

. ri:i. de Deus, que até do mal sabe tirai, 
o bem". · 

* * * 
Veremos, em nosso prox!mo numero, .. 

como o Pontlfice da Ação catollca, e)!
p!lca a. causa des/,Eis males e quaµ; os 
t"emedios que lhes devemos aplicar, re .. 
medio.s que somente a Igreja poder.1t 
fqrnecei:1 . 
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TELEGRAMAS DO RIO 
----------------------------------------------
Mensagem de S. Santidade 

.RlO, (,U,Af-'HESS) - Prosseguem 
f9'm brilllantis1nv, os fe<:...,e,jos de co
memoração do iubileu sa«,idotal do 
:Exmo. Sr. Arcebispo do Kb de Janei
it"O, D. Jahne ·de 13arros Camnra, 

S.S. o Pap"' Pio XII, enviou ao ilus
tre Prelado bra~i1eiro, :· seguil')'te n1en
srug;e111 pela passa~em ele ti:.o au~picio
Sl. data: "N"' feetiva celellra~ão das 
Btodas de Prata -àe Vossencia, dil ijo-
1\ie fn·,ternais con)(ratulri~ô(?s e votos 
'do feliz contb1uação eni suas ativida
·'des pastorai e de co1 ação alegre, en
v\o-Jhe a Benção Aposto)ica." , 

(}bras do porto de descarga 
em Jaguaré 

RIO, (,,SAPHt::-S) -- Os estudos 
l)ara a Cvnstrução do Forto de des
carga do Instituto Nacicnal de Pinho 
em· Jagu.,ré S:io Pauh, já se acham 
,cÓncluidos, ,1 ,vendo as ol.,ra<i te•· ini
.ch> ein breve r.,ara conclusão tã" c~do 
,quanto possi n!. O E~tado de São Pau
lo ver.t ln,postando madeira' em volu
m_e 111aior do que o absorvido pela Ré
publica A. gen tina, nosso maior clien-· 
·te -do· exterior. 

ijormas 
viço 

adotadas no Ser,. 
Publico Federal 

RIO, (A3A- ~ESS) - O Pr-ssi~onte 
<'lo Co>1selho Nadonal ·do Trabalho, 
-em portari3, tornou ·extensivas aos 
Jü~titutos e Caixas 1e Aposentadoria 
-e_ Pensõts, à observancla de normas 
de serviço, mande das adotar no Ser-
-viço Publ:co l,'·ederal. · 

Correspondencia 
::Vaticano, ltalia e 

para o 
França 

RIO, (ASAPRES~) - A correspon• 
dencia destinada ã. França, Italia e 
Cidade do Vali .no -passa r. ter o seu 
:recebi _1ento • e )edi, .. c:t.r- regn~ados 
])·or novas instruçõP.s baixadas pelo 
Di.·etor dos Correios. 

· Unicamente para as 'ocalidades 
:francesa,;- dos Depa ~mentos de 
Doubs, Meurt-et-:Moselle, IIIeuse, 1\10• 
selle, Bas Reln, Hau•-Rein_ -Haut Sal
J1e, Vosges ·e Terri_tor_lo de _ Belfo{t, 
não será. aceita correspondencla. Os 
correi •S re ,eberão correspondencia 
para a cidade do _ Vaticano, '~orsega, 
SÍCilla, a ·as seguirttei< 'provlnc'l'as da 
l)eninsuhc ltallana: A(juila, Ascoli,· Pi
~no, Avelino, Bar!, Ben~,•enuto. Brin
d-isi, Campo Basso, Cantagalo, Chlet• 
ti;· Cosenza, b'oggia, Frozinoni, Gres· 
setto, Lesse, Littoria,. Macerratta, !\!a
tea, Napoles, Pescara,. Potenza,. Reg
gio Calabria, Rlettl, · Roma, Salerno, 
T. •anfo, Paramo, Cerne e V!tterbo. 

Extranumerarios da Pre .. 
feitura 

RIO, (ASAPRESS) - O prefeito de
t"errninou · que a · Secretaria Geral de 
~.\.dminlstração da Prefeitura tomasse 
a:s' providencias para o reajustàmento 
dô quadro de ~xtranumerarlos. Serão 
:a,lteradoc os proventos dos medices, 
dentistas, profes·sores do ensino sú
Jlletlvo, enfermeiros e de multas ou-· 
ti-as funções, sendo gixados os n!veis 
:minimos de· c:.da uma. Essas provi
dencias_ vigorarão a partir do corren
te mês. 

~ arrecadação federal em_ 
São Paulo 

. RIO, (ASAPRESS) "-- O._ diretor da 
:R_ece_b_edoria Federai" <am _' São· -Paulo: 
eor.·unlco11 - a:o diretor·· Geral da Fa• 
:i,·enda · Nacional que · no exercicio de 
l)H4 a, ari:ecadação- naquelá reparti• 
~ão_ àtlnglu, a 1.130.742.054,00 cruzei• 
rós, o· ÜseJam. mais 243.0&1.613,00 cru-. 
zeiros, do _que em 1943. · 

Novas notas de um e dois 
\. cruzeiros 

RIO, _(ASAPI{ESS) - Acabam de 
,se~· colocadas em circulação as notas 
de um e dois . cruzeiros, trazendo as 
<>figies de 'l'amandarê e Caxias e no 
-verso, as figuras da Escola Militar de 
:Rezende e da Escola Naval. As cin
co primeiras ce!ulas de cada uma des
sas emissões foram, ass1r.adas pelo 
Presidente· da Republica. 

Supremo_ -Tribunal Militar 
-RIO, (ASAP_RESS) - O -~upr~mo 

Tribunal ·Militar levou a efeito sua 
primeira ses~ão · ·ao ano,. achando-se 
preslintes' todos os seus nfem tiros e o 
procurador Ger,d. Inicialmente, o Mi· 
11istro Presidente; Genet'a,I Silva Ju
nio, · saúdou os· seus pares, declarando 
c_ontá~:; <"Om a rcOlaboraç:ão .Sempre in
depe_ÚdenlS· dçs -mesmo~- para o ca!Jal 
desempenho de _sua alta missão na 
Casa;· A'·segui• depois de aprovalla a 
ata, da sessão anterior: o . -'1',·ibunal 
passou a .julgar os processos em pauta, 
j:e_ndo concedido h:umeros habeas ~or
]')Us. Na segunda n2rte de seus tra
balhÓs, o Tribunal julgou ·elações e 
outros feitos. tendo resolvido secr@ta· 
mente as apelacõe~ de -i:ntonio Bento 
lna~io. Gracimo de Jesus, Luis Barnn· 
bê da_Silvâ, JoJé Valerio e A\J<.'i<cks 
Anto_nlo' de Almei ia, _ todos absolvidos 
pa _instançia inferior. 

Oeneral Fulgencio Batista 
RIO, ( ASAPR ,s)· -- Proce,lf-nte de 

~~ontevideu .. chegotÍ a e~ta apital 1 erri 
avlão int~rnacionRI da Pan-Amerka"." 
na. o gene1·al l<'ulgPncío Batista. ex
p_resi.den,e de Cuba. · que está. rca)la
za:.nd, viageni aos pais~s rla Ame
rica dos ui. O ilustre m!litar zul.,o
no. t~ve festi .ra· recepção por parte 
das ·autoridades bras!lelras e do c.;r·· 
pó diplomatico. - _Viu:se no aeropor
fa g,ande · número de pessoas e altas 
au~or!dadM, entre as quais o repre-

sen lante do s··. Presidente da Repu
blii.:::a, comandante Octavio Med~•ros, 
e de lres os ministros de Estado. As 
l 'i horas o avião que conduzia o gene• 
ral l:i'ulgnecio Batista e sua co1nitiva. 
co .. ,postado s srs. l<'elix Rurtada, Os
càr FigueireJa, l<.,ranClsco Varena, 
Jayme, a..terrizott no Aeroporto Santos 
Dumont. S. Excia. foi recebido pelo 

!\li n 1stro Jayme Brito, chefe de cert
monicll de Itan1araty qnp; fez as apre
sentações das altas autoridades ao 
i;·eneral Batista · · 

Serviço de racionamento 
RI<\ '<ASAPRESS) -- O serviço de 

raciona111ento avisa a população que 
nã') sts deixe explorar por indiv1duus 
sen1 excdupulo~ que, a entrada dos 
açougues e mercados desta Capital, 
se oferecem aos interes~ados para re• 
solver duvidas e dificuldades na ol.,
teneão dos novos talões de racio11a
rnento1 tomando-lhes os cartões já uti• 
lizado~. e, m~s .. no, dinheiro para aQU(! .. 

le fim. Trata-s9 (~e fraude grosseira. 
cometida por pessoas absolutamente 
extranhas a este serviço. Para o caso 
já foram solic!tadaa as competentes 
medidas· policiais. 

Eletrificação da 
entre S. Paulo 

"Inglesa" 
é. Jundiai 

IUü. ( ASAPHESS) - O Pres;den
t6 a·a · Re1>ublica assinou u1n decreto 
autorizando o Ministro da Viação a 
firmar contrato com a S. Paulo Ra!l
way. para , ,etrificação do trecho São 
Paulo J und ai. 

Reforma nos termos do ar= 
tigo 177 

RIO, (ASAPRESS) - O Presi,lente 
da Republica assinou decreto refor
mando, no int,~resse do serviço publl
co e nos termos do artigo 177 da Cons
tituição Federal, o capitão aviador 
Sílvio Fontoura. 

O -sr. Lourival Fontes no= 
meado embaixador no 

Mexico 
RIO, (ASAPRES<:) - O Presidente 

da Rei-1ublica assinou um decreto, no
meando o sr. Lourival Fontes, para o 
cargo de Embaixador do Brasil no 
l\lf'-Xico, co11firmando assiln, uma. no
ticia d!stribuicla pela Asapress. 

Por outro .ato presid"- J.1Cial, o Chefe 
da Nação· dcsigno 1 t o sr. Joã.o E111ilio 
Pi~1)1eiro, · do · qµadro · .diplon1atico do 
Itamara ty, para exercet· as funções 
de l.o Secretario da Einbaixada do 
Brasil no· Canadá. 

O sr. João· Emílio 
exc1~cençlo até agora, 
ofi, !ai de g .. '.Jinete do 
gas. 

Ribeiro vinha 
a, funções da 
residente Var-

, Imigração europeia 
RIO, (ASAPRESS) - O Conselho, 

de .In)igraeã:'.' n _ Colonização está es
túd.ii.nclo. e ·nebaJendo. .lar:;amente ,,o 
Palacio · do !tainârat:v, · a possibi]làa
de de.- ser· incretúe>ita·cia desd~ 'já., a 
Imigração "e··ropeia. pàrá' o Brasil. 

Produção de aluminio 
RIC (Af:.~J 'RESS) - f,gundo os 

dados -pulllicad's, o 13rasil, que Impor· 
tava antea da gu~rra, 1.600 toneladas 
de al..minío, · ,assará no corrente ~ no 
a p,•,duzlr 2.5J0 _ tone'adas ,em Otno 
Prata, tendo está se ,stalando um 
grê 1de e· ilnport:1nte indt•.1tria, que 
C"nstitue uma erdadeir ... · ddade àe 
alumínio", junto f!.s grande jazidas de 
ma'.eria prima, da antiga capital mi
neira. que foi .r.mbem a metropole de 
ouro do Br.tsil. 

Transferido para ·Ouate .. 
mala 

RIO, (ASAPRESS) - O em~aixador 
do Mexico 1.~.- · capital, sr. José 11-!a
ria na vila, recente1n•.:n t.) transferido 
para a uuatemala, será. uhttituido, 
so~undo R.1lttramos, pelo professor Ro .. 
meu O,·te:_;a. O futuro embaixador 
j e:·:e::ino to Brasil foi ~--nutaGo fe
deral, 1n,,curador geral da justiça, 
chefe de gabinete do pres,ucnte. Es
tevt. cotrio etnhalxador e1n Costa Rica, 
.. .'.iema,·.ha e tiuatPmala, 

Incendio na Central 
Brasil 

do 

RIO, (.\S/,PIU>,S) - l'.):1ando la ser 
r~c lhid_a, : oje a 1 ~itorina ,•hegada de 
São ··aulo, ver:ficou-se um· inceririo 
no deposito de gaz exist .n te ua parte 
t"ron~ 1ira á. ma11uina. As chamas pro
paga-:-a .. m S'"' rapi<h.n,entú, 0nvolvendo 
tvdo o c,)n !o, sendo destruido to
tal n~ente um vagão d" carga que_. se 
, 1cohti:ava esta,• onado ao lado. Os 
hnmhP.!ros. chamaf!.os ao locd.l, apar.n. .. 
ram imedi.r..talnPnte o fogv. HOuvc, 
porem, 1· o ,·omeu1o, panico, nois na. 
narte .Cênt1al rla composição exist,:, 
uni rLposlto d fiOO litr'>s rle gazoll
na. Gl'aça• ií ação dos soldados do 
fogo que tsolcram imediatamente o 
deposito inflamavel. não se vereflcou 
a explosão te, li< a. A policia do 13 O 
distrito, cientificada., ·comparace11 no 
local requisita!l lo a po!icia tecnlca. 

EMPRtZA AUTO· VIAÇÃO 

S.- PAULO SANTOS LTDA. 
Cr.$ 12,00 

Onibus clfariamE'nfe de hora t>m hora entre S Paulo . Santas 

SAN'IUS 
Rua do Comerc-io N.0 ~ • 

Fone: 6-777 

Restabelecido o trafego 
maritimo 

l'.IO, (ASA PJ 1:· -~) - "uma ílemons
tração do alto valor da esquadra bra
sileirJ. e t...a e1iciencia do patruJha-
1uento do Atlantico Sul, estão cheg·an
do ( portos c'o norte. neses- ultimos 
dias. -~ urnersos navios de pass1.geiros. 
trazenl:o centenas te pessoas. Está 
assin1 resta'>c-1.ecido, o trafego. n1ari
ti mo das costas do Brasil. 

Arrendamento 
Bragança, no 

Pará 

da E • 
Estado 

. F. 
do 

nro, (Af:APRESS) - o Presid~n!e. 
da Republi a assinou rlecreto, · aPto
rizando o arr. ndamen to da Estr:tda 
de L1,erro Bragança, no Estado do Pa
rá, pelo pr,.zo prorrogavel de 10 anos. 

Nova distribuição de car .. 
racionamento tões de -RIO, (ASAP.lJ.;SS) - A Coordena-

ção iniciou, por interinedio dos açou
g:ies desta Capital, escolas e postos 
permanentes, a distriLutéão das cr-,der
netas de raciona.mi·n to <:e carne e a<;u
car pai-a o ano eorren te. An1anhã ser{{. 
enc~rraf • .-.ssa '1.istri buição. Parec:~ 
que obteve exito o metodo posto cn1 
pratica, para distribuiqão de 440.000 
cadernetas,. pois son1ente na serle do 
servi~o de racionamento. foi que so 
Viu u1n numeroso grupo de inscritos 
para a· troca de cartó~~- Co1n a t:tili
zação dos açougues, 81'mo oosto~ de 
distribuieão, estes flcarnm aumenta
dos para um total de l..~CO, o que <les
c~ntt alizou o serviço e evitou as fi!a_s. 

Não necessitam de aga= 
zalhos 

RIO, (ASAPRESS) - O J\Iinistro da 
Guerra recebeu o sêguinte telegra,na 
do General Mascarenhas de Morae~: 

"'l.'eudo sirlo informado de ca111p,,
nhas populares que estão sendo f•i.· 
_tas em· diversas cidades para a aqui• 
sição de agazalhos destinados '<OS <•X• 

pedicionarios seria conveniente üscla
recer a população que nossos solda
dos tem recebido roupas de 11í e a uri • 
gos necessários para enfrentar o in
verno rigoroso da Italia. Os donativos 
já, arrecadados poderia ser rev,-~rtidns 
em benefícios ás familias dos c.xp~dl• 
cionarios n1ortos". 

Curso de emergencia 
formação da 

Justiça 
reserva 
Militar, 

para 
da 

RIO, (ASAPRESS) - Na Es,,ol.-.. do 
Estado 'Maior do Exercito sei·~ inau
gurada no proximo dia 5, sol> n pre
~idencia do l\Iinístro da Guerra. e con1 
a presença de altas patentes do ex,,r
cito, o CUTSO de emergencia para for
mação da reserva da Justiça Militar. 

Papel para imprensa 
'RIO, (ASAPRESS) - Informaçõ~s 

recebidas do Canada por intennedlo 
de f0ntes oficiais, trans1nitld:\s a ..i1.s~ 
rmcinçã.o ·Brasileira de ltnprenc.a, evi ... 
Cc,ncia· Que as empresas jornalísticas 
brasileiras podem esperar um :tUmen• 
to d<;s embarques de papel de impren· 
sa_. daquele pa(s. O aàministr,~<inr _do 
panei de lmt:i"rensa do Governo .Cana
çens-,, reconhecenílo a falta de papel 
~on, (jue vem· 111fii.nêli!i ·a linpréni;ii: q,t'a• 
sil,,tra, decidiu -que, a· parti!'· d,:, · se-· 
gun<I" sem@stre de 1915.; o BrastJ rece
ba. t.ma maior- -quantidade de- 1•apel 
cana<lense, em.hora a pr_Óduêão co~ti
nu*' a ser muito éscassa. Ainda não ê 
pNdsvel determinar exatam-1n·t--~ o 
an mento de tonelagen1 por m,1..:;, •:,iue 
passom ser obtidas a partir inicial de 
abril deste ano. 

RIO, (ASAPRES) - A emba<x3,ila do 
Canadá distribuiu o seguinte comu'1i• 
cado: "lnfÜrtnaçõês recentt~me11te re
cebidas do Canadá, por intermed!o de 
cana1s oriciais, evidenciam que· as ern• 
presas jornal!Rticas brasileiras podAtn 
esperar um agrA.davel aument~ dos 
embarques de papel para impre.nsa 
daquele pais. O administrador 'lc pa
pel de Imprensa do governo c~n:id•·n
se, r~conhecendo a premente 1iecf::-:~, .. 
dade _de papel, com que vem lutando 
a _in~prensa brasileira, decidiu que a. 
partir dó segundo trimestre de 1945, 
o .Brasil receberã.. uma maior ,1ua11!:i· 
dacle de papel canadense; embora a 
produc:ão continua a ser muito escas
sa. Por esta razão ainda não ê possi• 
vel aind~ ileterminar exatam-ente o 
aumento de, t nel:,g-~m que sec.'\. dis
ponivel, mas espera-se que emba.rcp1es 
adlc!ona!s atê 1.000 tonelad.t~ por 
mês, possam ser obtidos clttr'1nte os 
três ult!mos trimestres de 1915. 

· Concurso para a carreira, 
diplomatica 

RIO, ( ASAPRESS) - Acaba ile ser 
homologado pelo Presidente do D A. 
S.P. o concurso que. sob a presidencia 
do Ministro l\lario iiorelra da Silva, 
foi rece_n temente realizado oara. o 
preenchin1ento das vagas nos ca.'!'g-,,s 
iniciais da carreira diplomaticn.. que 
se verificarem nos proximos dois an•,s. 
Inscreveram-se J 25 candidatas: ~on1-
parecerêtm tis provas 69; fora1n repro• 
vad<>s 45 e classificados 24, 

Qal_or e chuva 
RIO, (ASAPRESS) O Ano N'o,·o 

corheçou nesta Capital· com sever,:J.s 
modificações no tempo. No prlme:,·o 
dia do ano a cidade sofreu um lnt,m
so calor, sendo registrada a temp13i·,t .. 
tura n1axtn1a de 38 _graus centigr:u1.os. 
ã sombra. No dia 2, por volta .-J:,,s 15 
horas, a tl:'"tnpsratura baixou e t1.,rte 
ve-nt::ci nia seguida ( e chuva to!''? e1-
c!a!. desabou sobre var!os bairros ·la 
cidade, cau~anr!o estragos e tr:'r';ljl}çús. 
Ao. n1esmn t.em})O chega..m a. cata cay_1~ .. 
tal noticias Õf'! varios EstadoE;, c)m1,
n!cando que fortes chuvas têm a~sa
bado em toda região --Jo São Franc:sco, 
alagando-se vasta zona. 

Comissão de Financiamen= 
tQ do Ministerio da Fa= 

zenda 
RlO, (ASAPRE~_S) Soh a Í,res!-

den.cra d·o n1inlstro Souza. Costa., ,1a 
pasta da F'azC'n,l:i:. reuni <.·e ontem a 
,--:omissr"' <l P 1nancia1nento rla Pro
duç:ãc .. .\.pós o µ,_ pc\1iente. Comis~ão 
tqmo, <'-n ·l ·ir:aer h, d't , xrnsjçã'o fei
h pelo chéff' rlo Serviço cio n ... 1 ol<·, 
sobte a- sltu ..... eão rlos.. eslor-ues de al
g- ·ão <lo g-o.re 110. rerPhids e1:-• virtu· 
<le <lo ultimo financiamento. Lft1101s 
o. me:;,;.mo relator leu .o seu ·are('"er ~o
b. e o proce..:so rAlativo ;:i.n financta
ment" íln lii, tendo a comissão a.prova
do, em. principio, o ~lstem• de finan.
ciamento meTI<'ionarlo no proces~o. e a 
que se refere o parecer. 11ma vez to
n.adas as nevldas cautelas para· que 
seja absolntam<'nte assP.,rurada a con
servação do produ_to, 
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!~1li?los O TERCO DE NOSSA SENHORA E . OS HOMENS EMINENTES. 
TOMEM 

Uin~o ereosotaf o 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

MATRIZ DE SANTA CECILIA 
No dia 31 · proximo passado, na Ma

triz de Santa Cecilia houve exposição do 
Santl.ssimo ·Sacramento, à noite, sendo 
rezado solene "Te Deum" à meia noi
te. Logo a seguir foi rezada a Santa 
Missa, com canticos 'e Comunhão· geral. 

Hoje, às 16 horas. todos os paroquia
nos de Santa cecilia deverão estar pre
sentes na Igreja de santa Ifigenia para 
participar da adoração coletiva da Pa
roquia. 

CONFEDERAÇÃO GATOLICA 
Realiza-se hoje, ás 16 hs. no salão 

nobre da Curia ·Metropolitana, a Reu
nião mensal da Confederação Catolica, 
seção masculina. Á reunião, que será 
presidida pelo Revmo. Sr. Conego Dr. 
Antonio de Castro Mayer deverão com 
parecer todos os presidentes das Asso
ciaçoes confederadas, fazendo-se · re
presentar aqueles que se acharem im
pedidos 

Os Estados Unidos se opõe 
Despacho procedente da cidade de 

·washington, D. C., informa que o 
Governo dos Estados U_nidos se opõe 
firmemente a toda participação da 
Polonia que se consuma sem o con
sentimento dessa Nação, declarou o 
s3cretario de Estado sr Edward R. 
Stettinius Jr. 

Esta declaração se considera como 
uma resposta a sugestão de Winston 
Churchill, Primeiro Ministro -da Grã 
Bretanha, para que a Polonia se in
cline a proposta da Russia Sovietica 
e pe'nnita a esta nação ocupar a Po· 
-lonia Orienta.!, compensando-se com 
a anexação do territorio da Prussia 
Oriental. 

Al> afirmar que o Governo dos Es· 
tados Unidos "inequivocamente está 
por um Estado Polonês forte, livre e 
independente", o Secretario. Stetti
nius repetiu a declaração de seu an· 
tecessor Cordell Buli, · de que os Es· 
tados Unidos não objetariam um 
acorc:o sobre fronteiras futuras ela 
Polonia sempre que o acordo se le
vasse a cabo "entre as Nações Uni
das diretamente interessadas" .•• 

Lamartine, autor das Harmonias Poe
tlcas e Religiosas, escreveu com muito 
acerto: "A mal.s bela. atitude da huma
nidacje é estar de joelhos diante de 
Deus". 

A! está um pensamento elevado e pro
fundo. · A devoção sublima o homem. 
A recitação do terço de No..5a Senhora, 
por exemplo, faz o encanto e a doçu
ra dos espiritos superiores e deixa 1lB.5 
·a1ma.s as mais suaves consolações. 

Daniel O'Cori.nen. famoso campeão da 
11.berdade Irlandesa, sentia-se feliz e 
tranquilo rezando .o terço de Nossa se
nhora. Fazia-o em casa, na- Igreja e 
no proprto· Parlamento, antes dos seus 
discursos maravilhosos. . . 

André Mária Ampere, fundador da. 
eletricidade dinamlca. e o maior genlo 
da Escola Politecnica de Parl.s, foi mui
ta.s vezes supreendldo, diz o hli;toriador 
Valson, prostrado ao canto de uma 
Igreja, recitando o terço. 

Garcia Moreno, saudoso presidente do 
Equador, · nos dias gloriosos e amargura
dos _ de sua vida, recitava piedosamente -
o terço. 

Artistas, reis e sábios estimavam o. 
terço. 

Francisco José Haydin, Luiz XIV, 
Luiz XVI, Carlos V. Bonet, Loul.s Ber• 
tra.nd e outros vultos de primeira gran• 
deza. foram devotilis!mos do terço. 

Conta-se· cíe Recamler, medico de va
rlos reis, professor no _Colegio de Fran
ça, falecido em 1859, o seguinte: "Um 
dia, mostrando ao Padre Mallet, o seu 
terço quebrado, diz-lhe estas risonhas 
r:a,lavras: "Senhor, eu rezo o meu ter
ço quando estou inquieto pela saude_ de 
um doente, quando encontro a, medici
na. impotente, peço, pela intercessão da. 
Santlss!ma Virgem, ao Medico Divino 
que a todos sabe curar. O terço é o 
meu interprete. Ora., acre.5centa. ele sor
rindo-se, como eu tantas vezes recorro 
ao terço, ele está ·cansado, doente; pelo 

-que peço ao Sr. Padre o favor de examl• 
nar em forma de consulta, atendendo 
o seu nía-1-~t.a.r e de o consertar". 

O marechal ·:sugea.ud, "depois de con
vertido, !'ecita. diariamente· o seu terço, 
e o _ faz diante dos seus soldados para 
vencer o respeito humano e para lhes· 

· ensinar quanto prezava. a devoção a Ma
rie.". 

O famoso marechal austriaco Ra
detzki que· aniquilou a armada de Car~ 
los Alberto, morto em Verona em 1857, 
dlzla que encarava serenamente a. mor
te, porque não havia_ deixado um só dia 
de sua vida. de recitar o terço. 

Os generais De sonls e Lamoriclére 
foram grandes devotos do rosar!o. An• 

MONSENHOR MELLO LULA 

drá Hofer, o defensor do Tirol, e morto 
em Mãntua a 20 d.e fevereiro de 1810, 
tinha sempre o terço em mão e o reci
tava com os seus soldados. O patriota 
Clemente Paoll fazia seus soldados re
cita-lo antes das batalhas para fazer, 
dizia ele, de meus homens - gigantes de 
coragem. Quem sabe · rezar não teme o 
fumo __ da. batalha. 

Branl,, a quem devemos as primeiras 
experienclas da. radio-telefonia. pode ser 
vu;to quase diariamente debulhando o 
seu terço na Matriz de São Sulpicio, em 
Pàrls, 

Foi vendo a piedade com que Ampe
re rezava o terço, confundido entre as 
pessoas simples e humildes; nu.ma das. 
igrejas de Paris que Ozanam sentiu von• 
tade de Imita-lo por toda a vida. 

Mal.s tarde o grande Frederico Oza-
11.a.m gostava. de repetir: "O. terço de 
Ampere fez mais por mim do que todo.s 
os· livros e sermões". 

Joaquim Nabuco, o mais completo es
ta.dl.sta brasJ!elro, não se Impôs somen
te pelo seu talento primoroso, sua ele• 
gancla e fidalguia moral e -fisica, mas 
ainda ,por · seu profundo e cult.o senti• 
mento religioso no ultimo quartel de vi
da. Durante sua. estadia em Roma re
zava diariamente, seu terço na Igreja 
onde re _ fazia a exposição do ~tlssimo. 

Gluck, o composit.or aplaudido, pro
fessor de Maria Antonieta, retirava-se 

duma fésta, em que era homenageado 
para perpassar as contas do rosario de 
Nossa. Senhora. 

Mozart confessa. que todas as vezes 
que era aplaudido pelo publico, recorria. 
a seu rosario. 

Miguelangelo aproveita os instantes d~ 
folga; de sua vida lntenslssima de tra ... 
balho. para recitar o terço. 

Foi com o terço na. mão que Cristo"' 
vão Colombo e Vasco da Gama. em-. 
preenderam as intrepidas Jornadas de, 
conqul.stas do novo mundo. 

O Duque de Caxias rezava o terço e~ 
fam!l!a. 

Louis veuillot, gloria das letras fran• 
:e conhecida a grande' devoção do ge., 

cesa.s, _ não se envergonhava do seu ter"' 
ço querido. 

Iria longe, meu hipotetlco leitor, nj 
citação dos nomes de homens emlnent.o..s 
que encontraram a sua maior alegria e 
doçura rezando o terço de Nos.5a, Se· ' 
nhora. 

o terço é, sem duvida, a gloria,, ~ 
honra, o encanto e a delicia da a.Jml!l 
cristã. 

Rezemos, pois, diaria~ente o sant(J 
terço. 

Leão XIII, o imortal Pontlf!ce não s~ 
ca.ns.a.va de recomendar a devoção d~ 
rosa.rio aos fiéis do mundo inteiro. 

Todos os dias o grande Papa desfiav~ 
as contas do rosario aos pés de No~ 
senhora. ---

Instalada a Confederação das· Associações 
Religiosas . da · Diocese de Taubaté 

do Rosario Hontê:3 reunião 
nagens 

. realizada na Igreja 
aos Exmos. Srs. 

e Bispo 
Nuncio Apostolico 

Diocesano 
A Piocese de Taubaté sempre teve, co

mo um dos mais caros atributos da 
sua fá ca.tol!ca, esta piedade; esta dis
ciplina, o espírito de união de suas ir• 
mandades é associações rellg!os.a.s .. 

Realmente. A expansão e a defesa da. 
noosa religião devemo-las, ém grande 
parte, a estas Instituições piedosas, que, 
sempre zelosas e bem .organizadas, estl• 
veram toda. vida em guarda, pela d!fu-

são e· pelo acautelamento da santa: dou-.. 
trina, contra os botes velados ou aber• 
tos dos inimigos. 

Entretanto, nova. era, de ainda maiol'! 
desenvolvinierito e mais afervorada pie• 
dade; bem que se lhes prenuncia., coni 
a. promissora instalação, no dia de N~ 
tal, da· Confederação das Associações R,e.. 
!!glosas cta. Diocese, inicia.tiva oportuna! 
a feliz do Exmo. sr. Bispo; que assim 
revela o· zelo com que entra a governa.r 
sua. extensa. Diocese. ENFERMEIRAS DA FACULDADE 

DE MEDICINA 
Dia 4 pp. colou grau a -primeira tur

ma de enfermeiras diplomactàs pela Es
colà de Enfermagem da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 

A solenidade constou de · Missa, cele
brada, às 9 horas, na Capela. do Cole
gio de São Luiz, pelo Revmo. Sr. Conego 
Dr. Antonio de Ca.stro Mayer, pro-Viga
rio Geral do Arcebl.spado e Aõ.51stente 
Geral da .'l.ção catollca, e sessão de en· 
trega- de diplomas no anfiteatro C. da. 
Faculdade de Medicina, às 20,30 horas. 

DESAPARECE UM APOSTOlO DA BOA 
~MPRENSA NO BRASIL 

Para as preliminares da fundação reu,. 
niram-se dia 25 ultimo, na Igreja d~ 
Rosado, todas as asociações paro. 
quials, das duas Paroquias e capelas 
f!lials da. sede, tendo à frente - OS 
~vmos. Parocos. 

Aberta. a-. reunião pelo Exmo. Sr. Bls:
i,o, S. Excla., após anotar o numero d_~ 
associações e seus respectivos membros, 
indagou de cada presiden·te ou dOII 
Revmos, Parocos, detalhes de cada uma., 

Por ocasião -dé sua· colação de ,-'grau, 
as enfermeirà,s: catolicas que. se, diplo• 
mavam, conscta.s·_do papel que represen• 
tam na. sociedade no sentido do aposto. 
lado- e da. restauração da -Moral 11:atoll• • 
c,.-_ prestaram solene compromisso_ rle ja.;; 
mais t:ransgredirem os preceitos -da.,sa,n,., 
ta Igreja. _ _ 

lll a_ltamente significativo e.5te g~sto 
das enfermeiras .que se - diplomam,, pela. 
nossa - Faculdade de Medicina, -~nto 
mal.s que em folha Impressa de -muit~ 
agradavel apresentação fizeram constar 
publicamente esta sua resolução. 

Vitima de desastre de automovel, faleceu 
Julio. Maria - A vida e ·- a obra do ilustre 

o. Padre 
Sacerdote 

Faleceu na tarde de 24 de Dezem
bro em Manhumirim, vitina de -· de
sast:·e de automovel, -o . Padre J'ulio 
Mana, Sacerdote largamente. conhe
cido em ,~odô _,O\_ país ií½Ia füande fo
lha de· serviços prestados à causa 
de:. •Deui;, · na - tri~una, , na d-mprensa, 
fundando Congregações religiosas, 
criando e- estimulando ·obras educa
c:onais naquela cidade e ení toda a 
~Qllá ãa: Máta; '' ' 

_ Viga.rio, da Paroquia de- Manhumi
r!m, fundador da Congregação dos 
Sacramentinos de Nossa Senhora de 
uma· Corigregação de Irmãs de ~ma 
Escola Apostolica, de Gina;io e Es· 
cola Normal e de um patronato de 
menores, em todos esses empreendi· 
mentas deixou o Padre Julio -.Maria 
impresso o selo de sua. personalidade 
dinamica, que nunca esmoreceu no 
serv:çc do Se_nhor. 

Homem de inteligencia clara de 
inegaveis dons .de polemista, 'que 
aliava à dialetica mais segura um 
estilo ironico e muito proprio, o Sa
cerdote falecido deixou um sem nu
mero · de obras da mais varia in<lo
le, desde a simples apologia até· os 
tratados profundos sobre o culto de 
Maria. Santissima. Seus livros de me
ditação têm tido muita aceitação em 
tod~s os nossos meios religlosos,.bem 
assim - os seus com entarios apologe
ticos dA tanta_ utilidade para as pl'e· 
gações dominicais. 

Entretanto o que fez conhecido 
mais .largamente o nome do ·padre· 
Julio Maria; entre nós foi sem duvi
da a -suá' atuação serrtpre desassoin• 
brada, nas c_olunas- de seu jornal "0 
Lutador", contra todas as formas da 
heresia protestante e · da superstição 
espirita: Nesse sentido foi com justi
ça. que se lhe adjudicou o tit\llo c:le 
"martelo do protestantismo no Bra
sil" 

A morte ·do zeloso Sacerdote que 
er'a francês de nascimento abre um 
g1;ande claro nas fileiras de nosso 
Clero e de nosso jornalismo periodi, 
co. . 

Manhumirim recebeu com profun
da magua o acontecimento que a i,ri• 
vou de um _ dos seus maiores servi· 
dores · e propugnadores do seu pro
gresso E as varias obras fundadas 
pelo saudoso morto sentirão decerto 
o rude golpe, que, tão lnsperadamen
te, ª" feriu. Mas não terã, sido pnr 
mora colncidencia que o Senhor cha
mou ao· seu selo o seu -indomito li
dador exatamente na V'espera do 
Natal. 

Fundação e historia da Pia 
União de ltuverava 

_ A seguir, o apostol!co Pastor defi
niu a finalidade da Confederação, que 
visa -afervorar a pieda-de, intensificar. Q 
apostolado e uniformizar a · organ!zaçã,Q · 
das . associações . paroquiais, alem de 
constituir .:m -liame inà.gn!íico para.- il,• 
tegra-las à_ oportuntssima e lnadlavel 
ta~efa da Ação . catol!ca. 

Para- as Paroquias de Taubaté, ~
ll:xcia. desde logo marcou as semanas 
de· atividades e dias de Comunhã.o ge• 
ra.l, da seguinte maneira: l.o doming(\ 
Crianças; 2.o - Juventude Feminina1 

moças em geral; a.o - Homens e moços_~ 
4.o Senhoras. 

Quant.o ao hOrarlo das Missas de C~ 
munhão geral, ficou assim determinado~ 
nos 3.os domingos, às 8 horas; nos ·ou" 
tros, às 7 hQras. 

As atividades novas serão iniciadaà 
no 1.o domingo do ano, ou seja. dia. J 
prox!mo. · 

Outros. detalh.es desta oportuna fwi~ 
dação, a.visos e instruções, serão · dados 
a tempo, no "Labaro" e nas respectlvar, 
Paroquias. 

O fato é que está oficialmente lnst~ 
!ada na Diocese a Confederação das As .. 
sdciações Religiosas, que teve -como pri .. 
melra. palavra de ordem: PIEDADE .... 
APOSTOLADO. 

Piedade que se ha de mariÍ.festar rut 
vida de oração, principalmente, a me .. 
dltação diaria, vida encarlstlca e sacri»1 
ficio. 

Apostolado, que -se ha 
pelo exemplo e palavra, 
muita gente para Deus. 

* * * 

de manifesta.1' 
afim , de levai: 

A gloriosa tradição . cristã do Can3[1á 

A Pia União das Filha.s de Maria, de 
ltuverava, na · Diocese do Ribeirão Pre
to, foi fundada em 2 de julho de 1929 
pelo Revmo. Pe. João Rulll que, desde 
então até a presente data, tem sido o 
seu tncansavel Diretor. 

Teve como diretoras as ex~. sra.s. 
d. Lidla Silva, d .. Maria Contard, d. Ma• 
rlana. Seixas e a atual, d. Maria das Do
res Lino. 

_ Terminada . a reunião, o Exmo. S1'• 
Bispo foi alvo de carinhosa hOmenagem., 

Falaram, então, saudando S. Excla. 
por motivo do santo Natal· e reafirman .. 
do-lhe a filial obedienc!a do.s fiél.s, a (Da. Radio-Emissora do Vaticano) 

Numa_ transmissão feita sobre onda 
de 5,0,26 mts., a Estação de Radio do 
Vaticano irradiou em l!ngua francesa o 
comentaria seguinte: 

"O Santo Padre concedeu uma audlen
cla coletiva ao Regimento 22.0 canaden
se, composto em sua maioria de solda
dos franco-canadenses oriundos da pro
víncia de Quebec e .todos catollcos. En· 
cabeça.dos pela bànda _de musica; mar
chou o Regimento Inteiro para a Praça 
de São Pedro e entrou no Palacio do 
Vaticano com o coronel à frente. Mul
tas famil!i.s destes soldados mantêm 
uma tradição especial de dedicação à 
!Janta Sé, tendo servido seus antepassa. 
dos como voluntarios no Exercito Ponti• 
flcio durante o seculo XIX.· 

"o Sumo Pontifice dirigiu-lhes a pa
lavra em francês. assim se expressan
do: "Grande é o ,Nosso jubilo em vos 
dar as bOas vindas neste momento, que
ridos filhos franco-canadenses. Voõ.5a 
presença evoca a memor:a eplca dos es
forços magnificas feitos em favor do 
progreeso moral e material dos extensos 
territorlos regados pelo rio de São Lou
renço; porem, mals do que tudo Lsto se
gul.stes as tradições de vossos pais. mos
trando-vos em melo de todas as vlcissl
tud~s de vossa historia orgulhosos sem
pre de v·o1ver vossos· olhares e vossos 
corações para Roma. Ver este sagrado 
solo com ,·osso~, proprlos oJhOs; ouvir a 
voz do Vlgario de Cristo. o Pai Comum, 
constituíam µara vós mais um sonho do 
·que uma esperança. Hoje é uma reall• 
dade. Maravilhai-vos. p0ls, dos desíg
nios da Providencia. No. proprio tem
po em que o mundo· Inteiro oarece ro
Ja-r pa.ra o abismo com ritmo· cada vez 
mais acelerado este _ mesmo torvelinho 
atrai a oobre humanidade, tão diversa 
em seus aspectos rMials t.ão dispersos 
desde M . regiões mais r~motas, para 0 

centro de onde resplandece o Reino de 
Crl.sto sobre a terra. para o -maior bem• 
estar de todos. 

"Quando voltardes à vossa querida. pa• 
trla, fazei conhecer a todos e meditai vós 
mesmos estas grandes lições de fldel!
dade para com a Igreja, 'de união, de 
caridade universal e de confiança nµ 
disposições da Divina Providencia. Es
te é Nosso ·desejo, esta é a oração que 
Nós dirigimos a Deus pela intercessão da 
Virgem · Maria e dos gloriosos martires, 
cujo sangue fertilizou tão maravilhosa
mente vossa terra; e depol.s de ter dado 
proviu; resplandecentes de vosso va
lor. quando fordes reintegrados em vos
sos lares afim de vos submeterdes a novas 
fadigas · d novos riscos, No..50 coração 
vos acompanhará· para outorgar~vos 
Nossa. ~enção Apostolica, · a vós, a vos
sos entes queridos e à vossa patria ". 

Em seguida, falando em inglês, o san
to Padre continuou: 

"Vós todos que aqui vos· achais, es
tais familiarizados com o patr!monio da. 
provincia de Quebec e das terras ba· 
nhada:, pelo São LOurenço. santifica.das 
pela apreciada recordação dBQuéles he
roicos apostoles que f_orarn o.s primeiros 
a Implantar o Cristianismo em vos
so pais. Ma.s no curso de ·sua historia 
o Canadá estendeu-se sobre terras ma~ 
extensas. sobre jmensas planicles fertels 
que sê perdem ao longe. so•.re os ·pinca
ros :!e soberda~ · e altaneira~· montanhas 
e sobre a.s seréna.s extensões de !nu· 
merave!.~ e grandes lagos e cursos dagua. 
A mensagem de Cristo deste modo. che
gou de um_ Oceano ao -outro e oenetrou 
nas proprias solidões do Artlco. Por Is
to Nóssos <1otos é Nosso afeto abrangem 
a. todo o Canadá". 

Depoi~ de dar a Benção. ó Sumo Poll
tlfice desceu do _ trono e conversou pa
tP-l'llll,lmente com os cMfes e oficia-Is' que, 
s~ achavam a.o redor. <I. e. l.) · 

A Diretoria em exerc!clo não -encon
trou nada que provasse a Agregação à 
Prima.ria de Roma. 

As Filha.« de Maria têm exercido di
versas obras de apostolado, tal.s como: 
vl.sitas aos enfermos e a toda· a pobre
za., ajud~ndo-os a. conseguir o conforto 
espil:itual e temporal; visita aos presos. 
levando-lhes revl.stas catol!ca.s'; levando 

-ao Sacramento cto M'l.trtmon!o as pes
soas ca.sadas clvllm.ente; têm promovi
do a. Pascoa dos hOmens e l .a comu-
nhão das· crianças. . 

O Revino. Pe. Diretot dividiu a.s as
sociadas em varias comissões, as quais 
compreendem: visitadoras. responsa veis 
pelos donativos e roupeiros para os ·po

-bre3, catequistas par~ a Matriz e. Igre-
ja . do Rosar!o e responsavels pela. arru-

- mação dos altares e organização da Bi-
blioteca e do coro. · 

As ..:omissões Mm procurado intensi
ficar seus trabalhos de apostolado, -pe
dindo sempre a santíssima Virgem. as 
graças. e bençãos para o exito de suas 
empresas. 

(Do "B0·1etim" da . .-'eden1ção Maria
na Feminina do Ribeirão Pretó). 

•. srta.. Tereztnha Lobato, pelas associa• 
ções infantis; a prof. IoJanda Ferrai$ 
Alvarenga, pelas 'tSSoclações femininas; 
e o sr. prof. Joaquim fy1anoe1 Moreira, 
pelas associações masculinas. 

A todos, D._ Francisco Borja do Amaral 
agradeceu, com palavras de carinho q 
confiança. 

Finalmente, S. Excla. deu o sagrado 
anel a beijar, ,çom palavras de carinho 
a todos. 

E assim terminou aquela reunlãó de 
fundação da. Confederação das Associa .. 
ções RJl!glosas, constituindo. tambem. 
uma carinhosa homénage!l' ao Exmo. Sr, 
D .. Bento Alolsl Masella, DD. Nunclo 
Apostol!co do Brasil por motivo do seu 
Jubileu Episcopal, ocorrido no dia 21 pp., 
e de afeição e solidariedade ao PreladQ 
Diocesano. 

<Do "Labaro") 

''LE<iI<>NARIO" 
~ DEVER OE TODO$ 
O S C A l O L I C O'~ 

rJiVEriniõ~ 
t Maillot "Distinto" 

Elegancia, Distinção, Modicidade. Para moças e crianças. 
Em jeraey de 1~ nas cpres : azul rei. _ vermelho, grenat e verde. 

f'EDIDOS _ A SEDE DA J. F. C. 

Rua Conci~ssa ·- -de· Sr.o São Pe1ulo-
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~ São Paulo, 7 de Janeiro de 1945. 

TEATROS E CINEMAS 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIJ\!E!ROS EXIBIDORES 

-ALHAMBRA - Uma vez na vida, com Llb~rta.d La.marque. - APA. 
Canario amarelo, com Anna Neagle. - AMC. 

IART PALACIO - Ferias de Natal; com Deanna. ·Durbln ...... D. 
BANDEIRANTES - Goyescas, com Imper!o Argentina,. - APA. 
BROADWAY - Os anjos·abafam a banca, com Bobby Jordan. - D. 

A mulher aranha, com Basll Rathbone. - APA. 
JPIRANGA .- Eram cinco Irmãos, com /.1111e Baxter. ;... BPA. 
METRO - Madame curie. CO!ll Greer oarson. - .4. 

· OPERA -- Que louras, com Allyn Joslln. - APA.. . ,, 
1 · PEDRO II - Doce· lembrança, com Mabel Paige, - ·APA. -

RITZ - Viva a juventude, com Edgar Bergen. -' Al'A. . 
SAO BENTO - Mulher satanlca, com Maria. Montee. - APA. 

Cuida4o com mamãe, com Mary Astór.- - D . • 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AJ\fERICA ..... Amazonas dos ares, com wreta Young. - Al'A, 
Muralhas de Jericó, com Red Skelton. - D. 

ASTORIA - Santa, com Esther Fernandes. - D. 
Rancho fatidico, com Tex Rltter. - AMC. 

AVENIDA - Aventuras no Oriente, com Clark Gab;e. AP& 
A lei do lobo, com Rin-Tin-Tln. - AMC. 

BABILONIA - Varão primitivo, com Louise A!bitro1t. - APA. 
Tartu, com Robert Donat. - AP A. . 

BRASIL - Rumo a Toquio, com John Garfleld. ;..._APA. 
E's um felizardo Mr. Smith, com Allan Jones. - D. 

BRAZ POLITEAMA - Per,:egu!dos, com Errol Flyn. - AMC'. 
O quarto 313, com Kent Taylor. - ·APA. ' · 

CAMBUCI - Cand!da mll!onar!a, com Nini Mar3hal. - APA. 
Dilema de medico, com warner Baxter. - APA. 

CAPITOLIO ;... Romance de um mordedor, com Mesquit!nha.. - A'l'I. 
· Tres pequenas endiabradas, com Deana · Durbin. - .A. · · · 

CARLOS GOMES - Homem Intrépido, com Richard Dlx ..... AP..t. 
Sonho de musica., com Alan Jones. - APA. · 

CASA VERDE.- King ~ong, com Fay Wray. - APA. 
· Junos outra vez, Com Jean Hershoil. - D: 
CINEMUNDI - SOidado da. fortuna, com Victor Jory, - APA. 

Artllhelro aéreo, com Chester Morrls. ,- A. 
Entre o amor e a espada, com ·oavid .Sharpe. - AMC'. . . 

COLISl!JU - Comboio para o leste, com Humphrey Bogart, - Al'A. 
Os amores. de Edgar Alan Poe, com Linda Dame!, - AP A. 

COLOMBO - Epopéia da alegria, com George Raft. - D. 
Submarino suicida, com Tom · Neal. ·-,, AP A. 

COLON - Bandoleiros .das estradas, eom Richard Carlron. - APA. 
AI vem os touros, com os Rltz Brotl:lers. .... A. 

CRUZEIRO - Ninguem escapará ao castigo, com Marsha. Hunt, - Al',1-
Arenturelro do Alaska, com Tom Neat ;.... D.' -

ESPEFlIA -,- Perigosa, com Rita Hàyworth. - B. 
Torvelinho feminino, com Lupe Velez. -· D. 

FENIX-,. Rosa a revoltosa, com Betty Grable. -.D. 
Estrada da Birmania, com Ana May Wong, - AM<'... 

GLOI!,lA - A mulher sempre vence, com Alan Jones. - APA. ·. 
Falam as pistolas, com Russel Hayden. - AMC. 
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HOLLYWOOD - Odio que mata, com Qeorge Sanders. - D. 
A ilha dos homens perdidos, com John Howard, ·.;... Al'A. 

IP!FlANGA PALACIO - Calrq, com Robert Young, - APA.. 
Tragedla á mela noite, com John Howard. - APA. 

LUX ..... Jane Eyre, com Orson Welles. - R. . · . · 
Duas pequenas sem cerimonias, com Joan Davles. - AP.A., . 
MODERNO - Corações enamorados, com William Holden . ..., AMC,, 

La.fite o corsa.rio, com Frederk March. - APA. 
OBERDAN - A pensão de D. Estela, com Nino Nelo. - R. 
ODEON (sala azul) - Epopéia de alegria, conf · George Ra!t. - D.'· 

Varão primitivo, com Louise Albr!ton: - APA. , 
(sala vermelha) - De amor tambem se morre, com Char-les Borr.r. - D • . 
Dias venturosos, com Alan Jones. -· APA. 

OLIMPIA - Amazonas dos ares, com Loretta Younp.:-·APA. · - ·1 
As tres glorias, com Dona.ld Q'Conor, - APA. 

PARAIZO - Papal por acaso, com Betty Hutton. - D. 
Cancioneiro do amor, com Alberto Viila. - APA. 

PARAMOUNT - Comboio para o lestes, com Humphrey Bonrt. - APA. · · 
.·. Aventureiro do Alaska, com Tom Neal. - D. 

PARATODOS - Rose Marie, com Jeanette Mac Donald. - APA. 
Filho de Tarzan, com Johny Weissmu!ler. - APA. 

·PAROQUIAL (Ipiranga) .- Seda, Sangue e Sol, ·com ,iorge Negrete. - "NA, 
N,. mundo da carochinha, desenho animado. - A. , 

PAULTST A - Entre a loura e a morena, com Alice Faye. - D. 
Rei do volante, com David Sharpe. - APA. · 

PAULISTANO - Aliança de aço, com Joel Mac crea.. - APA. 
Ei,:presso de Bagdad-Istambul, com George Raft. - APA. 

l'EDRO I - Amor que não morreu. com Jeanett:i MacDona.ld, - D 
Calouro~ da Broadway, com Mickey Rooney; -. A. · 

PENHA - Henry na casa da mum!a, com Jlmmy Lydon. - APA. 
Sombra da mumla, com . ..;on Chaney Jr. - R . ... 

PIRATININGA -· Cruz de Lorena, :com Jean Pierre .Aum.ont • .,.._ APA. · 
•. .. . . ..:J'er.ril!. dos _delJ~!l~, com Paul Muni. ..... R, ; .. .· .. _ · . . · · .. · · 

RECREIO (Centro) ·- Cobiça " cà.:stigo, com :Richatcl Atlen. - A. ' . 
O professor a.stuto, ·com Wlll Hay, ·..;_ ÁPA. · ·. · • ' 

RECREIO (Lapa) - Mai6 (orte· •que a. vida, ·'com: Da.na: Andrews, - '4r.i 
França eterna, com Raimu; ~ R. . .. , • . ·. , . · 

REX - Ali Babá e os 40.Iadrões,_com John.HalL - APA. 
RI ALTO - Pa1,cão impossivel, com Hugo,. Del Carril. . . 

Em cada coração um pecâdo, ·çom Ann Sheridan. - R. 
BOI AL - ~m barco e nove àestlnos, cóm Wlll!an\ Bend!x:. :_ D. 
. Submarmo suicida, com Tom Neal. - APA. 

lWSARIO - A canção que escreveste para mim, com · lenlam!no Giilt. APA. 
ROXI - Os homens de minha vida', com Loretta Young. - APA. 

Guernlhas. com John Clements. - AMC. 
SANTA CECILIA - Rose Marie, com Jeanette MacDonald. - APA. 

A cruz de Lorena, com Jean Pierre Aumont . ...,; APA. . 
SANTA HELENA - Alergia ao a.mor. com Martha ·o'Dr!scol. - APA. 

Cobiça e castigo, com Richard Arlen. - A. 
SANTO ANTONIO_ - Ninguem escapará ao castigo, com Marsha. Hunt. APA. 

Oraculo do cnme, com Wamer Baxter. '- APA. 
SAO CAETANO - Louco por saias, com Mickey Róoney, - APA. 

Pan!co na B!rmania, com Alan Carney, - A. 
SAO CARLOS - Em cada coração um pecado, com Ann Sheridan. _ R, 

O amor faz das suas, com Ann M!ller - D . . 
SÃO GERALDO - Mocidade do barulho." com Virglnla Weldler. - Al'A, 

Sonhos dissipados. com Lew Ayres - A 
SAO JO~E' - Feira de amostra, com' Eddl; Foy Jr. - A. 

Legiao brnnca, com Claudette Colbel't. - APA. 
SAO LUIZ - Vieram dinamitar a Amerlca, com George Sander!, A 

Ares de tempestade, com Chester M11rris _ XPA . ,'lfC. 
Slf.O PAULO - Sob duas bandeiras· com Ronald coiman AP:."''-

Mura.lhas de Jericó, com Red · Skelton - D · · - ·• Y · 
SAO PED~O - Odio que mata, com Geo~ge · Sanders. - D. 

Maldlçao do sani;:ue da pantera. com Simone Simon. - D. 
UNIVERSO - Epopéia da alegria, com George Raft, - D. 

Submarino suicida. com Tom Neal. - APA. 
VILA PJJ:UDENTE - Galante im:,ostor. com Ralp.\l l3elll>Oly. -· R 

Leglao fronteiriça, com Roy Rogers. - AMO. ' 

UATROS 

BOA VISTA - Pedac!11ho de gente, com .Bibl Ferrei·& - D 
SANT' ANA - Ela e eu, com Dulc!na. - APA. . • . 

EXPLICAÇôES DAS 'coTAÇôES 

:· - 'BOM - Filme que pode ser visto por todos com proveito moral. 
. P,A. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com provéito 

111oral tão somente por adultos. · . -
· A. ACE!T A VEL - Filme qµe pode ser visto por todos embora sem proveito 

moral, • · 
A.Me. - ACEITAVEL MENOS PAli.A CRIANÇAS - Filme que cont9Jn 

cenas que podem impressionar o publ!co · infantil. · 
A.P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Fume que podé ser assistido 

por adultos, embora ,em proveito moral. ·· 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de sóllda formação moral e religiosa. 
D. - DESACONSELHA VEL - Fil,ne oue pela grave inconveniência do enredo 

ou das cenas, deve_ ser evitado por qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer pubUco. 

NOTA; - l!: Importante que e especíador não se contente com a s!mp1~ c'lta• 
ção do filme ou da_ oeça de teatro, mas que procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da c1 :tica. fato jw,tlfica.rái um& cotaçã.et que.
ffirmada sem nenhum comentário, poderá parecer injusta; e, sobre• 
.udo, com a leitura. de uma análise que põe em relevo os elementos 
bons .e maus do fllme. o espectador pouco & pouco, educará· sua 
conctencia e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes que 

., 

lhe forem apresentados . · 
Os boletins da Orientação Moral dos Espetáculos contêm· uma 

critica detalhada de todos os filmes eldb!dos em "õão Paul'>. É publi• 
caoo semanalmente. e a assinatura anual custa Cr.$ 20;00 na Oa• 
p!tal e Cr.$ 25,00 <>ara o Interior. Informações aa Associação do8 
Jornalistas Catoltcos, á rua. Quintino Bocaiuva 173 ·a.o a.ndar 

.- :sala ~07 - Fone: 3-7760, ' ' ' 

: .. ~. :. : ....... ~. -~ ................. ~ .'~ ..... ~ .............................. ; .......... . . . 
í Pi\3~Al8A - PIRf\P.ORf\ - CJ\BREÚ\lt\ - ITÚ ~ 

. 
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SALTO • PORTO-FELIZ • TIETE i 
;(• ) : 

âUi0-Vl~(af:J?$(Íb PQVLO ~=.! 

PROQ~~~ : 

: Partld 1S 1 7,:10 • 17 ,00 • 17 ,40 -
1 
Chegadas i 10,30 • 11,00 • 111,•s ~ ••• i 

AVENIDA YPUUNGA, 1,120 • TEL, 4•4148 • SÃO PAUt.O 
: ••••• _~ .. ·~,:,::;,.';.!,.•..,., .. ~~~~- ............... ~~ ............. ~ ........... : 

~e.r, o LEQJONARIº 

UEGION'.ARIO 

Notícias dos Estados EOUONIA MARflURl 
.MARANHAO 

~su:PERA VIT• 
SÃO LUIZ (ASAPRESS) - A recei

ta. e o orçamento uo ano passado, 
apresentou o "superavit' de 12 mllhões 
de cruzeiros, lndice seguro da situa
,;;Ao previleglade. que desfruta. atual· 
mente es., Esta.do. 

P·E R NAMBU c·o 
DEVOLUÇÃO DE !U.SE CEDIDA AOS 

ESTADOS UNIDOS 
RECIFE, (ASAPRESS) - Realizou

se nesta capital. a cerimo, ia. de gran
de projeçAo inten\aciona.l, da,' devolu-
1:il.o do governo norte americano, p·or 
intl!lrmec'io de capitAo W, Repper, ao 
gover,.o brasileiro, d"' base de Tapi• 
ji6, que fora cedida aos· Estados Uni
dos, por emprMtlmo, em lS39, passan
do a ser usado como estancia de re
pouso para. os marinheiros amerina.
nos. 

BA I' A 
SOBEM AS AGUAS DO PA.RAGUAUfr 

SALVADOR, (ASAPltESS) - As 
aguas, do rio Paraguassu continuam 
subindo de nivel a.ssusta.doramente, 
ameaçando cada vez mais a cidade da 
Càehoeira, que jã. se e·ncontra. lnun• 
dada em seus pontos mai baixos. 

As autoridades estadt•ais já. estã'.o 
tomando as providencias necessa.rias, 
_afim de serem socorridos os possivels 
flagelados pela. presente enchente do 
Pa.'rai;ua.ssu, 

BAIA, (ASAPRESS) - As aguas do 
Rio P,araguassu está.o subindo. assus
tadora.mente, preni,,clandn grandes 
enchentes. A cidade. de Cachoeira é, 
uma d·as· mais ar.·eaçadas pois jã. se 
encontra. Inundada em ·seu t>ónto bai• 
xo. Varias ruas, sobretudo nos bair
ros proletarlos, já, estilo cobertas pe.
Ja~ agnas. As autoridades + >mar pro• 
vlden ~as no hen tido de evitar uma. 
cr'. ... mldade -110 caso d, cheia. assumir 
proporçõi-s como as de 19~0 •. O edifi
clo .da. _prefeitura. esta sendo prepara
do para raceber familias desabrii;ra. 
das. Tambem S!o Feliz jã.·tem multas 
ruas inundadas. Voltou 1 ch'>ver éo
ptusamente, fal. ndo-sa ( .e se avil!inlÚ1. 
grande tempestad~. A. r .,>resa dàs Ba• 
naneiras vem engros$ando Hu· volu• 
me, não estando longe o inomentó das 
agUàs atingirem. 11. lainlna. ~a. barrar' 
gem. 

PARAIBA 
Il\'TKt: ·:ENTOR INTERll\'O 

Jo::.o PESSOA, . ( ASAPRE'::S) - Em 
virtude do si., ·samuel Duarte, 5ecre
tr,rlo ,'.o· Inter.' ·, ter a$sumido intei
rinamcnte a. ·Intervent,.~Ja · Federal 
neste Estado, por motivo da viagem 
,:i-o sr. RUi ·ca,· êirc ~o-Rio o sr.· .Jan• 
dky carneiro, to! designa.elo para res
ponder· pelo e:;peti:.; da Secretaria. 
do I11terior. 
AGUAS !llll\'ERAIS DE MONTEIRO 

.JOÃO PESSO ·, (ASAPRESS) - O 
governo do _Estado ~studa. a propo3ta, 
de dois comerciantes locais que pro
puzeram o aproveita.mente comercial 
d, , aguas minera:• da. cidade de Mon
teiro, considerada.s do n,ais alto t~or 
magnf>siano. 

COl\'FERENCIA DOS. r-::.LETORES 
JOÃO PESSOA, ( ASAP:ftl. .• -3) - Se

rá. realizada no proxhno dia. 15, nesta. 
ct.pltal, a. conferencia dos coletores 
~staduais, con'vocada pela Secretaria 
das Finanças do Estado, a!im de· se
rem d~batidos os problemas .de ordem 
ti~cal e :tributaria .. 

TEMPOR..\ES v·E,, ; . EXCH-EN'ttlt!', 
GOIANIA, {:ÃSAl'ltll)SS) -.:Com-eca• 

ta.m. a bai·xa:r -as,--aguas,,.dos-. r!os,·Pa~ 
raná. e I'_,;tlma, A_ue_. ~st:i.w1 r-i, _a ;e~çan• • 
do de inundar as cidades do, centro.·do 
Esta.dr. Noticias que nos chegàm da 
região informa· ·que cís'· vtole1itoa·:t,1m
porais na.o ocasiÓ. ram .vitimas: A po·
pula<;ão esta mais calma e vendo c~s~ 
s? · o perigo provocarlo pelas enchen
·tes, volta às si.as at!vid1des. 
AS EXPORTAÇÕES DE GOLÜI, EM 

1043 
GOIAK'A, (A'.:APRESS) ....:. Os dados 

estatísticos, publicados pe'a impren• 
sa local, !'evelam que a exportações 
de Golãs no a110 de 1943, atingl;am o 
valor de 249 inllhões, 139 mil e 389 
cruzeiros, notando-se o aumento de 
l' 21 por cento sobre as exportacões 
do ano de 1942. 

AnROS 
GOTA~IA, (ASAPllESS) - Os expor
'ol'·es ,-i., arro·s, reunidos sob a pre• 

5[dencia do 1,reieito, de lar··,1·m que o 
abastecimento uesse prouuto está, as
s~guraclo ao Estad .... de v~z que fora1n 
reservadas quotas especiais nesse sen
tido, Cerca ·le 40 por centO' da. safra 
risicola dó ano passado, jã foi t>nca
minhada para o.; ncrcados de S. Pau• 
lo e l\Iinas (l .;rr 's, 
i t:Ul,T[;RA DO TRIGO Elll 'GOL\S 

GOlANIA, (M;APRGSS) - Os pode
res publicos estaduai• tomam medidas 
_qe estimulo aos ag1·icultnres, ·,., sen
tido de dar increm, 11 to ao platlo de 
trigo, fornecendo-! hes instrumentos 
agricolas par .. <JUe a- lavouras do no
bre c,rr, 1 se tornem com1.cnsadoras 
sob o ponto ,ie vista econom'co. Gra· 
ça a essas providencias já. começa1n 
a flo·rescer, em di•.·us~~ campos dll 
Chapada dos Veadefros, con)'fderaveis 
tl'iga!s. dando e ·o a que<' os 1' vra
dores prennnciem otimas sa.fras para 
ri proxhnas colheitas. Ascin"-la;se que 
o pro ,uto ali culti'. a 'o, dentro de pou· 

c~ tem·po, p ,derá., fornecer a todo o 
pais, o pAo necM•ar!o a.o abasteci• 
m•nto d,.3 po1,.-lações, com qualidades 
alimentlcias multo mais acentua.das 
do que os do hor produto euro-
peu. · 

PAR 't' 
BANDEIRA PARA A. F, E. B. 

SELEM, (ASAPRESS) .;... Durante a. 
lnauguracã.o solene da comiss1io de 
ajuda a, F, E. B., !oi entregue uma 
bandeira• destina.da aos rio, ;os solda• 
dos expedicionarlos, bem' como o pro
duto de uma coleta promovida. pelos 
estudante~ e·itre a 1 chsses s~a: ais, 

CEAR A' 
l'iEitVIÇO DE OBRAS COXTR.A. A 

SECA 
FORTALEZA, (ASAPRES;;l ..:.;•. ·os 

serviços <!Ol ;,]ementares da Inspetoria 
Ft!deral de Obras contra a seca, !ni• 
cluAo, neste m.,s, importantes servi• 
eos de irrlgaç1io do Ceará. e Rio ·Gran
de do Norte, Nest~ Esta.do será irriga.
da m. •. area de HO hectares_, pelo açu• 
de de Santo Antonio 'das Russas, já, 
esta.ncfo prontos os canai.s. Logo apos 
Mrã. feito o preparo· (:n terr11no e pro• 
cedido o plantio de culturas adapta.
veis a.o tipo do solo,_ 

Rio Grande do Sul 
OUlt!O DE FERIAS PROMOVIDO. 

PELA UNlVERSID/J>E 
POPtTO ALEGRE, (ASAPRESS) -

A Reitoria. ela Universidade,. com a 
cooperac1io do Centro .Acat'lemico da. 
Faculdade de 'F'.loso!ia, acaba de or
ganizar o curt,.-, de terias a. ser. fre• 
quentadao pelos candlda.tos os ves
tibulares de todos os institutos da. 
Unlversiila.de. Foi real!zt.1a uma reu
ni1io da q11a1 partfolparam tõdos os 
elementos indicrdos r r? ministrar as 
diversas dlsclpl!nas, sendo .!lxadas 

ta111b m as normas gerais do curso de 
ferias. Ja se escreveu, até o momento, 
um grande numero de estudantes; no
tando-M sensivel p· ~- . encia. pelos 
cutsos d, Engenharia e Medikna. 
CONCURSO DE ADMISSÃO A ESCO• 
LA PREPARATORIA DE CADETES 

PORTO ALEGRE, . (ASAPRESS) -
Foram iniciadas çia 6, as provas para 
o concurso de admiss1io á. Escola Pre
paratorJi de Cadetes, desta capita.!. 

De ·acordo com o programa; organl• 
zado, as primeiras provas ser[o as de 
llnguas portuguesa, francesa e ingle
sa. 

CREDITOS ESPECIAIS 
FLORIANOPOLIS, (ASAPRESS)' . .

O ln terventor Federal· neste Estado 
assinou decretos abrindo credltos es• 
pecic.! : para atender ãs dest,es1>S com 
a, aquislc[o de_ Raios X, para a Mater• 
nidade Teresa. :Ramos e hospitais 'Nos• 
sa. Senhora. dos Pra.terés· e Nereu Ra• 
mos; ;;ara. a instalação do Foruin da. 
comarca. de SAo Francisco; transferin
do para o Departamento de Estatls
tica. a, secçAo dê Bioestati~t!ca do Dé• 
partamento de Sande Publica; tornan• 
do obrigatorio a apresentaçAo de !or
mulas mensais de estatistlcas do en
sino prlmario pelos professores das 
escola,· isoladas ,:o Estado; instituin
do uma. bolsa de estu ·os em favor do 
medico Walter Ferreira par"- fazér 
curso de puericultura. e a.dminlstra.cAo 
de serviços de ~mp:i.ro l m;i.ternldada 
no Departamento Nacional da Cria.n
ea.. 

ESTADO DO RIO 
ANIVERSARIO DA la :.·ssA. DO 

ARCEBISPO-BISPO . 

CAMPOS,• (ASAPRl!lSS) - . o Exmo, 
Revmo. Sr. D. 0.tavlano Pereira de· 
Albuqu@rque, Arcebisr,o Bispo D!oee
sal"o, comemorou dia 1.o o 56.o a.nlver•
sarlo da. celebraçAo de sua. primeira. 
missa. que e, verificou na catedra.1 do 
Rio Grande do ~I. · 

'A G RAD EC IM EN T () 
. Orlando Covello, em 'cumprimento de um voto, vem por melo· deste 

· jornal, tomar publica sua gratld!o ao · Veneravel Padre José de Anchieta, 
_pela. consecução de uma, graça. 

• 

Solenemente instalada a Paroquia de Nossa 
Senhora do . Brasil, no Jaf âim America 
Em' cerimonia que se revestiu de cara.

ter· festivo,- foi .so1enemente · instalada. 
pol' S. Excta. D. Carloi, Carmelo cje V11s• 
conce1os Mota., Arcebispo dê São Paulo, 
e. nova. Paroquie. de Nossa. senhora. do 
Brasil, no · Jardim Amer\ca. A· soJen!
dade fol pa.raninfada pelos srs. Alc!des 
da costa. V!d!gal e Emmanuel Whlta- · 
ker, contando com a, presença. de auto
ridades ecle.s!astlcas, civis. e militares. ·· 

,¼ 9,30 horas, com a chegada. do 
Exmo. Sr. ·Arcebispo Metropolitano, te• 
ve · Inicio &· solenidade, com a a&!natura 
da. ata. de Instalação. Em seguida, o 
novo Paroco, Revmo. Padre João Batista 
de carvalho, procedeu _à. Jeitur.a do de
creto de constituição da Paroquia ·de Nos
sà., Senhora. , do · Brasil, criada. por ato 
do•pran~ado D. José Gaspa.r. de Afon~ 
se-ca. e, Silva.. Term!niida. a. leitura., o 
novo,.paroco foi empooiiado pelo l!Ji,:mo. 
Sr. Arcebl.spo, · sendo•lhe entregue· sim• 
bollca.mente . a. · chave di!t Paroquia, após 
o que fot lida a. Provisão de Paroéó do 
ReTII\O. · Pe. João Batista. de, ·carvalho. 
Finalmente, depois da lettura da ata da. 
cerimonia -de Instalação, foi rezada. Mis
sa por S. Excla.. Revma. D. carloa Car
melo- de Vasconcelos Mota. 

ORAÇAO DO ARCEBiSPO 
METROPOLITANO 

P'indo o Santo Sacrific!o, s. l!:xcla. 
Revma. dirigiu a palavra aos presentes. 

CONGREGAÇÃO MARIANA DA 
MATRIZ DO BRAZ 

A Congregação Mariana de Moços da 
l"aroquia. do _Braz, pretendendo fazer 
com que tOdo.s os moços desta Parog'u!a. 
tomem o gosto pela leitura sadia e edu
cativa, lança veemente apelo a todos os 
bons p11-roquianos e admiradores deste an
tigo Sodalicio Mariano, fundado em 
25-3-1928, para gue · ofertem livros para; 
a. sua Biblioteca. Allâs, este · De
partamento tem tidó grande movimen
to na retirada de livros e naturalmente 
atestando a preferenc!a dos moços ma.
rlanoo, é preciso que haja maior nume• 
ro de livros para incrementar a educa
ção Religiosa entre todos os mo
ços que estão no limiar da vida . 

Os encarrega.dos. deste Departamento, 
srs. oemerval dos Santos e José Almei
da.· Abilio, contam com a boa:. vontade 
dos srs. ofertantes, devendo os livros se
rem entregues na resldencla do sr. Ma• 
rio Angelo Barone, à rua Pira.t!n!nga, 431. 

De Inicio, aludiu à feliz colncldenela de 
se Instalar a, nova Paroquia, justamen• 
te no primeiro dia do. ano, o qtie · o Je
va va. a. formular votos para. que, no ui• 
timo df& · deste ano; o novo Paroco pos• 
sa rezar o solene Te Deum na. pa,:i:p
quia já. completamente terminada.. A 
seguir, disse_ que a. construção · de tem:
plos sempre mereceu o maior desvelo 
de todos os povos e em toda.s a-5. epoca.s, 
desde a coru;trução do grande· templo 
de . Salomão até a.s · g!gantesc8$ cate
drals modernas. "TOda.via - pro5M!• 
guiu - alem da obra materta.r, temos 
o templo vivo de Deus - a alma. huma
na. ..;.. mais. importante que o oufro; e 
esse templo vivo .está. confil!,do ao ~
roce. ;sua. missão. é 'fazer de ·ca.da. &l• 
ml!, um ~antuario .de· No$o senhor. 

Es~ro.que-o vosso Paroco. re'ailf.e com 
ex!to e.ssa. missão divina, eonduilndo o 
rebanho· desta' Paroquia ao caminho da 
Eten:i!dade, que é o éam!nho do Céu", 
Flna.l!za.ndo, · s. Exc!a. formulou votoo 
para.: que Deus conceda a to.dos os fiéis 
da. nova .Pa,roqula urn ano de ventura.s 
temporais e espl.rltua!s. 

FALA O NOVO PAROCO 

Tomando a. palavra a. seguir, disse e 
l'tevmo. Pe. João Batista. de Carvalho, 
que se congratulava. com todos os fiéis 
da. nova. Paroquia. por contarem naquele 
momento, com a. presença do A!.'ceb!spo 
Metropolitano, que se dignara atender ao 
convite para. Instalar a. Paroq'uia de Nos
sa. Senhora do Brasil. PrOssegu!ndo, 
disse S. Revma. que /lquela · Paroquia 
coru;tituia o · complemento ind~pensa
vel do bairro em que se acha, ta11to sob 
o ponto de vista. urban!st!co como 
tambem 1·e!lgioso, social e· moral, Ex
pressou o seu vivo e ,profundo reconhe• 
cimento por contar com a. presença ·e a 
benção do · Arcebispo Metropolitano, 
acrescentando que . e.slia benção coni;ti• 
tue como c,ue as prlmiclas do Ep!scopa• 
do de S. Ei,:cla.. Revma. e pedindo a. sua 
proteção efusiva e generosa. para · a no
va Paroquia. "Peçamos a Deus - con• 
clut - que, conforme augurou o Sr. Ar
·cebispo Metropolitano, possamos, no fim 
deste ano, rezar o solene Te Deum nes
ta Paroquia já coberta. E que ela 
seja o centro irradiador da. piedade para 
todas as familias que a frequen(arem ". 

A cerimonia. terminou com o lança
mento da. benção pastoral pelo Ei,:mo, 
Revmo. Sr. Arcebispo. 
· Após a solenidade S. Exc!a.. Revina, . 

foi cúmprimentado na sacristia por to
dos os presentes: 

Indicador Profissional --------------------,.----
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
P a.,:11, d11 Sê, 23 • 2.o a,nda._r • Sala 2'5 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Qulntlno Boca.luva, 1'16 - l.o 
Andar ..., Sala 323 ,,.., 'J.'el,: 2•13?6 

Dr,· Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Rua São Bento, 1124 - l.o a11daP 
iala 8 -- 'l'el_,l 11•1648 · ~. t'AlJL'J 

Dr. Carloa Moraea de Andrade 
· 1-1.ua ~en:31,irulln Con1t1&nt., 33 • '-O e.ndt 

Sala .. 811 - J.'el..a ll•l9H 

eNGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado ·• 
En&'"nhelrO A .·ouUeto 

Arqulteturà relll<''"'ª eolegtn-.. real. 
d~tiftlllP .... , .. ,1va1 

Rµ! Ubt10 J{Atlarr, 461 - til!I ~ 
· · . 7-',J.,1 1·781(" ---- . 

MEDICOS 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

Clinico Medica 
Cons.: R. Marconi, 34 - 6,o andai' 

Apa.rt.o 63' - 'l'el.: 4•8501 · 
Res.: Av, f.&'UI Br•n•• 11. u 

·rei.: 6-5829 

Dr, Camargo Andrade 
Uoençae de Senhora• - l'arto11 

Operaçilee 
Da i::en. l?ortui[ueli8 da Mate:nldade 

d~ ::!. l'aulo 
Ct>ns,: R. Senallor ~'ei3õ n. ~06 

'J.'el.: 2-2741 - Das 14 á.s 111 hora.a, 
Sabado: Oas 10 às 12 ~oias 

Res.: Ru1> 1:tarael ae ~arroa, ,57 
'l'el.1. i-•~63 

Dr. Celestino Bourroul 
aea,; 1...go .:1. l:'aulo, M - l'el,: ,Mil&.ll 

Con• llua i de Abril. 835 

Dr. 

l>at » b i t1ora1, 

1-teynaldo Nevés 
de Figueiredo 

on IIOSl:'a'A.L u,u, t,,;I.INICAI El 
liANA'l'tJRIO SA...N"l'A .cA·I ARIIIIA 

CiHUH<HA OAS V1AS.' l:lll..'Atll!lS 
Cnna,1 Rua Mar,ennl, 84 • · li.o audar 
E'onin •·~717 - no 14 <ts 16 ·i,oru. 
~~, Rel14tll01ff! .11V, t'1t"H~lllb0,-l0.tt ·.; 

.ll'one, &·l!GZ& . ., 

DIABETES 

Dr. Mauricio Lev>' Junior 
blsp<,011,t11zado em u1eto1og111 no tnl• 
tltuto (la Nutru;:áo, de· Muen.oe Alru 

(ÍJtretor': t'rot. l'. 11.scudero). 
DIAHIJ:'l'l<JS1 Obeatdnde e demala 

Uoenen• da NutrtcAo. 
Rei;lmee allmentnrea em saral 

Cons.: l;t. 1:!arl!.0 1 <111 ltapetlnlOK", zn 
- ti.o andar - a .. ,,.. ij•l1 a tl•J. 

- Con1u1tas: uaa lb a.a n . bora'-
'l'els.: 1:tee1<1enc1a - i-1ozu. e (.;on• 

· su1tor10 - ,.nu. 

R A 1 OS X 

Dr. J. M. Cabello lampoa 
&llj)l>IVO kAIJICII.Ohlli'1'A 

R6dlo•IJh11{nt,elloo, - llls~"le• 
H.adlolõi, • a <l<>mll'lllo 

C'rra.1 Rua Maronru, ~• 11!;<11rtale 
P&1teur) a. , """· • 'l'et.: e •06611 

Res.; Run rupl. 698 - 't'el,: s-,Hl 
~iln Psaln · 

HOMEO~ATIA 
Dr. Artur Rezende l•ilho 
e<Uoo· 11omeo1>a t11 4a l.l, 4. . t'. da 

!':""""Mllana -Ulretnr elt:,1,:,o 1o AJIS, 
htJIAtnrln . Hftmen1>Rt.1en '1n (:,i.rmo. 
<!."'""·' H. ~,.n • .,.,.... t,'at,1.h io1t talca,f~ 
ne; i (iXiO• lfP~.:. "·"'·'' MAfL'_IH tu,. 
.ra. d.as 8 A~ 6 horsa pelo ~ti11 ll•U~

0

l.t, 

l'ROMESSAS NAZISTAS ..• • , 

Quando terminou a luta em Varso
vla, os a.lemli.es, em toda.s as .sua.s afir
mações publicas, !aJa.va.m no huma.nlta
r!smo com que trata.riam a popul~ão 
indefesa,. Havia. de ser evacuada. da. 
cidade para campos especiais, ai trata.
da. .. decentemente e entregue sob a pro
teçáo da . Cruz Vermelha Internacional. 

As declarações .alemãs mostraram-se 
falsa.s, pois, segundo as informa!,õeS 
chegadas recentemente a Londres, a. po
puJ.a.çáo evacuada está privada de todo 
e qualquer auxilio e encontra-se em es
tado de exaustão. Muitos estão feridos 
e doentes. Faltam. medicamentos e. as
slst,encia ,medica. Pessoas gravemente 
atmgidu, jazem expostas ao frio em 
fóWIS, àbelra das estradas. 
, centenas de · mllharespa&am a. viela: 

noo campos 5am teto, e 5am al!• 
mento. As familias, em geral, são 58-
para.das. Os alemães a.pris!onara.m os 
!lomens de 16 a 40 anos de· idade e en
viaram-nos para o Reich. São tra.n&• 
portados ininterruptamente. Uma par
te é separada e . enviada. diretamente ào 
celebre campo de morte em Oswiecim. 
Só a.té o dia 14 de outubro, foram man· 
dados para. ai 12.400 pessoas. No dia 
7 de outubro, os · alemã.es ln!claram as
saulnatos em massa. de pr!slone!ros JIO• 
!one.ses em Osw!ecim, com o aux!llo de 
gases; em camaras- especiais ou em ca
mlnl).ões fechados. · Os transportes le
vam o apare!lha.mento mort!fero em d!
reçio de Maczki, situada a. 40 qullome• 
tros ao norte de Oswiecim. Os cada.ve• 
res são abandonados em lugares que não 
chamam atenção. 

Os · nomes dos carrascos responsa.vei.s, 
assim como os dos prl.siônelros mortos, 
estão em poder do governo polOl.lês. As· 
sim sendo, o governo polonês chegou a 
esta. conclusãó: 

l. - os alemães tendo expulso a. po
pulação civil de V arsovia a.ba.ndonaram• 
na à fome, privando-a. dos mais ·ele• 
ment.ares socorros: 

2 - aprisionaram e leva.raro para. o 
Itelch os homens .. de 16 a. 40 a.nos de 
1dide; · 

3 - no perlodo de 3 a 14 de outubro, 
os alemães deportaram 12.400 pessoas 
para o campo de morte de oswieclm;. 

4 - nas.se acampamento, os alemães 
já iniciaram a. matança. em massa. de 
IJQlQnefies 1186 çama.ras antes preparada.,. 

CONCERTO EM VÁRSOVIA SOB 1JMA 
ÇHUVA DE BOMBAS 

No dia 18 de agosto de 1944, teve lu• 
ga1. em Varsovla sublevada, l!vre então, 
um concerto de musica polonesa na. 1511,. 

la do Con.rerva.tor!o de Varsovla. 
O maior dia.rio do norte da. Ingla.ter• 

ra, "Scotsman ", escreve a, respeito: 
".Durante _ oo cinco a.nos de ocupação 

alemã-, a musica polonesa fóra. proibida. 
em Varsov!a.. Esse concerto, sob uma. 
chuva de bombas e de obuses, perante 
um 11-ud!torlo faminto, dentro de uma 
cidade destrui(ja., é um dos maiores 
triunfos do espirita l1umano.,. i• 

O EXERCITO METROPOLil'ANO 
CONTINUA A LUl'AR 

Notl.c!as re·ctb!das ,da Polonia pelo ra.• 
d!o c)anJestlno, relatam aa ·!numeras 
a:tivlda4es do Exerélt~ Metropol!tanó :Po
l0nês no .. territorio. ocupacld · pelos · ale
mã.e.;. ].i!os~ montes, . Thtb,.s, u.ma. unida~ 
de de gu~;rllhelros . encontrou-se com 
for~as ale_mf;s e capturou uína. quantida
de consl:leravel · de equipamento. Na Sl• 
lc_sia e na. reg!ão de Cra.covla, desen
car,rllha.ram um tra.nsporte mll!tar ale
mã.o perto de Ciazltowice, e um grupo 
de prLsione:i·os foi libertado por . mrA 

, unidade, que atacou a prisão de Kal
waria. Zebrzydowska. 

No dl.strlto da Radom-KleJce um for
te des~ame1,1to Inimigo, a.p;lado por 
qu~tro av~õcs e seis tanquei;, atacou as 
umdades Polonesas agrupadas nas ma.
tas de Wloszczow. o ataque foi repeli• 
do com uma. perda de 100 mortos para. 
os alemães. 

A VIÕES ALIADOS LANÇAM ARMAS 
AO EXERCITO SUBIERRANEO 

Os bombrdeiros pesados da, a.viação 
sul-africana.,. das bases do Medlterra
neo, ·conseguiram sobrevoar a distancia. 
de l.500 milhas, para lançar suprlm_?n
tos para o Exercito Metropolitano Polo
nês que luta cont1·a. os a,Jçmães na reta.
guarda do. inimigo, na. Pol0nia.. Foi o 
, u11ico vôo desse genero des_de a queda. 
de Varsovia. O correi;pondente da. radio 
difusora americana, · e. B. s., falando 
sobre essa expedição, sublinhou, que es
ta. constitue nova tenta.tiva para estabe
Iecar contacto com o ei,:ercito polonês, 
lutando dentro do pais, dePois da que
da. de Varsovia. 

BAIXAS POLONESAS NA GUERRA 

Esta.tlstica oficia! não Incluindo es 
cMs: 

Campanl1a de setemb1·0 de 1939, na 
Polonia: - Mortoa e feridos na Juta 
contra os alemães: · 200.000'; contm a. 
U. R. S. S.: 20.000; apreslonados pelos 
alemãe.s em 1939: 420.000; pelos rus
sos: 181.000; Internados em pa!ses do 
"eixo" 'consoante as esta.tistlcas de 
1943): 10.000, 

Na campanha da Fran~. em 1940: -
Mo1·to11 e feridos: 6.500; internados: 
10.500. 

Na campanha. de Noruega: - Mortos 
e feridos:. 300, 

Na campanha da L!bla., em 1941: -
Mortos e feridos: 900, 

Na Força Aerea. e na Marinha, e11clu!n
do a marinha mercante, de 1940 a 1944: 
- Mortos e feridos:· 10.000. 

No Exercite Meti-opo!itano Polonês 
até março de 1944: - Mortos e feridos 
em .atividades opera.clonais e sabotagens 
somente 25.000. Ao todo 866.700 até 
março de 1944. Essas perdas são maio
res do que as brita.nicas. 

l'l'.sta esta tistica não lnclue as perdas 
nas cam~a.nhai; da !ta.lia, da. França da 
Belgica e da Holanda, 11em :ts. perda,_,; do 
Exercito Met1·opolltano no levante de 
Varsovia de agosto-Outubro de 1944 .. · 

(Noticias do "serviço Polonês dE! In-
formações") · · 

OS ALEMÃES PROCURAM MO'''l" 
LIZAR OS POLONE~ES A 't'Olt~A 

Foram afixados. cí!,rtazes ,pelos. ale• 
mães na Po1on1a, con voca.ndo tbda a po
pulação mascullna de 16 a . 50 anos de 
idade a apresentar-se para o se1-v!ço 
_auxiliar alemão. sob penas seve1·as. · 
· · Como. porem. as , anteriores ordens 
não surtiram eteitos, .. eSõa convocação 
vinha. acompanha.d;i. de , 11-meaça& de r§• 

presa.lias, como, por exemplo: a.vtsand<t 
que os que não comparecessem seriam'. 

· levados a. !orça., das ruas e das res!den,i 
elas, Temendo 8, pr!sáo, os homens P.r9-~ 
curam · re!ug!Q na.s florestas. • 

A CARTA DO ATLANTIÇQ E li! 
REALIDADE 

O grande sema.nar!o progressista: ~
glês "Tlde· and Tide" !ala com' a,nsiei 
dade sobre os contrastes • entre as :!ra;e 
58& da. Carta. do Atlantico e. a. realldad~ 
desesperadora da. situação européia.: · 

" • • • As opiniões dos polonesas, (!UI{ 
ainda guardam esperanças :sobre as pos,I_ 
sibllidades de um acordo. com a. _Rll.Sliiai: 
poderiam ~ :re.sumtda.s assim: - ~· 
demos. . Temos que salva.r o que for J)O$oW; 
.s!vle. A Polon!a. or!ental já está perdto( • 
da, 0 que ficaria,. de pé, lllO melh~ dos' 
ca.508, seria, dor;Jnado pelá Russis.. . &Í 
deseja.rmos 68,lvar a. nossa. nação do e~.·:; 
termln!o .f!s!co, devemos a todo · preçct 
coru;eguir o entendimento para. i;a.Iv~ 
gua.rdar pelo · menos as aparencia.s d&· 
nossa soberanla., p,ara. sa.Jvar·o .ma.!or nu .. : 
mero de polqne.sés' do fWlilamento e· di, 
deportaçáo 1>ara a. As!ÍI.. ·. · ;) 
· _os poJoneses, que são de opinião ºP!'!: 
ta diztem, tambem: - Perdemos. · ·j 
Mas, encarando . corajosa.mente a.s , perg ~ 
peet1vas do exterm!nlo nacional, acrei"; 
centam: .... Nada. ganharemos assina.no( 
do ·a nossa. proprla. sentença de morte ~ 
nada._ perde?'emos sustentando os prlnci·• 
pios pelos qÜa.!s decidimos prosseguir a!. 
luta a.p611 a. ~rrota. militar do · 1106.'le( 
país. . Se um er.ime mortal. vai ser per./ 
petra.do contra o nosso pais, não pod,4 
ser feful . isto. com a. àceitação da. ;eo10 .. 
nia, e o ·protesto da. Polonta. deve ~ 
registrado perante a. historia e 8t ,:,cri.~ 
clé.nc!a. do mundo". · . , , ... , · -. 

O "Time and Tide" colicllle: 
"Ambas as alternativas . parecem se, 

dois · caminhos que levam para. o suei" 
dio nacional: Entretanto, os · soldados 
poloneses continuam lutando junto colii 
os exercitas aliados, com a. coragem :nã.<:( 
d!m!nuld& n0& setores mais perlg060ll qe 
todas a.s frentes: os nomes de MonM'i' 
cassino, FalA!se, · Breda., Arnhem. ga.ran.•i 
tem que esses bravos paloneses nunca. ~ 
rão esquecidos-''. ' .. 
VARSOVIA V AI SER RECONSTR:UIDj 

. . . ! 
o dr. Kozuchowskl, vlce-m!nlstro ·J».4 

lonês do comercio e Navegação anun"' 
ciou os planos' iniciais para. a. reconstru:-i 
ção da. capit~. 47,000.00 de zlotys fO<j 
ram J)O.'tos de parte · para. a. reconstr11« 
ção pareia.! durante os três primeiróli; 
à.nos depois da. guerra. O total das dés .. 
pesas, entret'a.nto, será pelo menos.· d«. 
·212.000.ooi:l de zlotys, e o enorme ~ 
grama de reconstrução a longo termo l~ 
var~ mais de 30 a.no,s. o programa inl• 
c!a.l inclue pareceres do Movimento Sub"' 
terraneo, e foi planejado durante · uni 
?ongo periodo, por meio de comunica'.-' 
ções secretas e dif!ceis, entre ·O govérn(t 
em Ihndres e sua. contra..-pa,rte na, f~ 
lon.ia ocui,ada. ,. V 

. REVOLTA DQS POLONESES NO l; 
'~, PAMPO DA MORTE ~ 

\i;.. . , J 
Chega.ra.m noticias a, . re.-;pelto de . nd,,i 

vaa execuções de _p0lone.se.-; no cam.J)Cl 
alemão de OSwleclm, na. Polonia.. Ó:I 
musa.cres têm lugar em camaras de gaz, 
e~Wcada.s no campo de concentração ,uai 
localidade de· Brzezink&, .perto de os .. 
wieclm. No , dia. em que ia ser !.nlclà.d<t 
o massacre dos prLsionei~s p0ioneses~ 
Jança.ram-se sobre os verdugos- alemães. 
Durante a. luta. desigual, os alemães fl,.: 
zeram fogo de metra.llia,dora. cont,i'a, ó.'/ 
poloneses; estes conseguiram l!quid:ir 
seis carrascos. Foram mortas cerca 4!11 
200 prlsiOnelros poloneses. ."'>! 

(Noticla8 do "Serviço Polonês de Íll't 
formações") ·.., 

Federagão dos Circulo.s Ope_, 
rarios do Estado -de Sã.Q: 

PAULO ' 
l!:LEIÇAO DE DIRETORI~ 

A Fe~eraçáo dos -Circulas Oi,era.ri~ 
d<, Estado de São Paulo, pede~nos pu• 
bllquemos: · · · , . ! 

ºTerminando o ·mandato da. atual nl..i 
reteria. (comissão executiva. - cap. Vi 
·E/itat.) da. Federaçào, convoca.mos a. reú-i 
nião wdinarla.. do conselho Admlnilltra. .. 
tiva, para o dia 7 de janeiro às 14 'hCM 
ras, na sede da Federação, à. rua For• 
mo5a, 91, para eleição da nova Direto-'I 
ria. e · introdução de · algumas mocilf1"' 
caçóes nos Estatutos. ' , 

Aproveitando do ensejo, toma.mos a..u .. 
berclade' de citar os seguintes tópi@.i 
dos E~tatutos da_ Federação: 

Art. 20.o - Cada Circulo tem d!reif.Q, 
" duas vozes e dois votos que pode~ 
ser acumulados em uma só pessoa. (ct4,._ 
legado -ou -assistente). . 1 

Não havendo à. hora supra.menciona.o( 
da. numero legal de delega.doo pre5en• 
te~. aguardar-se-á mais uma hora., fun,. 

. clonando então a. ai;:;emblé!a. com qua.l• 
quer numero em segunda convocação.· i 

Pe. Jeronimo Vermln - Ai;s, Ecle5l8$-C 
tice. · 

Mansueto de Gregorlo. - rresiden~,. 

CONGREGAÇÃO MARIANA . oe 
. NOSSA SENHORA DA PA~ . 
PAROQUIA DE SANTA TEREZINQ 

· DE SANT'ANA ·. , -

Teve lugar no dia 24 pp., ante,,; da) 
Missa., do Galo, a posse solene da nova' 
diretoria. deste sodÀllc!o mariano 4.1.l,( 
ficou a.uim coristltuida: · ' · 

Diretor - Pe. Vitor · Vicenzi. 

~ei.idente .- Nereu· Tesonl. 

1.o Assistente·- Ca.rlos Tavares eei:-i. 
veira.; · , . , . . -, 

;to Assistente -:- Luiz Tonel. 

Secreta.rio ,:eral - Vantui!de 
Brandão . 

l.o TesoÍ;ireiro Alberto Voltolin •. 

..., 

:?.o Tegour-elro .;.. Antonio Bochl, 

Mestre 'ele Nov19·os .... Alberto Volt.o: 
lin, com a&$lste_nci.a. do Revmo. Clerigq 
Mauro. 

A· cerimonia· to! feita dentro da.s Reo( 
gra.s do Mam.1&1, tendo caus:l:do otlmai
ln1pre~áo. ao · elevado . n1imerg !if! ti~~ 
- ~ t.oda, a,i~tril -

1 
.1 

} 



·o RECONHECIMENTO DO GOVERNO DE lUBllN PElOS SOVIElS 
MOSCOU, (Reuters) -A emissora 

desta capital anunciou às primeiras 
horas da tarde de h,oje. que o gove,r
no sovietico reconheceu o governo pro
visorio . polonês de Lublin. 

que nunca, em v!sta do aconteci<lo 
hoje, De acordo com Informações de 
boa.fonte, .esse ,en.c.ontro dar:,se-A .an
tes do fim do corrente mês. 

REAÇA.O OFICIAL E~I LONDRES 
LONDRES, (Reuters) - A reação 

nficial em Londres ao reconhecimen
to do governo sovietlco ao Comitê. de 
Lublin, como governo provisorio da 
Polonia, é de que este fato, de ma-

neira alguma afeta a politlca do go.; 
verno britanico, que continua a reco
nhecer o governo polonês em Londres, 

Jnformcu-so hoje, em círculos ofi-, 
dais, que tem havido corresponden-, 
ci-.:i co1n o governo sovietico sobre a; 
questão do reconhecimento do Comi
t~ de Lublln. Consequentemente, a 
declaração da decisão russa não ca.u ... 
sou surpresa em Londres. 

ANO XVIII 
li São Paulo, 7 _de Janeiro de 1945 NUM. 

LONDRES, (Retiters) - A noticia 
do reconhecimento, pela Russla, do 
governo provisorio de Lublin, explo
diu como uma bomba entre os polo• 
neses de Londres. embora muitos afir-
111assem que isso não os surpreendia. 
O ,Primeiro comentaria dos circulos 
do· governo polonês exilado em Lon
dres, foi do seguinte teor: 

CONTINUA ENCARNICADA A LUTA NA FRENTE OCIDENTAL 
1 . ·-----~·~·,........,.....·.·, __ .;_,_:,_ ___ _ 

"O fato torna muito n1ais ãificil_ cs 
entendimentos com as nações unidas". 

Mlkolajczyk, chefe do Partido Cam
ponês e· ex-primeiro ministro, numa. 
declaração feita na ultima quarta-fei
ra em nome da entidade que chefia, 
disse: 

A FRENTE ITALIANA 
neve 'dificulta a aç·ão ~ 

frente belga Churchill 
'das forças .• rn<>to·rizadas · - · Ligeiros 
visita a França -. Iniciativa nazista 

avanços alia~os na 
no saliente da Alsacia 

"0 reconhecimento do governo de 
Lublin pela União Sovietica, antes· da 
reunião dos representantes das três 
maiores nações aliadas, seria a adop. 
ção de uma política de "fato consu
mado", que só serviria para evitar 
uma seria falta de entendimento en• 
tre os palses aliados". 

bolsão alemão a leste 'do rio 
cabeça de ponte aliada ·em 
Bo.mbardeada a estrada 

Reouzido o 
Senio - Nova 

'Faenza LONDRES, . (Reuters) - (Por John 
:Kimche, comentarista mtlitar da Agen
cia Reuters) - Segundo uma informa
ção publicada pela. revista "'l'lme", co• 
mo resultado. do: rompimento. de co
municações, dois exercit.os america
nos o 1.o " o B.o Exercltos, foram 
,trai,sferidos do grupo de exerpltos do 
general Bradley tiara o· 21.o grutio de 
exercitos, comandado ·pelo marechal 
'i,1ontgomery, · 

Será possível admitir ,que ·O· reajus• 
tamento dos comandos aliados seja 
~ompletado. o.· general. Eisenhower 
continuará como supremo. coma.ndante. 
O comando do marechal Montgomery 
terá seu tamanho· duplicado e incluirá 
um exercito canadense, ·um. brltànico 
:e dois americanos .. Isso tornaria Mónt• 
gomery o comandante de · campo das 
importantes operações realizadas . con
tra o saliente de. Rundstedt ·no norte 
e no oeste. Exlstein Indicações de que 
provavelmente forças bllnd.adas· e .de 
infantar-ia brita.nicas estã<;> .em ação 
desde o dia em que von Rundstedt foi 
forçado a se deter, a seis. quilometros 
<!e seu objetivo, em Dinant .. A tra.ns
i!erencla deixaria. o 12.o grupo de. exer
,citos do general Bradley apenas com 
0 s.o Exercito do general Pa.tton, · É 
possivel, ainda, que se realize alguma 
reorganização entre ess& grupo de 
exercitos do general Bradley e o 6,o 
Exercito do general Devers, que ope
·ra no sul. O general · Bradley talvez 
:receba um novo P.!>sto. 
MON'l'GOJlii,;R~ NO C,OMANDO DAS 
~RO~AS ALI.ADAS AO NORTE DO 
'. SALIENTE UAS ARUEN NJ,JS. - . 

BRAULI,;~ ·Ao SUL . 
PARIS, (Reuters) .- Foi hoj~ anun

,ciado nesta capital, que a colocacão 
;do marechal Montgomery no comando 
ile todas as tropas aliadas aQ norte 
di> saliente alemão das Ardennes, e o 
general · Bradley n!> c!>mando de to• 
'das as forcas ao sul desse saliente, eõ 
foi revelado hoje por motivos de_ se
guranca, pQis que se temia que os ale
~ães, sabendQ quem estava no coman
dQ de cada um desses setores, .POde
~lam prever que tipo de a.taque seria 
'.desencadead!> e quais os metodos. de 
lutá. a -serem empregados.. Contudo 
os alemães souberam da modlficac;:ão 
~apldamênte, e anunciaram os por
inenores da alterac;:ãp · verificada. no 
i;istema de .comando, quasl ·ao mesmo 
:tempo em que eram conbeclda,s as 
proprla.s alterações. 

A noticia foi o!icla.lmia,nte dlvulga
,ia boje quasi ao inesmo tempo em 
que se dava a!> publico a noticia. de 

. que forcas . de otnfantar!a. e tanques 
'.brlian!cos participavam do que. era 
conhecido como o ,assalto do . primel
:ro exercito·· americano no .. flanco': nor
te do saliente das Ardennes,. ·.A$· for.
ças alemãs nesse saliente, estão. sen

. d<:> agora castigá.das du,ramente do sul. 
\e dQ nor~e· por dois comandos unto. 
t;:i!,do~: ~ontgomery . martélando '~o 
:µorte Q $;1!-dley dQ sul. · 
· convem !!allentar que essas mo<jW~ 
~ÇÕS!i SI! ge~uem mas nada têin a-Ver 
com as criticas não o!lclais feita.a· ao 

. general. llodge, comandante do·· l.o 
l!)xercito por ter sido apanhado des. 
l)revenido pelo golpe · do · marechal v.on 
;Etundstedt, que ,resultou numa corri• 

·ela. alemã atê o Mosa., a 96 quilol)le• 
:tro- para o oeste. 
' As forças aerea.s br!tan!càs e ame

·Ticanas com base ao norte e realizando 
operações na area do comando de 
Montgomery, ficarão sob seu coman
do, enquanto todas as outras, com· ba
c;e ao sul' das Ardennes, ficarão sob o 
comando do general Bradley. 
· Embora o general Eisenhower ti
vesse querido manter em segredo es. 
Í;a.s providencias ainda por algum 
tempo, muit!> embora. todos os corres-

- pondentes de guerra tivessem sido in
formados e soubessem da situação, uma 
:noticia. apressa.da e inadequada. · !ol 

. publicada. hoje em todos os seus por~ 
;menores na revista semana) america

, na. «Time", o . que veiu precipitar as 
investigações do Departa.mento da 
Guerra em Washington, 

ooNTRA.-A. T A.Q lJ lilS REPELIDOS 
1 COM O 3.o EXE!Wl'l'O NORTE

. :A},1ER1CANO, {Reuters) - De Eric, 
· nownton, correspondente especial da 

.Agencia Reuters - O 3.o Exercito 
:norte-americano repeliu 11 contra. 
a.taques nas ultimas i4 · horas. Pesa.da 
:luta estâ. sendo travada ao. longo de 
:toda a trente onde os americanos man
j;êm seus pequenos ganhos. 

Foi oficialmente calculado que o 
3,0 Exercito pôs fol'.a. de ação mais de 
;465 · ta.nQues lniinlgos,- cifra que re• 
1>resenta. ma.Is de metade do poderio 
em tanques que se calcula que os ger
;manicos tenham lançado contra esse 
.,xercito. · 
· Cinco contra-ataques foram repeli
dos na. area de Wardin, 6 quilometros 
a. leste de Bastogn,e, Três qullometros 
a.o sul de Saint .l:iubert foi contldo··um 
contra-ataque desfeonado durante · a 
:noite por uma força conslde1"" vel •. As 

· :tropas norte-americanas · avançaram 
;quilometro ·e meio em um ponto •.i· 

· t.uado a 9 qullom11tr~ e melo a oeste 
)ie sastogne. 

COM O S,o EXEHCITO NORTE
!AMERlCANO, (Reuters) - . Aa forças 
~o 8.o Exercito norte,a.mericano, com 
0 apoio de tanques, estão atacando 
por tr~s lados . o saliente germanico 
<tUe se aprofundou S quilometros na 
a.rea. de B!tche, entre Saarsumins e 
o.Rheno. 
· Em muitos lugares os contra-ata
ques americanos detiveram a principal · 
ponta. de langa alemã, a qual pro
curava um ponto fraco para.. uma Ir-· 
rupçã.o em larga escala. nas mon(a
~has de Ha.rdt. 

Algumas posic;:ões ·perdidas Inicial-· 
:mente,· foram eonqulstadas · novamen
te hoje pela manhã, A pressão ale

·: jnã. enfraqueceu em . virtude das gran• 
aes perdas sofridas. pelas forcas ata• 
pa.ntes, mas até agora nã.o ha. tndlcios 

de qu,, os teutos hajam lançado â. lu
ta 'todas· as· suas reservas · naquela 
area-. 

LIGEIROS AVANÇOS ALIADOS 
SJJPREMO Q. G. ALIADO, (Reuters) 

Os ataques das tropas do general 
Hodge foram ampliados de maneira 
a Incluir Arbre Fontalne, no leste e 
Amonlnes, no oeste. A· frente esten• 
de-se agora por cerca de ·33· qullome• 
troa. O avanço está. fazendo bom p'rO• 

. _ grasso a despeito do mau tempo que 
prejudica as forças terr~stres e lm-, 
pede a. vislbUtdade das forças aerea.s 
sobre o campo de batalha. 

PARIS, (Reuters) - Revelou-se que 
;,,penas ligeiros avanços foram. conse
guidos, ontem pelas.tropas aliadas que. 
operam contra as forcas german!cas 
que qe · mantêm firmemente em sua 
linha tirinclpal que se ·estende t>àra. 
sudoeate · dà . Grandmenll, depois que 
os americanos capturaram a . aldeia, 

. de ,Bef!e, Os germanlcos : estão bem 
entrincheirados em todas as partes·,e 
lançam contra-ataques locais. 

·PARIS, (Reuters) - As tropas bri
ta.nicas avançaram mil e quinhentas 
jardas sobre terreno difícil e 3em·ea
do' de mi'nas e se encontram agora ao 
sul de Marche. A oposicão · neste se•· 
tor· é. menor que em outros lugares. 
As forças americanas estão agora a 
mil jardas de Llernaux. 
ABA'l'E.•SE O ~IOKAL UOS· NAZISTAS 

COM AS FORÇAS ALIADAS NA 
BELG:ICA, (Reuters) - Pela pr'ime1-· 
ra vez nesta frente, os alemâ.es. estão 
empregando. tropas esquiadoras qtie' 
eutraram em ação· no setor a leste de. 
lllohschau. 

lia !nd!clos de que os teutos estão 
sentindo escassez' de suprimentos, es
pecialmente de petroleo e alimentos: 
Algun11 dos prisioneiros não comiam 
havia dois dias, e seu moral era com-. 
parável ao da temperatura hibernal 

· que se registra. atualmente. 
AVANCAltl AS FCRCAS nIOTORIZA• 
DAS ALIADAS NA FENTE BELGA 

.1.lR.UXE.~As, (Reuters) - Por Man
tagtie· Taylor, corespondente especial 
- Os tanques americanos avançaram 
hoje mais de mil metros em alguns 
setores da frente da batalha r Bel~ 
gic~. Esses elementos blindados alia• 
dos. que se enêon tram numa - região 
tantes junções rodoviarias. De um 
modo· geral os alemães lutam de p·o 0 

s!ções estrateglcas que dominam uma 
região· sobre a qual lançam uma .chu
va de granadas, visando as estradas 
lamacentas, objetivo i!os tanques alia• 
dos( que se encontram numa ·região 
recoberta-de vegetação. 

Espesso nevo-,lro cobr~ toda a ·re
gião · e a vislbll!dade é nula.Entre
tanto, a despeito dessas condiàões des• 
ta:vora.vels a Investida aliada continua, 
o,' que vem sucedendo, l>!i!ís, .desde as 

·'' 8 horas desta manhã. 
Os veiculos de lagartas não aderem 

. a.o',' ,elo . e nllo podem· ·~r- utilizados 
com·: vantagern. No enta.nto;- o~ vei
qt\Jo'! ~ll!ldados, equipados coni pneu
ma.t!co~. progrediram uieira.rnente. 
4s trtpula,;;ões do~ ta,nque~ "" o:s sol• 
dados da infantaria operam ·prodlglos 
nessas terrlveis condições de lutá . 

CAl'TURADA A VILA DE TILLET 
Q. DO il EXERCITO, (Reuters) 

..... A vila d, Tlllet, S m'lhas e meia 
a oeste ·de Bastogna, foi caph,rada 
pelas forças n.;rte-americanas de in• 
fantarla, li.pós um avanço de meia mi
lha para noroeste. A oeste de Tillet 
os norte-americanos avançaram mela 
milha, através de espessa massa, repe
linJo contra ataques moderados, 

Na pequena vila d~ · fardln, a lêste 
d, Bastogne, onde os alemães resls
te:,1 á blindagem norte americana, o 
inimigo está send, atacado com aviões 
"Thunderbolts'. No decorrer dos ata• 
·ques aereos de mergulho, parte da 
vll.t ficou destrulda. Os contra-a.tnques 
inimigos foram repelidos pela 101.a 
divisão aerotransportada e outras uni
dades, nas vizinhanças de Mande e 
Saint Etlenne, 3 milhas e mela a n<:>• 
roeste. de Bastogne. 

A.TAQUE NAZIS'rA NO SARRE. 
PARIS, (Reuters) - Por Marshnll 

Yarr.ów, correspondente especial da 
Reuters - Qs ataques alemães ao lon
~o do vale do Sarre estão sendo de· 
sencadead, s numa escala tã. violenta 
que assumiram o carater de verda• 
deira. ofensiva. Os ex cltos ameri
canos empenham-se a fundo e palra 
no ar a ameaça de u .a pe, ,tração 
alemã nas planicles da Alsacia~Lorena. 
Os ·novos ataques alemães estão amea
cando seriamente as posições aliadas 
nt> set0r merld'.onal da frente oc•den• 
tal. 

Um ataque alemão d 'sencadeado a 
leste de Blstche, no Sarre, abri.i ou· 
tra brecha profunda nas posições alia.
das. e ultrapassou a linha "Maglnot". 
As forças alell'ãS estão agora em po
sição de Investir para o oeste, !)'ela pia• 
nlcle da Lorena o,; t,ara o sul, pene
trando,, ne Alsacla, pela garganta. de 
W!semburg, a não ser que as forças 
aliadas sejam capazes de tomar as 
providencias que se façam necessarias. 

A extremidade or••ntal das posições 
alladas :ia A;sacia, nas proximidades da 
fronteira alemã, já fol recuada de 
varios "uilometros · ao norte da fio· 
resta de Hagenau, e a prufunda pene
tração alemã a stideste de · Bitsche 
ameaça agora a:I tirincipals estradas 
de rodagem entre Saarguemlnes e Ha
genau, ponto • ave oriental. da região 
nort.a da .._Jsacla, 

Se ~sse ponto for alcançado os ale• 
mães estarão a,)enas a 19 qullometros 
da extremidade ocldentsl da garganta 
de S:tvern,e, aue liga a area · de Met:.. 
Nancy a Strasburg. 

De ,utra parte, sol'.' o comando do 
marechal Montgmery a ofensiva alia•. 
da contra o flanco do saliente a1emã.o 
das Ardennes pro,u..egue normalmente, 
As tropas americanas e brita.nicas ln· 
vestem -..o longo de posições militares 
multo difieels; situadas· a.-·lH quUome• 
tros de Arbre Fout ,ine, a oeste, na 
direção de Marche. · · · · 

Revela-se agora que as tropas brl• 
ta.nicas Prestaram sua colaboracã.o nas 
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operações de defesa e de limpeza. da· 
area· de .penetração alemã no triangulo 
entrg· Rochefo~t, Cincey e Celles, o 
ponto tl)als ·proximo do Mosa atingido 
pelos. almã.es. · · 
OS NAZISTAS AMEAÇAM . STRAS• 

. . ' BOURG 
SUPREMO Q. G. ALIADO EM PARIS, 

(Reuters) - As forças alemã,s que 
a.tacam : .• a f,;-ente de VII Exercito, a 
leste de Bitcha, cortaram a estrada 
de, Saargüemlnes-Hagenau, em. torno 

· de Wingan. isso' repres,inta uma amea
ça .diréta para,' a brecha de Saverne e 
possivelmente põe-se em perigo a cida-

. de de Strasbourg, · 
- .Nàs ·proiimidades ·de Wlngen, os ;,Je
mães fizeram um avanço de 12 milhas, 
. desde o Inicio de ,sua ofensiva, a par
th- ·de Bitche e agora se encontram a 
12 milhas da estrada do· Passo de Sa• 
ver.ne.· 

Agravando. a~ ameaça sobre Stras• 
bourg,. Q_s alemã.es enviaram um ba· 
ta.)hão atrav~s do Reno, eni barcaças, 
11 mllhas.:ao norte da cidade.· Desem
barcaram pe~to de Camsheim e entra
ram em, Offendo.i-f, duas milhas' mais 
pa,ra o,. norte; onde ainda resistem. 

As bataÍhas·· são encarniçadas em 
ambos os fláncos do saliente das Ar
denas. Br!tanlcos e norte-americanos 
no ·sul; defrónta,.1 a mais energica re
slstencia e h.cessantcs contra-ataques, 
espeqlalment, em 'volta de Bastogne. 
A lesfo e fJ, nordeste desta cidade, tan
ques no1 ta-americanos retiraram-se 
de unias. dUas milhas numa frente de 
3 .milhas, para. "s alt~ as perto de 
M!champs, sob fortlssima pressão ale• 
mã, 

Essa retirada.. foi o .. maior movimen-

to. de' qualquer especle n'o saliente, ho~ 
je, conquanto as forças ·.britanicas e 
n· >-te-americanas no .flahco setentrio• 
na!, tenham· acrescentado. mais. de .••• 
1. 000 jardas ao. seu avançodnicial de 
3 milhas e ·· meia, <--apturando Arbre 
Fontain~ e atingindo as ·proximidades 
de Lierneux. Durante v dia. de'. hoje, 
a viões da 9a. força a.era. destruíram 
29 tanques e· v~tculos bllndados, dani-. 
ficando 21. 
CHURCHILI, EM CONFERENCIA COM

EISENHOWER E ·MONTOGMERY 
SUPREMO Q. G. ALIADO EM PARIS, 

(Reuters) - Uma. declaração divulga-
da estr noite por este Q. G •. anuncia: 

·"O sr. Cliuréhll! foi bospede do ge 
' .ral Eisenhower durante sua breve 
visHa ao continente, .chegou 'á França 
ante-ontem e partiu hoje de régresso a 
Londres; O sr. Churchill, o general 
Eisenhower . 'e o · gêiteral de Gaulle; 
" .itobraram uma confe'rencia neste Q. 
G. De re~ress<' p:.r~ a Inglatera; o lo. 
Ministro britanico · confeienci'ou tam
bem com o marechal de campo, Mon
tgomery, no seli Q. G .. O ·objetivo das 
co1 ersações, em ainbas as· conferen
cias, não ·foi re· )~aa º. 
AVAI\'ÇO ALIADO NA LINHA. 'PARA• 
LE.LA A. RODOVIA IUAltCHE-HOTTON 

l:WJ:-'REMO Q. G.,ALJ:ADO, (Heuters) 
Anunciou 0 se · q u., está· sendo a.gora· tra
vada luta perto de Odelgne, tres qüi~ 
lometros a sudeste de Grandmenil, 
ao lado oriental da rodovia principal 
entre Manhay· e Houffallze. As ai-. 
deias de Freynux e F'ond dé la Justice 
são os pontos focais desse chque. 

'!ais a oeste, os .aliados estão 'avan
çando ao longo de uma linha· i:ia.raleia. 
â. rodovl.a Marche-Hotton, 

do passo de Brenner: ! . 

O comentarista diplomat!co da "Reu. 
ters" escreve que, segundo está infor
mado, a · declaração de Mikolajczyk 
continua vigorando, mesmo diante 'da 
adopção da politica de "fato consu
mado". 

É ·patente aos observadores impar
ciais que o encontro Churchill-Roo- ·. 
sevelt-'stalin, é mais necessario do 

Q. ·· O. ALIADO NA ITALIA · (Reu• 
ters)· - Por .oesmonel T!ghe, .. corres
ponelenté e-5pecial da ~ters - A in
fantaria. ,ianadense · e britanica está fa• 
zend<:> bons progl!'$SOS na 1/,la esquerda 
da linha d3 von Kesselring, na Italla. 
Investindo na direção de Valle dl Cama
chio, as tropas canaelenses, a poiad~s 
por forças blinda.dás, atingiram Canal! 
B<:>n!\'.ica., situa.d<:> . a 2.400 metros a :,u-· 

A GUERRA NO AR 
Continua a ação da RAF e ôa Força Aerea 
norte americana em territorio alemão e 

nas zonas ocu~adas 
LONDRES, (Reuters) - Anuncia-se 

oficialmente que mais de mil bombar
deadores da Oitava Força Aerea ameri· 
cana, escoltados por mais de 500 caças. 
atacaram hoje os centros de comunica
çã!> e os pa.tios f erroviarios ela Alemanha 
ocidental. 

"Lancasters" da R.A.F. escoltados por 
caças atacaram o.s pàteos ferrovia.rios em 
Ludwigshaven, na tarde· de hoje. Os ca
ças a1iaelos abateram um à.vião alemão, 

NA HOLANDA 

doeste de San Alberto, nas margens me
ridionais da lagoa Vale di Camachio •. 
Uma importante ponte sobre o canal 
fQI capturada intacta. · 

Mais para o sul, os elementos da in• 
fantaria da 56a. divisão de LOndres, sob 
o comando do major general J. I. Whi• 
tefield, veteranos da linha "Gotica ". 
apoiada. por tanques brita.nicas, prosse
guiram na investlela com !nteir<:> exito. 
Essas forças cortaram o remanescente 
da cabeça de ponte alemã entre Canale 
Naviglio e o rio sento. A rapidez do ata• 
que provocou confusão entre os alemães. 
cujas perdas foram pesadas. 

PRUSS.EGUE. A LUTA EM ~euDAPEST 
O ataque foi executa.do por F<:>rtalezas 

Voadoras e "Liberators ", abrangendo 
mais de 20 objetivos situados por de· 
trás das linhas alemãs, numa extensa 
região entre colonia e Karlsruhe e dai 
para leste ate Frankfurt. Foram ata• 
cadoo todos os pontos importantes das 
rotas de suprimentos alemãs que con

LONDRES, (Reúters) - "Spitfires" 
da. R.A.F. e aviões poloneses continua
ram hoje seu assalto aos depositos aas. 
armas "V" alemãs na Holanda, bem 
como ás plataformas de lançamento. 

Após o ataque a uin desses deposiws 
os pilotos informaram que viram suas 

~~ºas ~~:es 
0
gr:~~e e:ua~r~~de
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O tamanho do bolsão a leste do rio 
Senio foi consideravelmente reduzido. 
Os canadenses, atacando no norte, es
tão a quilqmetros e meio ao sul do rio 
Reno, que' na·· sua parte inferior corre 
paralelo á ·lagoa vane di Camachio, a. 
não mais de quilometro e meio de dis- , 
tancla. Os alemães estão oferecendo obs• 
tinada resistencia. e estão contra-ata• 
cando fortemente aii posições aliadas no 
rio Senl<:>, a nordeste de A!fonsina, vi
sando o flanco esq1.1erdo do avanço ca
naden.se. A despeito de toda a sua for
ça, os ataques alemães foram repelidos 
e. feitos mais de 150 prisioneiros. · Pelo 
:menos cinco r&nques "Tigre" e cinco 
canhões auto:inoveis foram postos fóra. 
de ação nessa area. A 8 quilometros a 
nordeste da F,a.enza, outras forças cana
.denses estabeleceram nova cabeça de 
ponte de quilometro e melo de largura; 
através de Canale Navlg'.lio, No setor elo 
50. Exercito as patrulhas continuam em 
atiVidade, assinalando-se encontros de 
infantaria, O alemães Já começaram a 
reforçar seu sistema de defesas ao sul 
de Bolonha, com minas e arame far
pado. 

A rota do Brenner, principal rota· de. 
suprimentos dos alemães que lutam na. 
frente ita.liana, foi atacada pelos bom
bardeadores meelios da força . aerea ta.; 
tica, que atingiu em cheio os ntimer<'sos 
alvos da linha. Os aviões alia.dos ataca
ram .as pontes, estradas de rodagem, 
estradas de ferro e os transportes . na 
area da zona. de tia.talha. Os distritos 
situados mais alem tambem foram alv\l-. 
dos bombardeadores aliados. As forças 
aereas aliadas no Mediterraneo propor• 
clonaram, alem disso, intenso apoio ás 
f<:>rças terrestres alia.das. 

Os alemães 
rados .para 

empregam 
conter () 

esforços, desespe
~vanço sovietico 

duzem ' frente ocidental. 
LONDRES, (Reuters) Aviões 

FORNECíMENTO DE GENEROS 

destroços. Depois · disso esses mesmos pi
lotos ·metralharam o local com seus ca
nhões. De todas essas operações os 
aviões aliados retomaram normalmen
te ás suas bases. 

A NOROPSTE DE BORDÉUS 
MOSCOU, (Reu'ters) - Por Duncan 

H·ooper, corespond<mte especial da 
Reu,ters · - As forças alemãs · que lu• 
ta.m para aliviar a guarnt,:ão de Bu-' 
dapest, fizeram ,;!guns progressos nas 
ultimas 24 oras. Ao que parece guia 
essas forças alemãs o principio "agora 
ou nunca), principa!m,mte depois que 
grandes contingentes de forças de in
fantaria e tanques alemães foram con
centrados. na fronteira austrlaca, des
d, a. ocasião em que a frente central 
hungJ.ra.. quasl sofreu o seu cola.pso. 

Homens e maquinas •stã.o sendo jo
gados a cont.-a-ofenslva, a 48 quilo• 
metros . a noroeste de Budapest, em 
escala. sem paralelÓ, · para. participar 
do que ,;e pode chamar o "ultimo en
oontr< de maior !lnv~r~ad\ll'li, elo E;icers 
cito russo' an*e!' <'la froqtelr11, da ,'\US• 
trla". Onda após Pr.é]a· 411 t:i,ncrnes, 
canhões · auton\óvé!s e· !ntanta.tla ··mo
t'>rlzada aleriit~s : ·aciufr ',fontlnuámew 
te as posições russas para salvar- a 
guar.nição de· 'Budapest, .. ' ' ' ' · ' 

Por sua. vez a Luftwaf!e. envia ao~ 
ar • formaçu .s de 15 a 60. aviões, que 
tentam aLrir a poder de bombardeio, 
uma b.recha nas Unhas sovle'.icas. Ba
talha~ aereas de_ grandes proporções 
estão sendo travadas sobre a zona de 
coin bate, atê Budat>• ~t. 

Os a.lêmães já, Introduziram uma cu
nha no .arco sovletico ao redor de Bu
dapest. ao lado çicidnntaJ. Agora, o• 
alemães tentam Quebrar esse arco num 
setor decisivo, e arremeter através dos 
suburbios noroe,.te de Buda. 

Os observadores de Moscou compa
r'.lm a esc~ la e a intensidade dos ata• 
ques alemães aos esf ços dP von 
Mannsteln, a noroeste de Kelv, ha 
póuco mais de um ano. Considera-se 
de um modo geral que esse assalto 
não terá, melhores resultados, mas pre
sentemente, os russos trincaram os 
dentes e .cs!stiram para v:er atê que 
ponto chega a violencla do assalto ale
mã o. Enq11anto isso em Budapest os 
alemã,s coritr? avan<:Rm tentando que
b,·ar o ·cerco do exercHo russ-, á. ci
dade. llma barrag~rc de a.pelos ,feito 
pelo radio em favor de um exercito 
em socorro, ei,tli:rnlou os alemães ao 
contra-ataque, •ias as u''lmas noticias 
dizem <iue os r1..ssos me1'1orararú suas 
posÍções. Multa vezes, cerca de 40 
minas anti-tanques são usa1as de ums 

·s6 "" para. 'destruir as fortificações 
alemãs. 
BUDAPEJST,'Ulll nIONTXO DE RUINAS 

ES'l.'OCOLMO, (Reubrs) - O coro
, ,1 Erns vo'. Hammer, correspondente 
militar da agencia oficial :alemã D. 
N. B, descreveu esta noite a cidade de 
Bc :apest,. como SPnd "11.11 amontoado 
de casas ·danificadas, pr~sa das cha
mas, onde predominam os · maus odo
res dos corpos -~m decon1posiç_,j._ , cida.-

. de onde ressoa,n dia e· noite os ca
nhões, onde· o põ não sal das narinas 
dA nln,tuem, onde o piw'lcar das me
tra'hadores não cessa por um minuto 
si quer, cidade. ,·uê se .·tornou o campo 
da mais estupenda batalha. já travada.' 
811' solo hungaro. Oa .homens traba· 
lham sob o fogo do Inimigo para trans
formar em fo'rtalezas blocos de ~difi• 
cios. Os alemães saem dessas forta
le:zas para. , ssaltar o Inimigo. As pa· 
redes desabar>, as chamas lambem o 
qu.,. lhes ~stá- proxlmo, o~ estil}laços 
c'1ovem cm todos os cantos. A noite 
ê tão ·clar;, quanto o· dia. Os gritos 
dns· f~rl/lni, .c<>rtam OS M, OS telha• 

A 'ILHA DE AKYAB EM· PODER 
DOS ALIADOS· 

KAND'l:', (Reuters) - t:rm comu
n!ca.'do oficial. revela que "a ilha de 
Akyab estâ. firmemente em poder dos 
aliados". 

KANDY, (Reuters) - O, Alto Co• 
mándo •Aliado, do suleste da .Asla dis
tribuiu hoje o seguinte comunicado: 

"Na manhã do dia 3 do corrente, 
nossas· trot)as. do 16.o Corpo do Exer
cito Indiano õosembarcaram na Ilha 
de Akyab. 

As, forças aliadas invasoras desem
barcaram·' de navios, primeiramente. 
Mais tropas atravessaram o trecho de 
6 qullometros de agua de Cabo Foul 
e outras viajaram para o local, em 

· botes, que ·· tiartlram . da, ilha · de 
I{uda.ung, na · embocadura do rio · 
Mayu;. ,mais a leste.' · 

Não . houve oposição. 
A' Ilha'' de Akyab está.- fltme)ltente 

.. C,eJn·-'!10J:>''Ul ·~"-' 

dos desabam, mas a batalha prosse· 
l ue, não se co,mpreen.Uendo co1no .. a.inda 
exi::Jtam 'homens cujos riervos sejam 
capazes de .. ·:porta_i:_ esse inferno. Es
sa é Budapest, cuja população passou 
a viver nos subterraneos, Os edificios 
do governo foram presa d,-- chamas. 
A cidade está entrecortada de trin
cheiras, numerosas minas foram se· 
meadas nas suas avenidas .e as barri
cadas surgiram em toda a part" Dois 
grupos de exercito~ russos travam ba
talha com. ,grande numero de canhões 
e morteiros de trincheiras. Os a viões 
de combate· abrem caminho para as 
forças terrestreii· que atacam do norte 
e .do no'rdeste,' en-iuanto' na"cidade, ás 
margens do Da.nublo, e do lado oposto, 
11a.s colinas :i.o. redor do pala.elo real, 
a. P.rtllh11rl11,. russa· arraza bloqqs jn
tejro~ · Qf · e4Wcios com seu fogo ln<:el!·, 
~~!)t~. '' . 

' ' 

AllMENTICIOS À 1T ALIA 
WASHINGTON, .(Reuters) - O pre-· 

sidente Roosevelt revelou hoje na sua 
entrevista á imprensa que a I.ngla
terra e os Estados Unidos haviam 
aptóvado o programa de fornecimen
to de gcncros alimentícios á Italia 
que 'já estava sendo devidamente su
prida. Os italianos já estão receben• 
do alimentos com maior numero de 
calorias e n1aiores suprimentos. Dis .. 
se, porem, que a navegação continua
va sendo o grande probfema. • 

Interrogado quanto á. publicação 
dos termos secretos aliados de armis• 
tlcio com a Italla, o presidente Roo-
11evelt disse que o :seu ~~gr~do depen
<ll!J. el!J. opinião das populações á.s 
'/~?Is ?les ~e referia.m. 

· LONDRES, (Reuters) - Ma.Is de 
1.600 toneladas de bombas foram 1an
çadas ás primeiras horas da manhã de 
hoje por 350 "Lancasters" da R.A.F. 
sobre as concentrações de . tropas, posi
ções de artilharia, casamatas e deposi
tós de suprimentos alemães · na emboca 
dura do Gironda, a noroest;e ele Bordéus. 

O primeiro ataque foi desencadeado 
ás 4 horas e <:> segundo 90 minutos mais 
tarde. Cada um desses ataques foi con
trolado pelos bombardead<:>rei; mestres, 
que davam aos pilotos as instruções ne
cessa.rias para bombardear este ou aque
le pont!> mais vital. 

Toelos ·os· civis franceses. foram retira
dos das areas de ataque, em Hoyan, 
onde entre 5 a 10 mil alemães a' ida re
sistem, Esse~ alemães estão cercados por 
forças francesas do interlé>r mas repeti, 
das vezes realizam investidas para fi:,1-a 
d<:> seu perímetro. · 

AS TROPAS NORTE AMERICA· 
NAS OCUPARAM A ILHA 

· DE MARINOUQUE 
Q. G. DO GENERAL MAO ARTIIUR 

(Ilha de Lyte), (Reuters) - Tropas , 
!lOrte-arrericanas ocuparam a 'ilha ,de 
M11,rinduque, ao sul da ilha de Luçon 
-.- anuncia-se oflélahnente, 
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MENSAGEM PDNTIFICIA 
VITIMAS DA GUERRA Austria, tres vêzes ·Austria ! A Arquidiocese de Curitiba 

O noticiario internacion'tl desta s~rna
na tornou evidente que as Nações Uni
das consideram muito provavel o pro
longamento da guerra até os ultimos 
dias de 1945. /1. noticia é lamenta vel 
sob muitos aspect-os. O primeiro que 
acode é, evidentemente, o quarlro ele clo
res das batalhas sangrentas que se des
fecham na cercanias do Rheno, dos 
Apeninos e do Danubio. . São, aos mi
lhares, jovens que morrem ou ficam 
mutilados, familias que imergem e sos
sobram num desespero impio e sem re
media, cidades destruídas, tesouros que 
:se dispersam, monumentos insubstitui
,·eis, que desaparécem. São almM ati-
1·adas às centenas de milhares no cadi
nho da dor, sem a preparação previa, 
de sorte que a provação significa para. 
elas, não raro, a perdição, E, ao par 
desse quadro triste, rcm o quadro mais 
restrito porem tão e tão mais luminoso, 
das almas que aceitam a Cruz. que se 
purificam no sofrimento, que crescem 
com a adversidade ~ se glorificam na 
humllhação, na mi.seria, na ruina. Nós 
que ficamoe, nós a quem Deus não im
pôs o fardo que pesa sobre os povos da 
Europa e da Asia, devemos ser os ciri· 
ncus de nossos irmãos que sofrem. Pe
los recursos 111ateriais, devemos aliviai 
:mas miserla,; físicas. Pela oração, pela 
penitencia, devemos ajuda-los a s0. san
tificar na dor. 

:j-: * * 
A esmola 111aterial é excelente. Mas 

§ absolutamente insuficiente. O homem 
uã.o vive só de pão. diz o Evangelho. 
E poderla.111os acrescentar que o pão do 
corpo lhe é muito menos necessario pa
ra viver, do que o pão do espírito, 1.sto é, 
o bom conse!ho, o bom exemplo, a ora
ção e a expiação. E, já que não poc)e
mos enviar a nossos irmãos que sofrem, 
nem conselhos nem exemplos, pelo me
nos rezemos por eles. 

"Pelo menos". escrevemos. Estrunhft 
linguagem para: um catolico ! De todos 

(Conclue na i.• oag.) 

Sua Santidade o Papa Pio XII 
pronunciou, pelo radio, uma men
sagem destinada. aos prisioneiros de 
guerra;, internados, refugiados e "a. 
todos os que sofrem em con~quen
cia deste prolongado conflito". O 
texto .Í?, mensagem. que foi irra.
dia(!o p?la. ~missara do vaticano 
~m ale.miro, francês. italiano e po
lonês, é o seguinte: "Aos bem 
amados filhos, prisioneiros, lnter
uados, refugiados e a todos cs que 
sofrem cm consequencia. deste pro
longado conflito e que sofrem em 
tcdos os recantos do mundo; pos
sa o Salvâdor ,·os da.r forças -
Ele, que ta.11to sofreu; Ele que te
ve tão~ atroz agonia; Ele, o unico 
e onipotente regenerador da. ltu
manidll<le sofredora. A menmgem 
de paz - de no,•o enviada a este 
mundo tão duramente ca-stigado e 
sujeito a privações - aquela men
sagem ele paz proclamada pelos an
jos de Selem, será vara todos vós 
um penhor seguro do fim proxi
mo de vossos sofrimentos e a pre
cursora de uma vida nova e reju
\'tnescida e por lntermedio de fcr
teis obras de caridade e bondade. 
E para que isso se cumpra, Nós 
vos envia1nos como uma iµvoca
ção à, misericordia divina, a 'Nos
sa Benção Apostolica". 

SEMINAR!O OE MARIANA 
Por S. Excia. Revma., o Sr. D, Hel

vec:o Gomes de Oli\'eira, Arcebispo 
de Ma.riana, foi nomeado diretor do 
Seminario :VIaiol' S. José o Revmn. 
Sr. Pe. · Lazaro Neves, que ha dez 
anos vinha dirigindo com muiLa pro
ficicncia o Semina1-:o i\Ienor da mes
ma Arquidiocese. Para substituir a 
8. Revma., foi designado o Revmo. 
Sr. Pc. José Prombert, natural de 
Conceição do Turvo, tambem da Ar· 
quicliocese de i\Iariana. 

O Revmo. Sr. Pe. Antonio van Poll, 
C.i\I., transferiu-se para Petropo'is, 
para exercer as funções de lente de 
Dogma do Seminario Lazarista da
quela cidade fluminense. 

As recentes ~rnn~es cerimn
nias na Basílica ~e S. Peàro 
O Soberano Pontifice preside solenidades de expiaçao 
e propiciação - Mais de 30.000 pessoas reuniram=se 
na Basílica de São Pedro - O Papa deu a benção 
com Reliquias da Paixão - Medas as trombetas de prata 

Os inumeros soldados americanos 
que participaram dos atos de expia
ção e propiciação presididos por S1ia 
Santidade o Papa Pio XII na Basili· 
ca de São Pedro, ficaram profunua-

Congresso Eucaristíco ao sa
natorio Nossa Senhora 

de. Lourdes 
' Comunica-nos a. Assistencia Vicentl~ 
!la. aos Mendigos: 

"As doentes internadas no sa.natorfo 
Nossa Senhora. de Lourdes, da AssLsten
cia Vicentina, estão entusiasticamente 
trabalhando na organi~ação de um con
gresso Eucarístico que será realizado cm 
abril do conente ano. 

No Brasil, talvez mesmo na America, 
nunca se registrou um fato como este. 
<l da realização de uma homenagem pu
blica. a Jesus sacramentado por doen
tes que se encontram internadas em um 
sanatorio de tuberculosos. 

Uma comissão de doentes esteve cm 
visita a o; Ca1:Ios cannelo. nosso ama
do Arcebispo :Metropolitano, para pedir 
a S. Excia. Revma. aprovação e ben
ção para esta manifestação publica de 
amor a Nosso Senhor Jesu.s Cristo. 

Este desejo das doéntes do Sanatorlo 
Nossa Senhora de Lom·ctes foi a prova
do e abençoado por D. Carlos Carmelo 
que teve palavras de encorajamento e 
louvores para com estas moça~ que que
rem tomar nos seus ombros o encargo 
de prestar 110menagem a Jesus-H<>stia. 

É •Secretario Geral deste Conglesso 
Eucarístico o RRvmo. Pe. Burcardo 
Scheler, S. D. S., e o secretariado funs 
cionará na sede ela Assistencia Vicenti
na, à rua Aureliano Coutinho, 109. 

Todos os sabados, ao meio-dia. pela 
:Radio Excelsior, dar-se-ão noticias des
w congresso, falando uma das interna
das-congressistas. 

O fito principal do Congresso é a ho
menagem a Cristo Rei. No entanto, 
com esta rea'Jização, pretende-se propa
gar esta homenagem despertando nos 
doentes hospitalizados o desejo de se 
congreg;1rem para honrar a Jesus Sa
cramentado. 

~eja-se com todas as torças, que es
te primeiro Congresso Eucaristico se 
multiplique nos sanatorios e leprosarios 
dó Brasil. 

A semente -está. [ançada. Resta às 
congressistas, ao mesmo tempo que tra
balham pela realização do Congresso 
neste sana.torio, com orações e sacrifi
cioc, pedir a Deus que desperte entre os 
doentes de outros hospitais, maiores de
isejos de homenagea-10. 

Toda a con-espondencla deverá. ser 
enviada ao Secretariado Geral, à rua 
Aureliano Coutinho, 109, 

Aos sãos, alem de orações e sacrifícios, 
:i,ede-se um pequeno abulo para. que .se 
pos:;a fazei· as desJ.)Czas ", 

mente impressionados e comovidos 
pela grandiosidatle e beleza das ce
rimonias. 

Esta roi a primeira vez, desde que 
os aliados ocuparam a cidade. eter
na, que o Soberano Poutifice preside 
uma cerimonia solene na BasiJíca de 
São Pedro, simbolo da Cristandai!o. 
Calcula-se, que alem do Clero Se
cular e f!.egular da cidade de Roma. 
havia ua. Basílica 30.000 pessoas. Bn
tre os comentariçs notados naque!a 
ocasião, destacamos os seguilltes: 
"O que não daria o mundo. para pre
senc:ar semelhante ato de fé". "Dou 
graças a Deus, por me achar aqaí." 
Palavras do soldado José Rits, de 
Pe_nnsylvania. 

"Que maravilhosa demonstração 
de fé", - afirmou o cabo. w·ally 
Klunline. de Ohio. - "quanto· me 
consola assistir cerimonias como es
ta. Vim ve·la, para depois descreV\él·la 
aos meus, quando voltar para a mi· 
nha patria". 

O soldado Andrew Hord, de l\f~n
fis declarou: "Isto é o que eu vi ele 
mais belo na vida". 

Trata va·se de uma cong1'eo-ação ele 
todos os povos. Os soldados 

0

brasilei
ros. americanos, ingleses. franceses, 
voloneses, hindus, checos estaYam 
irmanados assistindo as grandes ,o
lenidades. · 

Durante a procissão, da Capela e1o 
Coro ao grande Altar Pontificio, o 
Santo Padre levou um grande Cruci
fixo que em seg-uida expos à venern
ção dos fieis. As solenidades tiveram 
um carater penitcnc:,:J, sem o proto
colo usual das grandes cerimonias 
dos tempos ~:e paz. Esta vez, as 
trombetas de prata não soaram. 
q]!ando surgiu o Santo Padre; en
tretanto, os murmurios propiciatorios 
que o povo dirigiu à pessoa do Sumo 
Pontífice. excederam a toda expecta· 
tiva. 

Para Roma este dia foi ele penit,?n
cia e 11ropiciação. No m •io dos C"an· 
ticos sagrados, ouviu-se varias v<':
zes o pedido: "Cordeiro de Deus que 

tirais os pecados do mundo. dai-nos 
a paz". Trinta mil Yozes clamavam 
unisonas, fazendo eco à ultima invo· 
cação das ladainhas. 

O silencio profundo se impoz à 
multidão· quando o Santo Padre, de
pois de haver permanecido de joe
lhos diante do Crucifixo, voltou-se 
para ttbençoar o povo com as reli
quias maiores: a Verdadeira Crur., a 
lança de Longinos e o veo da f,anta 
Veronica. 

hogo apoz à benção o Santo Padre 
a!Jandonou o interior da Basílica,. en
quanto o povo· prorrompia no canti
co: "Tqdas a~ n_ações louvam a 
:Qeus.11 

As nações catolicas 
da Europa passam 
por um terrível rnar

tirio. Sem falarmos 
11a Hungria e na Po
lo11ia, que gemeram 
sob a opressão nazis
ta e suportam hoje 
as arremetidas do 
oclio comunista, a 
.c\ustria, a 'fchcco
~lovaqnia, têm dias 
ama:·goo a sofrer. 

O LEGlON";\RIO 
sempre se interessou 
no mais alto grau 
por tudo quanto d;;: 
respeito à Austria. 
,\ sede da antiga 1110-

na1·qt11a dos Habs
lmrg tem, na recons
trução do mundo, 
segundo as conve
nicncias do Reinado 
ele Jesus Cristo, uma 
importancia impar. 
Ela é, a um tempo, a 
metropolc espiritual 
dos catolicos de lin
gua germa111ca, o 
grande polo de rea
ção contra a exccra
vcl hcgeinonia b~rli
nense - e o ponto 
de caldeamento de 
todos os valores cul
turais da bacia danu
biana, dentro de um c:s-pirito~ .es
sencialmente: catolico. 

nigg, no discurso Jiistorico que 
pronuncioü' no Patfâmcnto de 
Viena, logo depois ;de sua via
gem a Bcrchtes_gad_eri.: ''Dells 
proteja a Austria},· "Austria, 
Austria, três vezes/Âustí·ià'.'. 

':·;,;,<;., : -. 

São tambem esses, nossos vo

tos. Deus proteja a Austria, ex

pulsando de lá os ocupantes na

zistas, e desviando de suas fron 4 

teiras as hordas comunistas. 

Assim, pois, protcst~mos com 
todas as veras da alma, contra 
a barbara e: cinica anexação da 
Austria ao III Reich. E, hoje cm 
dia, quando consideramos o pe
rigo a .que o avance das. fo:·ças 
comunistas expõe a Austria, não 
poclemos deixar ele nos lembrar 
as palavras do grandé Schnsch- A Catéâíal de Washington 
Jubileu aureo de profissão reli
giosa do Exmo. Prelado da 

Conceição do Aragua:a 
1'10 dia. 21 p. p., o venerando Prelado 

D. J:'rel Sebastião Tomaz, de Conceição 
do Araguaia viu passar o 50.0 aniver
sario de sua profissão religiosa. 

assiste, pela 
-

pnme1ra ve, 
episcopal sagraçao 

uma 

Figura Ilustre da Ordem Oomil~icana. 
autentica. figura de missionaria. o Exmo: 
R~vmo. Sr. ·o. Frei Sebastião Tomaz. fa
miliarizou-se com a vida do povo do nos
so Interland e são sem conta ós sacrlfi
clos que tem feito em beneficio da vida 
religiosa de no.sso pais. 

Washington, janeiro - S. r. H. -
P~rante nunieros a.,:sistenc!a que incluia 
ArcebispoJ, Bispos, centenas de outros 
dignatarios · da Igreja, embaixadores, 
membros do gabinete, .altas patentes do 
Exercito e da Marinha, S. Excia. Revma. 
Mon.::. Michael J. · Ready, Secretario Ge
ral da conferencia da Ação catolica 
Nacional, foi sagrado Bispo de Colum
bus, Ohio, com grande esplendor litur- , 
gico, na catedral de São Mateus, nesta 
capital. 

faleceu um ilustre Prelado francês 
O veneranôo Bispo de Blois -goyernou efe

tivamente suu Diocese. até os. ultimos 1 
momentos de vida · 

Por despacho procedente de Par:s, 
informa a N. C., que faleceu com a 
idade 77 anos o Exmo. e · Revn~. 
l\fons. Georges Sudolleut, Bispo de 
Blois e Presidente do Comité l~ran· 
cês Permanente dos Congressos Eu

caristicos. Embora cego durante 
os dois ultimas anos de sua vida, o 
venerando Bispo nunca deixou de ofi· 
ciar a Santa i\lissa, e, nas festas 
princ'pais do ano cantava sole:1e· 
mente a l.\lissa !ll'O!lria do dia. 

capela para celebràr uma Missa· em 
Ação de Graças. 

Parciàlmente paralizado. torturado 
por sofrimentos físicos, com voz 
quasi apagada, o veneravel Bispo 
quiz cumprir até o·fim com seus rle· 
veres episcopais. Diariamente se ·in· 
formava dos uegoc:os eclesiasticos 
ele sua cornpetencia e respondia a 
sua correspondeucia, Ao responder 
uma carta que lhe chegara pela n!a· 
nhã do dia de sua morte, do Patriar· 
ca Maronita ele Antioquia., Sua B'"ª' 
titucle Antonio Pedro Arida,, seu .ex· 

Os ultimas anos de Mous. Sudol· companheiro de estudo. Mons. Sn· 
leut - particularmente durante ~ua dollcnt escreveu estas palavras: "es·. 
enfermidade - se caraterizaram ve· tou por · empreender a grande via-
las forças sobrehumanas de seu ,is- gem e vos ·expresso meus sentimen-
pirito. Em 1944, ao aproximar.se a tos de leal afeto". Pouco depois o 
festa de Todos os Santos, seu medico informaram .da transladação para sm1 
proibiu que fosse à Catedral porque diocese, procedentes de Clermont, 
se achava tão gravemente enfermo das relíquias de St. Lomer, que vi· 
qu·e sua morte era iminente. Não obs· vera em Biais .. Mons. Andollent cha· 
tante S. Excia. Revma. celebl'0U o mou imediatamente .a um dos ~eus 
Pontifical em sua capela privada, e, Conegos e déu· füstruções precisas e 
depois da cerimonia gabava-se da ~e- detalhadas acerca de como devia r~a-
guinte forma entre os seus. familia- lizar as cerimonias de recepção e cte 
res: Conseguiu recordar até o f:m a comprovação e o testeiimnho ·da au· 
Epistola, sem cometer nem um erro tenticidade das reliquias. 
ao enumerar às doze tribus. Antes de falecer deu instruções es-

S. Excia. Revma. Mons. Sudolle11t peciais a. dois de seus so·brinhos -
não qttis receber na cama os ultimas entre eles o correspondente da N. C. 
sat•. amentos: desceu a sua capela e que escreveu esse despacho - para 
na pre~e,1ça

0 

de seus· íntimos, rece- recomendar·lhes uma missão que pes· 
beu a Extrema Unção das mãos de soalmente não conseguiria concluir: 
seu auxiliar o Exmo. e Revmo. Mo::is. a conversão d~ dois amigos. Falou 
Maurice Rousseau, Apelando para com eles e afetuosamente os aben-
suas ultimas energias, ainda pôde çoou. Depois, ao ficar só com a. Re· 
pronunciar de Pé um breve d1s·c11r- ligiosa que o assistia, 'disse-lhe: ".Tá 
so d 0 despedida e de gratidão às pes- me despedi dos: meus; agora quero 
so·s que, o tinham assistido, rogan- que me deixem só para preparar-me 
elo a sua familia que não o esqueces- a co•uparecer perante Deus: AV'ise .. · 

O Exmo. Mons .. Giovanni Cicognani, 
Arcebispo de Laodicea e Delegado Apos
te'Jico nos Estados Unidos, foi o sagran
te. A cerimonia, que elevou um dos mais 
conhecidos Sacerdotes dos Estados Uni
dos ao Episcopado, foi a primeira de 
sua especie na historia da Catedral de 
Washington. O novo Bispo será entro
nizado na Catedral de São José, em 
Columbus. 
. Foram BiSpos consagrantes, ss. Excias., 
Mon:;. John McNlcholas, Arcebispo de 
Cinc!nnatl, e Mons. Edward F. Hoban, 
Bispo Coadjutor de Cleveland e Ti
tular .de Lystra. O Exmo, Revmo, Mons. 
Edward Mooney, Arcebispo de Detroit, 
pronunciou o sermão alusivo ao ato. 

Cito Arcebispos e, pelo menos, 32 Bis
poJ, tomaram parte na longa procissão 
que i11cluia. membros do Clero Secular e 
Regular, Monsenhores, Provinciais de di
versas Ordens e congregações e outros 
dignatarios. A catedral estava reple
ta ao maximo de sua capa.cidade, multo 
antes de ser dado inicio à. procissão ru
mo ao santuario. 

A cerimonia da consagração, que du
rou 3 horas, culminou com a imposição 
simbolica das mãos, a entrega do 
Baculo e ao anel pastoral e toque dos 
ombros do novo Bispo com os Evange
lhos. 

Enquanto o coro cantava o "Te Deum 
laudamus", o novo Bispo, acompanhado 
pelos Sagrantes, descia peta ala princi
pal da. Cat«draJ. lançando a benção ao 
povo. Em. seguida. voltou ao altar onde 
o Mons. Cicognani perma-necia dé pé, 
até que terminasse o "Te Oeum ". 

sacerdote da Diocese de Cleveland. 
Mon~. Ready, de 51 anos. serviu como 
l:ecretario Geral da Conferencia da Ação 
catolica Nacional desde 1936. Ocupo1, 
muitos importantes cargos eclesiasticos 
e publicas e tem participado de nume
rosos a.conteclmentos cívicos nacionais 
em Washington. 

S. Excia. Revma. é tambem Secreta
rio da. Junta Administrativa do Serviço 
da Comunidade Catollca Nacional, uma 
das seis agencias da " United service 
Orga.nizations" (U. S. O.J; Secretario 
da Junta Administrativa do Serviço de 
socorro de Guerra, da conferencia da 
Ação catolica Nacional; presidente da 
Junta Administrativa da Escola Nacio
nal Catolica de Serviço Social, em Was
hington, e membro da Junta Diretora 
do Serviço Nacional de Refugiados de 
Nova York. 

Entre os presentes à. · sagração encon
travam-se o ministro Frank Murphy, da 
suprema corte aos Estados Unidos, o 
procurador geral Fra.ncls Biddle; o se
creta.rio da Agricultura, Claude R. 
Wickard; a secretaria do Tra~alho, sra. 
Frances ferkins; os embaixadore~ da se em suas orações. Pela tarde ca.n: me, Irmã, qua.ndo chegue o ,momento 

tou O Magn'ificat e,'· na manhã- SR· SU]ll'emo, pal'á qÜe·morra' rezando, O 

~uinte, desceu pela ultima vez à sua··· Ato de CaridaUé." -
· costa Rica, Cuba, Honduras e Pan.amá, 
• ·~ QU:tras ·a1ta1, autoridades do governo, 

-renova sua consagraçao 
Coração de Maria 

ao 

Encerrando o Congresso Arquidiocesano do Apo~tolado 
da Oração, o Exmo. Sr. Dom Atico Eusebio da Rocha 
renovou a consagraçao de sua Arquidiocese ao Co= 
ração Imaculado - Consagração cla · Diocese de Ilheus, 

no dia 3 de Dezembro 
Teve o e.unho cios grandes 

~tcontecimentos religiosos a cele
bração do Congresso Arquidio
cesano do Centenario do J\pos
tolado da Oração, cm Curitiba 
desenvolvendo-se á risca esplên
dido programa comemorativo E 
como os Cotações de Jesus e 
Maria andam tão maternal e fili
almente unidos, compreendeu o 
Exmo. Rvmo. Sr. D. Atico Euzé
bio dà Rocha a bela oportunida
de de renovar a consagração da 
Arquidiocese quando foi do en
cerramento do Con'gresso. Assim 
diante· dà Santíssimo Saaramen
to e cantado o "Te-Deum" pelo 

coro claretiano, com uma en 
chcnte poucas vezes vista na ca
tedral, renovou S. Excia. Rvma 
o ato de consagração de Curitiba 
ao Imaculado Coração de Maria. 

CONSAGRAÇÃO DA DIOCESE 
DE ILHEUS 

Revestiu- se de grande brilhe, 
e singular piedade a solene con-. 
sagração da Diocese de Ilhet1s, 
que teve lugar no, cli,a 3 de de .. 
zcmbro ultimo. Essa data foi es .. 
colhida pelo Exmo. Rievmo Sr. 
D. Felipe Conduru' .Pacheco, 

·apostolico Bispo Diocesano, por 
nela se comemorar o primeiro 
ccntenario do Apostolado . da 
Oração: 

A hora marcada por S. Excia. 

Revmà.., foi pronunciada a for~ 
mula solene da consagração, pe·-. 
rante grande numei:o de mem
bros do Revdo. Clero Secular e 
Regular, representações das As
sociações religiosas e grande 
massa de fiéis. 

94 % DOS AUXlllOS À ITAUA PROVEM· 
DE FONTES CATOIJCAS 

~xtl·aimu~ /!a N. C. uma · noticia 
oriunda de New York segundo a 
qual O ,:juiz Juvenal l\iarchisio, chefe 
do Auxilio Americano à ltalia, pagou 
um tributo de reconhecimento ao 
Serviço de Auxílios de Guerra da 
"National Ca.tholic Welfare Confe· 
rence", por sua contri!Julção de .... 
6.000.000 de libras em roupas, o que 
constitui 94% do auxilio enviado a 
Itàlk O Serviço enviou .tambem lPJ· 

te em pó, vitaminas, equipamentos 
medieos e instrumentos cirurgicos. 

O Juiz Marchisio, que regressou re
centemente da Italia, ao falar dos 
"27 milhões de almas beneficiadas 
naquela nação", descreveu "o pais 
bombardeado por ambos os beligeran
tes, e reduzido à miseria. e à fome"; 
"toda a população se encontra f.m 

um es.tado de desesperada confusão". 
Para dar uma ideia das condições ge
rais, limitou-se a descrever O deBti· 
no de Frascati, suburbio de Roma 
com 12.500 almas, em que depois de 
ter sofrido um bombardeio, 83% elas 
casás apareceram completamente de
molidas, bem como sete igrejas e to
dos os centros medicas; mais da 
metade da população se encontra
va sem moradia, com 4.000 refugfa. 
dos nos campos vizinhos e 2.000 pes
soas vivendo em campos especiais, 
sem camas, sem moveis nem agua 
conente. · 

Vocacões 
' Na quarta-feira p. f., dia 17, reali-

zar-se-á na Congreg«ção Mariana do 
Colegio São Luiz uma solenidade de 
alta significação. Três membros 
daquele scdalicio despedir-se-ão de 
seus companheiros, porque vão ingres
sar na Companhia de Je~us. São eles 
o dr. Laercio Dias de Moura, e os srs. 
Paulo Pedreira de Freitas e Raul La
ranjeira de Mendonça. 

O dr. Lacreio Dias de Moura, anti
go presidente da C. M. do Ginasio lpi

ranga, é um jovem 
advogado diploma

,, do não ha muito 
pela Faculdade de 
Direito de S. Pau
lo, ex-redator do 
LEGIONARIO on
de se distinguiu. 
por sua inteligen
cia e dedicação, e 

Dr. Lacreio Dias ultimamente dire-
de Moura tor do "Lider Ma-

riano". Os srs. Pau

lo Pedreira de Freitas e Raul La

ranjeira de Mendonça são ex-alunos 

do Cnlegio São Luiz, onde fizeram seu 

curso secundario. 

Os três futuros levitas do Senhor 

vêm trabalhando ha anos .na brilhante 

e benem::rita C. M. do Colegio São 

Luiz, sob a direção do Revmo. Sr. P<?, 

Walter Mariaux., que a elevou ao g1·au 

de_ congr:::gação-st.andard de todas as 
CC. MM, do .Brasil., 

Como resultado da uesnqtrição e 
da. viela exposta s intempertes do 
cliina .. aumcnta . na Italia o. numero 
doí; tubercuiosos; a escassez de aÍi~ 
mentos, a falta de transportes, a au• 
saneia de cuidados medicas e os. so• 
frimentos da população fez aumen· 
tar a porcentagem de mortes em 
proporção assustadora. 

"Se não fosse pelas centenas de 
milhares de rações que o Vaticano 
diariamente distribui em Roma e nas 
provincias devastadas, a morte, o 
caos e a revolução reinariam já. na. 
Italia". O juiz Marchisio concluio 
afirmando que "a influencia estabi· 
lizadora do Vaticano" e o respeito 
que tem pelo Santo Padre os mem• 
bros de todas as facções, é a unica 
proteção contra a anarquia na ltalia 
do presente. 

Deportados· per os nazistas 
mais dois Bispos Catolicos 
O diarlo sueco "Svenska Dagbladet,. 

informa que os Exmos. Revmos: Srs, Bis
pos o: José Racans e D. Bolislas Slos
kans, foram deportados para. a Alema
nha. 

D. José Ra.cans era Bispo Auxiliar de 
Riga, capital da Letonia, e D. Boli.slas, 
Bispo de Minsk na Russ!a. 

Marianas 
O sr. Paulo Pe

dreira de Freitas 
foi presidente, e o 
sr. Raul Lar~njeira 
membro da Direto
ria daquela C. M., 
t e n d o grangeado 
naquelas funções a 
estima geral. 

Admiravel forma
dor de almas, apos
tolo devotado e in-
fatigavel, o Diretor 

Pa1!10 Pedreira 
de Freitas 

do Secl'Ctariado Mundial das CC. MM. 
tem :,lcançado resultados surpreen
dentes, em contacto com os jovens 
brasileiros, cujo coração soube com
preender e conql)istar para .Nossa 
Senhora. 

Segundo o consenso geral, não ha 
prova mais cabal do valor de uma 
Congregação do que sua fo;cundidade 
em vocações sacerdotais _e religio,sas. 

Está, pois, de paré.bens a fervorosa 
Congregação Mariana do Colegio São 
Luiz, por este si-
nal de seu espirita 
modelar, e pedimos 
·1 Deus que as ou~ 
tras Congregações 
Marianas emulem 
corn a Congrega
ção do Colegio São 
Luiz nesta tare
fa tão vitalmen
te importante. pa- " 
ra · o · Catolicismo 

no ·Brasil, Raul Laranjei" 
· 'Jt de Menàonça 
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COMENTANDO, • o 

DAMASKIN0S 

A propaganda comunista t€m visado 
de preferencia. os pai.ses da Europa, 
oriental, não sõ por sua maior proxi
midade territorial, como porque as aü
nidades raciais, culturais e religiosas ha-
bltuaram de ha muito aqueles palses a 
viver sob o influxo do pensamento rus
so. No tempo do cza1·lsmo, as energias 
morais do mundo slavo dormitavam à 
espera das circunstancias historicas que 
as despertassem de subito para o desem
pe!1ho de um grande papel. Destas for
ças espirituais, nenhuma estava mais pro
fundamente adormecida do que a reli
gião cismatica, fragmentada em nume
rosas igrejolas nacionais, cada qual com 
.sua hierarquia "autocefala", entregues 
todas ao mais vergonhoso quietismo, e 
dilaccrndas não raro por seitas de ui11 

misticismo tcratolog-ico. 
Estas igrejas conservavam ainda con• 

sideravel influencia sobre o espírito do 
povo, alguns resíduos de doutril1a cri.s
tã, ilnportantes privileg-ios politicos e 
inumeraveis riquezas. Entretanto, na• 
da. .se poderia esperar delas. 

Com a. eclosão do comunismo essas 
igrejas sofreram, entretanto, um cho
que violento, que poderia despertar nelas 
os ultilno,, restos de vitalidade. Se rea
gisi;em, cresceria dentro delas, novamente, 
P resíduo de substancia cristã. que ain
da. lhes restava. Elas poderiam ter 
desempenhado um grande papel hlsto
rico, como barreu·a anti-comunista e se 
teriam assim aproximado inseusiveJ mas 
seguramente de Roma. 

Infelizmente, nada disso se deu. Da 
igreja cismatica russa, os destroços dei
xados pelo comunismo foram tragados 
pelo nazismo, constituindo o famoso gru
po de Carlovac, secção eclesiastica do 
Departamento Qe Propaganda do sr. 
Goebbels. O resto se reconstituiu sob a 
direção sovietica,, entoando hoje em dia 
seus hinos sacros ao compasso da In
ternacional. Em suma, uma abomi
nação. 

Na. Ruma.nia, com o patriarca cisma
tico Myron Christea, e agora na Grccia 
com Dam.a.sk:lnos, esboçou-se a tendencia 
de entregar ,o poder civli à Igreja cisma
tica, para. .ier se ela era capaz de salvar 
o país da ;.Jupla tendencia nazista e co
mU11L5ta. Myron fracassou. S€rv!u de 
tampão por algum tempo, e retirou-se 
sem ter empreendido nada de serio nes
te sentido. Tudo Indica que, com Da-

- maskinos, sucederá o mesmo. Não se 
\leja. nes'ta tendenc!a para a politlca da 
inercia, nesta pusilanlJnldade e neste ma
logro uma. mera colllcldencia de tempe
ramentos abulicos. Sem diretrizes ldco
loglca.s seguras, sem tradições sociais de
finidas e capazes de reagir incorruptas 
no mundo moderno. sem verdadeira con
vicção de sua origem divina e da subli
midade de sua missão, as igrejas cisma
ticas são incapazes de seguir um rumo 
ou realizar uma obra. São lenha podre. 
com -a qual nada se constroe. Des
tacadas da. catedra. de São Pedro, estão 
como os cadaveres nos quais apenas uma 
PU outra celula apresenta sinais de 
vida. Grave demonstração de que é de 
Roma que vem a salvação. e que quem 
:o;emeia sem o Papa, por mais que tra
balhe, só somela joio. 
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O Melhor Ensino 

Pelo Menor Preço 

Primeira pedra 
de Santa Rosa 

da Basilica 
de Uma 

Verificou-se em Lim:i. a colocação da 
tJrimeira pedra da Basilica que será le• 
vantada em nonra da Patrona da Ame-
xica Latina, Santa Rosa de Santa Maria. 

A cerimonia teve _a assistencia de qua-
,. -~i to-do, o . Episcopado do pais, do presi

dente da. Republica e membros do Cor
po Diplomatlco. Foi um belo simbolls· 
mo o de ser lançada junto à prilneu·a 
pedra terra de todos os países latino
americanos. 

ASSEMBLÉA GERAL DOS 
CIRCULOS OPERARIOS 

~eailzou-se, no d1a 7 de janeiro p. p, 
com a. presença de representantes de 
12 círculos da capital e do interior, a 
Assembléia Geral dos CC. 00. do Es
tado de São Paulo. . 
. Lidos e aprovados os relatorios da Di

retoria, do assist-ente de estudos e do 
tesoureiro, procedeu-se à eleição da no-. 
-va Diretoria, com mandato para o bie
nio 1945-46. 

Foi ta,mbem reeleito, para Secretario de 

Pre.sldente - Mansueto de Gregorio. 

Vice-presidente - Amerlco de Maria. 
1.0 Secreta.i-io - Abel Perpetuo. 

2.0 Secreta,rio - Libcrale Polisel. 

1.0 Tesoureiro - Jovlno Sat!rio l+ar
reto. 

2.0 Tesoureiro - ,José Augusto Fer• 
reira. 

Asi;lstente Eclesiastico - Pe. Jeroni
mo Vermili. 

Foi tambe reeleit,o, para Secretario de 
Estudos, o prof. dr. Dalmo Belfort de 
Matos, que vem exercendo este cargo 
desde a fundação da 'i'ederação em 1935. 

Tendo em vista o trabalho realizado 
~la. · causa circulista, durante decenios, 
'.oi eleito Presidente honorario o sr. Por
'.irlo Prado, diretor do jornal "O Ope• 
rarlo". 

Para. o conselho consultivo, foram es
colhidos os srs. Antonio da Cunha F1·ei
tas, Waldomiro de Almeida, Carmina d_i 
Dio e José Moreno. 

Procedeu-se, a seguir, à reforma dos 
estatutos sociais, falando, por fim, o Pe. 
L«>poldo Brentano, Assistente Ecleslas
tico da. Confederação Nacional de Ope
i-ar!Qs Catollcos, que dissertou s«bre a 
formação de dirigentes. · 
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ENTRONIZAÇÃO DA BIBLIA 
Após as respostas dadas pelo diretor 

geral do Departamento de Educação do 
Estado de São Paulo, prof. Sud Menucci, 
e pelo Ministro da Justiça, dr. Marcon
des Filho aos protei;tos evangelicos con
tra a. entronização dos Crucifixos nos es
tabeleclJnentos de ensino, resolveram al
guns ·pastores metodistas e de ou
tras seitas dirigir uma petição ao prof. 
Sud Menucci solicitando a · e11tronização 
da Biblia nas escolas. 

Lemos 110 Diar!o Oficial do Estado 
de São Paulo, 110 dia 6 de dezembro de 
1944, à. pag. 14, no expediente geral do 
Departamento de Educação o que se 
segue: "Revmo. José Gonçalves Sal
,•ador . (Proc. n. 13 .938-44) Solicita 
autorização para colocar um exemplar da 
Biblia Sagrnda nos Grupos Escolares. De
ferido, ficando os diretores dos estabe
lecimentos autorizados a receber· um 
exemplar para as bibliotecas escolares''. 

7 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da l.a pag.) 

os meios a nosso alcance, nenl1um é tão 
eficaz quanto a oração. Se soubessemas 
verdadeiramente rezar, se tivessemas 
a confiança e a humlldade que tornam 
grata. a Deus a oração do homem, se• 
riamos onipotentes. A oração confian
te e perseverante do j·..1sto, tµdo alcança. 
E a Historia da Igreja é. sobretudo a; 

narração dos triunfos qµª ela, aicançoú 
pela. oração dos fiéis. 

Deus nos livre de qualquer forma de 
inercia. Isto não quer dizer que nãr 
devemos agir. Pelo contra.rio. no.ssa 
obrigação .í de nos esforçarmos como s, 
tudo dependesse só de nós. Ma1,, mais m1-
portante do que isto, é. rezarmos e con
fiai·mos sabendo que tudo depende de 
Deus. 

* * * 
E n~m mesmo basta arrznal! a oração. 

. Precisamos da penitencia, e a peniten
cia cristã é como um vasto tesouro, pa
ra cuJa formação todos devem contri• 
buir. Com efeito, Nosso senhor não 
quer apenas as penltencias va!loslsslmas 
ctas almas · contemplativas e expia.terias, 
recolhidas ao silencio e à clausurp, per
petua das Trapas, dos Carmelos ou das 
Cartuxas. No::.so senhor nem sequer Se 
contentou com os meritos infinitamente 
preciosos de Nosso Senhor Jesus Cris• 
to. Ele quis que· contribuíssemos com 
nosi;as expiações pessoais, com nossas pe
nitencias Individuais, sofridas em união 
com Cristo, para enriquecer o tesouro da 
santa Igreja. Não nos basta agir e re• 
zar. Precisamos sofrer. Sofrer de bom 
grado as provações que Nosso Senhor 
manda ou permite. E procurar genero
sa e voluntariamente outros sofriment<>s, 
para os oferecer a Deus. 

O misterio dessa expiação ê magnifico 
e insonda ve!. O escarneo que o Con• 
gregado Mariano afronta varonilmente 
parã annnar a castidade de sua vida, 
pode ser utilisado por Nosso Senhor pa
ra a salvação de inumeras alma.s na Chi
na ou no Luxemburgo, O sacrifí
cio que a jocista, a jecista, a Filha de 
Maria fa.i, vestindo-se com recato cris• 
tão quando suas amigas ou companhei
ras de trabalho sõ reconhecem como ele• 
gante a. jovem que use tra.jes pa
gãos, pode fazer recuar em Budapest os 
exercitas russos, ou salvar em plena Ber
Hm algumas almas que periclitam à vis
ta da propaganda neo-pagà; Uma 
dama de caridade, um vicentino, aban
dona um instante de lazer para levar 
a um pobre da Barra Funda ou elo Be
lenzinho um remedio: seu sacrificio 
está sendo utllisado por · No,sso Senl1or 
pua. poupar a. alguma esposa e}ltremo.sa 
a perda de seu marido, ou para suavizar 
com mais abundante consolação a dor 
de algum coração materno golpeado pelo· 
luto. o bem que fazemos e vemos é 
grande, graças a Deus. Maior, porem; 
e mais meritorlo, é o bem que fazemos 
e não vemos. 

* * * 
1!: preciso que tudo isto se lembl'e e 

se afirme; que se lembre e se afirme 
nesta secção dos "7 Dias em Revista", 
consagrada em dias normais, à analise 
da.-, noticias principais oconidas duran
te a semana. Hoje, todas e:;aas noti
cias se reduziram a, uma, a guerra con
tinua e a Russia avança. Rezar, sofrer, 
lutar; é o unlco comentar lo que a essa 
unica noticia. pode faier noSS9 secção, 

Que · Deus aprcs.~e o esmagamento do 
nazi.~mo, reduza em seguida a pó o co• 
munlsmo, corôe de vitorias nossas ar
mas e exalte a sua Igreja santa, . Cato
llca, · Romana, Nisto se resumem t.odas 
í!& !i~P,ira~õç;; a~ ,lQ~Q &Qr!iiã.là . . -
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jA mensagem d N t I I COMUNICACõES COM O MUNDO INVISIVEL 
e a a f Pe. Vicente M, Zioni, .. 

HI 

Como vimos em nosso ultimo artigo um duplo pro• 

blema se punha, na apreciação do regime democratico 

estabelecido nos palses do ocidente, De um lado, tra

tava-se de saber se a imensa participação nos negocios 

publicos, concedida à massa não ia a ponto de violar a 

ordem natural pela inteira supressão da influencia das 

elites, as quais devem ter em qualquer tipo de organi

zação social e política uma influencia indelevel porque 

decorrente da ordem natural e imutavel das coisas, Tra

tava-se de saber se na org·anização ·social a 11:velação 
das classes não chegara a ponto de transformar a so· 
ciedade humana, que é pela lei natural um organismo 
vivo, com funções diferenciadas para cada uma de suás 
partes, em um amontoado inorganico, um caos social clis· 
cipllnadõls apenas pela força do habito e pelo temor das 
leis. Em outros termos já não se tratava mais, como no 
tempo de Leão XIII, de saber se a Democracia era com
pativel com a lei natural, mas se o modo porque esba 
democracia se realizara nas nações do Ocidente ora, ou 
não, compative! com os prlnciplos catollcos, questão. con• 
fusa e complexa que deveria ser resolvida em função de 
leis naturais mal conhecidas e ainda muito nebulosas, 
questão, entretanto, angustiante entre as que mais o 
eram porque a sociedade humana começava a se ressen· 
tir de males universais, profundos, Imprecisos, como um 
organismo minado por doença implacavel e ainda igno, 
radL • . . 

A segunda questão era outra. Enquanto a evolução 
das instituições e das ideias tendia para a democrati• 
sa9ão, a técnica deu aos potentados do .dinheiro os ele, 
mentos necessarlos para instàlar por detrás do arca
bouço democratico um regime estritamente oligarquice. 
Vimos no ultimo artigo, que a massa governava O mundo; 
o cinema, a imprensa e o radio, governavam a massa, e 
o ouro, dirig!ndo a seu ta lente a imprensa, o cinema e o 
rad:o, detinha Ror detrás da farça democratica_ o governo 
do mundo. Dai decorriam outros tipos. de problemas, já 

não mais relacionados com o regime démocratlco 'como 

tal, mas com a i;ubstitulção clandestina do regime demo• 
cratico por um regime oligarquico, 

Si se tivesse feito claramente a distinção entre c,s 
males decorrentes da democracia e os que decorriam do 

Plinio Corrêa de Oliveira 
seu falseamento ter-se-la evitado ·muita discussão inutil, 
muita confusão funesta. 

Na Europa era cada ve:.: mafor o numero dos que se 
Inquietavam. Antes de tudo, os partldarios do "ancien· 
réglme", que continuavam a pleitear sua restauração 
parcial ou total e que.tinham a seu favor o prestigio do 
pass<1do de certas posições que ainda conservavam na 
carreira das armas ou da diplomacia e a influencia que, 
como classe mllenarmente agrlcola exerciam sobre eer, 
tas camadas da população rural. A estes se juntaram 
alguns dos· seus antigos e irredutíveis inimigos, os bur· 
gúeses medios e pequenos que se sentiam minados em 
seu prestigio, pela ascenção vertiginosa de algtrns mag
natas da industria e em sua. tranquilidade pelos manejos 
do partido comunista que procedia de um modo cada vez 
mais "shocking", Essa posição da pequena e media bur• 
guesia refletiu naturalmente nos elementos numerosos 
e influen~es de que ela dispunha no mundo intelectual e 
milita~. 

Mas a grande alavanca de toda a reação foi sobre· 
tudo o elemento catolico, A ofensiva pseudo-cientifica 
contra a Igreja estava gasta e todos os ·moveis ou ten· 
denclas que atuavam contra ela no espirita europeu 
desde a Enciclopedia, tinham perdido sua vitalidade, 
Houve tempo em que o moço, o soldado, o 0 perar:o e 
o sabio eram elementos impios por defln!ção. Agora, eram 
eles que se convertiam em massa formando organiza9ões 
catolicas, Univers!dades, sindicatos, Jornais, obras sociais, 
de toda especie, para reconquistar para Jesus cr:sto o 

mundo contemporaneo. Ora todos os catolicos europeus, 
qualquer quê fosse su·a tendencia política ou social eram 
descontentes. Assim, havia um· imenso potencial huma· 
no anti-dcmocratico a explorar, e esse potencial tinha 
como denom.inador comum de todos os seus elementcs 
a civilização cristã, Quem _,conquistasse esse potencial 
adquiria serias possibilidades de conquistar o futuro. 

. Duas corre17tes i;e candidataram a Isso: a que plel· 
teava a reforma cr:stã da Democracia e a que exigia 
em nome do Cristian:smo abolição completa do regime 
democratico, De modo g~ral nem urna nem outra cor
rente ficou no puro terreno da ortodoxia. Contra uma e 
contra outra se dirigiram as condenações de Pio XI e 

hoje, os ensinamentos de Pio· XII, Analisa·los-emos no 
proximo artigo, ., 
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O ,SABIO PASTEUR E O ROSARIO Federaºão Mariana Fsminina 
do Ribe!ião Preio 

1a, REUNIÃO OE PRESIDENTES 

Monsenhor MeUo Lula Itealizou-sé no dia 10 de dezembro 
ultimo a la. Reunião de Presidentes 
elas Pias Uniões de Filhas de i\Iaria 
da Diocese do Ribeirão Preto. Não ·se espantem os cl;amados es· 

piritas emancipados com o titulo des
te artigo. Falo no rosario de Nossa 
Senhora e é possível o espanto nos 
olhos dos homens de me'a-ciencia. 

- Será mesnio possível - peri;nn· 
tará. um !P.itor incredulo - que Pas· 
teur, um dos maiores genios do mun
do, o criador ela microbiologia, mem
bro de um sem numero de univerr-i
dades e acack111ias, doutor exímio em 
ciencias fisicas e natura:s, fosse as, 
sim tão carola? 

- • Não se trata de nenhum carn• 
)a, meus amigos. Trata-se de um ho
mem da mais profnnda ciencia e 1la 
ma.is robusta e ardente fé catolica. 

Pasteur, o imortal, escrevendo a. 
um · amigo, assim se expressou: 
"Quando se estudou muito tem-se a 
fé do camponês da Bretanha. Se rn 
tivesse estudado mais ainda ter:a a 
f& de ume. calnponesa bretã'•. Pala· 
Vl'a extraordinaria na boca de um 
grande genio. 

Na sua carreira de sabio nunca en
cont:·ou antagonismo entro a ciencia 
e a fé. No maravilhoso discurso ela 
Academia Francesa, em 1891, excla
mou: "Pergunto a mim mesmo: em 
nome tle que descoberta nova, filo
sofica ou cientmca, pode alguem ar'. 
rancar da alma humana as altas prc· 
o•rnpações metafisicas a respeito da 
existencia de Deus e da imortalidade 
da alma?" 
, - Os sabias, quando humildes e 

crentes, deixam, no mundo, traços 
luminosos e inestinguiveis. Pasteur 
não se descuidava das praticas de 
piedade. 

"Um sahio ingles - 11 algures 
foi a Paris para conhecer o vel!w 
Pasteur. Querenclo surpreenclê·lo na. 
visita,· dirigiu-se uma manhã à ma 
casa. A criada que o recebeu dis.se· 
lhe que seu amo, a essa hora ,11ati
nal, costumava passear no jardim. O 
inglês entrou e foi procurá-lo ali. 
Achou-o sentado num batlco de p'l· 
dra. Levantando·se Pasteur põs liO 

bolso do jaléco alguma cousa, mas 
notando a curiosidade para sahe1· 
que objeto era aquele, apresentou. 
lho, dizendo: "É o meu rosa rio. Cos· 
tumo reza-lo aqui no jardim". 

A recitação do r9sario ou terço de 
Nossa Senhora faz o encanto e a elo· 
çura dos -espíritos superiores e <lei• 
xa, nas almas, as mais suaves con-, 
solações. Foi vendo a piedade com 
que Ampere, fundador da eletricida· 
de dinamiea, rezava o terço confun-
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di<lo entre as pessoas simples e hu
mildes, numa das igrejas de Paris, 
que Ozanam sentiu ,·ontade de imi
tHo por toda ·a vida. 

Mais tarde o grande Frederico 
O-zanam gostava de 1;epetir: "0 ter· 
ão de 4,mpere fez mais .por m.im do 
que todos ·os ltvros e sermões". 

E o rasaria de Pasteur, quantas 
conversões não teria realizado? 

Ai ·estão os grandes exemplos. 
Sigamo-los. 

Os trabalhos foram p1'esididos pe
lo Diretor da Federação, S. Excia: 
Revma. o Sr. Bispo Auxiliar, Dom 
Manuel da Silveira D'Elboux. 

Animadas de um santo entusiasmo. 
depois. de sentirem todas de perto, 
o calor do zelo e· apostolado re'inan
tes nas almas jovens, bafejadas J)e)a 
orientação segura e firme da Auto
ridade Diocesana, essas jovens · vol
taram radiantes para suas Paroquias. 

"ADESÃO ESTRITA. A NOSSOS PRINCJPI.OS 
OE GUERRA E DE PAZ'' 

o Comité Coordenador 
Polonesas pede que 

à Russia 

das ' Associações Americano .. 
só se concedam auxilios 

com· essa condição 
O Comité Coordenador das As,o

ciações Americano-Polonesas reuni· 
do pelo Se11ador David I. W~lsh cm 
Washington, declarou à imprensa 
que se deve insistir em que todo au
xilio à Russia seja feito "com a con. 
dição de uma adesão estrita a nos· 
sos principios de guerra e de paz" e 
requereu que os U.S.A. na su,i OJ· 

lítica exterior" tenham uma !ing;1a
gem de acordo com seu pocler mili· 
tar e economico". 

Os delegados do Comité se mllfla
ram para \Vashington para promovn
conferencias e conversações com fun
cionarios do Governo,· Je.-.isladores e 
dirigentes religiosos. Enttegaram um 
memorandum ao Secretario de Esta· 
cio, Sr. Edward Stettinius, no qual 
declaram . sua posição; conferenl'ia, 
ram com o Revmo. Mons. Howard J. 
Cari:ol, Secretario Geral da "Na tio· 
nal Catholic Welfare Conference" e 
com um grupo de Senadores dos Est. 
Unidos; ainda conferenciaram com 
o Sr .. Rey Hendrikson, diretor interi· 
no da UNA. 

Joseph l{aszubowski, preside1Íte 
rio Comité, ao esboçar as, petições 
dos delegados, declarou: "Se deixar
mos de agir agora, -enquanto for tem
p, de deter a horda de barbares em
penhados em clestruir os frntos cte 
nossa- vitoria. não só· perderemos ·nos· 
sa ocasião de assumir um papel de 
condutores cristãos, como tamb,3111 
mobilizaremos contra ós Est. Unidos 
a multidão dos povos desiludidos e 
tratdos da Europa. Si agora os aban• 
danamos à" nova opressão e dest1·ui
ção à., sombra da revolução comunis
ta com nosso consentimento silencio· 
so, desiludidos e amargurados se vol· 
tarão algum dia contra nõs mesmos, 
numa horda poderosa de 400 milhõ<Js 
ele homens escravos e ansiosos de 
vingança,."· 

"Devemos declarar com'firmeza -
continuou, o Sr .. Kaszubowski - que 
nQssos objetivo;; de paz e de guerra, 

a vitoria, a liberdade e o império da 
lei na Europa, se acham apoiados 110 

imenso poder americano, e q-ue atrás 
de nossos poderosos exercilos se en• 
contra uma política exterior igual
mente firme e forte," Insistiu cm 
que os U.S.A. deverá definir clai·a
mellte sua política exterior em ter• 
mos que revelam que "defendere
mos o direito, a· liberdade e a justi
ça em todas as nações. não, importa 
qual seja seu tamanho, sua posição 
geogra,fica, e sua possivel esfera". 

Outro membro do Comité. A. t,., 
Skoniecki, declarou que a politica eia 
Russià parece· ser a reflexão de "po·,·
qne lutar por terrltorios que qual
quer ,dia teremos de ceder para O'l· 

tro ?" e deplorou que os Est. Unidos 
não se tem dado "publiciclade i,ufi· 
ciente à tragedia elo povo de Varso
via e ele outrás localidade nas mãos 
dos nazistas e dos russos". 

Na carta enviada ao Secretario 
Stettlnius, o Comitê recorda outras 
advertencias anteriores sobre a ação 
unilateral da Russia na Europa Ori· 
ental e acusa tanibem o Comitê de 
Lublin, organisado sol, a proteção 30· 

vietica, de haver aprisionado e depor
tado "oficiais e sol'flados do Exerci· 
to Polo1Íes su bterraneo". O sr l{os· 
zubowski observou que durante cin· 
co anos a Polonia tratou de obte1· au, 
xilios "mas até o momento não p,1. 
demos enviar nem uma só codea de 
pão por culpa, da Russia." 

O senador Walsh declarou ·por sua 
partr "que favorece todo aquele qne 
trate de esgotar 'OS meios hmnanos 
possivefs ,para lograr a inclepeuden
cia, da Polonia e do seu povo"; e 
acrescentando que "de tempo' em 
tempo se apresentará oportunidade 
de se fazer pressão sobre a Russia
para conceder a·, Polonia e a seu povo 
eGte direito a independencia", ·expres· 
sJu sua confiança em que a. Polonia 
saberá a.proveita,r estas. OPortunida.• 
dei;!, · · --- · · .. -· -- ·· -- -·---···---

Uma das raz:ões de se~ do Espir!
timo, - para, não dizer a principal -
consiste na pretensa comunicação 
com os habitantes do Além. 

Não negamos a existencia deste 
celebrizado mundo do Além, povoado 
de almás humanas e de espirltos ce
lestes. Negamos porem a concepção 
que os espiritas fazem de tais cou
sas. 

Nem tão pouco negamos a possi
bilidade de uma comu.nicação com 
estes habitantes elo mundo sobrena
tural, maxime quando eles já estão 
no Paraiso,gozando para, todo o sem-
11re da Visão eterna de Deus Nosso 
Senhor. Negamos sómente seja ver
dadeiro e real O modo como os espí
ritas pretendem explicar estas co-
1nnnicações. 

Com efeito: 
1) A ex;stencia do mundo espiri

tual ê um fato tão real como a do 
mundo material. Tanto mais que a 
daquele precedeu de muito a existen-

. eia deste ultimo. 
Os testemunhos são inumeros, 

principalmente os documentos irros
pondiv'eis da Palavra Divina, contida 
no· Antigo e Novo Testamento.,. 

Basta-nos 'um pouco de bom senso 
e ele olhos para ler, e teremos os ar
gumentos bastantes para nos conve11-
cermos de tal cóusa. 

Falsa, entretanto, é a concepção 
que os espir;tas fazem do mundo in
visível. 

Além ae·. um conceito filosofica· 
n1ente errado, tanto de "alma" como 
de "esp:rito", os amigos de Kardec 
- e inimigos da verdade - confun
dem vergonhosamente alma e espí
rito, baralhando tudo o que dai se 
segue e, de consequencia, deturpan
do tambem a verdadeira ideia que &e 
deve fazer do mundo do Além. 

2) A comunicação mutua entre os 
dois mundos - material e espiritual 
é, ont1·ossim, um fato inegavel. Ai es
teto a Igreja com toda a sua pujanie 
e esplendorosa Liturgia, a se comu
nicar pela oração, com os poderosos 
intercessores nossos junto de Deus 
- os santos e os anjos, ou seja, as 
almas que habitam o céu ou ainda ~e 
encontram no Purgatorio, e os Es· 
.Pir'.tos Celecites. Ai está o sentimen· 
to unanime do vovo cristão atravez 
de 20 seculos de Cristianismo, in
vocando sempre os elc:tos de Deus -
sem os adorar, como erradamente 
tambem os espiritas pensam que nós 
fazemos - e deles impetrando gra
ças e auxílios subordinadainente à 
Vontade Di'vin/ 

F'alsa, entretanto, é a explicação 
que os esp'ritas pretendem formular 
para as suas comunir;ações com os 
ha'iitantes celestes. 

Som fa'.ar ao seu aspecto ridiculo, 
tais comunicações são u111a verda
deira afronta à Divinclade e, ·pol'!sso 
ll)esmo, um argumento contra a ·san· 
tidade, veracidade e bonclade ela dou• 
trina que as elefe111Ie. Pois, como é 
do conhecimento geral, não raro uma 
sessão espirita recebe de Det1s or
dens diametralmente opostas às de 
outra sessão, em paridade de condi· 
ções, e relativa.mente ao 'mesmo as-, 
sunto, nas mesmas circunstancias. 
Não raro, um espirita que fala cm 
nome de Deus anuncia a nwrte de. 
um individuo que ao contrario con
tinua a usufru:r Íargamente da'. vida 
que o mesmo Deus lhe concedeu. Não 
raro um conselho oriunp.o do mundo 
astral é moralmente mau e nocivo 
não só para o bem publico e parti· 
cular, mas tambem para os mesmos 
interesses clivinos.· Não raro as co· 
1nunicações se fazem de tal modo 
que se tornam vergonhosas para o 
mais boça,l dos homens e, com mc:io· 
ria de razão, para a dignidade e san· 
tidade do Onipotente. 

Não cabe na. estreiteza deste ar, 
t:go, comprovar com fatos todas es· 
tas afinüações, muito embora o V'lS· 
samos fazer perfeitamente. 

dos. N. D; F. 

Conclusões, 
Do exposto devemos concluir 11uc 

as comunicações com o inundo do 
Além tal como idealizadas e explica
das pelos espiritas são falaciosas, 
imaginarias e profundamente noci• 
vas ao povo. 

Com efeito. Comparemos a titulo 
ele exemplo, a nobreza da oração fei· 
ta como se deve, à luz dos divinos 
ensinamentos de Jesus e as comu· 
nicações deprimentes dis sessões es• 
piritas. 

As primeiras elevam a alma a 
Deus, subordinando-a nobremente à. 
sua vontade santissima "seja feita 
a vossa vontade", ressalvando assim 
a infinita majestade divina, a dig
nidade do Oni11otente e os divinos 
interesses de Nosso Senhor. 

As segundas, ao envez, são profun· 
·damente abJectas. O mediuin, por 
meio de contorsões, na verdade si· 
miescas pretcncle atrair sobre si os 
olhares' de Deus e dos seus espiri• 
tos. :,Além à isso, clã verdadeiras or • 
dens à divindade. E que ordens! Dar 
três pancadas na mesa; virar mna 
cadeira de pei-nas para o ar; descai· 
çar o sapato de um determinado as· 
sistente; deitar-se de bruços no 
chão; fazer ruido; tocar nos circuns
tantes; levantar uma corneta e 
transportá-la de um logar a-outro, e 
IJUejandas inclignidades. 

Realmente, bem lastimável é a 
condição do Ser Supremo assim n,. 
baiifacfo pelo Esp!rltismo ~o uivei ele 
um empregado de terceira :categorla, 
à serviço de um medium ignorante 
e boçal. 

A voz do bom senso 1,evolta-se co,1-
tra esse deprimente comercio com o· 
Onipotente. Razão porque em nome 
da nossa dignidade precisamos rea
gir contra esse mal p1·ofundo e cor• 
ruptor d:. nobreza e dignidade divi• 
na e humana. 

COLAÇÃO DE GRAU EM RECIFE 
Realizou-se, recentemente, em Reci• 

fe, a colação de grau dos bacharelandos 
em Direito de 1944. 

O ato teve lugar no historico edificlo 
da Faculdade de Direito, sendo pt·ecedi
do de Missa em ação de graças ·celebrada 
por iniciativa dos bachatelandos, na. Ba• 

·sílica de Nossa. Senhora do carmo: Fel 
orador da turma o bacharelando Severi
no Jordão Emerenciano, e na mesma da
ta. tambem colou grau o sr. José Wam
berto Pinheiro de Assunção. 

Os dois novos advogados, ,redatores da 
benemerita revista· "Tradição", são ca
tolicos militantes de 1a1·ga projeção nos. 
círculos intelectuais estudantinos na ca
pital pernambucana. 

o ··t.t-.l,lUN/\HIU" SIG
NIFICA HOA LEITURA 

E. füHMAÇAO 

APAHELHOS . ' paraCHAeCAFE 
modernos, elegantes, 
ew c.léscnbos orJginais 
Nacionais e extrangeiros 
Podem ••• a,l11uirldo1 
também em 10 paga• 
mento3 pelo "'l'lano Suave". 

Jl,ia 24- c.le Maio, 80-90-S, Paulo 
, ·tAHA>I. 

CAMPANHA NECESSÁRIA 
Alfredo Balthazar da Silveira 

Da ~.ocicdacle Medica ele São Lu
cas, ela qual são oricntador~s Psda· 
rccidos os professores Hr11 ri~·,,,., Tan, 
ner ele Abreu, Joaquim ~lnre'ra da 
Fonseca, que estão acompanhados de 
medicos catolicos de merecimento . 
comprovado, na~ tiu um brado e11erp;i• 
co concernente à diminuição ela na• 
talidade carioca; e; pelas 'suas res• 
ponsabilidades, nocessarlo é que o~ 
nossos clil'igentes se não descuidem 
d:i assunto ds inocultavei importan• 
eia politlca. Varias são as causas, llO 

meu humilde parecel', que estão con
correndo para a reclução d08 nasch 
mentos; e, alem do epicurismo, que 
empolga os orfãos de fé, a familia é 
atacada, na sua estrutura, por ini
migos terriveis, que porfiam. em de, 
sagrega'·la E se há, merce d~ Deus, 
lares, em que as moças compreen
dem as suas obrigações e descobrem 
neles aqueles encantos, narrados pe
los nossos antepassados, muitos exis
tem que vivem entregues às empre· 
gadas; para as quais são transferidos 
os_ encargos maternos. 

Quasi n!nguem quer viv,er nas mo
radas, pois, o emprego public.o. ou 
particular fascina as .noç,as, mal con
cluem o curso ginasial; ora, assilz di· 
fiei! é conciliar os misteres das vi· 
venctas com os deveres de funciona• 
ria e dai. •. , o d ecrescimo da, natali· 

dnrle na nossa herolca e leal cidad._ 
E, por esse afastamento .dos pe11a. 

tes. que eslá reclamando energfoas 
provldencias, para qne se encham as 
repartições de moças e ·uquem vasios 
os berços. que bel combatido, a cêu 
aberto, tenho sido agredido em riau· 
sea'ltes cartas anonimas; porem, co, 
mo obscuro colaborador de jornais 
catolicos, corre·me o dever de não 
abandona.r o meu posto de ativida<le, 

· embora- caiam-me sobre O§.. ombros 
descomposturas e a,meaças. "A tami· 
1 h e o berço da· sociedade civil. . Jll no 
abrigo do lar que se prepara o desti• 
no dos Estados". Tão sensatas pro· 
posições sairam dos labios do lmPe• 
reciveJ Papa Leão XII; logo arredan
do-se a mãe da sua casa, a prole, que 
será julgada um embaraço à carrei• 
ra funcional, não crescerá. Desapa •. 
t·ecerão as familias nobres, clefeni
das por Paul Bourget, as tamlllas 

Não faltarão vozes, porque as ver, 
dades não agradam, para me contra
riar; ma,a. consulte·se a estatistlca, 
e os seus dados hão de acusai', nes
tes ultlmos anos, um ·aumento de 
senhoras empregadas Entrego, por 
consequencia, aos doutos essas ll!~ei• 
ras considerações, aguardando a cri• 
tica sincera, pois, o insulto uão- é 
argumento para divergir doi;, a.ue 
pensam diversamente de nô:t, · 

• 
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.. 
[)iscurso pronunciado pelo 

Henrique Magalhdes, no 
Rvmo. Mons. 

dia 24 de de-
zembro, por motivo do Jubileu 

episcopal_ do Exmo. Sr. Nuncio 
No dia 24 de defomb1:o ultimo, na 

Nunciatura Apostoli<"a, o Revmo. 

l\Ions. Henrique M.:>,galhães, Vigario 
üa Candelaria, pronunciou o seguinte 
rliscu"rso, em homenagem ao Exmo. 
Revmo. Sr, Nuncio Apostolico, por 
n1otivo elo jubileu episcopal de S, 
Excia. R,F,vma. 

"Exmos. e Revmos. Senhores. nev-
!tnos. Senhores. Senhores. Senha-
:ras - Exmo. e Revmo. S)", Nuncio 
;A.postolico. - Cabe-me a honra in-
signe de saudar-vos, em nome do Cle
:i-o do Rio de Janeiro,. neste dia que é 

ninda um prolongamento do vosso Ju--
bileu Episcopal. Pouco importa saber 
se foi ou não adequada a escolha de 
quem vos fala neste instante. Bas:a 
que se saiba que o Sacerdote esco
lhido para vos saudar, sempre, Vílli 
~uarclou no coração! 

MODELO DE PADRES 

Q"e tornarão brilhante para semp~e 
o vosso nome. 

Legado do Papa e seu representan
te, sois Pio XII entre nós. E estas 
homenagens que de todo o coração 
vos tributamos, refletem na pessoa 
do Pontífice; .e o amor com que ama
mos o Pontífice tambem se rE'flete 
em vosso coração! Sim ... amamos o 
Papa! Amamo-lo estremecidamente! 
E é bom flrmar este principio ba,i
co de nossa foi·mação catolica. A 
Igreja é a casa da Familia ... é o rei
n:) ... é o rebanho ... segundo as \Je
iissimas expressões elo rropr:o Di
vino Mestre Jesus Cristo. Na Familia 
o pai deve ser não somente amado, 
mas honrado -- honremos o Papa! ~o 
reino o monarca deve ser oberlec'do 
- obedeçamos ao r ... pa ! Ko rebanno. 
o pastor deve sêr seguido - sigamos 
o Papa! Catolico que age de modo di· 
ferente e contrario a esta,s normas 
que a fé e a razão apontam, é n;110 
degenerado ... é sudito revoluciona
rio. . . é ovelha desgarrada! 

Recebei Senho~ Nuncio, como 11m 
presente vivo, quente, palpitante n~s
te jubileu episcopal, a afirmação ,;in
cera de nosso amor, obecl 'encia e sub
missão a 0 Santo Padre"! 

voroço cm toda ª parte e deram azo a No Congresso comunista, realizado · ca. e imediata. Contraria contrarils 
uma inteligente e tenaz propaganda do 
bolcheY!smo. no Mexico em maio do ano passado, de- curantur. Ao odio deve-se opor o amor, 

os ideais do comunismo cativaram os clarou explicitamente o camarada chi- à vã demagogia os sãos princípios da 
espíritos e Influíram decisivamente nos 
repi;esentantes de todas as classes so~ 
cial.s, em pessoas de todas as idades, des
de as cri.lnças das escolas até os men
tores dos diversos ramos da atividade 
humana. 

Por esse motivo nada ha tão ingrato 
como tentar combater o comunismo no 
terreno meran,ente especulativo. Os me
lhores argumentos são prontamente re
pelidos pelos leitores ou ouvintes im
buídos de mil preconceitos, Num colegio 
frequentado pela fina flor da socieda
de paulista, um professor. ao impugnar 
o comunismo, notou a Imediata e viva 
reação produ~ida nos alunos por suas 
pa.Javras. Mal aelvertiain aqueles pobres 
rapazes que com o advento da revo1u
ção ficariam eles privados de seus im~n
sos cabedais ou seriam relegados com 
seus ricos e influentes papais para um 
camp:., de conccntiracão. 

Até entre catolicos, quem lh~s lem
brasse a Enc!clica "Divini Redemptoris" 
ouviria recriminações d~ todo o gencro, 
porquanto já cessaram. diriam muitos, 
cs motivos que levaram o Papa a con
denar o comunismo. Este já passou por 
uma grande· evolução, já não é ateu, e, 
com . o ateísmo, repudiou o cru 111ate
rialismo que destruía i;ela base a socie
dade e a familia e sopeava irreverente
mente os sagrados direitos da pessoa hu
mana. Evidentemente ha em tudo is-
so manifesto exagero. 

O comunismo se destruiria a si mes-
1110 se rejeitasse seus pt'incipios basicos. 
Ha. de ser pois viscera!mente anti-cris
tão e como todo to,alitarismo absorwn-
te. sempre sacrificará tudo a esse Mo
loch impassível, a essa divindade que se 
chama Estado. 

leno . Lafferte que a ideologia bolchevis- moral cristã, à exploração de um par-
ta. permanece inalteravel, que o mare- tido e à real opressão do poyo (que !s-
chal Stalin e os trabalhadores russos e so é em suma o comuniJlmo) o vivo in-
de outras terras continuam fiéis ao pro- t.eresse pelas legitimas aspirações dos que 
grame do partido, que por motivos es- sofrem as injustiças ia vida. 
trategicos apenas fingiram olhar com Os que imaginam falsamente que no 
certa compl&,eencla para a reiigião. comunismo encontrarão a solução dos 

• "Neste momento - diz ele - quando graves problemas que os preocupam, pre-
os esforços de guerra das Nações Uni- midos por seus ma.Jes, não hesitarão em 
das devem coligar-se para pôr termo ao arvorar a bandeira da revolução. 
poder do eixo, é magnifica a oportuni- Voltando ao nosso bancaria, peço ve-
dade para a infiltração do comunismo nia ao leitor para transcrever algumas 
cm todo o ·mundo. Não só entre o pro- de suas observações: "No desempenho 
Jetariado. ma.s tambem no mundo inte- diario de meu cargo, em contacto com 
lectual e cultural, no militar e no ter- Ctuem precisa de dinheiro, é que adquiri 
reno financeiro e no domínio do co- algum conhecimento sobre a materia ". 
niercit> internacional." Faz em seguida um confronto entre os 

Mas quem· Jograrà desvanecer os efci- preços de generos alimenticios e de te-
tos de uma habil e persistente prora- cidos de 1910 e os de hoje. Vêm à baila 
ganda, favorecida pelos ingentes sofri- feijão, arroz, açucar, manteiga, milho, 
mentos dos povos, pelo capitalisir..o cada l~it~. pão, azeite. sabão, chita, a!godão-
1,ez mais agi·esslvo e ambicicw, pela ine- z:11110, calçados, etc., tudo com seus pre-
gavel vitalidade da Russia que, CJll,'°.ndo ços dobrados, triplicados e até decupli-
parecia. agonizante, levou de vencida seus cactos. Refere que a "Fol11a da Manhã", 
temíveis inimigos e tornou posiivcl o publicou recentemente uma liJlta elas 
golp-O de morte desfechado pelas naçõzs fortunas feitas em São Paulo no ano 
aliadas contra o nazismo debilitado? de 1943. i:uperiores a 500 mil cruzeiros 
Estas considerações foram-me sugeridas mais de 400 ! 
por uma carta que acabo de receber de Publicou tambem as porcentagens so-
um bancario paulista. O homem é in- bre lucros de certas firmas de São Pau-
suspeito. catolico, hon2sto pai de fa- lo que trabalham com gmeros alimenti-
milia, vive sem dificuldade com seus cios e tecidos: lucros de 300%, 500%, 
vencimentos de três mil. cruzeiros. 1.000%. 2.000% e até uma fabrica de 

condena o comunismo e nem regateia maiz::na, alimento basico para a infan-
aplausos a meus artigos de combate ao eia, com 2.500% de lucro! 
credo vermelho. Assim se refere ao que contrapfo a isso a vida apertada do 

· publique! em "O Memento" de maio, operario, sem carne e sein leite para os 
sob a epigrafe "Pescando ,em aguas tur- filhos, e a vida ainda mais Lastimavel 
vas ... " "Bravo! Otimo ! " e dirige-me do trabalhador do campo: casas esbu-
esw cumprimento não merecido:· "So· racada-s, falta de aga.salho para o frio, 
mcs unanimes, eu e meus colegas que falta de alimentos, crianças maltrapi-
lcram seu a,·tigo, em afirmar que neces- lhas e csqueliticas que não poderão con-
sitamos de homens de sua tempera para tribuir para o engrandecimento do 
que as vn-clades sejam ditas". Brasil. 

E quero saudar-vos, Senhor Nun-
cio, como modelo de Padres, de Bis-
110s de Nuncios. De Padres, pela vos
sa iiiedade, em tudo quanto concerne 
~ viela do verdadeiro Saoerdote do 
Senhor. E mesmo nas i;µ-andes ceri
monias, em que a agit.,a.ção das mas· 
sas pode facilmente envolver o cele
brante cios augustos misterios do al
tar ... eu vos tenl~o admirado guar
dando serenidade inal tera vel i)allm
ciandu preces p;_edosamente e;·guenrlo 
nas mãos à f-I'.JStia consagratia ! Con
duzindo o 'Jantissimo Sacramento 
nesses em'JOlgantes Congressos I<,u 
caristicos, já merecestes O elog:o ma 
ximo que \lode receber a natureza ilU· 
1nana: ri.e se assemelha a mn anjo! 
Eu YDS. tenho visto em horas rloloro
sas, 1uando vossos labios tocam o 
calilJe de fé!... e a sensibilidade 
l:lm,nana humedece de lagrimas os 
olhos. . . eu vos tenho visto, manten
do. a tranquilirlade e a pa.z rios san
tos ... tendo a;nda palavras de mise 
}'icordia e de perdão para (!Uem vos 
pfonde e vos magoa! 

EXPOSlf AO DE D. VITAL EM RECIFE 
Posto isto, vem ao ponto: "Infeliz- Tudo isso exploram hoje. à socapa, e 

mente, caro Padre, e aqui é que está ·O amanhã o farão abertamente. os pre-
ma! insanavel, muito discutido, estuda- goeiros da desordem e da revolução. 
do, mas poucas, providencias são toma- Esses argumentos impressionam o po-

EXEMPLO DE BISPOS 

Eu Y0S saudo como exempto de 
J3ispos. 

Quis a Providencia que a vossa 
.Arquidiocese fosse um sim holo, pois 
nunca puzestes 0 s olhos em um só 
-dos fieis de Cesareia rle i\Ianritania. 
::Entretanto o coração do Sacerdo;e 
iquando é sagrado Bispo, tem log-o 
:a inflamá-lo a: cha.ma ardente elo di
-vino amor! E as ovelhas de alhetos 
::rebanhos são atraídas pela honrl,1dc 
ique se 'irradia do vosso coração .. . 
grandes -e -11equenos. pobres e ricos .. . 

-,todos fascinados vos rodeiam, bei 
jando esta:s mãos como se fossem as 
n1ãos do seu Pastor' Dia de fes1a ~ a 
-vossa presença num colegio... alu 
110s e mestres vibram rle alegria .. , 
e, com sinceridade vos trihntam ;·.ari
;nhosas homenagens. ~ Fazem os Bis 
:pos, por rlever dP. oficio, visitas pas
torais ... Vossas visitas pastorais. pre
zado Senhor Nuncio. se estendem a 
todos os recantos do Brasil! - Cui
dam os Bispos de fundar sens Semi
narios ... e ao vosso amor, dedica<;flo 
EJ zelo, d_eve nossa Par.ria a fundação 
<ló 3eminario Brasiieiro <'m floma ! 
- A maior parte destes 2;, anos rne 
decorreram depois da vossa sagraç~o 
episcopal. vós a tendes passado co 
nosco... temos sido felizes! demos 
graras a Deus! 

EXEMPLO DE NUNCIOS 

Eu vos saudo como exemplo de 
):',uncios. 

Legado rlo Romano Pontífice,, com 
0 Titulo rle Nuncio, vossa :llissão -
cliz 0 Direito c~noniro - é fomen
tar as relações entre a Santa Sé e o 
Govêrno Civil; é zelar pelo bom au 
<lamento das coisas de Igreja. Nin·· 
guem vos poderá levar vantagem, no 
clesempenho dessa dupla missão tão 
cheia de espinhos e melindres. Na 
'.historia elas relações rlinlornatic,s 
entre o Brasil e o Vaticano, as pa~i 
11as que escrevestes, Senhor r-.:uncio. 
não serão snperarlas por 11ing11em ! 
São paginas de gioria imarcessivel 

Como acodem à mente. neste pas
s~, as oalavras já referidas da encí
clica l\lira1·i vos de (}regorio XVl, ao 
proclamar que na maçonaria se acumu
laram os erros de todas as herezlas e 
seitas! Foram esses os antepassados na
turai:l dos maçons. Muitos deles já ha
viam mesmo fundado sociee:ade~ analo
gas às futuras iojas. Quanto aos precur
sores diretos, as correspondencias ma
çonicas e os trabalhos das tojas no sec 
:XVIII, seu primeiro seculo de existen
cia., mostram que eis mals influentes fo
ram os escritores que se dedicavam 
alquimia e à- cabala como Raymond 
Lulle, autor da Grande Arte, ~ofrasto 
Paracelso, Socinus, Jacob Bohem, pan
teísta, Robert, Fludd, Pierre Bayle, Swc
denborg, ultlm/) teosofo celr>bre, inspi
rador dos Martinlstas e dos Balsamistas, 
além dos livro•; de fantazla tomados a 
serio, como a Utopia de Th()maz l\Iorus. 
fl Nov:. Atlantida. de Bacop e os romau
t:t!S de Rosa-Cruz de Andréa (7). 

* * * 

Por esse espírito da maçonaria, ~ujos 
prúneiros traços Já debuxamos, vê-se 
liesde Jogo quais são os seus fins. Ela é 
a alma. do liberalismo. A concepção cris
tã de deveres e direitos, baseada nas re
lações do tiomem com Deus, está na 
doutrina p1v,c:Jamada por Jesus Cristo. 
que confirmou e aperfeiçoou a moral na
tural, e é ensinada em todos os tempos 
pela sua Igreja. ll: a mensagem divina 
à )1.umanidade, proclamada. ao se rea
Jlzar a Redenção. 
1 

· Na conce_pção maçonlc.a., essa ligação 
tõtâ cortada, A ~ª~nªril!t Er~s.ª' Q !1J!I!. 

~ . 

das a esse respeito: o povo sofre! O vo incapaz de serias reflexões e os ideais 
Esteve aberta à visitação publica, na 

Basílica da Penha, Recife. a Exposição 
de D. Vital. As relíquias do grancle 
Bispo, objetos por ele usados, etc, ali 
foram reun:dos. com carinho e paciencia 
pelo Revmo. Frei Felix de Olivo:a. 

ARMAS ESPIRITUAIS 
Figuram, na Exposição, alg·umas das 

mais preciclsas armas espirituais per
tencentes a D. Vital. Dom Vital. Capu
ciünho, educado na humiJdade e na de
voção dos filhos de São Francisco. era 
de extraordinaria piedade. O seu Brc
viario. o livro de oraçõrs que o acom
panhou até a m:: ,-~. està depositado num 
dos recantos da Exposição. Adiante, ,,e
mos a cruz de ouro, que brilhou, no pei
to ele D. Vital. 

A batina surrada de Prelado Capuchi-
riho. a faixa roxa de suas ves~~s C})is

copais e a estola com a qual celebra 1·a, 
enchendo-se de forças, diariamente, no 
Santo Sacrif1cio do Altar, para sustf-n
tar com animo a luta que lhe o-a ofe
recida, tambem ali estão depositadas. 

E a imagem da Conceição de Nossa 
scnbora, que o acompanhou ao carcere 
e que, mais ta.rde, ele doou ao colegio 
de São José. é uma das mais preciosas 
rellqulas expostas. Aquela imagem foi 
testemunha da dor do pastor, afastado 
do seu rebanho; da amargura do homem 
injustiçado; da suprema alegria do mar-. 
tir da fé; da satisfação da inteligencia, 
a serviço do bem e ela verdade. 

LIVROS E JORNAIS DA EPOCA 

Figuram tambem na Exposição ex'<'m
plares dos jornais da epoca: as colsçõ:~ 
do "Jornal de Recife", elo "Diario de 
Pernambuco", da "Prov .i.nci.a" e da 
"UniãG" relatando todos os fatos, dia 
a dia, registrando· os acontecimentos da 
famosa. questão rcligios:.. que abalou o 
Imperio. E ainda o volume de "O Bis
po de Olinda e seus acusadores_ peran
te o Tribunal do .3om Senso", ô terri
'vel azourrague da int·~ligencia. o açoite 
da togica com qut. irremediavelmsnte e 
para a posteridaele, o' insigne · Prelado 
Capuchinho destruiu as argumentações 
sem alicerces e tendenciosas da maço
naria. E:sse volume foi impresso na Ti
pografia Central. Recite, em 1882. 

Adiante. temos a. edição de 1878 do 
livro de Antonio Manoel dos R8is. "O 
Bispo de Olinda l}eran te a Historia", a 
vibrante defesa do Prelado, a sua viela 
desde os dias despreocupados e in:;;e
nuos de Pedra de Fogo, o período de 
preparação para o sa.cerdocio no Semi
nario de Olinda e. mais tarde, na França, 
até a epoca tumultuosa que então vivía
mos. A "Gazeta de Noticias" foi a edi
tora desse documento imortal. • 

Vemos, ainda. a Carta Pastoral: "A 
maçonaria e os j esuitas ". escrita na pri
são e editada pela Tipografia' do Apos
tolo. Rio. em .1875. 

As armas da inteligencia, com as qub.is 
o invicto Prelado demonstrou cabahnen-

turnllsmo, pela rejeição da Fé em Jesus 
ci-lstu. pela rejeição da Gra,a da Re
denção, pela rejeição dos Sacramentos. 
pela rejeição da Igreja, pela rejeição da 
Vida Fut1.~1. fJ o desmentido ao credo: 
a Trinei.ade Santíssima, a Encarnação/ a 
Redenção, a ação do Espirita Santo, a 
Igreja, a do;ura do perdão sacramental, 
a suavidade di. Eucaristia, a ressurrei
ção final para a gloria e a vita venturl 
saeculi, a vida eterna. Para a maçona
ria, a doutrina cristã é a Superstição, os 
catolicos piedosos papa-hostias e hipo
critas. os Padres uns impostores. B do 
meio maçonlco que saem as chalaças, as 
anedotas, as piadas contra o Clero, con
tinuação dos escarneos e dos desprezos 
a que se quis submeter ·o Adoravel Sal
vador /)m s•ta Paixão, de vis lacaios. 
soldados a vinha dos e ynpios bla,:;femos. 
A maçonaria é pa.nteisfa, o seu deus é 
a Natureza. o· tod..i cosmicci, o Universo 
em si, como tudo o que nele existe é 
que constitue Deus; o homem é uma 
parcela desse deus-total. Ela é uma re
ligião: o culto da humanidade não rege
nerada ii que não precisa de redenção, 
divinizada em si mesma, ela propria 
deus. A luz que ela quer dar aos seus 
neofitos é a emancipação dos prlncipiós 
cristãos, por ela taxados ele superstiçãO. 
"Nós somos a religião· da luz e não da
cru3" foi proclamado numa da.s lojas 
desta cidade. em solenld'>de de aniver
sario, por conhecido fluminense. O seu 
culto secreto nas lojas fechadas está 
ligado aos l"itos lalic<ts da antiguidade 
pagã, Toµa Iniciação maçonica é inspi· 
racm no esoterismo egípcio em torno da 
da geração das cousas. Dai o Interesse 
~el_q ®l:IJJa,lli!_m.q, Yltimª'm.~P~ ÀC!>P.!lrt,i.!;lg 

te o erro e a iniquidade elos inimigos e 
dos julgadores, armas da cultura e da 
caridade, estão todas nas estantes da 
Exposição de D. Vital. 

E TA:llBEM OS INIMIGOS ... 
Através dos jornais aclversarios de \'e

Jhas e amarelecidas coleções da "Revis
ta. Ilustrada" e da "America -Ilustrada", 
de edições dos a visos e de artigos em 
que D. Vital era acus;ado. estão, tambem 
presentes à Exposição para v2rgonh.a 
propria. os inimigos do santo Bispo. 

Por isso mesmo é que a Exposiçào é 
a mais completa possível. São paginas 
ilustradas, horriveis "cl1argesH que os 
m~ç~ns fizeram dcs-cnhar contra o Bis
po de Olinda e o Papa, contra D. Ma
cedo e D. Lacerda, contra os Padres, os 
Frades e as Irmãs de caridade, contra 
o Imperio e as figm·as do Imperio que 
.,e contrnpunllam aos seus intuitos. 

Ulll PRESENTE DO PAPA 

A vida toda do grande Bispu de-ÕlilÍ
da, de&cle os cascalhos da ca~a onde nas-
ceu, cm _Pedra ele Fogo, os presentes 
com que agraciou à $Ua mãe e ao seu 
amigo, o Conego Arcoverdc, retratos a 
olco e fotogra vuras elo Pastor e de sua 
familia. até a carta-convite· para o seu 
enterramento, está tambem ali fixada. 
E entre os numerosos objetos expostos 
destaca-se um singularmente: uma ofci·
ta do Papa: uma alq1ofada que o San
to Padrn presenteou ao Jovem Bispo. 

lluo 24 de IAolo. 80/S'0 

SÃO PAULO 
fAN.t.l 

brasileiro é por índole o mais acessível bolchevistas vão ganhando terrenq d<! 
dos homens; não poderá medrar no Beio dia parll. dia. 
de povo feliz, bem educado, bem v~sti
do, bem comido e bem dormido ·e am
parado em ~eus direitos, doutrina cxoti- -
ca. Se tem3mos um mal, devemos _com
bate-lo com as mesmas ou m2lhores ai'
mas. Se o comunismo prega o bem-estar 
do povo, educação, conforto, alimenta
ção, trabalho bem remunerado. elevação 
do nivel de vida, etc., - embora sejam 
promessas ilusorias - precisamos pro
porcionar a esse mesmo povo, para ql!e 
se não deixe enganar estupidamente, os 
meios de que carece para melborar sua 
vida. Fora disto, infelizmente. tudo o 
que se disser ou fizer, será recebido com 
di3plicenéia ". 

o que diz esse homem pratico, bem 
int~ncionado é o que pensam todos os 
que contemplam estarrecidos o tristís
simo panorama do mundo atual e pre
vêm a mais horrenda catastrofc de que 
jamais fez menção a historia. 

Combater o comunismQ com palavras 
é pretender extinguir um incendio de 
granáes pi·oporções com um plano ela
borado- -morosamepte num pedaço de 
paper l]; nécé.ssaria àção e àção encrgi-

Precisamos clamar contra esses abu
sos e encarar a realidade sem receio de 
fomentar a propaganda comunista. Se 
tentarmos oculta-los, os adias mal con
tidoJ, os gemidos de tantos que sofr-em 
injustiças clamorosas se elevarão mais 
alto ainda com grande e evidente perigo 
para. a paz social. 

Dizer ao que se debate em doies cru
ciantes que nada sofre, que ha outros 
que sofrem mais que ele,. triste c0lJS0· 
lação! 

Que os patriotas esclarecidcs - e mer
cê de Deus não nos falta.m homens des
sa tempera! - encarem as coisas em 
su2. brutal realidade e defendam ga!11ar
damente os interesses de milhões ele 
criaturas tão dignas de melhot· sorte. 

03 que ~e aproveitam das dificuldades 
criadas pela gue1Ta para locupletar-se 
indevidamente à custa do sangue alheio 
não são menos criminosos e prejudiciais 
à Patria do que esses desgraçados fa• 
mintos que de punho cerrado pregam os
tcnsiYamente a violenta. subversão da 
ordem. 

FALECIMENTO DO RVMO. MONS. 
. PEDIIO DOS SANTOS 

AVISO N.o 1'25 DA CURIA DIOCESANA DE CAMPINAS 
De ordem <!e S. Excia. Revma. o 

Sr. Bispo Diocesano, comunico ao 
Hevmo. Clero e fieis em geral o fa
!Bci mento do Rcvmo. 1\lonsenhor Pe
<lro dos Santos, ocorrido a 1 dei:te d 

mês, na cidade ele Amparo, Paroqu:a 
deste Bispado. 

S. Revma. que sucumbiu aos 84 
anos ele idade prestou assi.ialados 
serviços à causa ela Igreja, notada
rne11 te nos postos que ocupou na Dio
cese de Campinas, onde grang;,ou 
grande estima e veneração não só 110 

seio rlo Ciro, como entre os ~eus 
fieis. Sêu sepultamento foi uma gr:m
de demonstração do quanto era es
timado não só peias suas excels~s 
virtudes de Sacerdote como pe'.o ~e11 

alto espir·to de bondade. 
O nevmo. l\Ionsenlror Pedro I•'ran

cisco dos Santos nasceu a 14 de abril 
de 1861 em l\-Iarahú,. no Estado eia 
Daia. E1·a filho elo sr. Miguel Francis
co dos Santos e de d. Ana Joaquina 
dos Santos. )ngressou no Seminario 
daquele I<Jstado em fevereiro de 1878. 
Recebeu Tonsura e ordens meilores 
em 1884 elas mãos do Arcebispo tla 
Ba'a, D. Luir. Antonio dos Santos; 

diaconato cm 17 de março de 1888 e 
presb'terato em 19 de março elo m~s-
1110 mês e ano, das mãos de D. Jotié 
Pereira da Silva Barros, Bispo de 
Olinda. Foi Vigario da.s seguintes Pa
roquias; Santa Cruz e Rio das 
Contas, na Baia; i\Iogi-rnirim, S .. Jo;io 
da Boa Vista. JuncPai, Campimts 
(Paroquia da Catedral). Em 1908 f~i 
transferido para Amparo, toma,1•!0. 
posse em dezembro. Foi nomeado Co
ncgo Catedralico de Campinas cm 
3 de novembro de 1909; Arcediago 
do Cabido, cm 28 rle dezembro rle 
1922 e Monsenhor Camareiro Secre
to cm 24 de setembro de 1923. Sna 
Revma. e·ra o Paroco de Amparo, em
bora estivesse afastado do munus 
paroquial por motivo de seu preca
rio estado ele saude. 

S. Excia. Revma. recomenda a 2-i
ma desse p'.edoso Sacerdote às cra
ções dos fieis em geral e do Clero 
em 1,articular. 

De ordem de S. Excia. nevma. 
Campinas, 2 ele janeiro de 1915 

Pe. Hilário Ferraz Coelho 
Chanceler do ·nis"iiado 

A MACONARIA. SUA ORIGEM E SEUS FINS 
~ . 

(Continuação) PIO BENEDITO OTTONI 
e difundido. Ela 6 contra a subordina
ção da sociedade civil a qualquer lei di
vina, contra a cooperação da Igreja e 
o Estado, contra a educação religiosa 
nos estabelecimentos publicos. 

Uma das contribuições basicas para a 
doutrina maçonica foi a dos Iluministas, 
cujo chefe, Weishaupt, foi chefe supre
mo da ma.çonaria. Em 1758 o Governo 
da Baviera conseguiu apreender docu
mentos secretos importantissimos, que se 
acham no Arquivo de Munich. Esses do
cumentos fora-m reunidos sob o titulo de · 
EEc.-itos originais da ordem e da seita dos 
Iluminados e publicados por A. Fran
çois, tipografia da Corte, Munich, 1787. 
Em França foram publicados pelo Aba
do Barruel em seu livro Memorias para 
a histeria do Jacol)inismo em I 789. Dez 
anos antes da. Revolução Francesa es
crevia Weishaupt: "Dia. virá em que os 
homens não terão outra lei senão o li
vro da Natureza; essa 1·evolução será 
obra das sociedades secretas... (8) 

No sec. XIX a Alta. Venda Romana. 
assumiu a direção geral das seitas se
cretas. Os seus papeis c.airam nas mãos 
do Papa Leão XII e foram publicadas 
por Crétincau-.Joly em seu iivro A Igreja 
Romana e a Revolução. Lê-se ai. nas 
"Inst,.-uções secretas" de Nublus (pseu
donimo do chefe da Alta Venda) o se
i;;ui.tltt:. "_Que Q clero marche sob vos1;0 

estandarte crendo estar marchando sob 
o dos chefes apostolicos; atirai vossas 
redes até o fundo das sacristias, dos se
minarios e .dos conventos." <Carta a 
Vo!pc, datada de 3 de abril de 1844). 
, O surto de espil'itua!ismo que se nota' 
hoje no mundo desde os fins do seculo 
passado, reação co\-itra o materialismo, 
que não satisfez as alma.s, a maçonaria 
procura liderá-lo para o desvirtuar. É o 
Martinismo, restaurado em 1885 peio 
Dr. Papus (M. Encausse), conforme nos 
rei.atam as revistas L'Initiation, Le Voile 
d'Isis e Hiram: ·é o Gnosticismo ressur
gido em 1893 com a Instalação da Igreja 
Gnostica, que publica duas revistas, Le 
Rél'eil f·nostique e La Gnose. Constituí
ram eles a Aliança Espiritualista.. Esses 
agrupamentos procuram o · esoterismo 
que dizem formar o fundo de todos os 
c_ultos: estudam o espiritismo e a ma
gia: querem explicar o mundo afastando 
o dogma da criação e vão dar no "pan
telsmo imanentista." que é a divinizaçãQ 
do homem. Seu principal sistema é o 
"ocultismo", que pretendem faz.er de
rivar do "esoterismo" dos f!Iosotos an
tigos alexandrinos e gregos, do " herme
tismo" da Idade Media, da doutrina . dos 
Terilplarlos e dos Cavaleiros Rosa-Cruz; 
seu pontifice é Albert .founet, que rei
vindica o titulo- ,de "Chefe Inconteste 
dos Catolico.s l.'4odemfata~" e o.ue for~ 

mulou sob o nome d<l Harmonia Messia
nica. "uma síntese que, levantada entre 
a Igreja. e o mundo novo, incorporaria 
as verdades modernas às verdades ci·is
tã3, mas rejeitaria. os erros da Igreja e 
os erros modernos". A estas escolas jun
tam-se, na. doutrina maçonica, a Cabala 
e a Teosofia. A Cabala, que forma um 
grupo muito consideravel e atesta o 
progresso da influencia dos .iudeus no 
mundo intelectual, pretende fundar-se 
estrict.amentt na. tradição hebraica; ~eu 
chefe é o marques De Saint-Yves d'Al
veydre. A Teosofia, seir. reinvindicar 
abertamente para si a tradição univer
-sal, como a. Gnose. nem a interpretação 
da Escritura Sagrada, como a Cabala, 
é uma revelação interior da c!encia é da 
vida divina, obtida pelos segredoo da 
contemplação. que ela vai buscar no 
bramanismo e no budismo. 

o Congresso Espirltual!sta de 1908. 
' federando todas as seitas ocultas, não 

escondeu o séu fim: a restauração da 
maçonaria, que se achava decald.a de 
seu verdadeiro espírito em consequencia 
dos seus entusiasmos po!iticos. O Secre
tario Geral; Blanchard, manifestára a 
esperança de que todos os ritos da ma
çonaria francesa viessem refOrçar "o 
exercito dos ca va.Jeiros do idealismo cris
tão" ( ! ) e terminou assim. o diJlcurso de 
abertur,1 c\Q c<mgre~Q; ".!!: ai;si/.ll que 

Pe. Ascanio Brandão 

Entre os "Benditos" e orações cantadas bem do gosto de nosso ser
tanejo, ouvi um "Bendito do Rosario". Não é primor de arte poética, mas 
traduz com singular expressão toda a estima que tem nossa boa,. gente· 
pelo rosario de Maria. E c.-mtam com fervor após o terço este "Bendito" 
singelo que mandei copiar: 

Bendita de Deus 
Bendita Maria 
Que o terço nos destes 
De tanta valia. 

De Maria o terço 
E' uma forte espada 
Derrubou o inferno 
Reduzindo-o a nada 

Contra todo Inferno 
Faremos intenção 
De o sempre combater 
Com as contas na mãq 

Nas fortes batalhas 
Vitoria teremos 
Rezando este terço 
Nunca o deixaremos. 

Sempre o rezaremo$ 
Com toda alegria 
Pra fazer os gosto5 

Da Virgem Maria. 

À Virgem Maria 
Prometeu salvar 
A todo devoto 
Que o terço rezar. 

Quem 110 mundo for 
Do seu terço amant11 ' 
Ha de ter na morte 
Os Anjos adiante. 

Respondeu Jesus 
Com muita alegria 
Não terá castigo 
Quem louvar Maria. 

Pala•rra Divina! 
Pra nos confortar 
O que Deus promete 
Não pode faltar. 

Bendita de Deus 
Mar.ia Dolorosa 
Lá nos pés da Cru:. 
Toda lastimosa. 

Bendita Maria 
Mãe do Sumo-Bem 
Leve-nos pra glori: 
Para sempre Amen! 

Imaginai isto cantado em três vozes num côro formado de gente sim
ples, piedosa, diante da Santa Crnz e da imagenzinha querida de Nossa 

Senhora! E' para tocar o coração de quem tem fé, e, nos dar aquela do
ce certeza de que Maria ha de proteger um povo tão bom e cheio de uma 
fé tão viva no poder do seu Rasaria bendito! 

Retiro Espiritual para Congregados Marianos 
no Rl beirão Preto 

Dentro de um m_ês, estaremos na 
epoc-a elo Retiro. Neste ano, ocorren
do o carnaval a 11, 12 e 13 de feYe
reh-o terão os Cono-regados Marla
nos ~ costumeira op~rtunidade para 
fazer 0 seu Retiro Espirítual Fecha.
do. 

Na Dioceze do Riberão Preto, como 
todos os anos, os Centros de Retiro 
são os mesmos: • 

Ribeirão Preto (150 Retirantes) -
Co1lgregac;ões de: Cidade, Cajurú, 
Cr~vi!!hos, Dumont, Guaíra, Guari, 
Ituvera va, Jardino polis, :l'lorro Agu
c,o, Orlanàia. Pontal, São Simão, Sa.
lcs OliYeira Serra Azul, Serrana, 
Sant'Ana elo~ Olhos d'Agua e Vila 
Bonfim. 

Batataís (200 Retirantes) - Con
gregações de: Cidade, Altinopo!is, 
BroLlosqui, Nuporanga, Santo Antonio 
de Alegria e Sertãozinho. 

Casa Branca · (15·0· Retirantes) -
Congregações de: Cidade, Canoas 
(Minas), Cristais, Jgarapava, Jtira.
puã, Pedregulho. Sa.pucai e São José 
da Bela Vista. 

Mococa - Centro só para os Con
gregaclos da Cidade. 

Santa Rita Paulista ( 100 Retiran
tes) - Cidade, Palmeiras, Santa !lo· 
1:a e 'I'ambaú. 

São João da Boa Vista (150 l'tetl· 
rant'.lSJ - Congregações de: Cidade, 
Cascavel, Grama. Mogi Guaçu, Pi
nhal, Sapecado, São José do Rio Par
d:i e Vargem Grande. 

O quanto possível. a taxa em todos 
os Centros será ele CrS 25,00. Os He
tiran tes deverão levar ao respectivo 
Centro de Retiro, roupas de cama e 
demais objetos de uso pessoal. 

Desde já, os Srs. Presidentes estão 
fazendo propaga.ada junto aos Con
gren-ados e convites a outros moços 
cp1e" desejarem fa1.e, o Santo Retiro. 

A PIEDADE DAS CC. MM. DA DlO· 
CESE ATRAVÉS DOS TESOUROS 

Missas 2.349; Comunhões 1.3n; 
Salves-Ma ria 22.596; Terços 4.889; 
Visitas ao SS. 3.235; Esmolas 1.156; 
l\'ovenas 1.068; Orações ria noite .• 
6.435; Orações da manhã 5.926; Ja
culatorias 71.910; Novenas 4.561; 
Reuniões 1.400; Total, 126.827. 
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~'LEGH >NAH.10" 
e DEVER DE TODOS 
QS CAI OLICUS 

Está perdendo o seu peso? 
1 
l 

Trate as impurezas do sangue! 
A per<la do peso é um mau sinal. A irnphreza do sangue rouba 
o peso e com ele o vigor, a fortaleza, a coragem. Te,ndo um san
gue impuro os rnt1õct1los tornam-se moles, a pele amarelad~; 
vem o desanimo. o abatimento, uma fraqueza geral que ant·. 
quila a vontade de viver t; predispõe o orga•1ismo a moks~ias 
tão graves que ~ão imp00,sivei, prever. 

enrrg1co anxiliar no tratamemo da Sífilis (impureza do san
gue) á base de plantas depurativas e tonicas, de reconhecido 
valor. sem akool, é o depurador por excelencia_, de efeito ra
pido e certo. A opinii\o ele seu 111edico será em abono deste tra· 
tamento. _Use, hoje mesmo. 

aqueles a quem atormenta o problema 
da Hiperfisica (traduzamos: sobrenatu
ral) prepararão conscientemente o Ad
vento na. terra da Verdadeira Frater
nidade e do Reino do Espírito Santo ou 
da Cicncia aliada à Fé, da· Razão unida 
à Intuiçao." Depois desse discurso lê-se 
no relatorio o titulo dos trab,.1hos da 
2.a. parte dv congresso: "A.ssemblea ma
çonica dos ritos espiritual!stas". De fa
to, trinta. e uma potencias maçonlcas 
estaYam representadas no congresso, que 
fora. convocado por iniciativa das lojas 
martinistas. Estudaram-se os meios de 
apressar a "evolução que dois meses an• 
tes o irmão Hiram tinha preconizado na 
Acacia (março de 1908): é preciso des
politicalizar a maçonaria.' e fazer reviver 
seu simbolismo tradicional" Em abril de 
1910 A Gnose em!tin ideas analogas a 
respeito da "ortodoxia maçonica" e 
mostrou uo simbolismo maçonico "a for
ma. sensível de uma síntese filosof!ca de 
ordem transcendental ou abstrata". Assim 
será realizada, segundo as expressões do 
Hiram, uma "nova forma de luta contra 
a Igreja, consequencia da "reação ri
tualist~. simbolista, rellglosa. no sentido 
social da palavra.". Estas breves !ndtca
ções, confirmadas, pelas teorias que ex
põe o Irmão Oswaldo Wirth no seu Livro 
do Aprendlz; bastam nara mostrar os pe
rigos que resultariam dessa mudança de 
ta.tica e de frente de batalha das 
seitas secretas, perigos tanto maiores 
quanto certos cat-O'llco" não vêm nela 
senão uma conversão · da maçonaria", 
facilitando assim, com sua simploria in
genuidade, .o sucesso da nova estrategla. 
ó -como foi oportuna à con!l,emu:ãg g,Q 
moden~ismo oor fio X.'., · · -

N. 101 EC 

A maçonaria possue uma força de 
atração consideravel porque satisfaz os 
espíritos ele· tendencias mistlcas pelo 
atrativo do misterio; lisongeia o orgulho 
humano prometendo-lhe a quintessen
cia da sabedoria de todas as idades e de 
todos os povos: fixa as almas separa
das de Deus mas que continuam an
gustiadas e sedentas de verdade, mos
trando• lhes a maçonaria como a reli•. 
gião universal do futuro, rel!glão na
tural, da qual todas as religiões passa
das e preser,tes não seriam senão :mas 
fazes histor!cru- ou transitarias;· ·porque, 
enfim, ela disfarça aos olhos de todos, 
sob as mais engenhosas aparencias, o~ 

, seus des!gn!os devastadores e os sem 
tétricos fins. 

Uma un!ca autoridade podia, na ver
dade, descobrir e . desmascarar uma tal 
conspiração, e essa autor!dadt é bastan
te forte para defender contra ela a civi
lização cristã; essa. autoridade é a do 
Representante de Deus sobre a terra ! 

A maçonaria é substancialmente a 
ANTI-IGREJA. Quando o seu poder su
premo, a cupula de sua organização era. 
a. Alta Venda Romana, Instalou esta a 
sua. sede no E'alacio Justinlanl, em fren• 
te ao Vaticano; proclamando que ali es• 
tava provisoriamente, enquanto não che

. gav~ a hora de se instalar no proprio 
Vaticano! Ela. é uma só em todo o mnn
do, mantem uma unidade absoluta-ape
zar da variedade de ritos e organização. 
E:Ia age pela ldea, e a ldea é que dirige 
a ação, disseminando ; sua doutrina por 
todos oil modos. procurando "tornar efe• 
t!vos . os seu;; . prlnclpios naturalistas n,i 
Y.{l!!I! · ç,~ •Ili!!! !li! P:QVOS", .r ~ 

gO_NIINUA 
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A ARTE MODERNA E A IGREJA' 
Pe. Dinarte Duarte Passos, C. M., 

Professor de Arte Sacra no Seminario 
Provincial de Mariana 

~RTE I'ELA IDtIA E ARTE 
PELA ARTE 

Eis dois princípios que se entrecho
cam. Um - A Arte pela Arte - é a 
depravação de um gosto estetico per
nrtldo, fruto ap0drecido de uma falsa 
filosofia, destruindo fu,1damentalmente 
o conceito e a eS".encia da Arte. Filho 
legitimo dos sofismas de Vítor Cousin, 
preconizam-no todos aqueles que, nive
lados à ma.teria, não podem alçar vôo 
às alturas de um ideal superior. "Arte 
pela Art<'!" é supor, nas Belas _Artes, in
dependencia completa, ausencia total de 
finalidade religiosa ou moral, inexis
tencia. nelas, de um ideal superior. A 
Arte, como tudo o mais, existe por um 
fim superior a si mesma. 

o outro principio, ao contrario - Ar
te pela idéia - já encerra e rea.Jiza em 
:;i a propria essencia e. definição das 
l3ela.'l Artes. Filho legitimo da tradi
ção filosofica estetico-cr_istã, abraçam-
110 todos aqueles que, postados acima da 
materia, atingiram, no seu vôo sublime. 
culminancias de espiritualidade, a se
mear - transfigurando-a - na propria 
materia que deixaram. 

"Arte pela Idéia" é o principio da 
verdadeira Arte. "A missão da Arte, 
disse-o Ca!pena, não é limitar-se a pro
duzir um deleite passageiro: mais pro
fundo ha de ser, em nosso espírito, o 
sulco produzido pelo roçar divino de 
suas asas. Ao deleite, deve mesclar-se 
a instrução, a moralização, segundo o 
prudente conselho de Horacio". 

Só se pode, portanto, legitimamente 
aceitar a Arte, a-ntiga ou modema, que 
pi·eencha. a missão de semear idéias na.s 
almas. E quando dizemos "idéia", que
remos falar: um ideal, pelo menos hu
w.ano, isto é, digno de um hOmem. 

O IDEAL CRISTÃO 

' como o verbo Divino subli,mou a na
tureza humana em Cristo, a revelação 
do Verbo veio divinizar a Arte na Igre
ja. Quem, senão · o ideal cristão inspi
rou, dil.ndo beleza e vida, o pincel de 
um Fra. Angelico, o cinzel de um Mi· 
guel Angelo? Quem, senão este ideal 
;;ublime, transformou em museus de ar
te, que revelam Deus, a propria casa do 
Senhor? Que dizer dessas soberbas ca
tedrais · goticas, que o genio e o ideal 
cristão cantaram, como poemas de pe
dra, onde a riqueza dos materiais riva
liza com a sublimidade e amplidão das 
idéias, com o acaba<lo perfeito do tra- . 
balho? Ora são linhas rígidas, severas, 
encarnando a solidez dos nossos dogmas, 
ora, suaves, ondulantes e variadas, tra
duzindo os doces sentimentos da alma, 
i.nclina-ndo-se mesmo, recurvas, ou de 
mãos postas para o alto, na atitude di
:vina da oração! 

Um só dos Estatutos da Escola de Se· 
na, em 1355: explica, suficientemente, as 
mar;wilhas produzidas pelo ideal cris
tão: "Nossa vocação e destino é, pela 
1rraça. de Deus. publicar ~ grandezas da 
fé às almas que não sàbem ler de ~uti-o 
i)."";.OdO". 

A ARTE NOVA 

Tal é, pois, a importancia e influen
cia das Altes, nas almas, que a Igreja 
tem o direito de velar pelo seu decoro e 
pureza. Destinada a elevar até Deus 
os corações, e faze-lo baixar, de certo 
modo, até o amago das almas, jamais 
pode tornar-se numa pedra de escan
da.Jo. 

Pio XI, na constituição Divini Cultus 
1embrà. que "os fiéis vão à Igreja, para 
nela, como em parte primaria, haurirem 
e. piedade, por meio da participação ati
va na celebração dos venerandQs miste
rios da Igreja, e nas preces publicas e 
solenes. Importa, pois, muito que tu
do quanto pertença ao ornato da Litur
gia, seja regulado por certas normas e 
preceitos da Igreja, afim de que as Ar
tes, como é justo, sirvam realmente ao 
culto divino, como nobiiissimas servas".·. 

A Arte deve, portanto, para conespon
dcr ao fim que a Igreja dela pretende 
- aliás, ao seu proprio fim - ser espi-
1·ituallzada, divinizada. Encarnar o es
pírito da. Religião a que serve. 

Ora, o modernismo que tudo invadiu 
e quer destruir, pretende pag·anizar tam
bem a Art.e religiosa. Os monument<;s 
antigos, impregnados de cristianismo, e 
portanto, de espiritual unção. constituem 
uma. condenação perene das aberrações 
do · modernismo ava.513alador. Por isto, 
os seus corifeus gritam com Marinctti: 
"Queremos destruir os museus e as bi
bliotecas. Venham os bOns dos incen
diarios, com os dedos a cheirar a petro
leo ! ·Fogo às bibliotecas. Desvia! os 
canais, para que inundem os museus", 
.(Apud Opus Dei, n.0 9, p, 377). 

Era. contra a Arte nova deste espírito 
que Pio XI, em 27 de outubro, inaugu
rando a nova Pinacoteca Vaticana, cla
mava: "As figuras da Arte moderna 
são verdadeira-s deformações dos seres 
11aturai.s. . • As Igreja-s são mansões de 
Deus e casas de oração; tal é o fim que 
11eve ter a Arte, a suprema razão em 
que se deve inspirar, que seE78A900 
que se deve inspirar, se quiser ser sagra
da; de outro modo, não será nem sa
grada, nem racional; como tambem não 
é racional nem humana, isto é, digna 
do homem, a Arte amoral, pois nega e 
11ão respeita a. sua propria razão de ser: 
a de aperfeiçoa.r uma natureza essen. 
1:ialmente moral", 

A IGREJA E A ARTE !UODERNA 

Lembremos, entretanto, não se signi-
1icar com isto, condene a Igreja ou des
preze ao progresso. Pelo contrario, a 
Igreja, escreveu Pio X, "favoreceu sem
pre ao progresso das Artes'\ Aliás é ele 
uma. conscquencia. de sua catol!cidade. 
Catol!ca, é de todos os tempos, de to
dos oi lugares e povos, e ha de adaptar
se necessariamente às exigencias da evo
lução dos tempos e da.'l gentes, Que 
_outra coisa. eram. por exemplo, as pri
l:tlitivas ba-sl!ícas romanas, senão os pro
P.riQli l)a.!aÇ.to,:i i:!Q& ~~r!IJi,osiflo · 

A Igreja é, portanto, amiga do pro
gresso, que ela acolhe e fomenta, isto é, 
do progresso legitimo e verdadeiro, que 
guarde as regras por ela ditatias. A lei 
Sacrafl IP-ges ". H Guardem-se as forma~ 
a traclitione christiana receptae, et AI'tis 
Sacrae leges ", Guardem-se a-5 formas 
recebidas da Tra-0.ição aistã, bem como 
as leis da Arte Sacra". 

Seria um contra-senso·! A Igreja, 
amiga do progresso, ordena se conserve 
a Tradição? Não! E a explicação é de 
um mestre, Paul Bayart: "Tradição e 
prc3resso vão a par. O progresso é a 
vida da tradição; a tradição é o pro
gresso numa linha determinada. Am• 
mos os termos exµrimem a mesma coisa: 
tradição, progresso que olha para o pas
sado; progresso, tradição que deita os 
olhos. para o futuro. A tradição artísti
ca da Liturgia, em mais de um ponto, 
esteve sempre em progresso - por exem
plo, a Arquitetura - mas teve sem
pre, em conta, as exigencias fundamen
tais. A forma nasce de um espírito, A 
Liturgia não é um pretexto parn o exer• 
cicio da Arte, nem para invençôes; ela 
ó uma mestra, ela U1.-lpira, guia, regula, 
manda, aceita ou rejeita, taz-se servir. 
Dá um impulso para a frente, ou faz 
parar. 01·dcna a discnção, a refonua, 
ou o retrocesso. Estará sempre satisfei
ta com o que é natural, sincero, adapta• 
cto, simples e intellgivel. .. 

A Arte pode cair em excessos de toda. 
sorte. A lgreJa vela, Recusa o que não 
esta conforme com os usos !iturglcos, 
u que é inconveniente, o que pode incul
car idéias falsas. Mas consente em apro
var o que é novo "insolito ", se este no
vo é uma adaptação r.ielhor, se está con
tido, em germe, nas idéias tradicionais". 
(Em L' Action Liturgique). 

o Santo Padre Pio XI condena a arte 
nova, não por ser nova, IWlS por con-

. trariar ao espírito, às tradições da Igre
ja, querendo transformar, de sagrados 
que são, em simples salões de lestas, 
mundanos e pagãos, os templos do Se• 
nhor. • "Nao aceitamos o novo, diz ele 
textualmente, só porque é novo, mas .que-
1·emos um novo que seja, pelo menos, 
tão belo como o antig·o ". Estas pala
vras dão-nos a norma a seguir: .. inter
pretar o .antigo com um sentimento no
vo, e fazer, não copias arqueologicas, 
mas obt·as que vibrem com um pensa
mento moderno". 

ARTE SACRA E ARTE CRISTA 

A Igreja só pode admitir, portanto, 
uma unica Arte, que sob aspecto anti
go ou moderno seja cristã, de modo ge• 
ral, e sacra, quando se trata da cons• 
trução e do enibelezamento de seus 
templos, 

Com raz§.o distinguimos entre Arte 
· cristã e Arte sa-cra. 

A Arte cristã é aquela que tem em si 
o sinal de cristianismo. É pelo sujeito, 
portanto, em que se encontra, e pelo 
espírito que a anima, que a Arte se •po
de dizer cristã. É a. Arte "da humani
dade resgatada". Está plantada na al
ma do cristão, à mai·gem das aguas vi
vas, sob ·o céu das virtudes teoJogais, 
entre os sop1·0s dos sete dons do Espí
rito Santo. E por isto é natural que 
produza frutos cristãos. E o mais in
teressante- é que tudo lhe pertence, se
ja profano ou sagrado: pode tanto bri
lhar nunfa paisagem, num romance, 
num busto, num film, como nos vitrais 
ou na estatuaria, de uma Igreja, .. 

Por isto, tanto mais tem ela de arte 
e de beleza, quanto o tem de cristão. 
Não tememos afirmar qn a Arte, ou é 
cristã, ou não é uma bela Arte perfei
ta. Sempre que a "Arte conheceu, 
egípcia,, grega ou chinesa, certo grau de 
grandeza e de pureza, diz Maritain, já 
era cristã, cristã em esperança, porque 
todo resplendor do espiritual é uma pro
messa e uma figura dos equiiibrios do 
Ev_angeJho". Assim, para que surja 
uma Arte perfeita, aceitavel pela Igre
ja, ou seja, cristã, não apenas em espe
rança, mas em posse, e de fato, é ne
cessario 'que estejam juntas, a inspira
ção humana e a inspiração divina do 
cristmnismo, 

Arte sacra Já não é o mesmo que Arte 
cristã. Chama-se sacra a Arte destina
da ·ao uso da Igreja, o que equivale a di
zer, sagrada. Não significa isto que se 
dispensa a Arte sacra de realizar a be· 
leza_ Pelo contrario, at!tes de mais na
da, é Arte, pertencendo ao gn1po. senão 
das belas, ao menos, das Artes mistas. 
Sua beleza subordina-se, parem, a seu 
destino. Depende, pois, estreitamente, a 
Arte sacra da ciencia teologica e da Li
turgia. Uma Arte, dita sacra. que não 
realizasse todas as condições requeridas 
por seu destino, já não seria bela. E 
por isto, mais do que qualquem outra, ha 
de ser cristã, filha de uma alma que vi· 
ve, com sinceridade generosa, a vida da 
graça e da Igreja. 

Aos artefatos, por ela realizados, de
nominamos, geralmente, Ai'te sacra, ou 
objeto de Arte sacra. Antes de tudo, 
porem, é, em seus prindpiOs, a Arte sa
cra, uma ciencia. E como tal a defini• 
mos: Ciencia que estuda os monumentos 
antigos ou modernos, de fnspil'ação 
cristã, no intuito de fundamentar naque
les e de expressar nestes, -para o presen· 
te e o futuro, a historia dos dogmas e a 
disciplina da Igreja. A Arte sacra,- co
co ciencia, p;:ocura, numa palavra, des
cobrir nos antigos monumentos, e en
sina a. expressar nos novos, os verdadei• 
ros ideais cristãos. -

ora, o cristianismo tem est'a. virtude: 
dar-nos, ainda na terra, numa síntese 
profunda, que coneeitos humanos não 
exprimem, o conhecimento humano e a. 
posse da propria Beleza: Deus ! Sim! 
Na plenitude dos tempos, o "verbo se 
fez carne e habitou entre nós. E nós 

· vimos a. sua beleza." transparecer e re
brilhar na forma humana, a mails per
feita que se imaginou. l!l o ideal en• 
carn&do. 

Postado no ponto culminante da his
toria, para onde convergem -as duas ver
tente:, da. humanidade. Jesus ci·isto ir
i-adia, como centro indcfectivel de bele• 
&a t~!ça, jgtele~tl\i'll ~ D!0ra.1: ~lei;.a. Ã!• 

LIVROS 
RECEBIDOS 

Jornada entre guerreiros 
- (Journey among Warriors) 

por 
EVE CURIE 

Edição da Cia: Editora Na
cional - São Paulo 1944 -
Tradução de Wilson Veloso. 

A autora, jornalista de profissâo, 
descreve em interessante volume de· 
quasi 600 paginas a .viagem que fez, 
como correspondente especial de 
guerra do Herald Tribuna Syndicate 
de New York e da Alliede Newspaper 
Ltd. de Loudon, através a Africa, o 
Oriente Proximo, a Russia e a As'a. 
Francesa e filha de mãe polonesa, da 
celebre !lime. Curie, a autora deixa 
transparecer no decurso de sua nar· 
rativa o interes~e especial que tem 
pelos problemas ligados de qualquer 
maneira à França e em especial ao 
mov·imento do General de Gaulle, 
bem como ao destino do infelfa povo 
polonês. 

O livro está escr:to em estdlo flu• 
'3nte e agradavel referindo aspetos 
interessantes dos' dive1·sos pai.ses vi
sitados e fatos dignos de serem con· 
servados em documento. Eve Curie, 
como a maiÓria dos jornalistas ame
l'icanos, limita-se a relatar os fatos, 
bordandos-os de alguns coll).entarios 
inteligentes e oportunos, sem, toda· 
via; atacar a Jundo os diversos Jll'O· 
blemas serias e complexos, que t.or,a 
tão somente de leve, por não perten
cer a sua discussão ao fim· do pre· 
sente volume. 

Eve Curie visitou a Russia e a Chi· 
na em fases criticas da atual luta 
internacional, Suas paginas sobre a 
União Sov'.etica são sumamente in· 
teressantes pois o Governo facultara 
à jornalista a vida em ambiente es· 
tritamente russo e visitas ao "front 
de Moscou" durante a ultimá rase 
dessa · batalha (:1-fojaisk). 1\Ille. Cu
rie louva as qualidades do povo rns
so e diversas das realizações de seu 
governo sem todavia déixar-se ar
rastar ~ conclusões gerais inadequ:t· • 
das, pois sabe perfeitamente que, pa• 
ra isto sua estadia naquele país fô· 
ra curta demais e por demais restri· 
ta a determinadas zonas. 

A autora presenciou tambem o des• 
mantelamento da frente aliada na 
Birmanía e descreve com acerto o 
terriYel desleixo da admin :stração 
inglesa bem -como a austeridade e a 
tenacid~de com que -0s anglo-saxões 
defenderam B,irma, palmo a paimo, 
contra um adversario superior em 
numero e recursos. Ela foi até a Chi• 
na, onde conheceu as mnltiplas diti· 
culdades de vida e de luta daqude 
J)ovo miseravel cufo padrão de vi:la 
está abaixo de toda a co1is:déraç'io 
passivei. Entrevistou figuras de des· 
taque da administração e da cultura 
chinesa, verificaudo a innuencia do 
mundo ocidental e principalmente 
dos Estados Unidos sobre ois novos 
rumos da orientação chin_esa. 

O complicado problema hindú tam
bem foi ventilado l)ela · jornalista 
francesa· que esteve na India. duran· 
te ,as conversações que lá entabo'a· 
ra· S"ir Stafford Cripps para resolver 
satisfatoriamente aquela questão. 
Mlle. Curie foi hospede do Nelnu 
em Allahabad onde toi inteirada. p'7 
lo Jeader naci~nalista de suas aspira· 
ções politicas. lllais tarde te,ve coio· 
quios com Gandi, Jinnah e outras 
personalidades proeminentêS, com 
Lord Linlithgow e Sir A, Wavel. 

"Jornada entre Guerreiros" é um 
livro valioso como leitura intormati· 
va escrito por pessoa el~ responsabi
lid,ade e de talento. Através essas pa
g'na3 chegamos a ter uma ideia dM 
magnas dificuldades do estabeleci· 
mento da frente de combate alia.da; 
que então se extendia 'por todo o 
norte da Africà ·e de Leningrad até 
Singa1wrà. Aprendemos o que foi a 
realiza,ão do ~overno e do povo ame
ricano. mesmo antes ele sua entr!Hla 
na gue!'ra, construindo as vias de 
abastecimento marítimas e aeraas, 
vencendo inumeras dificuldades de 
toda natureza. , 

Eve Curie esforça-se a s.er objê'ti· 
va em todas as suas obsenações, in· 
clusi,'e aquelas referentes ao adver· 
sario, qualidade dificíl de s-er alcan
çada em obras desta. natureza e, por 
esta razão, clifjciilúente encontracla. 
Em toda a feminilidade de suas eles· 
crições ela conserva um, uivei digno 
de seu nome. 
---''Jornada entre Guerreiros" mere· 

ce ser lido por todos que 3{!0llll)a-
11ham o desenrolar tragíco das lutas 
atuais lá na Eurásia onde os_ acon
tecimentos se nos afiguram por ,tt
z JS tão enigmáticos, .• 

F. Mueller 

3.a SEMANA EUGARISTICA 
DE PROPRIÃ 

Propri>'I cato!ica, por meio de suas 
prestimosas zeladoras, não ficou surda 
à voz da direção· nacional do Al)Osto• 
lado da Oração, realizando, com grande 
entusiasmo cristão, imponentes festejos 
eucaristicos d1:1 22 a 29 de outubro pro
xiino passa.do, em sua velha Matriz, pe
la passagem da data. dos cem anos da. 
instalação do Apostolado. 
' A colaboração do ilustre pregador Car
melita. Frei Pedro Celestino Lui, foi de 
alto relevo. Todos ouviram com reve
rencia. e piedade, a sua palavra de mi• 
nistro de Deus e da Igreja. 

Segue, abaixo, a relação dos trabalhos: 
Missas rezadas: 23; cantadas: 2. · 
Batizados de filhos 1egitím~: 27; de 

filhos !legítimos: 3. 
Pregações: 17. 
comunhões de sen}lora-s: 3.500; de ho· 

mens: 470. 
casamentos de reparação: De contra

to civil: 1; de vida in-egular: 10; de p1·0-
cesso comum: 3. 

crismas de homens: 68: de senho• 
ras: 146. 

vina e humana! E todas as belas Ar• 
tes - Arquitetura, Pintura, Escultura, 
Mu,0 1,a, Poesia ..,. devem a ele dobrar• 

· se reverentes, inspirando-se no encanto 
desta aparição radiosa, e celebrarem-na., 
honradrui, cada uma em sua. linguagem 
!)opria e expressiva, 
· .(Pã "~vllita, Ecl~lalit~C!l · :Brasileira.") 

.!JEGIONARIO 

15 DE JANEIRO 

SÃO PAULO, EREMITA 
S. Paulo, o primeiro eremita no 

.Egito, nasceu na Tebaida. De pais 
cristãos recebeu o filho educação 
aprimorada. Favorecidos pela· fortu
Jla, puderam proporcionar-lhe os 
meios para instruir-se nas ciencias 
gregas e egipciacas. Na idade ·c1e 15 
anos ficou orfão de pai e mãe e pro
prietario de grandes bens. O coração, 
.;orem, não lhe apetecia os prazeres 
do mundo, pelo contrario, sua maior 
satisfação era servir a Deus, na pra-

. tlca das virtudes cristãs. Contava 23 
anos, quando a grande perseguição 
de Decío se extendeu tambero so})re 
a Tebaida; O inimigo não poupou es
forços para afastar .as al111as da dou
trina de Cristo. Blandic./as e tortu-
1·as entraram em ação para consegnil· 
este fim. Paulo, impressionado com o 
que via e, com receio ele não ter for
ça para enfrentar o martírio, fugiu 
para o deserto, com a intenção de lá 
ficar, enquanto durasse a persegui
ção. Penetrando mais no deserto a 
dentro encontrou um diá uma grande 
gruta, que no tempo da rainha. Cleo
patra tinha servido, de esconderijo a 
criminosos e moede'.ros falsos. Paulo 
resolveu passar o resto da vida na· 
quela gruta. Agua receberia da fon
te que lá se achava, e uma palmeira 
fornecer-lhe,~a alimento e folhas para 
cobrir-se. Assim ficou. Quando ~s
c.issearam os frutos, Deus lhe man
dou um corvo, que fhe trazia pão to
dos os dias. Pelo espaço de noventa 
anos, · Paulo morou naquela gruta, 
sem qu~ tivesse visto mais rosto lm
mano. , 

, morte e para mostrar o grande res
peito que tin-ha ao grande Bispo, qne 
tanto sofrera em defesa da fé. 

Antão foi apressadamente cumprir 
a ordem· do santo eremita. À pergun
ta. dos Irmãos de ilauito onde se ti
nba demorado tanto respondeu: "Ai!. 
de mim pobre pecador, que mui in
justamente levo o nome àe monge! 
Vi Elias, vi S. João no deserto, ,i 
Paulo no Paraíso". Nada mais falou. 
O medo de não mais. encontrar com 
vida o eremita Paulo não o deixou 
demorar-se no convento. Tomou o 
manto de Atanasio e com ele poz-se 
a caminho para a gruta. Antes de 
chegar, viu a alma do santo varão, 
rodeada de grande esplendor, subir 
ao ceu, acompanhada de Anjos, Pro
fetas e Apostolos. 

Impressionado ·com isto continuou 
a jornada, atê che,,ar a morada tle 
Paulo. Ao entrar 1í'a gruta 11111 qua• 
clro singula1· se lhe deparou. Lá esta
va Paulo, de joelhos, com os braços 
abertos em cruz, a -cabeça elevada ao 
céu - !movei. Se Antão, ao princi· 
pio, julgava Ver um homem em ora
ção, logo. se convenceu (JUe tinha um 
cadaver diante de si. Imediatamen
te dispoz o necessar:o para dar se• 
pultura ao defunto. En'volYen o corpo 
do companheiro uo manto de Santo 
Atanasio, como desejava. Para fazer 
uma cova viu-se embarnçado visto 
que não havia no lugar instrumento 
11cnhum ·para cavar. a terra. Deas 
vµ,iu-lhll em auxilio. Da floresta pro
xima v1era.111 dois leões, os quais com 
grandes uivos se deitaram aos poo <lo 
cadaver, e depois ele terem assim da· 
do sinal de gratidíl.o, escavaram na. 
terra uma. abertura assaz larga e fun· 
da, para nele poder-se sepultar o COi'· 

po do Santo Eremita. Antão rezou ~o
bre o defunto e sepultou-o. 

A unica. roupa que de Paulo exis· 
tia, uma tunica feita de folhas tle 
palme:ras. Antão levou-a. como 13m· 
bra.nça preciosa e dela só se servia. 
110s grandes' dias de ·resta. 

S. Paulo, segundo o calculo de S. 
Jeronlmo, morreu no a:no 347, tendo 
a idade de. 113 anos. 

Notas Missionárias 
Das Mís~es na China 

De Chungking anul>.Ciam que o gc
nerallssimo Chiang-Kai-Ci;.~k. ciente da 
admiravel energia e da d~icaçãO de 
Mons. Tomâz Megan em levar lb- cabo as 
diferentes obras de assistencm i;ocial, 
nomeou-o chefe do corpo Chinês de S;:r
viço Social da Guerra, grau este corres•· 
pondent~ ao de general de Brigada. Es
te Corpo é uma dependencia do Exer
cito chinês, e s•.ias atividades se esten
dem a toda. a. China do Norte.· Sua me
ta princlpa.J é organizar escolas, orfa• 
na too, colonias agrícolas e unidades 

, sanitarias. Este , Corpo é formado óe 
religiosos, leigos, homens e mulheres. 

Mons. Megan aceitou as respOnsabili
dades e já pós mãos à obra sem contu
do usar do seu titulo. Um leigo, seu 
ajudante, leva 3-'l insígnias de brigadei
ro general. 

Em cai'ta recente a Mons. Paulo 
Yupin, Vigario Apostolico de Nanking, 
Mons. Megan informa: "A fome em 
Honan nos martlriz~ mais uma vez. Ha 
muito tempo que não . chove. Nuvens 
interminaveis de gafanhotos cobrem os 
nossos campos. As provisões para u,te 
ano são piores que as do ano anterior 
quando em muitas regiões 20% das po· 
voações pereceram de inanição". 

India 

Em uma recente carta do &cvmo. 
Morui. Pedro Jansser, S. V. D,, Prefeito 
ApOstolico de Indore, lemos o seguinte: 

''É somente conhecido aos anjos o 
numero incontave1 de sacrifícios e 
dtsenganos por que passaram os meus 
heroicos mi:;slonarios, Ao numero re
duzido deles - 30 apenas - para per
correrem um territorio de 60 mil km2, 
povoado por 6 milhões· de alma-s, se 
acrescentam ainda as condições cria
das. pela guerra. Destes 30 Sacerdotes, 
8 foram l\lternados, 2 dispensados por 
motivo de doença e 15 outros foram 
obrigados pela:, restrições belicas, a exer• 
cerem sua. atividade _apenas em 
uma pequena parte da Prefeitura. Es
te estado de coisas retarda imen
samente a. ação missionaria. A face 
economica. de uma. missão é sempre o 
problema. mais dif!cil e maximé agora 
no tempo de guerra em que nos 
foi fechada a fonte generosa da Euro-

pa-. Que consolação para nós podermos 
contar com os nossos amigos e benfeito
res. da America, sem os quais ser-nos-ia, 
impossível viver, Em nossas oraç5?.~ 
e na Santa Missa jamaL~ nos esquece• 
mos daqueles que nos ajudaram". 

Austrália 

Consta que aí foi fundado recente• 
mente um novo juvenato da COllgrega,• 
ção _do verbo Divino. 

Nova Guiné 

Noticias provenientes dessa missão 
anunciaram ·ci,ue muitas das nossas Igre
jas e casas pa'l.:oquiaiB foram saqueada.J 
pelos nativos. 

Ilhas Ff.'>landezas 

Foi posto em liberda,le o Revmo. Pe. 
Clerk, S, V. D., que nos roJere que os nos• 
sos mission2,rios sofrernm muitQ ~om a 
i;uen-a. 

De Roma 

O Generalato da s. V. D. se acl1$ no
vamente instalado na sua sede, mas sem 
comunlc~,ção alguma ·com as província:: 
d;. Congregação na Europa. 

Argentina 

A Congregação do V. D. na Argentu1a. 
entoou cheia de jubilo um Magnlficat. 
ao senhor, p0rque mais 7 de seus fi
lhos receberam no dia 3 de d~zembro a. 
o.·ctnnação sacerdotal. 

Brasil 

A nossa Província. "R<lgir,a Apostolo
rum" se revestiu de gala, fazendo subir 
ao trono do verbo Divino cfo.,ivos hinos 
de alegria e gratidão porque 3 filhos 
seus foram, no dia 8 de dezembro, inves
tidos dos sagrados poderes sacerdo
taw, celebrando eles a sua Primeira 
MiSSa no dia 10 de dezembro. No dia. 
23 de dezembro outros confrades re
ceberam a Tonsura e as Ordens ,Me
nores. 

Academia Missionária 

Quando contava 113 a.nos, recebeu 
a visita de Santo Antão. Este santo 
varão, igualmente eremita, tinh.a no
venta anos e julgando-se o homem 
mais velho do mundo, com este p,m
samento se envaideceu, Deus lhe re
velou a existencia de um ente ma•s 
idoso, e mais santo e ordenou-lhe 
que O procurasse. Sem saber para 
onde se dirigir, pôs toda: a confiança 
em Deus e entrou no deserto. Tendo 
andado metade,.do dia, encontrou um 
desconhecido, ao .qual pediu informa
ções relativas à niorada ele Paqlo. O 
homem, sem di1.er palavra, indicou 
com a mão a direção e fugiu. Dois 
dias e duas noites. pisott Antão a 
areia do deserto, qua.11do · perMlJelt 
uma loba faminta, que fugith•a, se es
condeu numa gruta. Antão loí·lhe ~o 
encal,o e, penetrand_o mais no in• 
terior ela gruta viu-se diante .ela ~ela 
de Pn.nlo. Este vendo-se descoberto, 
fechou-se no esconder!jo e Antão 
11oz-se a orar, atê que o eremita se. 
resolvesse a aparecer. Depois de mni
to esperar, a porta se abriu e Paulo 
saiu da ctila. Os dois abra~aram-se 
e apesar de nunca se terem visto aa 
vida, chamaram-se pelo nome, re
conhecendo naquéle enconLl'o uma 
singular permissão da Divina Provi
dencia.. 

SOU INDIFERENTE. ••• 
Abrimos uma Agencia Missionaria for..

necendo semanalmente noticias das mis• 
sões a todos os jornais e revistas cato• 
licos do Brasil. · 

Consola-nos sobremaneira o aumento· 
sempre crescente de almas que aderem 
ao nosso "Cooperador Missionario". Es
tamos com 600 colaboradores fervm·o
sos. Será que neste ano poderemos CC'll• 

tar com 1.000? 

"Afinal achaste, - disse Paulo a 
Antão - a _quem procu1·s.ste. Esrás 
vendo um homem que daqui a pouco 
será pó e ciÍtza". Depois pediu ao 
hospede informàções · sobi'e o estado 
das -coisas 110 · munclo, :,obre· a per
seguição etc, a que .Antão respon1leu · 
do modri <1ue llie era. possivel. 

En({lianto .diàlogayam,- veiu o cor
vo e trouxe duas rações cle pão. Ven
do isto Paulo cileió de admiração dis· 
se: 

''Vê como Deus é bom e ·misericor
dioso, mandando-nos o nosso manjai·. 
Sessenta anos a(!ui estou e recebo 
diariamente . um pãozi11ho; por causa 
d·;. tua v:sita mandou-nós hoje ra\;ão 
dobra.da". Nisto os dois varões re
conhecel'am a intervenção da Divina 
Providencia .. Muitas horas perl!laue
ceram em coloquio e à noite passa
ram em oração. No dia seguinte disse 
Paulo a0 companhefro: "Ila muito 
tempo sabia eu 'que moravas nesta · 
redondeza. Estando eu no fim da vi
da Deus te mandou, pàra dar se, 
iJUÍtura ao meu col'po". Antão se en• 
trísteceu coin estas palanas e pediu 
ao santo· eremita que, inclo para o 
céu o jevll.sse consigo. Este porem, 
respondeu: "É da vontade div:;ia, 
que fiques ainda algum tempo no 
mundo, para o belll daqueles que te 
venera.m como mestre". Pediu en~ão 
a Antão que fosse buscar o manto, 
que tinha recebido ele Santo Atana
sio, para nele )l!e envolvei· o ·-corpo 
depois de morto. Assim fez, para Q'le 
Antão. não fosse testemunha de !ma 

Retiros de Cabos e Soldados 
Transcrevemos de "O Bom Soldado", 

numero de dezembro de l!l44, a seguin
te auspiciosa. noticia: 

"Temos uma. otima noticia vinda de 
São Leopoldo. Os cabos e soldados do 
s.0 B. e. iniciaram a. pratica de retiros 
espidtuais naquela guarnição. 

Retiros fechados de 3 dias, bem se 
vé, são· possíveis nos intervalo.s dos pe
ríodos de lnstrucão, quando os coman
dantes costumam dar 4 dias de dispen
sa do serviçO. Mas,· mesmo no curso do 
ano de instrução, estão sendo 1·ea1izados 
i-etiros de um .dia. e uma noite, a come
çar de saba.do às 17 horas até domil1go 
às 20 horas. 

Estes podem ~er ma.is frequentes e 
até mesmo mensais. 

São magníficos os resultados colhldoo 
por estes . treinos. es1>!1·ituais. Resultados 
de bem-estar pessoal . é resultados coleti
vos da mais sadia camaradagem e de 
excelentes . frutos disclplina.res. 

Fazemos votos que o exemplo do 8.0 
B. e. se propague por todas ~ guarni• 
ções brasileiras. 

. Aqui no Rio estes retiros forain_ rea
lizados durante• muitos anos por turmas 
de oficiais e ultimamente os aspirantes 
da Escola. Naval pasaaram a realiza-los 
na. Casa Anchieta, da Gavea. 

Memno quando não seja pOssivel em 
da.da oportunidade reunir somente ho• 
mens de farda para esses exercicios, que 
teriam um cunho especial para. homens 
de fal'da, sempre é possível e convenien
te que oa no=s camaradas, oficiais e 
praças, ~ incorporem às turmas civia 
que costumam fazer seus retiros perio
dicos: 

Enfim, o. exercicio, o treino, é neces» 
sarlo. a. todos, , Nenhum soldado vai à 
gueri·a. sem muito treino é exerc!cio. As
sim deve ser a a.Jma cristã que vive em 
constante luta <,ont1·a 1nilnigQi, j.nvi,,i
veill. 'I're!nar e vl~iar, •• ~ · 

Soa indiferente a· essa questão de 
religiã.o, dizia um senhor que aparen· 
ta va certo grau de cultura e distin
ção social. :Não me adianta esta cu 
aquela. Toda, ao meu yer são iguais 
e eu trato-as como se nã.o existisse;n. 
E esse senhor entrava em comenta
rios, term!nando · por atacar, ora e.e 
flanco, ora de frente a fé catolica 
que, ao seu ver, tinha abuso$ ilitole
raveis. Fàltou quem lhê mostrasse 
ai a sua incoereucia advertindo-liie 
que não lhe era indiferente o proble
ma religioso, 

Se o era, porque atacava assim a 
lgreja? Que lhe interessavam a ele 
os seus abusos, os seus erros, os seu_s 
absurdos? 

A ~ua proclamada indiférença não 
era Ú1a:s que um pretexto para ca- · 
muflar sua prevenção ou preconceito. 

Se ataco e que alguma coisa me 
magoa. a c.:miciencia ou algum calhau 
me fere oo pés. 

Ninguem pode ser indiferente em 
materia de fé e réligiiío. O fenJ1,1ei10 
religioso é tão gr.i.ve, é tiío p:·c::"ndo, 
desce tão certeiro ao anrngo ela co?l· 
ciência que é impossivel oiha-lo com 
a indiferença. com que se olhá 11111 

acontecimento passageiro. 
Ele está dentro da: alma e a cada. 

passo o homem o encontra em si mes
mo, na oposição ás suas conveni~n
cias, numa leitura, num acontecimen
to. 

Por mais que (1 ueira parecer su
perior ou indiferente, depara-se ele 
em toda a parte ·com fatos, Jútas, pro
blemas, situações 4ue o fazem brotar 
de dentro, 01:a ·em ar.gustias inter:o
res, duYidas, escarneos, ou ataques. 
É o problema mais serio da vida. 
"Aquele élll que ·mais. facilmente se 
levantam as paixões e se chocam as 
posições". 

E são em geral os choques nl'l.is 
violentos, as paixões mais indoma
veis. 

Não há pàra ele ind'f~reuça pos
sivel. Em materia de religião ou há. 
amor ou adio. O que aconte·ce· é ~íle 
esse amor é não raro tão pequeno 
que não ~e percebe. O odio é tão suUI 
e disfarçado que não se descobre. Ex
plode ou transparece de mil man~i
ras. Atacando, criticando, rlclicula
rizando, dim!nuindo ou aumentando, 

· encobrindo ou negando, o suposto in
diferente, esforçando-se por parecer 
superior e encobrir a sua. indiferença, 
vai se traindo a cada passo. 

E em todas· estas tra:ções do sub
conciente, a Igreja é sempre o .alvo, 
o abantesma de seus remorsos, de 
seus recalques, de suas repulsas. 

A IGREJA NA CHINA 
Despacho procedente da cidade de No

va York, informa. a N. C., que o Exmo, 
Revmo. Mons. Julius Díllon, P1·efeito 
Apostolico dos Franciscanos Americanos 
em Shasi, China, à sua chegada a Nova. 
York, revelou aos Escritorios Na
ciona!S de l"ropaganda. Fide, que a Igre
ja. cato1ica dirige na China missões e 
postos missionarias em ma~ de 33.000 
localidades. 

"Isto significa, que se deve manter 
uns 100.000 seculares auxiliares; mes
tres, medicos, . enfermeiras e catequilstas, 
alem dos 3.987 sacerdotes e 12.000 Re· 
ligiosas e .Irmãos que tl'aballlam nas mis
sões. Sustentam-se· na China·- 7.628 es~ 
cola.,, 432 orfanatos, 266 hospitais e 744 
dispensarios. Antes· da gusrra as Irmãs 
tinham sob seus cuidados, cada ano, 
30.000 orfã.os e 60.000 bebês; as escolas 
contavam com uma matricula de melo 
milhão de alunos, e dez milhões de pa. 
cientes recebiam anualmente os cuida
dos · dos hospitais, di.spensarios e . asilos 
sustentados pela Igreja, Esta caridade 
universal - · conc!ue o Exmo. e. Revmo. 
MOrui. Dillon - sustentada heroica.men
te pelos m!ssional'ios durante os anos 
de prova. iml,)ootos !ltla. guerra, ganhou 
iundamente o coração do chlnês, 

i p.orque ela das religiões é i nfe• 
lizniente ~ que lhe aparece mais rea.l, 
mais perto, mais verdadeira. Ele não 
quEJr que o seja; ma~ a sua concie!l· 
eia lhe diz que o é. Ele repele aque
la luz, não a tolera, porque ela o es
tonteia, E querendo ser indiferente 
ataca, ·critica, malel:z. E deixa Vir à 
tona e ser vi~to · e entendid.o pelos 
outros o que nega, o q·ue não queria 
ll10$lrar a ni11guem. · 

Kão importa q11e s:mule esse odio 
com ·um pretenso ,interesse social ou 
politico. O <1:srarce não esconde o 
fim 11rinci11al que é atacar a, fé riue 
não lhe convem ou que ele despresa. 

Kão pode haver indiferença no pro
blema religioso. O homem em coisas 
de religião ou ama ou odeia, ou abra
ça ou repele. Por mais material que 
seja. on por mais culto que se julgae. 

l\Iesmo fechando os olhos à luz, 
el~ sente o reflexo, à visão da clari
dade que o envo!Ye, 

De "A Tribuna." de Campinas 

Eis um dos ecos do nosso apelo emi 
favor das missões: "Continuo lendo com. 
bastante interesse todos os folhetGu e 
sinto-me bastante comovido com tama
nha p~rscguição aos queridos missiona
rios ! Penalizo-me bastante dos sofri
mentos daqueles que, não medindo es
forços e sacrifícios, desconhecendo !X?l' 
santa con veniencia todos os impecílhOs 
dos seus arduos trabalhos, indiferentes a. 
todo e qualquer sofrimento, tudo supor
tam, tudo fazem para aquisição de al• 
mas para Deus! Em minhas comu
nhões, Missas diarias, enfim em todas 
as minhas conversas com Deus, aqueles 
nunca ficam esquecidos. Estimo-os e 
respeito-os bastante para fazer dia.ria
_mente tudo o que posso para o bem çs• 
piritual de todps ". 

Academia Missionaria. S. V, D. 

35.0 ANIVERSARIO DE tABARo~~ 
"O Ll!baro·• henemerito orgão ofi

cial (la Dioces~ de Taubaté, comemo
rou no c1 ·a 9 pp. o 35.o aniversa;·io 
ele sua fundação. Lutador incansavel 
cl3. causa da Igreja, "0 Laba.ro" con
ta inumeros amigos e admiraclor.es, 
Quer em Taubaté, quer fora dessa 
Diocese. Transcrevemos de seu n. c!e 
7 de jaireiro ultimo, o artigo co1Ue1Ul)-
1·ativo do 35.o aniversario. 

"O LABARO" 

Esta folha comemorará rlia 9 proxi
mo seu 35.o ano de existencia. 

O fato poderá parecer, comum e 
trivial, a alguem não penetrado elas 
dificuldades materiais e das compen
sações espirituais da Boa Imprensa. 

Para nós, porem, a data assume re
levo especial, e sem constituir opor
tunidade para as expansões vaidos::ts 
do mundo, ela bem que nos dá oca· 
sião para uma prestação de contas 
com a nossa -conciencia, ante o c.le· 
ver cumprido. 

·· Efetivamente, Lutamos, até aqui. 
Enfr.entamos, não raro, situações 

embaraçosas, mormente na vida fl. 
nanceiya cio jornal, e por vezes, no 
dever sagrado e intransigente da I•'é, 
arrostamos instantes de lutas e de 
sacrificios. 

Mas, Nosso Senhor não nos deixou 
tambem um só i11stante, dado que a 
imprensa catoiica. é obra eleita de 
suas bençãos, e sua vida só se con
solida e justifica, mesmo, sob o ca
lor elas lutas e dos sacrifícios. 

Fundação · do ine:iquecivel e santo 
Bispo Dom Epaminondas, depois aca· 
lentado pelo zelo pastoral de Dom 
André Arcoverde, e óra sob as vistas 
carinhosas de D. Fràncisco, "0 La.ba· 
ro", como uma das mais caras e opor
tunas fundações da Diocese, jamais 
traiu a sua finalidade; pelo contra
rio, bem que se tem decisivamente 
entregue às lutas pacifivas ou difi
ceis da Fé e da propag~ão dos san• 
tos princípios da nossa Religião. 

:Não estamos aqui para repisar as
sunto tão debatido, qual seja a ue
cessidade da Boa Imprensa, nos tem
pos que correm.• 

O jornal, penetrando todos os la· 
res, pode fazer o bem causar o mal. 
Constroe e destroe. 

Leitura rapida e ,acil, sem exigir 
g:·ande raciocinio e ao .alcance de to
das as bolsas, o jornal periodico é o 
veiculo eficienle das Ideias e obras. 

Dai, a delicadeza elo seu mister, a 
responsabilidade da sua função. 

Dai, sobretudo, a necessidadé Im
periosa, agora mais que nunca, do 
jornal que, com orie11tapão definida, 
sob leme seguro, prega e defende 
bons principios, educa e estimula o 
povo para as grandes cat!sas, 11a de
f<isa constante do Lar, da Familia, da 
SncledaC:e. 

E o jornal catolico, firme e orto
ll,oxamente catolico, ~ assim ,.... en-

frenta, é verdacl e, a viela dificil, one• 
rosa e sacrificada, da boa imprensa, 
nns indica a grande consolação da 
felicidade comum que seus leitores 
alcançam sob o conhecimento das 
verdades eternas desta eloutr:na 
imortal de Cristo. que assistiu os al
hores da Patria querida e há de fa. 
zer, para nossa alegria, um Brasil 
etel'namente feliz e abençoado! 

Nesta hora, pois, em que a nossa 
folha diocesana, completa o seu 35.o 
ano de lutas, elevam nossos corações 
a Deus Kosso Senhor, para. agrade
cer-lhe as bençãos extraordinarias 
com que nos encorajou, nos instantes 
arduos da nossa cruzada. 

Nesta hora de int:ma satisfaçfio 
par; todos nós, valorizemos, agrade· 
ciclos, a colaboração material ou in• 
telectual de todos os que nos ajuda
r,un até aqui, e num apelo confia!!· 
te, manifestemos-lhes a confiança 
que nutrimos de que, com aquelas 
bençãos copiosas de Nosso Senhor e 
com a assistencia ·sempre carinhosa 
e o apoio valioso do nosso amado 
Bispo, "O Labaro" prosseguirá na 
sua finalidade precipua e intransi• 
g3nt'l de propagar e defender os pos• 
tu lados · que imortalizam e onobr&• 
cem a nossa Santa Igreja .. 

-----1 

SCIENTIFICAMENTB 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada s«:cativo Sda Sebost!do 
combale sclenlllicamenle lodo • 
qualquer olleo:d.o cutoneo. como 
selam, '.;.. ridos em ger.al \JJceraa 
Chagas anligas Ectemas. Eryslpel~ 
f rlel;as. Rachas nos pés e nos seios. 
Espinhas. Hemorroides. Quetmadu
ro•. Erupcôes. Pico las de mosquitos· 
• lnsectoa ven .. nooos 
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A 1 LHA DA ESPERANÇA 
De Cruz D' Alva 

Desassombrada narrativa da formidavel tragedia que envolveu o mun
do inteiro. Exaltação dos heróis e defensores da civilização. Oito poemas 
com 10 ilustrações: A ILHA DA ESPERANÇA - CAMINHOS ERRAN
TES - A BANDEIRA ESTRELADA - O CASTIGO - A ARANHA 
AMARELA - TERRA DA SANTA CRUZ - O LAR PATRIARCAL - O 
CAMINHO DA PAZ. Nas melhores livrarias de São Paulo - Rio -
Belo Horizonte - Recite - Ribeirão Preto - Campos - etc. Um livro 
diferente, que vai merecer o seu apreço e honrar a sua biblioteca. 

EVANGELHO 

NOSSA MA[ MISTICA 
:SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DA EPIFANIA 

(S. João, 2, 1-11) 

Naquele tr)mpo, ·celebraram-se bodas em Caná da Galiléia, às quais 
assistia -a Mãe de Jesus, que tambem fôra convidado com seus discípulos, 
Ora, vindo a faltar o vinho, a Mãe de Jesus lhe disse: "Não· têm mais vinho", 
- Jesus lhe respondeu: "Mulher que nos Importa isso a mim e a 'ti? Não 
chegou ainda a minha hora". No entanto sua Mãe disse aos servos: "Fazei 
tudo o que Ele vos disser". - Estavam ali seis talhas de pedra, ·que serviam 
para a purificação dos judeus, cada uma das quais podia ·conter duas ou três 
metretas, Disse Jesus aos servos: "Enchei as talhas de ãgua", E eles enche
,·am até a boca. Acrescentou ·então Jesus: "Tirai agora, e levai ao presidente 
da mesa". O que eles fizeram. - Logo que o presidente provou a ãgua que 
s" convertera em vinho, não sabendo donde vinha ele (mas os servos que 
h,1viam tirado a água o sabiam), chamou o esposo e lhe disse: "Toda gente 
serve primeiro o bom vinho. e quando todos ei:tão satisfeitos serve ·então o 
menos generoso; tu, porem, guardaste o melhor para o fim". - Este foi o 
primeiro milagre de Jesus, em Caná de Galiléia. Assim m,inifei;tou a sua 
gloria e os discípulos creram nele. 

COl\lENTARIO 

Dizem os Santos Padres que Oe>is 
Nosso Senhor, na Sua Providencia 
Misericordiosa empreendida no senti
do de restaurar o Genero Humano, 
decaido em Adão, usa de um proces
so analogo ao observado pelo honrnm 
na s.ua queda. A saber: assim como 
foi uma mulher - Eva - quezú in
duzil' e, homem ao pecado que viciou 
toda a raça humana; assim, é por 
meio de uma mulher - Maria - que 
os homens se levantarão da culpa 
para tornarem à. amizade e familia 
divinas. 

A inesma veráade gostam os San
tos Padres de enunciar de outra ma-
11eira: Do mesmo modo que por nia· 
Tia recebemos a Jesus Cristo, assim 
é por Ela que seremos entregues a 
Jesus Cristo. 

Ou ainda: Como foi l\Taria que em 
f:eu .seio purissimo fonnou a Jesus 
Cristo, mediador entre Deus e os bo· 
mens, redentor destes, e reparador 
dos direitos lesados daquele, assim 
é :\Iaria quem formará. em nós a Je
sus Cristo, 0 u nos conformará. com 
Jesus Cristo - condição indispenil&
vel da nossa salvação. 

* * * 
Todos estes modos exprimen, 

mesma verdade: Só se vai a Cristci 
Jesus por meio de Maria Santíssima. 
E esta verdade tem seu fundan1ento 
escriturístico no presente EYangelho. 

Quem lê atentamente este trecho 
de S. João, não pode não tirar as se· 
guintes conclusões: 

1. Foi Maria quem determinou a 
Jesus Cristo a operar seus p1•odigios: 
":llulher, ainda não chegou a minha 
hora"; e "este milagre deu Inicio aos 
demais prodigios de Jesus Cristo". 

2. Este milagre operado por inter
cessão de l\faria Santíssima, deter
minou a Fé nos discípulos de Je,as 
Cristo: ""E crearam nele os seus dis
cípulos". 

Ora os discipulos são a Igreja: 
"Tudo que ligai-eles será ligado; tudo 
quo desligardes. serã desligado"; e 
"Estamos edificados sobre o funda
mento dos Apostolos e profetas". 

Insinua, pois, de maneira clara São 
João no seu Evangelho o papel ca1ii
tal que tem Maria Santissima na 1103· 

sa vida espiritual. til a Igreja quem 
nos gera para a vida da graça, como 
é pela adesão a Catedra de Pedro 
que recebemos essa graça e a con
servam'os - Mas, da mesma maneira 
que esta adesão a Pedro não impeile 
a ação direta de Jesus Cristo em no.~
ses almas, antes, são cluas ações con
comitantes; assim tambem a geração 
com que a Igreja nos transforma em 
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filhos da lur. não impede a gera<;ão 
com que a Virgem Santíssima cansa 
em nós identíco efeito. Da-se mesmo 
rnaravilha semelhante a- que se ela 
eu tre Jesus Cristo e seu Vigario: a 
ação de Nossa Senhora é concomi· 
tante a ação da Igreja: ,são duas Vir
gens e duas partenogencses, cujo 
fruto é o dom sobrenatural do Cristo 
Mistice: Nosso Senho1• Jesus Cristo, 
cabeça, unido aos seus fieis, seus 
membros. 

"* * * 
Eis porque a Santa Igreja jamais 

se cansou ele recomendar aos seus 
filhos, terna. e fil-ial devoção para 
com !\faria Santíssima. 

l\1ãe de Deus, ela ha de se encon
trar onde quer que se gere' alguma 
cousa de divino. :ií: o que se dá em 
nossas almas com a graç.a santifican
te: somos deificados. Por isso somos 

_ filhos de Maria, gerados por seu PU· 
risslmo e místico seio. 

Outra conclusão é a inutilidade do 
qualquer apostolado que desconheça 
este principio basico e ..• elementar. 

EM JACAREZIN HO 
FESTIVrDADES Ellt LOUVOR DE SAO 

SEBASTIAO, z:o PATRONO DA 
CIDADE 

No ·c11a 11 pp., teve Inicio na cidade 
de Jacarezlnho (norte d0 Paranâ), so
lene novena na. catedral Prcivlsorla, pre
sidida· pelo Exmo. e Revmo. sr. D .. Er
nesto de Paula, Bispo Diocesano. Du
rante a novena pregou o Revmo, Padre 
José Conceição Paixão. 

No dia 20 de janeiro, !esta de São se
bastião, às 7 horas, haverá Millsa festi
va de comunhão geral das associações 
e dos fiéis: às 9 horas, solene Missa pon
tifical, oficiando o Sr. Bispo Diocesa
no. Ao Evangelho fará o panegírico do 
glorioso martir, o Revmo. Padre 
José Conceição Pªlxão. As l4 horas, o 
Exmo .. Sr. D. Ernesto dé Paula adminis
tra.rã o Sacramento do Crisma, na ca
pela do Pa.lac!o Episcopal. 

As 17 horas, haverá proci.%ão com a. 
imagem de São Sebastião. 

EENÇAO E COLOCAÇAO DA PRI
l\IEIRA TELHA NA CATEDRAL EM 

CONSTRUÇAO 

No dia. 20- de janeiro, Jogo após ó so
lene pontifical, o Exmo. Sr. D. Ernesto 
de Paula, acompanhado do Revmo. Cle
ro, autoridades, associações. colcgios ca
tolicos e fiéis em geral, se dlrigil·á pa.ra 
a Catedral em construção, onde benze
rá a primeira telha, dando-se em se
guida inicio à cobertura da capela. Mor 
do majestoso templo. 

QUERMESSE Ê1\-1 BENEFICIO DAS 
OBRAS DA NOVA CATEDRAL 

Durante a novena preparatoria à fes
ta do 2.0 padroeiro da. cidade e da. Dio
cese, funcionará a.traente quermesse, na. 
praça.. Rui BarbOsa. em benélicio das 
obras da nova. catedral. 

a_oou CAIOl.l<IO 
oeve 1er o· 

"LEUIONAUIO" 

A lição de Dom Vital 
D. Vital é um dos símbolos mais 

imponentes da nossa historia. O Bis
po martir de Olinda representa, real
a1ente. o primeiro movimento de rea
çfw do espírito catolico contra a 
mentalidade de transigencia e de 
acDmodação com o erro, que se e::;
paihou larga e pmfundamente pelo 
pais, no passado e que lastimavel
mente ainda perdura. 

Erram aqueles que julgam D. Vital 
;amo um Bispo de temperamento 
,rascivel, de ideias estreitas, intra
ta vel e inca.paz de um gesto de com
prnensão e ele magnanimidade para 
"º111 as fraquezas da especie humana. 
:,.;ão, pelo contrario, soube ele aliar 
de maneira exemplar 0 mais alto 
zõJo no cumprimento dos seus deve
res apostolicos ao mais perfeito ~s
pirito de caridade. Ou para ser mais 
exato: D. Vital nunca se esqueceu 
que a caridade era o prfmeiro de 
.;eus deYeres de Bisilo. E nisto est,\, 
exatamente, a grandesa da sua per
sonalidade, incomparavelmente supe
rior à de quantos se atiram contra 
ele. 
Em· todo o decorrer ela Íuta que tra
vou. ainda no momento em que uma 
sentença in!qua, filha da mais cega 
o vil paixão politica, o arrancou <lo 
trono episcopal para lônçá-lo na de
solac;ão de um carccre, o grande li· 
dador da causa do cristianismo não 
se deixou seduzir pelas leis cio 0'.!i0 
e ela vindita. Nenhuma ameaça, nem 
mesmo aquelas que se transforn1a
ram numa realidade que a historia. 
regista com vergonh.i., conseguiram 
abalar a sua firmeza na defesa dos 
direitos da Igreja; nem a voz ])óde
rosa do poder imperial, nem a grita
ria irresponsavel dó parlamento e da 
imprensa o demoveram de comprir 
o seu dever; ,mas nunca nem por um 
só instante, a sua serenidade foi per· 
turbada ou a sua energia deixou-se 
afastar da ,..enerosidade, D. Vital· hu
milhado nã~ humilhou, insultado' não 
insultou, caluniado não •caluniou. Fel 
implacavel para com o erro maço;1i
co, mas fez tudo o que era humana· 
mente possivel para que os seus ini
migos que eram os inimigos ele Cris
to, encontrassem o Cristo Redeu tor. 
Não foi o odio às infelizes vitimas 
da maçonar:a o que o levou a· uma 
atitude de coragem tão grande que 
alçou fJ seu nome às glorias da pos
teridade, a esta gloria que é. segun
do o preceito bíblico, o prêmio da
queles que trabalham para a gloria 
de Deus, porque como diz o salmis
ta a "memoria do justo não perece
rá". Foi, ao contrario, um incendio 
de amor ao prox'mo o que impeliu a 
D. Yital a ir até o sacrifício ela lrnmi· 
lhaçã0 do carcere, para salvar do 
monstro anti-cristão as ovelhas do 
seu aprisco 0 aquelas outras que já 
liaviam trocado os principios da ver
dade salvadora pelos princípios. da 
perdição demoniaca. 

Só um catolico, isto é, um homem 
qne avalia devidamente os benefícios 
eternos da religião de Cristo e que 
salle O mal irreparavel que produz o 
ateísmo de que a maçonaria é !ns· 
trumento serã capaz ele entender to
do o sentido da batalha que D, Vital 
travou. 

Só um catolico que tenha plena 
concienc:a das vantagens ela sua fé 
será capaz de entender o imenso es
pírito de caridade ele D. Vital, o seu 
magnifico desprendimento pessoal 
por amor de seus semelhantes. ;1[as 
ainda aqueles que vivem fora lla 
!·:reja, ainda aqueles que nunca se 
aproximaram ele Cristo ou que Dele 
muito se afastaram não poderão d•~i
xar de admirar 110 Bispo de Ol!nrla 
a dignidade com que soube com1Jor
tar-se, a firmeza ou antes a corag2m 
indômita c;ue revelou na clefeza elas 
s1_1as prerrogativas e das suas cren
ças. Esta figura de lutador, a enfn,n· 
tar, num meio que lhe era inteira
mente adverso, os maiores nomes do 
parlamento e os mais poderosos jor
nais do pais, 0 ministerio e até o ün
peraclor, esta figura de lutador, que 
se negou a capitular ainda quando r,e 
sentiu abandonado até por aqueles 
que professavam a religião rle que 
ele era Bispo, e que não se acovar
dou em quando a po1mlaça excitada 
em suas paixões elementares cerca
va-lhe o palacio, nem quando os iigim
tes elo poder publico o foram husca.r 
para cumprir a pena das galês; esta 
figura de lutarlor é digna da admira-

. ção e- do respeito de todos os h<l· 
meus de bem, de todos aqueles qne 
prezam a dignidade da nossa especie. 

Mas para que se comprenda a im· 
portancia do papel historico desem
penhado por D. Vital é necessarío 
que se examine em suas raises mais 
profundas. as condições excepcional-

PEDRO LAFAYETTE 
Diretor da revista "Rea ção Brasileira•• 

mente gra1,es do a~biente que o cer· 
cava. 

Uma das cousas ma:s longinquas, 
mas, talvés a mais ponderavel 1:e 
quantas_ concorreram. para o drama 
em que se viu envolvido o giande 
Bispo foi a expulsão dos jesuitas do 
Brasil, ato, esse de_ Pombal imensa
mente. danoso· para o futuro do nos
so pais. Não "faço senão repetir a opi
nião dos mais consagrados cultores. 
da nossa 'historia ao dizerem que os 
filhos de Loyola vinham sendo incan
sa veis e eficientes obreiros da no asa 
unidade nacional. E quero da-r a esta 
expressão o mais largo significado, 
porque não entendo por unidade na
cional uma simples unidade geogra
fica. Os jesu:tas como é sabido coia
boraram decisivamente para a nossa 
unidade geografica ·estabelecendo t,s 
bases 'de um ent~ndiÍllento efetivo 
entre os colonos, e os selvicolas, en
tendirgento este que não se. teria rea
lizado sem o seu apostolado, e gra
çM ao qual foi possivel vencer os in· 
vasores estrangeiros. 

Mas a essa glorio!'la ordem cabe, 
tambem o merito de ter pcrceb:do 
- e s(, ela o percebeu naquela oca
~ião - que a unidade geografica era 
insuficiente, .e que era necessario 
criar uma unidade moral, cu1tural e 
religiosa. E nesta emp!'esa portento, 
sa atirou-se com uma dedicação e 
desprendimento só comparaveis aos 
dos ·cristãos dos pr:meiros seculos. 
A form!davel obra -ia se realizando 
com, vertiginosa rapidez. Ao traba
lho da catequese o jesuita acrescen
tava 0 trabalho d·e educar, de ensi
nar. enfim de or<>anizar uma cultura 
nova, maa essencialmente cristã, na 
America. 

Das iniciativas tomadas pelos je
suítas no decorrer dos anos que -per• 
maneceram no pais, vê-se que era 
plano da ordem criar uma vasta 1·ecle 
de colegios do norte ao sul e, talvés, 
avançando mesmo pelo interior, tal 
como se deu no Paraguai. Não é lli
ficil imaginar as consequencias i21-
portantissimas e altamente beneficas 
que teriam resultado para o Bra:;il 
da reallza'ção deste programa. Teria· 
mos uma sido nação de mentalidade 
catolica com uma elite de cultura ca
tolica, e não apena·s uma nação tje · 
piedade e habitos catolicos. E, negse 
caso, não teria havido lugar para um 
escandalo tão brutal e tão lastima yel 
como aquele que fez de D. Vital uma 
vitima gloriosa. A maçonaria e o li· 
beralismo n"ão teriam podido criar 
raízes fundas ou pelo menos, não te· 
riam podido fazer as devastações que 
fizeram. '!'criamos sido uma nação 
em que- os homens de governo seriam 
conscios da distinção que deve ha· 
ver entre o poder temporal e o poder 
eclesiastico distinção esta. que não 
significa indiferentismo entre os dois 
poderes, mas colabora·ção e entendi
mento mutuame1ite respeito.so. Te
riamos sido, enfim, uma nação em 
que as elites intelectuais seriam ca· 
pazes de fecundas reações contra as 
ideias dissolventes que avassalaram 
o mundo. E, então, o Br;isil, certa
menté, teria desempenhado um papel 
d , importancia historica imensa na 
conservação é desenvolvimento dos 
valo.res espirituais da civilização 
cristã, banida pouco a pouco da Eu
ropa decadente .. Mas fomos privados 
deste destino ·glorioso pela ação ne
fasta do marquês · de Pombal, o ho
mem sinistro que maior prejuizo cau· 
son ao progresso. cultural do Brasil. 

f; verdade que somos uma nação 
catoilca desde a nossa origem. Não 
tivemos,· aqui, como aconteceu nos 
Estados Uniclos, correntes, em larga 
escala. dé imigrantes protestantes, a 
não ser já. bem tardiamente os ale
mães que se. _localizaram no sul.. Dai 
o ambiente de paz religiosa que sem
pre desfrutamos. Os proprios jesuí
tas que se mostraram capazes de 
atitude~ de heroismo sublime nunca 
tiveram de lutar .contra mov:mentos 
francamente anti-catolicos. Suas de
savenças com os colonos, desaven
ças que lhes custaram tão miseraveis 
perseguições. se travaram unicam,c,n
te em relação ãs questões de costu. 
mes, Ora esta tranquilidade rellglo
s 1 nunca' perturbada, num pais cuja 
elite intelectual estava privada ua 
cultura catolica; está ausencia de 
adversaríeis que impuzeram aos fieis 
a luta, a Juta que é geralmente 1im 

grande retemperador de energiàs e 
de virtudes, produziu no nosso meio 
un1 estado de amolecimento ldeolo· 
gico, que acabou êm infona partici· 
pação com os erros mais perig-osos 
da idade moderna. A religião tornou
S3 um s:mples habito. uma quasi su
perstição. Ficou apenas no coraç~o 
e não chegou ao cerebro. Dai este fa. 

to: po.- um lado a familia brasileira 
continuou fiel às mais belas tradições 
d'¼ piedade- e, por outro lado, a nos
sa eute intelectual e politica viveu 
inteiramente divorciada da doutrii1a 
catolica. Entre o homem domestico 
e o homem intelectual estabeleceu
s., um abismo. 

E sob o peso da influencia da fi. 
losofia ateista os deveres do culto e 

·a pratica dos atos de devoção fm·am 
ficando restritos, nas camadas - so
ciais superiores, ao elemento femini
no. 

J1: verdade que o interior resistiu, 
e continua rí)sistindo, a esta tendeu, 
eia dele teria;_ mas bem sabemos q•1e 
a influencia da cidade no panorama 
espiritual da nação tende sempre a 
aumentar, Foi assim, pois, que se viu 
as classes dirigentes u e um povo 
profunda e exclusivamente catolico 
a~eitar a maçonaria como uma asso
ciação perfeitamente moral, aceitar 
o liberalismo como ideal rle sistema 
politico-economico, e aceitar toda a 
filosofia revolucionaria de Enciclo
pedia como expressão da verdade e 
instrumento ele progresso! 

Com a sua rei igião tran1ofonnada 
em mero habito e mumificada. os ca
tolicos brasileiros mostraram-se in· 
capazes de qualquer luta apostolica. 
A autoridade dos Bispos só se faz'a 
sentir sobre o Clero e as Ordens mo
nasticas estavam condenadas por 
uma lei inominavel ao desapared
mento, como se os mongés fossem 
entes criminosos. 

Que estranha inversão das conrli
~ões primitivas da nossa formaç,io 
nacional! A tolerancla ao erro pela. 
soc:edade catolica foi num cresce.ido 
tão grande que terminou em fran~a 
adesão ao· erro e atê na vitoria r,s· 
trepitosa deste contra a Igreja Cato· 
Jic.a! E, ·então o erro, -'-- o erro maço. 
nico, o erro liberal, o erro da riloso
fia sem Deus, -:- mostrou à sacieda· 
de que a. sua lei é a da mais negra 
e cruel intolerancia. 

É sabido que no Brasil monarqul
co, ·como no Brasil republicano, o 
Clero, salvo uma ou outra excepção, 
não ocupa posições de mando na 
maquina governativa. E no entanto a 
maçonaria, que queria apoderar-Ee 
das irmandades, que queria levar a 
in!eção das suas teorias até às !la
ves dos templos e às salas dos semi
narios, lançava gritos estridentes 
contra o clericalismo". 

Sim clamava-se contra o clerica
lismo' num país·· catolico, que envia• 
va Bispos para a cadeia pelo crime 
unico de combater a maçonaria. Era 
o espírito impiedoso da revolução 
a:1ti-cristã, que ql)eria impor puhli
cas humilhações à religião. e que -pa
ra isto procurava arregimentar as 
massas populares, explorando as 
suas paixões mais baixas,_ com uma 
deu1agog-ia que tanto tinha de õom
bastica como de caluniosa e vil. 

A filosofia. ela Enciclopedi1'\, que a 
Franç_a nos exportou em tão larga 
escala· e que fez terríveis estragos 
na juventude academica de S. Patilo 
e de Recife, de onde saiam os goYer
nantes do país, conseguiu criar e fir
mar a convicção de que a religião 
era um anacronismo preji.Idiêial. e o 
Clero uma inutilidade parasita ria. 
N'os altos círculos intelectuais e po
líticos da sociedade brasileira a Ii(re· 
ja não tinha nenhum ambiente.· pro
picio à. defesa dos seus direitos ~a
grados. Cada dia era mais e ,mais és-
11oliada na· liberdade de seu ministe
rio -d:vino. A obra de Satan estava 
realizada em grande parte. Era li e
cessario, porem, ir mais adiante; era 
necessario destruir o espírito d~ pte
d3.de das camadas mais ·humildes cto 
povo, atirando-as contra o Clero, que 
exercia sobre elas uma influcmcia 
es11iritual direta .. E para tanto recor
reu-se its acusações infamantes; ás 
mentiras mais grosseiras. às explora
ções mais ig11obeis. Él que a maço:1a
ria com a sua longa experiencia 
mundlal bem sabia que as elites ~e 
evenenam com filosofias;. mas as, 
multidões só se deixam arrastar pe. 
laA paiXÕêS, 

Fez'lr, pois, a Igreja mortalzn<lnte 
em seu prestigio, destruir aos olhos 
das massas a sua majestade, vexan
do seus mais altos dignata.rios, até a 
pena do carcere, foi o objetivo das 
provocações intempestivas que a ma
çonaria moveu a D. Vital, o que aca! 
bou por arrastar tambem D, Antonio 
d·e Macedo Costa. 

I_nfelizmente o propriÓ Imperacl::>r, 
que pela letra da constituição devia 
ser o prillleiro guardião élas institui
ções e tradições cristãs da patria, 
não pode cumprir a sua missão, 1>or 
que ele mesmo foi uma das vitim,i,s 
maiores do liberalismo. Educado 110s 

NOVA ET VETERA 

princ1p1os filosoficos da UeYolu,ão, 
at1uele sob2rano tornou-se o joguete 
doei] da mac;onaria na sua obra de 
de_struir;ão d'.Js valores hierarqnicos. 
Realmente, o que caraterizou o ,e
gundo imper:o foi a falta de respeito 
ao princ:ipio de autoridade. foi a sub
estimação do valor da ordem pub!La, 
foi a hegemonia espantosa do indi
vidualismo sobre qualquer ideia de 
submissão aos interesses superiores 
da sociedade. E neste panoralllà D. 
Pedro II era como uma. folha que se 
deixava levar gostosamente pelo ven· 
to. 

:--a maioria das obras cl!daticas D. 
Vit.al é apresentado como um homem 
violento e obstinado, que !oi muito 
alem- das suas atribuições legitimas. 
t que os nossos compendios de bisto
i·ia limitam-se a ti·ansmitir às nov3s 
gerações as falsidades que se levan
taram na imprensa e no parlamento 
contra 0 grande· pastor, i,;em a menor 
preocupação de restaurar a verdade. 
Entretanto, quem examinar desapai· 
xonadamente as peças desse preces· 
so cpnstatará que o BisJ?0 de Olinda 
portou-se da unica maneira que era 
compatiYel com a sua honra e o seu 
dever. 

Rra realmente 11111 absurdo, uma 
monstruosidade gritante, querer. im
pedir um Bispo de dei\nnciar os pe
rigos que ameaçavam a sua religião 
e de a<lota.r as medidas necessarias 
para extirpar o mal. E foi esta mons· 
truosi.:àde que se consumou. 

A maçonaria difundia livremente 
os seus principios trabalhara cvm 
seg-urança, com tocias as facilidades, 
num ambiente de absoluta simpatia. 
ao mesmo tempo que o Clero encon
trava· serias e crescentes dificulda
des ao desempenho de sua missão 
apostolar. A imprensa, o parlamenlo, 
as elites, enfim toclas as forças rtiri· 
gentes do pais, haviam caido sob o 
peso das ideias liberais, e à Igreja f.Ó 

era permitido levar uma existencia 
modesta. sem nada de combativo, 
sem nada que fosse alem do culto, 
dos atos liturgicos e da adminis~ra
ção dos sacramenios. l\lil penas e mil 
bocas estavam ai ertas para den un
ciar a primeira ·infração como um 
ato criminoso de "clericalismo". l1s 
Hberdades asseguradas à religião ca
tolica pela cons"tituição, que a reco
nhecia como religião do Estado, ha
viam sido de fato derrogadas por 
uma lei mais poderosa, a lei impos
ta por uma mentalidade que se es· 
palhou larga.mente. Num país <'lll 
que os principias da revolução anti
cristã haviam triunfado tão ostensi
vamente e onde o proprio imperador 
incensava Voltaire, Diderot e Rot1s
reau. já não. podia haver lugar para 

-os direitos sacrossantos da Igreja, 
D. Vital compreendeu tocla a ex

tensão da enfermidade moral que 
minava ,- a sociedade brasileir11-, E', 

eleito Bispo de Olinda, se dispôs ao 
bom combate. Não cometeu nenhum 
ato de imprudencia, não praticou n~
nhuma vfolencia inutil, não se pre
cipitou além da medida do jnsto e 
do necessario. Limitou-se a usar o 
direito de proclamar a verdade, de 
contrapo-la às falsidades tão larga
mente difundidas. !\Ias a maçonaria, 
consciente de seu poder, resolveu 
enfrentar e abater o :.\Iinistro de 
Cristo, passando a atacar abertamen
te a Igreja, ein seus periodicos. Era 
o desafio para uma luta ein campo 
raso, D. Vital não podia fugir ·ao ·em
bate. Aceitou-o, pois, e foi até o fi:n, 
até o martirio. Pelas colunas ele ltlll 
orgão catolico o ilustre Prelado (],25. 

masca1·ou toda a tramn. da seita dl)!! 
"pedreiros livres", trouxe à. lui da 
publicidade os seus segredos mais 
com11rometeclores, os seus fins mais 
ocultos e denunciou os seus metodos 
imorais de açil.o. l\-las a maçonar'.a já 
havia caminhado bastante longe na 
estrada de ceus triunfos sobre o C'a
tolicismo; já havia mesmo se apo
derado das irmandades religiosas, 
dispondo assim de seus vastos patri
monios. E estas innaudacles ergueram 
a cabeça contra o Bispo, protesta· 
ram e se declararam solidarias com 
os inimigos da Igreja; D. Vital, ante 

tão o-raves acontedmentos aplico\lt 
aL>s faltosos as devidas .penas ec;le, 
siasticas. Não podia ser outra, ev i• 
d-,ntemente, a sua atitude, a meno;\ 
que se entregasse a um comodismo 
covarde que o teria tornado ao9 
oihos d~ posteridade uma figura r.e; 
reprobo. Ante o seu gesto de cora• 
jo,o cllllllli'imento do dever. os pseu
dos amigos da liberdade ergueram a; 
voz clamando contra o ato de "cle• 
ricalismo" de um Bispo. que, em Vf\r• 
dade nada mais fazia do que usar ai 
sua '1egitima autoridade espiritual 
obre as associações de carater :·e

Ji_gioso. Com o apolo da sua impren• 
sa dos seus deputados e senadores 
a 'maç_onaria atirou-se, então, à fran
ca agitáçãó demagogica. D. Vital a])a• 
receu aos ollios da opinião publica, 
como uma figura de ultramontano, 
, ue pretendia jmpor ao país a lei do 
"cré ou morre" e acender novamen• 
te as fogueiras da inquisição; como 
Ú"lV' violador das leis do lmpcrio; co• 
mo um insubordinado às ordens do 
governo de que ele era sudito. E 
aquele que atraira tantos & tão po
derosos odios por atacar uma seita. 
gerada para servir â revolução anti• 
cristã, era, por fim, arrastado à bai·
ra do tribunal e condenado, sob a._ 
a'.egação de. haver desfraldado o pa
vilhão rubro da insubordinação; 
aquelo _que usara a sua autoridade 
legitima contra os demolidores de to
da a autoridade, era, por fim, pur.i
do por um Estado que perdera a 
consciencia de seus interesses fun• 
<lamentais e a noção dos _limites rios 
seus poderes. 

l\!ais poderosa, porem, do que _a:;; 
po.ixõcs de um momento, é -a justiça. 
d , posteridade. D. Vital saiu do c..r• 
cero não como, um Yencido, mas. sim, 
trazendo as palmas de uma gloria 
imperecível. E sessenta e seis an-0s 
após o seu falecimento, seu.nome res
surgiu na lJ.P0teose das comemora
ções de novembro pp.) quando tantos 
oradores de renome lhe exáltaram as 
virtudes e. os meritos, soh os apla.u• 
sos de magnificas multi~ões catoli
cas. 

Não basta, porem, conservar a. 
Cumpr<'. também, ter sempre presen
te o admiravel exemplo de espirito 
lembrança aa sua grande flgu;·a. 
de intolerancia cristã ante o erro 
que o Bispo _de Olinda nos legou. 

Lutar, eis o dever indeclinavel de 
todo catolico, de todo aquele que 
compreende em sua nitidez o espirito 
de .caridade cristã. Quando Jesus en· 
viou os seus apostolos aos quatro 
cantos do mundo para evangelizar os 
povos, deu-lhes uma missão de luta. 
de luta até O martirio. Foi para so
brepor a Nova Lei ao erro, e não pa
ra transigir com o erro que os por· 
tadores ela mensagem do Salvador 
fundaram as Igrejas da antiguidade, 
mães de todas as Igrejas. 

Só pela luta de todas as horas, de 
todos os instantes o catolico conse• 
gue a propria perfeição e trabalha., 
efetivamente para que Cristo impere. 

Foi .este espirito sublime de luta 
que inspirou a D. Vital em todos ns 
atos do seu drama historico, e qu~, 
hnje deV'e arregimentar os catolicos 
do Brasil em torno de seus Bispos. 
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ENTREGA.S A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

A
NTES da atual conflagração, per 

mais de uma vez a voz da Igre
ja se fez ouvir para apontar 

aos homens o verdadeiro caminho que 
deve ser trilhado para ser alcançada a 
almejada paz entre os pOvos. 

Já tivemos ocasião· ele citar as pala
vras do Santo Padre Bento XV, profe• 
ridas Jogo após a. assinatura do fami
gerado tratado de Versalhes. cujas ln

, justiças seriam mais tarde exploradas pe
los Jeaders nazistas para arrastar a Ale
manha a uma segunda guerra. mundial. 

A letr
1
a e .o espirito dos tratados de ·paz 

autoridade, não de Deus, mas dos ho• 
mens, · sucedeu que, alem de tirar das 
leis verdadeiras e so!ídas sanções e os 
primeiros princlpios da justiça, que até 
os proprios filosofos pagãos, como C!ce• 
ro, · compreenderam que não podiam ter 
apoio senão na lei eterna de Deu.s, fo
ram · arrancados os proprlos fundamen
tos da autoridade, uma. vez desapareci
da a. razão principal de que uns têm o 
direito de mandar G outros a obriga.ça~ 
de obedecer. E dai as violenta.s agita• 
ções de toda a sociedade, a. falta de to
do apoio e defesa, enquanto os parti
tlos lutam por alcançar o poder, atentos 
~os proprios interesses e nã.o nos da· 
)latria". 

Hoje con,inuaremos a transcrição da 
Encíclica sobre a "Paz de CrLsto 110 Rei-· 
no de Cristo", em que Pio XI, seguin
do a luminosa esteira de seu santo pre
decessor, insistia sobre a neces.sldade de 
um retorno à Igreja e à sua doutrina 
para que a verdadeira. paz voltasse a 
imperar entre os homens. 

Vimos em nos,<;o ultimo numHo quais 
os males que «ssolavam a humanidade 
após a primeira grande guerra.. Hoje 
veremos quais as origens desse ma:cs, 
que ainda são os mesmos a impedir a 
\'crdadcira concordia entre os 110..::µens. 

"Até '3qUI falámos dos males destes 
tempos. Indaguemos agoi:;. sur1; causas_ 
ma.Is det!darnente, se bem que, sem po
der evita-lo, já tenha.mos indicado al
gÓ neste sentido, 

E, antes de tudo. paracer-nos ouvir de 
novo o Divino consolador e Medico da.s 
enfermidades humanas a.o· repetir aque
las pa-Ja vras: - "Todos estes ma.les prQ• 
~ec\em ç!Q int~r!qi·". _(MQ. 'J, ~3)1 

" O OLVIDO DA CARIDADE 

Foi firmada solenemente a p.."l.z entre 
os beligerantes, mas ficou apenas es
crita 11os documentos publicos, mas não 
gravada. nos coraçõe~; está vivo, porem, 
nestes o espirito beilcoso e dcle brotam 
cada dia. maio1·es danos para. a socie
dade. Porque o direito da força. a11dou 
muito tempo . triunfante por toda par
te, e pouco a pouco !o! apagando nos 
llome:ns os sentimentos de benevolencia 
e compaixão que, recebidos da natureza, 
são aperfeiçoados pela lei cristã,_ e até 
agora. não voltaram a. renascer nem com 
a reco11ci!iação de uma paz feita ma.is 
11a. aparencia que na realidade. Daí o 
odio, a que· se habituaram os homens 
por longo tempo, te1· <e tornado em 
muitos uma segunda natureza, e o pre
do~!nlo daquela lei cega que o Aposto
lo lamentava. sentir em seus membros, 
guerre1mdo contra a lei do espírito. 
E assim sucede com treq11encla que o 
homem não mais parece, como deveria 
considerar-se segundo o mandamento de 
CrLsto, Irmão dos dema.i:i, senão estra
nho e inimigo; que pel'dido o sen
timento da. dignidade pessoal e eia pro
pria natureza . humana, s9mente se con
ta. com & força. e · com o numero, e que 
erg_çw:em 1imi pv._r-iml.l: 91! gytr9i; i;Qm Q 

unico fim de gozar quanto possam elos 
bcn.s desta vida, 

A ANSIA Il\10DERADA DOS BENS 
TERRENOS 

Nada maLs ordinario entre os homens 
desdenhar os bens eternos que Jesus pro• 
põe a. todos continuamente por meio de 
sua. Igreja, e apetecer illsaciaveis a con
secução dos bens terrenos e caducos. 
Pois bein: - os bens materiaIS, por sua 
propria natureza., são de tais condições, 
que em· busca-los desordena.damente se 
acha a raiz de todos os males, e espc• 
ciahnente do descontentamento e da. de
gradação moral, da.s I utM e das dis
cordias. 

Com efeito, de um lado esses bc11s, 
vis e finitos como são, . não podem sa
ciar as nobres aspirações do coração 
humano que, criado por DellÍI e para 
Deus, fica necessariamente inquieto, en
quanto não ciescanse em Deus. Por ou
tro lado. como os bens do espirito, co
municados a. outros, a todos enrique
cem, sem padecer falta, assim, pelo con
trario. os. bens ma teria.is, limitados como 
são, quanto mais se repartem tanto me
nos tocam a. cacla um. De onde resul
ta que os bcn.s terrenos, incapazes-, de 
!<OA~u.t~ a t<idQ.S pQr igu,.al, nem de -sa.• 

ciar plenamente a qualquer um, são cau
sas de divLsões e de tristeza., verdadei
ra "vaidade das .vaidades e aflição do 
espirita" (Ecl. 1, 2. 14). como os cl1a
mou o sabio 88.lomão, depois de bem 
experimentado. E isto que acontece ._aos 
individues, tambem se dá com a 
sociedade. "De onde na.,cem as guer
ras e contendas entre n6s? ", 'pergunta 
São Tiago Apostolo. "Não ê verdiwe 
que de vossas paixões?" ( 4, 1). 

AS TRES CONCUPISCENCIAS 

que se- devem atribuir a.s Inimizades In
ternacionais. Pois este amor pa.t1·io, que 
cm si é forte estimulo para muitas obra11 
de virtude e de heroLsmo quando d,irigi
do peia. lei cristã, é tambem fonte de 
muitas injustiças quando, passados os 
ju.sto.s limites, -se converte em amor pa
tr!o exagerado. Os que por este amor 
se deixam levar olvidam não somente 
que os povos todos estão unidos entre 
si pelos •1inculos fraternos, como m~m

, bros que são dà grande famll!a humana. 
e que as outras nações têm direito a vi
ver e 'a prosperar, mas tam~m- que não 

Porque a concupiscencia da carne, ou -t-1! ilcito nem conveniente separar o util 
seja p desejo de prazeres, li a peste mais do honesto .. Porque "a justiça _ ele
funesta em que ~ possa pensar para va os povos e o pecado os faz, misera
p~rtuz-bar as famllias e a proprla socie- veis". (Prov. 14, 34). E se o obter 
dade: - da concupiscencia dos Olhos, -ou vantagens para a propria tamil!a, ci
seja da cobiça. dé possuir, nascem as - dade ou nação, com prejuízo para. os dé
dcsa.piedádas lutas de classes sociais, ma!.,, pode parecer aos hOmens uma 
atenta. cada qual, em demasia., aos seus obra gloriosa e . magnífica, _ não sé deve 
proprios interesses; e a soberba d.a vida olvidar, como nos adverte Santo Agos
tsto é, a ansia. de mandar nos demais, t!nho, que nem será. dura.doura, nem ti
levou os partidos politicos a. contendas ca.rá livre do temor da 1·uina. 
tão encarniçadas, que não se detêm se
quei· diante da rebelião, nem dia,nte · <lo 
crime de lesa majestade, nem diante do 
proprio parricldio da patria. 

E a esta intemperança das paix~s. 
quando se cobre com ,o especioso man
t!I dQ P.~lll publ!CQ e dO alllQr à l)atrfa,, é 

O óLVIDO DE D'.EUS 

Mas o que se acha ausente da paz, e 
se· !az notar depois de ~ haverem re
mediado tantos males, tem que· exigir 
ça.~ wiia P.rQfl.Uldí\ ~ue as que a,J;é ago-

ra. enumeramos. Porque já muito an
tes de estalar a guen·a européia, vinha 
se preparando por culpa dos homens e 
das sociedades a. principal causa engen
dra.dora. de tantas calamidades, causa 
que devia ter desaparecido com a mes
ma. espantosa grandeza do conflito se oo 
homens houvessem entendido o sig11ifl
cado de tão grandes acontecimentos. 
Quem não sabe o que diz a Escritura?· 
"Os que abandonaram o Senhor serão 
consumidos". (Is. 1, 28>; nem são me
nos conhecidas aquelas gravis.o/mas pa
lavras do Redentor e Me.stre·dos homens, 
Jesus CrLsto: -. "Sem mim nada po
deis fazer" (Jo. 15, 5), ~ aquelas ou
tras: - "Quem não colhe comigo, des• 
perdiça" (Lc. 11. 23). 

Sentenças estas de Deus que em to
dos os tempos se verificaram; e agora 
sobretudo as, vemos realizar-se diante · 
de nossos olhos. Afastando-se de Deus 
e de Jesus CrLsto em má hora., os ho
mens por lllso precisament;P se afastara-m 
daquele estado feliz. e vieram ca.ir nest~ 
torvelinho de males, e por essa mesma 
ra.zão ficaram frustrada.s e sem efeito a 
maior pa.rte das vezes as tentativas· pa
ra reparar os danos e para conservar o 
que se havia salvo de ta11ta ruiua. E 
assim, a.fa.stado Deus e Jes:is Cristo elas 
lei& e clº iovemo, ra~ndQ derivai.: @ 

* * * 

E depois de aludir à exclusão de Deus 

da. familia e da. educação da juventu
de, passa Pio XI a tratar dos remedios 
aptos a sanar todos esses males. Ve• 
,remos em nos,<;o proxlmo numero, co, 
mo somente a Igreja_ poderá fornecei 
M bases para a paz mundial e cu.stodiaJ 
a santidade do direito das gentes, co· 
mo Instituição que se estende a todas 
as nações e que palra acima de tOdas 
elas, portadora de mandato divino para 
conduzir os individuos e a sociedade 
para o unice porto de salvação que é 
Nosso senh01 Jesu~ Cristo, tora do 

qua.1 so!lle~te. e~qQntrrunQs ml§~r1ª$. q . 
IUÍl:W,, 
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TELEGRAMAS DO RIO 
Comandante 

Ilha da 
Militar da 

Trindade 
RIO, (ASAPRESSJ - O l\!inistro da 

!IIarinha designou o capitão tenente 
'.Antonjo Fernandes Lopes, para exer
cer as funções de comandante mili
tar da-Ilha da Trindade. 

Navegação aerea Manaus .. 
Belem 

rtIO, (AS.\PRESS) OY.inistro 
ISálgado Filho, haixou unni, portavia 
coi:cedendo aut?riza?ão 1)?'ra a "Pa
na1r do Brasrl S. A.' e..,.~1,.)1orar a linha 
1·egular de navegaçã~~ aerea entre l\la
:nq.u:s e Belern, arti:,tulõ..da co1n a linha 
C(?ntinontal l\IanriÜ.s-lquites, e apro ... 
vando os Hinen\,tios, horarios e tarifas 
,lessas linhas <, rla linha Belem-llla-
7J.2i'-1'i-Po"rto ~"€lho. 

Prom'.<iÇões na Aeronautica · 
l~l;ó, ( ASA PRESS) - Por decretos 

ia,%.f'nados dia 9, o Presidente da ne
'Pltbltca prom'>veu, por m'erecimento, 
a:os postos de major. três oficiais da 
~!.ronautica, pertencentes ao 1.o Gru
n.io de Aviação de Caça, e ·o cotnan
<htnte da J.a Esquadrilha de Obs~n·a-. 
..;::ão e Ligação. os quais fie· encontrnm 
~a Italia. Os oficiais do Grupo de 
tCata ele,·a<los :to novo posto por me
:t·eci..Tnento e pelos granreS ~ervicos que 
,estão prestando em plena frente 
<'.lé hata]ha, são os capitães· FranC'is
co Outra Sabrosa, Osva.ldo Pamplo
~a P.into e i\Iaroilio Gusmon Franquc-s. 
-O comanc1'rnte da l.a Esquadrilha jun-
1:6 á F'. K B. é o ritual major João 
:..-\.f.onso ITabricio Eelo. 

Conferencia do sr. A. W. 
K. Bilings no Conselho Fe~ 
deral de Comercio Exterior 

RIO, (AS.\PRE!'oS) - Realizou-se no 
Coriselho I•,<'d{;ral de C01nercio Exterior, 
GI. l:2~a reunião especial do, plano Na
cional de Eletrificaqão. 

A sessão foi presidicla. pelo conse
lheiro ·Alves de Souza que é presidcn
iê efetivo da. comissão especial. a ela.. 
Comp,at~ce>r,ilo os -respeitivo~ men1bros. 

A t-.ieunião teve nor ohjetivo OU\'ir 
:a pal-avra do sr. W. K. Billings, pre
~ide.nte rla "Brasilian Tracion", teC'ni ... 
Co · de renmne e ad1ninístrador escla-
1·ecido. 

O sr. Billings falou 5'.ttce~siva1n('nte: 
â.) - dos resnlt;iàos das suas nbser
·,,ações semanais s.obre o aumento õe 
<:onsun10 de energia no Rio e em São 
:Paulo, de 1932 a 1943. que mostram 
1.im·acréscimo dé 4 vezm:; ~ meia, l'al'a. 
·a 1>rimefra ci<li,.de e rle 1 O vezes 11a ra 
lJ.- segunilri, naquele periodQ: b) - na.~ 
'!Previsões que- ('-Stas ohservaQões per
::n1item. para n futnrn que exigem um 
aun1e11to na prodnr-ã.n anual rlf'- 2n mil 
.:-1uilo,vatts p;:ira o Rio B ri€' ?.1l mil pa
:ra São P::i;,ulo; e) - r1as n1Adira~ q11e 
$.S P-mprez:a~ aÕntaram, ál'> VPSfH?:1'3~ da. 
iÇUerra. para qarantir o suprlmPnto Oe 
energia. inélusive a aqu1s1~ao rle 
<luas nnv~s ul1irl~de~ ger:trlora:~:· ô) 

~ rlo~ P::-tndos re::ili?.~elos nela~ emprP
~sas s9bre o regime <los 1·io~ que 
a1imenta1n as suas barnl!Z('liS, as~i· 
:nalando a J;ranrle t'mport;::inC':ia i!" fJlle 
.se. reveste1-n' o::; Sf'rvico:::: -ela ili ,·isâ.n Oe 
:aguas do ~Tinist~rio tia A g-ri~ultur;:1, 
nesse set(lr ::;er,·iGo!:t hiiprf>:srinciiYflis 
11a. élahnr:-t(;}i_o <le QH_alqucr nrojeto 
J·ac1on:i l ,,(' a provPI t~ me-TI to ,lr,s :õf's"" 
11j_r,;eis_ lJ:~ .·:, =-i IHO(}Uc;ào ele e)etricitla
Õe; e) - ,J.,s rl'?sulti3<1os <le hii~ eE-tu
ôos -· 11Os dUs il ist ri tos. ou regiõe_s ç-111 
<1ue a·tuflm a~'. P-mpresas soh a su~ rji ... 

!l'e.c:ão. os quais ~e ·Pnc-o.ntram â .c'lis
!)Ú_sic;ã'.n dos n1eml)1·os rla Co111issão. 
-conqli~nto _não sirvam senão fle in· 
<licac:.ão genil, para o estudo· <los rins 
e :outras rei;iÕE~ (lo pafi:=:: f) - dn~ 
varias_ projetos. elaborados. pelas em
p,•esas narn aproveitnm~ntn dC"- :-tl
gu.n1as quedas claqua rla(Juelas duas 
y·egiões, para. Rmp1ia(!ão rlas. C":8J)tar·ões 
exi~tente-s' ·e parR as ou ti-as ohras ae~-
1:!nadas a assegurar o suprimento õe 
<3nergias à.os ::.cus clientes; g) -· ilas 
(1ificuldades <le mão '1~ ohra. com 
f"JUe ·1utam· as empresai:; na realiza(!àO 
i::lo seu progTama de obras, uma vez 
<ttie o's opel"ar·ios que !=:e esf)e<-ializar::1m 
110 seu servt<;o. Ourante anos. nro--
curán1 agora trahalho em oútras ern
t•r.esas capazPs rle remunera-los m~
lho; h) - do projet<> de inter-liga~ão 
l1e: uma unidade geradora de usina 
l'le Cubatão <'On> a usina do Ribeirão 
ti.:l.~ Lages, <letendo-se no exame dos 
problemas tecnleos a serem resol
'1-idos -previamente na execução deste 
t)rpjeto; i) - da solução convenien
te do problema do fornecin1ento rle 
cletricidarl ao Rtn ·<le .Jane-iro. tn(>rltan
te o apr()veitamento õe nonis 
fontes de enPrgfa"' uma. vei Que a men· 
cionada iiter-lhiaçãn P-ra encarada. 
col11o soluc;ão de ·e1~ergencia: j) - <la 
11~cessirla.de rle reg-ula rn~ntação do Cr.-
digo de Ag;ufl.::;, e <lo n ·t 4 7 da. . 
CónstttniGâo, para_ quo a.s etnoresas 
sobre sua. orientação. romo qual~quer 
ciutras que explorem a prodliGâO e 
distribuição de enern:-la eletrica. fi
que1n esclarecidas sobre as cnnc-:Jic:õc-s 
em · que tais serviços de utllldnrle 
pu.hlica devem ser prestados no naf$:: 
e de outros a$pectos rla questão sohre 
a qual era cha1n::i.do a se pronunciar 
perante a, Comis:são .. 

Tenninada a sua exposi<,::ão, por "~
zes ·interrompida por membro~ da Co
n,if;~ão ~ue <le~~j::t.vam esclarecimentn~. 
que eram t)rontamente atendiiln~. 
o ·sr. Billings prontifieou-se a voltHr, 
em outra. reunião, com 1naior r1e d~
talh_es sobrfl as tua.terias tratadas e 
outras a serem abordadas. 

Instituto Nacional do Livro 
RIO, (ASAPRESS) - O diretor do 

!1,sti tu.t9 Nacional d<> Livro, sr. A ugus
to ll!eyer, comunicou ao l\1intstro rla. 
E~ucat;:ã(! o covimentoda secçãÓ de _hi .. 
blioteca claquela dependencla rlo ~li
nisterlo. no mês <le novembro ult'i· 
m·o, pelo çual ,$e verifica terem se ele
vado aS66 o total de bibliotecas pri
vadas, reéebendo dqagôeS" avulsas, e a 
1.795 o total de bibliotecas publicas e 
,semi-publicas, que recebem doações 
reg'uJares, 

Neste total estão lncluidas 226 bi
bliotecas municipais, criadas pelo 
Instituto até o dia 30 daquele mês. 

Por sua vez, os volumes distribuidos 
no mês foram no total ile 8.617, sendo 
que 683 para as bibliotecas e insti
tuições no. setrangeiro. Desde sua 
criação o Instituto Nacional do Livro 
jã: forneceu 368.978 Jlví·os. 

Padrão unico das estampi=
pilhas do imposto do Selo 

RIO, (ASAPRESS) - O sr. Paulo 
Lira, diretor geral da Fazenda, Nacio
nal, declarou aos chefes e diretores 
éle ·serviço e repartições do r.IJnlster!o 
ela Fazenda, que as estampilhas do 
Imposto do . selo, padrão un!co, que 
estão vigorando desde o dia 2 do cor
rente mês, são inipressos nos valores 
e. cores seguintes: Sr.$ 0,30, verme
lhão; Cr.$ 0,10, azul turquesa; Cr.$ 
U.Z!!1 ·r!>;\:.Oi Cr.$ 0,30, ;verds esmeralda; 

Cr.$ 0,50, violeta; Cr.$ 0,60, verde éS

curo; Cr.S 1,00, azul ultra; Cr.ó 2,00, 
clnaa, Cr.$ 3,0u, terra sle11a:- Cr.$ 4,00, 
sopia; Cr.$ 5,00, vinho: Cr.S 6,00, verde 
mineral; C,,$ t0,00, amarelo indiano; 
Cr,$ 20,00, c;i.rmin; · Cr.$ 50,00, 'laranja, 
e Cr.$ 10~~0, verde alface. 

As !:<>feridas estampílhas poderão 
~er .afupregadas simultanea,1nente com ª" <la emissão 42-44, até ulterior de-
1lbera~ão <!aquela dietoria geral. As 
·dos valores de Cr.$ 50,00 e Cr.S 100,00 
do novo padÍ·ão entrarão !mediatamen
te em vigor. não t)Odendo ser em
pregadas as do padrão 42-44, impres
sos no antigo simbolo moneta
rio de 50$000. 

General · Heitor Augusto 
Borges 

nIO, (.\S,\PRESS) - Encontra-se 
no Rio de ,Janeiro. o general Heitor 
Augusto Borges, que durante u1n ano 
e quatro meses, comandou a 5.a ne
gi:lo "nlilitar, cm Curitiba. Exonera
do desse important(I. posto, vei apre
sentar-se a.o ~1inisterio da Guerra. 
O generaJ recusou-se a prestar qual
<Juer declarnção á. imprensa. 

Durante sua permanencia. no sul, cle
senvolveu u1n ativo trabalho na pre• 
paração de soldados 1)a.ra a Força 
ExpP.<licionaria Brasileira. Muitos 
milhares de soldados pertencentes á. 
5.a negiào, especialmente os adestra
dos sob a rltreç:ão suprema do general 
Heitor Borges, estão integrando a 
11,orça 8xpedicionaria Brasileira. 

O ex-cotnandante da 5.a Região 
~!ilitar, revelou que por estes dias, 
reassumirâ a presfrlencia da Confe
deração Brasileira de Escotis1no, não 
esi.;onrlendo a ttisteza que lhe causa, 
a situação de clesa1npa1·0 em que se 
encontra essa org-anizac;::ão no Brasil. 

Criação e 
Serviços 

supressão de 
no\S Correios 

RIO, (ASAPF.ESSJ - Afim de aten
rler ás nec-essldades de serviço, o di· 
ret.or gera] dos Correios e 'l.'elegrafos, 
resolveu criar o Se,rviço '.l'elegra(ié-o 
Via-Telefone, na Ag·_cncia Postal do 
Cascavel. na Diretoria Regional de 
Riheirã.o Preto, 1,;stado ele São Pau
lo. supt•iminclo naquela locaii<laàe, o 
Postu de Observaç:ã.o de L,inha. 

O diretor geral daquela repartição, 
re:c;iol veu ainda, suprimir a .Agencia 
Postal ele Bebedouro tambcm da ne
giona1 de Ribeirão Preto, esndo a res
pectiva correspondencia englobada na 
mala rla Agencia ele Taiva, do mesmo 
,staclo. 

Serão instaladas 20 .biblio= 
tecas populares. 

nro. (ASAPRESS) - o Prefeito 
_fl($nríque Dodswol'th assinou uma im
porlant_e resoluç:âo. n utorizanr1o ao 
Departamento ela Difusão Cultural, 
da Secretaria Geral da Educação · e 
Cultura: a Instalar ~O bibliotecas po
pular.0R no Distrito Dederal, cm loc·ais 
de facll acesso, dê prefr•rrnda nas es~ 
taçôes ferroviarias é suas imediações, 
logradouros publicos de transito in
tenso, em centros sulJuruanos e em 
~ona,:;.\ rurai~. 

As referidas bi·bl iotecas nãn dispo
rão de instala(-:õt:s Interna~ p:i:ra lf!itu! 
ra. ma vez que Sob Dt~evia in:::;crlcão, 
<'xihindo o· rloc'nmento de identidade 
ou profissional á. biblioteca, poderá. o 
puhlico toma1· emprestado os volumes 
<~uja leitu1•a lho interesse, se1n çu::il
quer pagamento de deposito. Coufu .. 
<lo, as obras retiradas rlevcrão ser éll• 

tregues dentro <le 10 <lias. 

Nova reunião das nações 
americanas 

RIO, ( ASAPRESS) - O l\Iinistcrio 
d.af-:l F.:claçi)es Mxt'erior('S f~z distri:.. 
buir á imprensa n. segulnt(>. nota: 

"0s governos dos PR ises amcriC'a
nos qué cõope:ram r1i1·etamf>11te 1\0 es
fOl'GO co1nu 1T1 <le ·Guerra das NaçõC'-s 
Unidas. rfl'SOl\'<'rai-"n, após coni:-ulta en
tre si. rettlir.ar. E'-m rne-ados <1e feve
reiro 1)roximo. uma conferenciai cuja 
sede não fo, ainda escolhida. 

A a:g·f\nda <lC>SBri <.'Onff'rencia, ~tu~l
n1Pnto 0111 <lis<.·us~ão, · compr~enderâ o 
examP. ,1e. ,novas medidas para o pros
seguimelto rJa guerra: o plano de or .. 
~·aniza.GâO rla paz e segurança e a sua 
n.daptação a.o sistema inter-an1erka
no; dos vroblema:::. ec-onomicos e s0-
c-l:1.is, 'com o propoSito, sobretudo, de 
rnelhorar o niv€'J de vida dos vo,·os 
rlo continente. Deverão ser ain<Ia. con
siderados outros assuntos, de jnteres
se geral e Imediato para os referidos 
governos. 

Reconhe-C'endo a sua oportunidade, o 
governo hra.siJe_íro comparecerá Aque
lrt reui:ão. levando a sua contribuição 
ás <leinais n:-u;ões americanas no in· 
tere-ss~ da guerra, da de.fe,sa do con
tinente e da organizaç:ão futura da 
paz". 

Comando da Divisão do 
Atlantico Sul 

nro. (,\SAPRESS) - O coronel 'l'o
mas 'Ferg·uson foi designado para subs
tituir o coronel C'>ckland Johnson, 110 

comando da Divisão do Atlantico Sul. 
O coronel Johnson foi desig·nado 

para a divisão das Caraibas, tendo já 
rleixadn esta cidarle, run10 ao seu no
vo posto, tambem já se encontrando 
nesta capital o coronel Ferguson. 

Igreja do Senhor Bom Jesus 
do Bonfim 

RIO, (ASAPRESS) - A Igreja do 
Senhor B0111 Jesus <lo Bom Pim, de
moliria em virtude da abertura da 
,tven!da Presidente Vargas, será re
construida proximamente, em terrenos 
da rua Conde ele Bonfim, já. tendo a 
Ordem comprado os mesmos e entra
<lo em entendimentos com o arquite• 
to, para a execução da obra. 

O problema da ortografia 
RIO, ( ASAPRESS) - Uína comls• 

são da Academia Brasileira de Letras, 
constttuida dos srs. Macedo Soares, 
Claudio de Souza, Clementino Fraga, 
Rodolfo Garcia, A. Taunay, Mucio 
Leão e Olegario Mariano, Irã breve
mente. a Portugal, afin. de ajustar 
com os .seus colegas da Academia de 
Clenclas ·, de Lisboa, as questões refe
rente ao acordo ortografico luso
brasilei,ro, 

O desligamento do Br. 
Eduardo Gomes 

TIIO, (ASAPTIESS) - Por motivo 
motivo do seu desligamento da segun
da zona aerea, o brigarei1·0 Eduardo 
Gomes. diretor das rotas acreas, qne 
exeJ eia aquc1as runcões eu1nu1attva
mente, foi louvad() em 4,"1.viso do !\li
nistro Salgado l··ilho, dirigido ao di
retor do pessoal, pela atuaçã·o hri
lhantc de s. s. no desempenho daque
las funções. 

Madeira entrada no Rio 
RIO, (ASAPilESS) - O Instituto 

Nacional do Pinho, distribuiu u1na no
ta informando que, rle acordo com os 
dados levantados, eIJtrara.111 nesta ca
pital, durante o mês de dezembro, i6 
mil metros quadrados de 1nadcira, de 
diversas procc<lencias. 

Suspensas as restri~ões 
sobre publicação de es~ 

tatisticas 
n10. (ASAPRESS) - ncuniu-se em 

sua vrim'2"ira ses~ao ordinaria df':c-:te 
ano, a junta executiva central do Con
selho Nacional de Estatistiea aproYan
do varias meflidas de int('1'<'-~Se da. 
vida administrativa do Instítuto Rra· 
si1eiro ele Geografia e i;st;,ttisti,·a. 

Pela Secretaria Gerai do Instituto 
foi informado que, suspensas as rC'S
triç;õrs que incidiam sobre a. pu!Jlka
<,;:ão de esta tisticas, estão sendo inten
sificados os trah;:i.lhos para a 1noxirna. 
edição ·ao A nua rio Bra~ileiro ele Esta
tistica, a qual obedecerü. a um novo 
plano. 

Estiveram presentes á sessão os di
versos representantes dos .Ministerios. 

lncendio nos estaleiros do 
Loide 

nro, ( ,\S.\ PnESSl - Verificou-se, 
dia 9, na ilha :\Io(~angué PC>qUC>no, E·m 
Niteroi, nos e~ta1ciro8 do Loide, tnn 
perigoso i=en,lto qu eamNl.~aYa to
n1ar grandes proporç:Õe-8, em eon:-;e
quencia de ter o oleo se espalhado pe ... 
la agua. 

Entretanto. o Conio rle nomheirns 
de N'iteroi, soh a. ori('Iltar:ilo do co
n1an~lante da, guarnic;âo. ·rumou c1n 
direçflo á ilha, por mroeio rle. rapida!:> 
lanchas. dominando as chamat:,. 

O::; soldados do fogo lutar:1111 n. prin
cipio com muita dificuldade. cm \'iS· 

ta de seus a1rnrelhos n:".ío seren1 apro
priados ás circunstancias. 

Lo~ro depois, porem. chegaram ,·n
rias lanchas ela. l\l:u·inha. que muito 
auxiliaram os trabal-hos dos bombei
ros em dominar o fog·o, que 1rnredr1 
e:::;tar' pre::.tC'f-:i a devorar todas as clc
pendencias ,los estaleiros do Loi<le. 

() fogo teve inicio 110 oko que flu
tuava sobre as agua~. cm conscqucn
cia dos s<ff,·ic;os ele lavage1n dos tan-. 
<1ues do petrnlr,iro "r:.econca vo". ç:ue 
ha cllas havia chegado aos cllquf•S p:-t
ra aquele fim, correndo esse cargueiro 
o perigo de ser ating-ido pelas clw
nuts, pois em s(·U IJoJ·do ha.\'ia aincl,t 
800 toneladas de µctroleo, dt-:stinac1o 
As suas maquinas. 

Vitimadas pelo terri\'e] incendio, va ... 
· rias em ba.rr·aç:ÕE'S que se eneo11 t r.a '"ª m 

1noximas, transformaraJTl-se logo <'lll 

tochas cotos~a,is, afündando logo apó~. 
'rrinta e um operarios dos diques fi
cÁram feridos, durante os combatt:s ás 
chamas·. 

A poli(•ia. (lo 1.0 Distrito de N'iteroi, 
regi~trou o t'n to. 

Porem. seg·undo as rle('Ja rarões do 
Secretario da. Oeg11n1ng·a. rlo Gstatlo do 
Hio, qu.=tlqucr 1nedida s<-:rá tomada pe
las autoridades mititare:-:;. ele \'('~ que 
se trate ·de 1.1111 incendio em uma pra
ça de guerra. 

Primeiro lingote de aço da 
Usina de Barra Mansa 
RIO, ( AS,\ Plll<:SSJ - Com :t J)l'CS~n

ca <lo pref( ito local, a Usina. Uc D<1rw 
ra Mansa, rcec-ntemC'nte instalada, fez 
~orrer o seu pl'imciro lingote de aço. 
'J'rata-so de acontecimento de imnor
tancia para a vida eeonom.i<:a. do ti?r .. 
ritorio elo Estado do l-:.io. Brcn-·em0n· 
te novas fahr\c.·a:s estarão en1 ati\'ida
<le. pois é enorme o inter·esse em . lo
c-aJi7,ar certas indu.strias junto á Gsi
na de Volta Redonda. 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

OinM crno~11a~o 
''SlLVEIRA" 

Grande Tônico 

ADMIRAYEL EXEMPLO DE SE
HENiDADE CRISTÃ DE UMA· 

ENFERMEíRA 
Ilumin&do de todas as luzes regula

mentares. navegava o navio-hospital 
Centauro durante a noite, quando foi 
traiçoeiramente torpedeado por um sub
marino japonês. perto da costa oriental 
da Australia. ~aquele navio encontra
va-se a enfermeira catolica Leonor Sa
vage, unica sobrevivente entre doze com
panheiras de trabalho. 

Os naufragos, porem, coru;eguiram sal
var-se em um barco. Durante o tempo 
em que a fragil embarcação se achou à 
mr.rcê das ondas, (um dia e meio)' a se
nhorita Savage não cessou de animar 
a todoo, com sua coragem e firmeza de 
animo. Convidou os naufragos a reza
rem· com ela o Rosario, seguindo, assim, 
uma pratica de toda sua vida, adquirida 
no lar. 

Alternava esse piedoso exercício com 
invocações aos Santos e jaculatorias, até 
que, finalmente, aquele triste barco de 
borracha foi a vlstado por um aeropla
no. Então, todos os na ufragos se uni
ram em suas orações e junto com a en
fermeira catolica oraram em fervorosa 
ação de graças. 

Depois de libertados daquela triste si
tuação. o Arcebispo de Birmane, S. 
Excia. Revma. D. Jaime Duhig, fez uma 
visita aos sobreviventes no hospital em 
que estavam internados, e a primeira 
coisa que ouviu foi um pedido da se
nhorita Leonor Savage, 'para que fosse 
celebrada uma Missa. por suas compa
nheiras desaparecidas. Graça.s à i,.dmi
ravel presença de e.5p!rlto e ao elo
quente exemplo de serenidade cristã da
du pela. enfermeira catolica, varios so
breviventes ateus e protestantes que 
tambem se achavam no barco, mll.11i
festaram o desejo de serem lnstruidos 
ili\ ~QJ:!trlµ~ !<,i,W.U~! '7" .Ci, ~ ;u . . 

EM PRÊZA AUTO • VIAÇÃO 

S. PAULO SANTOS LTDA. 
Cr.$ 12,00 

Onibus di:i r i:i mE'nte de hora em hora entre S Paulo · Santos 

S. P-AULO 
Rua l\huá N ° 670 

f1one: 4-_1676 

SANHJ~. 
r..ua do Comerno N.' 32_ 

Fone: b 777 

Crise de Verdade 
Que mandaria hojo Cristo, se d. 

voltasse'! A esta pergunta. que um 
dia lhe desfecharam à que·ma rOnJJa, 
contra veio Chestcrton, sem hesitar: 
- Mandaria o que nos manda a Igre
j.i. 

Está. certo. E porque, além de estar 
certo, prende fundo no J~v~nge
lho (1) e tem a aboná-lo o testemu
nhQ concorde de vinte ~eculos de his
tor;a, o dito do originalíssimo pensa
dor inglês bem podia tomar-se co!llo 
sigla ideal da humaniclade, nesta vi-
1·agem tão conturbada do mundo. 

Rerefindo-se a tempos bastante se
melhantes aos nossos, escrevia lle 
Bonalcl que o mais dificil, em perío
dos rnvolucionarios, não é fazer o 
bem, mas discel'l1ir o bem. É exato, 
e ,-amos já ver porque. 

Devido a um estranho processo 
psicologico. que J1ão passou <lesp,,r
ce])'do às f:nas analises de E. Peil
lauhe (2), aquilo que o homem in
tensamente quer, e· ainda não pos
sui, pode atingir,' em virtude do coe
fic:iente passional, concentrado no es
forço da couq_uista. um prestigio, n;io 
só desproporcional com· a realidade 
objetiva, mas tambem, mu'tas vezes, 
suber:or às possibilidades normais 

ATIVIDADES DA FEDERAÇÃO 
DAS CC. MM. DE JABOTICABAL 

Por ocasião do Santo Natal, a Federa
ção Diocesana das CC. MM, de Jabo
ticabal promoveu uma encrgica campa
nha contra as deturpações da grande 
fest2, do Menino Deus. Te.rminada a 
camp,mha, a· Federação deu d'<'la a se
guinte noticia aos pre.sidentes dai; Ccn
gregações Mariai:ias federadas: 

"Iniciou-se em Ja6oticabal, no ano 
da graça de 1944 do nrtscimen to de Nos
so Senhor Jesus Cristo. com verdadeiro 
entusiasmo, a campanlu:, catolica de 
guerm e morte ao pa.pi,.i noel, o ídolo dos 
renegadores da festa do Santo Natal de 
JcsuJ. Ad('riram a essa campanha con
tra. esse monstrengo, que foi iniciada. 
pelos Congregados Maria.nos e Filhas de 
Maria, a.s incànsaveis Missionarias de 
Jesus Crucificado, muitas casas comer
ciai.,, o Colegio santo Andr4 e · toda a 
cidade ratolica de Jaboticabal, O Dulcís
simo Menino Jesus é . o unico do
no dos corações elas crian<;ai; e quem 
pretender afasta-las elo seu presepio, é 
um assassino de suai; almas inocentes, 
merecendo a maldlão divina do escan
dalo. Graças a Deus a noticia de 110.~so 
"Concurso do Menino Jesus". ecoou JQ
go por toda a cidade, pelas ondas de 
PRG-4, pelos milha_res de folhetos di.s
tribuidos e propaganda realizada em 
cooperação cono.sco pelo "Bazar Paulis
ta e a.s casas que expuseram nossos car
tazes. 

O "Concurso do Menino Jesus" ga
nhou IJgo .o coração de nessa criançada 
que respontlia: "Natal é a Festa do Me
nino J2sus·, Papai Noel nunca existiu 
pare. nós, verdadeiros cristãos". 

A,sim · toda. a petizada ficou rnbendo 
que o dia de Nat~.J é a maior data his
torica: é o Nascimento de Jesus, é a 
f'es:a do Prisepio, é a Festa da familia 
Cristã. é a Festa do Menino Jesus. 

Imec1'.atamente a pequenada com!>re
cndia a razão de nosso concurso, pois 
que papai no{:J é mera invencionice que 
visa tão somente ofuscar na alma infan
til a icléia cio Presepio e o conhecimento 
do Senhor Menino. 

Sr~. presidentes: A Federação pede 
a, adesão a essa propaganda tão neces
saria. do Natal do Menino Jesus entre 
as crianças,,_ 

\ . 
Assassinio da um Pároco na 

fronteira franco-sulssa 
Despacho procedente da cidade de 

Zul'ich informa ·a N. C., que o Revmo. 
Pe. Jean Bovet, oriundo de Friburgo, na 
Suíça, foi nomeado Paroco de St. Gin
golph, França, sucedenelo desta manei
ra ao Revmo. Pe. Russillon, assassina
do em julho pelos nazistas, com outros 
refcns inocentes. A Igreja da localidade 
csca.pou ilesa. quando os nazistas incen
diaram o pequeno povoado. 

NOVO SECRETARIO INTERINO 
DA SEGURANÇA PUBLICA , 

O Interventor Fe,·nando Costa no
meou o sr. Pedro Antonio de Olivei1·n 
J!iheiro 8obrinho, nara ocupar inte
rinamentn o cargo de~ Secretario ela 
Seg-ura111:a Publica. 

MOVIMENTO DEMOBRAFIGO 
De acordo com os dados forneciclos 

pela. Secção '"l'ecnica de Eslatist icl 
Sanitaria, durante a se1nana de 24 a 30 
de dezembro ultimo, morrera1n nesta 
capital 108 pessoa·s, sendo 216 do se.xo 
n1asculino e. 192 do feminino. 

Houve no -mesmo periodo, 275 ca
samentos, 7~2 1:asctmentos e ~• nati~ 
mortos. 

UOO UA ULIUO 

clovo t6r o 
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A. VELOSO 
de apreciação humana. Dal, os eira
mas passionais, que a cada passo nos 
desconcertam, pela total ausencia de 
logica e de prnporções, que geralmen
te os caracteriza. 

Analogamente, mas com mais na
trido cozficiente ele potenc;alização, 
sucede ou pode suceder na ordem so· 
cial, onde, segundo a justa verifica
ção de psicologos contemporaneos, o 
indico sinergetic0 instintivo e, _por
tanto, infra-racional, cresce, geral
mente, com o anonimato irresponsa
vel, na razão, mais ou menos direta., 
do volunle da mult:dão. 

Dizemos "mais ou menos direta", 
para prevenü as surpresas e os des
contos a que, sempre, estão sujei· 
tas as leis de frequencia, na ord<'lm 
moral. l\las, com todas essas surpre
sas e com todos esses descontos, é 
sempre à luz de tais leis que se de
vem ponderar os precedentes histo
r:cos do presente. estado do mundo. 
No fundo, um iPredominio anormal de 
forças infra-racionais, na vida dos ho
mens e das nações e, consequente
mente, uma grande crise de verdade, 
da qual O orgulho human.o se não 
soube ou se não c1uis defender. 

Todos pretendiam evidentem~nte 
o hem, mas poucos salliam ao certo 
cm que o bem consistia. E o pior é 
que, a estes poucos, não os qui3e
ram ouvir .. 

Onze anos antes dessa guerra a 
que chamaram "grande", porqtHl 11i11-
guem supu1,1a que tão cedo ter:amcs 
outra !naior, Pio X; ·logo na sua pri
meira enciclica, expressivamenle su
bordinada à restauração de todas as 
coisas em Cristo, já apontava clara
mente ao mundo o caminlrn unico 
da salvação. I~ra· Cristo a falar; mas, 
por 1.,al dos nossos pecados, o 11111:1-

do fez, criminosamente, ouvidos ele 
mercador. A paix;\o concentrada na 
conqu'sta da terra obliterou, mais 
uma vez, o sentido elas re.a !idades e 
a~ le:s da consciencia moral. 

Hoje, precisamente como nos ca
sos individuais, a que acima nor; re
ferimos, já todo o mnndo reconhece 
uma desconcertante falta de logica 

. e de proporções, nessa monstruosa 
carnagem, que então ensanguentou 
o mundo · e- tanto mal deixou atrás 
de si, sem ao menos a contra-parti
da do mais insignificante beneficio 
social. 

Ainda se a humanidade rcsponsa
vel t'vesse aprendido, como então se 
esperava, com a lição! 1.Ias, desgra
çadamente, nem a dureza de tão ri
gorosa cxperiencia lha consegaiu 
meter pelos olhos dentro! 

Entretanto, o Papa, agora Pio XI, 
continuava a leYantar, no horizonte 
elo mundo, o mesmo aviso salutar, 
tantas vezes feito pelos seus ante
cessores, contra os perigos morta s, 
traiçoeiramente disfarçados no brejo 
pagão das ambições e da diploma
cia internacional. Era ainda Cristo a 
falar. Porem, o mundo, à semelhança 
do pretor romano, perguntava l"~la 
verc:a.de, e logo voltava as costas, 
talvez com medo ele a ouvir .. _ 

A morte r!e Pio XI, tão sugestiva 
de ens;namentos, foi, por sua vez, 
uma comovedora oblação pela pw. 
das nações. Nem, então, as nações 
se dispuseram a compreende-lo; e 
foi parque o não compreenderam, que 
a crise de verdad'e continuou a alas- . 
trar por toda parte. Os homens tli
maram. assim, em não querer"ver 0!1-
cle estava o bem, não obstante a ela-

. ridade das palavras do Papa, tão !u
ciclas e tão bem documentadas, que 
ainda hoje nos espantamos. ao lê-las, 
da protervia ln cri vel cori1 que flle 
preferiram essa mentira ignobil, que 
transformaria o mundo, se a de:xas
sem, numa leoneira de feras. 

O mundo obstinava-se, portanto, na 
ignorancia da ve1·dade. apesar de o 

,. Papa, - cu talvez por isso! - lha 
indicar, com a firme segurança de 
quem fala cm nome de Deus. 

Dizia Valery que, se o erro, que 
1necede a verdade, é ignorancia, o 
erro, que a segue, é. odio. Deve ser 
isso. Mas o que se não vê é a razão 
de ser ele tal oclio. De fato, não é fa
cil descortinar criterio de verdade 
superior a este, qte Cristo 119s dei
x?u na sua Igreja, onde todas as eoi
sas se vêem, como dizem os Salmos, 
pelos olhos de Deus. (3) 

Enbora essencialmente simples, a 
verr'ade torna-se complexa, quando 
se trata da sua aquisição. A sua con
quista é difícil e o pior é que tJm 
de ser incessantemente renovada, em 
c:icla hoinem que vem ao mundo. Ue· 
cordelnos os ot,staculos das forças in
f rn-racionais, · a que aludimos acima 
e os interesses criados, que levaram 
Pascal à dolorosa verificação de que 
basta, muita.s vezes, um grau do me
ridiano · Para desorientar e perverter 
o · conceito· pragmatico da verdade. 
Pensemos em tudo Isto, e teremos 
de confessar o dedo de Deus nesta 
sublime simplificação que Cristo in
troduziu no mundo, dando-nos a Igre
ja como crlterio de verdade, sempre 
ao alcance de toda a gente. nas coi
sas condnce11,tei, à realização do fim 
essencial do homem. 

O que era dificil e eminentemente 
~J!11Plicado, . tornou~se assim ~u»rn.• 

mamente simples. Questão de boa 
vontade aquela boa vontade a que já 
os anjo~ no Presepio, prometeram a 
paz. Porque faltou essa boa vontade, 
0 homem perdeu-se desesperadora
mente na "dor sem esperança", de 
que nos fala Valles. Na dor sem es
perança, em que se fraguou a confe
cleração do odlo, que Bourget identi
ficou com os horrores da comuna (4) 
e que ainda hoje podemos aparen
tar c~m todos os 'derivados etimolo
giéos e sociais. A crise fundamental 
não é de dinheiro: é de Deus. Nas 
minas de Rio Tinto, em Espanha, cn· 
1110 em toda parte, a explicação do 
desespero humano recluz0se, luvaria· 
velmente não a uma crise economi
ca mas ~ uma crise de verdag_e. Ora, 
esta crise de verdade só a Igreja a 
pode resolver, e pena é que o homem, 
deixando. de fitar o Céu se tornasse, 
na frase conhecida do Poeta, si111111; 
taneamente incapaz da dor e do re
media. 

Edipo odiava de morte sua filha 
Antigana, porque ela, dando-lhe cari
nhosamente a. mão, lhe lembrava que 
era cego. Mas, não será· exatamente 
essa a razão oculta do odio com que, 
ainda bcje, odeiam e perseguem a 
Igreja? Arrastado pelo orgulho duma 
a11to-suficiencia incrível, o homem 
moclerno rejeita o Redentor, que lhe 
recorda a queda original, e não "iê 
que com tal negaçã,), apenas conse
que' ser injusto e desgraçar-se ainda 
mais. Que culpa tem a l)sreja de que 
o homem se houvesse perdido pelo 
pecad·o, e precise de redenção? A 
1nesma que tinha Antigona de que o 
pai fosse cego e precisasse que ela 
lhe desse a mão, para o guiar. Tal 
é O novo aspeto em que se podem ·re· 
fundir as influencias infra-racionais 

· a que aludia.mos aó pr:ncipio, s.e o 
homem as não domina pelos freios 
do espírito, procurando iluminar as 
cavernas do sub-consciente, com as 
Teneus e, por isso mesmo, mais su
tenues claridades da razão e da fé. 
jeitas a perderem-se, do que geral
mente se cuida. 

Foi num destes momentos de con
vulsão social, em que a humanidade 
desva:racla mal conseguia atinar 
com o bem, que Pio XII &scen_de11 ao 
solio pontifício. Cristo. contmuava, 
assim, a falar pela voz de -Pedro e, 
na ·sua palavra estremeciam, agora, 
os acentos doloridos das lagrimasou
trora derramadas sobre Jerusalem. 

Ainda era tempo, se os homens 
quis·essem. Mas não quiseram. E de
pois quando viram. apavoraclos, a 
falt~ ele logica e de proporções, a ca
racterizar, mais uma vez, a sua obra, 
tendo feito o mal, quisemm fa~er · 
tambem a caramunha e, como o lo
bo ela fahula, começaram a dizer que 
o culpado era ... o Papa! 

É sempre a mesma crise de verda
de a revelar se no mundo. 

À uma crise hlentica se referia se
guramente o S~.lmista, quando supli
cava ele rojos o i,uxilio do Céu, quo
niam' diminut;e sunt veritates a fi
liis hominum. (SI 11. 2.) Como agora, 
tnmhem então o nível da verllade ti
nha baixado. Perdido o sentido sui;e
rior ela vida, o que resta é, num mun
do sem r:nalidade, uma sociedade em 
desagregação e a· pique de se afun· 
dar. 

Falam os llledicos do e.stados po
tcní'.!alments morbidos, a que cha.
rnam "diateses·'. Segundo a c!efini<;:ão 
de N. Pende, são formas particular
mente d'fusas de predisposições do' 
entias, qua.se sempre ignoradas; en
quanto não passam de potencia a 
ato. É tambem, assim, nas dlateses 
cio agregado social. Predisposiçõr,s 
doentias em corpos aparentemente 
pletoric~s de sangue, ele maqu'nas e 
de ouro. Mas é só aparentemente. A 
predisposição lá está. à espera de 
vez. Simples questão de tempo. 

O mais estranho, porem, nas rea
ções diates'cas, é que podem _assu
mir formas· variadas e ... inespera, 
das, não. só de individuo para indi
viduo como no mesmo in<'..:-viduo, em 
períodos di~tintos, e até simultan,ia
mente em orgãos diversos. Surpre
sas ·com que ninguem contava. que 
ninguem entende, nem delas se po
de facilmente acautelar. senão tarde 
e a más horas, quando já mal se lhes 
poder vale,· .•. 

Como no velho co11to dos gnomos, 
que imprndent~meiite de.stanparam a 
caixa onde se encerravam os genins, 
tamb~m os homens que desencad<>a
ram o flagelo se surpreendem · ago
ra. com as formas variadas e ... ines
peradas. que ele vai assumindo, e Fó 
Deus sabe onde e quando lhe conse
guirão por o desejado ponto f'nal. 

E era tão facil ter-se evitado t'l
do isto ! Bastava que a humanidade 
tivesse prestado um pouco de aten
ção à voz de Cristo, que nunca dei
xou de nos falar, na palavra da sua 
Igreja. 

Vale a pena, a quarenta anos /le 
distancia, recordar -o que dizia Pio X, 
na sua primeira encíclica, a que há 
pouco alud 'mos. 

Já então o Papa se aterrava, a pe•1-
sar nos despenhadeiros. por anele o 
orgulho pagão conduzia o mundo. ~ 
espantava se do que, apesar de su
periormente cul~os, os homens, em 
cujas mãos estavam os selos dos Es
tados não vissem o mal que. dia a 
dia, ~e agravava, nas entranhas do 
corpo social. A este mal, de que o 
mundo então sofria, chamou Pio X, 
sem hesHa,·, pelo seu verdadeiro no
me: abandono de Deus, apostasia, 

Apostasia:- eclipse total entre a al· 
ma e a Verdade essencial, Luz que 
ilumina todo o homem que vem a 
este mundo. Nesta ª~"stas'a. crimi
nosa, é que, em. ultima analise, con
siste o estado diatesico, do qual to
dos os males contemporaneos são 
simples consequencias. 

Esquecendo que vem' de Deus, o 
homem não ,compreende a transcen
dencia do dever. Sem a noção do l'!El
ver, não concebe a ideia do pecadri. 
E, sem o conceito do pecado, não vê 
a necessidade da Redenção. Oaqui, 
a, super-homem de Nietzsche era 
s6 um passo. E, da bla:;femia do su
per-homem. ao presente estado · do 
mundo. já não era passo nenhum. A 
g•1erra ao mais fraco, seja nação c-u 
individuo_ estava toda na dialetica 
interior i:luma ideologia que, negando 
radicalmente a realidade do espirito, 
tudo pretendia submeter à heQ'emo-
1'\ia elo sangue ou ao instinto divini
zado dr. raça. 

Quando ainda Patriarc!i de Veneza, 
Já o futuro Pio X dizia tudo isto, com 
palavras qur faz semp.re recordar: 
"Donde vem os erros, a que chamam 
socialismq e comunismo, e as uto• 
Rias da emancipação da carne, da 
i~ehabilitação da . !1-ª,t.tir~za:, da,· 1g!E!l· 

d ade das condições sociai8, d;;. d' 
são dos bens, da soberania da ra.ao '-' 
Vêm do esquecimento ou negação ria. 
queda do homem e consequente de
gradação original. Negada a exis· 
tencia do mal, negada fica a nece6:;i
dade do. remedia". 

Sempre a crise da verelade, refun
dida em perigosíssima diatese nó c'!:
po das nações. Ora, os medicos SR· 

bem todos muito bem que em vii.e, 
atacam manifestações sintomaticas, 
s<J não procuram ellminar-ll1es a cau-
sa oculta e mais p1·ofunda. Berr,t-<cr, 
hoje, muito contra o racismo, o comu
nismo e outros perigos semelhantes. 
É justo. Más, por mais justo que se
ja seria inutil se não se procurass0 
atalhar o mal' muito mais profunco, 
de que estes perigos são simples sin· 
tomas. , 

O mal do mundo em que vivemos é, 
no fundo uma gravissima doença de 
carencia:' carencia de verdade, carcn
cia de Deus, f; da falta de Deus e, 
consequentes pontos da doutrina ca·· 
tolica, que derivam, como há qua· 
renta anos dizia o Cardeal Sarto,. "to
das as apl:cações anti-sociais, que se 
tentam no mundo." 

Remedia'? Já o apontamos; mas 
não faz mal repeti-ló, com palavr::.s 
vindas de mais alto. Ouçamos ainda. 
Pio X: "Admitir Jesus Cristo é afir-· 
mar a queda original e a intervenção 
sobrenatural de Deus, a Redenção, 
o Evangelho, a lei da dor, do sofri
mento da res1gl\.ação. Admitir tudo 
isto e' a melhor maneira de alinhar 
eficazmente contra o racionaliômo, 
o naturalismo, o socialismo e o ct,-
munisn10'\ 1 

Subi'ata causa, tollitur effectus, É: 
sentença. da velha medicina, que a. 
nova ainda não desautorou. 

"Aceitar Jesus Cr!sto, continua 
Pio X, é confessar 'abertamente o 
cristianismo, que llá de• ser sempre 
o grande baluarte contra a desordem, 
o inimigo irreconciliave! do erro, e o 
guardt. incorrntivel da verdade di vi
na e humana. É compreeúder o mis
terio inexplicavel da. desigualdade do• 
homem no mundo, desigualdade ali.is 
necessaria e tão ifievitavel, que por 
si mesma se refaria, no dia em que 
algum sonhador a tentasse abolir." 
"Esta desioualdade é lei da condição 
em ciue v{vemos. E é, por isso, que 
hJ. de ·ser sempre impossivel umr, na. 
terra estes dois eXLt'emos, os pobres
e os 'ricos se entre els não metermos 
o EvangeÍho e a Cruz. A Cruz, como 
unico sinal de aliança; o Evangeli:to, 
como tratado unico de paz". 

Tal é o ensilJo da Igreja e só é pe
na que O não tivessem aceitado a 
tempo. Ao clarão sinistro ela foguei
ra em que, por toda a parte, se i11fer
niza o mundo, já não é tão dificil co• 
mo isso calcular o preço por qae 
estas coisas se pagam .. 

Estamos, efetivamente, a pagar 
muito caro a apostasia de Deus e o, 
desprezo sistematico dos ensinamen-
tos da Igreja, por meio da qual, na. 
palavra exata de Chesterton, Cristo 
vai dizendo autenticamente o que, em 
cada viragem da histcr'.a, nos que,· 
dizer. 

Terá. · chegado, finalmente, a ho
ra. de a humanidade aprender, de vez, 
no misterio dos acontecimentos, es
ta -grande lição de fé, de iuteligencia. 
e de bom senso? Se assim for, e pa
rece que efetivamente as coisas se, 
váo encaminhando para ai, já não se· 
rão inteiramente perdidos os sofri
mentos; onde esta preciosa lição se 
fraguou. 

Se ainda teimarem em fechar os: 
olhos à luz. então é certíssimo que, 
veremos repetir-se de novo, no nrn:i·· 
do a sinistra cavalgada do Apoca• 
Iip'se, e isto tantas vezes, quantas 
seja necessario, at-é que o homem se 
coilvença, afinal, de que não há nem 
pode haver .razões que valham con
tra as razões de Cristo. 

:rora da Igreja não há sal vaçii.o. Es· 
ta maxima. vem já dos tempos apos
toliéos e não faltou. no passado. 
quem farisa'camente se escandalizas
se com ela, apesar de ser exclusiva
mente sobrenatural o contendo que 
então se lhe atribuía. Hoje. porem. a 
velha maxima está a adquirir, em la
ce dos acontecimentos, ressonancias 
nesse tempo insuspeitadas. A paln.
vra de J:l,lontesquieu é já uma lei da. 
historia. Feita para nos alcançar a 
vida eterna, a Igreja é. a'nda neste 
mundo condicional insubstituivel de 
felicid~de e elevação humana. Para 
os h.Jmens como para as nações, fo
ra da Igreja não há salvação. 

Ignorar isto, é agravar o complexo· 
dos erros. que reduziram. a terra a 
um inferno inhabitavel_ Compreendê
lo ou, ao menos. procurar, com boa 
vontade, compreendê-lo. é hoj,f como 
sempre a maneira mais pratica e 
mais eficaz de resolver a crise de 
verdade em ciue se dividem as almas 
e se esfacela o mundo. · 

("Broteria"; Lisboa, novembi·o de 
1943). 

1) Cfr. L~ lil, 16, 
2) Cfr. E. Peillauhe. "Caractêl'e 

et 1lersonna.lité", Pierre Téqui, Paris: 
s td, pags. 1 :;S-160. 

1
3) Cfr.Sl:t5,JO. 
1) "Conflits inti1nes'\ Plon, Paris 

s;d, pags. 247. 

CARIDADE FRANCISCANA 
A Ordem III Franciscana. de Quito 

organizou às proprias custas um servi
ço de asslstencia medica e. higien!ca aos 
pobres. Montaram uma farmacia, Ir

-más terceiras com curso:; especializados 
fazem visitas a domlciliof e 3 medicas 
terceiros dão consultas gratil;. 

* * * 
Inaugurou-se solenemente no· Conven

to Frnnciscano da cidade de São Fran
cisco (Baía), um a.mbulatorio onde o 
povo encontrará medico, dentista e re
medios, só precisando pagar o. ma.teria] 
dos trabalhos dentar!os feitos e 50 % 
do 'preço dos, remedtos. 

O ambulatorio possue perfeita e mo
derna iru;talação e trabalha em ligação 
com outras organizações de asslsteneia. 
social como escola profissional-domesti
ca. para meninas, centro recreativo, etc. 

* * :e 

No dia 21 do mês de novembro ulti
mo celebrou seu 1.0 aniversario o Hos
pital "Sagrada Familia" que funciona. 
em Salva.dor, Baía, como escola de en
fermagem das Irmãs Hospitaleiras Fran
cis~anas. Se bem que pequeno, este 
hospital tem seus serviços modelarmen
te organizados e conta com um Cape
lão permanente, o Exmo. e Revmq. D. 
Ba.sllio o. :F. M., Bispo .Res!gnatariQ dQ 
Ma.!la,y•· . 
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TEATROS E [INEM-AS 
PROGRAMAS DE 

PRI.MEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - Tampice, com Edward Robinson, - A.PA. 

HOJE 

Os anjos abafam a banca, com. os Anjos de Cara Suja, - /l.. 
ART PALACIO - Oente hOnesta, com Oscarito. - APA. 
BANDEIRANTES - Capitão Blood, com Erro! Flyn, - R. 
BROADWAY - O Costa do castelo, com Maria Mattos. - A.. 
IPIRANGA - Modelos, com Rita Hayworth, ~ D. 
METRO - Aurora sangrenta, com Margaret Sullayan. 
OPERA - Modelos, com Rita Hayworth. - D. 
PEDRO II - Almas indomaveis, com Gertrude Michael. - APA. 

No rastro do assassino, com· Russel HaY,den, - AMC. 
JUTZ - A hora antes do amanhecer, com Franchot Tone. - li. 
SÃO BENTO ... Quatro moças num jeep, com· Martha Raye, - APA. 

A beira do abismo, com Lon Chaney Jr. -- APA. 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AMERICA - Assim ê a gloria, com Wallace Beery. - APA. 
Maldição do sangue de pantera, com Simone Simon. - D. 

ASTORIA - Os homens de minha vida, com· Loretta Young, - APA, 
- Guerrilhas, ·coin John Clements. - AMC. 
AVENIDA - Que espere o ceu, com Robert Mon,tgomery. - B. 

Rivais da tropa, com Brlan Donlevy, - APA. 
BABILONZA - 1'ampico,' com Edwai;d Robinson, - APA, 

Força do coração, com Roddy MacDowaal. - A. 
BRASIL - Rose Marie, com Jeanette MacDonald, - APA 

Piloto 11. 5, com Franchot 'rone, - AMC. -
BRAZ POLITEAMA - A cruz de Lorena, com Pierre Aumont. - APA. 

Terra dos deuses, com Paul Muni, - R. 
CAMBUCI - Rwno a Toquío, com John Garfield, - APA. 

Muralllas de Jericó, com Red Skelton. - D. 
CAPITOLIO - Ninguem escapará ao castigo, com Marsha Hunt. - AP4. 

Duas pequenas sem cerimonia, com Jinx Falkenburg, - APA. 
CARLOS GOMES - Alem do hol'izonte azul, com Oorothy Lamour. -- .l? 

Fazenda 20, com William Boyd. - AMC. 
CINEMUNDI - O trunfo é paus, com William Boyd, - AMC. 

A lei do lobo, com Denis Moore. - AMC. 
Abandonados, com Monty Wooley. - BPA. 

COLISEU - E: o espetaculo continua, com Eddie Cantor. - D 
Duas pequenas sem cerimonia, com Jin,ç .r alkenburg. - Al' 11. 

COLOMBO - A canção que escreveste para mim, c9m Beniamino Gii11 
Rainha dos corações. com Lucille Bali. - D. 

COLON - Cow-boy apaixonado, com Joe Sawyer. - A. 
Mania musical, com Leon Erro1 - APA. 
o homenzinho está com azar, com Harold Peary. - APA 

CRUZEIRO - Rose Marie, com Jeanette Macoortald. - APA. 
Os amores de Edgard Alan Poe, com Linda Da.mel. - API 

ESPERIA - Abutre humano, com Thuran Bey, - APA. 
Conflito, com Roge1· Duchesne. - R. 

FENIX - Ali Babá e os 40 ladrões, com John Hall. - APA. 
Sherlock Holmes enfrenta a morte, com Basil Rathbone. - APA, 

GLORIA - os expoliadores. da Columbia. - A. 
HOZ:.LYWOOD - N!nguem escapará ao castigo, com Marsha Hunt. - 4lPA. 

E's um felizardo Mr. Smith, com Alan Jones. ~ D. 
IDEAL - O perigo me persegue, com Chester Morris. - AMC, 

Hora para matar, com Lloyd Nolan. - APA. 
o talcao e M estudantes, com Tom Conway, ~ AMC. 

UUS - Meu reino por uma cozinheira, com Charles Coburn. - D; 
o perigo me persegue, com Chester Mon•is. - AMC. 

IPlRANGA-PALACIO - Grito de rebelião, com Eric Portmau. ,- AI',\, 
Caminho fatal, com John Wayne. - AP A. 

LUX - O dio que mata, com George Sanders. - D. 
Amor de um estranho, com Basil Rathbone. - APA. 

MODERNO - Mercado negro, com George Brent. - APA. 
Tentação de Zanzibar. com Blng Crosby - APA. 

OBERDAN - A viuva alegre. com Nino Nello. 
ODEON (sala azul) - Perseg·uidos, com Enol Flyn. - AMC 

o quarto 313, com I-Cent 'I'aylor. - APA. 
(sala vennelha) - Mulher satanlca, com Maria Monte.:. - APA,. 

· Canario amarelo, com Anna Nealjle. - AMC. . 
OLIMPIA - Sob duas bandeiras, com Ronald Uolman. - A.l'A. 

Tartu, com Robert Donat. - APA. 
l'ARAZZO - Branca de neve e os 7 anões, de Walt Dtsney, - A, 

Teu. nome é paixão. com Dorothy Lamour. - APk 
PAFUMOUNT - A força do coração. com Roddy MacUowal. - A. 

Pilho de Tarzan, com Johnny Weíssmuller. - APA. 
l'ARATODOS - Horas de tormenta, com Betty oavies. - R 

Onde está essa mulher, com Shella Ryan. - D, 
PAROQUIAL (Ipiranga) - Ao compasso do amor. - APA. 

Romance noturno, com Loretta Young. - A.r'A. 
PAULISTA - Romance de um mordedor, com Mesquitinlla. - APA., 

O anel da morte. com Tom Conway, - APA. 
PAULISTANO - Canção da vitoria, com Gloria W,rl;'.en. - APA. 

Mercado negro, com George Brent ~ APA. · 
PEDRO I - Tarzan e o terror no deserto. com Johnny We!ssmul'er. - APA, 

· Amor de minha vida, com Fred Astail·e. - AMO. . 
PENHA - A mulher sempre vence, com Alan Jones, '- APA'. 

A sereia das ilhas. com Dorothy Lamour. - R. . _ 
PIRATININGA - De amor tambem se n.orre com ·c11arles Boyer. - D. 

Onde está essa mulher, com Sheila Ryan • D. . · 
RECREIO (centro) - Alegria ao amor. com Martha 0'Driseoll, - APA, 
RECREIO (Lapa) - Jane Eyre, com Orson WellcJ. - R. 

Dilema de um médico. com Warner Baxter - APA. 
REX - Damasco com George Sanders. - APA. 

Paixão impossivel, con Hugo dei Carril. 
RIALTO - -Sonhando de olhos abertos, com Oanny "<aye. - D. 

Alarme no AtJantlco. com John Ga.rfield, - APA. 
ROIAL - A cruz de Lorena. com Pier!'e Aumo11t. - APA. 

E's um felizardo Mr. Smith, com Ala11 Jones, - D. 
ROSARlO - Ferias de Natal, com Deanna Durbin. -:- D 
ROXI - Sultana da sorte, com Dorothy Lamour. - M. 

O tenente e a enfermeü·a, com Frank Albertson. - Al'A. 
SANTA CECILZA - HorM de tor111enta, com Bette Cavies. - tt 

O anel da morte. com Tom Conway. - APA. 
SANTA HELENA - Doce lembrança, com John Grave]. - APA. 

o seis de µaus, da Republica. - kYC 
SANTO ANTÓNIO - Aguias americanas. com Joh11 Garfield. - Al'A. 

Panice na Birmania, com Ala11 Carney, - A. ' 
SÃO CAETANO - Amazonas dos ares, com Loretta Young, - A.PA. 

Muralhas ele Jericó, com Red Skelton .. - D. 
SÃ.O CARLOS - As 3 lle1·deiras. com Barbara Stanw!ck. - D. 

Cartas de amor, com Pedro Lopez Lagar. - AMC, . . . 
S/f.O GERALDO - A lua a seu alcance, com Frank Slnatra, - Al'A, 

A canção que tu cantavas, com Angellllo. - A.·. 
SA'.O JOSE' - Historia de uma noite, com Pedro Lopez Lagar. - APA. 

Nossos mo1'tos serão vingados, co mBria11 Donlevy, - A.lfIC, 
S/f.O LUIZ - Porlador de homens, com Pat O'Brien. - AMC; 
SÃO PAULO - Tres pequenas endiabradas, com Deanna Durbin. A. 

Tartu, com Robert Donat. - APA. 
SJ!O PEDRO - Comboio para o leste, com Humuhrey Bogart. ·- 'APA 

Viagem pe1·lgosa, com Er!c Portman. - AMC. 
SAô VICENTE - Uma noite perigosa. com Wanen William. - APA, 

Paixão oriental, eom Gene Ticrney. - R 
UNIVERSO - Canção que escreveste para mim. co m!lcnlamlno GlgU, - Al'A, 

Rainha dos corações, com Lucmc Bali, - D. 

TEATROS 

SOA VISTA '- Pedacinho de gente, com Bíbi Ferreira. - D. 
·: SANT'ANA - Ela e eu, com Dulctna e Olllon. - APA.. 

EXPLICAÇôES DAS COTAÇôES 
B. - BOM - Filme que pode ser visto po1· todos com . proveito moral. 
BJ'.A. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ~er visto com. proveito 

moral. tãp somente por adultos. 
A. - ACEITAVEL - Filme que pode ser visto por !<>dos, embora sem proveito 

moral, . · . 
A..M.O. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que con~m 

cenas que podem impressionar o publico Infantil. 
A.P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - 'Filme que pocle ser a.sslsticlo 

por adultos, embora sem proveito moral. 
R. - R-ESTRITO - Filme que pelo enreclo. ou cenas _deve ser estritatnentQ-

reservado a pessoas de sólida formação, moral e religiosa.. , . 
D. - DESACONSELHA VEL - Filme que pela grave l11convenlencia do' enredo 

. ou das cenas, deve ser evitado por qualquer publico. 
M. - MAU - Filme prejudicial para quá.lquér publico. 

NO'J:' • • ~- i;; importante que o espectador não se contente com a simples cota• 
ção do filme ou da peça de teatro. mas que procure- conhecer pelo 
menoa alguns detalhes da critica. Isto jur;tif!carã. uma cotação que, 
,rtnna<t& sem nenhum comentario. poderá parecer injusta.· e, sobre• 
tuao, com a leitura de uma análise que põe em relevo os elementos 
bonn e maus do filme o espectador pouco a pouco, educarâ sua 
co11c1êncla e aprenderá a 'julgar por s1 mesmo 'os outros filmes que 
llle forem apresentados. · · 

Os boletins da Orientação Moral dos Espetacutos contem unia 
critica detalhada de todos os filmes exibidos em .sã.o· pauto. t publl• 
cado sema.nalniente e a assinatura anual ~usta Cr$ 20,00 · na ca- · 
pit2.l e Cr$ 25,00 para o Interior. tnfo~mações na ASlioc!açli.o dos 
Jornali~ta:, Catolicos, á rua Quiutíno Bocaiuva 173, 3.o a.ndar, 
si.la 207 - Fone; 3•7760. - --

L~GIONARIO 

Notícias dos, Estados 
--------·----------------------------------

MINAS GERAIS 
CONGRESSO NA CAPITAL 

lllll\'EIRA. 

:SELO HORIZONTE, (ÁSAPRESS) 
- A Federação das Inclustrlas do Es
tado de Minas Gerais n·ómeou uma. 
comissão especial encarregada dos es• 
tudos das bases do .congresso Comer
cial, Industrial e' Agt\Çcola,. ·que $erã, 
realizado nesta capital,··· so·b o patro
cínio daquela entidade, 

INUl\'DAC.AO 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) 
- Verificaram-se grandes inundações 
na.a areas urbanas e·· suburba1,as desta 
capital, causaoas por forte · cheia elo 
rio das Arrudas, que atravessa gran
de trecho de Belo Horizonte. 

O Corpo de Bombeiros atendeu a va• 
rtos cha111ados de emergencia, inclu
sive pn.ra ó salvamento das casas re
sidenciais bloqueadas nas proxlmida· 
des da praça Rui Barbosa, local mais 
&fetaclo pela enchente, 

MARANHAO 

Si.O LUIZ, (ASAI'RESS) - O De• 
JHU'tamento Estadual de Estatistica, 
em um comunica.do, informa que !o· 
ram registrados durante a ano de 
19t3, em todo'<> Estado, 103 incendios. 

Curioso ê observar-se, que 89 dos 
locais incendiado•, não estavam , se
gurados, apc·sar de existil' 30 e·ompa
nhias do seguros ,\perandv no Ma
ranh:io, · · 

SAN T·A CATARINA 
l'REJUIZOS ))E 3 MIL:~OES ))E 

CRUZEIROS 

.E"LORIAXOPOLIS, (ASAPT\ESS) -
A recente enchente registrada no 
norte do Estado, causou prejuízos ava

' Jiaàos em 3 milhões de cruzeiros, so
. mente no município <l!> Jaraguã. do sul. 
Os danos causados in · m estr;:,gos de 
plantações e de ob1·as do arte, queda. de 
ba1:reiras e d·esabamento de predlos. 

Rio Grande do Sul 
l!IOVI:UE:'l'TO DA ALI•"ANDEGA 

PonTo AL~-;arm, (AS.-\PRES8) 
A alfandega desta· capital arrecadou 
durante o ano d• 19H, ·Hl milhões, 
42{ mil e 42{ cruzeiros, sendo esta a 
maior. quantiR. que deu entrada na re• 
ferida reparti~ão num só exerctcio, 

PAR ANA' 
CO:'l'S'l'Rl:Ç,\O ))E '.',LTO FOR:'1'0 

CURI'l'IBA, (ASAPRE$S) - F'ol 
lniciada·ii. construção de um alto for
no no município de Castro, para· a 
exploração, €IH larga escala. dos Ni• 
nerir>s ,de ferro ,ll! existentes. 

CEAR A' 
lltISSIOl\' Amo CUINt:S 

FORTALEZA, (ASAI'RESS) - Con
tiuua oendo alvo de ~ignificativas hO• 
menigens, por parte Q.os .circulos ca• 
tolicas e lntelectuais rle l•'orta!eza. o 
missionnrio chinb, Pe. João Batista 
I-,ao Se Tcheln. chegado ha. poucos 
dias a. esta capital. 

O Ilustre CapÚChlnho fará. cm Por
ta leza, onde permanecerá alguns -dias, 
varias conferencias sobre temas de 
cunho social e filosofico. ' 

• .\ r·niã.o dos Moços Catolicos l)atro• 
~!narâ uma dessas conter~ncias, <1ue 
terá lugar no 'l'eatl'o Municipa( 

OI~ ~IULIUJRES E :;os H031El\'S 

POR'J'.\l,EZA ,(ASAPRESS) - A 
õe}ogac:i?. do l)',. 5P, em Fo ,aleza, rea
lizou no ano · 11assaclo, IS eoncursos 
e111 todo o Estado. ,Jelcs participando 
1.181 iandidatoa, ~endo 012 mull1ere• 
e· â69 homens. 

AS OBllAS COX'l'rt.\ A SECA 

FOR'rALEZA, (.\S.\Pnl,SS) - A 
Inspetoria Fedel'al de Obl'as Contra 
a Seca elaborou um vasto. progr:.una 
de realir.ação a ser executadó neste 
Estado, durante o cort·c-nte stno, sa
lienta.nclo•se a c:onstru,;iio das ponte3 
sobre os rios Maguari be e Banabi1Í, 
rodovia central de Piau! e canais àe 
inlg·ação cm diversa.s latitudes. 

Por outro lado, terão l)rossegulmen• 
to os serv~êos permanentes de estuclos 
topograficos, de í>erfuratão de poços 
tubulares, de aluàag·em e outros. 

G O I A' S 
!tODO\'JA •rR.\:\SDRASl'LI.\N 

CO!AN'fA, (ASAPRESS) - O tree!,o 
da rodo\'ia Transbra~ili1rn, em terrl
torio goiano, compreendido entl'E> Ana
polis " !lfi.;·uel Angelo, jã, tem 50 quilo
n,etros. com todos os serviços de ter• 
raplanagcm ,; encascalhr mento, de• 
\'e11do, dentro em br<>ve, ser entreguo 
ao trafego. 

Atualmente estão sendo atacadas a~ 
obras de construçiio do pontilhão de 
concreto sobre o col'rego Capão, no 
\'alor aproximado de 200.000 cruzeiros 

e do aterro de neboleira, con1 um 
quilometro de extensão, tendo em cer• · 
to ponto a altura de cinco metros e 
um movimento de terras de 40.000 me
tr.os cublcos, 

SOBE O TOCANTINS 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Noticias 
procedertte11 do extremo norta goiano 
informam que as aguas do rio Toca11.
tlns estão subindo de ·ntvel, em virtu
de das constantes chuvas que desa
bam sobre a 1·eglã.o, ameaçando de 
destruir completamente as lavouras 
marginais, assim como· as casas ribei
rinhar. 

CULTUl'tA D.O ALGODXO EM GOIAZ 

GOIAN!A; (ASAPRESS) - A lavou
ra. algodoéira do E'sta:clo de Goia,: es
tá. se desenvolvendo notoriamente, 
pofs as terras deste Estado muito se . 
prestam para a cultura do "ouro bran, 
co". 

Agricultores no ano pass,ulo, ini• 
elara111 o plantio do algodão, mostran
do-se ag6r,,, satisfeitos com os resul
tados obtidos até o momento, sendo 
de se notar, que outros agricultores 
iniciam as suas lavouras de algodão 
com 5 ou 10 alqueires, aumentando 
logo para 20 8 50 alqueires, dados os 
bons resulta.dos verificados. 

Um alqueire de terra, quando bem 
planta.ão, está; produzindo nada me• 
nos do que 450 arrobas, merecendo a 
fibra goiana, à menção honrosa i,os 
mercados consumidores do pais, tal 
a. sua otlma qualidade. 

SERVIÇO ffE .TRANSPORTE 
FLU,'IAL 

GOIAXIA, (ASAPRESS) - Inau-
gurou-se· nesta capital, o Servl~o Flu
\ifal ·pelos rios. rrocantins e Araguaia., 
partindo da. cidade goiana de Balisa 
até Belem, do Pará,. 

Essa nova. rota virã, articular a ro
do,·!a; para ·São Paulo, com as estra• 
a.., de rodagem gdanas, mJnetras, pau-

UMA NOVA EDIÇÃO INGLESA 
DO NOVO TESTAMENTO 

o Revmo. Padre cuthbert Lattey, s. J., 
. Editor Oeral da. versão· de Westmins
ter elas Sagradas Escriturll3, escreve, no 
ultimo numeró d.& revista "Scriture", 
publicada pela Associação Blbllca cato]!. 
ca. da Ing!aten·a, que . a. Associação Bi
blica. catolica. dos Estados Unidos pro
duziu & melhor edição, s.em duvida, edi
tada até o presente, em lingua inglesa, 
do Novo 'testamento. S. Revma. faz 
sentir que um tal relo, na qifusão das 
Sagra.das Escrituias tem encontrado 
grande acolhida, que promete imensos 
b$neficios em todo o mundo catollco que 
fal&· o Inglês.· A· revisão da obra foi fei• 
ta. dê con!onnldade · com a edição Chal
Ioner-Rhoims do- Novo ·Testamento. 

SUCES'SOR DO PADRE DAMIÃO 
Noticias procedentes de Molokai in

formam que o Revelo. irmão leigo da 
Congregação dos Sa~l'ados corações, Luiz 
Lel.5en, acaba de ,falecer. 

O Revdo. irmão havia celebrado ha 
pouco o i;eu. Jubileu de ouro na Con
gregação. Desses 50. ·anos, 46 foram 
p·assadós -entre os doentes· do leprosa
rio de l\:toJokài,. servindo e comoJando 
os infelizes ha~nlanos. 

listas e m .. togrossensec<, oferecendo 
oportunamente, facilidades para o es
coamento da produtão exportavel des• 
sas :regiões para os mercados consu
midores do nordeste do pais, com re• 
lativ~ -conomia de tempo e dinheire. 

B A I' A 
EXOXERA.ÇXO 

SALVADOR, (ASAPRESS) Exo• 
nerou-se da dire~ão da Escola Po
litecnica, o sr, Arquimedes GuimarãeB, 
o mesmo acontecendo ao sr. A!varo 
Franco da Rocha, àa Divisão da· Sau
de Iªubllca, 

MATOGROSSO 
ORGA.NIZAÇXO DOS SERVIÇOS 

PUBLICOS 

CUIAB,~. (AS,\PRESS) - O "Dia-
1·io Oficial" publica un1 decreto, crian
do, na Secretaria Geral do Estado, 
1nais unu1. secção con1 varias finaUda· 
des, inolush·e a de estudar a organi-
7,ação dos serviços publicas e a I)ron
ta exécu~ão e fiel cumprimento do 
estatuto dos tuncionarios publicos. 

LER a PROPAGAR O 

''LE(jlONARIO'' 
' t OEVER oe JODOS 

OS CAIOLICOt; 

TANAGRAN 
Otimo fortlfican-

~\ 
te teminino 

i Formula do Dr. 

7' fepedino. Mercê 

de seus. hormo-
nlos ~~,~~iaú ranagran remoça 

a mulher. 

ºColoc~i o jornalismo católico na primeira 
fila dos instrumenfo'S mais necessários e- eiicazes 
de apostolado". 

PIO Xfl -----------------------"----....... ·-
Leia o 

IJEGION ARIO 
Semanario católico com aprovação eclesiástica 

DISTRIBUIDO AOS DOMINGOS EM SANTO~ 

AGENCIA MAGALHAES 
flua Frei Gaspar ,n.0 53 

A todas as bancas 
Numero avulso: 

SANTOS 

de • • 1orna·2s 
Cr.$ 0,40 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Me)ifo 
Praça da Sê, 23 • 2.o andar - Sala 2,!õ 

Dr. Plinio Corrêa de O!iveíra 

r:ua. Quintlno Bocalu,ia, 176 - 3.o 
'1ula1· - Sala :,23 - 'rei.: Z-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Rua isão Bento, 224 - 1.o .anrlar 
Sala 3 - Te!.: 2-1613 - S. FAULO 

Dr. Carlos , Moraes de Andrade 
Rua Benjamim Constant, 23 - 4,o and. 

Sala 88 - Tel.: S-1986 

ENGENHEIROS 

Amador 'Cintra do Prado 
Eni;e'nbelro Arquiteto 

Arquitetu1'a religios colegios, resi• 
donc!as coletivas 

l'tUE!. Libero Badarô, 461 - São Paulo 
· A:el,: 2-7312 

MEDICOS 
Dr. Vicente ·de Pa\llo Melílo 

Cllnlt•11 lUcdlcn 
Cons.: R. !'.farconl, 34 - 6,o andar 

Apart.o 6a - '.l'el.: 4-85'1 
F.es,: Av. :Agua. Branca n. 95 

Te!.: 5: 5829 

Dr. Camargo· Andrade 
Doentna de Scn,Jio·r_a• - l'arto& 

011er11çõcs 
Da Ben. Portuguesa e da ·rvraternidade 

de s; Paulo • 
Cons.: n. S.enador Feijó n. 205 · 

Toai.: 2·27H .- Das. 14 As· 18 horas, 
Saba.do: Das 10 ás 13 horas 

Res.: Rua Rafael de· Barr<>s, 457 
•rei.: 7·4563 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Li.o. S. Paulo, 8 - Te!.: 2-2622 

Cons.: Rua 7 de Abril, 2:15 
Das 2 á,s 5' horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO HOSPITAL D4S CMNICAS E 
SANATORIO S4N'rA CATARINA 

CIRURGIA DAS VlAS B!UARJoJS 
Cons.: Rua l\!a.rconl, 34 - 3.o andar 
Fone: 4•8717 - Das 14 ás 16 ·horas. 

.&esídencia: ,Av. l?uaembO, 10-14 
E,ono; õ•Z6:lii 

DIABETES 

Dr. Maurício Levy Junior 
Especializado em Dletologla no Ins
tituto ria Nutrição, de Buenos Aires 

(Diretor: Prof. P. Escudero), 1 
D: , Bl'JTES, Obe~ddallv., e deuu1.is rlneJl• 
ça11 da 1\'utritlio - "t.eglmo allmenta
re.!I e111 1rer11J ..,.... DisturbloN ner,·oNos 
Cons.: n. Barão de Itapetinin·ga, 273 

- 6.o andar - salas 6·H a 6-J. 
Consultas: Das 15 ás 18 horas. 

;!'els.: Resh!encla - 7-1029, e Con
sultorio - 6·2348. 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Can,pos 
!IIEDICO RADIOLOGISTA 

Râdio 0 Dl111,nó8tlcos - ExaJUca 
Rndlológfeos u donll<!lllo 

Cons.: Rua Marconi, 94 <Edlflclo 
Pasteur) 2.o and. - Te!.: 4-0655 

Res.: Rua Tu1,1, 693 - Tel.: 6-4.q41 
São Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende Filho 

Medico homeo11ata da. C. A. P. da. 
So,-ocabàna. Diretor clinico ao· ·Am
bulatorio Homeopatlco do Carmo. 
Cons.: R. Senador Feijó, 205, telefo
ne, 2-0839', Res.: 8-6471, Mal'oar ho. 
r.a, dll,ll ll ál:! 6 horªs pelo te!.: 2•0839, 

JUVENTUDE FEMININA CATOLICA 
Folhinhas para 1945 

Otimos clichês e um resumo historico do pontificado de 
Papas eminentes. · Cada exemplar Cr.$ 6,00. 

PEDIDOS A SEDE DA J. F. C. 

Rua Condessa de São Joaquim, 215 São Paulo 

NOTICIAS DA BELGICA 
''MAGNIFICAT ANIMA MEA 

DOMINUM" 

o jornal cfandestU10 "Coeurs BeJges", 
noticia a morte de clois Padres belga:.: 
Monsenhor Ernest Rixhon, Viga.rio de 
s. Cristovão, Liége, que morreu em uma 
prisão alemã em Bochum; e D. Ferdi
nando Heuveneers, Concgo de Latrão. 

Monsenhor Rivhon, foi detido em fe• 
vereiro de 1943, porque protestou no 
pulpito contra a deportação de opera· 
rios para a Alemanha. condenado por 
um tribunal mUitar em Llége a dois 
anos de prisão, foi transportado para a 
prisão de Bochum e ali morreu por efei• 
to d06 maus tratos recebidos, a 11 de 
fevereiro. Foi só nJ inicio de junho 
que o.s alemães permitiram que sua mor
te se tornasse conhecida enviando o bre• 
v!Jl.rio do morto ao Bispo de Liége. 

Dom Heuveneers, foi acusado de ha
ver auxiliado pessoas que cortaram wn 

· cabo telefonice que ligava diversos pos
.,s alemães nas proximidade.s de Char
Jeroi. Foi levado para a prisão de St. 
Gllles em '.Bruxelas e ai sujeito as mai., 
vis brutalidades por parte dos alemães, 
que tentavam em vão ·extorquir dele os 
.nomes .dos valentes· patriotas· que conhe
cia.. O Tribunal militar de Bruxelas 
condenou-o â morte e toi executado a 
22 de setembro de 1942. A ultima car
ta. enviàda por ele aos parentes, inicia
va-se .com as palavras; "Magnificat 
anima mea Dominum". 

A VOLTA DOS SERVIDORES BONS 
E FIÉIS 

No dia 8 de setembro de 1944, diver
sas centenas de funcionarios belgas e re
fugiadoo, encontravam-se em Eaton 
Sqlia,re, Londres, aclamando um, peque
no grupo de homens que entravam_ em 
automoveis que deviam conduzi-los a.o 
aeroporto: após quatro anos de exi!lo; o 
governo be!ga. ia voar de volta para sua. 
capital· libertada, Bandeiras belgas on
dulavam no ar vivo· do setembro inglês; 
11, multidão estava excitada; houve mui
tos apertos de mão e tapinhas. nas cos
ta;s e nos ombros, e como diz a histo
ria dos pretos: "todo mundo conhece 
todo mundo, e· todo mundo · sente-se im• 
portant,e ". · 

o primeiro ministl'O, a quem a im
prensa pedirá uma declaração, disse sim• 
plesmente: "Este é o dia. mais feliz de 
minha vida". outros membros do gru
po choraram. Em hora e meia atingi
riam o. alvo pelo qual ansiaram duran
te quat1·0 anos penosos. Parecia incri
vel, tuas aeroplanos com as cores bel
gas os esperavam no campo; o incri
vel la se reallwr. O muro de cimento 
e · aço ·entre seu país e a Grã Bretanha 
havt.a· desmoroná.do: iam chegar à sua· 
terra em hora e meia. 

Iam voár sobre a, costa namenga ain
da parcialmente em ·uãos inimigas, pa, 
l'<'i ver a orla amarelo claro das praias, 
as pouca:. dunas ondulantes, as torres 
resistentes das igrejas medievais ao lon
go da, costa. Alguns momentos ma.is 
tarde veriam entre o.s quadros ordena
dos dos pequer.as campos de trigo, aque
la Joia de hlstot·ia e arquitetura, Brugge 
(Bruges). Passariam uma vista d 'olhos 
sobre os campanarios e castelos de 
Gand e em seguida o avião. os levaria. 
por sobre a paizagem ondulante de Bra
bant que Bruegel costumava pintar, a 
Bruxelas com sua linda' "Grnnd Pla
ce", a Catedral veneravel, o ponderoso 
tribunal de justiça, que os alemães ten
taram em \'ão incendiar. Os ultlmos 
raios do. sol poente projetar-se-Iam so
bre as milhares de . estufas de Hoey
laerc, onde amadurecem uvas .grandes e 
~aborosa.s: o vidro teria um reflexo 
ofuscante como um acolhimento ao lar. 

Devem ter ficado silenciosos quando 
os motores diminuíram a força e o.s 
aeroplanos com aquela sensação unica 
e exaltante de estarem vagai1do, toca• 
ram a terra. Sil~nciosoo de alegria e 
jubilo inexprimivel, s!lenciosos tambem. 
pela conci€'ncia de haver cumprido ple
namente sua. ardua. e exaustiva tarefa 
Um deles havia perdido dois de seus fi
lhos mais jovens em um acidente de 
trem; outro, perdera dois de seus fllhos 
no combate, o terceiro continuando ain
da e. combater. Todos tinha estado se
parados de suas familias e amigos. Um 
tinha. deixado a su~ esposa e dez filhos 
na. mão do inimigo. Todos haviam tido 
razão de t.emer que os alemães se vin
gariam sobre sua esposa e fllhos por 

O DELEGADO APOSTOLIGO NO 
. JAPÃO VISITA OS PRISIONEI

HOS DE GUERRA 
O "Os.servat-0re RolllPno" informa que 

em fins de novembro, o Exmo. Revmo. 
Sr. D. Paulo Marella, Delegado Apos
toJ!co no Japão, visitou o campo de 
prisioneiros de guerra em Negoya, on
de se encontram alguns milhares de sol
dados americanoo, ingleses e canadense.s. 

A informação diz que S. Excla. Revma, 
obteve informações sobre o estado . dos 
prlsioneiro.s; e que as autoridades ml
Utares aliadas agradeceiam o afetuoso 
interesse m08trado pelo Sumo .E'ontifice. 

Ao deixar o campo de concentração, 
o Sr. Delegado Apostolico deu um do
nativo em nome do l'lanto Padre, para 
ser empregado em beneficio doo prisio
neiros. 

qualquer col.sa,. que pudeliSem dimr 013 
fazer em Londre~. E alem disto ha.viai 
o ponto de vista humano: quatro anos 
de separação alteram as pessoas. Ha, 
o sabio poema. americano que diz: "Não, 
ê sua ausencia que te• 
ino, ma.s a 1ma volta... Não os perigos 
que poderá encontrar em caminho, mas 
as palavras que talvez não diga ao me 
saudar". 

Estes hOmens eram políticos. Muita~ 
pessoas vieram a empregar este tet·mo 
de maneira depreciativa. Estão enga.
nàdos. Na.tura1mente quando o politiCCJ 
corresponde a sua caricatura, é um ti• 
po desprezivel, ma., tambem é o açou• 
guelro, o advogado ou o caixeiro, se pen• 
sarmos deles da maneira esboçada. pe• 
los desenhistas para sal!entar o a.bus\11 
de suas profissões. lia bons e maus po• 
liticos. E' poss1wl · que não haja exce-
lentes poJiticos do tnesmo medo que, :;e• 
gundo a sabedoria francesa, ha "bons" 
casamentos, mas não ca.samentos "per-
feitos". · 

A pohtica é. uma. profissão com.o outrai 
qualquer; tem técnica, e numerosas. des .. 
vantagens .. como qualquer outra profis• 
são deforma o homem que se dedica a, 
ela: o soprador de vidro por vezes exer
cita em excesso os pulmões, o politiço 
faz o mesmo 'com a mente. Porem 
mais do que qualquer outro, o político 
em epocas difJ~ls, tem· ocasião de al· 

· oonçar grandeza. A historia. simp!ifi~' 
cando certos. itens, e se necessario for 
inventando belas palavras, cita muitos 
exemplos de· grandeza declamatória po
litica, . mas a historia . atual . ·m08tra que 
isto é apenas literatura, que a. grandeza 
é poucas vezes alcançada em um mo• 
mento, que tem relação com o tempo, 
e que palavras hist-Oricas· ocasionais são 
apenas a ·~xpressão tlpica de uma lon• 
ga. e paéiente evolução. 

Somente a historia determ!nará se es• 
tes homens foram grandes ou se a. sua; 
pequenês Ultrapassou a. sua grandeza Ia• 
tente, mas já. é certo que todos ele:i ti• 
unam aquela qualidade permanente de 
paciente resistencla . que os tornou Gel'• 
\'idores enieritos da comunidade na• 
cional. 

Pertenciam a. um governo de união 
nacional, reunindo representantes dos. 
três grandes partidos tradiciorui,ls - os 
catolicos, .os liberais. e os socialistas. Etn 
1940 .as duas ca.sas do · Parlamento os 
haviam encarregado de continuar a, 
guerra até um fim vitorioso. Haviam 
conhecido .dias' escuros e sombrios; -po· 
dem ter cluvldado inas jamais fracaSõa· 
ram. Aplainando os aspectos mais an
gulosos de seus ~a.ateres, que a guerra. 
tendia a aUllientar, viveram em harmo• 
nia. e cooperaram perfeitamente duran• 
te. quatr9 ànos. 

constitul.am uma bOa amostra da po
pulação belga: tipícos valões, como o pri,:'' 
meiro ministro, nascido em uma peque- . 
na. aldeia na floresta 'das Ardenas, co
mo o ministro de Informação, De!fosse, 
natural da valente Liége: flamengos ti• 
picos com o 51'. De SchJ'yver, ministro do 
Interior, nascido em. Gand, a cidade 
flamenga mais pessoal e teimo.sa de FJa.n
dre3, como o sr •. De Vleeschauwer, · 
ministrei das Colonlas, tenaz represen• 
tànte ·do3 ca.mj)Onios -'flamengos, como o 
$T. Balthazar, deputado socialista com-. 
batente de Gane!; e finalmente dois na
turais de · Bruxelas, que não são n,em 
peixe · nem , carne, ma.s uma mistura de· 
ambos: o sr. f:lpa.ak, mintst;ro dos Negocios 
Exteriores, e o sr. Gutt, ·ministro das 
Finar,çaa, que tem · em comum a arte 
cl'l viver típica. de Bruxelas, · que tanto 
os· namengoa, como os valões . .sobreca.r• 
regado.s com se\js temperámentos rome.n
ticoo adquirem com dificuldade. 

Nenhum é um semi-deus; nenhum 
pensa que é. ·Eram: seres humanos. to
do o tempo, ·e luta.n<lo com terríveis di
ficulclades, estabeleceram em Londres 
ums. administração governamental .que 
era coesa e eficiente. Natura7mente era. · 
imperfeita em alguns· detalhes, devido ao 
pessoal insuficiente, mas a boa vonta
de compensou· multas deflc!enc!as, e a. 
dedicação completa, o màqulnismo 
inadequado. . , 

Durante quatro anos. e.stes homem re• 
presentaram a. Belglca no mundo livre. 
Todos haviam sido soldados na. prline!
re. guerra mund!a.l, e. l)l!Ssado anos nas 
trincheiras ou campos de aprisionanien• ·· 
to. Desta vez estavam em 'Outra. 
frente, a da posição da Belglca. no mun
do. O.s alla'dos os reconheceram, os 
belgas fora da Belgica foram leais a. 
eles, o movimento · cJancleStlno belga tem 
ouvido a.s suas ordens e aplaudido as 
suas ações. Fizeram o que o povo bel• 
ga. esperava que fizessem. 

Quando chegaram a Bruxelas foram 
aclamados pelo povo, e todos os belgas. 
sabem que antes de a.clamar um minis• 
tro, o belga pensa pelo menos duas ve• 
zes! Tomaram desde o ii:Jicio medidas 
energ!cas demitindo todos os funciona.
rios cola.boracionlst.a.s, reconstruindo a. 
estrutura administra.tiva. éla. nação. Pro
clamaram a sua dete1·minação de re
construir o pais, de Insistir n,i, libert.ação· 
do Rei Leopoldo, e de prosseguir da. 
guerra. 

Após alguns dias na capital Uberta, 
da, enquanto a luta e.Inda continua em 
certas partes do pais, já sabem que os 
belgas estão m.als unidos do · que nunca. 
e têm a. sensação .que seus longos e pe
nosos tabOres foram recompensados por 
um acolhimento que exprim!Ú ca.Ior 
gratidão, · 

O EDITOR 
C1e "News from Belglum,. .,, 
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Precisa-se, 
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RENDERAM-SE OS . REBELDES 
DA SICIUA -----------

l 
·~ . '·~,! ' . 

ROMJ\, (Reutei-s) - O governo Ita
liano publicou hoje u1n comu11icarlo 
anunciando que o ultimo centro re .. 
nelde da Sicília, a cidade de Comi¼o, 
entr~g-ou·sc ás forças governamen
tais. 

:.ut(t!-)1JP" ot 

.. 
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O comunicado acrescenta que os re
beldes devolveram os prisioneiros fei
tos nas colunas do exercito Italiano, 
informando alem disso que a ordem 
foi agora restaurada em toda a pro
vincia. de Raguzza. 

MAPPlN STORtS . 

PARA O ASSEIO 
DO LAR 

Lançáda a tão esperada ofensiva ru.s,sa n·a Polonia 
Os russos 
sada pelos 

atacam a 
alemães 

~uxmo 

i80 kms • .ao sul de 
algumas brechas em suas 

Varsovia ·· na "maior 
linhas - A luta 

americano-canadense aos russos na 
ESTOCOLMO, (Reuters) - A agencia 

uoticiosa alemã anunciou hoje que foi 
iniciada a esperada ofensiva sovletica na 
!'olonia meridional. 

ESTOCOLMO, (Reuters) - Anuncian• 
do que o exercito ruso lançou sua longa
mente esperada ofepslva na Polonia meri
dional. a agencia noticiosa alemã acres
centou que as tropas russai, já romperam 
,1s linhas gennanlcas. 

O comentarista militar da agencia, co
ronel Ernst von Hammer, anunciou que 
a ofensiva sovietica foi lançada numa 
ampla frente a oeste de Baranov, 180 qul
!ometros ao sul de Varsovia. 

Anunciando pesadas barragem; de arti
lharia de ambos os lados o coronel Ham• 
mer disse que as primeiras vagas atacan• 
1 s.s de tropas russas foram destruídas, 
mas acrentou: "A luta está continuando 
atualmente 'em certo numero de brechas. 
"A !IIAIOR D11 TODOS OS TEMPOS" 

ESTOCOLMO, (Reuters) - A nova 
cf<>nsiva russa na Polonia é "a maior 

de todos os tempos" - escreve o corres
pollC:ente do "Dagens Nyheter" em Ber
lim, esta noitae. 

"Os russos atacam esta noite com 500 
canhões pesados, duas frotas aereas e 
varias exércitos de tanques, além de !nu
meras divisões de infantaria." - diz.· o 
mesmo correspondente. 

Por sur, vez, o correspondente do 
" Svenska Daghbladet" ess:reve: 

"A cabeça de ponte de Baranov está 
aban-otada, a ponto de estourar com sol
dados e m&.terial russo de toda especie" 

ASSALTO FINAL A BUDAPEST 
MOSCOU, (Reuters) - ComeçOu o as

salto final ~ guarnição alemã que ainda 
resiste na parte central da capital hun· 
gara. 

A investida teve inicio ás primeiras ho
ra:; desta madrugada. 

iV[OSCOU. (Reuters) - Grupos de as
sa'lto russo; precedidos de tanques em 
grupos de dois e tres, avançam pelas ruas 
de Budapest desde a madrugada. 

As irlvei;tidas russas procedem do nor
te, do oeste e do sul e visam o ultimo 
agrupamento do centro da cidade e que 
está sendo forçado a cruzar o Da.nubio. 
FRACASSOU O EXERCITO DE SOCOR-

RO ALEI\IAO 
MOSCOU, (Reuters) - Anunciou-se 

n€6ta · capital que o contra-golpe alemão 
a noroeste de Budapest está desmantela
do e · as forças gennanicas que operam 
ne&5a região estão arriscadas ao esmaga
mento completo se não forem reforçadas 
imediatamente. 

As "Panz;er" alemãs continuam atacan
do furiosamente, mas obtém como unico
resultado aumentar suas perdas em ma
terial de guerra e soldados. 
TENTATIVA ALEMÃ DE 'ESCAPAR AO 

. CERCO . 
MOSCOU, <Reuters) - A resistencia 

alemã está se desmoronando. 
Mais e'·mal.s trechos da larga avenida 

central da cidade estão caindo em poder 
doo -soldados soviet!cos. A unlca coisa que 

CESSARAM AS ATIVIDADES BEUCAS NA CRECIA 
Texto 'do 
sentantes 

acordo assinado 
dos esquerdistas 

ças "Elas" conduzem em 

pelo Gen. Scobie e pelos 
moral inglesa 

milhares de 
Vitoria 

sua retir{lda 

repre
As for" 
refens 

ATENAS. (Reuters) - E' o seguinte 
o texto do acordo assinado. entre o generaJ 
Ronald Sccobie, ·comandante-chefe das 
forças brltanicas na Grecia. e os repre
sentantes autorizados do Comité Central 
da.s "Elas" para a cessação completa das 
hostilidades: ,, . 

" - "fim de que se -realizem as dls· 
cussões entre o governo Grego e os re
presentantes ,do Movimento da "Elas" 
para a solução das questões pendentes, 
a,; hostilidades cessarão ás 1 O horas de 
15 de Janeiro de 1945. 

"2 - AB fdrças da "Elas", que pre
sentemente se acham a .leste e ao sul da 
Jinh2, geral da estrada de rodagem Ites
Amphissa-La.madiz-Nhcmoos-Farna.Ia e 
dai, no rumo leste, ao longo da estrada 
de rodagem ou caminho de Orestinon-Ka· 
nalla-Ark-Kavos-Koutsoumbou retirar-se
(linha essa que é mais .particularmente 
ão e ficarão ao oeste e norte dessa linha 
traçad2, no mapa anexo - (apendice nu
mero 1) -. de modo que essas estradas 
possam ser usadas sem · qualquer receio 
ou obstaculo. As tropas da "Elas" eva
cuarão todas as cidades e· aldeias citadas 
nest-0 artigo. Essa· retirada e essa eva
cuação ficarão ultunadas a 18 de Janeiro 
de 1945. 

3 - As forças da "·Elas" que pre
sentemente estão na area em torno de 
Salonica (definido no apllndlce numero 
2 e no mapa - apendice numero 3) 
serão retiradas e ficarão na parte ex
terna dessa area evacuadando Salonica. 
Essa retirada e essa evacuação ficarão 
ultimadas a l 7 de janeiro ·de 1945. 

~ - Todos os membros da.s forças da 
"Elas", cujJo normal local ·de resisteri
cia seja fora do Peloponeso, -mas que es
tejam no presente na citada região do Po-

.. sP.rão dela retirados; todos os 
membros das forças "Elas". cujo normal 
)oca! de resistencla é dentro do Pelopo
neso, mas que estejam presentemente em 
outros pontos, serão Internados no Pelo
poneso e ficarão, então, sujeitos aos· 
dispositivos do artigo 3 mais adiante. 

Os representantes do Comité Central da 
"Elas", cujas assinaturas seguem abaixo, 
uotlficarão o comandanw-Chefe Imedia
tamente sobre as forças e local!sações des
ses membros e sobre o metodo a'usar para 
~. evacuação e sobre as estradas da reti~ 
rada, e essa retirada será supervisionada 
pelas autoridades de transporté;: Todas 
as outras torças da "Elas" residentes 
na ilha de sante, ilha Eubes, ilha Ki
thera e nas Cicladai, e Sparadas serão 
retiradas, Os representantes acim.a re
feridos notificarão o comandante-Chefe 
imediatamente, informando,. em conse
quencia, sobre as forças e localizações 
desses membros e sobre o metodo e as es
forças retiradas; de conformidade com 
tradas de retirada; C - O pessoal e 
dos · para o oeste e norte da linha des
as dispositivos deste artigo, serão manda
crita no artigo 2; D - Essa retirada fi-

caní ultimada no dia 24 de Janeiro de 
1945. 

5 -·Todos os membros das "E!M", cu
jos Jocal.s de residencia sejam dentro do 
Peloponeso e que presentemente au este· 
jam, serão retirados e .ficarão ao sul da 
linha geral de Pyrgos e Argos, (partlcu• 
larmente definida no apcnd!ce 4) · e da 
maneir2. com" essa llnlla é traçada . no 
mapa adepto ao apendice 5; essa retirada 
ficar!\ ultimada no dia 19 de Janeiro de 
1940. 

6 · - ·os seguintes acordos são feitos 
relativamente aos prisioneiros: a) Todo o 
pessoal . do se1·vlço armado, de qualquer 
11acionalidade, inclusive de pol!cia gi·e
" Elas" será restltuido; não se compreen
ga e da gendarmaria-, capturado pelas 
rlem nesse dispositivo, porém, os civis 'de
tidos pela policia civil da E. A. M.; B) 
Igual numero de prisioneiros "e listas" 
~erá libertadv pelas autoridades brltaniell1l, 
r.m troca; C) O computo numerico pafa 
n permuta de prisi(1!leiros, será estabele· · 
cldo de conformidade com os paragrafas 
ncirn.a A. e E" não se levando em conta 
ris gravemente feridos, os c,uals serão res:: 
ti tu idos fora da conta: D) Todos os 
civi$ br!tahicos capturados serão restitui
d09 sejam quais forem a identidade de. 
seus captores, local onde tenham .sido 
capturados ou localização presente; E) 
Os dispositivos acima serão cumpridos 
nos prazos e de acordo com Instruções 
que serão expedidas pelo comandante
Chefo. 

7 - Qualquer omissão da parte da 
"E!a.s" na observação dos teimos deste. 
acordo, ou qualquer ataque em qualquer 
parte ela Grecia ou contra qualquer fun
cionaria ou membro :las forças na.cionals 
gregas, da polcia ou da gencui..rm:eri~, se
rão considerados como quebra desta tre-
gua. . 

Este acordo foi feito e redigido em dois 
originais um em Inglês e outro em grego, 
Janeiro de 1945 ". 

AtenM. 22 horas e meia do dia 11 de 
(a.a) - Ronald Scobie, João zevgos, 

Demetros Partsalides, Theodorc Macrldis, 
Atanasios Athenili:;". 

OS REFENS GREGOS 
LONDRES, (Reúters) - De Randal 

Naale. correspondente especial da Agencia 
REUTERS - A satisfação geral assin·a
lada em Londres por -nativo da assinatu• 
ra em Atenas da tregua entre as forças 
britanicas e os rebeldes é contrabalança
da pela recusa aos representantes dllS 
forças "ELAS" em libertar os refens ci• 
vis gregos, muito embOra os refens _civis 
brita.nicas sejam devolvidos ao general 
Scobie. 

O regente da Grccla ainGla não se ma
n,ifestou sobre o assunto, sabendo-se, po
rém, que ele está profundamente chocado 
com a recusa das forças "ELAS". 

Verificando que os representantes das 
"Elas" adotaram uma atitude obstinada 
a· este respeito, o general Scobie preferiu 
assegurar o mais fapldamente possivel 

DIVERGENCIAS ENTRE O . REI PEDRO 

E O CONSELHO OA . REGENCIA 
:LoxDRES, (Reuters) - O rei. Pe

ôro II, da Iugoslavia, recusou-se on-· 
tem a concordar com a nomeação do 
Conselho de· Regencia: para sua patria 
e rejeitou o acordo Tito-Subasic, em 
sua atual forma, 

O rei Pedro está pronto a aceitar a 
livre decisão do povo .iugoslavo sobre 
a futura Constituição e forma de go
verno do país, mas quer estar certo 
ele que será respeitada. Integralmen
te a vontade livremente expressa de 
seu povo. 

O comunicado real, enquanto levan
ta objeções á "fprma sugerida" da re
gencia, não especlflca quais são essas 
objeções, ou que forma de regenl!ia 
seria por ele ace!tavel. · A segunda 
objeção relaciona-·se com o poder Je
i;islativo temporario, que pelo ac,,r
do Tlto-Subasic ê dado ao Conselho 
Anti-Fascista de Libertação Nacio
nal, até que a Assembléia Constituin· 
te tenha completado seu tràbalho. 

Sugere ainda o comunicado do rei 
que Isso significaria a transferencla. 
do poder do pa!s a um· unico grupo 
polltico. · 

o rei propõe o estabelecimet1to de 
um governo apoiado em· todos· ·os par
tidos, compreendendo todos os movi
mentos políticos e considera tal go
verno como exclusiva garantia de m1,
lhor futuro. da. Iugosla:•la.. 

Ó soberano expressa, alem disso, no 
eomunlcado, a esperanca de que, den
tro de pouco tempo, regree.-arja á 
Iugoslavla, e conclue CO!ll. a •1an1:(es
:tra.ção de sua. admlrag,ão pelo que fc,l 
alcangado pelos exercitos runos, 

Entretanto, a, rejeição · da , regencia. 
!)elo rei Pedro e suas objeções a.o 
acordo Subasic-T!to parecem· oposta11 
aos çons.elho~ ~~cebldo:s, dos · A,11tadis• 

tas Ingleses, que consideram o !lC~ 
do como um _.llom compromisso· para 
ação futura, 

Anunciou-se tnesmo oflclahnente 
n<>Sta capita·! •1ue a declara~ão, do rei 
Pedro não foi redig'ida de acordo com 
o governo britanico. 

Acredita-se tambem que o rei Pe
dro emitiu a declaração pouco antes 
da entrevista celebrada ontem á nol.
te com o sr. 1;den. 

Os circulos do governo Iugoslavo 
ainda maRtinham, á noite passada, a, 

confiança em que se poderá evitar 
um ponto morto entre o ·rei Pedro, 
de uma parte. e o governo Subasic e· o 
marechal Tito, de outra, e que se a 
comunicação visa contribuir para en
contrar uma solução, ainda poderá 
chegar-se a um acordo. 

O dr. Su basic formou seu gover
no para ~onstruir uma ponte entre' o 
marechal 'l'ito e o rei, afim de. garan
tir a continuidade legal e constitucio• 
nal na 1ugoslavia, sem oposição .aos 
legítimos desejos do vovo para um 
novo· e melhor futur8. 

Se o rei se opusesse a qualquer 
contotwom!s,so, o rompimento .ent.r.<Le!e. 
e O ll'.-1.l'echa.l 'I'ito SP._ia complefo·-e' 2 
missão de Subasic teria chega.do, 
ao fi'-'. 

Agora, poderll. J1à.ver novas dis
cusiões sob·re a composição da re
gend:,i. e do Conselho Anti-Fascista 
da Libertação Nacionlll. 

A decisão· final será adiada atê a 
reunião dos "três grandes". 

Seja qu,il for o resultado dessas 
discussões parace claro que, com a. 
aprovação do "grande trio" e com O· 
acorao dos dois lideres lugosl'avos, as 
propostas serão levadas a. efeito com 
ou· sem a aprova·ção do ·.J·el :Pédro .11; 
da. lugosla via., 

uma treg\J.\'I embora .em termos não de 
todo sa.tl.sfatorios ao invés de prolongar 
a luta. 

A questão .. dos refens civis gregos será 
possivelmente objeto de U:egociações en
tre os representantes das "Elas" e o 
governo grego .. Foi o ·proprio .regente 
da, Grecl.a. quem sugeriu essas orientação. 
O "TIMES" RESPONSABILISA OS 
EXTREMISTAS DA ESQUERDA E OS 
DA DIREITA PELO CONFLITO GREGO 

· LONDRES, (Reuters) - Em seu arti
go. de. fundo de. hoje, o "Times" diz que 
a· guerra civil· grega .deve ter proporcio
nado alguns ensinamentos aos extremts-

. tas da direita e da esquerda, cujas am
aições .e desavenças mutuas foram a 
c·ausa. desse· derramamento lnutll de 
sangue, que não poderia· oferecer· ne, 
nhuma recompensa de sucesso e alnaa 
menos solução para casos polit!cos gn,
go~, 

O.,.moral da pol!tlca britanlca apresen
ta-se de uma forma ~specl.a.l em virtua 
de de. ter sido à força militar britanica 
compelida · a . participar desses tristes 

· acontecimentos. · 
· Nenhuma oportunidade deve ser per~ 
dlda, para .. se frisar que a Grã B1·etanha 

. 11ão • apoia nenhum . dOll grnpos em cho
que e que os interesses e os pl'inciplo,s 
pa.3 ge11erosa,. sem represalia.s. que a pu
de ambas ,as partes requerem ag_ora uma 
nfoão e' ·éondenação dos comunistas ou 
anarquistas não são p1·opostas pela Grã 
Bl'etanha e que todo o auxilio britanico 
continuará a ser e.nvia.do para a cons~ 
tituição de um , novo goverilJ grego, in
teiramente, lm)ependente e JieJ, . que re
pí:esentll a.s aspirações do povo e para a 
réconstru~ão da vida ~onomica da Gre-
cia. · 

SOBE. A· · 15 MIL O NUMERO 
DE REFENS 

ATENÀS, · (ReutersJ - Afirma-se que 
o arcebispo Qemasklnos, regente da Gre
cia, tenha a opinião de que os refens to
talizam agora 15 mil pessoas. Algumas 
céntenas são dadas como tendo sido 
libertada.s pela "Elas" em sua rapida 
retirada da area de Tebas. 

· Consta que OI! emissarios da "Elas" 
não der,am as razões de su~ recusa em 
entregai, · os . refens excepto o fato dos 
mesmos. terein . sido detidos pela policia 
clvil da·," Ela" e não pela "Elas" e em 
resulta.do não estarem sujeitos á compe
tencia do comité central da "Elas". 

Advertencia contra o excessivo 
otimismo 

.i..O:\"DRES, (Reutcrs) - Foi anun• 
ciado hoje nesta capital que o presi
dente Roosevelt enviou uma carta a 
todas a3 autoridades militares o ei, 
vis norte-americana~, solicitando-lhes 
que se abstenham de íazer refer~n
ci~s excessivamente otimistas ~os 
1n-ogressos aliados· nas (rentes de ba
talha, pois que esse fato resulta, em 
geral, na diminuição d<t produção. 

uN'a. ocasião mais critica - diz o 
presidente Roosevelt - quando a pro
dução de suprimentos essenciais é Vi
tal pa1·a as frentes de guerra e deve 
ser mantida em nivel alto, as decla
rações Ceitas em publico, por autori
dades civis e militares de 1~esponsald
!idade, acerca dos progressos da guer
ra e indi.cando um passive! e breve 
!im do conflito, provocam uma dimi
nuição da produção de materiais be
)icos essenciais. E' absol Lttamente 
necessario que essa situação· seja re
mediada e cmn esse fim todos os fun
cionarios governamentais são convi .. 
dados a. ~bster-se de quaisquer d_ecla
rações .Publicas solJre o desenrolar da 
guerra". 

A conferencia interamericana 
WASHlNGTON, (Reuters) - Em én

trevista que concedeu ontem á noite, 
pelo radio, sobre a conferencia inter
amerlcaria · a ser realizada na cidade 
do Mexico, em futuro proximo, o as
sisténte· do secretario de Estado,· .si·, 

Nelson Rockfeller, declarou o seguin
te: 

"Especificamente, haverá discussões 
quanto ás providencias que deverão 
ser tomadas vara vencer a guerra: o 
mais rapidamente passivei e para re
so_lver .. Jogo em seguida -os pr:oblemas 
·da segui:anca coletiva... .A.e. conferen• 
cia. tratará tambem dos pi'oblemas 
écOnorri.icos ·e sociais da, Ameri·ca". 

AS BAIXAS AMERICANAS 
W ASHINGTÓN, (Reuters) -'- Se

gundo o Departamento de Informa
ções de. !}uerra, o. numero total .. de 
baJ:,,:as .. s,ofrldas .pelas !orcas armadas 
do.s. -Estados Uniéjos, desde o ln!.cio da. 
cuerra;, eievà.-se a 646.380. Esse ,to~ 
tat __ e<>mpreende. , 1.38,333 ... tnQi;tos,,, 
370,6,7 feridos, 73.594 desapa1'ecidos e 
iiil.Ull RriüA?Udrn.o '1.e. ~·aei:r~ 

tempos" Confes-ofensiva de todos os 
e,n Budapest continua 
batalha de Stalingrado 

violentjssima O 

resta saber agora ê que quantidade de 
forças alemã.s cóuseguiu atravessar o Da
nubio e se reagrupar cm Buda, onde os 
germanices esão fazendo uma concentra
ção protegidos pela escuridão da.. noite. 
E' po..ssivel que ess.ai; forças teutas façam 
uma ultima tentativa de vida ou de mor
t~. para irromper na direção do Exercito 
de socorro alemão, a noroeste da cidade. 
As perdas alemãs a noroeste e a oeste 
di, capital atingiram.a· gora, o total de 
600 tanques e canhões automoveL~. 
A CIDADE ESTA' TRANSFORMADA 

EM Ul\lA FOGUEIRA 
MOSCOU, (Reuters) - As tropas sovie

tic.as aprofUlldaram-se cada vez mais pe
las posições alemãs em Budapest, em 
rapida~ investidas de· tanques e infanta
ria. Hoje essas forças real!zaxp 3 hwesti
das: do norte, ·do leste e do sul, vLsa.ndo 
o cora;ão da cidade na margem ociden
tal do Danubio. As. defesas alemãs são 
desmanteladas tão rapidamente que de um 
momento para outro os defensores ger
manices estarão divididos numa serie de 
tolsões isolados. A ultima esperança dos 
alemãe~ de reforçar seus suprimentos de 
munição j:í bastante escassos foi desfeita. 
qu3.ndo o ·Exercito russo conqul5tou o ae
rodromo de emergencla estabelecido pel,;is 
germanicos no prado. As tentativas no
turnas para suprir a guarnição pelos ares 
pouco resultado apresentaram pois a mai
or parte dos _paraquedas. cala em poder 
dos russos, 

De noite, Budapest parece uma fo
guiirc gigantesca, ao redor da qual o céu. 
é riscado a todo Instante pelas granadas 
qu:i mais pa.re~m fogos de artifl.cio. 
CONDIÇÕES RUSSAS PARA O ARMIS-

TICIO COl\'l A H:t)NGRIA 
MOSCOU, (Reuters) - Expondo "as 

condições mini111as" sob as quais a Hun
g1·la poderia voltar a ocupar seu lugar 
entre ,i.s nações pacificas .do mundo, o 
"Pravdz," diz que ningucm pode liberta
la d~. obrigação de compensar os prejuí-
zos que acarretou ao proximo. ~ 

"A Hungria deve arcar com a respon
sabilidade material - diz o articulista 
- d?, destntição e perdas que provocou. 
Eli, deve devolver aquilo de que se apro
prim1 indevidamente e deve ceder os ter
ritorios da Checoslovaquia e da Ruman!a, 
que tomou pela força. 
' Entre a3 graves tarefas que aguardam 
e> governo provisorio nacional tiungaro, o 
"Pravda" sn,l!enta a descoberta dos cri• 
minosos de guerra e o seu competente 
julgamento. 

. ~XITOS RUSSOS 
MOSCOU, (Reuters) E' o seguinte o 

texto do comunicado do alto comando 
russo: 

"ourante o dia 12 de janeiro, em Bucla
pest, nossas tropas apertando o anel ao 
redor dos grupos alemãs e hUllgaros cer
cados, capturaram o parqu~ Valsliget, o 
cemiterie, uma 1·efinaria petrolífera, uma 
fabrica de armamentos e 135 blocos de 
casa::, Durante o dia 11 de Janeiro, em 
Buciapest, nossas tropas fizeram 1.270 pri
sioneiros alemães e hungaros. Cinco mil 
e cem vagões ferroviarios e 31 locomoti
vas foram capturados na estação de carga. 

A noroeste e a oeste de Budapest os 
ataques de infantaria e dos tanques ini
migos estão sendo repelidos por nossas 
tro!)M. Durante o dia 11 de Janeiro nes
S?, area, 67 tanques ,Inimigos foram des
trui:los ou inutilizàdos e s~is aviões foram 
abatidos. Nos outrcs setores da frente 
i'egistraram-se atividades e patrulha e· 
em certos pontos lutas de imp0rtancia lo-
cal,. . · · 

O atentado a . Lord Moyne foi ordenado 
por uma organisação secreta O· julga

mento do judeu assassine 
CAHtO, (Reuters). ;_ "Uma organi-

. ~açã:o secreta:, qlle: "sem1He · liquiél'à, os 
que interferein nos seus J)lanos''. or
denou a morte de Lorde Moyne. mi
nistro britanico -no Oriente Medio, as
sassinado ~m no·ve:m-bro passad.o". 

I;;ssa declaração foi formulada an
te .. o. Tribulia.!, por.· illliachu Ben So111·i, 
um dos dois hóinehs que estão s_endo 
julgados ·por aquele assassinato. 

Finalmente, o juiz disse a Sourl 
Qlle podia continuari caso se abstin~s
ge de fazer propa.ganàa ou atacar• tn
<liviàuos ou países alheios ao pr·o
cesso. 

Sourl declarou que seus motivos 
nada tinha1n <1ue ver co1n o sionisn10. 
l~ram principios ge,;a.Js; frizou que ti• 
nha agido como ·filho da Palestina. 
Falou durante duas horas e 1neia. 

'.!ED.ROLEO Ext~
iente preparado -para 
iimpeza, cónservaçãn. e 

brilho dos móveis. 
:Vidro grande: 

Cr$ 21,00 

LATA automática ;,ara 
lixo, pintura nas côr.es: 
verde, azu1 · e branco. 
3 tamanhos: 

CrS 184,00 198,00 
e 205,00 

ESCôVA "M:;,p", de a!, 
godão, embt·bida em ce• 
droleo, -p3.ra soalhos en• 
ccrados. 

Cr$ 38,00 

POLIFLOR - . Cera fi
mssuna, de fabricação 
inglêsa, ideal para soa
lhos, móveis, balaustres 
etc. Lata. 

. CrS ?.1,0C 

8 

~ 

Seção de Utensílios. 
l)omésticos - Subsolo 

C AS A A N G L 0-B RA S l l E I R A 
Sucessora de MAPPIN STORES 

---~ 
o Comprar · Bonus de Guerra é abreviar a vitória.! 

Falando em fng1ês; com ligeiro so• 
taque e sem nenhum sinal de emo
éão, souri disse: 

"Vou explicar tletall1adamente co
mo comete1nos ,o crilne. A1ubos vie
rain do Cairo com instruções de ~s
sassinar. Lord .Moyne". .,l!; então eor:• 
plicou comó visitaram o escritorio de 
Lord Moyne e disse que apénas dese
java matar o reprc~entante britanicoi 
sem ferir mais ning·uem. 

Prossegue a. retirada alemã na . frente belgo-luxemburguesa 
Junção das tropas 

captura de 
de Montgomery· com as 

alemães 
do III Exercito A luta peta· 

,'Nossas instruções não si'> diziam 
réspeito á. comissão dQ crimé, 1nas 
tam be111 a nossos esforços para fu
gir. Porem, nossa casa estava muito 
longe do Cairo e para fugirmos de· 
veria ter percorrido 1nuita distancia". 

Laroche Os confessam sua retirada 

Todos os olhos do Tribunal esta
,·am voltados para Souri, enquanto 
Calava de braços cruzados, camisa 
azul, de colarinho abe1·to e paletó cin, 
zento. 

"Nossa organir.aÇão sempre liqui· 
da os que interferem nos seus pia

. nos, n1as neste caso tin han10s instru
ções concretas· para nos esforçannus 
para não ferir ninguem, salvo Lord 
Moyne, e especialmente não ferir ne.· 
nhum eg!pcio" - disse Souri, acres
centando: , 

"~osso ;rano consistia em expulsar 
todos os ocupantes do automovel, sal· 
vo Lord 1\-ioyne. que assassinaria1nos 
enquanto estava de pé. A seguir, fu
g;iriamos. O motorista, entretanto, 
recusou deitar-se no automóvel e ten-
tou apossa1·-se de n1eu revolvel'. Dis-
parei. Enquanto hso, meu amigo 
abriu a porta d.o automovel e disse 
a Lord Moyne que salsse. Tivemos 
que disparar contra J,ord l\Ioyne, 
quando ain.f]a no automovel.' Depois 
fugimos .ele bicicleta. Nossos revol
veres era1n àe tipo rliferente .. Eu t~ .. 
nha uma pistola automatica comr,li
cada e meu amigo um simples, tnas 
o timo revolver. Lembro perfeitamen
te que, quando meu cerebro or
denou ao dedo que atirasse, eu não 
tinha a intenção ·de matar o motoris
ta, senão de Impedi-lo que me tiras1e 
o· revolver. Porque atirei? Não pos
so encontrar resposta, porem 11ão 
posso dizei; que perdi· o· controle". 

Antes ele· descre'Ver o atentado, 
Souri declarou: 

"Estamos perante vós, como acusa
dos, sob a lei egipcia, mas acredita
P10s que O processo contra nós ê mais 
amplo e não deveria ser Julgado pe
las leis de um pais, 'mas pelas leis in
ternacionais. Este pr_ocesso deveria 
ser tratado com absolüt;,. · ju·stiça, a 
qual não está circunscrita aos limites 
ele u·m Estado e não é do interesse 
de uma si', nação. De qualquer mo
do, rejeitastes este pedido e ides· Jul
gar-nos conforme a. lei egípcia. Mas, 
~ueremos Que o .. Tribunal· compreen
da nosso ponto de vista". 

Sour! fez tambem ·uma exposi.;ão 
das causas do atentado; m;ts, após 
10 minutos, o presidente pediu á Im
prensa que não publicasse nada até 
o 'l'ribunal ter· decidido se devia ser 
p u bllcado ou não, · 

LO:S:DHES, (Reuters) .- As for,;as 
britanicas estabeleceram junção con1 
o 3.o Exercito u.orte-an1ericano, na, 
base do saliente das Ardenas, ao nor .. 
t, de Saint llubcrt. 

Agora, britani cos e norte-america
nos, fonnanclo um::i só linha. prepa
ra.m-se para desfer;ütr o g·olpe de mi
sericord ia ao coração do saliente. 

TI·undstedt inantem o ritmo de sua 
retirada, sob a proteção de um tem
po nevoento e das nuvens baixas que 
cobrem a frente de batalha. Sua fe
nomenal sorte em relação ao te1npo. 
continua, diz ll-larshall Yarrow, cor
respondente da 11 Reuters 1

' no Su})re1no 
Q. G. Aliado, pois recua sem ser. mo
le:c-tado pelos caças-bombardeiros. 

A artilharia aliada, entretanto, ain
da o castig·a e seus tancJues e sua in
fantárla - clest'roçados rc1nanescen
tes de sua mui vangl.oriosa força ofen
siva - corre1n a bom correr, afhu 
de se veren1 fora do alcance dos ca
n hõeu aliados. 

William Steel, 'correspondente es
pecial da 11 F..eu ters' com o 1.o Exer
cito norte--an1erieano. disse esta nOi• 
te que não são con.sideraveis as for
ças alemãs que se encontram a oeste 
da linha de Sarree, 4 milhas a .leste 
ele Laroche, no flanco setentrional, de 
um ponto nas imedia~ões de Cham
plon, até Amberloup, no flanco meri
dional. 

Os soldados de Montgomery 
acrescentou Steen - jll. estão lutan
do nessa linha, encontrando fraca opo·· 
sição, 

O comunicado do Alto Comando do 

Não confirmada a nomeação de· 
Mons, Spellmann para Secre

tario do Vaticano 
CIDADE DO VA'l'ICANO, (Reuters) 

- Os circu!os geralmente bem infor• 
mados anunciaram hoje que não acham 
provavel que o Arcebispo Spel!mann, 
de Nova York, seja candidato ao pos
to de .Cardiai Secretario de Estado <.lo 
Vaticano, vago com o falecimento do 
Cardial Maglione. 

Após as noticias de fonte suíça, c.i
tadas. pela agencia oficial ·alemã 
"D. N. B.", sugerindo que o Arcebispo 
Spellmann talvez fosse escolhido para 
o _posto vago, foi noticia.do que o. refe
rido Prélado nada ouvira oficialmen
te sobre o assunto, ·~-o1-D...U-b-~~~---~IJ.-.U--D~~4111!-

i JUVENTUDE . FEMININA . CATOLICA 1 
MaiHot "Distinto': i 

Elegancia1 Distinção, . Modicidade. Para moças e crianças. 
. Em jersey. de_ lã,,na~ côres: azul rei, vermelho, grenat e- verde.' 

i 

1 
PEDIDOS A SEDE DA J. F. C. , i 
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"fuehrer" anunciou que os alemães se 
retirará.m pa'ra novas p~siçõeS, "após 
as conquit!tas amer_icatlas" a nordeste 
e sudeste de Bastogne. 

O capitão Ludw\g Sertor!us, comen
ta,·ista da D. N. B.. anunciou hoje que 
os alemães estão _concentrando forças 
para .a defensiva. 

As forças hritanicas que avangam 
no sà,Uente venceram hoje mais .duas 
milhas. Mais a oeste, outra unidade 
britanlca venceu a batalha decisiva 
pela pos::se do Lat·ueh~-t.iorge. A des~ 
peito do fogo conceritra<lo das 1net1 a· 
lhadoras e dos morteiros a-lerriães, em 
posições nas elevaç?es, a cavaleiro 
de Gorge, os soldaclos britanicos su• 
biram pelas colinas, dali desalojan
do o ·inimigo. 

A 2.a divisão blindada americana., 
operando a le~te de Laroche, ao que 
se anunciou esta noite, estava avan .. 
~ando mais velozmente do que quan• 
do de sua arremetida para o coração 
elo saliente alemão, ha 10 dias. 
A LU'l'A l'ELA l'OSSI~ UE LAllOCUE 

COl\l AS 'l'ROPAS BRI'l'AN!CAS AO 
SUL DE LAROCHE, (Reuters) - As 
tropas brit.anicas avançando de La
roche, que foi capturada ha rtois dias, 
travara-m a venceram a l)àtalha do 
desfiladeiro de Laroche, estreita pas. 
sagem pela q ,ial corre o rio Ourtlle 
e que é. o unico caminho aberto aqui 
entre as montanhas para o sul. Os 
britankos ganharam esta· batalha, 
caindo de assalto sob1·e as elevações 
e1n torno do passo, as quais se encon· 
travam guarnecidas com canllões e 
morteiros il1imigos. Ocultos· po1· de
trás dos despenhadeiros, acJma elas 
posicôes brital~iC_as, os alemães -sobre 
estas despej ... vam t>roJetis e bombas. 
Era nma verdi,,deira luta de monta
nhas, procurando ,os britanicos gal
gar as elevações escarpadas, para 
uhegarem até onde pudessem atacr,r 
o inimigo a granadas, Muitas pe1·
das sofreram eles, mas ·um a um c,s 
alemães Iam caindo no rio ou soo1·e 
os canhões que guarneciam e pelas 
20 horas. d~ ontem, o monte Jorge se 
encontrava em poder dos ·brltanlcos 
e por eles passavam as tropas na di-
1·eção sul. Hoje já se êncontram em 
Lavoux, a 3 e meio quilometras ao sul 
de La.r.oche, em ação contra a inf~n
tarii,, e íoi·cas blindadas alemãs, La
eoche é uma. cidad<> morta. Desde 
Saint-Lô que eu não observava tal 
cena. Apenas algumas parede.s pér• 
manecem em· pê:, e o unico c! vil. que 
ainda ali se encontrava, deixava a e1-
dade Quando nela penetrei:· êra. uma 
mulher. sàJva ainda com. vida pelas 
forças aliadas, depois de ter estado 
durante 4 dias sob os escombros. 
\a) Charles· Lyncb, córrespÓnde11te ee
pecial da "Heuters", 

. o A.VA.NÇO IÍ!Íi-i·ANICO 
Q •. G. Do· . .MARÉCilÀL J.\WNTGO

MERY, cneuters) ..,. _For Doon Camp> 
bell, correspondente,e~t>ec!al. da. Agen
cia. Reuters - As -tropas a.Üadas do 
comando do marechal ,Mor.•gomery, 
que investiam do norte para o sul e 
das que investiam de sul para o nor• 
te, pertencentes ao comando· do ge- · 
rteral., .Bradley, (izeram jun,;:ão em 

· Saint Hubert, aassando respectiva-
mente P_!>r Grupont e Avenn• . 

As Corças britanicas avançaral"d 
qua.se cinco quilometras .na. direção de 
Champlon a leste do eixo Laroche
Sai nt Bubert. 

Ao sul de l,itroche as tropas aliadas 
avançaran1 d-e doi~ a três Cf.uilometros 
e tomaram Rives e Hlerchamps. 

Na are.:i. de l..,anglir nas_ proxJmida .. 
des da. base setentrional do saliente, 
assinalou~se intensa re~istencia dos 
alemães. 

Um porta-voz do marechal Montgo
mery, relatando os novos e &ubstan
ci1,.is . progressos assinalados no setor 
britanico-americano, disse entre· ou• 
tf'as cotsas o seguinte: 

"O saliente alenião continua a. diini'!' 
nuir. As minas, as demolições, as ar
madilhas anti-tanques, a lama e o ter• 
reno escorregadio p.rejudicam a ra
pidez do nosso avanço mais do que os 
t>roprios alemães. Os americanos en• 
traram em [,ang!lr a 11 quilometras 
a nordeste de Honffa!lza, nas proxi• 
midades da base s'etentrional do Sa• 
liente. [!;ntretanto, os três violentos 
contra-ataques alemães desencadea
dos nessa região foram t'eJ,eJidos ,;oin 
pesadas perdas para o Inimigo". 

Os· bombardeadores medias da $;a, 
[<'orça Aerea Tatica atacaram ~s jun• 
çôes rodovlarias de Houffallze e Cler• 
vaux, vital aos movimentos -aos ale• 
mães, com excelentes resultados, 

A junção em Saint Hubert. foi efe• 
tuada pelas tropas brltanicas que ln .. 
vestiam hara o sul e para leste, pro .. 
cedentes da ponta do .bolsão alemão. 
Essas forças expulsaram todas as tro• 
pas alemãs da regi"ã.o a oeste do· eixo 
Saint Hubert-1,aroche. Em seguida. 
desceram a estrada Hergimont-Cham. 
plon até os suburbios de Champlon. 

O bolsão britan!co, investindo pal."a. 
o sul e para leste abaixo ile Marche, 
encontrou pouca oposição dos alemães, 
a oeste de Champlon. As patrulhas 
estão experimentando as vizinhanças 
de Champlon. As crateras e minas 
retardam o avanço. A· junção anglo• 
americana realizou-se ontem á·_ nojte. 

RETlltADA A°'tE)IÃ . 
LONDRES, e Reuters) Noticias 

alemãs Indicam que as tropas ·germa
nioo.s tambem 1e retiram da frente de 
Bastogne, , 
ES'l'OCKOLMO, (Reuters) - A agen~ 
eia oficial alemã "D. N, B." anunciou· 
que as tropas germanlcas se retira• 
ram para novas posições no. setor de 
Bastogne, em virtude dos progressos 
assinalados pelas tropas norte-ameri• 
canas a nordeste e a sudeste da ci .. 
dade. 
CONI<'IR~IADA A JUNÇÃO ALIADA 

BRUXELAS ,(Reuters) - Por Wil• 
liam· Steen, correspondente especial 
da Agencia "Reuters" ~ Foi confir
mado que as tropas· britanicas do ·co
ma.ndo dt, marechal · Montgomery fl .. 
zeram junção com as tropas do gene .. : 
ral Patton, vindas do sul; do saliente. 
das Ardennes. 

Por outro lado, as noticias recebi. 
das do · setor das . tropas brltanlcas de 
qui: não existem áleinães a oei.te da. 
estrada de rodagem r,aroche-Salnt 
Hubert signifl~am qu~ vou Rundstedt 
recuou 3f <1ui!om~tros do ponto mais 
avançado iÍ<S ~"u. sa.llênte <:ii:uado elJl 
Celle"-



A instala,fo de um governo •i livre., 
·de orientaçã.o sovietica., em Varsovia, 
,:;onstitue um dos episodios mais doloro
~os áesta Cristissima. guerra. 

De rato, a Polonia, _t.radicional baluar
te catolico, imprensado entre a Prw,sia 
nc1:etica. e - a Rnssia .cistnaiica, er.a. na. 
Europa orienta-! como um arauto glorio
sCJ, a proclamar a 1·roileza de Crjsto à 
face dos adversarias da sua Igreja. 

Ora, a perspectiva da bolchevização da 
Polonia, tão proxlma e, mais do que 
tsto, tão iminente à •1ista da capitula
cão da cidade, representa o esmagamen
to deste ·baluarte. E, m,âs uma vez, os 
inimigos da Igreja contllmplarão vitorio
sos, a infeliz nação 1JOlaca, a repetir a 
frase h.istorka: ~'fini~- Pcloniaen. 

* * *" 
-De mais a mais. a Polonia, ciue ll&im 

ca.c na luta, foi uma vitima do nazismo. 
-Se ela tivesse cooperado com a tirania 
µarda. ,:omprcenderiamos - sem o justi
ficar -- que· os sovietices quisessem ju-
11,ula-Ja. Na realidade, quando as hostes 
polacas resistiam ao avanço nazista, os 
sovleticos estavam em lua de mel- com 
liitler, e com ele celebraram uma ver
gon11osa partilha, que ll.<segurou ao _di
tador germanico a posse de uma gran
de parte da Polonla. Assim, se a co
operação com o Reich constitue um cri
m<,, a Polonia poderia arguir rlesse cri
me os soviets, e jamais os soviets à Po
Wuia. 

* * * 
B tanto isto é verdade,. que varsov\a 

resistiu com heroismo, tanto aos russos 
quanto aos nazistas. Lutou encarniça
damente ~ontra os nazistas, em uma re
sistencla que foi uma epopéia. Para 
não ter. que .-.uxiliar os polacos, os co
númistas cruzaram os braços, e leva
ram a ignomínia ao ponto de prefe1ir que 
os nazistas entra-ssem na cidade, a,. so
correr contra. estes. cs seus heroicos de
fe);l.Sores. 

* * * 
fsto era feito de proposito, Se os co

niunistas entrassem em varsovia para 
defender as autoridades po!acru;, lutariam 
com elas lado a lado, e não teriam pre
texto para as destituir. Ma,,, pelo con• 
trario, conquistando a. cidade aos na
zistas, poderiam Instalar o governo-fan
toche de Lublin. 

E, assim, se consuma. agora a arti
manha. 

* * * 
Mas Deus é grande. Nossa. Senhora 

ele Czestochowa, Padroeira. da. Polonia, 
ha. de restaurar a. nação polonesa, para. 
a gloria da. Igreja e expansão do Reina
do de Crjsto no mundo. 
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O Padroeiro d a Ar q ui d i o e e se :.~~~~a~d~SEga~:.1~.ª ~.~:rnelio o~~l:g:~: D.d,:s~~~sh:.~.:~~~ 
Vicente Gallagher alguns exemplos do heroismo e generosidade dos Ca!)elães 

1\'o dia 25 p.f., comemora a 

Santa Igreja a festa Jiturgica do 

Apostolo S. Paulo. Doutor das 
Gentes, e l'adroeiro desta Arqui
diocese. 

E' bem de ver, a grande signi

ficação desta data. Com deito, 

o Padroeiro que Deus nos deu, 

é · nosso principal medianeiro 

junto ao Senhor. Devemos, poi,_, 

pedir ao gra·nde Apostolo que 

nos conserve e nos faça prog1\

dir na graça de Deus, e que nos 

obtenha as virtudes que carat cri
saram sua vida, e que - singular 
e providencial coinci<lencia 

distinguem t:unbcm o paulista: 

intrepidez, combatividade, ani

mo varonil, capacidade de reali

zação. Saibamos por ao serviço 

da Santa J gr0ja essas qualida

des, e estará realizado aquilo 

que o catolico mais <leve <lese-

Missa celebrada 

jar: que se ct11i1pra nele a voü

tade de Deus. 
O diché representa a famosa 

Dasilica de S. Paulo fora <los 
l\-íuros, un1 dos 111als--vcncr-ç1.·vcis 

monumentos da 

principal igreja 

Apostolo. 

Cristandade e a 
dedicada ao 

entre dois fogos 
Na batalha de Munda um Capelão milita"' 

arriscou a vida para nao americano 
interromper o Santo Sacri(kio 

Por uma c.3,rta rccebid~. na. Guria 
Eclesiastica Militar de Nova York, es
crita por um Capelão do exe1·cito norte
arnericauo; ent"fo e1ti·s~1·\·_/<;b ·no Pacifltr· 
in~rlalonã.l; souDé-,E·t.ttruma;- eice<ipdona! 
ult.ima Mls::a celebrada po1' um Cap~lão 
militar norte-americano, o Revmo. Pa• 
dre Neid J. Doile, que foi supreend!do 
entre dois fogos - os morteiros norte
americanos e os canhões japoneses 
enquanto se desenrolava a batalha de 
Munda. 

mente !nt,enso. Noseos morteil'os. l!!!<
paravam; ocU!tqs ~ntre o emaranha.doce 
cipós, ~oíi · ,j ne.se~ , cu.i!I- ,ar~llli~, 
;-iã.· ~!il , e.lí-'.ôo!encfâ, jle ' 
inido;,q :~Jlê ~a,,a; ce.· .. 
lebrando·· . a. ' sob . um verda-

militares catolicos Um artigo do diretor ~o jornal catolico inglês 
"The Universe", George· Barnard 

Tranquilo e moclest-0, inglês oriundo 
de uma. aldeia sonolenta, professor e sa
cerdot~ jesuíta, tranquilo e modesto, 
Esta é a descrição que corresponde ao 
Padre Bernardo M, Egan, S. J,, que cte 
repente passou a ser a figura central . 
de uma historia pouco comum, 

com outros ingleses, Possuia tacto, era. 
homem energico e foi muito util a.os de
mais prisioneiros da.quele campo de con
centração. · Fundou uma Congregação 
MarJana muito florescente, que no Na
cal de 1942 chegou a cantar nada me
r,os cio que uma "Missa de Angelis", 

Quando os adversarias fizeram ajustes 

$>8-l'a troca de prisioneil'os, o Pacll·e C;aJ .. 
tagher foi um dos escolhidos para re• 
gressar à Inglaterra. Percebendo que, 
com sua saida., o campo ficaria sem sa
cerdote, informou as autoridades . ale
mãs de que, se não viesse outro Sace1·
dote para substitui-lo, não sairia do cam• 
po de concentração. Conferiram-lhe, recentemente, a Cruz 

Militar Brltanica, uma das mais altas 
condecorações, por s•1a extraordinaria 
v;1leutia. e dedicação ao dever. Foi de
signado Capelão do corpo de Paraque
distas, e como paraquedista, ele tambem, 
acompanhava. os ~eus homens cm cum
prhncnto de tar~fas arriscadas. Est~ 
sacerdote amavel, que antes tinha sido 
profe.<:sor no conhecido colegio jesulta 
de Beaumont, à sombra de Windsor, 
castelo ancestral dO rei Jorge, não só se 
ofereceu para senir como Capelão no 
Exercito, quando contava quase ,40 anos 
cl3 idade, mas tambem, tendo escolhido 
8, forma mais nova ~ mais arrwcada de 
luta, não perdeu tempo em se exercitar 
plra obter a cobiçada insignia, - um 
para.queela.s azul - que é o emblema de 
todc.s aqueles que já passaram pelas du
ras provas exigidas para atirar-se dos 

O Episcopado chileno 
• previne os fieis · contra a cola

catolico ... comunista boração 
" ... Nenhum católico pode simpatisar com as doutri,. 

nas comunistas nem pode colaborar em nenhum 
· terreno com o comunismo'' 

aviões. .f, c. - Falando "com toda libcr-
E fe-Jas d! tal forma que sempre Jade e santa. independe11cia", em "mo-

pôcle estar ao lado de seus homens, ir mentos em que algum perigo de confu-
com eles e tomar p:ute em todas as ta- são e de olvido" podem ameaçar as con• 
refas arrtscaclas, como se costuma. en- cienc!as, a Comissão Episcopal Chilena 
trJ os Capelães militares. -Assim, em declarou em nome dos Arcebispos e Bis-
Tuniz, na prima veta cie 1943, acompa- pos do Chile que "nenhum cato-Jlco po-
11l1a.ndo seus homens, esteve em muitos de simpatizar com as doutrinas comu-
campos de batalha, conseguindo ofere- nistas, nem pode "cotabowr em nenhum 
cer aos necessitados os consolos espiri- terreno com o comunismo", 
tuais sob o mais terrível fogo inimig·3 • Agencias notlc!Osas internacionais co-
Esteve tambem presente nas lutas tra- mcntaram que "o momento de perigo 
vatlas na Sicilia, tendo sido transJ,>Orta- de confusão" poderia ser o recente res-
do cm avião ao sul ele Catanea, lugar tabelecimento de relações diplomaticas 
110 qual se combatia com mais furor. entre O Chile e a União de Republicas 
Certa. vez se encontrou separado dos seus socia!lstas sóvieticas. "com não pou-
homens, por muitas Jeguas, e cercado ca frequencia - afirmou a Pastoral no 
pelas posições nazistas, Em situação seu nicio - ~ja na ocasião de acon-
tão desesperadora, Padre Egan reve- tecimento ele ordem internacional ou po-
lou suru; qualidades de comandante. Rcu- !itica, seja com motivo de publicações, 
niu, onde e como pôde, os companhei- facilmente se passa de simples comenta-
res que · estavam · espalhados nas fl- rio a formular apreciações que alcançam 
!eiras do inimigo e procurbu para eles as idéias e as doutrinas". 
lugar seguro até que se lhes aprf'.sentas- A comissão Episcopal se lhnit_a a. falar 
se a. ocasião de a-rrastar-se pelas linhas "como Pru;tores de almas" para poder 
alemãs, e, sob sua direçl\o, voltar às ba- se dirigir "com toda autoridade . aiJs ca-
ses brita.nicas. Foi um caso serio. Exc- tolicas afim de or\eniar suas concim-
cutado, porem, com· serenidade e shl- cias, recoi·dando as' clo;itrinas e os prlú-

.'~ular ousadia, é o símbolo da fama ele cipios 1nvariaveis e os~ensinamentos fun-

;ill~~t~:~~~~~º~{;~~~°:~:~;~i:r- .. --i;;:;w:t~li~~~k~m:ci;~,~:~~ 
··. -')~ teníô.'\ ma"is'u'di éxei'ftpf°~.f.i'..'Ba:, .. 'Á'b~b1~ão ;ecor _· _tambem~oJ,-5 pOll•, 
d,c dornelio. ·P'Ca!laghan que esteve em · tos primordiais da:, jclcli<;~ ôlvini lte-
qua$e _todos o; campos de batalha. Em dcmptoris de março Ue 1937, publicada 
Akrit, na Tuni~_ia, foi salvo 111ilagros.a- por Sua. Santidade o Papa Pio Xl. sobre 
1nente._ . Na Slc1Ua, sob um bombardeio o. comunismo ateo, a saber: 
tremendo, e foi ferido em uma rtas pernaa r _ o comunismo bolchevista e· ateo 
por- estilhaços de granada. Ele mesmo é um perigo ameaçador que tende a der-
a.rrancou os est1lhaçns, conteve O san• rubar a ordem socia-l e a minar os pro-
gue da ·ferida. com um pedaço de· pano e, prios fundamentos da civilização' cristã. 

cações introduzidas reC{)ntemente nl<: le« 
nismo está para abandonar seu progra
ma de luta contra Deus, 

v - Procurai, Veneraveis irmãos, que 
os fiéis não se deixem enganar. O co
munismo é intrinsecamente perverso e 
não se pode admitir que colaborem com 
ele em nenhum terreno os que querem 
salvar a civilização cristã. E i;e al• 
guns, induzidos ao erro, cooperarem pa
ra a vitoria. do comunismo em seus J)<ii• 
ses, serão os primeiros a serem vitimas 
de seu erro". 

"Tais são, amados filhos, os ensina• 
mentas do Papa sobre o co1nunismo" ·
observam os Prelados Chilenos - para. 
a seguir deduzirem as seguintes consc
quencias: 

"a) Nenhum catolico pode simpati• 
zar com as doutrinas comunistas. Mui• 
to menos pode-se conceber um ratolico
comunista, pois são termos que se ex-
cluem. •· 

b) · Os càtolicos não podem colaborar 
cm ncuhum. tcrrcúo (como o diz a Eu
cicJ!caJ com o comunismo. A polítlca 
da mão estendida euá condenada. pe
la Ig1'eja. Devemos ter caridade cristã 
com todos os · individuas, mas nenhumi 
transigencia com doutrinas enoneas e · 

· 
1J~~l~tí'!fft~ttitJ, ·~oiííui{f;ta. <fê-

:Uma entrevista com o Revmo. Pe. J. Coelho de · Souza 
"O regimento em que servia o Pe, Doi

lc - diz a carta - aproximou-se até 
uns ·c1ois mil metros elo aerodromo ini
migo em Munda. Entretanto, um bata
lhão norte-americano havia permaneci
do toda a noite fazendo frente ao ad
versario. Quando o hata1!1ão foi subs
tituido, os soldados transferiram-se pa
ra menos de um quilometro da trent-e, 
enquanto novas tropas ocupavam · o lu- · 
gar com ord:im ele avança'r. A batalha 
foi terrível e encarniçada. Naquele mo
mento o Pc. Doile havia começado a ce
lebração ela Santa Missa com a àsslS
tencia dos soldados que estavam em des
canso e cujo numero não passava de uns 
GO homens. -As.~im pôde fazu porque a 
floresta era densa, impenctravel, e o 
inimigo, ainda que estivesse muito pro
ximo. não poderia molesta-lo. 

deiro arccw·i:t fogô. blsse. aos -soldados 
que se escoiide~~m 011dé pudessem; é ele 
mesmo .foi o un\có· hor.,em que oo ina:n
teve de pé durànte .aquela. Missa. · Is
to, porem, não <i conseguiu por muito 
tempa e · teve gue terminar a Mi.s.sa de 
joelhas; pois as gra.nadas e as balas .cru
zavam-se multo baixo, reta)ha.ndo o ci
poal ao rt<!or do altar. 

lmperturbavel, contmuou a sua tareia II _ 1,;" um sistema cheio de erros e 
apostol!ca. Um heroi! sofismas, que contradiz a razão e a reve-

vem tÓdf>S _o,s; ~'ltolicos. opor ;a . dout:lna; . 
e 'àção cristã. 'I'eiúõs a doútiipa i;ocia-1 . 
mais pura e salvadora; é a doutrina do 
Evangelho, exposta, inculca,_da, ma.nda:la 
pôr e:n pratica com urgencia pelos so
beranos Pontífices em suas Enciclicas 
Sociais, ÉntreguemÓ-nos com todo em
penho a da-"Ja a eonhec~r e a pratica-la 
como na mesma Encíclica que citamos 
nos el{Orta o Santo Padré, especialmen-
te conseguindo realizar os grandes 
principias da justiça social e da carida• 
de cristã, que o mesmo Pontífice apre• 
senta como o re:neclio mais direto e 
imediato contra o comunismo", 

O LEGIONARIO teve a satilliação de 
1·eceber ha, dias a. visita do Revmo. Sr. 
Padre J. Coelho de Souza, diretor da. 
Confederação Nacional das CC. ll,1M. 
Jovem, ativo e inteligente o Revmo. Pe 
Coelho de Souza tem alcançado grande 
exito na direção geral do movimento 
mariano. Nascido no Maranhão, s. 
Revma. fez os seus estudos na. famosa 
:Faculdade Gregoriana em seguida ao que 
regressou ao Brasil. Durante 8 anos 
exerceu ele o cargo de Prefeit-o Geral do , 
Colegio Santo Inac!o, e, presintemente 
encontra-se à testa do orgão maximo do 
movimento maria.no no Brasil.. Aprovei
tamos sua visita para pedir informa
ções a S. Revma. sobre o movimento 
mariano no Rio. 

A ORGANIZAÇÃO DO MOV,Il\IENTO 
MARIANO 

Disse-nos s. Revma,: 
A Federação Mariana da ArquJdiocese 

do Rio conta 3.000 membros. divididos em 
nove setores, elos quais um abljUlge as 
Congregações Colegiais e os outros cor-
1·espondem aos varios bairros da cidade. 
Cada setor tem diretoria. propria, e se 
1·cune mensalmente em sessões plcnarias 
de que participàm todos eis congrega
dos Maria.nós do setor. Durante essas 
1·euniões cada congregação relata as ati
vidades que levou a cabo. Compete à 
Dlretor!e. do setor distribuir às respec
tivas Conr,.1egações 2.s instruções da Fe· 
deração, recolher os tesouros espirituais 
e_ estudar us problemas de cada Con
gregação auxiliando-as a vencer ru; suas 
dificuldadei; e a cl;lsenvolver com plena 
iefléaéia o sen aposto.ado. 

Mensalmente, a. diretoria de cada se
. tor se 1·eµne com a diretoria da Fe• 

!l-eração Mariana. 

REUNIÃO GERAL DA FEDERAÇ.\0 

Tudo · .isso prepara a reuni-ão geral da 
l"edera.gão que tambem se realiza. uma 
vez po{ !llês, e a qual cqmparece ·cerca 
de 500 Congregados. Es:.as reuniões, que 
costumam ser 1·ealizadas com grande en
tusiasmo, !)restam-se para a dist:Tibulção 
d~· diretrizes gerais da Federação e o 
intercambio entre as congregações de. 
todo o Rio de Janeiro, 
· Durante essas reuniões tem-se feito 

varias comemorações e home12age11,ç, en• 
tre as quais a do 90.o aniver;,a-rio do 
dogma da Imaculada Conce1çM, ·o Ju· 
bileu Mariano do Sumo Pontüice, . a 
1·ecetição festiva dos .capelães mí!itare.~ 
da F. E. B. e a homenai::em a-0 Exmo. -e 
~evmo. S1·. D. Eliseu Vv.n der Weyer; 
O. Carm., B!spo-Preiado de Pa..racatú. 

O APOSTOLADO MARIANO· 

li: muito promissora e vlgorooa. a. ex
pànsão do movimento mariano, sendo 
que alnda t'ecentemente se fundaram em 
nossa F, E. B .. três Congregações. Quan
do ~e ·taz·à reunião geral da. Federação, 
~rº®!le.•SQ a. chamada ·d!:- tQdA~ ~ Ç_oii• 

;:, 

gregações e -quando chega a. vez de nos
sas . valorosas Congregaç~s expedicio
narias respondem todos com imenso en-
tusiasmo. · 

A Pascoa .. dos homens, pronibvida nas 
varias Paroquias e repartições pelas 
CC. MM. a1ca1"1ça grande resultado, e. 
cúca. de aproximadamente . 1.200 ho
mens evidentemente fora os Congrega
dbs Marianos fizeram -assim a Pa.scoa 
este a.no. Um Congrega.do de Jacarepa
guá chegou mesmo a 1·eallzar anualmen
te a Pascoa nos Correios e Telegrafas do 
Rio de Jan~lro e de todo o Brasil. 

Quasi todos os diligentes dos Círculos 
opemr!os são Congregados Marianos; 
dez ou doze postos da L. B. A . .ião diri
gidos tambem por. Marianos. O Exmo. 
e Revmo si·. Arcebispo encarregou os 
Songregados, do ensino religioso nos pa
tronato.$ de menores abandonados e de-

· liuquenfus, publicos· e particulares. Em 
alguns patronatos já ha Congregações, 
inclusive na. Casa <10' Pequeno Jornalei
ro. O Secretariado da Defesa da Fé é 
mat1tido e dirigido por Congregados Ma
rianos. No ultlmo'_dia "ele Finados os 
Congregados Maria.nos se il1cumbil·am da 
distribuição de fometos · de pt·opaganda 
catolica. nosc .cemiterios. A maior parte 
dos adoradores noturnos é de Congrega
dos Marianos. . . No Parque Proletario 
da Ga.vea, ba~1·ro de mais de mil fami
lias, os Congregado$ Marianos mantêm 
u111 c_urso de catecismo. com varias aulas 
semanais; e aos domingos se reza duas 
vezes a Santa Missa, explicada através 
elo alto falant_e; aos domingos à tarde, 
os congregados fazem entronização do 
Sagrado Coração de Jesus nas casas, com 
procissÕ€s de pasa em casa, etc. · 

UM FAT.0 SINTOMATICO 

Haveria muitos fatos curiosos a rela
tar, Assim, na Paroquia do santo Cristo, 
zona de deposito cos cais, habitada. exclu
sivamente por uma. população pau
perrlma e lll0rigerada, quis a Policia ins
talar a pior zona. da cidade. A idéia cau~ 
sou. constemaç~.o entre os Congregados 
daquela Paroq,u!B, que se dirigiram ao 
Exmo.' e. Revm'O. Sl'. Arcebispo, aos srs. 
Prefeito _do Qisti'ito Federal, Ministro 
da_ Agricultura. e chefe de Policia para 
evitar ·tão--· grande calamidade, Foram 
doi.s meses• ele luta. intensa. Por fim, o 
sr. chefe de -Policia assinou um com
promi.s.so .escrito, garantindo-lhes que 
seu bairro não sofreria a fune.5ta convi
vencia. de elen1entos inclesejaveis. OlJ
cta. ess& vitoria, QS ·valorosos Congrega
cios promoveram u:ssi campal celebra
da pelo ~vmo, Vi.,-~rio, 

Á CONFEDEilAÇÃO MAR-IA.NA 
Sf!O PAULO 

EM 

A ,Confedetação Maria.na tamb2m 
mantem em São Paulc> uma seccão 
constitu!da pelos Departamentos de És
·tudo11 à càrgo do Revmo. Pe. Walter Ma
~·ia1,1x, _qt_ie ~ o J:?ir<i~r. ~o. Sect:etrir.iado 

.(Con~Iµe na. ;3.a. pag.) 

"Nisto, o combate tornou-se terrível-

Retiro espiritual do Papa. e da 
Gorte Pontificia 

Durante a primeira seínana de 
Dezembro, ioram suspensas ás 
audiencias pontifícias afim de, 
segundo o costume, te.r Jogar o 
retiro espiritual no Palacío <lo 
Vaticano, do qual participam o 
Santo Padre, os Cardiais. Patri
arcas, Arcebispos, Bispos. e Pre
lados, componentes da Côrte 
Pontifícia. 

Naquele mesmo comba:te, . enquaüto 
ducmpenhava o seu m!nisterio sacer
dotal, ·aquele intrepidci e héroico Capelão 
foi ferido gravemente e faleceu dois 
dias depois. 

PROGRESSO-'.DAS MISSõES 
MEDICAS -CATOLICAS 

Despacho procedé_lltes de No,v:i. 

* * * lação divina. subversivo porque ~guivale 
É 11otavel a. "Stima. que une os Cape- à destruição das bases fundamentais da 

Fies catolicos da Grã Bretanha e seus ordem social, descon~1ececloi· cia verda-
homens. O caso de D. Ian George For- delra origem, ela natureza e do filn do 
bcs, O. S, B. é um entre numerosoo Estado ,negador dos direitos da pessoa 
exemplos. D. Forbes é mcnge da Aba- humana, de sua dignidade e. de sua li-
díó. Beneditina de Ampleforth. Mas ao berdade. 
n:bentar a contenda., transformou-m em III - O comunismo é por natureza 
Capelão do éelebre regimento "Gotds- anti-religioso e co11siclera a religião co-
tream Guards". Esteve naquele regi- mo o "opio do povo" porque os princi-
mento durante toda a campanha do nor- pios religiosos que falam da vida post-

· te da ,.Afriea, mas quando os seus !lo- mortem, desviam o nroletario do esforço 
York inforii1a à N. C. que o Revmo. .-
pe. E' ,dwa.rd F. Garesc'·he, S. J. P_i-e- n:em se uniram às forças de assalto ela para realizai· o paraisa sovietice, que é 

· Sici]ia, foi obrigado a. ficar para trás. desta terra.. 
s'clente da Junta Medica das Missões Isto para D. Forbes era lntoleravel; e IV - Em alguns lugares, sem renun-
Catolicas·, declarou que as _. mis· ao receber doze dias de licença, ao em ciar (os comunistas) ao menor de seus 
sões do inter_ior dos Esta_ do_ s U1iidos,. re-,:. de de~can..sar no Cairo ou na Tuni- perversos princípios, convidam os catoli-
·e elo Estrangeiro; carecem. de eqüi- ' sia,, foi passar aqueles dias na SicUia, cos 'a colaborar com eles no campo cha-
l)amentos medicos como esterilizado- em meio do troar dos canhões e do si- mado' humanitario e caritativo, propon-
res, mesas de operações, aparelhos bilar das balas, outro heroi! do ·ã.5 vezes coisas ~ompletamente cón-
diatermicos, de Ralo X, instrumcm- * * ,.. formes ao espirita cristão e a doutrina 
tos ,cirurg·_1cos e obstetrices. d r · E Ainda outro exemplo: o Padre Vicen- a greJa. m outros lugares levam sua 

O Revmó. Pe. Garescne pediu aos t~ Gallagher, Jesuíta. Foi feito pr1S10- hipocrisia ao ponto de fazer crer que o 
su11eriorei;_- do_ s J10spitais ·_catolicos rlo , uciro Jogo 110 principio da guer.:a e in- comu111smo em paise~ de ma!01 fé e cul-
pais que dêm, os· equipamentos que · ternado no "Sta!ag" de Torun (Pçlonia) tum tomará um aspecto mais suave e 
não usen\ . .A pritnelra ,petição formJl· · não imp~dirá o culto religioso e rcspei-
Iada em junho, obteve exito satisfa· tará a liberdadt. e as conciencias. E até 

torio a. segunda que se -verificou du- CONGRESSO EUCARISTIGO DO hn quem, referindo-se a certas modlfi-
l•ant~ o inverno' em cu1:s.·o, · J'á teve 
consqladoras resiios.tas. A junta já · 

poude satisfazer pedidos provenien- SANATORIO NOSSA SENHORA 
tes· de hospjtais, escolas -e clinicas 
ao. serviço das missões entre· pessoas DE LO URDES 
de cor. e .indígenas 110s. Estados· Uni
dos e ele varios disvensarios e hos
pit;is da Africa e da America Latina. 

. . . 

gislação sovietica, deduzem que o comu-

Congresso Eucaristico 
de Melo 

I<'oi celebrado solencm<'nte em 

Ass;ambleia da Juventude 
Gatolica Cubàna 

Cerca de 4.000 jovens, presididos 
pelo Episcopado cubano, reuniran1-
se em Santiago (Cuba) na primeira 
Assembleia Nacional das Juventudes 
Catolicas, da Ação Catolica. As ceri
monias religiosas . tiveram lugar no 
Santuarlo Nacional da Virgem "del 
pobre", 

fUZJLAOO PELOS ALEMÃES UM 
BISPO VENEZUELANO 

CARACAS, (R,) - o Mlnisterio dae 
Relações ; Exteriores anunciou oficial• 
lllente o falecimento de Monsenhor Sal
vador Montes ela Oca, ex-Bispo de Va• 
lcnça, 

O comunicado oficial que se baseia 
em noticias confirm,i.das, recebidas da. 
legação· da Venezuela em Berna, diz que 
Monsenhor Montes de Oca, foi fuzila• 
do pelas forças alemãs de o'cupação na 
Italia, em 10 de setembro de 1943, jun• 
tamente com outros dez Monges da. 
mesma Ordem, 

UM CAPf LÃO MILITAR VETERANO Df UUAS 

Conforme tivemos oportunidade de 
noticiar, as doentes· internadas no Sa-
11atorio Nossa S~nhora ele Lourdes, obti
veram do Exmo, Revmo. Sr. Arcebispo 
aprovação e bençã~. para a realização de 
um Congresso Eucaristico nesse .:,,ospital, 
qµe é mantido pela. Assistencia Vicen
tina e abriga 72 pessoas. 

Tlleio, Departamento de Cerro Largo, 
Montevideu o primeiro Congresso Eu· 
caristico daquela Diocese, com a par
ticioação ele 5.000 )-9regrinos de to
do o· pais e a. asslstencia do Nuncio 
Apostolico do UrÚguai, do ~Jpiscopa· 
do urnguaio, e do Exmo. e Revmo. D, 
A11tonio Zatera. Bispo de Pelotas. 

"O motivo de execução tão barbara-, 
por parte das autoridades alemãs, foi o 
fato de ter sido dado asilo no convento 
a patriotas italianos, vitimas de perse· 
guições nazistas" - diz o comunicado 
oficial, acrescentando que ,o governo na• 
cional protestará contra o governo a-le
mão, por esse "ato inqualificavel". GUERRAS MUNDIAIS 

!H,GURES ~O PACIFICO, 'Jandro 
- (S.I.H.) - Os fuzileiros naviis 
sentiram-se encorajados quanclo o 
bom Padre veio com· eles na barcar;a 
de desembarque, no dia. "D". O Pa
,.re de Fiiadelfia possue a feliz fa. 
culdade de fazer os 1:omens sorrir 
durante situações tensa.s. Ele· gosta 
,J-, rir lambem. 

Agora "Father Tim", como OS' fu
z:Jeiros navais o cll<imam, senta-se 
em sua carteira improvisada, escre
Yendo a. mesma especie de cartas que 
escrevia para a patria, procedentes 
rla França, durante a primeira guflr-
rü mundial. · 

"Antes ele 11101-rei· Jolrnny me pediu 
para ih e escrever, , . " 

"Jimmy disse-me que me certifi
r·asse do destino da pequena Betty · 
.r .me e cuidasse dela. E!>1 a awa mui-
1.i.ss:1110, EUzabeth ••• 't 

A pena do Padre Tim derrama 
confol't0 sobl'e as paginas brancas, do· 
mssmo modo como a sua V03 aliviou 
o sofrimento dos fuzileiros r.a\fais 
a::;onizantes; llªS· duas ·gq~rf?,!H)nl'n· . 
cliais, 

O seu cabelo. está agora g1"fsa1110, 
e o tempo não foz aioda desaparec,:ir 
os circülos - escuros que o reC'e!l i e 
cerco da· ilha Pelileu pintou debaixo 
ele seus olhos. 

Conquanto tenha 63 anos de ida
de o Padre Tim marcha com os fn
zil~iros, carrega,sua· propria bagagem· 
e por varias• ocasiões enírentou o. fó· 
go rlas metralliàdoras · inhnigas. Em 
mais de uma. ocasião caminhou ousa
damente através do fogo para· admi, 
nistrar a Extrema Unção a so!da,d'.>B 

· que ago11isavam. Celebrou Missa nas 
linhas ele frente,. em Pelileu, à vista 
e ao alcance dos japoneses •. 

Aqui um caminl10 de coral conduz 
à tencl~ do Padre e um s'nal anuncia: 
Tenente. Com.andante Gar1•et F. X. 
~íurp!1/ Capelão da Primeira Divi
são de .F:i:zfü,iroi!. Návaiii; 

l\f:ls 0$ <fi.;z!Jéfrd's que ,]jarianiente 
percorr~m este . C'.inlfnho. 'éonb,eceJ\}• 
no· cciino · "Fatlíer. Tifü'~ ·úni" homem 
que possue· patente',: da· Marinha· de 
Guerra ma°i QUE, se ligou a,os' solda~' 
• dós, '. da Uleslna - ÍUiÚ'illlt&.• ·j~_!Q' ~./ªos', 
fuzileiros nava,ls, · - ---

Tal realização representa alguma coi
sa de novo, pois é a primeira vez que 
se levará a efeito um Congresso Euca-
1istico num sanatorio de tuberculosos. 

As doentes internadas estão traba
lhando' dedicadamente na organização 
desse . certame de fé. Todos os saba dos, 
ao melo dia, pela Radio Excelsior, falará 
uma das internadas-congressistas. Pre-

. tende-se que a idéia seja vencedora nã" 
só no Sanatorio Nossa senhora de Loui -
des, como em outros hospitais e lepra 
sa-rios do Brasil. 

O Secreta.rio geral é o, Revmo. Padre 
Burcarclo Schellcr, S. o. s., e o secreta
dado funcionará na sede da A,,si5ten
cia Vicentina. à.· rua Aureliano Couti
nho, 109, telefone 5-7413, para onde de
verão ser en•iadas as adesões. 

A, comissão .organizadora já recebeu 
a adesão do hospital de Sar,to Ange!o, 
por interineclio da Congregação Ma.ria-· 
na ali e:d:;tente. 

cr'êsce de dia a dia o. numero daque
les que . con,iorreriío para fazer. desta 
manifestaç5,i r. ,Te,us sacramentado uma. 
µomenagem. c:u"l repercutirá muito alf':n 
do ainbito onde ~~rã rea!tza,da. 

. Já: está determinada a ·data da reali
zação do ·congresso Eucaristico, que será 
levado· a efeito nQ. m~Hl.~ abiiJ;, !l2ª dia.se' 
s. li, 'l e a. ' · · · ·· · --

O SANTO PADRE TEME CONVUlSõES 

SOCIAIS NO APóS GUERRA 
Despacho proced-,nte cta Cidade do 

Vaticano, ~ransmitido pela N. e., Infor
ma que Sua. Santidade o Sàntô Padre 
Pio XII, dirigindo-se, poucos momentos 
antes de sua mensagem do Natal, ao 
Sagrado Co1egi<• carclir:alicio, observou 
que os homen~ estii J possnidos de "uma 
temeraria agitação" . sem paralelo nas 
maiores crises do passado, e ao expres
sar o seu temor de que as c~.1vulsões so
ciais ·poi;,am ,urgir na post-,guena, In
sistiu 112. necessi_dade de que os povos 
bÚsquem a. saberlorla e a direção da 
Igrcja. 

Sua Santidade respondia a saudacãc 
tradicional do Natal que em nome dos 
Ca.rdia!s apresentâva S. E!nc!a. o Car
Wi.\l oe.na:r.ci Qra.uitg ~gn1l,telU à.\ til• 

monte. Decano do Sacro· Colegio, na Sala 
consistorial. 

"No final desta g-uerrá - disse o San• 
to Padre - a. llumanidade se e:t1contra
rá não só perante condições materiais 
de vida profundamente transfo1madas; 
o que é maii; Importante, o aspecto es• 
piritual• dos homens será diferente do 
que prevaJ.ecia antes da guerra,, .. 

E nesta 10va atitude, se me);()Jaram o 
bem e o .mal. e um "desejo frenetico" 
por uma nova ordf!lll de coisas. "Segui• 
rá este. anhelo de renovação um proces• 
so gradual e 01 o.,mado; ou surgirá vio• . 
lento, destruindo ot •:inculos entre o pai;. 
sado e o futurc,?" r,-n;untou Súa San• 
tidade para 0011clujr: - "A Igreja sem.: 
pre defenderá o direito e a justiça, pro• , 
curando o bem P'? llomem 11, toóQ Q mq. 
ment<i". 
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COMENTANDO. • • 
'.REINA A PAZ EM YA_RSOVIA 

Todos se lembram o que aconteceu ao 
general Bor. O movimento de reslsten
cia. polonês, que vinha sendo cultivado 
e organizado com paciencia, dedicação 
e carinho, durante os amargos anos da 
ocupação nazista - muito mais dura 
e severa. para a Polonla - toda esta 
imensa obra arquitetada sob as ameaças 
terríveis da Gestapo, veio à tona su
bitamente, como um só homem, quando 
a captura.. de varsovia se tornou imi
nente. Parecia evidentemente chegado o 
momento oportuno para repetir na fren
te oriental o que se dera em Paris, pou
co tempo antes. Porem, se estrategica
mente o momento era oportuno, politi
camente era importunlssimo. O movi
mento de resistencia polonês era cspon
taneo, ditado pelo amor à religião e à 
patria, ambas espesinhadas· pelo nazis
mo triunfante, e não tinha relações com 
as grandes tramas, que se urdem 
11a sombra e que ditam o destino dos 
pavos. A ofensiva sovictica deteve-se 
como por encanto às margens do Vístu
la, e toda a frente oriental se transfor
mou, de uma hora para outra, num 
oasis de bonança. O exercito· do gene
ral Bor lutou sozinho e desamparado até 
ser exterminado. o grande e angustío
,50 grito da Polonia mon-eu no deserto da 
indiferença gernl, e só encontrou eco 
na santa. Sé. 

Agora, o verdadeiro e autentico movi
mento de reslstencia polonês, que era 
impulsionado por vida propria, e não 
<lra uma n1arionette manejada por fios 
ocultos, já. não existe. Agora, rcpentl-
11a e inesperadamente, os exercitas so
vieticos ocuparam Varsovia, com sur
preendente facilidade. E, invés do 
governo polonês do exilio, lá foi insta
aado o grupo de marionettes de Lublin. 

I~to vem demonstrar mais uma vez 
que, na presente conflagração, os fato
res políticos tém preeminencia sobre os 
fatores militarei;. Aliás, este fato já. foi 
oficialmente confirmado pelo proprio ge
neral Eisenhower, quando declarou à 
imprensa ·qúe só conveniencla.s politicas 
impediam que .i. guerra terminasse antes 
do Natal. Quer dizer, se as forças 
alia.das não penetravam Alemanha a 
dentro, não era precisamente por cau
:sa. da linha Siegfried, pelo menos se
gundo o modo de pensai· de seu co- · 
mandante em chefe. Para explicar es
.te tato, chegaram-se, mesmo a estabele
cer algumas teorias, uma das quais pro
punha. a hipotese que, se a guer-
1·a. tei·mlnasse muito subitamente, sobIC• 
viria uma. tal anarquia na Europa, que 
seria preferivel termina-la gradualmen
te. De qualquer modo, o fato a que 
acima aludimos é. inega vel. 

Ora, vai reunir-se dentro em pouco 
a conferencia dos chefes da.s três gran
des nações aliadas. Naturalmente, 3á 
.serão di.scutidas aquelas con venienciaa 
politicas, e, só pelos resultados futuros, 
poderemos vir a saber alguma coisa das 
conversações. Seguramente, o caso po
lonês ocupará p,i,pel destacado nos de
bat~. Apenas, "podemos formular vo
tos de que a Inglaterra e os Estados Uni
dos consigam salvar a Polonia e, assim, 
opor diques ao ·expansionismo comunis• 
ta. Queremos crer que a era da p<,>liti
ca de gua1·da-chuva esteja definitivamen
te encerrada. 

Um3.. cot~a, poren11 é cc~:ta.: ja:nafs (),s

ü\·cram os povos n:;.ai$ )ongc , dê ull·\
~ircxr, os pronrios destll1os do que ~~~u

. 1·a. . ~l~ ~"SkÓ conduzido? cegan1entc, pa
ra. onde não .rabem. 

tOMBES RENASCE 
.Logo após a libertação da Alsacia 

))elo exercito francês, certos elemen· 
tos suspeitos, de ideias bolchevistas 
:tentaram por em vigor naquela re'. 
gião, varias leis francesas do tempo 
ele Combes, leis essas, que infeliz
mente não foram Tevogadas, mas que 
de ha muito não estavam em vigGr. 
Essas lei~ proibiam as escolas con
:1:essionais, e toda atividade aos ca, 
tolicos. 

As "Noticias Catolicas" que tra
zem esta notica, lembram que o co
missario da Alsacia é o snr. Charles 
Blondel, filho o snr. i.\Iaurice Blon· 
!'lel conhecido publicis~a francês. 

A ALSAGIA EM LIBERDADE 
Procedente de Zuriéh através da 

;N. C. chegou-nos a noticia que a ~e
i\Uir transcrevemos. Em toda a zona 
libe1·tada eia Alsacia se celebraram 
l\Iissas de Natal com grande fervor, 
às quais assistiram numerosissimos 
:soldados franceses. 
· O géneral De!attre de Tassigny, 
comandante do Primeiro Exercito 
Frances assistiu à Missa de meia 110;

te numa cidade maior da Alsacia; e 
o· mesmo fizeram seus colaboradores 
mais chegados, onde qu.er que se en
tontrassem. Os soldados ajudaram os 
vizinhos, ainda elas povoações mais 
jnsignificantes, durante o tempo de 
;Natal. 

· O carinho e o respeito dos comba
tentes para com a Igreja comove aos 
alsacianos, depois de muitos anos em 
que as praticas religiosas e o Clero 
foram submetidos à perseguição dos 
nazistas. 

~entinela chinesa morre no.s 
braºos do missionario que 

o batizava 
'1':tforma a N. C., por despacho pro 

cedente de St. Columbans, Nebraska, 
que um sentinela chines faleceu nos 
braços do missionaria que acabava 

· de batiza-lo e tratava de vendar as 
suas feridas. Quando ainda não ~e 
apagavam os ecos das metralhadoras 
no povoado de Heisu-Yuau-Tzeu em 
Hupeh, China, o Revmo. Pe. Iviidlrn.el . 
V. Scaulon, · oriundo de Bufalo, cCJr
rla para um posto a ,seis milhas 
seguindo ao guia que o levava para 
o exercito chines em retirada, por um 
~aminho paralelo ao avanço japoncs. 

Quando chegou ao · lugar do S'!U 

destino, encontrou tres sentinelas 
que jaziam alvejados pelos japone
ses: dois haviam ri1orrldo, o terceiro 
J)0de receber o santo batismo; quan
do o Revmo. Pe. Scaulon começou a 
vendar as feridas de seu pescoço, 
morreu o jovem combatente em se~s 
braços. 

A informação procede da Socieda
ae das i\Iissões Estrangeiras de São 
Columbano, cuja Casa Mfte ~~ acha 
~ ~ ebraska.i 

"LEGIONARIO" 
SEMANARIO CATOLICO COM 
APROVAÇÃO ECLESIASTICA 

Redaçáo e AdmmJStraçâo 
Rua do Seminario, 199 

felefone 4-0931 · 
Caixa Postal 147-A 

São Paulo 

Assinaturas: 
Ano .. • • • • • . • .. • • • • • • .. • Cr$ 25,0~ 
Exterior • • • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 50,00 
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Rogamos aos nossos assinantes co
munkarem a mudam;a de seus ende
reços para a Caix" Postal 147-A. . 

SUCURSAL NO RIO: 
Agenda noticiosa Sul
Americana "As.>press'' 

Rua Almirante Barroso, 7~ 
Fones 22-4375 e 43-6637 

Anuncios: 
Peçam . tabela, sem compromisso 

Não publicamos colaboração de pe~
soas extranhas ao nosso quadro de 
rcw.itores. 

O LEGIONAR!O tem o maximo 
prazer em receber visitas às instala
ções de sua redação e oficinas mas 
pede que não sejam as mesmas feitas 
nas 2.as. 3.as . e 4.as feiras, poz exi• 
gencias do serviço. 

o Tratamento dl spensado o.as 
Jesuitas fraceses na 

Alemanha 
A Casa provincial dos PP. Jesn!las 

r:lm Paris anuncia qne no começo ela 
guerra mais de 800 jcsuitas - entre 
Sacerdotes, estudantes e leigos - to
ram chamados a0 serviço militar na 
França eni todü:, !>S graus, desde sol
dados ra~os ,i ló comandantes t'.lo 
Exercito,· ~,L rinha. e Aviação. Desses 
.T 1rnitas. 22 tomba~am em com bate e 
220 foram feito:; ;,rJ;)io11eiros cm ma:o 
e junho. <'e 1340 0: enviados J)ara a 
A 1 e.1.1VJ lllm. . . ·.. . , ; 

'11ve1~ci:yi._ de fazer Jo enorr,l0· tn,jeto 
debaixo· do .um lelllllP inclemenui que 
foi i101 verdad.círo· ·1frartirio, agrav:ulo 
l)f·h1 ~: :n0 (iuc al5un.'j !Jrigioll('iro2, 
u,ntuni:r· : ,1 1e•·a,· co1.,.::1,(b folhas 
ve arvor<:s e ,;t,\ (:,\pím. Durante essa 
viagem conseguirnm burlar a vigilan
cia e fugir uns 20; os demais tiveram 
que tra)Jalhar em fabricas, granjas e 
vias ele comunicações. Pouco acostu
mados a tão duras tarefas padece
ram granues fadigas e multas deles 
contraíram .a tuberculose. Em virtu
de do desapiedado trato recebido 
morreram varios; entre outros os Pa
dres Christopher e Coiller. 80 semi
naristas josuitas tiveram que traba
lhar nas fabricas de armamentos pa· 
ra construir 3Viões, tanques, canhões 
etc. Outros toram enviados para a 
Noruega a fim de trabalhar em obras 
de defesa. Durante todo o tempo em 
que se acharam submetidos ao jugo 
nazista não cessaram de prodigalizar 
os consolos e auxilios espirituais aos 
demais prisioneiros. 

Reaparecerá um diario cató
lico chinês em Chungking 
De New York por intermedio da 

N. C. - O cliario catolico chines Vi 
Sh ih Pao reiniciará sua publicação 
em Chungking, sob a direção do 
Exmo. e Revmo. Mons. Paul Yu Pi:i, 
Vigario Apostolico de Nanking, reve
la a radio-emissora de Chungking OU• 
vida e1n New York pelo Escritor.io 
de Informações de Guerra. 

O diario se publicava em Tientsin, 
mas começada a guerra foi transferi· 
elo para Chungkiug; um bombardeio 
japones destruiu seus escritorios em 
agosto de 1941; a publicação fora 
suspensa em 1942. 

Recebeu a noticia de sua ele10 

vação au Episcopado em 
pleno campo de batalha 
O Corpo de Capelães l\Iilitares bri• 

tanicos acabá ele receber do Santo 
Padre uma prova de singular apreço 
que honra sobremaneira a todos osº 
que dele fazem parte: um dos mais 
antigos capelães da guerra atual foi 
nomeado Bispo Auxiliar de Birmin· 
gham, em substituição a Monsenhor 
Bernard Griffin1, atual Arcebispo Pri
maz ,de \Véstminster. O novo Autis
tite é Frei Humphrey Drigth, que 
conta apenas 41 ano's de idade. Em 
1939, ao irromper a guerra, ofereceu
se como voluntario para servir no 
Exercito Britanico, como capelão. 
S. Excia. estava na frente da Italia, 
quando recebett · a noticia de sua no, 
meação. :fJ o primeiro casa de u1i1 ca• 
pelão militar ser eleito Bispo e rece· 
Iler essa noticia no campo ele batalha. 
O Sumo Pontifice, sem duvida, dese
jou premiar e honrar tambem o Cor· 
po de. Capelães, que está. dando admi· 
raveis e;xemplos de religiosidade e de 
fé dura11te esta guerra. Sabemos que 
o povo italiano olha com assombro a 
assistencia dada a tantos milhares r!e 
soldados. Ainda recentemente o Pa
pa felicitou o Arcebispo Griffim por 
esse magnifico exemp1o. 
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,Urúeo1 cuncewonariot doe AFA\t& 
DOS :t!Jozi~ cELEOTBA• 

Duns Escoto e o 
Oportuno artigo do Osservatore Comano 

' O tema do comunismo está, como 
!Je costuma dizer, na ordem do di,1: 
e8crevc-se e fala-se dele em todos os 
lugares, com mais ou menos , compe
tcncia e com crescente furor e inte· 
resse. Isto não deve nos iludir; pois 
o comunismo é uma questão de alta 
e vital importancia, da qual não é 
passivei p.es1nteress·ar-se. Os Sumos 
PontiCices, segundo uma recente es
tatística, clescle o ano de 1832 até ho
je, dedicaram dezoito Enciclicas ao 
estudo, refutação e condenação da 
doutrina comunista, estigmatizando-a 
como "doutrina nefanda, st1mamente 
contraria ao proprio direito naturnl, 
e que, uma 'vez admitida, acarreta1·:a 
a radical subversão dos direitos, das 
coisas, da propriedade de todos ·e até 
da sociedade humana" (Pio IX, "Qni 
pluribus" 9·11·1846), como "pe'ste des
trutora, a qual atacando a medula da 
sociedade humana, concluzi-la!a a rui-
11a" (Leão XIII "Quod Apostolici Mu· 
ner:s" 28-12·1878). 

Pio XI denunciou-o muitas vezes , 
em suas alocuções e cm suas ad11ti-
1'aveis Enciclicas, especia!mente na, 
"Divlni Reden1ptoris" .de 11-3-1937, 
como um sistema recheado de erros 
e sofismas, em ·contradição com a ra· 
zão e com a revelação divina, subv8l'· 
sivo da ordem social, porque leva a 
destruição de seus fund.amentos, des
conhecedor da verdadeira origem, da 
natureza e do fim do estado, nega.lor 
dos direitos da personalidad(l huma
na, de sua dignidade e liberdade". E 
depois: "por isto povos inteiros se 
encontram em perigo de recair 1iuma 
barbarie pelar elo que aquela em que 
jazia a maior parte do mundo antes 
cl 9 aparecer o Redentor". E sabiamen
te inculca o estudo dos problemas 
sociais à luz da doutrina ela Igreja e 
de prevenir-se contra as insidias do 
comunismo, que se difunde por todas 
as partes· "com uma propaganda que 
o mundo jamais viu", tendo presente 
que "o comunismo é intrinsecamente 
perverso e não se pode aclmitir de 
nenhum modo a colaboração com 
ele··. 

* * * 
)),:Vemos ser agra.daveis aos nos· 

,o·· leitores, dando-lhe:s a conhecer o 
que escreve sobre este I importa;1tc 
prnblema um grande p0-nsador me
diev.al: J. Duns Escoto. 

Digamos detde j1. que ,a dontcina 
ele Escalo a respeito #, ia clou.tfina 
tra.clicional dos Padres e . Dou tm:ês e 
não éxistia nc,n p&la h}i riatuta1, neni. 
lico Santo 'l'omaz. 

Considera a questão do 1JUnt,., de 
vista hlstorieo, psicologico: e social. 
Distingue justamente na historia da 
humanidade, o estado de inocencia' 
do estado de pecado e faz notar que 
"no estado de inocencia, isto é, antes 
que o homem pecasse, todas as coi
sas eram comuns: a divisão dos be!1S 
existia nem pela lei natural, nem pe
pela lei divina·•. O:-:oniense, IV, d. 15, 
9.2, 113, XVIII · 256-257. 

Sem duvida Escoto fala de courn
nidade negativa de bens, no sentido 
de que, em sua origem os bens eram 
•·nulllus" não existindo ainda ·uma 
sociedade como tal, se ma· qual não 
se concebe uma. comunidade positiva 
ele bens, porem destinados a ser pos
suidos pelos homens de modo que ne
nhum podia apropriar-se deles, sem 
violar o dfreito, fazendo porem sim-

HORA SANTA PARA EMPREG~
DAS DOMESTICAS 

~romovida pela Pia Uniã{) das F'f. 
lhas de Maria elo Externato São Jo
sé, realizar-se-á, hoje dia 21, das 17 
às 18 horas, na Capela - das Sacra
!llentinas à Rua Barão de lguape, a 
Hora Santa para as empregadas ,lo
mesticas. 

plesmente uso do direito de aquisição 
ele propriedade a ele pertencente co
mo a todos aqueles que haviam vindo 
depois dele, de acordo com o princi-

. pio "Prior tempore, potior jure". 
Esta colllunidade de béns, 11or par· 

te do primeiro casal, Adão e Eva, 
tambem se pode interpretar em sen
tido positivo, no sentido que todo o 
que foi criado por Deus estava a dis· 
posição. deles: é evidente, estavam 
~L . 

Se este estado de inocenc'a. tives• 
se durado, teria continuado a comu
nidade ele bons entre os homens, "já 
que - escreve Escoto - então nin
guem teria tomado o que era neces· 
sario ao outro, nem. teria sentido o 
desejo de toma-lo por força aos -ou• 
tros, pois cada qual estaria satisfeito 
por ter o uecessario.".· A •azão deste 
equllibrio, não a diz .Escoto, porque é 
facil compreende-la:· no estado de 1110· 
cencia, as paixões ( e entre elas a 
avareza) no homem, teriam sido har• 
11101licas, equilibradas, perfeitamente 
submetidas ao lmperio aqsoluto da.· 
razão pelo dom de integrlilacle, com 
o qual o homem primitivo foi ador• 
nado por Deus. 

Depois da queda do homem, a· co· 
muni{lade dos bens não foi e não é 
mais passivei, e por dois motivos ra
zoaveis, diz Escoto. "0 primeiro mo· 
tivo é que a contunldade dos bens 
seria contraria à convivencla p.ac:fi. 
ca dos hon1ens, uma vez que o ho· 
mem mau e avarento teria mais do 
que o necessario, usando quiçá lia 
violencia contra os que lho reclalllaS· 
sem as mesmas coisas para satisfa
zer as suas necessidades, como se !ê 
a respeito de Nemrod, que foi um 
fortíssimo caçador, quer. dizer, oPres· 
so1· dos llom{;)ns, segundo está 110 
Cap. X do Genesis. Ademais, a comu
uidaJe elos bens . seria contraria ao 
necessario sustento de todos, já que 
os mais fortes priva1·iam aos outros 
das coisas necessarias." Julgam por 

. isto a polltica ele Arlstoleles, contra· 
ria à comtmidade dos bens, melhor 
do que a po!itica de Socrates ou de 
Platão que a favorece, sonhando com 
um comunismo totalit.ario, como uma 
só familia e:,tata.l, çomo uma unlca 
gestão de todas a~ ativiéia.des huma· 
11.as. "Po,r cousegumte, a p.olltica de 
Aristoteles, cc~,trnl'!a à comunidade 
dos bens é melhol' do que .. a. po!itlca 
ele Socraté:s ,,,w 11 .fr.·:">recé· · e o Fi· 
fosofo ju:sta;;çÍ1te réJk,., vi .t'~ste, tenc 
cio presente o estadv"'l;m que encon· 
trott os homens." · 

Nada é psiMíogicamcnte m:i'.s 
e:;rncto do que estas observações d<J 
Douto1• Sutil. Dominados como estão 
os homens, 110 estado atual, pela fe
bre da avareza, a propi;jedade ,priva
da aparec·e como um ordenamento 
racional necessario, 

Não de forma distinta à de Escoto 
se exprime um filoso moderno, ·o .. Pe. 
Cathrein, s. J. em sua "Filosof'a l\Io
ral ", quando diz: "A propriedade pri
vada é a mais segura defesa da llaZ 
na sociedade l1umana. f: certo que to
dos os dias surgem contendas a ras
pe:to do · meu e do teu. Contado 
deveriamos imaginar , que coisas 
aconteceriam se o meu e o teu não 
existissem, para compreender quan
to é necessaria a propriedade ind:vi· 
dual para a convivencia pacifica dos 
homens. Numa sociedade ordemtda 
se definem bem os conflitos em tor~ 
no do meu e do teu, se não prejudi
cam nem às partes em conflito nem 
aos outros cidadãos, no clesenvol7i· 
menta• ele seus negocios. Que acon
teceria se, em geral, não existissem 
o meu e o teu, isto é, se todos tives
so,m o mesmo direito ao uso elos bens 

·externos? Encontrar-nos-ian1os, . bem 
depressa., numa luta geral de todos 
contra todos, e sem uma )lorma ub· 
j etiva para acomodar estas conten
das. A mais excelente Prova desta 
afirmação oferecem:na as tentativ·as 
para realizar praticamente o comu
nismo. Quasi todas terminaram por ' 
lutas internas. . . Por isto Schiller 
escreveu, com razão, lio homem de· 
ve possuir qualquer coisa, elo con
_trario se converte em assassino ou 

· incendiario". Ensina-o a Russia boi· 
chevista! 

* * * 
A propriedade privada é produto 

ela natureza 0 u ele uma lei positiva? 
Escoto, corno Sto. Tomaz, e os ele· 

mais escolasticos, não é muito claro 

sobre este ponto. Sto. Tomaz, como 
se sabe, afirma em lugares difere'.l· 
tes qué a propriedade prfrada não é 
··juris naturalis", mas sim "juris· gen• 
tium" .Sto. Tomaz entende por isto 
aquela parte das leis posltivàs hll· 
manas, que contem as conclusões ue
cessarias dos principios universais· 
do direito natural e recebem, por aí, 
sua obrigatoriedade· não só da vorr
lade do legislador, mas tambem da 
propria lei natural, é têm valor peio 
usó e consentimento comum, como 
consequencia necessaria, 

A propriedade privada aparece, ex
pressamente, como uma consequen· 
eia do direito natural. E como Escoto 

· faz uma alusão explicita à passagem 
dá. Politlca de Arlstoteles, demons·. 
trando extensamente a necessidade 
da pi'oi>riedade privaqa. 

. Escoto fala de uma lei positiva 
justa, da . qµal teria tido orig-em a 
divisão da propriedade. Escreve: 
"Bem que, à primeira vista, pareça 
provavel, é claro que a .divisão dos 
bens seja uril fató . natural, mas é 
mais razóavel dizer que depende não 
da natureza, mas de uma lei positi~ 
va.,; Porem, do contexto aparece cla
ro que éle admite que a propriedade 
privada nasceu em virtude daquele 
principio: "A coisa que não perten
ce a ninguem se concede ao primeiro 
ocupante", principio que, segundo 
Escoto, pertence à lei natural, acei
tando tambem como provavel que es
te principio tenha sido confirmado 
por uma lei positiva justa, emanada· .1 

já da autoridade paterna, já da au
toridade do príncipe, já da colelivi• 
dade em justiça governativa. 

A lei positiva justa de que fala E:s
coto não é outra coisa que o "jus 
gentium" de que fala Santo Tomaz; 
Intencionalmente a chama justa em 
quanto supõe fundada sobre o direi
to natural e é. expressão da lei na
tural do direito de-.propriedade. Es
creve: "É provavel que haja ocor· 
rido assim. Depois do dHuvio, Noé 
dividia a terra entre seus filhos, os 
quàis os haviam ocupado por eles 
e por seus· filhos e pe:a posteridarle; 
ou bem, do com11m acordo. dividiram 
entre eles aqueles Jiens, como se lê 
ele Abraão e de Lot, deixando Abraüo 
a I,ot a liberdade de escolr.er a r,al'
te que 1nais lhe agradasse e· rcs~r· 
vando o resto para i,i. Ou bem é ne
cessario dizer · qne emanou· alguma 
lei elo pai ou cio príncipe, eleito pela 
comunidade· e a quem a comunidatle 
confer.iu .a autoriclade de ditar leis, ;;, 
<p;aJ, ,digo, foi o pt1.clo ser a qn,:, ordP· 
l''!lt já <lesde ó primeiro océupanlc ?. 

eol!õa não ocupada por a.!g;uem até 
-então. Por isto, os homens se dhi
diram -sobre a face d·a terra, e un1 ocu-

· llOU· ·umà zona e, o outro, outra". 
(Obi'a citada, n. 8. pp. 270-271). 

Escoto alude à divisão que Noé 
fez da terra entre sem,· filhos. '!'ião 
podia fazer Noê esta divisão se aq;1e
las terras não fossem de sua proprie
dade. Não se pode dividir aquilo que 
llão se possue. 

Hoje, depois das declarações dos 
Sumoa Pontífices e especialmente tla 
Leão xnr, Pio X e Pio XI, os teo
logos ensinam claramente que a pro
priedade pr:vacla deriva da natureza 
mesma e está ·protegida como invio· 
lavei pela lei natural. 

*' * *' 
Daí, então, como alguns equivoca· 

elamente intrepretando o "jus gea
tium" de Santo Tomaz o tomam <.:O· 
mo um simples direito humano posi· 
tívo e afirmam que a Doutrina <lo 
Doutor Angel'co, deixa o caminho li
vre ªº" socialismo ou comunismo o 
poder de atuar em seus planos, en
quanto que, considerada a proprie· 
dade privada cori10 um simples direi
to positivo llumano, que pocle nova
mente ser abolido como qualquer ou
tr/i direito hµmano; de igual modo 
errado, far-se~ia pela mesma razão de 
Escoto - como alguns o fazem -
quasi u1n precursor do comunismo, 
intrepretando mal sua lei positiva ou 
qualquer outra expressão sua. O pen
samento de um autor, é lei elemen
tar da hermeneutica, não é suficiente 
discuti-lo esta ou aquela expressão 
isolada, mas sim todo o· contexto. O 
Doutor Angelico e o Doutor Sutil 
eram inteligencias demasiado equili
bradas para fazerem-se paladinas cle 
teorias sociais utopicas como é a do 
comunismo. 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS. GONGREGAÇõES MARIANAS 
(Conclusão da l.a pag.) 

Mundial das cc. MM. e, como tal, a 
figura maxima do marianismo do. mm1-
do inteiro. Alem do incomparavel ser
viço que esse admiravel formador de 
almas presta ao movimento de são .Pau
:lo, mantendo sua Congregação que é 
um paradigma para todM as congene
l'es, o Revmo. Pe. Marlaux edita com 
base nos Departamentos da Confedera
ção, o boletim "Lide1· Mariano" que é 
verdadeiramente· um primor. 

A CONFEDERAÇAO NOS ESTADOS 

funciona sob a · direção imediata do 
. Exmo. e Revmo. Sr. D. Manuel da Sil

veira D'Elboux, Bispo Auxiliar, e sob a 
alta autoridade do venerando Decano do 
Episcopado Nacional, Exmo. e Revmo. 
Sr. D. Alberto Gonçalves. 

OS AUXILIARES ILUEDlATOS 

Quisêmos saber do nosso ilustre en
trevistado quais eram os seus auxilia
rés em sua difícil e benemerita tarefa. 
S. Revma. mencionou-os de modo en
comiastico: 

· Diretoria. da Federação: 
!?residente - Homero Auler. 
1.o Assistente. - Cómendador Eulino 

Rosario Cardoso. 
2.o Assistente Silvio Ga.rcindc 

de Sá. 
1.o secretario - Dr. Moactr Cardoso 

' de Oliveira. 
·Tesoureiro - Daniel Dias. 
Diretoria da Confederação: 

COELHO NETO E O ESPIRITISMO 
Pe. Vicente M. Zioni. 

do S. N. D. F. 

O preconceito intelectual, ma.x!Jl)e 
Quando reforçado por mn desvio de or
dem psiquica, é o maior inimigo de um 
juizo seguro e sereno. E o mal é tan
to maior quando se Infiltra no cerebro 
de homens ilustres e, por outras, dignos 
<!os maiores apreças. 

Assim ·o caso de coelho Neto. 
Em 1923, o "Jornal do Brasil" publi· 

cou uma entrevista com o grande escri• 
tor, sobrÊi as razões (?) que motivaram 
.sua. pa&agem· para o Espiritismo. · 

Lendo-a fica-se triste, diante da. deca• 
C,enc!a de tão grande espírito. De fa
to, Coelho Neto foi um dos no,ssos gran
des literatos. E é la.mentavel que uma, 
inteligencia. tão peregrina se tenha dei• 
xado levar pelo preconceito intelectual
religioso tão mesquinho, como costuma 
ser o que o Espirlt!.smo produz. 

Com deito. Na referida entrevista, 
coelho Neto afirma ter passado para o 
Espiritismo, depois de ouvir a voz. que
rida. e doce de sua netinha. 

Eis como se exprbne: 
"A minha. estrada de Damasco foi o 

meu escritorlo e, se nele não ln-adiou a 
lu1; celestial que deslum'llrou São Pau
lo, soou uma, voz do Alem, voz amada, 
<:ujo eco não morre .em meu co~ão", 

o que 'mais impre..ssiima e entristece, 
110 caso presente, é o fato de um homem 
tão, culto e inteligente se confessar ven_. 
c!do, no primeiro embate, por uma pro
va superficial de nulo· vaJor cientifico. 
Els o estrago do preconceito religiooo 1 

Que. dizer então da capacidade Inte
lectual daqueles que, 20 anos depois, em 
fo.lha volante aparawsa se lembram de 
reeditar estas palavras e entrevista, 
como se fossem a prova acabada de uma 
verdadeira voz do Alem tumulo, como i;e 

fossem documento de lnestimavel valor 
comptobator!o sobre um assunto visce
ralmente duvidoso e discutivel sob todos 
os. aspectos? 

De. novo: eis o e.stra.go do preconceito! 

* * * 
.Na citada entrevista, o grande escri

tor narr~ que certa ocasião foi surpre-

endido por um chamado de s111, esposa; 
para que fosse ouvir uma estranha con
versa telefonica entre sua filha vi.uva e 
sua netinha ha pouco falecida. 

Impressionado com o fato, Coelho Ne• 
to teve a tentação de usar do segundo 
aparelho em extensão, localizado no S€U 
escr-itorio, afim de melhor seguir a cur~)• 
sa palestra eom o interlocutor das re
giões etereas do Alem. Não o fez no p11~ 
melro ímpeto. 

Todavia, sem se poder domil1ar, to• 
mau repentinamente uma resolução. 

"Entrei no escritorio - diz ele - des
montei J.-ntamente o fone do aparelho, 
apliquei-o ao ou,ido " ouvi. Ouvi, meu 
amigo, Ouvi minha neta.''. · 

"Ainda que cu duvida~, com toda. 
a. minha inc!'edulidadc, havia de con
vencer-me, tais eram as referencias, as 
alusões que a pequenina. voz do Alem 
fazia. a. fatos, incidentes da vida.. que 
conosco viyera o ·corpo do. qual ela. fõra, 
o som". 

"Era. ela, minha. neta, ou antes: a, 11ua. 
alma. visitadora. que se cómumcava. 
daquele modo, com o coração materno. 
lovanta.ndo-o da. dor em que ja.zia, para. 
a. consolação suprema.". (Entrevista alu- . 
dida) 

* * * 
Este é o grande (?) argumento que le• 

vou coelho Neto ao Espiritismo! O 
grande fato decisivo da sua vida! 

Não ha quem ní\o veja e lamente a. 
precipitação do Julgamento. 

Homem de grande cultm·a e saper, de• 
veria ele ter antes averiguado cuidado• 
sarnente o fato, .mediante um rlgorota 
controle dos aparelhos, um demora.de 
exame das circunstancias· ambientes e, 
pr!ncipallnente, uma · observação cui
dada e minuciosa das pessoas, da.s sul'lll · 
atitudes e, em particular do seu. estado 
mental, sem esquecer de se incluir, pes
soalmente, na !is,a dos examinandos. 

Este mesmo couselho repetimo-lo hojr 
para todos os exploradores · do rmnoro. 
so caso cio "operado· de Plndamo1ihan
gabaª', onde o sensacionalismo impera 
sobre a Verdade. e o Bom-senso. 

COLEGIO SJAFF'ORD 
<Fundado em 1889) 

1.0 e 2.º ciclo& 
e 

ESCOLA TECNICA DE COMERCIO ST AFFORD 
Para moças - Sob inspeção federal 

ALAMEDA CLEVELAND, 601 Fone, 5-1446 
CURSO DE ADMISSÃO Ao ginasio .e comercio. Exames na 2,ª 

quinzena de ·fevereiro. Já estão funcionando as aulas preparatorias. 
CURSO PRIMABIO ....- Inicio das aulas em 15 de fevereiro. 
Matriculas abert.as das· 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Acei:an-se 

transferencias. 

AS CHAVES DO K EIN O" 
O que diz um , orgao . da imprensa .catolka norfo~ 

americana sobi-e· essê Hvro pernicioso 
:!b:á brc·.-cmente exibido cm n0sso.s 

r'aem~ um füme baseado no livro "As· 
Cllaves do Reino", de autoriá do dr. 
A. J. Cronin. 

Lamentamos ·que alem da tradução 
já. existente em português desse roman
ce de fundo liberal e deformador de 
mentalidades ainda não esclarecidas. so
bre o tema tratado, venha a.gora esse 
filme propagar as mesmas falsas noções 
e servir de novo "cartaz" para os seus 
editores. Para orientação de nossos lei
tores julgamos, portanto, muito opor
tuno mostrar o que pensa sobre esse 
livro e seu autor o prestigioso orgão 
da imprensa catolica norte-a1ncrica.na 
que é o "Catholic Stancui.rd and · Tiu1cs" 
de .Fllade!fi.a, através do seguinte edi· 
torial: 

UM· ROMANCE QUE PREGA A. 
TOLERANCIA 

'''Qua.ndo um romanc~ esgota quatro 
edições 110 mesmo mês em qne foi pu
blicado, cai na categoria dos "best sel
ler:;". q11ando tal romance trata ex
clusivamente dos feitos de Bispos cato
llcos, sacerdotes, missiona.rios. freiras e 
leigos, certamente dispõe de qua.Jidades 
que apelam para os não catolicos. pois 
os · catolicos, por si proprios, .nada exi
gem nesse sentido. Se perguntarmos 
a razão dessa popularidade, não rece
beremos muitos esclarecimentos através 
das crltieas !iterarias, mesmo daquelas 
que apareceram em jornais catolicos. 

O livro a que nos referimos é o que 
tem por titulo "As Chaves do Reino" 
do dr. A. J. Cronin, ' 

E qual a rnzão dessa popularidade? 
Deve ser admitido, sem demora. que 

o autor escreveu um livro muito Inte
ressante acerca de coi.<;as que são erro
neameme tidas como desinteresi;antes. 
isto é. aoorca de assuntos religiosos . -
e assuntos catolicos, a1em do mais. Não 

· ha nem um capitulo enfadonho. Na 
discussão interminavel sobre si um ro
mance deve ser· um simples enredo ou 
um delineamento de tipos humanos, ele 
satisfará a ambas as ~xigencias. É uma 
boa. historia contada na forma popular 
de biografia. É tambem uma analise ar
guta de varias caracteres. 

Quanto à estill.zação dos tipos. ela 
é tão exata que ha quem acredite po
der reconhecer os. originais do Bispo de 
Tynecastle e de seu bondoso predecessor. 
Será, porem, mais diflcil encontrar um 
Padre Chisholtn em carne e osso. E o 
Padre Chisholm é o lleroi do romance. 
li: ele uma fantasia ~ler!cal que pertence 
ao reino da imaginação - uma siutese 
de esqui.sitices e de coisas pobres. Ma.s 
não é a Padre ChlshoJm que forma o 

. principal centro de interesse de seu 
criador. !l: talvez sua intenção que o 
ieitor assim pense, e muitos leitores as
sim farão 3 serão empolgados por sua 
simpatia e sentimentos. O escritor, en
tretanto, tem uma finaJ!dade suprema 
e. seja o que !or que pensarmos \ie seu 
livro. devemos reconhecer qµe ele dese
ja pregar a tolera.nela. Infelizmente sua 
intenção foi obscurecida por seus cri~ 

. ticos e estes por sua. vez foram confun
didos por ele. 

d~ 1-ía\~r coi.sa mais de acor~o com t, 
modcriia tendencia do prot~stantl~mv da 
con6Taçar suas sei!.85? .8 a ba.-:e sobre 
a. qual os fragmentos do cri.st!anismo 
heretico estão tentando constrnlr uma, 
nova igreja.. · Achar um sacerdote cato• 
lico de acordo com eles. é uma da.diva. 
de um setor inesperado. O homem que 
diz que adora a Deu~ no campo de golf; 
a mulher que se agita num clube a fa• 
vor da restrição de natalidade: · o mi
nistro que se refere com ·itoni.a ao tu
mulo vazio no Calvaria, e aqueles que 
abandon~ram completamente o crlstia- · 
nismo, todos estarão cl~ aco1'do, Que a. 
"tolerancia · é a mai.s alta virtude" não 
duvidamos te1· se ,ransfonnado quasl em 
um dogma para o inodo de pensar ata,. 
mancado de nossos dias. 

A palavar "tolerancia" é ambigua., 
Para o Padre Chisholm ela pratlcàme.n
te significa "caridade", e não deve, por
tanto, ser distinguida da liumildade. 
Foi a. filosofia confus-. .do autor que as 
distinguiu. Os catollcos deviam com
preender o que o escritor quer dizer '
mas os não-catolicos certamente não ó 
conseguirão. . 

O dr. Cronin, um leigo observador e 
mal instruído ( comete varios erros ri- -
diculos ao descrever assuntos catolicos), 
se mostra co!erico, e justamente cole
rico, com aqueles que não enxergam a 
diferença entre o en·o material e o er
ro formal; isto é, entre a ignorancia ln• 
vencível e o pecado. ·ll: o que raz o Pa:.. 
dre Chlsholm dizer com petulanc!a: -
" Pecado - como eu detesto esta pala
vra ·e dela desconfio!" O que certamen
te constltue uma observação muito pou
co sacerdotal, sobre a qual os confu• 
sionis,as .modernos se lançarão com 
positiva delicia. Coni efeito, o não-ca
tolico não ligará para. a tolerancia, que 
certamente supõe um lastro de moral!• 
da.de, e verá. no livro apenas uma justi• 
ficação para a indiferença em relação á, 
verdade, porque a verdade não pode Ger 
encontrada. 'I'alvez seja esse julgamen• 
to superficial que explica a populari~ 
dade do romance. · · 

É certo que muitos catolicos consÍcie
rar~o o livro como :im ataque à Igreja., 
e nao podemos culpa-los. Ha ep!sodios 
que são deplorave!s. Não se fazia ne• 
cessa.rio ao romance introduzir uma fal
sa Tereza. Neumann -para a qual nem 
a tolera.nela do Padre Ch!sholm podia 
achar um pretexto. Porque despertar 
antagonismos quando o 'objeto confes
sado do livro é elimina-tos? Nisto ve
mos o ponto fraco do cara.ter do Padre 
ChishoJm: - ele não promove a paz; 
é se,.qpre um centro de tempestades. Pa
ra os que têm a certeza da Fé ·e senso 
de humor, não é ele um hereje · propria
mente dito, mas. um ferrenho !11d!vldua,
Ilst_a -- um moderno savana.rola talvez, 

E, cómo seu criador sugere, de.sobe.;. 
diente no esplrlto, não na vontnde. · O,be
dece, mas· resmunga. Nã<í se acl1a bem 
dentro da. Igreja. · · 

Ha. 44 Fede1·ações com as quais a 
Confederação Nacional mantem cons• 
tante contacto. A de São Paulo, sob a 
devote.da dil·eção do· Revmo. l?e. Agos
tinho Mendlcute, é a grande e admi.ra
vêl pioneira. do movimento ma.ria.no no 
B.rasil, é estadual, e assim coopera inti
mamente com as Federações Dio
cesanas de!>ta Prov!ncla. Ecles!ast!ca. 
Entre as Federações Diocesanas figura 
como verdadeira. joia a de Ribeirão .Pre
to. Pujante, vigorosa,., dotada de mag
nifica rede, a Federação Mariana de 
~1~ ·~ti?,· gqe ~ go rilliW, 

Presidente - Dr. Bento Ribeiro Castro. ' Dissemos que deve haver alguma coi
sa no livro que apela pa1·B e não-catoli
co. Esta. alguma ~oisa é o credo do Pa
dre Chlsholm: -'- "A tolera.nela é uma 
Vi.nl.ld.O ;ma,iP.r 9,1~0 · a, lltmlildad.e'1• Í'il• 

Talvez o pior que já tol dito deste. 
livro foi a sugestão de .. ter . sido escrito 
por um protestante Unltario. A suges• 
tão não é exata, mas é ~lncera. o, dr. 
Cronln é catolico, como é evidente aos 
que são cato.licos. Que ele · seja ma! 
compreendido: e coisa que não se deve 
admirar. pois ofereceu a.os seus leltore.s 
um {U'0blema que os conful)de, Queni 
sabe ele tambem não ~ ache muito cer• 
tQ li 1'.~1'!81t21· 

Secretario geral Comendado1 
Enlino Rosario Cardoso. 

.A-'!sistente - Antonio l:1-0cha Passos. 
~im-J2!.QJàUCll.!2t 



M-A-D U R·E Z A 
o GINAS~-0 EM 1 ANO. 

Novas tl':rmas, 
Isenção · de tax.>.i para 

liinitadas, para· 1945_ 
os congregados M A R I A N O~ 

INST~"'{UTO DE ENSINO BRASIL 
Rua do Carmo, 72 São Paulo 

AS f AMlllAS E AS VOCACõES SACERUOT AIS 
Pe. Adalberto de, Paula Nunes, S. ~ S. 

Em nossa patria, o problema :iue gente dii. e depois tem gosto em re-
:indlscutivelmente rios toca mais de peti-lo. 
.1ierto é o da vocação sacerdotal. B~m E por que será que temos tanta 
isei que muita gente, mesmo nos ar- falta i:le Padres? De Norte a Sul, ele 
::raiais catolicos, repudia · esta teJe Este -a Oeste do Brasil, ouvimos sem-
,e juga que outros são os proble- pre O mesmo estribilho: - Não te-
'.rmas nacionais que n;,s pedem uma mos Padres em numero suficiente pa-
;solução pronta e resolutà. ra atender às 'almas. para preench<Jr 

Relativamente, somos um dos po- as sedes de tantas Paroquias, para o 
"l"OS mais· .pobres quanto ao numero m;nistei-io e para o ensino de catecis-
•de Sacerdotes que se consagra mm mo. . . A causa· está no fato, muito 
;ao se1·viço de Deus e se empenlrnn1 deploravel e triste, das 'familias ca-
:-pela implantação e difusão do Rei• tolicas não criarem um ambiente fa-
nado de Cristo nos corações dos ho- voravel à vocação sacerdotal e r,3Ji-
1110ns. Por outro lado, constituimos giosa de seus filhos. Em muitos la-
uma das nações catolicas mais po- res catolfoos sê fala mal do Padre 
pulosas do mundo inteiro. Isto nos não se respeita a missão sagra.ela uos 
orgulha, mas tambem é motivo ele enviados de Deus, e se cria até· uma. 
graves responsabilidades! atmosfera de aversão ao esta elo ele-

A desproporç:ão, por conseguinte, rica!. Em quantos outros não se pro-
centre o elevado numero de fieis e o- cura logo asfixiar as primeiras ma-
1·cduzido punhado de Sacerdotes é nifestações de uma vocação que Deus 
111uito grande e desconsolador. A nós nosso ·Senhor despertara no coração 
:ie aplicam de um modo todo espe- de um dos filhos. Uma oli outra vo-
-cial aquelas palavras proferidas pe- cação chega a ter a aprovação e a 
]o divino Salvador: "A niesse é real- aquiescencia dos pais, mas em breve 
:mente grande, e poucos são os ope- éssa florzinha fenece, porque os cos-
:rarios.,." tumes pagãos e dissolutos da fami-

Perante Deus, a Ig1·eja e as almas, lia não permitem O desabrochar rle 
,temos a obrigação de aumentar o 1111- uma fio!' tão delicada, como é a vo-
:mero do ·obreiros apostolicos. As ai- caqão sacerdotal. 
mas estão ai morrendo à mingua oe De.ste modo não poderemos resol-
Padres. A igriorancia religiosa é ca- ver ja1nais o problema· das vocaçõ,,s 
de. vez mais ampla e profunda e ten- sacerdotais em nossa patria. · Se não 
de a estender-se sempre mais. Há são as familias o celeiro natural dnR 
1mr ai muit.as Paroquias vagas, sem vocações eclesiasticas, e se- elas se 
:;;cus pastores, sem guias espirituais. opõem, a qualquer manifestação de 

Já soou a hora em que devemos to- uma vocação que começa a despontar 
:mar mais a serio este grande proble- em seu lar, ou, lJBlo menos, dificul· 
n1a nacional. Temos vocações, e mui- tam o seu clesenV'olvlmeuto, ficare-
ias vocações, no seio de tantas fami- mos sempre nesta situação tremenda 
"lias brasileiras. Já se foi o tempo em que nos· achamos: - sedes paro-
·em que se falava neste absurdo de guiais vagas, a juventude abandoua-
<i.ue "brasileiro não dava para Pa- da e entregue a si mesma ou em 
dre ou Frade". mãos de pensoas sem timbre ai-

Onde, porem, haveremos ele encon- gum de religiosiclacle, escolas e cole-
trar as vocações sacerdotais? Q\ial gios sem catecismo e instrução re-
,será o ambiente mais propicio pàra Jigiosa, etc., etc.· 
que as vocações sacerdotais nasçatn Facilitem as fami.lias catolicas as 
e cresçam com segurança até a idade voràções sacerdotais ou religiosas 
em que serão recolhidas em um Se- ele seus filhos, e teremos resolvido, 
1uinarlo? de modo d~finitivo e pr~.tico, este 

A resposta, naturalmente, só pode- problema c;ue tanto nos aflige e so-
:rá ser esta: As Vocações sacerdo- bre o qn:>.l ;i r.e t-?m escrito tanto 
tais de que tanto necessitamos, l)ro- - a falta de Pa(b::s para atender 
vêni das familias catolicas. A fami- as 111>cessi,!a·ir,s es:,irit1rnis elo povo 
lia é o primeiro e o mais importante brasileiro .. , 
viveiro das vocações, é um princi· Vejam as familias cato!icas brasi-
:pio sobre o qual não podemos ter a !eiras quão gran:'e e r:ecisiva 6 a 
menor duvida. As familias cato!icas sua respo!'~abifülaàe no momento 
são verdadeiros viveiros de boas vo- providencial em que nos encontrrc-
cll.ç/5es, é um desses axiomas que a. _ , mos ••• : . , " 

GRANDES FESTIVIDADES EM VILA ARENS 
Be·nção ·do ·aJtar-·mor 'da M.atriz da 

tante Paroquia de Jundiaí 
impor~ 

A Paroquia de Vila Areus, da cidade 
d~ Junc\lai, que de ha ·muito vem sendo · 
dirigida, com grande proveito, pelos 
Revmos. Padres Salvatorianos. realiza
rã hoje e amanhã, uma serie de sole
nidades. 

Hoje, às 8 horas, o sr.· Arcebispo Me
tropolitano será solenemente recebido 
pelos catolicos de Jundiai. A se:;ui~. 
S. Excia. Revma.. oficiará a Sa.;;rar/,•J 
do Altar Mór da Excelsa Pad1·o~ira da 
Paroquia de Vila Arens, a gloriosa !ir.a

. culada Conceição de Maria. 
o afinado coro dos seminartos ::-:a,va

torianos de São Paulo e de Jundiai ~.iJ,·;
lhantará as solenidades, com magnir:,:·:s 
numeras · de ~usica sacra. 

Logo após a solene sagração co a!br 
da Imaculada Conceição serão _inaugu
rados os seguintes melhorarr.entQs 110 in
terior da. Matriz: pavímentaç;·,o total, 
arquibancada r:la Irmandade e gem,f\€
xorios ela. C:apela do Santíssimo. instala
ção eletrica e pa-rte da belissima deco
ração da. majestosa Igreja. para a qual 
tem contribuido generosamente o povo 
catolico de Juudiai. 

As 15 hora.s, será dada a benção ao 
terreno adquirido pelo Circulo Operario 
local, para . a construção do Hospital 
Pio XI. 

,\s 16 horas, sera lançada a pedra fun
damental do "Centro de Pueri~ultura ", 
iniciativa esta. C:o Circulo Opera.rio. 

A seguir. todos os departamentos do 

O seu. prgrama condensa-se em 9 
itens: 1.o Banir a rel!gião e seus sim
bolos de todos os departamentos do Go
verno e instituições publicas. 2.o - Se
cularizaçáo do casamento. a.o - Edu
càção pelo Esta.do,· gratuita, obrigatoria. 
e leiga. 4.o - Completa liberdade de 
cultos. 5.o - Liberdade absoluta de im
prensa, de cinema, de teatro, etc. 6.o -
Eliminação de toda distinção entre Qs 
.sei,;os em educação, vida publica. etc.; 
femlnlsmo radical, 7.o Governo demo
craticÓ, liberal e republicano. 8.o - Su
:rragio universal. 9.o - Centralização 
burocratica. 

Leão XIII, em sua. enclclica Huma.
i1um genu., faz uma resenha ainda mais 
concisa, mas não menos signlflcativa, 
que reduz a 7 itens: l.o - Atrair mem
bros pelo engodo ge vantagen~ concre
tas da vida (dinheiro, ~mprego. promo
çõe3, etc.) 2.o - Prender os Governos 
por promessa.s e ameaças. a.o - Poder 
invislvel e irresponsavel, independente 
dos Governos. 4.o - campanha. de im
prensa, de conferencias e de teatro. in
sidiosa. mais do ~ue franca. 5.o - Ex
clusão da re11glão no ensino. 6.o - Ridi-

. cularização· das cerimonias cristãs. ~ .o 
- Anticlericalismo. 

A sua ação sobre o pensamento é 
exercida não abertamente em seu nome, 
mas é levada a. efeito pelos seus adep
tos nos meios profissionais, sociais, ci
entificas, culturais. etc. em nome da 
clencla, do progresso, da liberdade, ·da 
tnierancia. rto cultura, do' inwresse co-

Circulo Opera.rio serão visitados p~las 
autoridade_s presentes. · 

CRISMA 
Amanhã, às 8 horas, será celebrada 

· no AJtar-Mór recem-consa(;rado. a San
ta. Missa pelo S,. Arcebi.5po Meti·opoli
tano, seguncio as intenções de todos os 
benfci:~;·cs C:a I,;reja da Imaculada Con
ceição. Tcrnli1,:ida a Santa Missa. o sr. 
Arceb1$p·J inicir:râ :i. administração do 
Santo s::, .. ,:m'.'nto da Crisma. 

A tarcle r,erii.o bentas e lnaugurndàs 
as :ru;t:l!:,.çõ:o.5 r:rnficas do" Circulo· Ope-
1 a rio d-"? .. :t!nc.!it:lí. 

HWUL0ENülADA A JACULATO-
RIA 11 FAGA-SE A VOSSA ., 

VONTADE" 
Despacho da N. C. procedente rle 

\Vnshington informa que a jaculato-
. ria "Faça-se a vossa vontade" goza 

de 500 dias de indulgencia para to
dos aqueles que a recitem 110 meio 
da adversidade e com confiança. em 
Deus, de acordo com um decreto da 
Sagrada Penitenciaria que se lê na 
"Acta Apostolicae Sedis ". 

Ademais, se concede a inclulgencia 
plenaria a quem a rezar diariamente 
nas condições requeridas, durante 
um mês. 

ietlvo. Serve-se ainda de clubes, grupos 
e associações dirigidos secrttameute por 
;maçons, sem subot·cllnáção ex ·1lclta e 
sem aspecto maçonico patente. como a 
Ku-Klux-Klau nos Estados Unidos, a 
Assoctaç.ê'.o Internacional dos Livres Pen
sadores· a l.a, 2.a e 3.a Internacionais. as 
Ligas anticle1·icais. pro Estado Leigo, 
etc., a Liga Maltus!ana, a ~ssociação, 
Teosofica:, · etc. 

Além desses agrupam~ntos. que cons
tituem a Maçonarià lmperfeita, pois a 
Maçonal'ia Perfeita. é a da.s lojas (divi
dida esta em maçonaria externa, 'tle 
fachada, e :i verdadeira maçonaria, fe
chada) ha ainda a Maçonaria . Branc;_a, 
mais disfarçada ainda do que a maço
naria. imperfeita, sendo constituida por 
organizações de fins aparentemente. ou
tro3, mas cujos chefes são maçons e que 
pugnam ainda. mais encobertamente pe
los mesmos objetivos da maçonaria : o 
Rotary Club, a. Associação Cristã de Mo
ços, .os Amigos de Israel, etc. 

Na consplr.ação contra o mundff cris· 
tão. são impressionantes três momentos 
t.istoricos, tres ·episodios da historia cio 
mundo, com o intervalo exato de dois 
seculos entre ·cada um, os qua.(s incli
nam o espirito a ver neles a atuação so
bre a. humanidade de um · poder terri
vel. extra-hu;nano, o mesmo 0empre: o 
Protestantismo surgido em 1517, a Ma
çonaria em .1717 e o Comunismo em 
1917! 

Terminemos, conforme menção felta. 
de inici91 com a,S ~Iavrns de Leão XIII 

• A m.açon,ar1a e a. . Igreja .. Pregàndo e ·Martelando.;. 

PODE-SI.ANDAR NA MODA?: Da brilhante conferencia sobre .D. Vi
tal, proferida pelo ilustre sacerdote Je
suíta. Pe. Arli11do Vieira ein Belo Hori
zonte, em dezembro pp., destacamos os 
seguintes trechOs que bem mostram a 
a t\tude de completa <1poslção da maço
nar-io br.a.sileira. diante· da Igreja, 

"Outra consequencia cte grande· opor
tunidade (da :.t!tude de D. Vital) mor
mente nesta hora crucial para· a lrnma
nidadc, é o combate sem .tregua que to
dos os homens ele boa voritade devem 
mover à maçonaria satanica, Inimiga. 
lrreconclliavel de Deus e de. sua .. Igreja, 
semeadora. de discordias e revoluções, se-
1·io obsta.cuia à paz e tranquilidade sa
cia]. Na ca.rta. ao Imperador, a que aci
ma. nos referimos, as.sim se exprime 
Pio IX: "Os. maçons do BÍ·asll - dirá 
o sr. Ministro - são diferentes dos ma
ço11.s dà Europa. Bem sei, porem, que 
absolutamente n1'.o diferem dos que cá 
existem e que têm as mesmas tendeucias, 
as mesmas regras, o mesmo objetivo: e 
as.sim como estão . cond~nados pela Igre
ja. os maçons da Europa, não resta clu
vida. que incidem os maçons da Ameri-
ca. na. mesma éondenação ". · 

Falou o P.àpa e' .isto basta: para um 
catolico. Em razão, porem, da obsti
nação- com que .alguns defendem a ino
cuiC:ade da. maçonaria brasileira, não se-
1·á de todo lnuti.l insistir nesse ponto. 

Trinta anos após os lutuosos aconte
clmentos de que vimos. tratando, em 1904, 
realizou-se · o Congresi:o Maçonico; con
voca.do pelo· Grande 01iente Estadual de 
São Paulo.· Tenho em mãos as teses, 
propostas, pareceres e -resoluções desse 
certame diabolico.' São 258 paginas sa
turadas de . impiedade e de tremendas 
invectiva.s contra a Igreja, O fim do 
Congresso foi estudar os meios de com
batei· o clericalismo. 

Voltando ao nosso precioso documen
to, vão aqui algumas <:imostras do auten
tico esp!rito cios maçons braslleíros. Lo
ja Luso-Brasileira, da capita:1: "B im
prescindível -que o maçon, isoladamen
te ou não, recuse, · por sistema, todo e 
qualquer auxilio material e moral às 
congregaçõe~ religiosas e ao clero em 
geral". 

Loja "Luz à Humanidade", de Jun
diaí: " . . . as nações sentindo' que o es
facelamento das sociedades se avizinha, 
que esse horroroso perigo se esboça nos 
horizontes como um gigante qúe quer 
empolgar, na sua insaciavel sede, tudo 
o que está solidamente estabelecido, hão 
de forçosamente impedir que a horda. 
escura, a. horda sombria de Loyola ve
nha a. exercer a :ua influencia reconhe
cidamente nefasta." 

"Que meios empregar? Demoru;trar 
a influencia nefasta do jesuitismo, ape
nas pro forma. aos governos e exigir deles 
o cumprimento de um dever que a Fran
ça, o ber~o da civilização, está. cum
prindo com o aplauso espoutaneo e una
nime das nações culfas. Esse é o unico 
meio a empregar. Outros meios seriam 
ociosos e pouco eficazes na: pratica. 
O que é muito necessario é propagar a 
instrução publica, eminentemente leiga, 
instituir-se ~ilos e ma.is obras de be
nemerencia e caridade". 

Loja ":firmeza", de rtapetininga: 
"Emancipação da mulher pela abertura 
dos Templos Maçonicos onde possam 
afugentar do espirita dos fracos a tola 
superstição, que se lhes cimentaram no 
cerebro os especuladores religiosos e não 
os verdadeiros crentes". 

Loja "Estreia", de Ibitinga: "Ha to
da a. conv,micncia na ação conjunta e 
unifo;·me da maçonaria no Sul da Ame-
1·ica para .fa-?.::r .frente. ,à; :invasão do clc
rlcallsmo .e este- deve ser o escopo da 
maroioaria nesta parte do novo conti
ne~1te ". 

Loja "Emílio Zola",. de Frnnca :- "O 
alvitre primeiro a segt'!r·o;~ deve ser so
licitar-se do governo o .fecl1a.1mnto dos 
portos cio Brasil ao desembarqac de fra
des e freiras, a em seguida a expulsão 
dos existentes•·. "O frade já foi tudo 
n-:> passado. Hoje abraçou a pro~i!:são 
ele educador que aliada ao confcssiona
rio, fornece-lhe os dois m4'iorcs ciemen
tos demolidores· da familia e da socie
dade". 

Loja ''Sete de Setembro", da capital: 
"Afastar a mulher do confcssionario, 
emancipa-la da tutela que sobre ela pre
tende ter o padre é o passo mais agigan
tado para se combater esse monstro 
audaz e terrível que se denomina cleri
cali5mo " . 

"Aos maçons politicos que fizerem 
parte dás corporações legislativas deve
se pedir que sejam pertinazes na apre
sentação de projetos de lei proibindo o 
noviciado ou mesmo taxando os ecle
siasticos com impostos pesados, sendo o 
produto aplicado na construção de asi
los para velhos e em· conforto dos que 
padecem, etc., etc., de modo a tomar 
esse. imposto simpatico aos olhos dos 
desgraçados, mesmo.que sejam catolicos". 

Loja "Fé e Perseverança", de Jaboti
cabal: "Devemos e !)()demos insistir pe
la retirada do representante diplomatico 
do nosso governo junto ao chefe da 
Igreja Romana". ' 

Loja "Harmonia Ararense", ele Ara
ras: "Ha. conveniencia na ação con-

u ... u '-AIULII,;!" 
aeve ,a, o 
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junta e uniforme· da maçonaria do. Sul 
America' para, fazer ·frente ao· clericalis
mo. Conhecidos· os. tenta-culos do. pol
vo inimigo que pouco a pouco se. viU!r
maudo na.. America; que lhe não trancou 
as portas, urge conte-10, digo, · dete-10· 
na sua . crescente dominação coutrai·ía 
.~ liberdade industrial, proflss1011a1. e de 
ccnciencia, alem de deturpadora das ten
dencias e aspirações da . 1nfancl.a, -
a. quem primeiramente empolgou. ll: de 

. esperar 'que a maçonaria assim unida 
possa. conseguir que as nações sul-ame
ricànas reajam desde já cont:a seme
lhante ln vasão". 

Nessa algazarra infer•nal Ollde todos 
blasfem.am e vociferam contra a Igreja 
e seus ministros, 11a apenas uma \·'.li; 

discordante: é a. da Loja "Estrela da ca
ridade'', de_ Espiri to santo cl J Paü-1-S..l: 
Em parecer a.zsiuaclo- pelo irn11'0 Eva
rlst9 Benedito "Ferreira, gra~ 33, e por 
·outros cinco maçons graduados, assim 
1·espondc à pergunta: "lia. conveniencia 
na. ação conjunta e uniforme da màç-:i
narla. do Sul America, para fazer frente 
i', inva.siio do cléricallsmo?": "Não. A 
ação bcnefica das cougrega.ções religio
sas na civilização do povo sul-america
no, especialmente o brasileiro, · é incon
testavel I Os abnegados salesianos ins
talaram à custa ele muito sacrifício, suas 
dicin:is de civilização nos lugares incul
tos da Patagonia, da. Colombia, do Equa
dor, do Chile; e no ·Brasil, procuram pa
ra. campo de ação a.s plagas longinqua.s 
e de aborlgenes, de Goi.a.z e de· Mato 
Grosso. Ha. quem diga ser perniciosa a 
educação ministrada pelos padres: 
achamos que não - as crianças por 
eles educadas por miserabilidade, acham
.sé neste dilema - entre a eiimola e o 
vicio. Preferimos um homem educa.
do "jesuitícamente" a. um a.s.sassino ou 
viciado. 

A maçonaria atual é impotente para 
vencer na luta as congregações religio
sas: os Irmãos pode1·osos, que ocupam 
posições elevadas no mundo profano, re
nunciaram à Instituição, e o numero dos 
verdadeiros maçons é, infelizmente, iu
sígnificánte. Em suma, a maçonaria não 
tem , elementos pa.ra substituir o cleri
calismo na grnndiosa obra do µesenvol
vimento dos povos". 

Posto isto, levantam QS veneravels Ir
mãos a ponta do véu que encobre as 
grandes miserlas da seita: "A maço-
11ària. - dizem e:Jes - não precisa cl:i 
.sabios, mas sim, de homens moralmen
te fortalecidos: "A Loja deve ser um 
foco de cultura moral" mas infelizmen
te observamos o contral"io. Como po
dem os governados ser moralizados quan
do o governante é, na maioria dos 
casoo, um devasso, 'leb?,do e prevarica
dor de familias ? ! ! ! Na nossa loja, ti
vemos ocasião de presenciarmos éssà ver-

dade: tendo o· Irmão' Vcne~avel° recebido 
queixa da esposa de um· irmão,. foi este 
cbamado a. um êonselho. de famUia., no 
qual cieterideu-se com atos praticados 
por muitos Irmãos, inclusive o ex-Ve
ueravel, cujo nome não nos. é licito de
clinar. A Loja. não tem ·competencia 
para pregar a ,moral, -porque em ·niaioria 
é composta. de homens inconvenientes". 

Exceto .esse jacto de luz, tudo o mais 
' é uma torrente de !mproperios contra a 
Igreja. Os textos que acima transcre• 
vemos são uma amostra ,eloquente do 
adio entranhavel que as seitas .nutrem 
contra a Igreja de Jesus _ Cristo, 

Seria fastidioso multiplicar citações 
desse genero: · 

Todas as teses e pareceres afinam-se· 
por esse diapasão, Dir-se-ia que foi o 
espírito infernal o insuflador dessas pa
ginas rep_ugnantes que ai estão para de-. 
monsfrar de modo insofismavel o espi
rita luciferino das. lojas. 

Hoje é precisa.mente o grande Estado 
ele Minas, viscera:Jmente catolico, o cam
po preferido para as incursões dos agen
tes de Lucifer. 

Em muitas cidades estão os zeloso~ Vi
garios a braço.s com toda a sorte de di
ficuldades que lhes criam os maçons. 
Em alguns iugares não hesitam estes 
emissa.rios de Satã _em lançar mão de 
ameaças e violencias. 

Podemos· ainda reviver os dias som
brios de D. Vital. 

A maçonaria que dá mão forte. ao co
nn;n!smo e pouco se preocupa com os 
adeptos do espiritismo e das seitM pro- , 
testantes, volta todos os seus furores 
contra a verdadeira Igreja. 

Na hora da. confusão, que pode· ser o 
desfecho, da guerra. atrós que dilacera. 
o mundo, sairá ela, a. campo para ati
çar a gentalha amotinada. contra a: 
Igreja. e seus sacerdotes. Veremo.s en
toã repetirem-se os horrores que se re
gistraram em Pernambuco em 1873. 

Não tenhamos a menor ilusão a este 
respeito. .Preparemo-nos j)ara a luta. 
Os exemplos do grande D. Vital serão 
para nós .uma luz e um estimulo. 

O imortal defensor da fé. nos ensina. 
a ser intransigentes na defesa elos prin~ 
clplos · cristãos e a não pactuar com '1t 
iniquidade. 

Seus inimigos passaram como uma 
sombra, ao pa~so que ele .emerge càda 
vez ll'..8-Is_ radioso na veneração do povo 
bta.sileiro. 

Nós catolicos, filhos da Igreja iudes~ 
trutivel, nada temos que temer. A vi• 
da do cristã.o cerno a do Mestre divino 
é uma. cruz e um martírio, más essa 
cruz irradia luzes que se projetam 11a 
eternidade e esse ma.rtirio rebenta em 
frutos opulentos que dão maior viço à 
esposa. imaculada do Rei imortal dos 
seculos". 

/ , -------'. 

Pe. Ascanio Braniã~ 

São Francisco de Sales tinha uma ironia fina: ao escrever sobre as 
modas ridículas do seu tempo: "As mulheres de hoje; escr~e ele,- tra
zem as . enormes cabeleiras soltàs · e · empoadas, e na. · cabeça colocam uma 
·ferradura como os· animais tr;izem: ferraduras nos cascos". 

· Era a moda de uns grampos de ferradura. no alto dÓ penteado. 
"Andam as moças, diz ele, cheias de' p~nachos· e de enormes ramos 

de flores, e nem sei que mais. Está.o. cobertas de grampos e alfinefe~.'' 
Si condena e ridiculariza os exageros, os. gastos superfluos em• vestidos. 

sarnento. As viuvas tambem, diz o 'santo, si pretendem se casar outra 
.conforme a sua posição e meio· ·social que frequenta. · 

"A mulher casada, escreve · o santo, pode e· deve ·se enfeitar para 
agradar o seu mari_do, quando ele gostá , disso. E' permitido tambem 
adornar as filhas, deixá-las bem bonitas para arranja1:em um bom <:a· 

· sarnento. As ·viuvas tambem, diz o santo, si pretendem se casar outra 
vez podem se adornar, contanto que sejam discretas e não pareçam Je;. 
vianas." 

O pl"incipal é que não . se fira a mode•,tia cristã e a intenção de quem 
se adorna seja pura. Uma serihora tinha éscrupulos de arranjar . a ca
beleira e empoá~la segundo a. moda: "Digo•lhc que pode arranjar a ca
beleira toda e empoá-la sem escrupulo, contanto que seja bem reta a 
sua intenção." . 

· Ele repreende docemente a Madame de Channosy 'porque não veste 
~ seu filho convenientemente e de acôrdo · com o meio social em que vive: 

"llfinha ,füha, é preciso vestir meu_ sobrinho de acôrdo .com o meio em 
que ele está, sinão o moço _se sentirá ma] e vai se expôr à zombaria dos 
companheiros. Não há remedia, minha cara i~Iha, é preciso seguir as fois 
do mundo, pois si a gente está no mundo há de segui-lo em tudo que 
não for contrario à .lei de Deus." 

Eis a doutrina equilibrada, muito humana e segura do melifluo Dou
tor sobre as modas, 

Serve para todos os tempos. São princípios que hoje podemos e de
vemos aplicar. Enfim, haja pmeza de intenção, convenieiícia social, cri
ferio e bom senso; evite-se o superfluo e exagero 1'idiculo, e, acima de 
tudo, evite-se o pecado, e o escandalo e. . • que mal podem fazer as 
modas? 

Não é este o pensamento de São Francisco de Sales? 

EgocentriSlllO . ateu ., '_. . 

Dayl 'de 1Almeida · 
:(Especial para "O LEGIONARIO" }; 

Não vejo, pois, razão para se admi
rarem os bons espíritos de haver pelo 
mundo, malbaratando o tempo cfe· 
mero da vida, tanta gente que não 
crê em Deus, que contra Deus se le~ 
vanta .e vive contrariando a vontade, 
de Deus ..• 

DESPEDEM-SE OE SUA CONGREGAGÃO 

. O homem, medida de todas as cou. 
sas, não é uma simples invencionice 
da subjetividade presocrática dos so
fistas. Nem se adstringe a certas "es
colas", como simples metodo gnoso
logico, porque transcende às. teorias 
do conhecimento e remonta à atitude 
inicial do primeiro ateu egocentrico. 
E dai para diante, por todo o. sempre 
historico, não · podendo separar-se, 
egolatria e ateísmo formaram pare
lha. Hoje já não ha quem os separe 
110 cerebro dos cultos ou no coração 
dos ignorantes. Aos primeiros· cega 
.a gloria de r.e arvorarem em arbitras 
e senhores personaliss!mos da .Verda· 
de. El aos outros, coitados, lhes sobra 
a ilusão de serem os senhores e ar
bitros da Vida. Mas ambos - con
ciente ou inconcientemente - se não 
vivem como os unicos mortais mere
cedores da felicidade, mesmo que o 
seu preço seja a desgraça de quem 
mais exista e se lhes anteponha, pe
lo menos levam aos que os ouvem ou 
seguem a de tal forma agir .. 

Acaso a crença em um Ser a quem, 
acima de tudo e de todos é devida. 
obediencia e honra; gloria e am·or, 
não é incompatível com- o egocen· 
trismo? O orgulho não é filho do 
egoismo? 

O pecado de Lucifer e de seus se· 
quàzes não foi acaso um pecado de 
orgulho? De orgulho foi tambem o 
pecado original. E pelo orgulho en
tmu o crime no mundo pelo br,lço 
invejoso de Caim, MARIANA TRES f UTUROS JESUIT AS 

Realizou-se na ultima quai'ta-feira, 
dia. 17, no Colegio São Luiz; a festa de 
despedidà. dos três c.a.ndidatos ao sacer
docia, dr. Laercio Dias de Moura, Paulo 
Pedreira de Freitas e Raul Lara-njeira 
de Mendon_Çl!., da C. M. daquele Colegio. 

Dián~ .de . uirià, assistencfa de fà.mi!ias 
e alunós:"iiue literalmente encheram o 
salão de atos· cio· colegio, foram saudados 
os três futuros Jesuítas por oradores 
congregados, os srs. Paulo Ped1·e1ra de 
Freitas e Raul Laranjeira de Mendon
ça pelo sr. Pa"tilo Afonso Pinto Saraiva, 
e o dr. Lacreio Dias de Moura pelo ~r. 
Jorge Rugardo Bercht. 

Foram frizada.s não somente as qua
lidades pessoais, a c:mduta mcde:ar <les
tes três rapazes, ma.s taml:cm sua com
petencia na orga-t1i7 .. a,;~~.J) C:o movimcnt·:> 
n;a.riano nos seus rc.:c::::r3~t!vos meios. 

E1n todos os c!::-;ci.l~-sos trans,a1·eceu 
a extraordiuaria· p:)puJa:·,dadc e estima 
de que gozam- es~cs Congregadas junto 
a seus colegas. Foi posto em 1·e!evo qt,c 
o dr. Laercio Dias de Moura não so
mente trabalhou no ambiente do coÍe
gi::, São Luiz, mas tambem foi membrn 
da diretoria da C. M. de Santa Gene
rosa, à qual pertence ha 12 anos e· à 

Solene pontificar em sufragio 
das almas dos libertadores 

de -Hertogenbos~ 
Na cateclral de São João da c:da'rle 

d0. Hertogeubosh na Holanda, r'oi re
centemente celebrado em solenissi
mo pontifical, em sufragio das almas 
cios heroicos homens que libertaram 
a cidade da sanha nazista. 

Oficiou a Santa Missa o Exmo. Rev
mo. Sur. Dom w:uem Mutsaerts, Bis
po Coadjutor de Hertogenstloh, que, 
ao Evangelho, pronunciou um bri
lhante sermão, agradecendo aos ., !n
cansnv.eis exercitos libertadores". 

Estiveram presentes ao Santo Sa
crifício, alem ele uma multiclão de 
fieis, varios elementos do goverao 
elos Países Baixos. 

qual se deve, portanto, grande parte do 
merito de ter formado e preparado este 
distinto líder catolico. · 

O prografa foi abrilhantado com ·va• 
rias peç.a.s de musica, executadas por 
um conju.--ito de cordas con:i clarinete, 
parte da orquest1•a da e. M. do Colegio 
São Luiz .. Alim disto prestaram: sua va
liosa.· colaboração alguns solistas: o. sr. 
Felix Van Deursen, tocando violino 
acompanl1ado ao piano pelo congregado
Dioraci Fonter,:ada. V leira; e o sr. Ota
,•io Stelner do Couto, acompanhado ao 
piano pela sua. irmão, srta. Iolanda 
Steiner do couto, que executou tambem 
varias peças de Chopin no piano, caloro
samente aplaudidas. 

O Diretor da c. M., Pe. Walter Mau
riaux, S. J., frizou na sua alocução a 
grande graça que significa toµa voca
ção sacerdotal e religiosa para a C. M., 
dando os pa.rabens não -somente ao co
legio mas tambem às familias e aos três 
homenageados, exprimindo a esperança 
que este idealismo eucontr(I generosa 
imitação na fileira dos marianos e que 
as atividades futuras destes candidatos 
ao sa.cerdocio redundem na salvaçãn de 
muitas almas, especialmente entre a mo
cidade brasileira. 

Afinal encerrou a. sess.ão com brilhan
tes palavras de parabens e. de entusias
mo, o Exmo. e Revmo, Mons. João Ba
tista Du Dréneuf, DD. Administrador 
Apostolico da diocese de Diamantino, 
ein Mato Grosso. . 

Varlas partes do programa foram fil
madas pelo sr. João carlos Pedreira de 
Freitas. 

A 1 LHA DA 

São eles - ou se não são ao mm1os 
geram - os egoístas refinados nas 
tramas maliciosas da inveja,· os que 
·se vendem pelo fasfigio efemero do 
exito mundano, os que traem para 
vender, e iludem, e adulam, e enga
nam com o fito unico de subir a ram
pa do sucesso sqbre a qual· se exibem, 
quais narcisos inveterados, aos olhos 
basbaques dos semelhantes que lhes 
servein de anfiteatro à vaidade ... 
Sua cousciencia é o interesse. Sua 
moral im·ita a de Trasimaco na Re
publica de Pia tão. 

Os majs "modestos" dentre eles, 
quando fracassam na vida e se estio
lam na burocracia v-esga conformam
se em exorbitar no ciclo estreito da 
familia· para eles mera senzala de es
cravos onde cresce ,e fulge como uni
co senhor - ou deixam-se ficar sol
teirões e chafurdam a carcassa em 
mil prazeres venais onde o menos 
que se sacrifica é a sande e oud_e o 
menos que se perde é a moral, .. 
Esses e outros, todos se portam · co
mo proprietarios da vida, agem como 
seres absolutamente livres e inde
pendentes na escola superior da cria
ção - que tantos são os adpetos do 
malevolo e enganador aforismo q11e 
diz ser o homem a medida de todas 
as cousas ... 

ESPERANÇA 
De Cruz D' Alva 

DesassoU?brada narrativa da formidavel tragedia que envolveu o mun
do inteiro. Exaltação dos heróis e defensores da civilização. Oito poemas 
com 10 ilustrações: A ILHA DA ESPERANÇA - CAMINHOS ERRAN· 
TES - A BANDElRA ESTRELADA - O CASTIGO - _. A ARANHA 
AMARELA - TERRA DA SANTA CRUZ - O LAR PATRIARCAL - O 
CAMINHO DA PAZ. Nas melhores livrarias de Sãci Paulo - Rio -
Belo Horizonte - Recife - Ribeirão Preto - Campos - etc. Um livro 
diferente, que vai merecer o seu apreço e honrar a sua biblioteca. 

"Vaidade de vaidades, disse o Ecle. 
siastes; vaidade de vaidades, tudo é 
vaidade" ... E que é a vaidade senão 
o orgulho que se fez sentimento a. 
corromper a alma? 

Jesus, que é Deus, podendo dizer• 
nos:· - Aprendei de mim a calar os 
ventos e a ordenar os mares - quiz 
somente que ápreudessemos com Elle 
a ser mansos e humildes d.e ccira
ção ... Ele bem sabia porque .•. 

Diante, pois do egocentrismo .ateu, 
nosso dever não é admirar.nos das 
atitudes orgulhosas e luciferian;.1.s 
dos enfatuados descrentes, mas mos, 
trar-lhes o ridiculo de suas preten
sões de certo modo hitleristas .•• 

* * 
Para que estranhar a existenr.l!. 

de tanto.s negadores de Deus? Não 
são muitos os egoístas? Diminuir o 
orgulho é aterrar o vale da iuve,ía, 
é arrasar os montes e auteiros das 
vaidades, é, enfim, endireitar as ve
redas do Senhor, preparando o ad· 
vento da gráça ... 

Mas, digamos aos egolatras que 
eles serão humilhados ao extremo .•• 
Que um dia a morte inevitavel os !la. 
de vencer e então, quer queiram quer 
não, quer creiam, quer duvidem - a. 
Justiça de Deus os julgará. E que, 
naquele instante terribilissimo, para 
eterna desdita de sua alma, todas as . 
descrenças serão banidas entre a pro
va patente e clara de sua miserabi· 
!idade indigente e irremediavel. 

Saibam, pois, todos os ateus, os 
presumidos e os estupidos, que Deus 
não deixa de existir porque eles O 
negam.· Saibam todos os vaidosos 
egoístas - que para bem o serem se 
f'zeram descrentes - que o Senhor 

• os. espera. Vivam a vida inteira sem 
Ele e, se quiserem, contra Ele, ·mas 
fiquem certos de que logo àpõs a 
morte, por tocla a eternidade hão de 
contin~ar como na terra: - Sem 
Deus ... - E Deus, na Eternidade, 
é o Supremo Bem e a Suprema Glo
ria. 

Niteroi, janeiro de 1944. 

A MAtONARIA. SUA ORIGEM tSEUS FIN~ 
triunfante, tendo de assistir, ao despe
nl1ar-se das alturas soberbas de sua pre
tenção sacrÜcga, às ,•itorias gloriosas da 
Igreja de · Jesus Cristo, que então desa
foga a humanidade e maternalmente lhe 
verte sobre as ferid.as o balsamo 
reconfortante, do Redentor, do qual ela 
é o Corpo 11-Iistico. Espei-emos que tà1n
bem com a maçonaria se repita o epi
sodio simbollco de Sis!fo. e que a hu
manidade, libertada d~sse "veneno mor
tal que circula em suas vetas", possa 
ainda cantar os hinos de gratidão a seu 
Redentor e gozar da liberdade dos fi· 
lhos de Oeus. 

Igreja, porque esta tem a promessa di
vina: ··os Poderes do Inferno não pre• 
valecerão contra ela! " Mas ai da so
ciedade numana, porque muitos prefe
l'irão seguir os Poderes da Terra revol
tados contra Deus e chefiados pelo Fi
lho da. Perdição! Mas nós, os filhos fiéis 
de ·cristo Redentor, através de todos os 
sofrimentos, unidos indestrutiveJmente 
il Verdadn Divina 110 mundo, o Augusto 
Vigario de Jesus Cristo, continua.ndo 
dentro do regaço mate,·nal e amoroso 
da. Santa Igreja, peçamos a graça do 
continuarmos · nas fala.nges gloriosas, 
embora sofredoras, dos seguidores do 
Cordeiro. E quando tudo oa.recer perdi• 
do, quà.ndo a Terra, renegada a Reden
ção, julgar poder celebrar o seu triunfo 
da Natureza, Divinizada. - ingratidão 
blasfeIYJ.a. contra o Criador! - eis que ... 
é o proprio Jesus Cri.~to, Senhor Nosso, 
quem fala, como está , no Evangelho: 

-~Conclusão) 
e ele Pib X, !IS quais, depois deste e~
tudo a fundo, embora resumido, são-lhe 
coroação, confirmação e conclusão lo-
gica. ' 

T-erminemoo, conforme menção feita 
de inicio, com as palavra.s de Leão XIII 
e Pio X, as quais depois deste estudo a 
fundo, emboia resumido, são-lhe coroa
ção, confirmação e conclusão logica. 

Leão XIII, em sua Encíclica. Quod 
Apostolici, · de 28 de dezembro ·de 1878, 
nos fala do "veneno mortal que· circula 
nas veias da. sociedade lnimana ". E na 
Encicllca Humanum gcnus, de 20 de 
·abril de 1&34, diz textualmenie: "Os 
dogmas principais da maçonaria são· tão 
manifestamente contraries ii razão, que 
a sua. maldade não pode ir mais longe ... 
os maçons quei;em constituir uma so
ciedade sem :ôeus, enquanto que os pro
prios pagãos estavam tão convencidos 
da hecessidac' .. , de prestar culto à Di· 
vindade que, segundo eles, era · mais fa
cil construir uma cidade nos ares do que 
coustltu;.·la sem templo e sem culto ... 
Eles trabalham para fazer descer a hu
manidade à· condição dos animai~". 

Sob o mesmo Papa e um mês depois 
da' Encíclica que acabamos dr citar, um 
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decreto do Santo Oficio, de 18 de maio 
de 1884, lembrava aos catolicos que de
viam afastar-se não somente das sei
tas maçonlcas, mas ainda de todas as 
que exigem de seus adeptos um . segredo 
que não possam 1·evelar a. ninguem ou 
uma obediencia Incondicional a chefes 
ocultos. Não existem, com efeito, se
gundo o direito ri.aturai e o direito di
vino revelado, senão duas sociedades in
dependentes e perfeitas: a Igreja· e o 
Estado. Ora, uma sociedade secreta, 

. qualquer que ela seja, torna-se, pelo sim
ples fato de seu . segredo, independente 
da. Igreja e do Estado, que· não têm 
meio algum de fiscalização sobre os seus 
fins; sua organização e sua atuação; ela 
é, pois, ilegítima, ilicita. Foi aplican
do esse. principio que um decreto pos
terior da. Congregação do Santo Oficio, 
de 20 de Jun110 de i894, proibiu 
aos catolicos fazerem parte de três so- ' 
ciedades americanas · que são ostensiva
mente sociedades. de beneficencia e· de 
socorros mutuas, mas que exigem de seus 
membros o Juramento de segredo e a 
obedie·ncla incondicional: Old Fcllows, 
Sons of Tcmpcran<:{l e l{nights . of 
PYlhias. f~·eçeqenteme11te, em 21 de ~e· 

tembro de 1850, uma declaração da Sa
grada Penitenciaria vi111la esclarecido do 
seguinte modo o alcance. da.s Bulas pon
tifícias promulgadas contra as socieda
des dessa especie: "As associações que, 
embom proclamando. não conspirar con
tra a. Religião ou o Estado, e no entan
to sejam uma soci.edade secreta confir
mada _pelo juramento, estão compreen
didas nessas Bulas". 

A imaginação grega, fecunda e bri
lhante. criou uma figura· que simboliza 
o esforço impotente. derrotado quando 
parece atingir o seu fim: é Sisifo, a al
çar montanha acima,' com os musculos 
retezactos e espumejante ele suor. à enor
me pedra. Mas sempre que chega pro
ximo à meta, ·quando falta apena.s· um 
impulso para ver coroados todos os seus. 
esforços. uma força invisivel subitamen, 
te o detem. o enorme bloco escapa-lhe 
dos ombros e precipita-se em saltos gi
gantescos µara o funJo do vale. E Slsifo 
recomeça eternamente a tarefa ingloria. 

ll: ele o simbolo da l11ta perene do mal 
contra. o bem; não digo I uta eterna. mas 
enquanto o ,mundo fO~ mundo._ A. histo
rb esLá cheia dessa:; derrotas· imprevis
tas, 111as lmplaca veis, dQ lllal quai;i 

Mas se isso não se tem de dar não en
confro nada mais apropriado para ter
mlllar -,ste estudo sobre a Anti-Igreja, 
·ao que as dolorosas e alarmantes pala
vras ..iroferidas pelo meigo Pio X. na pri
meira Encíclica que dirigiu ao mundo, 
E supreml apostolatus, de 4 de outubro 
de 1903: "Quem ignora a doen~,a tão 
profunda que atualmente, mais do que 

. uo passado, trabalha a sociedade_ huma-
na e que, agra:vanclo-se, a róe até os os
sos?... ·I'al é a ·perversão dos espíritos. 
que ha razão para temer que isto já se
ja. 'O despontar e mesmo o começo dos 
males anuncia.dos para o fim dos tem
pos e que o FILHO DE PERDlÇAO, DE 
QUE FALÀ O APOSTOLO, JA ESTEJA 
SOBRE A .·rERRA", 
- Será ent-ão o caso Je fazer eco à lan

cinante apostrofe que São João repete 
insisteut.emente no Apucallµse: "Ai, at, 
al dos llabitaptcs da, terr'l, t" t'{ãQ ai d,1, 

"Como o . relampago sal do Oriente e 
aparece até no Ocidente, as.sim tambem 
ha. de ser a vinda do Filho do Homem 
sobre a:s nuvens do céu. com grande po
der e majestllde, para julgar todas 

Nações". TtJ SOLUS DOM[NUS, TU 
SOLOS SANCTUS, TU SOLUS ALTIS• 
SIMUS, ,JESlJ CHRlSTE, CUM SANC• 
·cu SPIRl'l'Ó, IN GLORIA OEI PATRIS! 
TU Só ÉS O SENHOh, TU Sô Jí:S 
SANTO. Í'U Só O ,\LTISSIMO, JESUS 
CRffTO, COM O SANTO ESFI:R,l'I'Q 
i.:<\ Q.LQ_RlA DE DEUS J?A11 

.j 
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Ka viela e na morte, o homem é sempre de Deus e para Deus 
Xemo enim nuostrum silJi vivit, et nemo sibi moritur. -Síve ·enim 
vivimus, Domino vivimus; sive morimur, Domino morimur. Sive 
ergo vivimus, sivc morimur. Domini sumns.(Kenhum de nós vi
ve P.~ra si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Porque 
se vivemos on n\orremos, pertencemos ao Senhor.) Rom. 14, .7. 

tDNVEl,SAO DE Sll PllllO 
-Saqlo E!l'1 natural de Tarso, ·(la trl· 

bu d_e ,Benjamin, e ·cao me:;;mp tem90 
cid_ad;\o i:.om,HlO, &egundo '.Parece, a 
:familia -,era ,rt~, -e ,go_iaya ·cl-e cgra11de 
.C0U$i.deração. 

A alma e o corpo, o espirita e o coração, o dia e a noite, o 
-trabalho e o repouso, a vida e a morte, tndo no homem pertence 
a Deus. Creatura de Deus, na glorificação de Deus está o seu des
tino, a 1)1cnitude da sua existência. Deum time et mandata eiu~ 
serva: hoc est enim omnis )101110. (Teme a Deus e observa ·os 
seus mandamentos, porque nisto está o homem todo.) Eccl. 12, 

Como Saulo fosse i11te1igeutissiJuo, 
mandaram-no ·estudar com -o celeQre 
Gamaliel, um -dos ,maiores -doutores 
ela 'Lei. -Como -Saúlo 'fosse zelosisshno 
defensor da Lei de Moise~, e :Íluzes
se toda ª' força de sua ·vontade na 
clef-esa de seus principias, t-oruou·se 
Jogo fariseu. 13. 

Cuarda os 111a1Hjamentos de Deus, observa sua vontade, que, Por ess1:l tempo, Jesus pregava, e 
a s1.ta dpqt1:i11a _m_ata vi!QQ$Jl. irritava 
so)lrer!lanei1:a .os -rari_seu.11 . ..El.es ti
nh . .i,m post_o a.s suas .e_~p_erança~ .na 
te1:i-a e .as pa!acVras de J:esus ,eram 
cl;vinas; .11ã_o pos)i~m deixar d.e .SJl.J;elll 
odiadas pelos .nw.tevol_os ·raris_eus. 
_III.as eles encoJ~~i.am , os verdadeiros 
.mot~VOf: .de 1,e11 .odio, ,com ·o ,prete;,.to 
.de m,111ter,em a J.,ei em tpda a -sua 
pureza. 

· si foges ao teu destino, decacs da tua natnreza, reduzido á poeira 
inutil e impalpavel. Ou serás isto, ou serás nada. e prnuvera a 
Deus que não houvesses sa:hido do nada. Quicumquc enim est, 
hoc est :- custos ütique mandatorum Dei; quoniam qui hoc 11011 

cst, nihil cst. {Quem é, é isso: observador dos mandamento de 
Deus. Quem não é isso, não é nada.) Aug. De Civit. Dei. 

O PODrR lKANS·CENIENTE: ~i'\U)o entusiaSill.OU:Se por essa'"c.iÜ
sa na :a1>a~e1wia santa. Ele era morro, 
e in~perient-e, e . dos •fariseus só via 
o zelo p~Ja prcservaçii._o da :Lei. ,:Ji]ssa 
doutrina nova .-queria roubar ca ls· 
rael o domin:o flo mundo, ·logo não 
pof[ia .tleixar -·de ·ser mâ. Saulo lan
çou-se na luta, tornand.o-se t>eFsegui
dor . a_c:en·imo . desses nazarenos ·odia
dos. 

OS MllAtlES DJJINl5 
Pe. Luis Salamero ·C ·M "F ' ' . .,. . * 

~obre alazões fogosos e ricamente 
a.jaezatjos sairam um dia de casa o 
grnude rel Felipe lI e seu filho. o 
pt·incipe D. Felipe, quando sôbre êles 
caiu um s11bito e rapido aguaceiro. 

Não achando naquele instante um 
lugar onde guarnecer-se, o príncipe 
real pediu ao soberano, seu _pai, que 
mandasse passar as nuvens e parar 
a chuva. 

,-,- -Isto eu não po_sso fazer; per
tence a um poder mais alto, disse o 
rei, apontando o céu. 

- Então o rei que manda tantos 
exercitos fortíssimos e tantos vas 
salos pod_erosós, nada pode sobre 
,essas nuvens tão fracas ? 

- .Meu filho, disse carinho_samcn
te o que era senhor do mais vasto 
imperio da terra: Teme a Deus que 
é mais poderoso que todos os reis. 

t,ição ,verdad_eira e .valiosa .que 
apoiacla na Elterna verdade, será re
petida moral e dogmaticam_ente por 
t<ld9s os te1npos, repetindo a Jição 
de Davi, outro rei p_oderosissimo, nas 
antigas historias do Oriente, .e -que a 
Igré)a r~pete com frequencia ao can
tar _solenemente o s_egimcto do_s sal
mos: 

".E _agora, ó .reis, ,compreen_dei: sa
bei os _que julgais a terra. Servi a 

·. Javé (Deus) c·om temo e louvai-o 
<:om tl'emor." _Louvai-9 sinceramen
te e c9m r!)speito, _não seJa que Ele 
fique il·ado convosco e pereçais, sain
d0 do reto .caminho. "Faz Deu.s amea
ç:as .. aos' i1ropriÓs reis e a t_odos os 
l)pderosos da terra que se qu_eiram 
rebelar con~ra o seu reinado supre
mo, porque de fato o i;eu poder é su
peri9r ao {le todos os soberanos.'' t~ 
os seus terriveis casügos. ou vêm já 
neste mundo, ou não havendo a pe
nitencia e satisfação devida, incidi
rão sobre esses reis poderosos c11:n 
maior aflição no outro mu~1do segmil
d aquela$ ameaças do livro sagrado 
,da Sabedoria-: Far-se-á, por Deus, -u:.'l 
juic-o -duris:simo aos que presidem, e 
os poderosos sofrerão tormentos 
maiores do que os fracos e os humil
das. 

Sendo Deus o Ser absoluto e su
premo, tem, como diz a sã filosofia, 
lodas as perfeições dos outros seres 
ri.e un;t mod.o e_minente, e sendo r:le 
seu Criador, como ninguem dá o que 
não tem, estão .nele co_ntidas as qna
liade.s e a.tr-ibuições perfeitas das 
cri_atnras. 

Ül'a, em muitos serescriadosexiste 
o poder, a potencia de fazer alguma 
coisa e de influir nos demais com a 
sua ição, podendo produiir, modifi
car, co_n,se_rvar e destrnir outras coi
s.a\,;; • 

Esse poder não pode, pois, faltar 
em Deus, e nele ex_iste ele um modo 
àbsoluto ilimitado quanto ao nmne
ro infi~ito .e .quanto á perfeição 
maior ou menor de que cada criatu
ra· é suseepti-Vel, acrescendo ai.mia 
o poder de criar .ou tirar as coisas 
do nada. sendo esta atribuição exc!u· 
siv~ do poder de Deus. 

:\-Iuitas vezes se acha repetida na 
Sagrada Escritura e na linguagem cta 
Sta. Igreja essa afirmação do poder 
absoluto, infinito de Deus. 

Os milagres inumeravei.s, operados 
por ess~ poder ilimitado que não tf'm 
nenhuma criatura, são aos nossos 
ol.hos uma grandiosa manifestação do 
seu poder infinito. 

Assim o dilu:vio que afogou toda a 
humanid.ade por ordem da justiça di
vina contra a prevaricação dos ho
mens, as pra.gas sobre o l'ei.110 do 
Egito, a passagem do Mar Verm.:lho 
a pé enxuto, os prodígios do monte 
Sinai e -muitos outros repetidos du
rante a estadia dos hebreus no <le. 
se1·to; muitos epísodios da histol'ia 
subsequente do antigo povo h.elJ1·ai
co qu.e -preparou a vinda do lil'lessia~; 
entre estes os milagres bem conheci· 
dos de Elias e Eliseu; e nos começos 
da Nova Aliança as obras mil_agrosas 
e repetidas publicamente por Jes11s 
Cristo, como Fil)lo de Deus. pois o 
mesmo reconhecia qué, fazendo essas 
qbras ·por si mesmo, tambe111 as fazia 
com 9 poder de seu Pai, dado que as 
divinas Pessoas são um s.ó Deus e 
o 111ElÍJÍn9 Deus. · 

') ))Odef absQ)Utp de I)el.)S sobre to
ei.as as f9r.ças naturais mostrou,se ns· 
sim ~om evidencia por esses milq_-
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gres e continuou mostrando-se na 
Igreja de Cristo pelas obras dos San
tos e especialmente pela interces;;iio 
de Nossa -Senhora, assim como na 
o:dem natural se n1ostra sempre ve-
11.s proprias maravilhas da terra e 
pelo curso vertiginoso e esplendoro
so dúS astros, sendo todas as .coisas 
na sua propia existencia produto da 
onipotencia do Criador sempre' ~x
cejen_do imensam.e_nte e;n poçlerio .os 
reis, as grandes nações e as z:aças -·su
premas e todas as forças da -natureza 
que rlele receberam e continuam ra
cebendo a vida exuberante, o podel' 
maravilhoso e a propria existencia 
desde o principio elo mundo, e só por 
Ele continuarão, dependendo da s,ta. 
-vontade e sabia pr_ovidencia. 

(Da 1' Ave ·Maria") 

Por esse tempo, os ·fariseus 11rovo
caram um tumulo contra os nazare
nos, -qe -que -1·esultou a morte de :,to. 
Estevam. Os judens tinham por ha
bito desfazerem-se d:e· suas tunlcas 
-durante as lap:dações, para tcretp _os 
-movimentos ·.mais livres. -Oeposita-
vam·nas corno homenagem aos pés 
da pessoa que assumia a 1:esp_onsahi· 
!idade ·do -ato e segundo .uma .tracli· 
!:iio antiga :foi ·Saulo o lwm·enagea(io 
ua execuçíi.o . do prim!)iro martir. 

Santo 'Elstevam vi11go11-se .de Saulo, 
como costumam viirgar-se os sant,1s. 
·Saulo era d·e boa vontade; Sto. J!J.s.te
vam ponde, _pois, merecer ele :P_eus a 
conversão .de um pers:egu:i(lor. 

Jilste fato .tem muito d.e ,con-sohtdor 
e ele tremendo. Ai! dos per-s1:;gu,hl9-
res, s_ejam eles quais eioren1. :Hoje, 

========================::::·=~-= 

MaiQr e.iicitncia das . 1e.bras sociais 
Se.rviço Sodal ,na industria .e .no 

Repartições, nas Prisõ.es e nos 

catalicas 
.c.0:01er..cio~ 
:Sindicatos 

nas 

,. fundação do Instituto de serviço 
Social, verificada em março de 194_0, 
desde quando vem funcionando, cor,:e::;
ponde às necessidades cada vez mais 
acentuadas das obras assistenciais e -ao 
desenvolvimento sempre crescente que 
o Serviço Social e.stá tomando entre nós. 

O Instituto é oficialmente catolico e 
destinado a alunos catolico~. Vma, por
tanto, uma finalidade -de a1}0stoiado, 
qual seja a f~rmação de otimos tecni
cos de scr:viço social que tambem sejs-m 
otimos . ca t<i!icos, já. pel.,.., sua vi.da exem.: 
plar, já pela perfeita assimilação da 
doutri_na da ·rgreja. ·AÍl/4s. _dada a pro· 
pri_a natureza .do a,ssunto ... n.ã.O ,é pos·

,siv_el 4m perfei_tp s_erviço i;em a corres
pondeu.te J_ormação religiosa profu.n.da .e 
seria. 

Co_mo se sabe, a maio.r parte das 
obras, qµer .de benericen.cia, quer de ~r
viço social, é catolica,. Isto não .é de 
estranhar, vi,stci como a pratica çla cari. 
da.de é da .essencia -mes1na _ela vida -ca• 
tolica. ora, quando se procura r.cajus. 
ta·r um.a · pessoa ou grupo socir,I às con.
dições norm_ai.,; _de existencia, faz-se obra 
de caridade. 

Os ass_isten_tes sociais diplomados ,pe
lo Institut9, dcstjll_am-se, pois, esr,e~ial
lllente .às ob.ras catolicas. Estas pocte• 
riam ter eficiencia ainda maior se· con. 
tasse;n com a orientação ou a colabo· 
ração de assistentes, não _só .com um!l. 
,c_apacida_de tcc.nica comprn:v.ad!l., con.10 
tai:nbe1;i cte solidos priucipios religiosos_, 
que po1;S!Lm inspirar .toda confiansa a 
es:sas obras. E justamente o que pre
tencte f~zcr o Inst_itut9 d.e .s:erviço Soe.ia!. 

Por .outro ,lado, prop_orcionando o 
Instituto _uma formação tecuica n,wis 
especializada no campo do serviço se.
eia! para trabaltmdores, tornará seus 
diplomandos aptos .de maneira especial 
a atividade junto a instiLuiçõi:s de tra-
balhadores. -

Embora apresentem os assmtentes so• 
c)ais masc.ulinos ou feuü,ninos u.m gran
de numero de atividades e funções co
muns, têm, entretanto, certos aspe,ct-:Os 
ou campos de trabalho mais indicados 
ou peculiares a uns e outros. 

São muitas as situa.ções, por· circuns
tancias do meio, do agente - assi.sten
te social - ou do pi·oprio serviço, em 
que é intlicada a ação do assistente so
cial ma-sculino, como em alguns cargos 
de direção de serviços, admini.stração 
tecnica de estabelecimentos de educa· 
ção e reeducação, penitenciarias e ins
titutos de refol'ma ,de menores-; cal'gos 
de ação _indiv.iclual ime~)ata. co_mo .o.s 
de comissarias e mon_itores de educação 
e .disciplina; .assistentes s.ociais junto ,a 
assocjaçõe.s pr_otissionais, mutuas, si.ndi· 

.catQs, Junto .-.1 .ob1·:,s de !11.dustria, ,cqmo 
em cargos de fiscais do trabalho e outros. 

,Pa. mes111a --!01'.ma, out1-os ca,mp<ll; -.de 
at.i:vltl.ide .tliio preferencia :a a.ssiaten}e:; 
so.ciais JemlnJ11os. 

Em resumo, principalmente na µ9.rte 
,rcl;.til'!l. a,_o ser.viço socia,! ele trabalhado
,ei, é .recla111atl.a .a. ,a9ão de -.i,Jentts -!!S
pecializados, e esse campo ,comJJQttar.ia 
.um .quad1:o .nume.ro:;o ,de usistentes so
.ciais. _Na or.iei:í.tação ,das Mividades das 
. asso.ci:wões .prot",i..-sionais, ou .iw e~rcicio 
de .suas Ju11çõcs junto a ,empresas in
dustrmis .. e come1:ciais, .,eles . .s.áo ,os ·i11ter.
mediar.ios · ú;ldispqnsaveis .nàs ._rcJatõ~i., 
enfre o capital e .o trJ1,baU10. · 

A.os jovens ,qµe já CO,ll)pJetaram os LS 
a1:,.o_i; e O curs.o ®c.undat,io, <lll' têm pve
pa1:o _equivalente, .o J;ru;tituto . ,pt'O))OrJ)io
na uma. solµção v.aliosa. pai:a · -os· .prnje
tos .de estudos a .se_gul!:, ,presuposta: ,13 
obvio. a v.oc.açã_o requeri.ela ,pa~-a .o tra
balho social, que po.(le.rá bCUl !!SW' .por 
se ctespe1:tar, desenvolver, ,edu~,~ •. l;IO _in
timo dos candidatos. O:m cun,o inten· 
sivo inicial. co.ns.tante (lo Lo ml)s de 
aulas (março), dest\rla-se exatamente -a . 
esclai,ecer e~ r~uisito, _s_elecio.11an(lo os 
candidatos, por um criterlo a guanto _pos· 
sivel objetivo, quanto à capacidade e à. 
inclinação. · 

o Instituto tem inspação est;1dua.I .pex-
mai;ieJ1te. · 

MA'l'RICVLAS 

Serão abertas, no dia Lo de fe,ve.rei
ro p. f ., ence!'l"a11do-se no ultimo dia des
se mês, e funcionando a sec1·eúwi& jt rua 
Quintino Bocaiuva, 17-6 (Predio das Ar
cadas), Lo andar, sala 116, no seguinte 
horar-io: 

Todos os dias uteis, exceto 6.as 1eir+s 
· e sabados: das 9,30 às '11,30 boi-as. 

Toelos os dias uteis, exceto saba.dos: 
elas 20 às 21 horas. 

Maiores esclarecimentos serão dadas 
na secretaria, que enviar,á prospe_ctos a 
quem os solicitar. 

Jl,s ,l!.llas fu.nciol).a,m diar~ame1Jte, à$ 
20 hol'à.s. · 
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liO HA BEM QUE SEMPRE DURE, 
IÃO HÁ MA.l QUE SE NÃO ACABE! 

Quem tiver saude ... não permita que as impul'ezas do sangue lhe 
arruinem a vida, transformando seu bem estar em cruciantes sofrimen
tos causados pelas dores reumaticas em todo o corpo, dores de cabeça 
constantes, feridas malignas, escrofulas, ulceras no estomago, tumores 
no fígado, perda de peso, fraqueza, etc. 

Quem estiver doente. . . não de::anime, procure seu medico e veja 
a confiança com que lhe rece;'ará -'l nso imedbto G'tl Depurjid01· - _l'o-

ruc, - V,~::§afenR!J.at 
novo e poderoso auxH10 no tr<1tRmcnto da Sífilis e todas suas manlre~tações. 

Unia colher ao almoço e Qutra ao íanta1·, trazem semprt a!~gri!l. e 
bcrri estar. 

por uma .confmrão ·desc_o_111unal 'das 
. e_oisas, uão -.se c.onsitlera ·mais ,pe1:se
.gu.td.Qr .. quem só ,,prqcura, ·po1· ·meio u~ 
mentirás e -ardis ignoheis, ,env;ene
nar as inteligencia11 '.tl •implantar: ,ue· 

,1as o -erro. Não se {lert'.ama -san·m1e, 
logo, ,não se ,persegue. 'll!as -qucem 
mata -a alnu1. nã,o é mil ·ve.zes :m.ais 

,C!'ÍlllillOSO ,tio :que 0 q11em -.mata JJ ·COI'• 

·1>0:? ~ -perseguição alemã .desenca
, deada em ,nosso1> dias derramou pou
,co 0&angue, e ,procurou ,não ·,:fazer '.lllat·· 
tires, mas apostatas. ·O castj_go po· 
rem -não se fez -esperar. 1\ pera:eg11i
çiic ~inda tem 1mliti.ssimo que •Ja,z.,r 
na. ·Alemanha, e q:s · perseguido1:es já 
·estão ·reduzidos ·a mi1a situação .mais 
·mis.1:1ravel que as ·suas Vitimas. 

Não .1;e .da o _mesmo .quando p -_per
seguidor é .:;;incero .e éoi:resp_onde à 
.graça .de Deus. Sanl.9 ,s_e ,encamiulia
va ·,vara _Da:masco, .oui:l:e ia c.ontinuar 

.a .matar ,e :trucidar, CJ.Ua.nd.o .um.a- luz 
deslmul>rou-o ,e -uma voz . celeste · dis
s_e-lhe .claram!élnte: "Saul.o, Sa11lo, 

·J>.orÇiu:e ,me per_1,,ig·ues.?" - ",Qu.em 
sois Vó!i, .Senhor.?" wi~iuntou .Santo 
.11rostrado POi' ·uma ·torça. .sobr_enatu
raJ. A reimosta foi: ",Eu sou Jesus, 
a _quem P1:rsegues". HJ:>i:ro~lsado, ce
.go; .tão {Qrtes siio JrellllWe.,as :manifos
tações di-vinas, :Saulo })e,guutou,': , .. se-
11h1w, nue devo -fa1.,_er?" - "Lev.an
ta-te .• e entra ·na _cid;ad.e, I.á '.lle ·te ,d :.rã 

.o -Çiue :tens CJ.Uce Jazer'\ 
Esse fato ,extraordiniüiio .mudou ,i,e

p-,mtinamcente a ·vida do imr;seguidor. 
A ·sua ,energia ,_dai -por diant-e foi ·to
da aplicada na defesa ,da -doutrina 
que .até :ai combatera. 

;Teve ·que ·iutar a principio, contra 
o 1)avr:- que .o .seu nome infundia aos 
seus ·u-ovos ~orreligionario~. :e dc
--po's, contra o -otUo .ttos :fa.dseus, _se11s 
ca,ntigos amigos. 'Em tod.o o nmnílo 
os Ju·deus armavam .a ·tapidar o ;3,pos- · 
tolo, :Porgu.e :e.ste, vendo .a Ji:ie.za _ju
daica, _pregava pa1:a o.s :gcn.tio.s. 

A .. esse g.ran .. àe ,Apo1>tolo ,devemos 
.o ;1-qnie .àe ,nQssa .cidade. /Recebamos 
com docilidade a ~ua .doutrina,· ,par:i 
.11odermos clize.r ,.c.om .ele, -na· .hnra ,ia 
111·0.,,ação.: ":Nã_o. ,sou :j;\u ,quem ,,ü v_o, 
nrns é ,Cristo .gu:e ,V;iv.e .lillll mim," 

S. Policàrp_o, .il;iscipulo .ele São Jof10 
Evangelistl\, •füs,po ·dJl Smirna :e 'Mar· 
tir ·da l<'é, -veiu ao mundo n.o au,o '70 
da Red1mção. 'Fo.i ll.esde l)eqÚeno edu
,cado na. creli,f;ião ,catolica. •re,.,e .a ,dita 
in_conwaravel _de co1t:vernar ,eo_m .mJ.i· 
tos gue tinham C.Ql.lC:ViVido --OO.nl o· :S:e
llho_r Jesus OrJsto, ,_e de ;ter -i;itl.o .for
mado pelos pro.prlus l\:post'C1los -'-!, 
prinejpah;ne_nte J)Ql' .São .Jo.ão, de 
• uem !Oi -discipulo. 

Os .11rnprios Appst_olos :eleg:er.am a 
s. Policarpo, Bispo de Smirna,- -na 
.Asia, diz Sta. Irineo. Sã.o _João, ~'l· 

carreg_ad~ de totlas as l,$r.ejas ,da 
_Asia, ·elevou S. 'P.olica1:po· a .Bis_po, 
impondo-llle .as .1uãos atgum tempo 
antes cio s_eu desterro _p.ara a ilha ele 
:Patbmos . 

~ão S!l duvida que .a S. Pollearpo 
.se dil'.4;em os ,eJ'!gios quJ:l · 11.ô .Amoc.~
liJise llãO feitos ao Au1o.: ·",EJu '!!e.i o 
.cwe .tu só.fres, e .q11a11to -és t1ob11e: sP.lll 
. en1}largo .dü;so·, és· l'iop, e :()$_tás :e,x
;p_osto à maledio_e110ia ·daqueles ,q.ue ,se 
·dii:ia\l): judeos, ,e ,que :não o :.sim ,mas 
que ,compoem .a .Sinagqga {]e .:Satã. 
Não temas nada do ,que :tens de so
f_1:er. Vês o demonio qu_e· ·vai :lançar 
lias JJt'isões ,alguns _dc.ntre Ycós, ,ru:im 
_de que sejas ex-posto à J}l'0-1:a, :e a tua 
.tr:balação sei:-á ,ele -de~ ,ài:aS. :Sé ·ti,.rl 
até a ,morte, e ·.t-e .dau.ei .a ,.co.roa de vi
da". 

.S. Policarpo teve etetiva-m1"nt:e ·11-e
ce:.sidade .ele J11urto ·animo ·e 1mt'ienda 
llO meio •das p{'rSegui~Õe{I ·(!ll€ ÜJY.e :Je 
sofrer, não só (la ,pa·rte dos -pagãos, 
mas ainda dos 11erejes ,e 1a·1sos ir
mãos, .que exerc.i-t-aram l0ngo tem_po 
a sua vi1'tude. 

Santo Irineo, set1 ilustre d;scipu'o 
,füil _9.i1e e1:a 1nag11ifica a grn.vidade 
cios se11s mo:vi.tnentos, a santidade de 
sua ·v-icla, a ,maj1estacle •.cl:e seu · sem
blante, a sua .caricl~cle imens.a, o .:;re
di~o .que tiJrh.a so.1>;,e os ,esp.iritos e o 
seu zelo pela Verdade. 

i\-Iarciãp, her-eje· .cltlpetista, perg!ln
tou-lhe se o conhecia. ·"Sem duvida 
res9ondeú Sã.o P,oUcar,Po, .és ,o p1,imo'. 
genitp ele Satan,az". 

Qllando ·s. Polican10 s.e encontrâYa 
com algttm hert'je, exclamava; tapan

-elo os ou.vidos.: "Deus ,de bondade, 
porque me co11serv.a;;tes na terra, 
para suportar tais c.oisM?" .O amor 
ao heiiÍ, ele o .U:t!ldia pelo odio ao 
mal. 

.Como disclpulo -ele São João, é na
tura_] .9.ue ti.ve.sse tanto -a:mo.r -pol' .Nos
so Sen.Ii_or J.esus ,Cristo .e P.or sna .Mãe 
Maria Sa,_11tissi1ua. Sab.ill,mente se le.m 
observad.o que tQdas as -li;T-ejas, .que 
ti1.era111 Bis,Pos Apostolicos, ou cli$cí
pulos dos Apostolas, -co11s.ervaram 
uma devoção especial à Mãe de Deus. 

Com quasi Sl anos, empreendeu 
mna viagem :a Roma, v.ara consultar, 
.ele, -.discípulo . cios .Apostolos, o Papa 
Anicel9 so.br.e alguns· pontos de d is
cipJina e, pri11ci1>~lmente, sobre o tlia 
em que. se dt:lvia c(llebrar a Pascoa. 

De volta à Asia, !oi logo perturba
do pela perseguição movida por i\far
co Aurelio. A Igreja de Smir11a foi ·a 
priu,.eira -vítima. O Santo queria fi, 
car na ,cidade e fazer as suas vis·ltas 
pastorais, mas foi quas·i arrastado 
pelas fiéis que o leva.ram para o cam
po. Mas ele sabia por revelação que 
seria .queimado. 

Estando em oração 110 mais alto da 
casa, percebe a chegad:a <los solda
dos. Ofereceu a vida a Deus Nósso 
Senhor, e cheio de uma alegria ex
traordinaria, -desceu, recebeu os sol
dados para que descansassem e co 
messem, e· tomou à oração. O coman
dante e os soldados ficaram assom
brados e passaram a venerar o an
ci;io. As fnais altas autorid-ades ro
manas vieram ter .com ele, para. con-
1•ence-l<> de sacrificar aos deuses,' A 
i;ua reisposta foi tão viva, que as mes
mas autoridades o i;xpuJsaram. Com 
86 anos fol queimado.· A França tem 
São Policarpo como protetor, pois 
a ele àeve Santo trineo, Bispo de 
Lion; Síio . Benigno, Bispo de Lan
gres: Santo Andoche, Santo Tirso e 
Sap.t9 J;.p.de9lo, todo:i 9i:,cipulos de 

~!1~-~~·w. 

:SCISNTfFl;CAKENTI 

AS SUAS FERIDÁS 
• Pomi:iaa -t~aliva 5ao S•~cs1lQo 
eo,nrbat• ,aci•.n H'h:Q, rner, tie to,'i::1 • 
qualquer ,aft..-x:ào cutaneo ç,:,mo ' 
~Iam, .r11t1dos ,11m ,9eral VI~:,'!!. 
C~o:,za1 ?nll?as .&:zemas :Et.ysip~;a 
F-mw.s 'Roq,a~ -nos ~ .e .nos t,<,,os_ 

.&pinhas fü1monoides. Qu,urnodi,
roo. Eru;,<::6ea. Pic<'·:las de rnosqu1t01 
-• kn,.eci_oa ven&n,>!1.>$-
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FEDERACÃO MARIANA FEMININA ., 
OS RETIROS ESPIRITUAIS DO 

CARNAVAL 

Alguem chamou-os de desinfecção es
piritual. Vejamos o quanto é verdaelei• 
ra. essa express_ão_ 

Muitos dizem que não fazem retiro 
porque, no -momento 11ão fl'uem da paz 
de espírito neces.,aria... têm muitas 
preocupações_ Seria passivei pensar em 
coisas espirituais, quando as materiais 
.ocupam-lhe inteiramente o pensa
mento? 

Mas' ele .que vale preocuparmo-nos com 
alg\Uls milhares de . cruzeiros boje per
.didos, amanhã .recuperados ,e ,esquecer
mo-nos de que a alma perde-se ou sal
va-se uma. unica vez? De que vale ator
mentarmo-nos wr um pouco de cieucia, 
vivermos,._abs<ll'vidos em leituras ociosas, ' 
buscarmos e~ 'll ansia os prazeres, as 

· festas, os -amigos se tudo isso perde a 
sua Televad-a 1mportancia quando colo
cada diante de um tumulo? 

Melhor será .abandonar este ,tesouro 
· tão transitar-ia, afinal, para .alcançar 
aquele que é eterno. unico, verdadeiro. 

Não será preciso para o retiro um 
"fervor sensivel", nem lagrimas diante 
das palavras -do preg,'Ldor, basta apenas 
REFLETIR e para isso um ))OUCO de 
boa vontade é o suficiente. 

Estabelecido o confronto entre as coi
sas de Deus e as de cesar, meditemos 
sobre nossos fins derradeil'Os, na infle
xibilidade· .da morte e na incerteza do 

juizo. Deduziremos inevitavelmente que 
o Eterno é grande e por isso não vale 

co11._0 retizar a' vida em coisas que têm 
duraç.;.1 efemera como ii, do perfil de 
uma nuvei.,'l ·cm tarde de brisa. 

Feito isso examinaremos nossa ·con ... 
ciencia. Tudo 1..:.assa, a morte pode che
gar à q ualque1· hor>a: . . . Estaremos pre
parados para rncebe-,'.a? Façamos um 
balanço. Quais foram lls perdas e os 
ganhos? Quais as faltas e yirtudes? On
de e como melhorar? 

Estudado esse ponto, tomaremos a re• 
solução de perseverar nos bons proposi
tos. Voltaremos .:.o mund., com a von
tade firme de exterminar um mal que 
seja e ganhar bem uma virtude, e j& 
será a Vitoria! 

Que possamos, enfim, trazer para nos
sa vida Jesus. Que Ele transpareça ra
dioso em todos os atos da nos:;a existen
cia - nos divertimentos, nas alegrias, 
na.s hol'as de sofrimento ou de luta, do 
trabalho ou estudo, nos acontecimentos 
funebres ou agradaveis, na abastança. 
.iu na pobreza, na doença ou na saude, 
na vida ou na morte! 

E assim, desinfeccionadas das coisas 
materiais, enxe1·garemos melhor quandó 
deixarmos de ver o mundo para, purifi
cadas. vermos somente a Jesus! 

Aproveitemos a oportunidade que a 
Federação tradicionalmente nos dá poi
ocasião do carna vaJ. Aproveitemos es
ses dias para a nossa saude da alma e 
do corpo, para um "week-end" no pa
raíso. 

O MOVIMENTO .MARIANO . MUNDIAL 
As inscrições serão abertas amanhã, 

na sede da ~deração. Os colegios que 
ncs r-eceberão são os mesmos: Sion, San
ta Inês, Santa Terezinha e Seminarie> 
da.s Educandas. E que cada urna de nós 
vá disposta a "entrar toda, perman~
cer só, e sair outra"< .• Transcrevemos elo otimo boletim "O 

Llder_ Ma.riano" a seguinte noticia do 
.esta:do atua.! das .CC. MM. 110 mundo: 

"É obrigação .de honra_ para o.s ma
rianos conhecer ·o estado atual dB.ll con
gregaç~s Marianas. 

Ha no mundo 69.000 CC. MM., com 
7.00C,000 de membros. Cada a110 mil 
outras CC. MM. :.se vêm juntar .a eate 
numero· grandioso. Difundidas por to
dos as. terras, .oude guer que haja vida 

,e.a tolica; 110 Brasu, · nos Estados · Uni
_dos., no Mexico, .em Cuba, no Alasca, 
.cm toda a America meridional, na A!ri
.ca do Sul, no Egito, em .M.adagru;car, na 
Australia., em todos os paises da Eurn
pa, nas longlquas Uhàs da Oce.a11ia, nas 
1ndia3, ·em Java, nas Filipinas, no .Ja- · 
pão, na China. 

2. Na. vanguarda marcham os Esta
dos Unidos com 1.000,000 de Congrega
dos Marianos; sua i'evisfa, "Queen's 
Woyk" tem 90.000 a.ssinaturas; suas Fe· 
derações d,iocesanas são em numero 
-de 90. 

s. Desfila em segundo lugar o B1·asu, 
com .130.000 moços, sua Confedemção 
Naciona.l, H Federações dioce.sanas, uma 
rnvista. nacional, a "Estrela. ·do Mat ", 
um B.oletim pal'.a as Federações, "O Elo 
Mariano", um .Boletim • para as Dire
twiM, "O .Lider Marjano". Só em 1941 
agregaram-se no .Brasil 189 CC. MM. 

4. Roma, centro do marianismo. 
a) :chefe supremo é o santo pa,dre, 

ta.mbem congregado (recebido na e. M. 
do Ccilegio Capranica). Não regateia pa
laYra.5 de enco.rajamentó. São as mais 
miportantes; (1). O autografo com o 
.SfU ret1·ato, enviado ao Secretariado Ge
ral, .assim se el(primia: "Ao Secreta-
1·iado ·aeral das CC. MM., aos seus co
laboradores, a todas as cc. MM. que 
dele dependem, .damos. de. todo o cora
ção a Benção Apostolica, f~lizes por 
achar nas Nossas lembran;as ele .antigo 
Congregado 'Mariano .os mais consola.
dores motivos de gratidãc para com o 
senhor .e sua Mãe Celeste, Vaticaoo, 7 
de abril de 1940. Pius_PP. XII". (2). A 
Carta Apostolica endereçada à C:>mpa
nhia de Jesus: "A ·esta sabia forma
ção da juventude concol'!'<;m po:lerosa
mente essas -escolas de pk'.dade e apos
tolado cristãos, as Congreg·açocs Ma• 
rianas, com as qunis I\ ir.reja cte C,isto 
pade seropl'C -contar, como com tropas 
amciliares, arregime:itadas -em b2-ta.Jhões 
pac!fic0s soh o e.~tanela-rte ela Virgem 
!,1~,ria. Continuai a. levar por diante es
tt!s sr.ntlssimos empreendimentos ... " 
(3).A mensagem enviada .ao Em. Car
dial Leme, da.tada d'; 21 de janeiro de 
1942; ''.E.,trela do Mar", junho .de 1942. 

bJEntre mais de 60 CC. MM . .avulta 
a "Prima Primaria~,, º mãe e cabe~a àe 
todos as CC. MM_ espalhadas. pelo mun
do". Tem oentenas de a.ssociados, rc• 
za o Oficio da Virgcz.1 e assiste à Mis• 
sa na. Igreja de Santo Inacio, junto à 
tumba de São Lulz de Gonzaga e do 
Congregado São João Berclllllans. Pos
suo grupos· de formação e varias obras 
de :apostolado. A C, M. "da Scaletta" 
(Capela per:to do quarto de São Luiz) , 
é uma congregação preparatoria à "Pri
ma Primaria". 

c) No Vaticano, ha duas CC. MM.: 
uma. na. Guarda Suiça, com 30 mem
bros (a terça. parte do total dos guar
d&s), secções missionarias e de auxilio 
aos pobres; outra dvs coroinha.• da. Ba
sílica de São Pedro. 

·d) o Secr,etariado Geral com sede na 
Curia ·Ge11eralicia da Companhia de Je
sus, tem a seu dispor 3 Padrt;5, 2 Ir
mãos e varias empregados de diferen
tes nacionalidades. Seu fim é acom
panh,t,r o movimento mariano em to
do o mundo: recebe por mês 130 revis
ta~. muitos relatorios, mantem um ar
Quivo fotografico e de informações. Cu!~ 
da das agregações, tem um ficharia com
pleto das congregações agregadas. Orien
ta o movimento geral, publicou até o. 
inicio cta guerra atual a revista "Acie1 
Ordinata ". em seis· linguas diferentes; 
mantem um serviço de imprensa em 
quatro linguas. 

5. Que fazem as CC. MM: no universo? 
a) Santificação cte seus membros: 
1., Pe12. Comunhão frequente. A gran• 

de maioria. dos Congregados comunga. 
todos os doming:os. . Ha Federações que 
prescrevem a· Comunhão dominical. Mui
tas Congregações têm secções eucari.sti
cas que estudam o Sacriflcio da Missa. 

2_ Pela tnstruçao religiosa. - Nenhu- · 
ma C. M. se esquece das aulas de reli~ 
gião, muita.s mantêm circulos de estudo, 
como secções cte ap0Jogetica, de dogma, 
moral, :;ociologia. · 

3. Pelo. Retiro, obra fomentada sis· 
tematicamente pelas CC. marchando à 
Crente as CC. MM. brasileiras, com seLIS 
retiros fechados no Carnaval, nos quais 
participam 20.000 marianos. 

4. Pela. adoração ao santissimo Sa
cramento, qe1a Hora Santa. 

5. Pelo Terço. As regras recomendam 
sua recita diaria, c:onselho seguido por 
muitissimos Congregados. Pelo Oficio de 
No.'5S8. Senho1·a, que se. reza em quasi to
das as CC. de jovens, Muitas CC. 
reunem ~à,9.s Q'1! ~bí!,d9§ 9.s ~~ mlllll• 

bros pa,ra homenagens especiais à San
tissima Virgem. 

b) Apostolado: 
1. Pela Jolaboração com a Ação Ca· 

tolica. S.ão Congrega.dos Marianos mui
tos membros da Ação catolica e muitis
simos dos seus dirigentes. 

2. Pelas vocações sacerdotais e religio
sas que enxameiam nas CC. MM. como 
o provam as estatísticas. 

3. Pelos Catecismos, uma das obras 
ma1s !1-equentes nas CC. Assim em 
Barcelona, por exemplo, ensina-se o ca• 
tecismo sema..nalmente a 3.000 crianças, 
em Bilbao a. 2.000: no Mexico 109 Con
gregados -ensinam em 41 centros. 

4. Pelo auxilio à classe operaria, lnsti• 
tuindo escolas noturnas, caixas rurais. 
Barcelona tem sete éent1-os fundados 
para a. a:;sistencia à classe opera.ria, com 
30 Congregados dirigentes em cada um 
Na Baía o moderníssimo Circulo Ope
•rario é' obra da C. M., em Natal, a cai
xa. rural. 

5. Pela Pascoa. das diversa.!'. classes 
sociais, especialmente na Italia e no 
Brasil. 

FESTA _DE SANTA INJl:S 

Hoje, data em que a. Igreja comeme• 
ra a fe.sta desta grande santillha de 13 
anos, padroeira especial elas Filhas de 
Maria, todas as Pias Uniões, após trí
duo piedoso de Missas e comunhões, se 
engalanam para homenagear, t.ambem, 
esta exemplar virgem romana. 

A Federação, associando-se a toda.'i 
esta.~ homenagens, çst.á com um grnpo 
de Filhas de Maria, festejando o ).Ubi
Jeu de prata da 

Pla União de São Ca-ctano 

que hoje prodigaliza a gentileza d,e um~ 
recepção às suas irmãs da capital. 

O programa organizado é o segul!1tc: 
Missa e Comunhão geral, às 8 horas; 

As.5emblêia solene, às 10 horas; co.me-
moração festiva, às 14 horns. · 

CUMPRIMENTOS DE BOAS FESTAS' 

6. Pela assistencia aos meninos aban
donadci,s, co1110 lU Argentina, no Chile , 
,e na Irlanda. 

A Federação enviou cumprimentos e 
votos de boas festas e feliz ano novo a 
todos os Diretores de Pias Uniões, supe
rioras de casas religiosas, jo!'nais e en
tidades colaboradoras e amigas, tendo 
recebido tambem ident4~'0s cumprimen
tos de mui tas Pias Uniões e seus respec, 
tivas Diretores, su1>erioras _ e Cong·rega
ções e entidades representativas . 

"1. Pela influencia nos meios lntelec
tua~. como em P.ecife, Porto Alegre, Ha
vana, Zagreb, Viena e diversas cidades 
d.a !ta.lia. 

8. Pela participação nas Conferencias 
Vicentinàs; são milhares as CC. MM.. 
que têm a .$Ua conferencia. 

9. Pelo allJ(iJi_o às Missões, com cole• 
tas, correspondencia com os Missiona
rios, edição e divulgação de revistas mis-
siorial'ias, · bolsas de estuila.ritca; · 

10. Pela luta eontra o ccimuuismo, 
como no Brasil, oo Mexico, na Espanha, 
luta sa11grenta. em que as CC. MM . 
puderam dar muitos martires à lgrnja. 

11. Pela.s orações, com intenção mis· 
~ionaria. As CC. MM. americanas orga
ni.;;am cada. ano em ·dezembro um tii
duo de Missas e Comunhô:s pé!as inten
ções dO Santo l"adre, cujo tesouro àtin
giu no ano de 1039, a, 646.227 Miias e 
5Jl0.138 .Comunhões; em 1940, a 797.458 
!.Iissas e 767.947 Comunhões. 

12. Pela preparação ao apostolado. 
Muitas. CC. ma11têm cursos de ·formacão 
apostolica, especialmente nos Estados 
Unidos, onde as CC. MM. reunem anual
mente milhares de Sacerdotes e leigos 
nos "Cursos de ferias (la Ação catoJica ". 

· BOM LIVRO 
OTIMO AAM'cf 
E~T~ V.:;J~JS' 
~UA SENADOR. FEluÓ, 1Ó 8 

ALERTA, CATóLICOS ! 
.Chamamos a atenção dos leitores so

bre este a.rtigO, transcrito de "A União": 
Os sabatistas. ou . adventistas do 7.c 

dia, constituem uma das seitas mais pe
rigosas destes ultimes tempos. Com 
uma organização. modeJa.r e dispondo de 
uma fortuna verdadeiramente colossal 
pela contribuição do dizimo de todos os 
seus ádeptos. estão agorn 'irradiando to
das as semanas o ~u programa "A Vo1 
da Profecia", por pames e ilhas das três 
Americas. 

No Brasil são as seguintes as emissoras 
:.marradas a um contrato assinado em 
Fiiadelfia, U. S. A., e em que se prevê 
pesada multa no caso de virem a càn
cetar o programa: Radio Clube do Pa
rá, Belem; Voz do Oeste. Cuiabã; Radio 
C. Pa.ranaense. curitiba; ceará Radio 
Clube, Fortaleza; Radio Clube de Goia
nia: Radio Sociedade de Juiz de Fora; 
Radio Clube do Brasil, Rio de Janeiro; 
Radio Clube de Pernambuco. Recife: 
Radio Clube de Ribeirão Preto. R-ibeirão 
Preto; Radio Pau-Americana, São Pau
lo; Radio Sociedacte da Baía. Salvador; 
Radio . Clube de Santos. Santos; Radio 
Clube do Espirita Santo. Vitoria. 

Nessa.s irradiações não se ataca dire
tamente a Igreja Catolica. Prontífica
se, porem, o locutor a enviar aos que o 
pedirem, literatura gratuita relaciünada 
com o programa. irradiado. Essa litera
tura solicltad.a é t'emetida prontamen
te em envelope fechado. E com ela vem 
uma folha bastante sugestiva convidan
do u destinatario a se Inscrever num 
curso de Escritura Sagrada inteiramen
te -gratis preparado em 26 lições espe· 
cialmente para pessoas ocupa.das. 

"Cá.ela lição consta ele uma serie de 
perguntas respondida~ diretamente com 
versiculo.s das Escrituras Sagra.das. Pa
ra estudar · uma ou duas lições sema
nais bastam 15 minutos diarios. Ao ma
tricular-se V. S. ser-lhe-ão enviadas as 
primeiras duas lições e uma carta com 
instrnções para o curso de estudos. As 
resp0stas V. S,, en:vlará pelo correio à 
Escola Radio-Postal. Ser-lhe-ão devol
vidrui. com a lição seguinte. Quando 
V. S. tiver completado o curso, receberá 
um formoso certificado. Ha muito pou
co a escrever. Não ha exames finais. 
Nenhuma despesa.. Nada que comprar. 
Para mães. pais. Jovens ocupados, ho
mens de negocio. ndvogados. estenogra
fo3, mccllcoa, eniei·llleiro.s e p1·ote.ssores. 

Para fazendeiros, carpinteiros e meca• 
nicas; para clerigos e engehheiros. Pa
ra todas as nacionalidades, raças e cre
dos". 

Dentro de pouco tempo esse "aluno" 
está frequentando as reuniões da igre
ja adventista • Jencto não só as revistas 
·• Vida e Saude" e "Atal;üa ", aparen
temente inofensivas. coino tambem os 
outros livros impressos pela "Casa Pu
blicadora Bra_,iJéb 'l" de Santo André. 
i,; ai que pretende chegar o amavcl lo
cutor que todas as semanas rala atra
vés de quinze emissoras brasileiras. E 
nes~es livros, como nos "sermões" da 
igreja adventista se apresenta o Papa 
como o Anti-Cristo. a Igreja Catolica 
como a Prostituta do Apocalipse, os ca
tolicos como idolatras, suas praticas co
mo pagàs e cliabolicas. E esse venenc 
e inoculado de modo tão sutil. tão !m· 

, perceptível que o leitor ou o ouvinte des
prevenido e sem base rtoutrinaria (O que 
o levou a matricular-se no "curso") 
acaba sendo conquistado por esses per
versos "profetas". enviando os seus fi• 
lhos para o colegio adventista. 

Outra agencia de _,ropa.gand,. · adven
tista são as ·' clinicas de repouso" que se 
estão instalando no Rio e em varias ou
tras cidades. Tudo "camoufiado" e fei
to de modo a ludibriar os incautos. 

O boletim "Pro Eeclesia" está cha
mando t;ambem a atenção dos catolicos 
pa-ra outro processo dos famigerados sa• 
batistas. Esse. porem, para fazer di
nheim para a obra de descatolizacão do 
Brasil: a fabricação dos produtos· "Su
per-Bom": suco de uvas, tomates. ce-
1·ejas, laranjas, etc.. lançados em todos 
os mercados do Brasil e vendidos aos ca
tolicos apostolicos. romanos ... 

Contra. a organização desses sabatistas 
(ou adventistas). e dos batistas. dos pr~s
biterianos. metodistas, congregac!onalis
tas, episcopalianos, pcntecostais, lutera• 
nos. espiritistas teosof!stas e suas força~ 
de vanguarda existe tambem um movi• 
mento catol!co o,ganizado: o secretaria• 
do Nacional de Defesa da Fé, que preci-, 
sa do vnsso a po!n. das vossas oracões 
dos vossos donativos. ' • ' 

O S N. D. F. está distribuindo aos que 
lhe pedirem o exleceríte boletir- "Pro 
Ecclesía ", de carater apologctico, po
sitivo e popular. Os pedidos devem ser 
feitoo no Revmo. Pa.dre Coelh'l de sou
za, s. ,J., Caixa Postal, 1.561, Rio de 



:--ao J'a11lci., 21 de J;lJlc1ro ele 194_:; 

EVANGELHO 

VIVER DE F E' 
TERCEIRO DOMINGO DEPOIS DA EPIFANIA 

(S. Mat. 8, 1,13) 

' 
Naquele tempo, como descesse Jeous da mo·ntanha eis que uma g,rande 

!multidão de povo o seguia; e, vindo um leproso, o ador;va, dizendo: "Se que, 
reis, Senhor, podeis limpar.me". - Jesus, extendendo a mão, tocou-o dizen

;do: "Quero; sê limpo". - E logo ficou são de toda a sua lepra. - Então lhe 
disse Jesus: "Vê, não o digas a ninguem; mas, vai, mostra-te ao sacerdote, 
e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhes servir de testemunho a eles." -
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegOl!·Se a ele um centurião fazendo· 
lhe esta suplica, e dizendo; "Senhor o meu servo Jai em casa com ~ma para
lizia, e sofre muito com ela". - Respondeu·lhe Jesus: "Eu irei e o curarei'', 
- Retornou o centurião e disse: "Senhor, eu não sou digno· de que entreis 
-em minha casa; mas dizei uma só palavra, e meu servo será salvo, Pois tam-
bem eu sou homem, sujeito a outro, que tenho soldados às minhas ordens e 
digo a um: - Vai -acolá, e ele vai; e a outro: - Vem cã, e ele vem; e 'ao 
meu servo: - Faze isto, e ele faz". - E Jesus, ouvindo-o assim falar, admi
roll·Se e disse aos que o seguiam; "Em verdade vos afirmo que não encontrei 
tamanha fé em Israel. Digo-vos, p_orem, que virão muitos do Oriente e do Oci
dente,_ e que se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus; 
e os frlhos do Reino serão lançados nas trevas exteriores: ai haverá choro e 
rang~r de dentes". Então disse Jesus ao centurião: "Vai e faea-ae-te segundo 
crê;-1.e". E naquela mesma hora, ficou.são o servo, ' • 

COl\IENTARIO 

":.leu justo vive da Fé", diz São 
!'edro. O que quer dizer que os cato
licos, os filhos de Deus devem viver 
da Fé, pois que a palavra "justo" na 
11ena do Apostolo significa "filho de 
Tieus'', aquele que está ua graça de 
Deus, - Viver de Fé - que vem a 
ser isso? ....: Os protestantes engen
draram uma explicação comeda. Para 
eles, "viver de fé" é o mesmo que 
confiar cegamente que a justiça tle 
Cristo lhes foi imputa da, de manell'a 
ftue, acobertados por ela, têm plena 
liberdade de se entregarem aos pio
res desmandos, aos pecados mais 
l10rrorosos. Uasta ter fé, o resto, as 
obras são de valor nenhum; ponco, 
pois, importa o conceito moral del.:is 
mt estima dos homens. É· o "pecca 
fortiter, crede rortius" de Lutero. 
.!\flo precisamos dizer que este enten· 
c1,mento do viver de l!'é é ímpio, e:' 
r.ico e blasfemo, sobre estar em íi«· 
grante contradição com os ensina
mentos de Siio Paulo, repetidos em 
variaJ epistolas, segundo os quais, o 
que afasta o fiel da Salvação eter· 
lla são as obras más, não apenas a 
falta de fé. "Não erreis - diz ele 
aos Coríntios (2.a, c. 6. v. 9-10): .:... 
11cm os fornicarios, nem os idolatras, 
nem os auulteros, nem os moles, nem 
os sodomits.s, nem os ladrões, nem 
os avarentos, nem os que se dão a he· 
bedeiras, nem os maldizentes, nem 
os roubadores hão de possuir o Rei· 
no de Deus". 

í,, pois. o viver ele fé dos protes· 
tantes contrario à Bíblia sobre ,;er 
hlasfemico segundo o senso comum. 

* * * 
E não obstante, é tão facil con!Je· 

cer a vida de f'é! Basta examinar a 
conduta do Centurião deste Evange· 
lho. Que fez ele? - Ouviu a pala
vra revelada deduziu a consequencia 
de ordem p;·ati~a e aplicou-a. NarJa 
mais. Ouviu a r;ilavra revelada que 
Jesus Cristo era o Senhor de todas 
as cousas: - deduziu a consequen· 
eia pratica ·-· logo· todas as ·cousas 
devem obedecer0füe: - e concluiu: à 
molestia de tr .. "t servo tambem bas
ta, pois, uma p1lana de Jesus Cristo, 
e n1eu servn ser;; St1lvo. 

Genera h;erno, e, te exemplo e tere· 
mos a vidl: de Fé. Ttsuhamos claros e 
firmes os pt in-:;r!o, que nos ensina 
a n.evelaçiíu. N•,o fujamos de snas 
consequericins J,Jgicas na ordem pra
tica; mas r.o coatrario apliquemo-tas 
com resolução e apesar elo que nos 
custar em renuncias ao comodismo, 

e às amiza.des, e teremos a v1oa ae 
J?é, teremos a justiça e ·o beneplaci
to de Deus. 

Ha mais. O homem justo é tam
bem chamado Por São· Pàulo "llorno 
spiritualis ", ele quem ele d!z que. jul
ga a todas as cousas, e. por ningnem 
é folgado; "homo spfritualis omnia 
judi('at, ipse, vero a nemine judka
tur (1.a Cor, 2, 15)". - E a razão é 
que a firmeza na Fé, quando O indi
viduo abraça a Revelação com toda 
a energia e s!nceridade de sua alma, 
lhe confere um discernimento s_egu· 
ro das cousas e uma apreciaçilo jus, 
ta dos fatos, de maneira que pnde 
julgar ele tudo com exatidão; fican
do, por outro lado, a coberto do jtil
zo dos profanos que não alcançaram 
a ordem sobrenatural em que ele 
exerce suas atividades. 

* * * 
Esta perfeição de l!'é, porem, n:\o 

é facil de se obter e de se conservar. 
Realmente, o ambiente pagão, sen
sual, oposto ao espírito de Jesus Gr:s
to exige do fiel uma fortaleza de to
dos os momentos para se opôr a essa 
atmosfera malsã, uma vigilancia cnn
tinua para não se deixar infiltrar dos 
prlncipios e normas que constitu\lm 
esse paganismo, que ·enerva e clesgils· 
ta as energias. Cousa tanto mais di

ficil quanto a natureza humana tem 
de si mesma, especialmente após o 
pecado original, todas as complacen- · 
cias. co messe ambiente. Eis, pois, 
qúe o peor inimigo está dentro rle 
casa. 

* * * 
Pe!:amos a N'osso. Senl1or a Fé ~o 

Centurião, não venhamos a ser lan. 
!;ados nas trevas exterioÍ·es: 

CREDIA~RIO VIMAR 
ARTIGOS FINOS 

PARA 
CAVALHEIROS 

CASA VIMAR 
DE 

VINGE1 MARQUES & GIA. 
Ruà Libero Badarô, 488 

7. 0 andar salas: 68·69 

Tel. 3-7077 São Paulo 

OS MELHORES PREÇOS 
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BlSCOUTuS E IJOMiJONS - GENEJ-{OS AI.IMENT1C10~ 

EMPORIO MONTENEGRO 
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Av. Bríg, Luiz Antonio, 2,098 
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MANTEIGA i'BANDEIRANTE'' 

Igreja 

ENTREGh.S A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

O T }T V N' h T O tí '1 

O 25. o Relataria da Comissão Executiva Notas Mi s si o n árias 

das Obras da nova Catedral de São Paulo 

ú o seguinte o Relatorio n.o 25 da 
Comissão F;xeoutiva das Obras da 
Nova Catedn1.l: 

.. ·o 25.o Relatorio da Comissão f:xe
cntiva das Obr:i.s da Nova Catedr:a.l 
ele Süo Paulo vai ser aprescrntado 
110 nrnmento em que 11111 novo Prt>,la
clo assume a responsabilidade do pas
toreio elas almas da Arquidiocese de 
São Paulo. 

Tem, 1,ortanto, o presente Refato
rio um duplo objeto: prestar contas 
das qnant'as ccnfi:ulas por aque!es 
que tão ge110.rosamente têm contri
huido r,ara a construção ela Nova ca. 
te<lral do Sfai Paulo: e expor ao no· 
vo Arcebispo, o eminente senhor 
Dom Carlos Carmelo de Vasconce· 
los JJoLta, o que a Comissüo F;xecn· 
tiva já efetuou para tornar realida
de o lindo sonho elo granel e Are eh :s. 
l}O Dom Duarte Leopoldo e Silva, 
ideal tambem tão carinhornmente 
acalentado pelo saudoso f.rcebi.;po 
Dom José Gaspar de Afonseca e Sil
va. 

A COMISSÃO EXECUTIVA 

\J Arcebispo Dom José com a lior• 
taria de 17 ele outubro de 1339 recm1-
duz:u a Com:ssão Executiva nomeada 
por sen ilustre antecessor e integrou· 
a com alguns nomes novos assim fi· 
canelo coustituida: ' · 

Pres:dJnte: Arcebispo l\Ielropolita
no; A,siste:·1te cio Sr. Arcebisr,o: 
l\Ionsenhor ;res<, Hygino ele Campo,; 
Vice-Presid rn te: Dr. ,\!tino Arante•;; 
Secretario Gs:·;;.l·: En1ba.·xado!· :\Ja~:c
clo Soares; Lo Tesoureiro·; Dr. José 
l\laria Whitukc 1·; 2.o Tesoureiro: Dr. 
Leüo llem1to I'into S_erva; Vogais: 
]>rofcssor br. Vi',Úú'isco l\lorato Dr. 
Samuel Ribeiro, ·or. Erasino · T. de 
Assunção, Dr. Goffredo. T .. da _Silv;:i; 
Telles Dr. José c·assio de :\Iacei:lo 
Soare;, Dr, Antonio Cintra Godinho e· 
Sr. Tacito de Toledo· !Jara., 

:\Jais tarde S. Exc'a. Rcvma, o Sr. 
Arcebispo :\lctropolitano, para a va. 
ga deixada pelo . saudoso Dr. Leâo 
Renato Pinto Serva nomeou membro 
da Comissão Executiva o Sr. Dr. Ho
berto Simonsen. 

ARCEBISPO DOM"J.QSé 

O Arcebispo Dom José Gaspar de 
Afonseca e SilYa, inesquecivel Pre· 
sidente da nossa Comissão, quanrlo 
havia atingido O p:naculo da sua 
atuação episcopal e preparava-se pa
ra desdobrar vasto programa de açüo 
catolica, iluminado por sua grande 
pie<fade, esclarecido por inteligencia 
e cultura invulgarGs, e animado pelo 
fogo da sua· mocidade radiante, lia
queou num lastimavel desastre ,ie 
a viação. Cliorando embora a perda ir· 
reparavel do chefe, guia e amigo, con
formamo-nos com a vontade de Deus, 

ENGENHEIRO CHEFE 

Continua com 
(]a direção das 

, tedral o i·lustre 
Henrique Longo. 

a responsabilidade 
ollras da Nova Ca· 
engenheiro Nicolau 

Aspectos da Catedral em construção; - .;.o lado, 

os quatro evangelistas, imponentes imagens que or· 

r:am a entrada principal do templo maximo da Arqui• 

diocese; em cima, o capitel de uma das cor unas. 

CONTABILIDADE 

Toda a contabilidade da vida fi. 
nanceira da Catedral ele São Paulo 
em construção ccutinua a cargo (lo 
Sr. A. Illorato, alto funciouar;o do 
Dance Comercial do Estado de Sáo 
Paulo .. Embora ó -trabalho do Sr. :IJo
rato tenha sido sempre meticulosa· 
mente 1·edigido, mantemos o ·habilo 
de confiar aos peritos juramentados 
Srs. i\lc. Auliffe, Turquancl, Youngs 
& Cia., a missão de cxam:nar os r,o,;
sos l:vros a escrita e as contas. Os 
concciLnacÍos profiss'onais há muitos 
anos desen' penham-se da tra.lialho:,a 
incumbencia com inteira satisfação 
nosBa. e fizeram sempre gràtui:a
mente o seu coacieuc!oso Lraballrn. 

OS VITRAIS· 

A Comissão Executiva em 
reuniões mensais já examinou, dis
cufu e aprovou os projetos de qm1se 
todos os vitrais ela Nova Catedral, 
cujos estudos para o plano geral fo. 
mm feitos pelo nosso c.ompanheiro 
lk José Carlos ele Macedo Soare;,. 
Os desenhos dos vitrais têm sido exe
cutados, todos eles, pelo ilustre e 
conceituado arti,ta paulista Sr. José 
\\"asth Rodrigues. A feitura dos \'Í· 

trais foi confiada à notor:a compe, 
tencia do Sr. Conrado Sorgenicllt. Já 
estão colocados os vitrais do altar
mo1· representando os 12 Apostolos e 
a Assun<,ão de Nossa. Senhora, ~en
clo que este ultimo pela sua Jumino· 
siclade e grande bcleia im1iressiona 
vivamente. Os vitrais da Capela do 
Rautsssimo já,, estão tam.bem assenta· 
dos e s!mholizam os setes sacramen
tos. Os vitrais, em regra, são moti· 
vos para a satisfação ela vai(lade hn
mana. Quasi sempre os seus doado
res têm os seus nomes neles inscri
tos. Adotamos o criterio de só per-

. mit.ir ·inscrições pertindo orações pa
ra mortos. Assim, o que poderia s~r 
satisfaçuo da va:dade transformou-se -
em ato de piedade. 

RECEITAS 

Juntamos em anexo os balanços de 
Hcceila a Despesa dos anos de 1D42 
e 1943. 

Por eles se verifica que no ano tle 
1942 aleanr;amos uma receita de CrS 
2.1~0.750,40 e em 1943 Cr8 1.900.577,20. 
De l.o de janeiro a 31 de outubro de 
1944 arrecadamos CrS 926.980,'iO. A 
rece:La Lota! desde o inicio elas obras 
em janeiro de 1Vl2 até 31 de outubro 
ultimo, atingiu a Cr:, 19.831.193,80. 

Em 1942 o E'xmo. Sr. Arcebispo D. 
José clctermlnou que o saldo das des
pesas com a realização do IV Cou-· 
gresso rnucaristico Nacional fosse P.11· 

tregue à Comissão F;xecutiva das 
Ohras ela Nova Catedral de S. Paalo. 
Foi assim que recebemos a vultosa 
soma de 1.800.000 cruzeiros que far
taleceu a nossa caixa, permitimlo 
com tranquilidade enfrentarmos as 
despesas com as obras. 

DESPESAS 

Nos anexos poderão ser examina
dos os balanços relativos âs despe-

sas durante os anos de i942 e rn43,, 
que atingiram respecti.-amente a Crs 
1.549.028,30 e CrS 1.861.858,SO. A des
pe3a realizada ele janeiro d,e 1912 até 
31 de outubro ele _1944 montou a Crs 
17.885,188,20 contra uma receita de 
CrS 19.831.193,80. 

Evidencia-se, pois, um salao de CrS 
1.946.005,60 representado por Crs •. 
1.145.609,10 em dinheiro deposita,Jo 
no Banco Comercial do Estado de. 
Süo Paulo; CrS 11.200,00 em títulos, 
custodia.dos no ref~rido Banco; e Grs 
762.740,00 coáespondentes a donati
vos compromissados, mas ainda nii.o 
realizados. Destes donativos compro· 
missados podemos considerar irreali· 
zaveis cerca. de 28%, sendo 20% ,fos 
'·donativos subscritos" e 8% cios "Le
glonarios da Catedral", relativos a. 
eompromissos de pessoas já fal"!ci
das ou c1ue em razão de sua a.tua! 
situação finaucciira não estão m.i is 
em condições de !fatisfazerem os seus 
compromissos. 

ESTADO ATUAL DA CONSTRUÇÃO 

.,;; esta a c,_omunicação do nosso En· 
gcnheiro Chefe: 

Bem diferente é o aspeto atual c,a 
Nova Catedral comparado ao tempo 
do ultimo relatot·io. 

J<J, de fato, naquela epoca só ~e 
viam as colunas - nem todas - fe 
elevarem terminando nos seus lindos 
cap!teis. 

Hoje, as abobadas de tods.s as na
ves estão completas, cobrindo quasi 
toda a Catedral, só faltando a cupo
la, a qual a:nda levará. alguns anos 
a ser construida. 

Frizando bem o contraste, já exh;
tem, colocados, muitos vitrais colo
rindo a visão interna. 

Resumindo os serviços mais il11por
tantes executados durante esse lal]· 
so ele tempo, podem ser assim dis
criminados: 

"Elevação elas torres até a cima· 
lha. 

Execução do oitão frontal, à espera 
ela cobertura. 

Decoração em pedra elo portal de 
entrada. 

Construção de todos os arcos ]0!1-
gitudinais e transversais, ligando as 
colunas das naves. 

Construção das abobadas de todas 
as naves, incluindo as arestas de IH,· 
eira. 

Levantamento das duas l)arcdes la
terais, inclusive a grande cimalha. 

Execução e colocação de todos os 
con tra·fortes, arcos botareos, conse. 
quentemente à construção das naves. 

Execução dos grand.es arcos em 
pedra de suporte da cupola, cuja es
pessura é de 2,70 metros e que per
mitirão o inicio do trabalho no tam
bor da cupola. 

Oitão lateral direito, cuja termina· 
çãçi se dará em breve, já estando em 
trabalho as lindas e grandes peças 
do florão·cru:,;eiro de remate. 

Pedras do oitão lateral esquerdo, · 
cuja montagem está para ser inicia· 
da. 

Pedras das nervuras das janelas. 
Execução e colocação dos anjos or-

ATIVIDADE CATóLICA nutenção de um seminarista sobe a 100 
ESCOLAR NA AFRICA do!ares por ano, logo _a despesa. anual 

e de 1.250.000 dolares so JWS Seminarios. 
Foi 110 intuito de conseguir fundos para 
o custeio e manutenção de Seminarios 
para. a formação de Clero indígena, qua 
se fundou 11, Obra. Pont!fici.a. !1e Sã1> 
Fedro. 

A~ escol.a.s cato!icas da. Africa. são 
frequentadas aproximadamente por 
1.014.000 alunos, ou sejam 44 por cento. 
de todas as escolas catoJica.5 missiona-
rias do mundo. 

Na Africa Centra;] os professores catoli
cos são 9.316: na Africa Ocidental, 
3.046; na. Africa Oriental, 5.576; na Afri
ca Setentrional, 1.184; na Africa. Meri
dional, 1. 778 e 1.452 em Macia.gasear e 
outras 1ll1as. Frequentam as escolas su
periores e os colegios catolicos 81.000 
arunos. 

Jl: run numero consolador, mas ainda 
insuficiente para atender às necesslda-
1:~s de centenas o centenas de milhares 
de crianças. 

(A Messe) 

A QUESTÃO DO CLERO 
INDIGENA 

Contam-.se hoje nas terras das 1Úissóes 
12.500 seminaristas indige11as. A ma• 

namentais da entrada da Capela do 
Santíssimo Sacramento. 

Construção 'das abobadas e terra'º sobre a porta do fundo. 
Estudo e projeto de todos s vitrais 

pelo 2r. José Wast!J Rodrigues sob 
a orientação do Sr. Embaixador Dr. 
José Carlos de Macedo Soares. 

Execução .da dezesseis vitrais, es· 
tando em vias de execução mais ai· 
guns. 

Deixaram de ser executados, por 
necessitarem de material considera· 
do ele guerra, · a cobertura e sua eo
trutura metalc:a. Estes serviços são 
de necessidade premente e deverão 
sr executados Jogo qne as condições 
o permitam". 

São Paulo, 27 ele outubro de 1944, 
(a.) Nicolau Henrique Longo, eng. 

RECURSOS PARA A CONTINUA· 
ÇÃO DAS OBRAS 

A media das despesas nos dez pi·i
mairos meses do ano corrente, 1944. 
foi de CrS 119.893,04, ou em numero 
redondo 120.000 cruzeiros. 

Dispomos no Banco Comercial, e111 

dinheiro, de Cr$ 1.145.609,10. Possni
mos títulos, vendaveiS' imediatamen· 
te, no valor ele Crs 11.200,00. Temos 
a receber Legados no valo1· de Cr$ 
198.600,00. Quer dizer, dispomos 
atualmente, sem contar com novas 
receitas, ela quantia àe Crs ....... . 
1.355.409,10. . 

Poderemos. portanto, enfrentar 
qua.se doze meses realizanào com os 
11ossos recursos proprios a despesa 
media de 120.000 cruzeiros. 

O GOVERNO DO ESTADO E A 
CATE.ORAL 

O atual Governo ele S. Paulo sob a 
cheffa do Sr. Interventor J,'ernanrlo 
Costa, continuou a corrente de sim
patia e eficiente auxil:o cios Gover-
1us anteriores para com a monumen
tal Catedral de S. Paulo. O Governo 
elo Senhor Interventor Fernando Cos
ta auxiliou generosamente a cons
trução com as quantias de 500.000 
cruzeiros em 1943 e 500.000 cruzeiros 
em 1941. 

ARCEBISPO DOM CARLOS C. VAS· 
CONCELOS MOTTA 

Vamos rec:cher novo Arccbispô 
Sua l~xcia. Revma. Dom Carlos Ca:·
melo de Vasconcelos Motta, e· pÓrtall• 
to, novo Presidente para a Comissão 
Executiva elas Obras da Nova Cate, 
dral. 

As noticias que nos chegam sobre 
a figura do novo Antistite dão-nos a 
certeza de continuidade de orienta
c:ão em. relação à nova Catedral em 
construção. A notoria piedade de 
Dom Carlos de Vasconcelos Motta 
constitue arras par.i. a complémenta
c;ão das obras entusiasticamente ini
ciadas por Dom Duarte, e carinhn· 
sarnente continuadas por Dom José. 

* * 
Os membros da Comissão Executi

va da Obras da '.\'ova Catedral de S. 
Paulo, pedem a preciosa benção de 
sua Excia. Revma. o Sr. Arccb:spo 
Metropolitano. 

Siio Paulo, 4 de novembro de 19-11. 
aa) Mons .. José ~Iaria Monteiro: 

Presidente; J\lons. Josê Hygino de 
Cari111os; AI tino Al'antes: Vice Prtl,i· 
dente; José Carlos de Macedo Soa
res: Secretario Geral, relator: José 
l\laria ,v11itaker: Tesoureiro: Fran
cisco l\Iorato, Samuel Ribe'ro. -Eras
mo de Assumpção, Goffredo T, da 
Silva Telles, José Ca.sslo de Macedo 
Soares, Antonio Cintra Gordinho, Ta
cito ele Toledo Lara e Roberto Simon
sen". 

(Catholic Missions) 

UM MISSIONARIO 
DE ESCOL 

· . .,; 

No enorme frio das ilhas Aleutas . o, 
Pe. Erb, S. V. D., sel'viu meses a fio. 
como Capelão militar do 197 Regimen
to de Infantaria. M!ssionario de cora• 
ção, o capitão Erb, não poupa esforços. 
para. implantar no coração de i;ua gen
te, o 1nter~sse pelas missões estrangei
ras. No Natal passado compraram e1C5 
mais de 200 caixas de posta.is com vis
ta.s de Natal. Dezenas de crianças pa
gãs devem o seu bat~mo à contribuição 
voltmtaria dos homens confiados ao 
cuidado espiritual do Pe. Erb. 

(The Chri.stiàn Fami!y) 

ATIVIDADE PROTESTANTE 
NA CHINA 

O meio milhão de protestantes ne: 
China repartem-se em 49 seitas dife
rentes. seu exercito ativo compõe-se 
de 5.816 missionarios ajudados por 
14.502 leigos chineses. Vê-se que o cor
po docênte protestante é consideravel 
11a China.. A maior atenção dos protes
tantes converge para. os estudos secun
darias e superiores, Não fazem Ca.<;() 

de despesas para seus 14 institutos de 
estudos superiores, frequentados por cen
tenas de estudantes'. Em 1936 mandou
-se-lhes 1.753.000 dolares. Tambem não 
perdem ocasião· de distribuir bibÜas e 
folhetos. Desde 1932 até 1939 espalha
ram entre o povo anualmente, 10.000.000 
de folhetos e livrinhos. Editam 221 
revista.5 periodlcas em prol de suas mis
sões. Contudo 'o progresso de sua mis• 
são não está em proporção com as so
mas gastas, e as · entrada.s por parte do~ 
U. S. A. de 1928 a 1935 baixaram .36%. 

(Agencia. Missionai) 
Agencia Missionaria S. V. D. 

MORTE HEROICA 
LONDRES - (Interaliado) - A 

impi·ensa publicou· a noticia do fuzi
lamento do Padre Peeters · e do Pa
dre Desirant, A execução tem lugar 
no pateo da Cidadela de Liége. A no
ticia, ocultada pelos alemães duran• 
te bastante tempo, se conheceu gra
ças a varias testemunhas que viram 
morrer os dóis Sacerdotes belgas e 
cujas declarações a · imprensa cla11-
clestina reproduziu. Estas testemu
nhas relatam que jamais viram uma 
cena t.ão impressionante. Mas deixe
mos falar a imprensa clandestina: 

"0 Padre Peeters e o Padre Dési
rent - escreve o jornal "L'Echo de 
Belgique" - fizeram uma promessa, 
depois de varios meses de pi-isã0 quo 
cimentou sua amizade, de caminhar · 
paua a morte cantando. O Padre 
Peeters foi o primeiro a aparecer no 
pateo da Cidadela, Ia acompanhado 
de um civil, condenado tambem a. 
morte. Sem dissimular a forte coxea
dura de que p;idecia, o Padre Peeters 
sorria como sempre. No peito, presas 
na sotaina, ostentava, orgulhoso, as 
condecorações ganhas na guerra do 
1914-18. Qua11do os soldados que o 
rodeavam, fizeram um sinal para qne 
avançasse para ser atado ao posté 
ele execução, o Padre Peeters en
toou com voz potente o "l\Iagnificat" . 
Cantando sempre atrav~ssou ó pateo, 
cllegou ao. muro e enfrentou os seus 
verdugos. Poucos minutos depois sua. 
voz se perdia no fragor da descarga. 
apesar da incerteza ela sua sorte, ja· 
Nos longos meses da sua prisão, é 
mais foi visto abatido ou desencora
jado ... " 

Como diz o jomal "Le Coq Victo
rieux'' o Padre Désirant morreu por· 
que não quiz descer ao papel de de
lator em beneficio ·dos invasores de 
seu pais. Eis aqui a sua ulthna car· 
ta, escrita aos seus pais e reproduzi
da pelo mesmo periodico: 

"Porque entristecer-se quando eu · 
vou para a morté cantando? Sou mui
to feliz em poder terminar assim uma 
vida que procurei dedicar inteira
mente aos meus ·semelhantes. O gne 
fiz, voltaria a fazer nas mesmas cir
cunstancias... Dei sem premeditar, 
e dentro em pouco derramarei meu 
sangue por Deus pois esta é a causa 
verdadeira de minha morte. Consi
derem-se felizes e mostrem-se orgu
lhosos <1e seu filho ter sido julgado 
digno fie tal chama.do. Deus não 0s 
abandonará nesta prova. Que possa 
servir ela para a pureza das almas 
e a redenção da Belgica." 

· u MA urilca irutlt.ulção existe no 
n1und.0 1 n,,.)s tc_n~pus que correm, 
ca p:1?. ele rn<, ;;~1:.r a santidade 

do direito das g<•ntes. F.ssa \n;;titulção 
~e esten ;le a, tocíns a.s nações e se acha 
isobranceira sobre todM i>Jas, nrnnida da 
maior autorldqde e ciigna de ser vene
rada pela pletiitude de seu m:.glstei'ÍO 
e pelo ir.andato divino de que " µorta
dora: - a santa ·rgreja catoJica, Apos
tolica, Roma.na. E o que veremos das 
palavras tlo Santo Padre Pio XI na sua 
Encicllca sobre a "Paz de Cristo no 
Reino de Cri.sto", no trecl10 em que ex
põe os rcm~dtos a sc.·cm aplicaciJs aos 
males r\o mundo cont11r.poraneo, e que 
a seguir transcreveremos, 

NOVA ET VETERA Devem, pois, ser conservados na me
•norla. as doutrinas e preceitos que assl• 
nalamos; deve ser aviva.do em todos o 
mesmcr ardor da Pé e úa Caridade di
vina., que é o un!co que pode abrir a in
teligencia àquelas e urgir a o!;seITancia 
desteij. O que qu~rcmos que se Jeve a 
cabo sobretudo n:i educação da juven
tude cr~tã, e mais .:specia-hnepte da. 
que ae está. formando para o sacerdo
cio; para que nêste tão grande transtor
no de C'Oi.sas e nesta tão grande confu• 
são de idéias, niio ande esta juventude 
flutuan.do, como diz o Apostolo, "e se 
deixe levar daqui· pD.ra lá., por todos· os 
ventes ele opiniões, pela mr.licla dos ho
mens. que enganam com astucia pa,ra 
introduzir o erro" (Ep. 4, 14). 

* * ,jl 

"Sendo proprio unicamente da ~g, e
ia. por se achar na posse da verdade e 
da vir: ude cie Cristo, o formar retamen• 
te o e,pirilo ctcs homem, ela é a unica 
que po<le, ,1iio só proporcionar a i,az nos 
tempos atuais, mas tambCM asscg.ura
la pan o futuro, conjurando os perigos 
de nOl'BS guerras, que ncs ameaçam. 
Porque unicamente a Igreja é que por 
ordeu1 e rr,ancato diylno crn,:na que os 
homens a-.,~n, confurrr~r-re com a. lei 
eterna. de Deus, em t1i.i:i q1•2nto fa
çam, tanto M vicia publica q;,anto na 
vida. pt ·~•Ja, t.a.nto como :no!vldnos 
quanto uni<i"s em sociedaJe. E é r;aro 
que é de mut•o maior impo,tancla, e 
gravida de tu ~o aouilo em Qt.e envolva o 

.bem e t:rop•it<> de ma/Mr. 
Pois bem: - quando a.s sociedades e 

os I!stadc-s considerarem como um dever 
.sagradJ o se aterem a,0,5 ensinamentos e 
presul,:Õ<',, de Jesus Cristo em suas re
lações ir.teriores e exteriores, então te
rão cl1Pgado à posse de tlllla boa paz, 
'te.tãQ ..i..t.re. ijj Al~Yã ~~ ~ ªj!.1§• 

Não ha verdadeira paz fora da Igreja 
tarão · pacificamente su~s diferenças, no 
_caso de ~urgirem al(Cwllas. 

SEM A IGREJA NAO HA VERDA· 
DEIJU fAZ 

Quantas .tentativas foram feitas atê 
agora a este respeito e que não logra
ram nenhum OiJ multo pouco exito, so
bretudo nos I\Nl!:1tos debatidos com mais 
a.rdor. t que não ha. nenhuma institui
ção humana. que oossa impor a todas as 
nações um Cod!s.o de leis comuns, aditp
tado aos nooso.; tempos, como foi o que 
teve na Idade Media aquela verdadeira 
sociedade rle nações que era uma fami
lia de povw crl<tl\os, ll& 01..al apesar de 
em multas vezes ter ~i4o v:.,,t.do o di• 
reito, contudo a san' idAJn d,:1 proprlo 
direito permanecia .,empre t'tn vigor, 
como norma segura s@gun-10 a qua.l eram 
julgadas as nações. 

lia, porem, uma instituição divina que 
pode cus•odiar a. santidade. do direito das 
gen',es; lmtliulc;lo que $e estende a to
dru;; as nao6es e se acha snbre todas as 
nações, ~Ullid~ da maicr autoridade e 
vener2.n,\a. i,.::la p!Pnt~ .. ,e do magiaterlo: 
'- a. Jgre,ia de citrto; e e.•• é a un!ca 
que se .apr~mu com apttclao para tiio 
grande mistt:. seja por seu m'lldato dl· 
vino, seja. por si.:11, proprla na:ureza e 
constituição. seja. pela pro:,ria tnàjesta
de que lhe dão os teculos, que nem com 
as tempestades da gueiTa ficou diminui
da., antes pelo contra-rio, com admir.a-
1(~9 li~ W!2§ gçl&, ~iu aum4,llltll-...làt 

A PAZ DE CRISTO NO REINO 
DE CRISTO 

Segue-se, pois, que a paz digna des
se nome é a tão desejada paz de Cris
to, que não pode existir se não são ob
servados fielmente por todos na viela 
publica e privada os ensinamentos, os 
preceitos e os exemplos de Cristo: - e 
uma vez assim constituida. ordenada.; 
mente a sociedade, possa afinal a Ig-re
ja, desempenhando seu divino encargo, 
tazer valer · todos os direitos de Deus, 
ta.nto sobre os indivíduos quanto sobre 
as sociedades. 

Nisto consiste o que com duas palavras 
chamamos o Reino ele Cl'isto. Visto que 
reina Jesus Cristo na. mente dos indM· 
duos por rnas doutrinas, reina nos co
rações pela caridade, rêina cm toda a 
vida humana pela ohservancia de suas 
leis ll pela Imitação de seus exemplos. 
Reina. tambem na sociedade · domestica 
quando, consW uida pelo · sacramento do 
matrimonio cristão, se conserva lnvio. 
!ada como. uma cousa sagrada,. na qual 
o poder dos paL~ s<'ja um 1·enexo da pa
ternidade divina, da. qna! na.sce e toma. 
ha paz de Cri.ato a não ser no reiuo 
diencll\ do Menino Jesus, e o 
modo de proceder faz recordar a santi
dade da F(\milia de Nazaré. Reina fi
nalmente Jtsus Cristo na sociedade civil, 
quando. tribatando nela a Deus as hon
ras suprema,;, ciEle fazem derivar a ori
gem e os direitos da aut<1ridade, para 
gy1; ffüB !19 ,llil,llg;,,J· falte n.2rma, u~m 

110 obedecer, obrigação e dignidade; 
qtHmcto aclemals é reconhecido à Igreja 
o alto grau de dignidade cm que foi co
laca.da por seu proprio Autor, a saber, 
de sociedade perfeita, mestra e guia das 
demais sociedades; isto é, tal que não 
diminua o poder dessas sociedades -
pois cada uma. em sua ordem é legiti
ma -, senão que lhes comunique a con
veniente perfeição, como faz a gra
ça com a natureza; de modo que essas 
proprias sociedades sejam para os ho
·mens poderoso auxiliar para alcançar o 
fim supremo, que é a eterna felicidade, 
e com mais segurança. proporcionem a 
prosperidade dos cidadãos nesta vida 
mortal. 

De tudo isto fica bem claro que não 
ha. paz de Cristo na não sei· no reino 
de Cristo, e que não podemos trabalhar 
com mais eflcacll>, para a imtauração 
da pai:; que restaurando o reino de Cristo, 

Quando, pois, o Papa Pio X se es
forçava por "restaurar todac as coisas 
em Cristo". como se agt:-.se i:1splracto 
por Deus, estava preparando a obra de 
pacificação, que foi depois o programa 
de Bento XV. 

Insistindo no mesmo que propu:ieram 
comeguir N'óssos d os Predecessores, pro
cura-renu;s tambem com todos as nwsas 
força.~ alcançar "a pu: ele Cristo !}O 
reino de Cri:;to". ;:xmalentc çonfiados 
na. graça cie Deus. qu~ ao No.s -fazer en
trega deste supremo pod~r Nos ptome
l,u ~u.a m.~: tu.« a~~;"t:i.c;"' ·,, 

Depois de dirigir uma exortação ã 
Hierarqtúa e de apontar w meios espe
ciais que ela deve empregar para pro
mover essa desejada paz, diz Pio XI: 

"Recordai tambem aosfieis que, quan
do tomando por guias a Vós e ao vosso 
C!No, trabalham em publico e em par· 
ticular para que se conheça e ame a 
Jesus Cristo, então é que sobretudo me
recem que se lhes chame a "llnhagem 
escolhida, uma. classe de sacerdotes reais, 
gente $.nta, · povo de conquista (I Pt., 
2,9), então é que, estreitamente unidos 
a Nós e a. Cristo, ao propagar e restau
rar com seu zelo e diligencia. o reino de 
Cristo, prestam os mais excelentes ser
viços para estabelecer a paz entre os ho
mens. Porque no reino de Cristo está 
cm vigor e floresce uma certa igualdade 
de direitos, pela qual, distinguidos todos 
com a mesma. nobreza, todos se acham 
condecoradw com o mesmo precioso 
sangue de Cristo, e os que parecem pre
sidir aos demais, seguindo o exemplo 
dado pelo pmprio Cristo Nosso Senhor, 
com razão se chamam, e o são, admi
nistradores dos bens comuns e, ademais, 
sei·vos de todos os servos, especialmente 
dos menores e de todo desvalidos. 

Mas as mudanças sociais que provo
caram a. necessidade, ou a aumentaram, 
de tais colaboradores para levar avante 
a. obra divina, criaram tambem aos 
inha.bei,5 novos perigos. nem pouco.; nem 
ligeiros. Pois apenas terminada a de
s~-stross. guerra. nert.u1·bados ot Est~do..s 
C,vul a. .:.,;'.~~t.u cl~ J,}il,i 1)1.v~ vu!i,11.-,s, 

se assenhorearam da mente e do cora
ção dos homeru. palxões tão desenfrea
das e idéias tão perversas, que é de te
mer que mesmo os· melhores entre· os · 
fiéis, e mesmo sacerct,:it('s, atraido;; pe
la falsa aparencia da. wrd~de e do bem, 
se infeccionem com o d~plora,\'eJ con
tagio do erro. 

Porque, qua.ntos ha. que professam se
guir as doutrinas catolicas em· tudo que 
se refere à a utorldade na sociedade civil 
e no r<!.:;peito que se ha de ter seja. pelo 
direito de propriedade, sej9, p<:>Jos direi
tos e deveres dos operarios industr~_is 
(l agrícolas, ou pelas relações do,, Es· 
tados entre si, ou entre patrõeL e 01,~
ra.rios, ou pelas relações da. Igreja. e do 
Estado. ou pelos direitos da santa Sé 
e do Romano Ponttfice .e :>elos prlvl1e
giw dos B~pos, ou. finalmente. pelos 
proprios direitos de nosso Criador, Re• 
dentor e Senhor .Jesus Cristo sobre os 
homens em ·:>articular e sobre todo~ os 
povos? E. sem embargo, esses mesmos, 
em suas conversas, em seus escritos. e 
em tod!l, sua. maneira de proceder por
tam-se como se os ensinamentos e pre
ceitos promulgados tantas veu:s pelos 
Sullios Pontlflces. especla·Imc1~te por 
Leão XIII, Pio X e Bento XV. tivessr,m 
perdido sua força primitiva ou tinissem 
caido em desuso. 

No que é preciso reconhecer uma es
pecie de modernismo m1ral, juridico e 
social. 011e repmvamo.~ com toda ener
gia do ,rnsW>n ,.,,n,lc 1ue· reprovamos O 

_ llJ.1.!...,...,u .... ,1o.u,1.v U.vc.1.u~L.u .. l.(, 

E olhando em redor desta atalaia e 
alcacer que. é a Sé .Al)0'5to!ica, oferece-se 
a. nossa vista, Veneravels Irmãos, mui
tos que, ou por desconhecer de tollo a 
Cristo, ou por não conservar· integra e 
pura a doutrina ou a unidade requeri-

- da, "não são toda-\'ia deste redil"; ao 
qual. porem, estão destinados por Deus. 
Pelo que o que faz as vezes do Pastor 
eterno não pode deixar de. inflamado 
nos mesmos sentimentos, fazer uso das 
mesmas ·expressões, muito breves certa
mente. mas cheias de amor e da mais 
terna compaixão: - ''Devo recolher 
tambem aquelas ov"lh4-s" (Jo. 10, 16>; 
e traga à memoria com a maior 
alegria aquele vatlclllio de Cristo: . -
"E ouvirão 111,inha voz, e só hàverá um 
só rebanho e um pastor" (Ibld.). Quei• 
ra Deus, Veneravels Irmãos, que aqtji
io que Nós, convosco, e com a porção da. 
Igreja. a. vós confiada, com um 
mesmo coração Implora.mos em nossas 
ot·ações. vejamos com resultado satisfa• 
torio rPali2ado quanto antes. como con.' 
s<1Jwi,,,·a. e cert.i. ni:ofec.ia do divino 
c;,na~i." ", 
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TELEGRAMAS DO RIO 
Autorizada a elevação do 

capita.l 
RIO. L".BAPHJ,;SS) - .O Minietrô ela 

~Fazenda autorizou a e1ev,aÇ;âo 'do ca
·pital de 15.000.000 para 20.600.000 de 
·cru?i~ic.los do Banco Paulista do Co
mercio S. A., com sede em Siio Paulo .. 

As dificuldades para o in= 
tercambio comercial entre 

o Brasil e os EE. UU. 
TIJO, (ASAPRESS) - Ka sede do 

·.:ratacio do Comercio. reunlu.se a co .. 
missão f~conomi<."'a Mi::ita. Brasileiro
.Americana, composta de diretore~ dá 
As.soctaGão. Comercial e <ia .. A merk;1 ri 
Chanbcr of CoinP-rce <lo lll(\ de J'anl"i-
1·0, que examinou os obstaculo~ e1n 

f,nma de rlisposiç:ôes legais ao movi• 
:-rnento <:'le capitais al'nerieanos para o 
:Brasil, <l:lêm de ontros· as~untos refe
-rentes ao intcrcambio comercial e11tre 
,os dois rin lses. 

Ao tern1fnrir a. t~união, o sr. An • 
d.erson transn1itíu 9.os Sf:'US C':01(>.ga~ a 
b11pfessão qu~ ~stá causando 110s 

.t11elos americanos a, consid~ra\·(>J ~im· 
~p!iffcaçâ('l da~ formalidade~ de entra-
•d<t, no pats ·para os .hon1ens de nego
,cios dos Estados Unidos. Na ~ua. 
,of)1nlão e~ta é uma ln1portante mecli-
da para inténslficar o interca1nbio en• 
tre os dois pa.ises. 

Banco de sangue 
RIO. <ASAPRESS) - .-Devidamente 

<lvtado ,1~ ararE>lha~em. moderna.. <'.S· 

pecialmr,nte artqurida.,- com atnplas ca· 
maras· frigor.iffca~ -e -c;:ránde~ df\posit os 
1,a.ra · o liquido. jA se â<'.ha'· funcionan• 
,10 ·o Banco <le Sangue, _nova rêP.::U--ti• 
,~ão t("cni<-a da Prefeitura, <1ue Ye111 

::=\S~lm ampliando o se,,..vi~o <le a~sis• 
·teneia medica á pop11lacão <la cidade. 

Ordem dos comerciantes 
RIO, (ASAPRJ•,SS\ · - Em reunião 

,10 ConsP.lho Diret.oT ,la As~nr-iacão 
Comer<>ia1, o sr. Joíl,o 'nault de 011· 
V+"ira en<"arf;t·eu a néC'e~~idade <la crin
<:ão uri:rnnte, <lá Ornem n<is Comerclan· 
tes~ aos me~mo~ moliles da <los ad· 
vogados.. A Ordem serv1rta oa ra se
l'IR-rar rft'. hC1ns P n!; maus r'omer<'l::in • 
tr.:-~. e on~stliilitaria. :::i,n publiro rPt'.'O• 

n hece..'l" nE; . PXf)lnra.cloref:, (e" e~p-=-cular1o
,·~~- ft.ve-nturPlrf"t~ <p14:' utiltzAm A f'TO .. 
fic::s1,,.o ·<le (':Omerciante" para. tran::,,n
ÇÕ<;Ys !lldtas. 

Embaixador da Fran~a 
RIO, < ASA PRESS\ - Divulga-se 

.iue o general D'Artler rJe la Vigerie, 
n~vo embaixador. àa F'raw;:::a no Bra
~tl~ viajará.. juntnmente <:"01n a. 1nlssao 
\;alery Radot, Que ~stâ. sendo cspe• 
r,ada por 1?:Stes- hreves <ltas. 

Delegado. do Ministerio do 
Trabalho. em S. Paulo 

\'l.IO, (ASAPRESS) - O Pre~i<lente 
<1a Republica assi:rtc:rn un1 rlecre1 o no
meando o sr. F-érnando rle .~ lmeirla 
Xobl"e li'ilho r,a.t"::t.- ne1~g1tr10 ao l\Tin1s· 
terio do Trah2tlbo, "m São Patilo. 

Fabrica nacional de mo• 
fores 

RIO. ·< ASA Pngs:::1 - P3ssav•iro /Ío 
-r:liper õ:a Pnn--Am~1·1Ciú1. ~PgUiu p~ra 
"Miami. o Png-~n.h~iro Cri to th1rio ele 
·s:"t. · tecnico .<ln l1'ahrk·a Na.<'ion<1l ,Je 
~rotores. o qu~l. fará ,1_11rante- ,prntro 
lrtP.S;i~s ,.uni· ,est::-utín nn DP-r,~rt·an1Pnfo 
11'erran1~l1tàl <la "\Vrl~ht .<\~ronélufi .. 
c::i.l cnrphration ". nos f;st~rlo~ Pn_iilM:;_ 

Terrninr1.dO!i t">S ~P::: ~~hlflr.~ rlP ~i::nP, .. 

d~lizac}io-, o f>n~r-11h<""iro CAio rl;;o _S{i 
re~~S~rá. n0 ·r.ra~il nri ra ::1·~~umir n 
r.l~rta. ,1P.· rlenartnmento jcle:-r)tko na 
Ji':s.i)~i,ia. 1'aétnnal ele 111otores. 

Codigo de .Justica Militar 
RIO. ( ASA PRESS) - Pelo ~1 inist ro 

•Ga.~par.- Outra. f(')ra m rece.bi<io~ P1n 
:-:::e11 gal,inete de trRh~ lho, n àlinh=t ro 
!:>iiva.- Juninr e rlr,. -Cardoso r1e .C'1strl'.l, 
r~sr,~cttvamP-ntA nrt?.sitl,..nte e rnPmbríJ 
•lo Supremo Trlhuoal ~lilitar'. ~ue ali 
f(Jran1 fn?.Pr r-ntrPgft ,10 nntt~-projPto 
cbo nnvo "'odig:n t'lf'- iusti<~ri ~ni1ita·r. 

Péla. t11e::i.m.:1 qtod<farlP forRnl Rin,}n 
Tec(>bi(l~s os. gene,;rai~- -_BoRnPJ:;"t.'":=:: Lope-s 
·de Souza. nreP-iõent"' <Jo Son.--P.lh(). ~u .. 
nremo rlp. .TnP-tic:l: Pintn ('jui:'le~. rHrf">• 
tor rln -'1-l~t"nct:lno r1o l~xPrritn. P Aco~ti· 
nho d.ns ~ant()s, t.f\ $!11h-chefe do E~· 
tarlo 11-larin rln Exercito. 

Ex?.mes ~e admissão r·-=- Fs .. 
·colas pr~paratorias de 

c~detes 
.RIO.··, ( ASA Pf-\P:SS) - Tirminaram 

r1o iJia. 1 s: õo ~nrre)if('>- os ex::nn~$. dP 
R.rl111iS$.âô f.i~ e::;<"olas pl'f'.parntori~~ ,le 
cadetê~. r1?'ali.~ailn:::i n~!õ=. ~ede~·õ;i:=: re!':"· 
))ectivas· escolas. Rp~ifies .Mi ~itare, e
Sotegio !\'Jilftn.r nP~t~ ~anital. 

Nn Rfn d~ .J::i.ne,trn nnn1parPc-~r;-n11 
~1 h3 c:tnrlirlatns. res::jrl~nte-~ n(') [)j:;:;.tritn 
Federa.) e ERtA<l()s <lo Rio e fr~~.1,~rito 
~anto. o~ rirnf("ssore,(=l do Colf.'>_g!n f\11· 
1it3.r orzani-zaram 'IUP!--t0e. f" o rltrf>lor 
do ehRino. g-enPrRl Pinto f;nifPS, f!p·~~ 
tacou '1enÚ'.ê a.s: apresentR<fa~ R<ttt'"'la~ 
,que deveriam constituir objeto no exa ... 
111ê. 

Versou o concurso ~obr~ lin.c:uas 
(português. fra.ncês e lnl'\'lh\ .. ,..;ate-
1natica, geog;rafía do Brasil e c!encias 
natur1.is. 

O ju]~arnento d;n:: nrova~ foi ::1tri· 
hu!do ás esf'ol:i:~ nrr-paratori.1~ nara 
onde já foram t"PtnPtldas ::is pfov~5.. 

' Ministerio de Minf.s 
e- Energia 

r!TO, 1 ASA PRESS) - · O Conselho 
Nacional- .àe ~!inas. Metais e Metalur· 
g-fa. sug-eriu an PresiôentP d:::1 Rer,u• 
hfl~a a. criação <ln· i\tfnis:teriQ d~ Mi· 
nas · e f}nergi~. ,medida- ronsitlP.r::1,1n 
de ~r.:.:i:nde vantag-e-m para -a economia 
hrasilêira. 

Os guardas civis participa" 
' . .l . 

rão das homenagens a São 
• Sebastião 

~TO. ( ASAPRESS) - A procissão 
de Sãn 8~bastião, hojP. ser~ Acompa
nharla. Pela córpor;n~ão do~- <111:trrl~s 
Civis õo Distrito ~'eànal de que é 
protetor. Cnmn· no,:; fi,nns anterior,,.-:.." 
os gu_arda.s ~ln1ncarão na Es<'ola Ri
~·rtdà.via Corr~i:t antes ele s~ ~irigl1·P,Jll 
para o 1oc8J da ctnicéntraçfio prntnô• 
vi,là pela União Catolica dos Gu3 r• 
rlas Civi~. 

Os trabalhos judiciarios no 
decorrer de 1944 

RIO, (ASA PRESS) - O il~sembar
gador Frederico Susseldnd, corregedor 
de Justiça. em palestra com a re11or• 
tagem, forneéeu interessantes dado• a 
1·cspelto dos trabalhos judlciartos, rea-
llzadns durante o ann ile 1944. · . 

o·e acordo com 9 que ouvimos do 
ilustre entrevistado. a dist1'ihuiç1i.o 
r1~s feitos em geral atingiu ·-a cifra de 
""1.112, contra 7.0.043 no ano anterior, 
c! . ..-:u~ando portnnto,. un1 acrescin10 de 
8:851 processos, 

Adiantou o desemloarg-ador Frederi
co Sussekin<l, 4.ue. apesar da le1 re
ferente ao inquilinato, o numero de 
despejos t·equeridos foi o maior até 
então verificado. J;;m 1943 roram pe
didos 2.319 cles1,eJos. 

A arrecadaç:ão foi de 3 milhões, 770 
nlil, 6:H;_ oruzeil'os e 70 eentavos, pelo 
Seg·µndo Oficio, em 194º. contra Z mi· 
lhões, 2HO mil, 745 cruzeiros e ;)0 cen•
tavos; em 1943. 

O Primeiro Ofielo. arrecadou duran
te o ultlmoano, 4 milhões, 674 mil, 491 
cruzeiros e ~O <'entavos. 

Houve em 1943, 9.76! hahilita,iles 
de casamento. e en, 1944. 11.431. ,·o
ram distribuldos 1 l.666 processo• no· 
vos, sen_do Que os de contt·avenç;ões 
no Joi.:o de. bicho, em 1943, foram em 
rn1111ero õe 1743 e no ano de 1944, em 
numero de 1.770. 

Os f!ag-ran te& cm 19 43, foram em 
numero de L.38~. enquanto 11ue en1 
1944-, foram.- en1 nu1nero de 2~339, 

Os lt1qu~itos no ano de 1943. at!n· 
giram é\- cifra de 4.437, contra 6.135 
em H~~-

Major H. J. Martin-. 
Tao. (AS.-\PRESS) - Deixaril. o 

Brasil dentro de poucos dias, o major 
Ilerschel Joseph l\lartin, pertencente 
:\ 1Hissão ~lilltar 1Iista Brasil-Estados 
Unidos. 

O major segue a c:harnado do seu go
verno para os J<1stados Unidos, onde 
lhe será confiada importante missão. 

Querenclo prestar uma home11agl.'1n 
e.o Ilustre mll-lta r, o gêneral Milton de 
Freitas Almeida, diretor da. Mo(o
tne<":anizRção, o'fereceu-lhe tn almoço.no 
Clube Militar. estando presentes nu· 
n,erôsos oflci;tls superiores dos Exer
citos brasti'e.ir_o e americano. 

FR4,COS e 
ANEMICO~ 

TOMEM . 

Oinba ereosotaiu 
''SILVEIRA'.' 

Grande· Tônico 

Decreto dispondo s o b r e 
isenção de taxa de agua e 
esgotos aos predios das 

missões , diplomaticas 
Rló. (ASAPRBS_S) - Alterando um 

.artigo do ,Jecreto l~i. 2.S79, o Presi• 
dente da H.enublica assinou o seguln• 
te decreto lei: 

Att. l.O)' - o paragrafo unico ,10 
art., 11. do -decreto lei 2.869, de 13 de 
dezembro de 1910, · que dispõe sobre a 
con1.'.e.ssãO ·.do serviço- de abaste~imf-'n• 
to dag-ua. atua.lm€nle a cargo do ~er ... 
viGO federal de aga:-1 e esgotos. JJaf.sa 
a. constituir o par.ag;ra~o 1.0 elo n-,pg ... 

m-0 artigo;. ao qula fica111 a<'resceuta
dos os 1Jfl,.ragramos st:g·uintes: 

Parag'rafo i.o) - ·(•"icam ise.ntos de 
pag·amento-.·_<le' taxa~ 'ctevidas pelo Mer• 
viço <Je al>ásuwitnento daguas e pe-lçs 
de esgotos. as missões diplomáti<'as 
jun·to ao governo brasileiro, d.eSde que 
s1-'jam instalarias em edifkios pertl:'n· 
c~n·tes· ·a. se11s respPctivos gove.ruos. 

Paragrafo 3 o) - O <lispostn neste 
p:l..rágr:1: ro se apl tca apf'nas ans na.Ises 
que (Hsf)en~a.m igual. tratamento. 

A conierencia dos chance= 
leres e a,· Argentina: 

lUu. l~~:;..1.\ ... ..1d.~._, • .,J - /~. lJ1·vev..::iito 
da L!ll11L0ôl~11.._:1a- Ut: l.-.fam .. :t.:l\:n.:o t.JU\:: i:)t;• 

ra. rcauzaoa ,1a cll..lall~ _do MeA1co, o 
~"rillJa.,·xat.lur L..:au \eJo:;o Len! uvu1 lU• 
i11Uú.u1.;:- t.lt;· u1,.üu-1c:::1tU.l a. · n~i,oi t.at,~111 

de;; "La .-.\av1u1ui .. '\ uupo.rta11t1: Jv1:.t1a1 
d~ lJ-"\,l\;;lH>:j All·es, a l>ÕSSJ UllH.lu.u~ de 
tXU;lllt:·~ 11a. µi-t._1.;>i..JUJQ. ri-;UlH~U, ÔlZ.t.::XHlv, 

.n&\ UlO\tt.U uo g;u,·cruo v~ruauu avio .. 
va.d,1. uua.Hdllt:1L1t..illte veios lle1cg,allU:S 
tiu l,Ollu:= v~ gO\"t:rnu~ àJtl~fll:'a11v8, lvn• 
s-~ <lt; iÍ;hvr'aJ· o- µuditlo dv gu~ c1·uo 
il..1·::;·t..:ulll1v, .:iLbli.lfH:a l1Ut; ~1.:ra. ~~a· 
u11ua.dV Ha vrvXuuà. ~0111'..:rcnc1a dq,lv· 
u1atrca. Ult~vr·a111~ra;ana, isto é. na µrt• 
1t11Jlt'a UlJvl;lUllLúi:iUt:: l!Ue ::;e u1ert:c;;a, 
pvlv~ mi h 1su·o::; LH.i.~ He1a,~uc:s L'..X l~1-1v· 
rc::; do cou tu1~u ll2, .-'.!.::i lla.\:Ut.::::i am~1 i .. 
i;;.LUU~, tlll t:>Ua maiuria, U~$€JalU 4u~ 

v, t\::nJa ,=,~Ja dcv1ua1ue::11Le e;;sdan::ç1t.1v 
H~ti.::>a. opurLu.unJ.adt:, e qu1;:; o de· 
,.:taraUO lH",O\JOSilo t1u· g·overnu de BuB• 
nu~ ~~\ires, u~ não µartidpa1· das r~u ... 
niões da Liniã.o .Pau Americana, f:leja 
trah~itvrioJ', 

E' no domingo o· descanso 
semanal garantido pela 

Constituição 
rao, (.-\b.U'lU.SS:sJ - Julgando o 

t,1'0(.;~.:t~u c.:111 q,ue sào pa.1·tes .1.\ijguel de 
vl1v-,ip;. Alves e Companhia de Ccl'· 
'"~ja.ria Orahtna., o eoiuselho H.1:g-ional 
,tv 'l.'ra '.•a1h0 deli Ucrou que a alega• · 
t;âo Ue ré uàu a::;st:gura. au e1npre• 
gaUo o <.ltrlêitu àe l"ii.ltar s1:::;ten1atlca-
m'-!tlte" ao ~ervh.;u av:::1 sal.Jados, cel"tQ 
t.:omo ê dom111gu o cl..;,::H;an:::iú ti~tnanal 
que lhe ê gara.11t1do pelo anigo ii7 das. 
con:;olidaç,:Ues ~a.::s lei5 do trabalho, 

As ativida,ües do Tribunal 
de Contas 

· 1ao. (ASAl'lll,SSJ - As atividades 
do Tr1tú1nal tle COnLas c.lurante o ex~r .. 
...:h.;Ju fi11aue~1ru de l::!4.-1 são expressas 
velus sí.!guinti.:s alga1·ismos: 

Foram 1·1.;:ulizadab 1~:, ~H~s::;õos, seli.
do 107 .de físcaliza~ão financeit·a e 
31 de tollla.das de contas. NesSas ~es• 
::;ões loran1 julg;udos, ·re_spec:tivamente, 
t o.:rns e 2. 7~ -t processos ou seja n1 
H.0&9 ao todo. Pelos m·1aistros fo.· 
n-1.111 proferidas decisões en1- 2.73:J foi· 
tos, o que perfaz o total geral de 
11.76Z processo~ ~uhmetidos ã. apre
üia(;âo do 'l'ril1u11a1 de Coutas, no rueu• 
c101làc!-., periodo. 

Promovidos 
RIO, (ASAPHESS) - O Presidente 

da. Republica ·assinou decretos .-promo• 
vendo ao posto' de generais de divisão, 

_..os ~,nerals de brigada Mario José 
Pinto Guedes e João Mendonça· Lima. 

Modificada a forma de ad" 
ministração de Institutos 

de Aposentadorias 
e Pensões 

RIO, (A8.-\PRl~SS) - Moàificanrlo 
a forn1a de administração ele a lnsti· 
tu tos de Aposentadorias · e Pen~ôes. 
o Preslrlente da l-tepublica assinou o 
segúinte decreto lei:. 

Art. 1.o) - -A adminlstraçãn dos 
ll)stitutos de -Aposentadorias e Pen· 
sões dos E:rn pregados em Transportes 
e Cargas. dos Maritlmos e cios Ban• 
earios será exetclcfa, a partir da. vl" 
genéia désta ·decreto lei, na .forma 
tio a,rt, 11 da lei n.n 367, de 31 àe de· 
zembro <le 1936,nos termos dos capi• 
tulos 10. e \2 do regulamento aprova• 
<lo pelo rlec-rcto n.o 1.318, de 27 de 
-..irnst.n de 13o'l, • 

Art. 2.o) - .:\os atuais funciona .. 
rlos dos Institutos referic1os no art. 
Lo e garantida a es.taiJilidade no em .. 
prego desde (JUe contcrn mais de 1 o 
anos de serviços na data deste <lecre
to-lei ou venham com11leta·los em da
ta closterior, salvo se já l1ouvcrern ::rn
tes adquirido, por qualquer outra dis
posl(;ão· lega 1. 

Paragrafo !.o) - O disposto neste 
artig'o não se °'plica aos cargos exer
cidos cm com,issão. 

Paragrafo 2.o) - A contar da da· 
ta deste decr€to lei. Tião poderão s~r 
arlmitído~ os funcional'ios nos refe-ri• 
dos in5-tltutos. mediante concurso JJ!l· 
blico de proYa. e itulos. 

Paragrafo :;.o) - Os funciona rios 
admitidos de acordo com- o disposto 110 

ra.ragrafo anterior adnqlrirã.o c>.~:tabi• 
l idade no e1nurego depuis 2 anos de 
serviço. 

Paragrafo 4.o) - !\'ão haven:lo ~,,.,,. 
didatos ;:iprovados ou enquanto não 
rC"aliza.r~m os ('oncursos, r,oderÃo s<:--r 
pree.n<'hidas, C'tn c-aratf'r interino, :is 
vagas <1e se verificarem, 

.A. rt. 3.o) - Aos funC"ionarios flos 
Institutos a une se refere o presrnte 
pec-reto l~i ar11if'a.-!=;é o disposto no ca
pitulo lii <lo rcgulamPnto nprovHcl'.) 
pelo rle~retn lei n.o 1.~1~. ele 27 oe 
agosto de 193i, em matcria dlscipli· 
nar. 

Art. 4.o) - Aos Cons~lhos Vi,~nis 
dos Institutos e Caixas de ApOsentn,
dorias e Pensões alem d8s atribui• 
(,'.ÕE'S <111e lhes sãn cnnff'rlcI;n~ pelas 1,-i:; 
vi;::-en te~. ca h~rA a dP e-ola.hora r c0111 

o Conselho N'a.cionn I rl0 Tr:1 ba lhf'I, n:t. 
realização das tnm~rlns de contas ,l:ts 
resntciva ~ i'nst I tu ic:õe:=.. 

Art. Íl.o) - O pr(:":::.iclent0 do f"on• 
~(>lho N'aciõnal do· Trabalho ex:11P'1irá 
a.~ norinas que forr>111 neC'essarla:-. n 
;Hlant.a1:::ão rla~ f'Ondirôe~ a.tu;1f~ rlos 
Instituto~ me11C'iona<1ns neste ílPC'r<>fo 

~ ]{)f qe (>_ntra em vigor· en, 2-1-g4ã, r~
vogadas as disposições em contrario. 

Vefesa civil 
RIO, í.-\SAPRESS) - O rliretor <lo 

Serviço N'a~ional ele- T'efesa Cicil. aca. 
ha d0 fazer imnortanti:; ,1~r-l,frac:t,es 
de c-arater tf"rniro, nrli,ant;:incio que 
abrigos ;=tnli -aerPoi-- estão sen<lo (~ons· 
trulclo.s no Rfo. em todos os s~s a,·a
nha-cfus. 

Pros:seguinflo en1 suas <lc--cl~r::i r-õ0~. 
dis~e o iluR:tre ent1·evi~tado. que já c;:e 
c?ntam a.hrigos que oférec<>rn, 1notQ
l~ao, SP.nôo q-ue no futuro, será .:i.tln· 
gida a propor<:ão de 98 por <'en to r~0 
seguranc:.:a., C'Otn os re(ugjo:=i ngnr~ (,'lf) 

t:onstru~âo. q11e r,odf'm ~E'r r-oi1side· 
ra.dns o:::i n,ethorf's do mn1HJ0, 

Quanto aos abrig-os nuhllcos e co• 
letivos •. rlest1nados a ~ranflf:S lotl-1.~-ô<:~s, 
serão, <lentro em hreve, <"On!-<truirlos 
sob as montanhas da capital do pai~. 

Concurso de monografias 
sobre a Lepra 

TITO. < ASA PIU':SS) - O Ministro da 
f:duca~âo aprovou as inst.rucíles l)a;·a 
o C'Onrur!==o rlr-- monog-rnfi;.l ~ohr<:- a lp, .. 
1u·a. que PStn.ra. .aberto ~té rlia 15 ,::~ 
011tt1bro proximo. hasendo três PI'<~· 
mios, do Cr$ fi.000.00. CrS :1 000-.00 e 
Cr$ 1.:i00.00, para o~ trahnllH?S clnssi .. 
ficados nos três pr'ibf-iro:a1 1 tH~:fl rf'S. 

Presidente da Assembleia 
Legislativa da Guiana 

tlofandesa 
RIO. I .\S.\ PRT-)SS\ -- Acompanha

do eh :-:.ua esposa. emhn' ('011 ~m a viiLo 
d;, PAnair. C'1'>m fleis:tino a Parnmari
h(1, o sr .. Julius Cilin dei Prado, pre
~i,·entP rla A~R(',nbleia Lcgislatini ·r1í1 
G11iRna Hol::111<lesa. 

Conferencia dos chan= 
celeres-

'·-ro. r.\S.\PHESSJ'. - O ministrn in· 
trrino <las· li:ela(:ôes· I~Xteriore:s. h·Je .. 
grnfoll ~o seu colega <lo Mexico. Chan
ú€'ler l·~zequiel Paclilha. pf)dindo-lhe 
para. J..~Om~ nicar ao Presi(lente !\In.nn<?l 
A vila Cama(•ho, que o 1--'t·esi<lente t:e
tulio Vargas a.gra.dece e aceita com 
a mais sin<.~..!ra sa.tisfn.<;ão o con\·it12 
r1ue Sua l·;xcia. lhe endereçou para 
que o Brasil se r~presente na Coníe-
1:encia. diplomatlca que as rtepublkas 
.~rncricanas ·do g-rupo de !\a¼Õcs Cni· 
rl:1s c.!,ssociadas : vão n·alizar no i\ll":· 
.xico ua. sf>g·un<la quinzena de fevcrti
ro vindouro. 

ltlü, (,\8,\PR!i;SS) - O embnixarlor 
Pcrlro Leão Veloso, ministro d,1s re
l:t(!ôcs ·exteriOres. empossou em seu 
Gabinete no Itamaraty, os s1·s. minis
tro· José Roberto de iracedo Sü[Ú'f·-~, 
Pr~sidente; mi11i~tro :\(':1tr Paes e A. V. 
Fern~ ra Brag·a. S<."cretario ele emliai
Xada .. i osé de A lenc-ar . Neto, e eonsul 
(lta\·io d"l '.\t-::is~imento Brito. membros 
ela Comissão Preparatoria dos doeu
me.nt.os nec.es'!-:arios á deleg-ai..:ão do 
Brasil a proxin,a conferencia int(?r
.. , mericaua. O ministro das relaêõcs 
exteriores rcz uma long-a CX\lOS-i<;ffo 

da a.g·endn. da conferenc"ia, d:1ndo ins
trur,.ües sol>re a orientação dos seus 
trabalhos. 

Visitará oficialmente São 
Paulo 

nro. L\S.\PI:F;SSJ - O chanceler 
Leão V(~loso aceitou o c-onvite para 
\·isitar oficialmente a ca.pítnl de São 
['a ui'o. 

O mi11ist1·0 interino das rel<-u:::ôes ex
terior~s dc-clarou, cntrcta11to. que a. 
sua ida a Palll\c~ia dar.se-á antes dcL 
:;;.ua partida. para o ~lex ico, onde I o· 
1na r:i parte tHt. ln: con fereneia Pa n 
Americana da ehRnceleres. 

O cmbaixri.dor Leão Veloso pronun· 
eia.tá, -por Ocasião de sua visita a S;io 
Paulo. ilnportante conferencia, na 

.._ qual focalizará n1omentosas questões 
i nternacionRis. 

Relatorio 
Imperial 

sobre o Museu 
de Petropolis 

ruo. e AS,\PJu;~S) - o ministro 
nustavo Capan~ma recelJeu do s1·. ,\1-
eindo Sodrl'!:, relatorios ~obre as ativi
da,Íeo do Museu lmperial de Petro• 
polis durante o ano de l~H e que fey, 
s~tbe1• qGe esta em pros8eguimento o 
inventario daquele estabelecimento 
histôricO-ct.1Jtu1·::1.J alcançanrJo o mPs-
1110 5.800 ol,jeto.::; rcg·istr:tdos nn valor 
de 12 milhões 316 mil 463 cruzeiros. 

Vendido por 80 milhões 
RIO, (ASAPRESS) - O grandioso 

Hotel Qultandlnha, acaba. de ser ad
qurldo por um grupo de banque1ro,r 
norte-americanos, pela elevada soma 
de 80 milhões de cruzeiros. 

Os novos oroprletario• ela. Quitan
,linh:t. darão inl<:io, ime<ltatamente, a 
constrtt~''º ile mais 11 hoteis em Pe• 
tropn!is. Térézopolis, Niteroi e Rio 
ue: J aP,_eiro1 ·.,. 

LEGIONA RIO 

EMPRÊZA AUTO· VIAÇÃO 

S. PAULO SANTOS LTDA. 
Cr.$ 12,00 

Onihus rfü1rhmente de hora em hora entre S Paulo • Sa11toa 

S l'AUl.U SANTOS 
Rua .M auá N " 67C> 

Fone: 4-.,676 
Hua do t'omercto N.• 32 f 

Fone: ô 777. ~-----
POLONIA Mi\RTIR 

O "Tll.BLET" E A POLONIA 

Um dos melhores·e mais independen
te~ periodicos ingle5es, o "Tablet ", ele 
Lcndre:, num lcngo artigo de fundo, cri
tica a polit:ca de Clrnrcl1111 e Eden, 
cCJncluindo uma aliança cm separado 
com a Russi.a. 

"Quando a Russia foi atacada, as Na
ções Unidas já constituiam uma grande 
familia e para _fazer parte de3ta fami
lia, como uma entidade, e atuando como 
uma entidade. devia ser convidaC:a a 
Russia. lê claro agora qu,:i os russos pr~
firam, do mesmo modo que o preferiam 
o.s a.lemães, ·uma serie de acordos bila
t.erais ". 

"Ha para. a Grã 13ratanha algo de 
mais_ impartante que a aliança 1us:ca, 
isto é. o bom nom2 da Grã Bretanha 
e a sua reputação no mundo. A verd:i.
de nua, que Churchill não ousou pro
ferir, é que nenhu::n governo polonês pG
dnia e:1 tr,gar à Russia territorios po
loneses a troco de uma assinatura ou 
ioromcssa sov!ticas, e esperar ao mes
mo tempo s'2r apoiado pela união polo
ncra. A· razão dLssO é que os poloneses 
viram a Russia rasgar os seus compro
missos mais solen~s. duas vc~~s nos ul· 
timos cinco anos, sempre que isso agra
dava à Russia. O maior obstaculo é 
que a palavra da Rtts3ia não é suflc:en• 
te em si mesma. Os russos estão fazen
do pressão passo a passo, procurando 
dividir a Polon!.a e ~ Grã Bretanha. O 
preço não é ::,, metade da P.olonia, mas 
sim o controle completo do Estado po
loriêJ, com todas as consequencias que 
isso poderia acarretar no. m.ar Baltico 
e no mar Negro, fa1..endo de Constanti
nopla e de Kiel dois graildes portos 
n.t&.os". 

"Quanto às referencias de Cburch!ll 
e de Eden à c11amada .. Llnl1a. curzon ". 
ninguem jamais sugeriu que Lwow deve-· 
ria ser entregue á Russia. A chamada 
"Linha Curzon ' foi pl'OpOsta como uma 
dcniarcação entre a Polonia e a Ga
licia Oriental autonoma, m_as ligada à 
Polonia. Porem, se a Russia deveria 
obter a maior parte da Galic!a Oriental 
- nes.'=ie ·caso, Sir Eyrc crow:.! recon1(!µ
dou a chamada "Linha Curz~n B", que 
l'Cservava a Lwow pa.ra a Polonh. Pe
la sua .historia inteira, esta cidade é 
polonesa_ e ilacla absolutamente em sua 
historia é russo", 

com'.:ntando a permuta dos observa
dores entre Paris e Lublin, - o ºTa• 
blzt" diz: 

"Não lamentamos que ha.je um ob
servador frnncês cm Lublin; quiln:o mais 
otnct·vadorcs tanto· melhor, sob a condi
ção cte que isso não seja mal interpreta
ch> pelo mundo como o inicio do reco
nhecimento francês desse exemplo fla
grante da .. democracia de tapeação". 
Porem, · uma · polltica verdadeiramente 
européia. a qual é tão imperativamente 
necessaria aos interesses c1a propr!a Fran
ca, uma lwldade honesta para com a 
Polonia, n&.o é facil e exije coragem". 

Al\IERICANOS DE ORIGEM POLONE· 
SA APOIAM O GOVERNO DE 

LONDRES 

Karol Rozmarek, presidente do con
gresso dos Americanos de Descendencia 
Polonesa, divulgou a seguinte declaração: 

"Ha somente. um e unico governo po
lonês - o de Londres. reconhecido como 
tal por todas as Nações Unidas, c-:m1 
?, exceção da Russia. O governo polo
nês de Londres tem um solido apoio do 
Exercito. Marinha e Força Aerea pol-:J· 
ncsas, e sobretudo do Movimento Sub
tcrraneo Polonês. Os poloneses sob a 
ocupação russa não têm . liberdade de 
expressar abertamente a sua opinião, 
nem tãopouco têm essa liberdade os 
soldado~ polonescs !.ncorporados·aos cxer
citos russos, cuja.s familias estão gua.r
cladas como refcns .em cativeiro. na Si· 
beria. A posi,ão desses soldados é '"obe
diencia ou morte". 

"O Comité de Lublin é um1. agencia 
russa. 'criada pela Russia e em benefi
cio da Russia.. Impondo assim um go
verno dos ·' quislings" · vermelhos ao po
vo polonês, a Russia' nega á nossa a:Jia
da-, a Polonia. o direito de formar o seu 
proprio futuro". 

"Scl~ milhões de .cmcricanos de ori
gem polonesa reconhecem o go1·~rno po
lonês de Londres como o unico repre
sentante legal do povo po1:més ". 

OS POLONESES NA FRANÇA E O 
"COMIT1' DE LUBLIN" 

O operariado polonês cm França é 
con;;tituido de multas centenas de mi· 
lhares de familias. Durante a ocupação 
alemã da França, os operarias polone
ses organiz.aram um và.sto movimento 
de rcsistencia polonês a utonomo. Nas 
lutas pela libertação '-'ª França.. as For
ças Polonesas de Resistencia concorre
ram poderosa.mente 'lo lado das F. F. I. 
Atualmente, as centenas de milhares de 
operarias poloneses, que trabalham na,; 
minas e na industria pesada, sã.o essen
ciais para a reconstruç~o francesa. / 

A "Com!ssão de Acordo dos Pa1·tido.s 
Poloneses '!a França". constituída logo 
depot~ do at'mlsticio, em J 940, abrange 
todos os partidos ·poloneses: o Partido 
Socialista. o Partido C:amponês. o Par
tido PDsitivista do Trabalho. e até co
munistas poloneses ~ direitistas. Essa 
Comissão divulgou recentemente a se-

· guinte resolução. adotada unanimemente: 
"A Comissão de Acordo dos Partidos 

P:1litir.oa n,- F'rnnqa 1wot0st.a sol<'n<'men
t<·. Plll_ face· à, historia e à opin'ão nrnn• 
dlàl, contra a usuxpa~ão perpetrada por 

Bierut e outros membros do Partido Co
munista Rus.'.õo, os quais, por ordem de 
Moscou, proclamaram-se a si· mesmos· 
como governo provisorio em Lublin ". 

"Esta Comissão protesta ·contra a po
lltica da Russia, que quer partilhar. a 
Polonia e submete-la à sua influencia. 
A atitude do governo rus.so._ que man
tcm o "Comité de Lubl!n" :contra a 

· vontade da nação palonesa, procura en
fraquecer a energia nacional ·da Polo
nia e o €Sforço da nação, que - segun
do a ventado do povo polonês - deve 
ser concentrado em um só -alvo: o de 
combater a Alemanha. A nação polo
nssa. Inteira, com a exceção mínima do 
part,ido comunista oficial, o qual é· um 
instrumento nas mãos do . nosso vizinho 
oriental, está unida e Indivisível. A 
melhor prova disso foi o sacri_ficlo · de 
varsovia. A nação polonesa unida con
tra o Invasor alemão, mante migual
mcnte essa unidade contra qualquer es
f orç'.l de praticar uma parti!lla da Po
lonia, A com!ssão protesta contra. a 
nova part!Jha da PD!onia, que Jogo vai 
s~r proclamada pelo grupo comunista 
de Lublin. na forma de entregar à Rus
sia os teri'itorios do leste da Polonia, 
at{i à chamada "Linha Curzon ", o que 
constitue 47.ó % do territorio · nacional. 
Esta comissão, que sempre .advogou um 
entendimento com a Russia, exige que 
esse elft~ndimento s~ja baseado nos prin
cip!os da igualdade das p!l!'tes e que· a 
Russia deixe de usar metodos . de pres
sã~. como por exemplo, a deportaç·ão de 
milhares de poloneses para a Slberia ou 
para. os desertos da- Aliia Centrai". 

(Telegramas da Avncia catollca Po
lonesa de rm1>rcnsa) 
·' 
DECLARACÃO DO PRIMEIRO MINIS• 
TRO roioNts. AO ''S'UNDAY TI· 

MES" DEf-01S DO DISCURSO DB 
CHURCHILL 

::icrviço PJJonês de Informaçõ~s - O 
correspondente· do "Sunclay Times". de 
Londrc~, deu o seguinte relato de sua 
entrevista com o primeiro ministro po_
lcnêz, sr. Arciszewski: 

"Li com grande interesse a declara
çf.J do. primeiro ministro britan:co no 
rarlam~nto. sabre .. as relações p0Iono
s:wieticas, . Sempr~,. acredito que ,todos 
03 problemas ém foco. poderão ser resol-

. vidos,· criandô;:se- -úmâ' · -atm0$fera 'ta vo
ra vel para dlséussõ~s, · Estou· ciente de 
que o tempo 'urge;· porem uma solução 
precipitada pode- resultar num· sucesso 
cfeme·ro em vtz de assegurar ·uma solu
ção ·duravel e satisf,,.toria". 

A pergunta de como poderia ser 
resolva · a rilvergencia polonosrussa, con
forme o governo polon~.s e dé como pen
a, chegar a ctse resulta.do, o sr. Arcis
zewski respondeu: 

"A diver~ncia polono-russa pode ser 
dividida e1n quatro partes: 

1. Garantias para o re,sta~lecimcn-. 
to de um E.stado polonês livre, sobern
no e verdadeiramente independente; 

z. o problema das fronteiras; 
3. A admin:stração civil nos territo

rios libertadot peló exercito vermelho; 
4. Futuras relações pelono-russas. 
."Em relação ao primeiro .problema, 

aprecie ias declarações favor_ave;s .sobre 
o ruturo do Estado polonês, feitas pelo 
s.-. Churchill e por outros membros do 
governo brltanlco, no Parlamento. Elas 
não parecem justificar, porem, que se 
proceda a amputação _da metade· orkn-

º tal da Poloni.a, e não se trate aí de um 
i;antanal, porque esta parte inclue e 
compõe terrltorios de !mportancla ,·ital. 
A condição preliminar para qualquer 
entendimento russo-polonês, que tem en
contrado tremendas dificuldadés, é ba
sear o futuro da naçã? em 'tratados in- • 
tcrnacionais de carater expllcito". 

"Meu governo tenciona, por canse• 
guinte, fazer o maximo par2. obter an
tes de tudo. ga!'antis formais dos aliados 
para o restabelecimento do Estado po· 
lonês. Quando estivermos certos disso, 
poderemos empre~nder a discu&São ·do 
ajustamento de trollteiras. Estou con
vencido de que tal problema não é facil; 
mas, antes de aceitar qualquer mudan
ça. definitiva de fronteiras, ,meu gover
no tem que obter o consentimento do 
Estado Subtenaneo P<Jlonês_ represen
tando o povo . polonês. Mau grado · a 
opres8ão alemã o Movimento Subterra
neo Polonês sobreviveu ao desastre de 
Varsovia e está cm t>lena atividade. Es
tamos em contacto cor>1 ele e o .;onsuJ
tamos cm todas as questões ímportan-
tea ". 

.. O debate no Parlamento br!tanico 
suscitou o problema não· só da nossa 
fronteira oriental, . mas tambem o da 
ocidental, com a Alemanha. E nes.sé 
ponto gostaria de declarar que não nu
trimos idéias excessivas de expansão. 
Estamos empenhados apcn~ em preser
var a unldadt. e a integridade do. Esta
do polonês. Exljimos a incorporação à 
Polonia da Prússia Oriental, da alta Si
tesia e jas parte~ da PDmeran!a. Mas 
não ·exigimos nem· Breslau, nem Stettm. 
Relnvidicam~ apenas territor!os etnl
ca. e hlstoriêamente poloneses, que se 
acham sob a dominação germaníca ", 

Tambem. o queijo será impor
tado da Argentina 

A Comissão. dP. A hasteclni~ntô rlo 
f•}staclo comunicou por tnei'o da im
nrensa. que <le i1.neiro a dezembro de 
t9t:'L serão tmno1taclos S25. Sl7 <111i• 
tr,s de queijo ele procedencia :trgenti• 
.,,. para o abastecimento de São Pau
lo1 

São Paulo, 2I de Janeiro de I94S 

PODE UM CATóLICO SER MACON ? 
Sob este inter~ssante titulo, acaba 

de ser posta em circulação pelo Se· 
cretariado Nacional da Defesa da 
lfé uma folha volante que anal:sa 
co~ grande proficiencia a momento
sa questão. 

Para que todos os nossos leitnres 
tom~m conhecimento desta interes
sante publicação, transcrevemos a se
guir o texto da mesma. 

RAZÃO DESTE FOLHETO 

O descon~11,~cimento da natureza e 
do~ fins da l\Iaçonaria tem levado 
muitas pessoas, ate catolicas, a de
fender e mesmo a filiar-se a esta rer· 
rivel seita anti-cristã. Para dar, pois, 
uma resposta segura à pergunta que 
encima estas linhas, é que este [o
lheto se imprimiu e se divulga, 

QUE E!: A MAÇONARIA 

A I\Iaçona.r:a é uma sociedade se
creta, essencialmente mã na· sua 
constituição, nos seus fins, no ·prn
ccdimento e na execução dos seus te
nebrosos planos, inimiga irrecoüci
Jiavel da Igreja Catolica, do ·proprio 
Deus, da moral e da virtude, da· so· 
ciedade e da legitima autoridade ôa 
familia e. da escola. _E isto, a l\iaçorra
ria o é em todo o mundo; tambem no 
Brasil, Pelo que a Santa Igreja inu
meras vezes, a tem condenado, ex· 
cluindo os maçons do gremio dos 
fiéis e impondo-lhes as· mais graves 
pe·nas. 

· 1 - A MAÇONARIA Jt PROFUNDA
MENTE ANTI-CRISTÃ 

:fJ um movimento caraeterist:ca
mente diabolico. cuja principal fina
liJar;le é destruir a Religião . Càtoli
ca, instituída por Nosso Senhor J e
sus Cristo. Esconde-se ela_ no cons
tante mister:o dos seus ritos e t'eu
niões secretas, sob a capa exterior 
de beneficencia e solidariedade; mas 
o seu intento real é extingu·r a lgre. 
ja e arrebatar-lhe o dominio das ai-·· 
mas. Para isso lança mão de todas 
as armas. Pela corrupção dos costu
mes cristãos na sociedade, favore
cendo a imoralidade publica, a· àe
pravação da mu_lher e da criança. as 
praticas anti-concepcionais. o des
prestigio do clero e das classes· ele, 
vadas, · procura enfraquecer a res's
tencía cristã à sua in_fluencia ~ala,. 
niéa. Mas é sobretudo,· ·pela perver
são das mentalidades que espera che
gar à vitor'a completa sobre .o · ~spi
rito cristão. 

. As suas "lojas". os seus ritos, ,is 
e~oticas e degradantes cerimonias de 
iniciação aos diversos graus, são 1rer
dadeira maquina de corromper, gra

. ças à qual obtem instrumentos aptos 
a infiltrar sem escrupulos no meio do 
povo as suas ideias. É das .. lojas" 
que saem, pelos seus· memb.ros· clecla· 
rados ou stteretos1 todos os germens 
de corrupção .intelectual das socieda· 
de~ cristãs. O divorcio, o ensino iei
gJ, a separação da Igreja· e do Esta
do, os confl:tos internacionais, nas
ceram ela Maçonaria. Esforça,se a ,:,,i
. •a, chalnada pelo S. P. Leão Xll "SI· 
NAGOGA DE SATANAS". por ,les
'truir. as_ tra.d!çé'.>es cristãs_ dos povos. 
anitfui}aú(lo pela SUbÍ•erSiÍO · tfas ÍtlS· 

titu!ções políticas tradicionais e re
la excllisão do culto católico .soc·a1, 
as uacionalidades crescidas sob· o. ln·· 
nuxo da Igreja. A imprensa. o raclio e 
o cit1en_ia, por me:o ilos elementns 

· maçon'eos infiltrados em tóda a· par
te, servem para divulgar em todas as 
chsses sociais os fatafa venenos 
ideologicos distilados nos laborai O· 

·rios · maçomcos. Graças aos m,wi
m~ntos revolucionarias, pelos qua's 
se apoderou do goYerno dos povos, 
apossou-se elas escolas do J<;stado_ e· 
procura destruir a liberclacle esco'ar 
e inwlantar a educação laicista e H.ll· 

ti-cristã . ~'avorecendo todas as dou.
trinas ·erroneas e creándo ela mesma 
teorias perversas e falsas. gerou a 
ànarc1uia intelectual, na qual l'ive o 
.mundo mode\·no, amll'ente. prõpk10 
:para a vitoria da ideia ma~onica. A,1-
xilia,'· sobretudo, e promove· todas as 
·heresias que visam desvirtuar a pu
reza ela doútrina evangeiiea, pr~-11 
rando habituar os catolicos às ideia~ 
de· lihei-alismo cristão. de- tolerancia 
elas seit.as e de pancrist!anisn10. 

A Maçonar.ia é, portanto, geradora 
de uma concepção de vida totalmen
te oposta à concepção cristã. 

ALGUNS DOCUMENTOS 

·~:-;-ôs, maçons, devemos, prossegn1r 
na demolição definitiva do Catolicis
nio" (Boletim do Grande Oriente ,Je 
Fran~:a, set. ele 1S95. pag 168) ."Niio 
esq11eçamos que somos a Contra lgrE
ia. Em nossas lojas trabalhemos pw 
destruir a inflnenc,ia religiosa, sejam 
rtuai, forem as formas soh as quais 
sé apresenle". (Congresso Regional 
do Leste ela ~'rança - Be!fort. i5-28 
rle maio rle 1911). .. O fim \la Frarwo 
maçonaria deve ser rles<,ristianizar a 
F1'ança, por todos· os meios, tuas so· 
bretmlo estrangula.ndo o catolicismo, 
pouco a pouco, com a publica'°ão todos 

4.742 horas e 53 minutos 
Dur:n1te o ano ele 19-11. n Acrn Chi• 

hP ,1e Sã0 'p;.iulr fe?. r~alizar. r,o cum ... 
primr,ntn fle ~uas; fin;, 1 icla des n~ d;1 me-
1105 de 4.742 horas e .:;~-: n""·nüfo::-: de 
vôo. se.n1 contu·c10. se ter vel'ificado 
um unico aclden:.e· • ______ .._ ________ _ 

Dr. Durval Prado 
Me/llco <>•ullstA 

-1t.. St-nadnr runlo 1ç.1r:tdln 16 
.>.o trHl. .. :5atas .ilZ • 1a • •• 

, ~sq. '1::1 H.ul4 .Jnsê t$on1rHci,u 
Cons.: c6-tn h nrH m~ h rdlA pelo 

Tél.t 1.-73\J 

OS ROUBOS EM 1944 
(' Del•i;~a~ '\-Valter Autran .. entre

gou a.o c·h--.fc <lo Gabinete fl,:, lnves
tig·aGô•s, o retato.r~o das ativ.idades 
da.quele orgão noticiai, durantt, o ano 
,i, 44. De acordo com aqut>le . doeu• 
mento, ,·erífica.se r~ue o pt·lnchlal 
movél dos roubos. roi a pratica <lo 
"jogo do bicho'', qe conto se sabe, 
causa um grande ?PrejUizo a. ecnno
mia popula:--. Alem· <lesse. são ll.ponta· 
(10~ ·conlo· f,1• res. a circulação da. 
nova moeda naciol)al, desconhecida 
ainrla por multa. gente. dandc motl• 
\·os a enganos e furtos, e finalmente, 
a atunl ;ltà dos. preç;os de generos 
aliní.cn tiélo~.. ·· ···· " ·" 

os anos de novas leis contra o de• 
ro·• (Resolução de uma convenção 
maçonica. citada por Copin-Albancel
li em "La Franc·l\Iaçonnerie et la. 
qu'estion religieuse "). 

i 
li - A MAÇONARIA NO BRASIL: 
NÃO É DIVERSA DA MAÇONARIA. 

uN:1vERSAL . 

Para mais facilmente iludir o es.; 
pirita catolico do povo brasileiro, es• 
forçam-se os maçons por fazer cre1' 

. que a Maçonaria do Brasil é ccimple• 
tamente diferente da Maçonaria do 
resto do mundo, sendo aqui simples 
e simpatica associação de beneficen
cia. Não é verdade. A Maçonaria é 
uma só e universal; tem um centro 
dirigente unieo, do qual partem to• 
dos os seus planos e ordens. Agindo 
em todos os países, e usando rios 
proprios nacionais, como de doceis 
instrumentos, para destruir as nacio
nalidades, a l\Iaçonaria é universalis
ta e universalizantÍ'l, isto é tem 110r 
fim _demolir as patrias e fundi-las- na 
grande comunidade maçonica mun
dial. A Maçonaria do Brasil depende 
do centro maçonico universal; dele 
recebe ordens para aqui desenvolver
a sua malefica trama. A lüta pela 
àescristianizaçã0 do povo, ela sacie• 
dade e da legislação brasileira, de
senvolvida em nossa Patria, é obra. 
da l\laçonarla e disso ela propria se 
gloria. O Estado leigo, a instrução 
meramente cientifica, o casame:llo 
civil, o cem!terio leigo, o agnostieis! 
·mo aristocratico, a imprensa aparen
temente neutra, a c;amanha divorcis
ta, a corrupção dos costumes, tudo o 
que vemos e lamentamos, nasceu da. 
influencia maçonica,. infiltrada na vi
ela politica e social, desde o inicio 
da nossa nacionalidade. · 

ALGUNS DOCUMENTOS 

"A l\Iaçonaria é uma só e unl'l"M'• 
sal; pode ter multes centros de. ação, 
mas um só de unidade. Se chegatise 
a perder o carater de unidade, deixa, 
ri de ser Maçonaria": (Ragon :_ Cur• 
so Filosofico, obra adotatfa na !arma
ção maçonica l. 

Teses elo Congresso maçonico bra• 
silelro, realizado em 1912: 

l.a) ·· Decreta ela a separação tia, 
Igreja e _ elo ·E~ta.clo, não é admissível 
que a· Republica mantenha uma le• 
ga~ão junto à Santa Sé: 

2..a) Devendo ser leig0 o ensino 
m'nisirado nos estabelecimentos de 
instrução publica, os institutos a eli:is 
equiparados devem dar exclusiva
m~nte aquele ensino, sob pena dei 
perder as vantagens conceclida's. 

J.a) Tendo o casa111ento deixado 
ele ser considerado um sacramento, 
condagranclo·o a lei civil como um 
contrato, é logico desse carater ju
rídico deduzir-s·e o instituto do divor
cio a vinculo. 

4.a) Cabendo toda a direção ma
terial, intelectual e moral à ciencia, 
grnnde benfeitora da humanidade, os 
serviços de civilização dos selvagens 
clivem ser de prefereneia entregues 
a, agentes e propr;etarios leigos. 

5.a) De acordo com os principias 
de - nossa organização polit.ica. ne
nhuma pratica ou cet:imonia religiosa 
p>de ser pe1•mitida .. · nos .· estabeleci
mentos puhl:cns, \'-S!}écialmenie no,; 
fle· ensino sui>erior, secu11àario 0u 1,ri-

. ·tn·il'io do govrno on tios que, por lei. 
·111es . forem equiparados. · 

6.a) Para a vitoria clestes. prin• 
cipios, a. Maçonaria cont1,ibuir:í. para 
qae reprnsentantes de suas doutrinas 
teu ham oalavra e voto nas assP,m
bleas legislativas e conselhos- mnni
cipa's da ttepnbliC'a". (Publicàdo no 
Jornal elo Comercio). 

E o qne foi, na Historia do Brasil-, 
A Qm~STÃO llELIGIOSA, (1:S 72-
1875), r:elebre pela prisão elo Bispo
~!artir O Frei Vital Maria Gon~!!I• 

· ves àe O!fveira, Bispo de Olinda e 
de O. Antonio de &lacedo /Josta B s· 
po do Parâ. sénã0 um episoclio cÍa ltt• 
ta entre· a Igreja e a Maçonaria?. 

Ili - A MAÇONARIA E!: CONDENA• 
DA PELA SANTA IGREJA 

A Sant? Igreja Catolic'a, pelo s,~u 
magisler'o infalivei, reiteradas vez,Js, 
nestes u ltir~os 20Q anos, condenou as 
l'ària;· formas e ritos ,da Maçonaria 
ttniver~al. A primeira conde11ação 
pontifícia foi promulgada a 28 de 
a!Jr-ii de 1738 por Clemente XI( pela 
Constituição "ln, eminenti", confil·
mada a seguir por. Bento X 1 V. em 18 
de maio de 1751: Pio Vil em 13 de 
setembrr, ele 1821: Ceão X IJ. em i:l 
de março ele 18:!5; Pio Vlll, em 24 de 
março de 1829; Gregorio XVI, em 15 
fie agosto de 1832; Pio !X em 12 ele 
out•1br<' de 1869, alem de outras qua
tros vezes; Leão Xlll, a 20 do abril 
de 1884; finalmente. o novo Codigo 
de Direito Canonico. de Bento XV. re• 
nova e resume todas as condena~ões 
pontifícias anteriores lançadas con• 
tra a Maçonaria. !<'anon 2335). 

Com razão. pois, diz o Concilio Ple
nario Brasileiro, no seu deci·eto J;l7 
~ 2: "(Os Parocos) excitem nos fieis 
o maior horror pelas seitas infensas 
ao nome c:atolico, e principalmente 
pela Maçonaria". 

DESTAS CONOENAÇõES RESULTA 

l.o) O maço·n incorre em excomu• 
nhão e n;io. tem direito aos bens es• 
pi rituais da lgreja: é exclui do da 
familia cristã e não pode receber. os 
Sacramentos. 

2.o) Fora do perigo de morte, a; 
absolvição sô .lhe pode ser dada e1ri 
vi'rtude de poderes especiais conce• 
diclos pelo Santo Padre. 

3.o l Para isso, requer-se que· ó 
maçon penitente rejeite inteiramente 
a seita e de~t.rua- ou entregue ao Pa• 
dre os livros, manuscritos e insígnias 
maçonicas. 

4.o) O Sacramento do Matrimonio 
só lhe é concedido em atenção à; 
parte que permanece fiel à Igreja e, 
assim mesmo. com restrições e cau
telas. O mac:on que. antes do casa• 
menta. não se haja reconciliado cmri 
Deus e a Igreja, é culpado de profa• 

· nação do ,sacramento e afasta da sua. 
união as bençãos de Deus. 

5.o) Um maçon não. pode ser ad• 
· mitido como' padrinho de batismo ou 1. 

de crisma( Conclllo Plena_rio Brasi• 
leiro, nos 175 e 188). 

6.o) A sepultura eclesiastica • ij 
nR orac/iP~ da lg-1,cja devem ser n<iga,, 
,1.1~ w~ maçnnR imnenitentes.· (Cou. 

·-ciÜo' l"lei:ario· Bi·asileil:o, no. '35-0J., 
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. · .ALHAMBRA . ~ ·Im~ereç-o :à.esconhécÍélo, com· PtUl Luka.ç, .:.... .. AÍ'A 
· · · Múlher aranha, colll ~ ·aathbone .. ..;;. AP,A,· .. _ .. . _ · 
cA-11.'f PAL;AOIO - Apenas um coràl)ão ·rolltatio; com Çary .. Gi:ant.,,,.. AFA:;, 
· 13.Ü{DEmANTES ·-', C1tpitão 'Ei!ocd, com, Enol· Fljrnh, :..;,. R,. S _ . ' 
_ cÍ:IRO,ADWAY · ~ _ Erain. cinco irmãos:· com Anile .~a.xter, - BPÁ~. 

IPIRANGA "-· Modelo,-.éonvRita.. Rayworth . .,._/,D; . . 
METRO ..;..- Dois no céu, com Sp,mcer Tracy. . .. 
ÔPE'itA ..:.: E as chúva:; chegarl!,m; éom ·Tyron,ne ·Power. -,-, R_, _ , . 

· PEDRO -11 - '.lllstudant~s dà fuzarca,_ com .. J'ohn ·Hubbll.fd. ,,.., APA • 
. _-- · 'I'iraniatserta.neja, · com BUl iE!llot. -;.;... 'APA: _ _ · 

Bl'I'Z .;..; .. A combinàção. de Mabe1; com MàrJone ·1:teynólds. ·D-
- · · · - · - · · sEau'Nnos ~xísfnont~ · - ·· 

AMERICA .:... Filho' de Tarzan, com Jollllnt ·Welssmurier. ,- ,':UA. 
:•-·'ó ·quarto 313; com Kent. '_I'.aylôr. _;_ APA. . - - , 

·ASTORM...;.. suttána. da sorte; com' Dorothy Lamour.--- M •. 
: ._ _ O'. terient~ ·e. a. enfermeira,; com · M, Hàre. ,--;- APA. .. 

;· AV:ENl.óA·.,- Correspondente fenomeno, com· Bob Hoi,e. --· .R. 
· · Sombra- da: vtnt.m<;a, com· Fay. W1·ay •. - A. _ _ 
:BABILONIA _: Quatro moças num jeep,. com Martl'ia · Rayê.- _.:..;:. APA: 
. . :-Rose, Màrle, .êom Jeanette MacDonald: _..;,._ APA_. 
BRASIL '- ·Hoi;as da tormenta, com ·Bette Davies;·:-. B. 

oras venturosos, com 'Allan Jones. '- APA. ·_ _ . . 
~BAZ l'OLZTIMMA.' - :Ce ~or tambem se morre, com Charles ~yet; - p;-, 
_ · ·onde' está essa mulher, com Shey}a l'tyan. ·- D. • _- _ · · · · 

C4MB,UCI•_..:.:. SOi, d1jas bandeiras; éom Ron_ald .:Çolin~n. -- AJtA. , 
. Tres pequenas endiabradas, çom Deanna Durbin, -:-· A. . . . ' · 

· CAPITOLIO - Rose- -Marie, com Jeanette M:àcDonald. - APA., 
-'.: . ~rç9, dQ coração, com Roddy MacDÔvial, -:- A •. · -_ _- · - '. ··: 
CARLOS GOMES - O gato é o ·cana.rio, com_ Bob .H~ .. - Al'A~·-

Turiel fatal, com Gene Autry. · - A. . . . _ · · 
·CASA VERDE -- :Soberba, .com Joseph Cotten; - .APX,· 

. Vale do sol; com Lucllle Ball. - AMC. _ ._ _ · .. _ _ . 
- CI_NEMUNDI_...; ·Sedução de.Marrocos, coin·oorothy·,Lamóur: _; APA. 

Charley Chan na -cidadé das· trevas,. com Sidney: 'I'óllet. · - :Af'A; _ 
· Luvas de ouro, com. Jatnes óagney. -.APA.. . ' 
·coLISEU - Horas de tormenta, ·coin Bétte Da.vles; - R. 

· Submarino 1miclda; éóm' Tom Neal. ....:. AP A; · 
- ,COLOMBO ...,.. Uma vez na vida, com· Liberta.d .t.amarque,:.,.. MA. 
_ . Cana.rio ama.relo, com· Afina .Neagl13, 7 ,AM'c. . _ _ _ · 

.. COLON ---. Sherlock Holmes e a voz nas 'trevas, .com Ba.sll_ Bathbone . ....;·_APA, 
Pequemi· erro, com Joan ,Bennet,' _...._ APA. · · 
A!guem talou, com Nov,a Pilbeam. - APÀ. . -

_ CRUZEIRO .:.... Força do coração, -com Roddy DàCDOWal. - Á, 
_ Submarino suicida, com Toll,'! Neal . .,.. APA. - , -
· ESPERIA_ - Herol de' arrabatde, com Robert Palge. - A. 

Canção da. serra, com Aida Luz e LeÓn Zarat . ..-·APA. 
.GLORIA.,... A canção da, seri:a, com Aida-Luz e/Leon Za.rate •. ,- ÂPA. 
HOLLYWOOD,~ Um barco e nove déstinos, com Willl~·BeJldlx,-,. D;. 

o _anel ·d:i. morte, com Tom Conwal(. - APA. · · · · · ·, . 
IDEAL.- Meu 1·elno por. uma cozinheira, com Charles·coburn. - D. 
· ·_ -F!lbo querido, co _moon· Ameclle. - -APA. · 
.JR,lS - .Santá,. com Esther Fernandei ...... D. _ _ . 

Caminho fatal·,. com. John Wayl'ie e Binnie Ba.rnes. - APA, 
lPlBANGA-PA.LACIO - Marujo fütréptd~ •. com Spencer Traei; ...:. s. 

- Oedos diabolicos, cqm Lew · Ayres. ..... AP A: - · · · 
LUX. - Nlnguem escapará-ao cast!g_o, com Mttrsh;i. Huht - APA. 

E'~ úm felizardo Mr. Smith, com_ Alan Jones. - 'D., . . 
MODE~NO -~ Histo11a de uma noite, com P.edro-t.opez: Lagar; - AP:A, 

. Clarão no horizonte, com Fred MacMurtay. - 11; : · 
OBERDAN ..., um baile no ca.nindé, coni Ni~o -NeUo. · . 
ODEON (sala. azull - Feria:; de Natal, com Peanna. Durbln •. ..- D. 

Beleza sem -dinheiro, com Joan Davles. .:.. ·APA. _ · 
(s_ala vei;melha) - Tamplco, ·com Edwàrd ,o .. Robfusori,. - .APA.' 

- , Quatro -mo.ças num Jeep, :co~ · Ma.rtha. Ray, · ,-,- APA. 
OLIMPIA - E o espetaculo_ continua,., cqm .Eddie · cantor, - t:J. 

· _- .... E's um felizardo Mr. Smith,, co'in Allà.n" Jones. - D. . 
PARAIZO - Bombardeiro, com ·Randolph Scott. - APA; 
· Noite no Da.nublo, com Neda Frey, - AlM. . _ . . 

.PAEAMOUNT - .Entre a loura e -a morena, com. Àlice-·Faye; - D 
· O.quarto_ 313.-.coin.Kent Tay.lor, ...:. -APA, '. . 

PARA.TODOS .... Entre a. loura e a morena, com Alice -Faye. - z;;, 
Varão primitivo, com Loulse A!b!tron; ..:.:.: AP A. 

PAROQUIAL. (Ipil·angaJ - .Minha Joµra. favorita, com: Madeleine Carrol, AI'A. 
um· louco entre loucos, ·com Joan Bennet. -- .R. . · 

PAULISTA - Comboio para o leste, com Humphrey Boga.ri • ..;,. APA, 
Onde está. essa mulher, com Sheyla. Ryan. -, D. · 

PAULISTANO -' Dorminhoca da fuzarcà, cori>, J\:ldY Cànova. - APA. 
, . Re!iqula. macabra, -com Humphrey B!)gai·t. - R. · · . 
PENHA .;... Nàs garras do destino,'·com ouve Brook.-,-- M. 
l']RATININGA. - Ferias_ de Natal, com _Oeannà oúrbin .. ...;· D. 

· Os anjos abafam a banca( com. os _ Anjos de C11.ra súJa.. ..;... -D. 
PED_RO I - Marq~eza, de Santos, com Jean Rlgaud.' --"- M. 

I 

Chave do mlsterio, com Robert Preston . ..,.: AP A,_ _ . . 
REOREI O .(Cent1·0J -'- O seis de -.pli.us,- da Republl.c. - . AMC'. 

. Doce lembrança.com Jol,n .Gravei;_--. APA, _ _ _ _ · __ .. 
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REX - santa,c om .Esther r~andes. - D. · 
· _ Amor a prestação, _com,.RQ3alind rirnsel;' - D, _ 
RIALTO - Duas vidas, cqm_ Cl,1!.1;1es Boyer. - APA. 

·Filho querido, com Don ·Ameche. - APA.- _ _ _ . 
ROT.AL - Dias venturosos, com Alan .Jones; - .APÀ.. ~; 

Terra dos deuses, com,Pa\11.Muni . ..:-: R. ~: 
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· R,OXI - ·corregtdor, · com Otto Kruger, - R. -
· · • · Sentença matriinoriial, éom Dennis O'Keofe. - · 

SANTA CECILIA - Epopeia da aleglia, com Georgé R&!t. - D. 
_ · Varão prJmitivo, com Louise A!bltron. -:- -APA. - . 
SANTA HELENA ;.. Almas lndomaveis, com Ala,:i Baxter, - A.PA, 

·· No rastro do .assassino, com Russel Hayden. - AMO. 
SANTO.ANTONIO - Horas de tormentas, com· Bette ,1 ctvi~s, - B._ ...... 

Vlauns perigosas: ,cóm Erlc Portman . - . AMC. · ' ·· 
SJíO CAETANO - Ninguem escapará ao cai;tlgo,·com Marsha Hunt, - APA, 

· O rei do volante, .com 'i:>'ll.~~-Bharpe, ...;._ APA. · 
SlíO CARLOS - _Estranha passageira., com Bette ·Davies ..... r.. 
SÃO· GERALDO - As 7 noivas, coin Ya11 Heflin. ;.;._ A. 

Aventuras de um recruta,. com Alan Camey, - APA._ 
·SAO JOSE' - Num corpo de muJher, com Ray Mllland, - r.. 

Revoada das aguias. com Ray Milland. ·.;;.. R. . _ - · 
SII.O LUIZ - Harry na casa da mumla. com Jymmy Lydd:>n, ..... APA 
SlíO PAULO - Filho de Tarzan, com Johnny Weissmuller; ...:. APA. 

Os_ amores -de Edgard Allan Poe, com Linda ::,11,mel. -._ APA: 
. SAO PEDRO - E o espetaculo continua, com ·Eddle_ ·.Cantor. --- D. 

,Uuas péquenas sem _cerimonias, com Jinx Falkemburg. - · APA, 
SlíO VICENTE - Regresso retumbante, com Olo;tia·Jt:an; - APA. 

Ladrões roubados, com Don Red Barry. - APA. 
UNIVERSO ... Uma vez na vida,, com Libe.rtad.Lama.rque. - APA.. 

canario a.mareio. com Anna Neaglé, - AMC. ·. 
VILA PRUDENTE - Mania musicai, Com Léon Erro!, -- APA. 

Valentia adquirida, com Jinlmy Durant. - APA. 

TEATROS 

BOA V!ST A'~ Que fim_ de seman:.-, c~m Bíb!' Férrelra, 
SANTANA -· t:J.oJ;J.umh.ramento, com Dulcina. 

• - EXPLICAÇOBS DAS <JOTAÇôES 

B. - BOM '- Filme que pode ser visto por. todos com proveito moral. 
B.P.A . .... BOM PARA ADULTOS ..,. Filme que pode- ser visto com prov.eHo 

. moral tão somente por adultos. - . _ , . 
. :A. - ACEITAVEL;... Pilme que pode ser visto por todc,s, embora sem proveito 

moral. . - ' 
'A,M.C. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filmé que. contem 
. cenas que podem impressionar ·o publico infantil. _ . . . 
A.P.A . .,... ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode 'ser assistido. 

por adultos, embora sem proveito mora,. _ . . ·; 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ser estritamente 

reservado a pessoas de sólida formação mor~\. e_ rellgiosa. · 
D. __ DESACONSELHA VEL - Fllrne que pela gtave i1_1cónveriiencia do e11redo 

ou das cenas, deve. ser evitado por qualquer publlco. 
M. - MAU -:- Filme prejudicial para qualquer .publico. 

NOT,1.; - t importante que o espectador não se conten~ com a, simples côtà
ção do filme ou da peça de teatro, mas que procure conhecei: ,pelo 
menos alguns detalhes "da critica. Istu justificará. ume. cotação: que, . 
afirmada sem nenhum comentario, poderá parecer injusta· e, 80bre
tudo, com a leitura de uma análl~~ que põe em relevo. os elementos 
bons e maus do filme· o espectador pouco a pouco, educàrá. sua 
conciênc!a. e aprmjerã a julgar po1· si mesmo os -outros filmes· que · 
lhe forem apresentados, · _ · . _ _ 

Os boletins d.a Orientação Moral dos Espetaculos contem umit 
r.ritica detalhada de todos os' filnies exibidos em São. Paulo. l!: publi-· 
cado semanalmente e a assinatura ·anual cústa crf :ÍQ,00'· na·. Cá.~ 
pítal e CrS 25,00 parn o, Interior. Il'lformações na. AssoeJação dos 
Jornalistas - catollcos. li. rua> Quint!no Bocaiuva 173, 3.o andar, 
sala 207 - Fone: 3-7760, 

...;...-::==.::.::::.:.:.:.:.:::.::.::.::.;.~;:::~~~::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::~, :~::::::-:.::::::~~.ir.e~ ............................................. : 

f Pi\3~U8J\ • Plfli\PORA - · CJ\BREÜVA • ITO i . . . . . 
i SALTO • PORTO-FELIZ • TlETE i . . 
:
: !:· ,e i 

~ auiO·Vl~CafJ?fflb Pavw 1 
i PQOA airtMAA4__ · 1 : 7~ i 

} P-~.a1,..,., ,,:>1>,17,IJIJ,17,4-0 - CJ.11:igadaa, lll,3lt•ll,Dlt• l'S,IS. J 
i AVENlDA Yt>IRANCA, 1,120 • TEL. 44U8 • SÃO PAUU> ! . . . . . . . . ...................................................................................... 

.-

E" - UMA TRADIÇÃO 
COMPRADOS PARA 

DA 

o 
· NOSSA CASA OFEREC'ER, _NESTA -EP()CA, OS ARTIGOS 

:NATAL'.- 'BEM . COMQ os SÜRTlMEN-TOS DE_ VÉRAO, POR 

Preços de. Ocasião Unlca 
RUA -DIREITA, 160--190 , CAI.IA >POSTAL, · 1·11 

Notícias dos Esfadõs 
-------:.----
PERNA-MBUCO 

JNDJOS éARIJõS, NA '1''0RÇA 
POLIC.IAI, 

ItECIFE, (ASAPRESS) ~ S~te. ln
dios <larljós, ·procedéutes tle Aguas 
Belàs, chegaram .a està capital,· e. yáo 
$ervir como ptáças 11a Ji"or~a Policial 
local, · · 

- COl'IOSAS• CHUVAS 

l':liJCIFE; (ASAP.RESS) -' O Inter, 
v·entor Federal Interino,. coutln ua re

- cebendo CómUnlcagões:'Jile varlé>ÍI, ·mtÍ• 
· ·11 iclpios , .do , in.teF-lor --<J,o ;,Ji),'1.t!).-d_o,-,. que 
anunclam.·.a- con,t-lnua)ll'io<.de', copiosas 
chu,·as e_m_. vari11,~ r!)i,:.lõ_e,s.,, _ ... :, __ 
-. Os lavradorc:!;'.·mosti'.àin:-sc 'sat!~_!ei
tos com, as boas "perspectivas,' que•· ora 
surgem com àbun·dantes chuvas; para 
as proximàs safras;·: . . ·.. _- ., ' 

ESTADO DO RIO 
·1XCENDÍO EM CARROS-TANQ,t:El 

· CARREGADOS DE GASOLINA 

NITEROI, (ASAPRESS) ·c- U'm .trem 
misto, com 30· vagões, saiu _dia '14- da 
estatão- ile Macaé, 'fazendo parte da 
composição 4. ca~ros 0 ta'Íl<JUe, earre
g;3.dos de ;3.lcool. A viagem correu n·or-

-ma.J.menté, atê perto de- Caxias. Par• 
tinilo daquela. est.ação, pouco adian• 
te, l\ô 'quilometro 76, um dos ca'rro&• 
tau que descarrilou_ e tão violeu to tol 
o choque que se incei1íúou . 

Houve pantco e o maqu1nl~ta ;,_Pi· 
· tou, ped.ind<> socorro. As chamas amea
ça va:m·· outr,os carros e atê mesmo to• 
da a ··composição,· A ·multo c_usto foi 

. REPRESENTANTE· DO LEGIONA
HfO EM ·cURITIBA 

~ representação do LEGI0NARIO 
em êu_ritl~a está a car.go do .sr. f'ran· 
cisco· Pite'lla, residenh:. nessa cidade 
á Rua Des. Westfalem 390. 

Para. tomada e reforma ile assina-
turas, compra avulsa e de nuineros 

. atrasados, etc., podem .os nosso& lei
tores dirigir-se ao sr. Fràncisco Pitel
ta. 

feità a· manobra de isolamento 'dos 
demais .··vagões. 

Partindo desta capital em trem es
pecial, elementos do· Corpo· de Bom•. 
beiras deram con'lbate, á:s chamas, lo· 
go ap_õs a chegada ao local, consea 
guindo, apôs grande luta, domina-las 
cômpl_etame11te. Ji1 elizh1ente·. pl"o;dmo 
ao local' havia. uma; caixaidagua, Dois 
carros-tan<iue ficaram completamente 
destr;uldo!I ·pelô fogo e os outros par
ci6,J.mê11te .. _ '.füda· .a_ carga_ <le alcool 
foi_ perdida. e os i'>rejizos · sobem a al." · 
guns · _milhares dte cruzeiros. 

-;__,,,·, ~ ' .. 

G OI A' S 
CO:\'STRI:Ç./1'..0 DE RODOY:f.l -

.Gúl'AN~A. (ASAPRESS) - ó I;Jter• 
ventor determinou a c_onstruçii'o · de 
uma rodovia, ligando as cidades de 
Itaberat a. Jaraguá. Essa noYa es
trada facilita rã bastante o escoamen- , 
to dos·produtos .dos municípios sulinos· 
para os mercatlos consumitlores do 
pafs .. 

DE\'OLUÇAO .D'.E DOCUlllE:\'TOS AOS 
llIOTORIS'I'AS ITALIANOS 

GOIAN'IA, . (ASAPRESS) - A í'ns
petorla de Transito des_ta capita!, j;\ 
iniciou _ll- devolu~ão dos "documento·s 
aos motoristas _de naclonalida<le ita- · 
lia11a, que havla1ri _ sidó apreendidos 
quando da _entrada do Brasil ua guer
ra contra a ItaUa. 

DIRE1'0R ·»o ]}EPAR'rA)JE:\'1'0 DE· 
EDUCAÇ!iO 

GOIAN:IA,; (ASAPRESSJ - O Tn•' 
terventor. li'eder'al assin.Ou ·un1 decreto 
nomeando o capitão .medico da I<'orça· 
l'olicial, Vasco Reis, G.onçalves, para 
o cargo· de· diretor do Departamento 
ele Dducação, õa Secretaria de I~d i; ... 
cação e Saude do Estado. 

MINAS GERAIS 
llF,ÍL'-l'ROPRJAÇ.~O UAS AÇõES DO 
llAX-CO HIP01'ECARIO E AGRICOLA 

DE JIIJNAS GERAIS S. A,_ 

_ BELO HOR!ZON''l'E, (ASAPHESS) -
Cumprindo determinaç·ões do decrn• 
to,lei expedido a respeito, .foi reque
rido pero jul~ da 3.a · Vara Civil des
ta capl_ta1, pelo advogado do Estado, 

a .citação dos proprlefarlos da5 a~ões 
do· Balico Hlpoteearlo' e _ Agrlcola de 
Minas Gerais S. A., para e!eltô de 
desapropriação.- . · .. _ 

Conforme edital agora _publicado ;no:. 
orgão oficial, verifica-se que,· 38,37-7. 
pessoas portadoras de.·tit'ulo·s do refe~
rido esta_beleclme11to . bancarfo· sã.o .:es\ 
trangelro~, 1\otàllamén(e trànceeee, 
sendo apenM L732 ações, 1>ertence11tes 

-.., portadoxes _naclcinals'. O va!-Or atua-1 
daqnelài; 'ações,. é d& 1,317 cruzefros 
c ,70 centavos. 

·A"M A'Z;'O'N-A S -
sonmr As AGuÁs no nio 

:AllIA,ZON'As 

l\IANAÚS, . i ASAPRESS) - Cau!!.: 
grande apreens_ão, â:s . noticias 'd·. eque 
'as aguas do rio Amazonas; estão .su
bindo de maneira assustad(ir"a, amea
çando as populações de · sua_s mar• 
gens. 

Níl.o se sabe, até ci -momento, ·se · 
ltonve algum dano ou vlti1ria em vir
tuda enc!,e'nte: 

CEAR A' 
I:\"At:GURÀ:ÇÁO DE nION.i:JME:.\'TO A 

-(;AXU.S 

l''ORTALEZA, (ASAPRl.ilSS) - Se
guiu 11or via aerea pâra São -LuiÍ 
o_ general Castelo Branco, comandan~ 
te da .10.a Região Miltt'ar; afim da 
Inaugurar o, busto de c,u-.Jas, qÍie 

acaba de ser· ,e,·lgldo em 11n1a avenl-· 
da "da· capital _do Maranhão. 
.. O- general éastelo· -Bran"co l)ronun• 
c1,arã uma ,conferencia. focalizando a 
personalidade do patrono dó Exerci
to nacional. 

PARAISA 
SERVIÇOS 'l'ELE!<'ONJCOS 

.TO,'.\O .PESSOA. <ASAPRESS) - ,\ 
Companhia Ericson do Bra·su, assu
mtu. o c,ontrol~ dos Serviços Tel;;fonl• 
cos, dando Os primelro_s passos para 
fazer a ·ugação telefon·lcà· cintre esta 
capital e._ Recife e Cam1)ina Grande. 

BISPADO 'DE CAJAZEIRAS 

JO.W lºESSOA, (ASAPRÊSS) ~ D. 

Indicador PrOfissional ----------------...,.;__;._ __ __ 
AD:V O,G A Ó O.S 

Dr. Vicente Melilo 
Pra~a da Sê, 23 • 2,o · andar • Sala. 24;; 

Dr. Plinio Cofrêa de Oliveira 

Rua ~ulnilno 'Bocaluva, 176 - 3,o 
.' ndar ,... Sala 823 - Te!.; 2•7276 

Dr •. Francisco P .. Reimão 
, Helmeister · · 

nua. São he'nto, 22¼ :... 1.o andar _ 
Sala, 3 ..... Tel.: 2•1643·-, s. P,AULO 

Dr. ·e.rios Moraes de Andrade 
.Ruâ Benjamim Cónstant, 23 • 4,o and. 

. Sala 88 -. Tel.: 8•1986· · 

ENGENHEIR·O.S 

Amador Cintra do Prado 
Ena.enhelro Arquiteto 

Arquitetura rallglos · coleglos, resl• 
_. denclas co!etlvas 

:Ru.& _Libero Ba.daró, 461 - Sito l'!aulo 
r.l'el.: 2·7312 - -· 

MEDICOS 
Dr. Vicente de P~ulo Melilo 

Cllnlcn · Hedlca 
· Cons.: R. Marcon_l, Sf - 6,o andar 

Apa·rt.o ~3 - 'ie!1 4-81' l 
' Res,: Av, Agua Branca n. 95 

Íl'el.: 5·5829 

Dr. Camargo Àndrade 
Doencn• do Senh~rn•· - Parto11 

Opeincõ'es 
Da. Ben. Portuguesa e da· Maternldad0 
, de S. Paulo 

· ,- ·co.ns.: H. s"nador ~·eijõ n.' 205 
':l'~l.: 3-2741 _ -- Dás 14 tis 18 hora.1, 

' Sabado: -Das 10 ás U horas 
Res.: Rua· Hafael -de .Barros, 457 

Tei.: 7•4563 

i>r. Celestino Bourroul 
11~~.: · 1.go, S. Paulo, 8 - 'fel.: ~-2622 

Coiis,: Hlia 7 de Abril, ~a5 
·Das ~ ás 6 horas· 

Dr, Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO UOSl'l'l'AJ, OAS CLIN1c:u 1D 
SANA.TOlUO SAN'I'A OA'l'ARINA 

CIROHGlA DAS VIAS BlLIAl{lnS 
Cons.: Rua Marconi, 34 - 3.o ~n<l:tr 
Fone; 4·8717 - Das 14 âs 16 lloras. 

ltJ;s,ld~ncln: A v. Pacaembú, J.Q4:4 
l"one: 5-262ii 

DIABETES 

Dr. Mauricio Levy Junior 
Especializado em Llletolog1a . no lns
tituto da Nutrição. de· 8uenos Aires 

(Diretor: .Prof. ·P. ~lscudero). 
D. P Rl~1\ESt .Oba1111ldndc e .demaf!III ''·"Pn• 
~Ra: dn Nutri~ãn - "l..?ghuea athnenta .. 
rer c:n1 gerit.J - llflstu"rbioN uervoNos ' 
Cons.: H. Barâ.o de J tapellnlnga, 278 ' 

- 6.o andar - salas 6-H a 6-J 
Consultas_: l>as 15 às 18 horas.' 

Tels.: Resldencla - 7•1029, e Cón• 
sultorlo _..;. 6-,2348. 

RAIOS X 

Dr. J. M. _ Cabello Campos 
.Jllf~IIICO RAU-IOLIIGIS'l'A 

Rlidfo•lllna;-11(istlcos ....; l-:s,111ue11 
-Rndloll\1,;féo• a doml;·lllo' 

Cons.: Rua Marconi, 94 ( Elllfkl<• 
Pasteur) 2:0 anil. - Tei.; 4-0666 

Res.: Rua Tupi. 693 - Te!.: 6•H4l 
São Pauln · 

HOMEOPÁTIA 
Dr. Artur Rezende Filho , 

!lledlco homeopata da · C. A. 'P. li~ 
Sorocabana., Diretor cllnlcn dn Am, 
bulatorlo Homeo·llatlco ·. do Carmo, 
~ons.: H ~, ~e:n:trlop Fetjõ, ~Clã, t~lPfo .. 
ne, 2- 0839. ltes.: 8-6471, Marcar bo
ra, das a ás 6 horas belq, tet: a os:m 

1ie,~i:-lque Gelá.ln, prosseguiu viagêm 
-para. CMazelras, onde .tomara. póssé.-do 
Bispado _local. Representa.rã, ô go• 
vei-no do Estado, ··na· investidura dà• · 
quele" ·Prelado, o sr. Pundu1 Carneiro, 
Secretario 'interino do Interior. . 

Rio Grande de._· Sul 
nESTAUII.ANTE DO CAIS DO. PORTO 
. POil,'1;0 ALEGfüJ, '(ASAPRESS) ....: 
lnagurou-se _ o no.vo refeltcirio do Res• 
tâu1'ante do Cais_ do Porto, · que ·t,,em 
capacidade para fornecer· 1.500. retei• 
ções diarias,. . . _ · 

Ao-;i.to -de""in'stàlação daqiiele melbÔ· 
ramentci para os trabalhadores, · com• 
pareceram altas autoridades· cívts e 
militares.· · 

· NOVO CO~U.NDA-NT:Íi 'DO 1,o · GllUl'O 
RR. -~IM, . .. 

. PORTO ALEGUE, (ASAI'RESS) ..;, 
Encontra-se. ·nesta papiiái, ~o· .gerierál 
Newton Cavaleantt, comandante do 
1.o ,Grupo de-· Regiões Militares, recen• 
temente nomeado. 

· Segundo declarações µrestadas a. 
-Imprensa, o· ihtstrel militar realizará 
uma el-'.cursão pelo Interior- do Esta• 
do, ·em carater cU, serviço. 

AUXILIOS -DO GOVERNO l!JS'Í'ADtJAL 

l?O.RTO AI:.EGRE, (ASAPRESS) -"-' 
O ln.tervento1· Federal_ assinou um de
creto, concedendo varlos creditas es• 
peclais, montantes. e111 J mlllião de 
cruielr9'i, -afim de auxiliar ·as entid,;.
dês de a3slsten-cla social elo • Jtstado, 
<tUe assl111, poderão preencher as suas 
forma!ldades, 

l>E:\'UXCIA CON'l'RA :FABRlCAi\'1'ES 
DE 11..IEDÍCAlt~:NTOS 

POR'l'O ALEGRE. (AS'APRESS) -
. Será. instaurado lnquerito, elit torno 
<la rumorosa fraude· de medlc,,.'i11entos 
fàrmaceticos, <len unclaà·os pela sen• 
sa·ctonal 'eutrevista concedld_a pelo: ma
:Jo,. Luiz Eutorgio Cerque Irri. Cailtilhcis, , 
·chefe d<> Serviço I•'armaceutico -tlo 
Hospital Militar d-e Porto Alegre, a 
um jornal local. _ 
· O _.diretor geral do Departamento 

Estadual de Saude; sr, .Eleyso·n. càr
d?.so, sollclt<',u 'da_ Pol1cia. varias pro
v1âenc!as, no sentid<> àe ser instrui• 
do um processo. 
· Serão sub11;1etl<los a exames, nos la.• 
boratorios daquele orgâo oficial do 
Estado, .".!rios pródutos medicamentos, 
(Jue _ estao sendo recolhidos_. dos 
estabelechrrentos farmaceutlcos .dest~ 
gauitaL Recorda-se que . o Luiz 
C_erq1•eira, -havia declarado _ha .Poucos 
_dlas, POr intermedio da il:nprensa gau
cha.. <J.Ué P51tava s~udo vendido ao pu, .. 
hlico. 11\'rande qtlantidade ,Je · remedios 
e injeções, _constltul11<lo, portanto, um 
atentado á população, que não en
c,ontrava :bismuto nas lnjllções ele bis
muto .. , e os ·outros casos semellia.11-

Q,UASJ PARAl,IZADO í'l;:J.A" SEC.o\ O 
TRAFI-;Go FLUVIAL 

PORTO ALEGRE, (ASAPHESS) 
O sr. Benlto Cabaneies, comissario do 
''.~l>Or "Osvaldo Aranha~'~ de~larou á 
re1lo1·tagem que devido a. seca, que vem 
sendo obse.rvada ne_ste$ ulthno~ dias 
neste Esta~to, a navn~ac.::1.o fluvial •tem 
soCr(do conslderavelm<tnte, - a pouto 
de ficar i,aral\za<la, Os 1>rejuizos com 
tsso, são íncalculaveis, porquantn ,.o 
tl'anslto rluvial na ~Ida eC<>nomlca 
~aiwha ê U!Jl fator impresclndi"vel. 
, egunrlo _ a~ palavras /lo antigo na,•e
gador. ha certla de <1uatro meses o 
niveJ dos r!c,~- que cort.1.m o Estado. 
,·~111. bàixa.n<lo c<:>ntlnuamente. Até Ta
<1uarf Rln<la ll l>Mslve! viajar. mno 
é}al élll r!iante, .·.os bascos não con-,;e-
q·uçn1 passar. '-

Como ~e s-a,he, 'a r.ona conipree• /fh'lil 
entre _ Porto ~farlant,e e Lageado, ê 
1 _ro<Iut<'ra de gr11.nde parte <las mer
~e-rlorfA5 ·<·onsumJdas nesta ·rapitaJ ~ 
1~t't1 out_ras cltlarJes. BJntretanto. rlevt
~,, estàr'_este trecho i1t1pedldo ·ao tra•· 
fegn <le embarcacõês r1·.vlats, o servt
;o de tra nspOJ'te eiltâ sendo· rea•za.do 
por· estr~das. de· rndai;re1n. 

1.ER E PROPAGAR ~ 

"LEGIONARIO'' 
4 DE\' ER CE roeus 
Q§ OAlO~ICU§ 

/ 
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EnTFlOlNlÊ RElCiO 
. . ~ ,:.. / . ~-- ' . 

Um escandalo, nunca visto em Irai~ 
na. Provin_cla Ecfesiastlca de, Porto 

- Alegre, sucedeu ·na noite de 26. de 
dezembro ultimo: .....: JJm gr,u'(IO éle 
homens, tenclo à fI'.eÍlte um: individuo. 
fantasiado 'de Padrei. com. sobrepeli!' 

. e estola, livro na m~· etc ... , segm
do de- 'dois falsos µoivos (dois !lo• 
mei;is), dirigia-se, d·e hotel em )1otel, 
cant.a.hdQ hinos sa~rós, com letra. de
turpada e macaqu'eando cerlnio1iias 
religlosàs, como· casamentos,: ben- · 
çãos <le ca:sae, objetos e berp 'assim 
de· um prese-pio _do menino Jesus. 

O povo catol1co de h-ai · sentiu,se 
lfo1'rQrrsado. A reasão, porem;, não ,de· 
morou. . · · ,,.,, 

·Ao chegar o grupo sacrilegó· dian
te do úasi11ó Guarani, ali o esperà'v,a. 
uni grupo de moços catolfoos deei
dido:f-a acabarem com a·. profanação. 
Ao entrarem àqueles tndlviduos na-· 
·quele reclÍito, pará dar àz.á11 a sua. ou
sadia foram · eles atingidos por uma;, 
chuva de o~os, que partiram de todos 
os lados so_bre_, 0 pseudo Padre_ e os 
demais· comparsas; 

Ho'uve disturblo, protestos, . pri~ão 
e .tudo se acábou com um .caloroso 
aplauso aos jovens- que honraram a 
nossa crença· e fizeram-se dignos.'da 
confiança' do povo de Iraf. 

O PAPA ASSISTE A . UM 
CONGETRO :oÊ NATAL. 

Por um despacho p_rocedenle da 
Cida(e do Vaticano; informa a N; C . 
que Sua Santidade o sa:nto·Padr:e Pio 
Xll abençoou pessóalmentE\ aos ar
tistas· que oterecerain, u·m concerto 
de Nàtal_, na Sala das Bençã'Ós da. 
Basllica de São Pedro. A orquestra 
e_xecútdu perante uma numerosa..· âs
sistencia. a ~nssa · de Mozart. As m\11· 
sistencia a Missa de Mozart. 

MOVIMENTO , 00 AEROPORTO 
OE GONGONHAS . . - . 

De aco..-lo co1n dados ofiefais,- no· 
anó cle fa43, oassa:ram pelo Aeroporto 
de Sã.o p~ulo 68.415: passageiros, sen• 
do que 4ltn 44. passáram J)Ol' esta_ éa• 
pital. ,H2.ZIR passa.ge_lrr,s, 

':'al numero lrtclúe efubarques, de• 
scmbarques e passagélros em transito. 

NOI ICIAS DO JNlfRIOR 

PIR.ACICABA 
No dia 26 _ proxhno páW!do rea,Jizou• 

se_ na. e.idade de Piracicaba uina brilhan
te solenidade, promovida pelos !têvmos. 
Padres Capuchinhos, que 'de&de 1893 vêm 

· dirigindo coni todo. o' carinho os fiéis 
que frequentam o Santuarlo do coráção 
de Jesus. 

Tratav11-se de solenir.ar a. pa,rt!da :de 
varios seminarlstas que seguiam ·pua o 
Noviélado e dé três .ieÍlglósos ·cap'Üchi• 
ilhos que partiam para. à. long!nqua. Ama.:. 
zonla. São os seguintes os novOli mi~· 
sionartos: Revmos. Frêis Pe, Timoteó 
Ma.ri,.,· 'de Porangaba.:, Pe. · Felix Ma:ril-í 
de Rio das Pedras, e Pe. CClestin; Ma• 
rla de Ítú. 

~alando em nonie dos miss·1onar1os; o 
Revtno. Frei -Thnoteo ' d~J)ediu-se do.s 
profcssi>res · do Semlnarió · de São Fide• 
lls 8 cie todos 05 seus alun~ •• numa ro• 

- movente ora.ç5.o. que· inflamou o ieto 
de todos os presentes. 
. A seguir fora,m representados '\'Uioa 

uumeros de palco, s.lt~ ~ )d 
fino mogralllll, m\Jli,t .... -

_.-r, 

i) 
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Nossa Senhora, Rainha da Polonia 

---------------------
Todos os filhos têm a impres:;;10 de <Jll<' <,u o:s p1·cdilrlo, de ;;u:1, 111:,c,. 

s:.Co lcm sempre um fondo de Yerdadc, JJfn .. ,. 110 coraçito de toda m;,c La al:._:un1 
pelo qual dedica particular carinho a c;ich ;·,;t de óC\I, filhos. 

]·~ C:-<<l 111ljJ;·c-'.")

tÍ(U\1J c,prTial 

O mesmo se clá cum ]'\ossa :-;c1ll101;1. 'L,,!.,s os povos eh trrra ,e rcp11Lt111 1,i·c,liklns de 
1\os~;i. Senhora. E a cxplicaçáo disto é muito ,;111pk,: cb <: .'.\[;1e de todu,;. 

::\Ias a Polonia tem verdadcira1nc11tc títulos pmKo co1111111s, par:1 sr dizer prc·likta da 
Rainha do Céu. Ao longo de toda a h istori:1 po lonr~a, a prot c(áo de ;\ [ a :·:a ~a nt i,,i :;,;i l: Yisivcl. 
E, sob as invocações de Nossa Senhor;i de Czcstocliovz:. de Nossa Senhora ck O:-lr;1 l\rama e tan
t,ts outr:is, ela não tem cessado de proteger os polonc:'cs. 

Voltamo-nos, pois, cm espírito, para ,t .~·lorio~;i Rain h,t da P()lon i,1. ro:·;;11H !D· lhe ;irdcn
temcntc. que proteja a nação polonesa. ,\ !gTcjil di,. ele ;\os,:i ~cnhora que· ''cL:, por :'Í ~,í. (·:,ma
gon todas as heresias no mundo inteiro". 1.-:sma ~·ne Ela na Polonia a heresia :;·.;victica i-::· n ouc 
do fundo do cora,ão desejamos. 

Nosso cliché· mostra a Virgem de Ostra Brama, venerada cm Vilno. 

O IMPASSE POLONO-SOVIEIICO 
Declarações do sr. Tomasz 

~xporiam 
Arciszewski " ... muitos lideres 

dos russos" a ficar prisioneiros 
subterraneos se 

LONDRES, rReuters) - O governo po-
1onês em Londres está hoje preparando 
um novo memorando sobre o impasse 
polono-sovietico, o .qual será enviado den
tro de poucos dias aos chefes dos go
vernos allados, inclusive o Presidente 
Roosevelt e o ministro Winston Churci!L 
lsso foi revelado hoje pelo· primeiro mi
nistro polonês em Londres, sr Tomasz 
Arciszewski, numa entrevista que con
cedeu ao "Evcning Standard" de Lon
dtes. 

O primeiro ministro polonês declarou 
não saber ainda se os problemas polo
nese.'5 :serão discutidos na proxima con
íerencia · das. três grandts potencias. 
Afirmando que, sob certas condiçõe,;, o 
governo polonês estaria preparado para 
cooperar com o exercito· russo, na derro
ta final da Alemanha, o sr. Arciszewski 
acrescentou: "Poderíamos levantar um 
exercito de 300. 000 homens e colocá-lo 
:;ob o comando tatico soviettco, · se nos 
fossem dada.'5 certas· [l'arantias, .Deve-se 
recordar que nossa.s forças já estão em 
ação contra · os alemães .. " 

o primeiro ministro polonês disse que 
seu .governo reconhecia a nova situação. 
Qll# surgiu, agora que a Polonia . foi 
libertada e que, dentro em breve, taJvez 
dentro. de. dez dias. toda. a Polonia es
tará libertada dos alemães. 

"E' este um momento grande e emo-

Pio XII recebeu o gen. polonês 
Andrew 

VATICANO, (Reute1·s) - O.Papa Pio 
XII recebeu em audiencia privada ·o ge
neral Andrew, comandante-cheie das for
ças polonesas, acompanhado ·do embai
:xactor da Polon!a . no Vaticano. 

O general Andrew exprimiu a fideli
dade do povo polonês a s.s. e lhe agra-· 
deceu a.s provas de caridade e amor que 
tem demonstrado pelo grande pais mar
tir. 

Em nome de todos os· seus ·soldados, 
o gema-a! pre:renWou Q Pàp!!< com . um 
esçudo de armas de prata, .com a aguia 
polonesa e a · efígie de Nossa Senhora · 
de Ostrobrasska. 

O Papa proferiu breve. alocu,Ção agra
decendo a homenagem e dando sua ben
ção a todos os presentes. s.s. falou 
em francês .. 

Stettinius participará da·· Co.n
. f erencia . inter-aliada· 

WASHINGTHON, (Reuters) ...- O sr. 
!!:qw.a.rd SteWnius, em sua entr~vista.. de 
hoje, á imprensa, declarou que assistirá 
a conferencia. · dos · Chlles de góvemo · das 
três potencias. juntamente com o Presi
dente Roosevelt. 

[('OóU 0/AIUl.1'-0 
r dovo •• ,, ó 
• ~ i Y I Q fi' A B l'O a1 

cionante para a nossa ação - disse 
o sr. Arcisi1ewski - mas o momento de 
regozijo ainda náo chegou. Estamos es
perando dos aliados e dos ru~os a so
lução. F'izemos tudo o que pudemos e 
pouco podemos acrrsc~ntar ás nossas de
cla.rações anteriores." 

O sr. Arciszewski reiterou que. na opi
nião dos Poloncses de Londres o governo 
ele Lublin não é mais do que uma co!C'
ção de funcionarias civis, patrocinaelos 
pelos russos e que as divisões polonesas 
que auxiliaram o exercito russo a liber
tar Varsovia. são "controlaelos por oficiais 
não comissionados e oficiais de alta pa
tente russos". 

Disse ainda o ministro polonês que 
continua em contacto com sua adminis
tração Subtcrranea · no interior da Polo
nia e que as forças ·,ubterraneas estão 

cooperando com os russ'.ls. dificultando 
a retirnda alemã, destruindo linhas de 
comunica,;ã<> e lmpedinelo que os ;,Jc
mães leven1 consigo :;uas pilhage11,5 e ma
teriaiz de guerra. E1:.,cs homens, po
rém, segundo admitiu o primeiro m:nis
rto, estão atuando c0mo forças inde
pendentes do comando do exercito rns
so e nem sempre se revelam ao exercito 
russo. como "durante o primeiro avan
ço soYictico ·•, pois - explicou Arciszewski 
- muitos dos líders subtenaneos so
mente se exporiam a ficarem pri:;ionêi
ros cm poder elos russos". 

O primeiro ministro p~lonés expressou 
a esperança. de que a despeito das difi
culdades de comunicação, lhe seria pos
sivel manter contacto com suas forcas 
na Polonia em seguida ao avanço wvic
tico. 

OFENSIVA NORlt-AMERICANA tM GRANDE 
ESCAlA NA FRENTE OCIDENTAL 

Violenta luta . em Wiltz e Schilburg - Of en• 
siva britanica . Condecorado o tenente• 

general Hodges 
STOCOLMO, (Reuters) - "Começou 

nova ofensiva de grande escala do gene• 
ral ·Pattin, na frente ocidental" - anun
cia a agencia oficial alemã, D. N. B. 
VIOLEN'f~\ LUTA EM SCHILBURG 
LONDRES, (Reuters) - Informa-se 

nesta capital que ao norte de Sittard, 
na frente ocidental. na sua investida pa
ra leste, as forças aliadas estão travando 
violenta luta nas proximidades da cidade 
de Schilburg, centro estrategico de co
municacoos, na principal estrada de ro
dagem de Sittard para Roermond. 

Ontem, assinalou-se o degelo na. região 
de Sittard e foi ·em meio a lama que ·a 
Infantaria britanica avançou para captu
rar Hongen e a aldeia de Heider. 

O AVANÇO INGLES 
QUARTEL GENRAL DO MARE· 

CHAL. MONTGOMERY, (De Charles 
LYNCH, cc~respondente especial da.· 
t,.,GENCIA REUTERS) - . As. tropas, bri
tros a noroeste de Hongen, capturaram 
hoje uma sér1-J de aldeias na rodovia 
Hongen-susteren. Mais um trecho·. da 
rodovia Roermon.t-Sittar.i, onde é pesada 
a. oposição inimig·a, está agora·em poder 
dos allados cem a. captura. de Schilburg, 
1.500 jardas a leste de Echat. O avan
ço.media·nas ultima.s 24 horas foi de.3 a· 

Ao norte de Nij.'!:1egen os alemães lan-
4 mil jardas. 
çaram três a taques. Os dois prim~il·os 
fora.;n repelidos e' o U•ceiro atingiu a 
arl'a de nostDs postos avançados. Agora 
o :1•'.lmó ataque germanico está sendo 
repelido. pelas ,tr9p~s do ... 01·11ncu·Q /.lX~~-
~tQ &~~. 

CONDECORADO O GEN. HODGER 
COM O PRIMEIRO EXERCITO DOS 

ESTADOS UNIDOS, (Reuters) - Por 
Montague Taylor, correspondente espe
cial - O tenente general Omar Bradley, 
conumdante cllefe do 12.o Grupo de Exer
citas dos Estados Unidos, referiu-se á 
paralização da contra ofensiva germa
nica na direção do Mosa. 

"Gostaria de aproveitar esta oportu
nidade - di5se o general Bradley -
para exµre.s.sar minha admiração e devi
da. a1>reciaçáo pela maneira com que o 
pril11.ciro exercito dos Estados Unidos 
soube se comportar nesta luta. Aliás, 
jamais duvidei de vossa capacidade de 
enfrentar essa · emergcncia, Aprove:to, 
pois,. o ensejo para cumprimentar o co
mandante deste Exército e todos os seus 
oficiais, pelo magnifico trabalho execu
tado. Devo dizer que os meus sentimen
tos· são tambem compartilhados pelo ge
neral Eisenhower. Todos võs do .Primei
ro . Exército dos Estados Unidos comba-

. testes magnifica.mente bem em uma das 
mais importantes batalhas da atua! guer
ra_ O,<; dias que ·se passaram foram dias 
de ·decisões rapidas em que não· havia 
margem para erros. Todas as decis~ 
tomadas foram absolutament<c" certas". 

A condecoração foi conferido ao ge
neral Hodge pela , "maneira magnifica 
que conduziu o Primeiro Exército dos 
Estados Unidos através da Normandia, 
Luxemburgo, Belgica e Holanda e. final
mente, através da linha Siegfried, do dia 

. seis de junho ao dia 14 e! ... setempro de 
illl .. U~ 
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AS fORCAS RUSSAS JÁ AVANCAM SEM ENCONTRAR RESIS~ 
T EN C I A O R G A N I S A O A P O R P A R T E O O S A l E M Ã E S 

Cracovia, Lodz, Ton1azow e Kutno ocupadas Novas ofensivas na Prussia Oriê"ritãl 
e na 

Se 
Ucrania Sucessivas ordens do dia de Stalin anunciando as vitorias sovieticas 
a ofensiva sovietka prosseguir em coordenação com a pressão de· Eisenhower 

\10.SC'Ol .. , (f:.<?ULers) -·;- l '.raco, :~. 
cuja. captura foi a.nnuciad,1 rw10 
J1,a:ccl1al ~talin, fica,s-obrt1 o .\lto \ i'.;-
11:!2, e é urn gra1Hl~ centro rodo-Ci-·r
ro\·iario, e impoi-t.ante t;i<lade. mt1..nui.1.-
111reira, ria riarte sudorste da. Poio-
1,:;t, ..\ ci<lade fi('n. a SO quiiornctros 
1:~ Clt-·.it-;:dtz. loc-alidach: situada ntt. 
fr,ink:ra. da. Si]P~i.-:1. pru::-sia.1ia. 

!'t;(cOYi::t {oi e.apita! <la Polonja :11t, 

;íj,·~~- t: <:;;Lara. <'111 poclf'r dos alunf;f-"' 

IIH lll·; \t JIO 111 A 1)1·; ~·:'.\ L 1" 
).!(,:-;:c(,t', ( llf':iter::-) - ~\n1invi:1nd1) 

~ uif1t'.irR <le Cracn\"ia. o rn:i.rec·lul 
~-:it,1.:i·1 dirigiu ao man-·cl1.:il J(onk\·, cu
u1,,JH;;_;·;t(! da 1,ri111(·ir;1_ f1·r:1~:C! n\;r:111;;-i. 

.!. f': él') ~-~1J Clif'fe ôr Esta.Jo )_1;>i(,r, 
".'i•:: :d Soi-.:.olo·,sk:•, a sr:'g-llinte ür,·k1n 

J.,,o:· 
".\s t:'(Jpns ri.a primt:rn. f1·i:::nt(>. u\~;·;,

,·0~110 r-.:·~i!;t;ic],) <iP. um 11c-rfE·i:o 
.,.::.1··:1l-') de Cl'l'-ül\·in1t,nl1.}, (·tn (·ni:

·Tu co:·,l 11r11 at;,que f:-untJl. lo1n:-1-
l:)1n de Rss;ilto, hc>jt-, 1:., (ic j:Jllt''Í\"0, ,t 

•.. :f,;J. c:-i1,;t<1.l f: im1,01·1::i:1tü c~0 11:_r,J 

( u::.,;·,-.l e pn!ltic:o d;1 l"'olu;1í;1, ,1 ,·:
c·;i.,::r: <i~ 1·r,-i•·,-,·.·;;--:_. 1,oclr-rn;:.r1 f,11·1.,,l,·z·, 

l·:0,s de.t'S;ts iulrni.c;as (lttc Jd (1V·J;1:111 o 
;-1•.-,=s:·u á bac:ia c.:trl.,onii.,.na de Do:n-
11(:v'.-.(:;r. 

.\tin.1 df' comemorr.r c:-;::-:a \itoria. ::.., • 
r:0 di~p;u·:..d;~s:; hoje, As , intl~ ho,.-,", 
!lura cie 1\1oscou, :.;-1 sa1,as de ;3:.'.1 ,·0-
11,1: .. c-:s··. 

:i.a ORlHJ)l no DIA IH; ~T.\Ll.'\ 

:,h1,'i__:Qt:, (I°~(Ulr.l";,j) - J;' O :-,0;guit:

tP. o t.::xtü da trrcei::a ~.-:,u ;n do Lii:i 
d,> rnan·chal ~{alin, ciir:~,1, ;:.o t-.':..:·ni·r<1l 
t.'. :t?·n:,:i{ows!.;:~·. eorn;-1n<ü111tc <Í:l t':'r
t-'::ra fi+:·nte <ia 11.uy;~ia Br,1:,...:.,:i, e an 
c!1~ f(; <lo ;:;cu E:>tado .Mai.vr, ed1tral 

! 
l 

" .. \s trvpas da tu ceira. 1 ( 1ite --..:a 

no Ocidente, a guerra estará no seu fina! 
J~:is~,:t .. I::·;tllc.: !(J,ilO J•:::---;:u!o ;'i. r.,(.-·:1-

s:\·a. ("01n 0 aJH.Ji<J <l<· :1";;1:-:.:--1•:(•:-=- ;,.::ul;w;-; 
cl;1. êJ·tilh;q·i,1 (; dn:-; f•.·J ,·:1:-:; a( l"('n~. i,·

romJH'r;1n1 atr;:\,.,·:-c d,,." 1,i·,)rund;i~ <i(·

f,:,;;1~ <1li'-1:1i;;-; ll<l Pi·u:,::-:i.t (ir·it·r1t.1I. <p1•] 

l1aYia)11 :-::do ('on:--t!·1:!1L::-: d111·:111!i· l111i

I-:,n pci-indn (· \"cE,·('!Jdr1 nli~,1 i1:;id:l. J ,·-

~iStPni·i:-1 i n 111i_i::1, ;1 ,·:i 11•.:1 ,·a 111 d111·:1 n-
l;, cin('() (ii;1·-:. e:, kit;dl1;1~ p(c·ll:--Í\;·~ 

.!l<<i. u:n;1 pr,)';•1:r!:11.r<l,· {1, 1:, q:1i]o?1J··-

1rn.c.:, an1p!i;~l11io ;t l):·t :.;1;! p;tLi 1;q '! 

l(,111c1 r():--:. ~\r, ,;l ,-"1·:·,·r dt· :--1:.i 11(1·1·.-

\ ;s :is 1.i-op:1s d:t tr·:·t·,-\:·;i fr,·:1:1· 11k: 

ni,::1:i tíl1n:1.ra:11 e·· ;1~::-::;!ll<1 ;'.:'- 1·:d~:.:(s 

fortific:idas d,·, I\il1-.;1l,·r1 (· !!:,:..:1,:t. q; 

:-·;-1;;; !rtl;.,;l'~ ;1{,ri··;-1-1 :;-i:n:,1.-1.1 r;11•\:11:;,J 

1i.taJJcio, p;:r,i 11 i:f!< :·1nr e),, r1,;1is cc 

t;n11 ( ,;: ! r;: :--: j .-,. -:~li,.::!,'.,·-: h :r [, 1 t ;: ,i;1 :-. 

!'arn 1·(ir11,·11:nr;:r r ~1;• , :t1,r);1, :--1 :·;10 

di:--:1,ar:1<!;:,"-' h11.i,·. <·r:1 ~\t,,-,-<,11. 

~:.'. I ("(I lilt•,,(·<. 

l'L.\.,,..h e Jil..\ \\ .\ J·'.11 l'ODLII IJ(>,-. 
H t -~-'-:os 

i ) 1: 1 ;-1 :·r '·:: ' ] 

d,, dia, ;,;t:;:,1·i;,n1i•.1 '!':· " ,-~,, 1·,·.: 

n,.-:s:) c::1·tul"(1il ~lla·.,.:-.:, •::i'.!nrn, 11",'.'; 

;10 ~;1! (i;t f11)11tf·:r·:t cl;i 1 1 : \ 1r1, il-

tal. \..' ;t l(J(';:Ld<"rl,·· d,· P!.1:1-,:1\. 

.J.n E :..:t onu1·;:\s no HI.\ - ,i:,t-:1>.\ 
UE LODZ, 'l'0.11:\~ZO\\' E hl T.\O 

:.llJSt'(1I·, 1 l:,-11:,·r.~, ---· .\ , 11i.1rl;1 o:·~ 

ti• 1:1 1:!) t:1;t \,a;\:1d:1 !1PJ•; l" :{/ :::;,r, -

< .. {,! ~:;1):11 ,, q:r;;..:_: .. :; ~1" i,1:,r,·,,_·!t:d 

J;1):-.o~- . ..,"\'>I-:_,·. ('(•:n;11p!;111!,· cl;i :--,·;.:n,:i::t 

{:, 111,· d,1.. 1:il; l!r.in,·;, ,- "" c\i.·:o 

<W :-, 11 i~-'"ta•lu )Ta ior. 1,;vl1t..:r<d 1;t\6olu
l11,\, di3 u ~v~ui11:\·: 

''.\:;.: trop:1~ d:1 ~c-g11nd;t frente <LL 
J"~liSSÍ:l 1;r,1Jll·;1, tkS<•IJ\Ol\'('1l<]c1 Hl.l-

0(1·11:-:.Í\;t, ;1s:-:;ci_ltnram hnj0, 1~) de _1;1-

11f•iro, as cicla<lcF d1c'. I\Iil:l\\·a e D;,;la\ .. 
do\\"O, i;npfirtantc-~, .._-r·ntr0:--; d•! (._·onit:• 

11 :(._~;.it·ão (~ pontos forte~. Jl;i!-( l)l't)Xi:ní

il:idc-~ da fi-ontcira Jll('ridion;il d:1 

l'ni:--:.•:in (1:·knt:il, .1.s:-,;im.como :i cidade 
(k j>](,n:-;i~. ~Tcinrh.' \·;·n!:·o de c(1::;11-

'!i,·;:,:,·)(·:~ t..• pn:1t() fi"ll'{í' d;l~ cl 1 Íf·'0 0l~ 

:ilt·ni;)'.", n<.1 11:;1:-;.,:,~;:i 1.Ji;·(':ta du rio \"1:--:~ 

P;,r:i <:n11t('lll<fr;·ir c-;.:::-~1 Y,toi-ia, ::::i:·r;\(l 
i]i:i:;.par;1,J;1:-c; ]lnj,··. rni ,\10:-;,·,~11. fi>~ 11_1 hn

r:(s( ]lfl1·;1 de )1.,~i:riu), :;ij t:::l]\·;lS de 

-.::.; 1 1·a n.i1úc.-, 

:\ q 1J í il j ~\ 

,)r,;'"-11\ :ln di:i. (> lin.;,.... \,:i,:,;id;i 111-·]1> 
111,1rt·,·ll;il tt.-::1!i11 ;1n:1n,·i;,. ,,1:,--· ;-1 (')d,id1: 

c:1'. \.O(Íi: J\;i c•1J:i"JUÍ:c:-taJ~L p,:-lo t<X(·r1,:itu 

rns.::n. 
.-\ 1:1r:--:n:;1 f1rd,··m 1)1, di;1 ;innn,·•,l 0i!·:

d.i . .:1 tqn,.:ttla df; '!'on;;-i.~'-1.<>w e hutJJ(> 

.,o,.\. OFl·:'.\~I\ .. \ '.\.\ FílE'.\TI·: 
1.1,Jt.\ ., 1.\ :\ .\ 

,, 1111\1: ,,f(r1:--t~\;_f. dtc~ 1r,.11,;::--; d.t. qtt;11·l;l 

Ct(·nt(" uL1:uii;i1:;1, o 11;;:rn·J1;,d ~t;il:a 

diri.<~i11 ;11, 1;·1.ir•.Th:11 P,-t;·qw e ao ~,-n 

,·1i,·((· d(; J-:..-t,1do :\i:tio:·. t•·ll<'ld,:.:-;..;.cll• • 

ral E.a1,:l1i-·n(·Yi·.li, ;:1. ~'>1..bu:i1ti.; L>rdc.:u 
do d i;1: 

",\!-C I r0p:1s d:, q: ,·i:-t;1 frt·t1if· 11L,1·:1-

·ii;.1J1;1, tcnti,, 1•;i:-::-:.t1iir> ;1 pÍ(·Jl:-,!\'a l.:Jlt 

1;, d,; j:tllt:iru. ,-1.. 1•a1·ti1· d,1 ;1r('a. :t ú•· 

IB <lt"- ~(l)Ji'>}'\, !lTOll1J11•rain <lll'<.l\êS \1C 

d( (1·;-;a:--i in1111i;..::;1:-; 110d~:ro~a11wnt,; f1,i·

tifk;11l;i:-:: e clur;n1t<: q;;atrn d;a::: de· i•J
l;{.lha~ oícn~:\·as aY<1Jl(~ar;t111 ;·it\·; t,.n 
•1uilonic,1:-ns. :r1,1;·,!iand<) :-:.i;;l. a1·L·a cie 
p<·nctr;_ifJlo p;1ra Gn qui}qmc.t r<1:-:. ,'\o 

decorrer til: ~ll;t of~·n:-:i\·~1, ~1~ trop;is 

da q1:;1rta, ír1•nt1; ukrani::~na íorc;ara1n 
os ri()s Cí:-o-1<>(·;1. (; i>una(ii e captur.a
L~lll ::J~ cidacks de, {;orlil·e e .Tas!0. 
ir11port,11it(·S po11to::- furtes nas dcíef-35 
lnimig·;;~. li;L (1ir('•:A,> <le Crrtt':O\'ia, ar-
~i:n corno mais de -t0 1J outras locali ... 

P;1 :·a. c0:r:.cn:or;1 r t''!';Sa ·yilori;:i-, serãn 
di:sp.:ti-arl,is c·sla. noite 1:m :'.\-Ioscn11, áoe; 
q1;i11Z(• lior;i:-:: {l.; . ..:'II. T.) ::o ~alYas de 

··--~.--------·-·---=====e::: 

A LUTA NA ITALIA 
Q. G. ,\LTADO NA ITALIA, (Reu

t~r~i - 1\s tropas elo VIII Exercito ani
qu1hram hoje 11111;, pequena cabeça de 
po111c qnc os alcmaes liav1am est.abel~
ck!u atraYés cio ri'.:! s~nio, no dia de 
on:cn1. 

O, alcmi,c, :,iram força.elos a rctroc.e
clcr para :sua.') po0iç:Õ2ó orif;inai0. 

A ArAo DOS PATRIOTAS 

r:Oi\I1\, ,n.cutcr,'i - A "Raclio Roma'' 
an11n('i0u 11oj(': qw~ os pi'ltrtot,:::i.s nue e5táo 
c.~mbatcnclo na, ILUia ~;et~ntrtonal ocu
pacia pelo~ alcrnúcs serão colocados 110 

mr~mo pé d!: igualdade que o cxercit'1 
reçula.r 1ta Ih.no. por clecL,ão tomada J~il) 
6a binctc chefiado pelo sr. Bonomi. 

E:\1 AÇ'AO O :,.;ovo EXERCITO ITA
Ll:\:>;O 

H.Oi\1:\. , R,ulcr0l - O primeiro mi
ni."~ro. Si'. !Y.-ll10YS Bo1101nl, anunciou ho ... 
jP que o norn exercito de libertação ita
liano JÚ c~tá cm aç:io rnt frente de ba
L:1.Hia eia rcgii,o norte ela ItaJia. As 
forcn:-; italianas e.stüo cornbatendo con1 
o \i UI Exerci\<> na regiáo de Alf0,1.Sina, 
110 setor dv rio Senio. 

íl 
• Çomp,ar DOl1iJ.S ar r.u~rm 

e ahri:-v P r a \ JtllriiJ ! 

r, ,•' -
i l -.---:_:''"',"".r.- ,,., ' ' ' ' • '-: ~ .. ~*-:S&'v/2, 

~ ~"2.«,_.:~- -- ,- - - / ' ~~~~ 

11, --·------
í \\····.. AMANHA . ois de quase quatro 

... reiniciando - ~ef_ o mais movimentado 
os de interrupçao: á aberta a nossa 

an t ·tad1no ser d do contedmen o c1 . ' nte a~uar a 
a d' . nal e anc1osame 
tra 1c10 

\o dar a publico esta alviçarcira noticia, est;, 

mos certos de corresponder aos desci os de mi• 
llrnrcs de cliente:, que, por cxpcriencla pessoal, 
em períodos anteriores, ,mbcm o <Juamo rc• 
presenta, para a 8Ua economia, a acquisiçào 

de tudo o <JUC precisam, uas Liquidações 
lHappiu de tão iodclevcl e grata memória! 

Constituem ofertas de rara oportuni~ade os seguintes artigos: 

Vestidos, Blusas -t' Cfwpeu,., • Ungcnc, 

l'ijamas e f'f'i;uwirs • Calçados • Roupas 
para C ria11ças e lleb1°s • Me ias, /,uvas e 
lenços• Fitas, Rendas e Echarpes • Bolsas 
e Carteir'a8 • Sedas, liis, Linhos e A l!!odiies 
• l'er{n.ma ri<J e ,t rlir;os de 1'ouc(;CÍor • 
Roupas de Cama e Me,<a • Porcelarws e' 

C,:islai5 • Utensilios lJomeslicos • Brin• 

quedos • Trajes <Íl!,'SfJOrlii'us • dbat-iours 
"' ub/clos ornamentaís 

Tenha prc~entc; - (,)uauto ruai.9 ccdô ~·ícr, 
,111,dhor será a ~ua cscollia ! 

CllS.H AnGLO·BRASILEIRA 
Sucessora do ~PlN STORES 

'· 



A "Reuters" publicou na imprema 
diaria o seguinte telegrama: 

ANO. XVIII FL!NIO 
Diretor: 

CORHlti\ DE OLIVEIRA São Paulo, 28 de Janeiro de 1945 

Dentro de um ano f unciopará 
' 

NUMERO AVULSO 

1 • CR.$ 0,40 
1 

Diretor-Gerente: 
FRANCiSCO MOt,..1TEIRO MACHADO 

NUM. 651 

que a Polonia continue nação 
livre,· independente e soberana" 

"LONDRES, 24 (R.) - A emiwlra 
iugoslava "Iugoslavia Livre", anunciou 
hoje que uma .delegação da igreja or
todoxa· servia partiu para Moscou po1 
via aerea, de um ae~odromo iugoslavo 
A delegação iugoslava assistirá, como 
convidada, juntamente com seis outros 
l'epresentantes da igreja oriental, a elei
ção e a entronização do novo patriarca 
russo· no conclave que será aberto 
110 dia 31 do corrente. 

a Fac'uldade d e Engenharia lndQstrial Os Arcebispos de Ex1nos. Srs. 
reclamam justiça 

Westminster e 
para a Polonia 

Sai·nt Anôre~ 

da Universidade Catolica de São~Paulo 
/ 

Despa-cl10 procedcn te de LOndres, da 
N.~ c., informa que o perigo de um des
membramento da Poloni.a., enquanto seus 
soldados, marinheiros e _aviadores lutam. 
pela vitoria aliada, deu lugar a que o 
Exmo. e Revmo. Mons. B~rnard Griffin, 

1 
A · cerimônia do lançamento da pedra fundamental, no dia f 5 ummo Arcebispo de Westminster, e o Exmo 

e Rcvmo. Mons. André.v J. McDona:Jd, 
e. S. B., Arcebispo de St. Andrew e 
Edinburgo, formulassem as declarações 
seguintes ein defesa. ·dos direitos da Po
lonia 

O metropolita Josip, que chefia a 
delegação, ao penetrar no avião sovieti
co que o velo buscar, d~5se o seguinte: 
"Renovamos velhas estradas e velh~ 
picadas". 

* * * 
Como se vê, essa curiosa "entroniza.

cão·" constitue ma-is um passo para a 
~rande farça. religiosa preparada pela 
URSS. Uma igreja cismatica que será 
ainda mais doei! ao sovietismo, do que 
fàrr. a antiga. igreja ao czarismo. Uma 
igreja cismatlca dirigida nos bastidores 
por ateus confessos. É esse .. fantoche" 
de igreja que deve extirpar a Fé, da 
alma do povo russo, com eficaeia muito 
maior do que todas as propagandas de 
h.sem Deus". 

* * * 
Com efeito, quando os aat!gos prOpll• 

gandistas do ateísmo oficial russo di
ziam ao povo que Deus é uma quime-
1a, os "mujiks" ouviam em silencio e, 
voltando para casa, rezavam longa-. 
mente diante do "icone" pedindo per
dão por tantos inimigos de Deus. Os 
Padres catolicos e os "papes" haviam 
sido desterrados. Mas os "mujiks" 

(t:11oclue oa i.• oag.) 

Congresso Eucaristico do sa .. 
natorio No.ssa Senhora 

de Lourdes 
Como anteriormente ootlclamM, 

teali~ar-se-á nos dias 5, 6, 7 e 8 de 
abril prnximo o Congresso Eucaris· 
tico promovido. J)elas doeu tes inter
nadas rio Sanatorio Nssa .l$enhora de 
Lourdes, em Vila Mascote, São Pau
lo. 

O Secretario geral é o Revmo. Pa· 
. · .. ·. dr!õ Burcarqo _,Schelle1· S.D.S. e o ~e·. 

--· ___ · ,_ . ..ci~in\iã:il$'êfunê:fu11ac .. na iede: da .. A:5:• · 
sisténcià Vicentina a rua Aurélia110 
Coutinho 109. 

As 15 horas, do dia 25 pp., no 
Centro Industrial Jaguaré; cuja 
arca de terrenos é de quatro mi
lhões de metros quadrados, ,foi 
festivamente lançada a primeira 
pedra fundamental do edifício 
clestinaclo à Faculdade de Enge
nharia Industrial da Cniversidade 
Catolica de São PaÚlo,· construi
do por iniciativa da Comissão 
.Permanente de Ação Social. 

Este instituto tecnico da futu
ra Universidade:CatoJica conterá 
alojamentos para trezentos alu
nos, sendo cinquenta gratuitos. 

A Faculdade de Engenharia In~ 
clustrial, que .é a primeira no ge
nc·ro a ser fundada em nosso 
país, deverá estar funcionando 
dentro de um ano. 

A so!enidade, presidida pelo 
Exmo. Sr. Árcebispo e pelo ln-. 
tel'ventor Fernando :Costa, com0 

pareceram autoridades eclesias
ticas, civis e milita:-es, indus
triais, elementos de· destaqtÍe de 
nossa . sociedade, diretores da 
Comissão Permanente de Ação 
Social e grande massa popular. 

Iniciando . a. . solenidade, o 
Revmo. Padre Saboya de Ivlcdei
ros leu a_ ata referente. .ao mag
no acontecim·ento, a qual foi as-

O ~rão-mestre ,da 

sinada pelo Exmo. Sr. Arcebispo, 
pelo sr. Interventor Federal e 
demais autoridades e pessoas 
gradas presentes. 

EnceTtacla numa urna de me
tal com moedas correntes e jor· 
na tis do dia - foi ·a mesma co·, 
locada no alicerce do cdi ficio pro
jetado. 
· Em seguida, S. Excia. Rcvma. 
D. Carlos Carmelo de Vasconcc· 
los Mota proc;edeu à benção epis
copal, ele conformidade com . o 
ritual. 

Depois, o E~mo. Sr. Arcebispo 
e o sr. Fernando Costa, seguidos 
das demais autoridades, lança
ram as primeii-as pás de cimento 
no alicerce, sob calorosa salva de 
palmas <los pr.escntes. 

Por fim, o Revmo. Padre Sa
boya ele Medeiros, presidente da 
Comissão Permanente de Ação 
Social. proferiu ligeira oração, 
na qual pôs em relevo a signifi·· 
cação daquele ato que coinciditt 
com a data da fundação de São 
Paulo. 

Finda a solenidade, o sr. Inter
ventor Federal e comitiva .se di
rigiram para o. amplo e moder
no prcdio para 400 escolares, 
constru;do pela Cia. J aguaré: De-

Grande.,Lo!a Vale do Para a consecussão do seu progra
ma a comissão organisadora está an
gariando donativós, pedindo a todos 
os cat:Jlicos que cooperem com ai· 
guma importancia para fazer faca 
às despesas. 

M exico quer processar 
M exico por ter atacado 

o Arcebispo dó 
os protestantes 

A inscrição dos congressistas po· 
<lerá ser feita no secretariado geral, 
na Guria Metropolitana, no Sanato
rio Nossa Senhora de Lourdes, ou 
na rua Marconi 34, 6.o andar, sala 63. 

Para que todos possam auxiliar 
dentro de suas posses, existem va
rias categorias de Congressistas, 
sendo, a menor inscrição de Cr$ 5,00. 

Num dos locais acima citados po. 
derão ser retiradas as fichas de Con
gressistas. 

A Veneravel Ordem Terceira de S. 
'F'ran cisco já deu a sua adesão, de
vendo comparecer em um dos dias do 
Congresso. 

O Apostolado da Oração deverá. 
lambem comparecer incorporado, pa
ra assistir, no dia do encerraµiento, 
a inauguração de uma grande ima
gem do Sagrado Coração de Jesus. 

O programa deste Congresso Eu
caristico já está. sendo cuidadosa
mente preparado, e dele, em outra 
oportunidad~. daremos noticia. 

o semariario, · não catolico, "Tiem
po '', da capital do Mexico, sob o titulo 
"Ofensiva. Maçor.ica ", publica declara
ções do· Lic. Valentin Rincon, "vencra
vel Orão~Mestré" da Gran-LogJa,' Yalle 
de Mexico, e magistrado do 1'ribtÍ1lal 
Superior de Justiça do Distrito e Ter
ritorlos . Federais daquele país, o qual, 
ao comentar a Pa.<;toral em d~fesa da 
fá catolica. promulgada recentemente 
por Excla. Revina. Mo11s. .Luis Maria 
Martinez, · Arcebispo do Mexico, declarou 
que a. atitude do Arcebispo é subversiva 
da. ordem: · constitucional. acresc.entando 
que o responsabilizaria diante do Pro
curador Aguilar y Maya, pelos delitos de 
violação às garantias constitucionais e 
pela a:Ite1·a;;ão da ordem publica. "Tiem
po" comenta que ·a luta entre o Clero 
e a maçonaria; que. historicamente, jâ. 
se agitou no Mex!co. cabendo a vitoria 
aos tripingados, volta, a.gora, ao primei
ro plano dos aconteclmen_tos nacionais. 
O \semanario mexicano relembra que 
em 1932 um grande bloco de maçons, 
encabeçado pelos generais Lazaro Car-

O Nuncio Apostolico no Chile 
fala sobre 
''politique 

. o comunismo e a 
de la- main tendue" 

Um discurso de Mons. Maurilío Si!· 
vanl, Nuncio Apostolico e decano diplo
matico 110 Chile, em resposta a uma 
oração do ministro das Relações Ex
teriores, deu margem a comentarios não 
suficientemente claros, em alguns pai
ses sul-americanos. S. Excia. Revma. 
falara a. 18 de setembro e se atribulam 
ao embaixador da santa Sé concessões 
um tanto iu.admi,ssiveis. O fato é que 
a 3 de dezembro, por oca.sião d-:> encer
ramento do Congresso dos Sagrados Co
rações de Jesus e Maria. perante o 
Episcopado do Cllile, membros do_ cor
po diplomatlco, altas personalidades, 
Mons. r.:rauri:Jio S!lvani assim se expri
miu, a. certa altura da sua vibrante 
oração: 

"A l.º de setembro de 1939 começou 
este tremendo castigo, que dura ainda, 
a· guerra. atual. Verdadeiro castigo para 
a humanidade inteira. Ha, não obstan
te, algo mais terrivel ainda que a guer
ra: e é o comunismo ateu... Como 
sistema. e como organização politica-so
cia!, o comunismo é a aberração mais 
impla. e a tirania mais brutal que a ter
m tem visto. Como o definiu o Papa, 
é INTRINSECAMEN'l'E MAU. 

Não precisamos declarar ·que, seguin
do o Papa, falamos do comunism<- "fo
ra e acima." de toda contingenc!a poli
tica, sem menosprezo de sua atuação na 
guerra, considerando-o tá.o só como dou• 
trina. essencialmente materialista, atea e 
anti-religiosa. Nega o comunismo a. exis
tencià mesma ·1, Deus; nega toda ordem 
c;;ocial, toda. noção de espiritualidade. A 
negação do Anti-CrlstQ nãQ PQderá il· 

mais alem pois se levanta implacavel 
· contra tudo o .que pode ser uma lem

brança de Deus (II Thess. II, 4) : e com 
sua orgaliização tira,• :a. impõe estas ne
gaçõe~. ao 'individuo e à sociedade 
tirando-lhe toda liberdade, · ~ tal ponto 
ciue se um individuo quiser pensar di
versamente ou tentar sair de suas re
des scrâ. eliminado; milhares e milha
res de sacerdotes e crentes têm sido 
massacrados sem outra culpa· que a de 
haver ma.nifestado sua Fé. E não ha. 
até hoje · prova nenhuma de que se 
haja. efetivamente atenuado a persegui
ção. Tudo fica nivelado na suprema ne
gação de tudo o que distingue e homa 
o homem: liberdade, propriedade, fami
lin e nacionalidade: tudo o que pode ser 
um direito humano ou signiflque !ndc
pendencla nacional deve fatalmente 
des,aparecer. Não podem viver, nem fa
zer alguma coisa. "nem comprar ou ven
der senão os que têm o cara.ter ou o no
me da. Besta." (Apoc. XIII, 17). Assim, 
faz vinte secu1os, .São. João Evangelista 
predisse aos crentes o que haveria de 
se real!za.r em nossas dias e que se es
tá.. tristemente cumprindo nos países em 
que reina o comunismo. 

f: natural que os Pontifices Romanos 
hajam proibido aos catollcos toda co
operação direta ou indireta com um sis
tema. "Intrinsecamente mau". Por isto 

· condenaram a polltica de mão estendida. 
Condeuaram-na, Usa e claramente, ·sem 
nenhuma. .daquelas' distinções ou tel'gl
versações sutis, sofisticas. e enlgmaticas 
qlle são tão caras a. 1ertos ca.tollcos que 
quant.o mals·-fa.zem alarde de sua. orto~ 
doida,, tacnt.o mais -~ · afastam dela.".· 

denas e Rafael sanchez Tapia, separou
se da. Gran LOgia. Valle de· Mexi_co que 
proibira: a seus membros· tomar· parte na 
politica, e fundou ·a LOgia. · Independen
te Mexicana. Cerca de 12 .a.nos depois, 
no dia 21 .de nov_embro de 1944,. ambas 
as iru,tit!Jições · chegar11,mb a · úma 
completa unificação para re ustecimen
to da. maçonaria. A revista descreve, 
e11tão, como se realizou a festa de co
·mernora.ção do acontecimento maçoni
C(J, no Teatt·o do Sindicato dos Eletri• 
cistas e que houve u1comum concorrcn
cia, chegando a mais de duas mil pes· 
soas de destaque na política e no ll}Ull• 

do oficial. 
.A unificação maçonica é especial.rtlcn

W contra a atitude da Igreja Cato_lica 
que se manifesta vigorosamente contra 
a· seita secreta que, por sua vez decla
ra que se une contra a atitude provo
cadora. do Clero que se manifesta até 
em perseguições de carater. economico 
centra elementos importantes d.a maço
na.ria. De um modo especial a maçona
ria se propõe esclarecer a atitude de 
provocação que a Carta Pastoral do Ar
cebispo do Mex!co contem eui sua dou
trina, e, - acrescentam os· ·maçoru, -
atê é anti-constitucional. 

A Pastoral, !!da em todos os templos, 
limita-se a exortar os catolicos a uma 

· triplice éampanha de orações, ei.-ercicios 
de fé e instruções religiosas, afim de 
conter "a intema propaganda.· que, com 
perfeita organização e poderosos recur· 
sos pecuniarios, se realizá; em todo o 
tcrritorio. da Republica. pelas seitas pro
te~tantes ". 

O "veneravel Grão-Mestre" da Ma
çonaria assevera que a Pastoral viola as 
circulares em que a Secretaria do Go
verno e a Procuradoria Geral da Repu· 
bllca previnem aos governadores e . aos 
agentes . do Ministerio Publico Federal 
pelo exato cumprimento · dos precei
tos constitucionais L"elativos ao culto. A 
Constituição consagra a liberdade. de 
crenças e, diz aquele maçon, se as. auto
ridades não JJ()dem violar essa lei, me
nos ainda deve admitir-se que particula
res, como o Arcebispo do Mexico, pos
sam levantar uma cruzada por motivos 
religiosos. Donde afirmar o Gran 
Mc.stre .,ue a atitude do Arcébispo é 
subversiva da ordem constitucional. Re
gistrando as ultiw~.s palavras do Licen
ciado Rincon. "TiemJJ()" conclue: "Ho· 
j~, como ontem, os· maçons dizem ter 
confiança. na vitoria, porquanto - di
zem os màçons - se qúando o n!vel 
cultural da. população era inferior al
ca.nça,mos a proclamação das Leis da 
Reforma, hoje Q problema é muito mais 
facil e de soÍução mais segura". 

Go ven-ões no bairro óe 
Harlem de Nova York 

Oitenta. e cinco convertidos de 16 a. 
64. anos de idade, foraw batlz.ados na 
Igreja. de São Car'os Borrome11, no co
nhecido bairro. dos _negros, Harlem, em 
Nova York. : · 

Desde que o Mons. William R. Mac 
Cann foi nomeado Vigarlo de Har!cin', no 
ano de 1933, foram batizados ·em· sua 
inatr!Z cerca àe 6.000 ;1egros, 

pois de visitar o ébnfort;i.vcl edi
ficio éscolàr, o chíÜe do Governo 
do Estado e ilustries membros de 
sua comitiva for~1 homenagea
dos ,pe. los clirctoijr_s da referida 
empresa.· i· 

~1 ' 

Di~e ·Mons. Griffin; 
"Pouca cóusa 6 sentir simpatia e ad

miração pelos sofrimentos e o heroísmo 

Padroeiio da Bôa Imprensa 
:1· - .. 

···. São Joã; Boscci foi est~bêlecido pelo Santo Padre Pio XI C0:110 

uni · dói Pa<li'oeiros da· Bôa Imprensa,. juntamente cnf o angehco 
B}spo de· Genebra,- São.Francisco de SaÜes~ .·. · _ ... 
· @'No dia, 3r' S(;rá a festa do grande Fundad?r_: da . fal)lllta sale

siana, uni modelo, de d0c11ra e santa· combatividade ao serviço 
da Igí·cja. 

[ibertadOs pelos americanos · os 
M-issionarios· das ilhas Gilberl 
Muito espalhada 

a devoção 
entre os indigenas 
ao Rosario. 

~- Excia. Mons. Otavio Terrienne, 
.. M. s. c., Vigário Apostolico . das ilhas 

Gilbert, com dois Missionarios, Padres 
Pierre Guischard e Marcel Vaillon, e 
dois Irmãos leigos, todos de nacionalida
de frailcesa, foram encontrado.; vivos 
pelas tropas dos Esta.dos Unidos na 
illm de Makin. Quando os japoneses 
invadiram' a.s ilhas Gl!bert. havia _30 sa
cerdotes e 36 Irmãs no Vicariato. Des•. 
de então nada. · mais se soube deles. O 
Bispo Mons. Terrlenne e os dois Irmãos, 
um dos quais tem 81 anos de idade, e 
qtie durante 55 anos não havia saido 
das Gilbert, receberam licença para re· 
sidir no centro missionario de Apama
na (sul de Tar.awa). 

Durante a ocupação japonesa. o Padre 
Vaillon foi deportado _de Tarawa para a 
Pequena Maldn, e o Padre Gulschard 
foi internado em outra aldeia da Pequen., Makin, a 13 leguas de distancia. 
O.brigaram · Monsenhor Terriene a não 
sair de suii. residencla. Algumas das Ir
mãs que estavam se preparando para 
a. evacuação quando principiou a inva
são japonesa, foram levadas pelas tro
pas invasor~ e até hoje não se sabe 
para onde. ' Os japoneses confiscaram 
todo o vinho de Missa qua encontraram. 
a~ Padres recebiam por alimento ape
nas um punhado de arroz bichado, co
mo ração dia.ria. 

· Quando começou o desembarque das 
tropas norte-americanas, o Bispo reu
niu-se com os ind!i;;enas em uma aldeia 
de Makin, menos exposta ao fogo que a , 
de Butari~ár!. A Igreja desse lugar, edi~ 
ficada em 1939, era de pedra, e tendo 
sido utilizada. pelos japoneses como for
tim, foi completamente arrasada · pelos 
norte~amerlcanos. Um Capelão ameri
cano, o primeiro que tratou dos Missio
narios logo depois de_ sua libertação, ofe
receu-lhes vinho de Missa. Mons. Ter
rlennc, que fala correntemente o !n
·glês, fez o papel de Interprete entre . o 
comandante do desembarque e o chefe 
dos Indígenas Mandou construir um· 

· alar porta.til de fibra de coqueiro e en
sin-:m o Capeliio n'lrte~~-m.P.ricano a cll· 
zer · *'TetaniatÍga ''" que s1~nifica h Eu 
,ou: Sacerdote"; na - língua tàlada · 11à-

qt\ela ilha, A frase serviu de senha 
parn os corações dos indigenas. 

O Vicariato Apostolico da,5 ilhas de 
Gilbert, fundado em !897, compre
ende 36 ilhas, distribuldas em uma 
imensa extensão do Oceano Pacülco. 
Entre Tarawa, centro principal do Vi
ca.riato e Naura, por 0 xemplo, medeiam 
400 milhas marítimas. 

Sobre 1.700 habitantes · ·de Makin, 
cerca de 1.400 são catolicos. Todas as 
cabana.s dos catolicos ostentam nas ·por
tas uma imagem· do Sagrac!o Coração 
de Jesus e um rosario pendurado no pos
te · principal, sendo a devoção do rosa-· 
rio .. uma pratica. muito espalhada. entre 
os ind!gcnas catolicos. 

Caria Pastoral do Bispo das 
Ganarias co.bre a questão 

social 
O Exmo. Mons. Antonio Pildan, Bis

po das ilhas Canarias, em recente car
ta Pastoral sobre a que~tão social, la
menta a falta de justiça com que certos 
patrões procedem para. com os seus ope-

, rar!og, aos quais não pagam os salarlos 
convenientes nem oferecem as devidas 
garantias do emprego, em caso de · ne-
cessidade. ' 

s. Excia. relembra o · direito que tem 
a Igreja. de II1tervir nestas questões. 

Tres mil peregrinos em visita 
ao tumulo do Santo Cura d' Ars 

Por ocasião da festa de Sã.o João Ma
ria V!aney, -:na.is de três mil pcregr!no3 
visitaram o tumulo do grande Santo .que 
foi cura. dE, Ars. 
- As cerimonias, que então se reaHza
rani, foram presididas pelo Exmo. e 
Revmo. Mons. Maur!cio Duburg, Arce
bispo de B'ira.'çoíi, e pcló · E,'<ino· Mons. 
Amadey Maso11able, BiliDO de BelleY. ' ' 

da. Folonia. Exigimos que a. Polonia 
continue sendo nação livre, independen
te e soberana. Para alcança-lo nos lan'
çamos na. guerra e com e,ste mesmo pro
posito a. Grã Bretanhà e os · Es
tados· Unidos .subscreveram .a Carta• c:o· 
Atlantico, a mesma que depois endos
~ram, sem exceção, todos os . represen
tantes das naçpes aliadas. 

"Permitam-me recordar três princi
pias do tão valioso .documento, aceitos 
p3r seus slgnatarios .como expressão da· 
doutrina. comum dos países aliados: 
Não buscar o proprio ·engrandecimento 
te1TitoriaJ nem qualquer outro; não de
sejar modificações territoriais que não 
concordem com os desejos expressos li
vremente, pelos povos !nteressadôS; e res
peitar · os . direitos de todos os povos a 
escolher por si mesmos a forma de go
vzrno debaixo da. qual prefiram viver. 

"O futuro da Polonia deve resolver
se segundo os prlncipios .da justiça· e li· 
berdade que com tanta frequencia te
mos proclamado no tramcurso desta 
guerra. Em 1941. S. Emcla o Catdial 
Hinsley disse: - "A pedra de tQ.que 
de nessa sinceridade na causa da justi
ça, é o ·interesse c!im que ·prócúramos a 
ressurreição da Polonia e, mais :ainda,. 
l', liberdade de todos os povos oprimi-
dos ... " ,. 

Em carta dirigida ao sr. J. J. Camp
bell, conhecido catolico de Glasgow, 
s. Exclre. Mons. McDon.ald declarou: _; 
•• Rev1Stamos o fato como nós agrade; 

confundamos o assunto com periodos tão 
persuasivos como possamos, porem, a. 
verdade continuará. sendo a mesma, isto 
é, que nossa politica. obede_ce a moveis de 
covardia moral, que temos medo dos 
exercitos. . . Durante os anos recem
passados varremos para longe os princi- · 
pios inapreciaveis em que se fundamen
ta ha seculos a grandeza da In- . 
glaterra. Hoje estão sendo minados. e 
~e . acham em perigo de aniquilamento 
os fundamentos que durante dois 
mil anos sustiveram a civilização cris
tã ... 

"Isso será. · o desastre. A mesma ca .. 
tastrofe que os pol!ticos pretendem evi
evitar sobrevirá imediatamente depois de 
que se consume o holocausto de nqssa, 
honra. Para isso· sacrificamos os 
homens mais vh·ls de nossa patrla? ~
ra. lsto a. flor de no= juventude der
rama · seu sangue nos campos de b!l-ta• 
lha? Para isto interveiu Deus por nós . 
nas praias de Dunkerque e na batalha 
da Inglaterra? 

"Hoje podemos obscurecer a verdade . 
e d~imuLa.r os fatos, consolando-nos . 
com sofismas e eufemismos: porem a 
realidade será sempre . a mesma; os 
reus deste crime, se crime cometem, me
receriam o escarneo .e o desprezo das 
gerações do futul'O, que com razão se 
horrorizarão deles porque "les levarão o 
estigma de Caim, assassinos de uma alia.
da fiel e de uma nação fraternal· nas 
arenas ... " 

A tragédia de Oradour 
A noticia que a seguir transcrevemos 

~ de. um correspondente da N. C: em 
Paris: · 

"Quando· em fi_ns de setembro foi cap
turado no · Franche-comté pelas forças 
francesas, o tenfnte-genera1 a.lemão Fre
dêric von Brodciwski levava consigo um 
dia.rio de· suas atividades. Nele estavam 
ai1otadM' as :represália\; q:Ué • perpetraram 
suas trópas na Ftànça centJ;'al. À ano-

' tação, ·que cofre-sponde''a 11. de ,JunhO 
de ;!944, reza: "Numa ,ação qe tropas, 
que ocorreu em 10, a localidade de .Ora~ 
dour (31. quilomet1·95 a suçloést. de .Li• 
moges)'Jol reduzida ·.1'. ~l:)tos., ª c,m.•--
za·i". · · ·' · · , 

Mais Miante l1J1, · uma nota mais · pre
cisa: ''Foi passa.da. pelas, armas toda a 
população masculina. de Oradour. ·As 
mulheres . e· as crianças pl'ocuraram re
fugio na Igreja. _.A Igreja. se .incendiou·. 
Achava-se depositada nela éerta quanti~ 
dade de· explosivos. Todas as mulheres 
e todas as crianças pereceram ... " 

Aqueles que perguntaram sobre o par
ticular, respondeu ví:m Brodowski, que lhe 
haviam dado o encargo de reprimir os 
atos de terrorismo- com ordens de em· 
prega1· todos os meios, mas que em Ora
dour o comando das operações ·oube ao 
general comandante da divisão conheci
cif.. pelo nome de Das Reich. O general 
von Brpdowski foi . internado· na · cidade 
de Besançon,. ma{l um sentinela francês 
o matou quando ·_tentava fugir. 

· A TRAGEDIA DE ORADOUR 

A. · aldeia. de Oradour-sur-Giane foi 
teatro de uma das mais atrozes ma
tanças eni massa que se pe1·petraram 
durante .a guerra·; pereceram apl'oxima· 
".:lamente i:200 pessoas, das qua.is 500 
'eram mulheres .e· crianças. Do total de 
1.500 habitantes, somente 700 viviam 
regularmente · -na propria aJde!a de 
Oradom; 

O nome de OradoUr • é contração de 
Oratorlum - lugar de oração - e· hoje 
jâ. se pen..<a em levantar um peqúeno ora
torio em torno da Imagem da Virgem 
de Lourdes que m!lagro,samente se .sal
vou do incendio. 

O Exmo. e Revmo. Mons. Luiz Ras
tuil, Bispo de Limoges. resolveu con
servar a Igreja em ruínas, como "mo
numento e testemunho": tão somente se 
reforçaram /;eus muros e se reparará 
seu teto. 

As anotações no diario do general von 
Brodowskl não relatam tudo o que acon
teceu em Oradour. As 2 horas da tarde 
de 10 de junho, três auto-traru;portes de 
tropas "SS" ln vad!ram a aldeia e or
denou-se a seus moradores que se reu
nissem em uma praça. Disseram aos al
deãos de uma "demmcfr." os acusava 
de ocultar armas. Como o-s "acusados" 
não· Mbiam nada do assunto nada res
p3n!leram. Ordenou-se às crianças e 
mulheres que se reunissem na Igreja. 
"para. vermos seus documentos", enquan
to que os homens foram transportados 
para regiões vizinhas. Sem maiores re
ceios os camponeses obedeceram. Os 
alunos da escola local, muicos das vizi
·nhança3, marcharam em fila para o 
templo, sob a. vigllancia de suas profes
soras. A algurr-•s mulheres que haviam 
deixado em casa seus filhinhos, dormin
do ou jogando, se disse que fossem bus
ca-los e que regressassem im_edlata.mente. 

Quando todas as mul.t::ltes e seus res
pectivos filhos estavam . na. Igreja, os 
alemães depositaram uma ca.ixa sobre 
o altar e puseram fogo a. algumas me· 
cha.s. O fumo Inundou as naves e o po
vo -aterrorizado começou a gritar, as
fixiando-se. De muito longe os lavrado
res, ouviam os gritos do,s pequenos: 
"Ma.mãe! Mamii,e! Mamãe!", confundi· 
d0,.1 coni o,s gritos. de -suas mães. 

No · melo daquela. multidão angustia.• 
da, hOrrorizada e tort.ura.da, de mulheres 
e ·de crlanç·as, os alemães lançaram to
chas a.ceaas. A. Igreja. ardeu até que 
o~ proprias sinos se fundiram. 

A DOR DA MÃES 

Tambem no.s campos vizinhos impera
·va ·a.· tTarredia.. · Somente :oour.os homê113 

conseguiram escapar. Metodicamentl! se 
incendiaram todas as casas. Nem uma. 
se sàlvou. Ao entardecer Ol'adour· ar
di.a em· torno dela sentinelas alemãs · im
pediram que fugissem os sobreviventes â · 
tragedia, Dos casebres da aldeia acudiam. 
mãen enlouquecidas, em busca. de 
seus filhos; as metralhadoras acabaram, 
com e:Jas e mãos selvagens arrojaram. 
seus. corpoi; à fogueirà. 

Porem; como adverte Mom. Rastouil, 
nem toqos os alemães são !nhumanos; 
alguns . frnwdfra.m que as mães se 'ian
Ç<issem à morte,.e houve quém ajudas

.,se...:em.s.úa, fuga. ~J,gumas _das jove11s qtt~ 
não' fóràhi, ééi-câcla.s na: pfaça. de óra-
doúr. 

NÓ dia seguinte as tropas "SS" vol
taram ao lugar e sepultaram em vala 
comum certo numero de cada.veres. Três 
dias depois, em 13 de junho, ao saber
.se. em Limoges a. noticia do massacre, 
o Bi.5po de Rastouil. foi a Oradour acom
panhado pelo prefeito regional_. Qua
tro a. cinco quilometros antes de cheg?,l' 

· r. aldeia. a. . comitiva começou a escutar 
os lamentos dos rµ'bradores das proxlmi• 
dades: "Eu pi;rdi meu hlhinso ". · 

"Dois de . meus pequenos pereceram.,." 
"Eu squ o unico sobrevivente de uma _fa• 
milia. de sete ... " Uma Jovem mãe so• 
luçava: . "Minha. filhinha tinha falta. 
do anteriormente à escola por estar en
ferma. Voltou esse dia ... " 

Um professor da Universidadé de.MÔrit
pellier dizia · posteriormente ao_ -.Exmo. 
Mons. Rastouil: - "Minha familia per
deu 17 membros incluindo o meu fil110 
maior. de vinte anos, . e o· ·meu caçúia, 
de cinco anos .... " E acrescentava ·he• 
rolcamente: "Ofereço meu sacrificio ·pe-
1(\ redenção das. almas de todo o mundo 
e pela salvaç.ão da França ... " 

TAMBEM SACERDOTES 

S. Excia. Mons. Rastouil neni seqúer 
pôda encóntrar os resto$( de 3 Sacerdo
tes que residiam em 0radour · o Padre 
Chapelle, de 71 anos de idade,' que ti• 
nha. sido Paroco do lugar durante 33 
anos, e dois Sacerdotes provindos çia Lo• 
rena. Revmos. Pe. Lorlch e. Pe, 
Neumayer, c. s. Sp. 

Na Igreja o espetaculo era desconso
lador e horripilante. O altar estava. 
destruid,,, o tabernaculo fundido e o ·ca
l!$, com hOstias consagradas; tinha 
desa.parecido. A grade da mesa da ·co
munhão estava retorcida. Em todos os 
lugares via-se fragmentos de cranios e 
de ossos; um pé conservava seu · cal
çadõ. 

Horrorizado, o Bispo deu a absolvi• 
ção. Mostrando-lhe a !otogràfia de 
uma m~nina com traje de prir,.eira Co• 
munhã(J, uma mãe murmuràva entre so• 
luços: - "Faz apenas um mês, Monse
nhor, que V. G. a crismou, nesta mesma. 
Igreja!- .. " 

Na parede externa do templo um 
crucifixo estava intacto (coúsa 'igua,J 
aconteceu com outro, de madeira, na fa• · 
chadt, de uma casa. destrulda pelas cha..; 
mas). Na nave central duas Imagens se 
erguem perfeitas, embora rodeadas pe.· 
los escombros: as estatuas são de Nossa. 
Senhora. de Lourdes e de Santa Bcr• 
nadete. 

No jardim _da casa paroquial havia. 
um amontoado de escombros de todo Q 
genero, perfura.dos pelas balas, Entre 
eles, S. Excla. Mons. Rastou!l viu colche .. 
tes para meninas que as mães ingenuas 
trouxeram Inocentes para. o lugar da. he• 
catombe. Proximo deles jazia. um cor• 
po carbonizado de uma criança. Nas 
areu vizinha,.<; o Bispo e o prefe!tri com• 
prova.ram ,que havia cada veres insepul .. 
toa, com gestos e posturas de exprl,. 
miam admiração e surpresa. 

QUANTAS VITIMAS? 

·o numero dos mortos não se pode 
determinar de forma precisa. Mas en• 
ére eles ·se acha a maioria. dos tal>ltan .. 
tes de Oradour, os escolares de vilas Vi• 
zinhu, algumas pessoas de Limoges. <iut 
havian. ido ao campo em busca de·a.1U 

(Concluo na 2.a pag.J. ' 



- ~ .... 

Escola Técnica de Comércio 
- da 

Academia Mariana 
Com Inspeção Federal 

Rua Barão · de . Paranapiacaba, 50 Telefone 3.7995 
CURSOS: 

- Baslco de Coniercio. 
- ':recnico de Contabilidade. 
- Dactilografia e Estenografia. 

, · - CUl'S0 de adml.ssão gratuito. 

MATRICULAS ABERTAS 

Não ê necessario ser Congrega
do para matricular-se. 

Idade mínima: 11 ·· anos. 
b:rancíe-~ vaJitagen.s parâ os con

gregados e para as F!Jhas de Ma
ria. 

Recebem-se transferencias. 

Exames de admissão no dia 20 de Fevereiro 

17 DIAS EM REVISTA 
(Conc!u.são da l.a · pag.) 

guardavam em seus coraçÕ0s. bem fir
me, as .lições de religião, que deles ha
viam ·-recebido. Durante perto de 15 

- ~mos, os meios mais requintados da pro
paganda sovlet!ca fraca..ssarani diant€ 
dessa. resLstencia. inerte ma.s intranspo
:nivel, A a:lma. ru~a · rugia aos "sem 
Deus", e não se rendia a eles: era 
como o exercito moscovita que se re
tirava dlant.e de Napoleão, sem se sub
meter, e fazendo o deserto em torno 
<!ele. 

· O ateísmo oficial fracassara em sua 
propaganda. Era prcci.,o an·anjat· coi
:s11, melhor. 

· ™ quê gelto? se o povo so acrenl• 
t:i.va. em clerigos, an·anjar-se-latn cle
:rigos pa.xa o povo. Esses clerlgos se 
incumbiriam de distilar aos poucos, na 
alma ru~. o venerio do ateismo bol
chevista. Não que dissessem que 
Deua não existe. Seria o suprenio er
l·o. Mas diriam que ·Deus· existe, é mes
_mo um grande esp!r!to, ou seja o espl• 
:rito universal, ou seja a proprla natu
:reza. Um slmbolo, oortanto, um mero 
sunbolo. JesU3 Cristo? Oh, sim; ad
rniravel figura. As lendas têm mesmo 
esse poder magico de arrancar da a.J
:ma popular estupendas figura.• de he
:rois e taumaturgos. Que esplendido 
símbolo da. humanidade, é Jesus Cl'isto! 
E que admira veLs figuras slmbollcas 
em torno dele constelou a Imaginação 
r,opular! Sim. Tudo ·muito bOnito, 
adm!ravel. Só que. . . aos poucos 
o. "mujik" vai vendo que "a Igreja", 
aqueles "popes" vistosamente paramen
tados que se prosternam nas mcs-
1na.s igrejas, aos pés dos mesmos ico• 
ne.,, na celebração dos mesmos ritos: são 
os primeiros a. lhes dizer de modo velado, 
_precisamente o que lhes diziam os pro
pagandistas sovletlcos. 

Em ultlma analise, os soviets tentam 
:realizar agora. por melo . de uma espccie 
<!e "quinta colunismo" religioso, preci· 
;sa.mente aquilo que seus propagandistas 
ateus não conseguiram 1·ealizar. 

* * * 
:i?a.ra que se compreenda bem a vta

bllidade dessa manobra, é preciso to
mar em consideração que nóe estamos 
habituados - graças a Deus ...:. à at
mosfera da Igreja. Catolica, com seus 
dogmas fixos, suas doutrinas lmutaveis. 
Já no -tempo ,do czarismo, o tesouro de 
dogln/l~ . ~os clsmll,tiç9~, .. que .esses 11a

. viam herdado da Igreja éato!Íca, ·estava 
. ·''em frànca dellqulescencia. Ninguem 
· érla ma!3, seriamente, na totalidade · dos 
· pontos de Fé oficialmente professados 
}:)ilia Igreja cisma.tio.a. · A atmosfera era 

· de llvre exame. ~to posto, .compreen
de-se com que suma facilidade os cis
maticos podem ser manobrados· por Úma. 
propaganâa de atelsmo dlluldo .é dina-
mizado. · 

Nã.o pereebtram isto os "prélados" 
wvios que foram à. "entronização"- do 
"patriarca" russo? Serão iugen.uos a 
este ponto? Ou, pelo contrario, pres
tam-se l11tenclonalme11te à manobra? 

Es.sa. Interrogação ten1 um carater an
gustioso. Tudo nos leva a receLar que 
F, prepoliderancla sovletlca nos .Balcãs 
seja multo forte, ·depol.s da guerrll, A 
reação deveria. partir precisamente dos 
elementos infenso.s a.o ateismo bolcl1e
vista.. Se os "prelados" servios. rume
nos, etc., pertencentes ao clero cisma
t!co. protestassem contra a farça cte Mos
cou, pêla.s ondas do radio suas palavras 
poderiam chegai· aos camponeses 
russos. é imuniza-los. Pelo contrario, 
eles parecem induzir. em erro, com seu 
comp!!,réclineµto. à "entronização" de 
.Moscou, a seus p1·oprlos fiéis. "Renova• 
mos velhas estradas e velhas picadas", 
di&se o metropollta Josip. Sim. Mas 
o que clrculará nessas estradas· e pica
das reabertas? o atelsmo disfarçado? 
l!l o que sobremaneira importa saber. 

* * * 

· ·1'a "United Pre:;s", ei,;traimos o se• 
tuinte telegrama: 

"LEGIONA.RIO"-
sEMANAmo CATOLICO COM 
APROVAÇAO ECLESIASTICA 

Redação e Administração 
Rua do Seminarioi 19ll 

relefone 4-093 
Caixa Postal 

São Pa, 

Assinaturas: 
Ano • • .. .. • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 25.00 
Exterior .. • • • • • • • •• • • • • • Cr$ 50,00 
Numero avulso ••• •• •• • •• Cr$ 0,40 
N.umero atrazado •••••••• , Cr$ 1,00 

Rogamos aos ·uossos assinante, co• 
muniC11rem a muôançs de seus enda• 
=eços para a Caixs Postal 141.• A. .. 
SUCURSAL NO RIO: 

Agencia noticicisa Sul• 
Americana "Ar.apre.n" 

Rua Almirante Barroso. 72 
Fonr.'I 22-4375 e 43-6637 

· Anunclos:· 
Peçam tabela, sem compromisso, 

Não publicamos colahoração de pes
soas extranhas ao nosso quadro de 
redatores, 

O LEGIONARJO tem o maximo 
prazer em receber visitas · às Instala
ções de sua red:;içãó II oficinas mas 
pede que não sejam as mesmas . feitas 
nas 2.as, 3.as · e 4.as feiras, por exi
gencias do serviço. 

NOMEAGõES 
O Exmo, e Revmo, Sr. Arcebispo Me

tropolftano;' em da,ta de· 26 de janeiro, 
fez. as .seguinte~ nomeações: 

:i:-arocos - Da Paroquia. de .. Nossa Se•' 
nhora do o; eni favor 'do ·Revmo. Padre 
Ruberu; Azevedo . dos Santos: da. Paro
quia do Sagrado coração de Jesus, de 
Louvelra, em favor do ~vmo. Padre·Do
mlngos Herculano Casitrin. 

Vigar1o economo - Da. Paroquia de 
São José do Belem. ·em favor do Revmo. 
Coriego Dr, Antonio de Castro Mayer. 

Vlgario Cooperador - Da. Paroquia de 
Santa Generosa. em favor do. Revmo. 
Padre HeliÓ Bahia: · da. Paroquia. de São 

. oàaldo · das Perdizes, em tavor do 
Revmo. Padre 'Ulisses Antônio saivettl: 
da Pároquia. de '.Nossa. $enb0rà dó Bra
sl!. em favor. do Revmo. Padre Jo~é 
Grieco; da Paroquia de Nossa. Senhora 
da Consolação. ein favor do Revmo. Pa.;, 
dre Benedito Marcondes Pereira: da. Pa
roquia de santa Cecilia, em- favor do 
Revmo. Padre José Maria Fernandes 
Cola.ço. 

secretario particular - Do Arcebispo, 
em favor do Revmo, Padre José Lafa.iet. 
Ferreira Alvares. 

Auxiliar da Obra das Vocações -
· em favor d:> Revmo. Padre Hellldio Cor

reia Laurint. 
Arquivista do Pa-lacio Arqulepiscopal 

- Em favor do Revmo. Padre Luiz Gon-
zaga Miele. ' 

"Problemas. da Assistência 
aos Menores em São Paulo" 

A Liga das SenhQras Catolicas edi• 
tou recentemente uma excelente bro· 
chura, contendo uma substanciosa 
mono![rafia sobre o "Problema da As·· 
sistencia aos menores em São Pau. 
lo.,. , 

ti.; autora desso trabalho a sra. Odi· 
la· Ciritra Ferreira Vice-Presidente 
da , Liga das Senh~ras Catollcas e 
Presidente do Centro de Estudo e 

. A!;ão Social. · 
Nest~ monografia são estudados 

c ,m base em amplas e seguras· infor• 
mações e com todo o rigor da técni
ca moderna, varios aspectos da com· 
plexissima. questã-0 dos menores 
abandonados em São Paulo. 

· A · sra. Odlla Cintra Ferreira tem 
grangeado merecido renome nos cir• 
cuios. espeçialisados em as·suntos. EO· 

eia.is, desta capital. 
Assim, o seu trabalho foi recebido 

c.om geral interesse, 

LEGIONA RIO 

1 
A mensagem de Natal 

IV 

Mostravamos, em i1osso ultimo artigo, que a demo• 
cracla, no Ocld~nte, tirÍha evoluldo em termos que tor
mwam extraordinariamente dlf.lcil ao$ catollcos, toma, 

·rem posição perante ela. Como democracia, era ela le 
gitíma, em' tese .. Mas, .de fato, o regime da onipoten
cia populár ·tiiiha redundado num esmagamento das 
"elites", e o regime da livre concurrencia, em logar de 
trazer consigo a' vitoria dos elementos· mais capazes, 
fez do mundo o paraizo dos velhacos, dos aventureiros 

e dos charlatães, Por fim, nem sequer essa democracia 
exagerada era uma verdadeira democracia, Ela se trans· 
formara sorrateiramente numa oligarquia de banquei
ros, de industriais, de especuladores de bolsa. 

Essa situação confusa gerava ~ntre os catoliéos im· 
pressões diversas, e, dai, o pronunciar-se entre eles no, 
vamente Lima divisão, tendendo alguns a salvar a civi· 
lização cristã,· apoiando-se nas correntes da direita e 

- ' 
outros apoiando-se nas da esquerda. 

Na · Alemanha e na França, essa divisão usumiu 
aspeetoa agudos. Na. Alemanha, por exemplo, eram nu• 
merosos os eatollcos, quer nas fileiras dos_. particlarlos 
mais entusiaaticos de Hitler, quer nas de seus mais 
lrredutive·is adveraarle>s, Na França, e>s catolicos de cer
ta ala prestigiavam o parti d~ semi-fascista dos "Croi,c 

de Feu", e trabalhavam mais ou menos consclentemen· 
te para a restauração da monarquia. E os de outra ala 
procuravam estabelecer francamente um contato com os 
comunistas, praticando a chamada "polltlque de la main. 
tendue". 

Estavamos em uma epoca de entusiasmos delira~tes, 
Quer de um, quer de outro la.do, as Ideologias politl:as · 
exigiam um apolo ardente, caloroso, Incondicional, Aos 
poucos, os· catolicos que apoiavam o nazismo "só" por 
causa do Catolicismo, ·foram tendendo a se tornar mais 
,.,azistas que catollcos, E os catollcos que apoiavam as 
esquerdas e. at6 o comunismo ( ! ) tambem "s6" por cau-, 
sa. do Catolicismo, se· foram tornando. mais comunistas· 
que catolleo,a. Um falso Ideal da organlz:ação política, 
social e cconomlea·. das socle_dades hu,:nanas, penetrava 
assim nos meios catollcos, .aliás profundamente cindi• 

, dos em mater.ia polltlca. 
Foi à vista disto, que Pio XI deu o primeiro grande· 

passo para a solução, condenando em duas Enc:olleas 
imorta:s; primeiramente o ,comunismo, e,. em· segundo· lo• 
gar, o nazis.mo, Essas duas Enciclicas deixaram bem mani· 
festo, que os ·catollcos "colaboraclonlstas" da esquerda e 

Plinio Corrêa de Oliveira 
rentes e~tavam condenados, Mas a grande crise contem· 
poranea pu.iera a nú quest5es Inteiramente novas. Para 
que o campo se abrisse diante ·dos catollcos, ~o s!ntido 
de uma cooperação fecunda, ei:,a · prectso que .a Igreja 
não s.e limitasse a proscrever ideais falsos, mas definis 
se a doutr.ina verdadeira. Tarefa entre todas difícil, exi 
gindo longa maturação, muito estudo, observação acu
rada dos fatos, Pio XI não a po_ude realizàr no pouco 
tempo que lhe restou depois da "Brennender Sorg-e" e 
da ''.Mortalium Animos". Pio XII ascendeu ao solio pon· 
tificio' nas vesperas da guerra, e teve d~ vencer situa· 
ç5es critiéas que to.dos conhecemos. Et .ta que, em 
plena conflagração, e assedi_ado ainda por trabalhos de 
tanta e tal relevancia, tenha tido tempo de lançar t.:s. 

primeiras diretrizes, claras e fecundas, a respeito da po· 
sição da fgreja diante dos novíssimos problemas de 
_noss(!s ··dias, Foi, entretanto, o que ele fez: na su11 "alo
cução de Natal". 

* * * 

Começa o Santo Padre por mostrar que a tenden· 
ela que se ceboça na 'Europa é no sentido de uma mais 
ampla participação do povo, no poder publico. E, logo 
em seguida, pa&sa a tratar da democracia. 

Na m_edlda em q_ue o resumo telégrafico permite de 
fazer uma Ideia. exata do pensamento do Pontlfice, .vê-se 
que o Papa insiste sobre dois. pontos· fundamentais, 

O prime.iro, é que a democracia não se deve cons
tltiiir, de modo a ser apenas uma multidão caotlca e 
desartleulàda,. A 11ooledade humana não é um conglóme· 
rado amorfo de elementos, ela é um corr,o vivo, que 
precisa ter seus e.lementos de diferenciação e especin· 
llzaç4o; sua organlcidade enfim, Leão XIII jã definlr,1 
a neecssidôttde das. corporações. Vê-se que Pio XII vai 
mala: além, que deseja uma sociedade toda ela organi 
camente composta, E esse pensamento se torna ma!s ní
tido, ao ler-se O que ele diz sobre as elites. Qualquer 
que s11Ja a ·participação do povo no poder public;o, di:r: o 
Pontifice, é preciso qu, haja elementos dlrlgent.es e :!e 
escol, que· saibam guiar o curso .das coisas, sem o que 
a· democracia se tornará Inteiramente vã. Aulm, pol$, 
qualquer sistema de representação que entregue a di re
ção dos. negocios- publicos a aventureiros, charlatães, de· 
magogos de pra1,a publlcc1, por isto mesmo desvla a d:• 
mo.cracia do bem comum, e a volta contra sua propri~ 
final 1.dade. 

da direita apoiavam, no fundo, correntes dlametralmen• Esaes dois pontos do de uma Imensa lmportancla, 
te ·opostas ao .Catolicismo, e que, quer tivessem a vltci· Constituem as dlretr:zes essenciais da Igreja para o 
ria umas, quer outru, o resultado seria· o esmagamento . mundo de amanhã, E precisam de 1,er atenta e madura
da elvlllzação cristã, mente ·meditados pelos catollcos, antes de tomarem po· 

O niaiá profundo elemento de divisão estava remo· sição e de .se deixarem arra:itar pela paixão politica, no 
vido •. Os Ideais falsos para que tendiam ,ambas as cor torvelinho dos dias que. correm; 

CATO·LICOS 
, Comprem exclusivamente suas . ióia• e seus. presentes na conhecida 

' J O A L :o H. A R I A 

e. ::;A:,··,.··:-.. -s··A .. 4':·'A:_~ s T 'R o· ,,., :-:: · rj ::.:' .·. J;"': },r\. · . . -·. . · · . 
811A 16 DE NOVF,M BRO N. 28 

· jEeouina tia Rua Anohiet,I 
e 

• 
OFICINAS 

'PROPRIAS 
• 
• 

~nieot wncenionarlo1 dot AFA\f.l, 
DOS relogiOI! • E t, g o I' a ,. • 

A~ertura · das matriculas do Instituto 
de Serviço Social 

As matrfoulas para o curso prepa-
1;atorio · do Instituto de Serviço So· 
eia!, estarão ~bertas de l.o a 28 d~. 
fevereiro, das 9,30 às 11,30 e das 20,30 
às :.>.1,30 l\s., · exceto aos saba.dos, na 
sede, à rua Qulnt:no Bocaiuva, 176, 
onde serão dadas todas as informi. 
çôes solicitadas, .. . . 

um mês, a m1c1ar-se em 1.o tie mar
ço, com as seguintes materias: Mo
ral, Historia, Serviço Social e Bialo• 
gia, completadas por clrculos de es· 
tudos e visitas sociais. O "curso re
gular" é de 3 anos e consta elas se
guintes cadei.ras: Religião, Servigo 
Social, Moral, Sociologia, Psicologi,, 
Direito, Estatlstlca e Medicina. So
cial, bem como clrculos de estudos,. 
visitas sociais. estagios, pesquisas. O 
3.o ano consiste em um estag'o em 
uma obra social para elaboração do 
trabalho de conclusão dl;l curso,. 

Condições de admissão ao curso 
regular: Idade entre 18 e 40 anos; 
curso secundaria ou preparo equiva
lente; atestados. de idonç,idade e sau
de; aprovação no exame de seleçã!), 

Os cursos runclonam diariamente, 
com exceção dos sabados, a par~ir 
das 20 horas. 

. 

NOMEAÇAO 
Para organizar e dirigir, na diocese 

deGuaxupé, o lntituto da Procide11cia 
"Pro Clero Secular"foi nomeado, pelo 
Exmo. e Revmo. Sr. D. Hug9 Bressanc 
de Araujo,iBiepo Di;cesanb, Rvmo. 
Padre Geraldo Reis, DD, Capelão do 
Colégio S. Domingos de Poços de Cal
das .. 

O Intituto, que tem sua séde em Be-. 
lo Horizonte e cujos estatutos foram 
examinados e aprovadoE pelo Exmo. 
e Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano 
e p~los Exmor, SrE, Bispos Sufrãga
neos da Provinsia Ecresiastica• de &lo 
Horizonte, é uma sociedade benefici~ 
ente que tem· por fim, conceder aos 
seus associados os seãuintes beneficios: 

1 a) - Aposentadoi-ia por hwalidez; 
b) - Aposentadoria por velhice; 
e) - Auxilio na efenimidadc; 
d) - Pet1são a herdeiros; 

Além desses benefícios principais, se
rão concedidos futuramente, de acordo 
com reãulamentação espicial, auxílios 
médicos, e empréstimos. 

Fundado em 1940, o Instituto d@ 
Servlçà Social é obra oficialmente 
catollca que visa a formação de !\s 
sistentes Sociais do sexo mascltlino 
Curso de grande interesse f.'.lra· o~ 
que St! dedicam ao apostolarlo do Se1· 
viço social, abre tambem Jàrgo cam
po de ação profissional, pois o Assis 
tente Social encontrará grande facl 
!idade para trabalhar junto a Secrf,· 
tarias de Estado, Prefeituras. Muni
cipais, Embaixadas e Consulados, 
Tribunais. · escolas, estahelecimei.· 
tos. penais, empresas industriais on 

comerciais, orgãos de imprensa, nu· 
cleos de colonização, etc,, etc, De 
acordo com a lei, para varios empre· 
gos publicos çlar-se-á prefe1·enda a 
Assistent.es Sociais. 

O .Instituto tem inspeção estadua1 
permanente. 

A questão grega e a questão polonesa 
Antes de pr(?star exame de seleção, 

os candidatos obrigatoriamente !re· 
queq.tarão o "curso preparatorio" ue 

Editorial do "Osservatore Romano" 
"MANAGUA, 24 (U, P.) -e: Segundo a 

lei vigente na Nicaragua. só é legal o 
Irlatrimonio civil e o sa.cerctot~ que ce
lebrar. uma .cerimonia nupcial sem que, 
a~teriormente, os noivos tenham cpmpa
recido ante um Juiz de paz, serã mul· 
tado em 200 cordobas. O povo e a 
Igreja proteatam continuamente contra 
tal estado de coisas. Na sem!l-na 
passada, o presidentf/ Samoza enviou ao 
Congr_esso um projeto de lei. segundo o 
qual o matrimonio re!jgioso será reco
nhecido legal. DePÇ>ls de acalorados 
·.debate3; ontem, o congresso rejei
tou a. proposta. por 22 votos contra 12, 
enquanto o ·publico que ocupava as ga
lerias ameaçava os parlamentares 
gritando: "Não esqueçam, nas proximas 
eleiçõea, que vocês votaram contra es
Ga lei". 

A TRAGÉDIA DE ORADOUR 
~xistem diferenças concretas én· 

tre a situação polonesa e a grega, de· 
clara L'Osserv~tore Romano num 
editorial dé prlnieira )Jagina, que co· 
menta diversps topicos politicos. O 
artigo, que dedica var!os paragrafos 
à Polonia, adverte que segundo ,tes
pachos procedentes de Londres, o 
Partido Liberal B1·itanico bavia. c·vm· 
parado a. questão polonesa com a 
q,1estão grega. 

timo e um comité constituido sem 
nenhuma base e sem garantia. ai• 
g·up.i.. , . " acrescenta o editorial. 

A continuação do L'Osscrv,atore ie 
refere à atitude da Russia e afirma. 
que não ha relação entre a questão 
desta com a Polonia e a da Inglater,;1. 
com a Grecia, já qt1e Churchill afir, 
mou em Atenas: "Não pedimos na
da, nem territorios, nem influen
cias, .. " 

De tão pitoresco e significativo, nem 
_sequer o. comentamos. 

(Conclusão da 1.a pag.) 

mentos, fugitivos da Lorena e o,!guns 
vendedores. ambulantes, 

Mons. Rastoull apresentou seu ))rotes• 
to formal ao general alemão comandan• 
ta ,je Limoges. expressando sua. lndig• 
nação pelo as~inato de seu povo e pe• 
la destruição do tabernaculo e das Sa• 
gradas Espccies. 

Mon~. Rastouil. na presença. de auto
ridades civis e das familias das vitimas, 
deu solenemente 1\ absolvição aos que fo• 
rah1 os- moradores de Oradour. Em seu 
sermão expresso.u o horror que o crime 
tinha provocado. e consolou aos enfermos. 

Tambem falou o prefeito réglonal, 
manifestando repul~ão por tão !njustl
ncavel hecatombe. 

Durante oito . dias operarios e ~eml
narl,stae;. dirigidos por um medico. ex.a.mi
naram, separaram e trátaram de Iden-
tificar os restos da;-; vitimas. ' 
O PRO'rESTO DO NUNCIO APOS· 

TOLICO 
Apesar das dificuldades que então !m• 

pediam a transmissão de noticias · (a ba
t;ilha da, Normandia. estPva erri seu apo. 
geu, Mons Rastoull consegui\, !Mer che
gar uma mensagem aô Exmo. e Revmo. 
Mollll, Valeria · Valer!, Nm1cio Apostolico 
~m Víchf. A 1·e~p~ta. do Nuncio, data-

dr, de 23 de junho, expre=va. a 
clor que lhe causaram "fatos tão tra
gicos e sacrilegos" e sua profunda sim
patia pelo ·Bispo e por seu povo. "Ho
je - acrescentava. - apresentei ao che
fe do governo, em nome da Santa . Sé, 
uma nota. de protesto. pedindo que se 
fizes.'le chegar as autoridades competen• 
te.1". 

Numa Pastoral, o Bispo de Limoges 
diss8 mais tarde: "compreendei todos ... 
que soiS vitimas de uma barbarie sem 
nome,. que só germina nos . ce1·ebros e 
anl.m;;i os braço.s trminosos, de seres que 
não c1·eem em nada, nem em Deu.s e 
nem. no Diil,bo ..• " 

".Se po1·qué .. já, · não c:·'\cm em Deus, 
ne1n cm -Cr!sto, nem na. Virgem Santls• 
sima, nem na imortalldade da alma, es-

. tés barbaros acrescentaralll, ,metralnÍ!:ra.m 
~erozmente e desapiedadamente queima
ram,. a.pesar de seu.s gritos. de suas w.
grimas e de suas suplicas - a. llomeru; 
e a mulheres, a. meninos e a meninas 
que eram sangue de vosso sangue· ..• " 

Ao advertir. que dois crnc!fixos , sai• 
ram Intactos das tristes ru!na.s de ora
dour •. Mons. Rastouil lmpJ01·ou a toda 
Cristandade. a. toda a. humanidade, . a 
toda~ as nações que escutem a voz do 

· ~mor e a · e_xorta.ção a; paii que· desce 
.do ca1va1·i<ã · · 

Ao advertir que os gregos "não 
discutem territorios, lntercam bios 
d-, populações ou o desn'lembramento 
de uma nação, mas só, e unicamen· 
te, o regime - a questão da legali
dade politica" .- o editorial do 
Osservatore diz: 

Para a Polonia o assunto possue 
elo is aspectos: um, elas· fronteiras, e 
O'.ltro de política Interna. O primeiro 
coucerue ao destino ela metade ôo 
territorio nacional e a transferencia 
<J;; uns· doze milhões de· liabita11t>:1s. 
O segundo é a questão da legalidade. 

Ja.mais foi necessar.io a \l ela r 
aos polonesas para que' pos11onham 
diferenças que nunca existiram, ou 
para. que se harmonizem ·entre si, e.m 
proveito comum dos aliados, Por cu
ja causa lutaram ém \'àrsovla e hoje 
prosseguem combatendo em outras 
frentes." · 

A q11estão da legalidade na Polo· 
uia não é como a da Grecia; 011de uu1 
governo legitimo s.e opõe a outro q11e 
quer constituil·-se sohre .bases rlife-
entes. ma,s 4â!Dh:e um góvi:rno legi• 

"0 governo da Polonia - co11cluiu 
- pede· à RuSsia e. aos aliados .oue 
consultem a todas as partes inte1:es
sadas, como na Grecia; que não se 
inquietem as mentes enquanto à. 
guerra exigir unidade de esforços, co· 
mo na Grecia; e que sé posponha to
da solução até quando os povos este· 
jam capacitados para decidir livre, 
~ent~ por si. mes;~os, como na Gre· 
eia, Nada mais, .• 

Instituto . Moderno 
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DE QUEM E' A CULPA ? 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

"A Cruz", excelente hebdomauario 
que. se edita na, caplta.l da Republica, 
acaba de publicar uma. triste e Jamtn
ta vel noticia que teve p0r teatro a pro• 
prla Capital Federal. 

Um menino ,de seus onze a.nos de !da
do suicidou-se... Um grande e mons
truoso escandalo que foi explorado pe
los jorna.l.s que vivem de sensacionalis
mo e não sabem dar outra leitura a seus 
leitores senão os eiscandalos da, vida. 
domestica e BOc!a.J. · · 

Qual ·o motivo que levou o infeliz ga
roto carloca a dar um passo. tão negro 
e chegar a unia solução tão tola? O 
menino · fôra repreendido pelo pai, não 
pôde suportar· a "humi,lhação" e 1·esol
vcu ingerir um toxico em consequencia 
do qual velo a falecer, Um suicldio de 
um "guri", de uma criança, por as
sim dizer. A que ponto chegamos! 

Este garoto teria recebido uma edu- · 
cação religiosa e cristã? Não terá 11ido, 
ele uina pobre vitima da. chamada e lm• 
plr, educação leiga, sem moral, sem ~
Jigião e sem Deus? Infelizmente está. 
Ge generalizando entre nós uma educa
ção inteiramente alheia aos prirtcipios 
religiosos, que devem nortear a vida de 
cada ser racional. Muitos meninos bra
s!Jelros crescem e vivem em seu lar ou 
na escola., a que frequentam, sem co
nhecimento algum do mundo sobrena
tunil, -longe da. lnfluencla benefica. da 
Igreja que foi, é e será sempre a mestra 
suprema em mater!a de educação. 

Ha paLs modernos que leva.dos por um 
amor multo mal compreendido para com 
.seus .filhos, não têm a energia, necessa.
rii. para. chamar a ateúção de $US fl• 

lhoJ, quando apanhados em erros, nem. 
os repreendem e multo menos .os casti
gam. Deste modo, a criança vai cres
cendo numa certa concepção autonoma. 
da vida, sem reconhecer uma autorida
de a quem deva submeter-se e prestar 
obediencia em certos estagias da vida hu
mana. Esses modernos pais de· fami
lia são, em geral, os que adotam o sis
tema, boje em dia já. tão em voga.. en• 
.tre nóS, de ter um u11ico filho, que vem 
a ser o !dolo da casa, uma. especie . de 
"não me toques" dos lares desertos de 
hoje. E quando um dia as circunstan
cias obrigarem o chefe de fa.milia a to• 
mar medlda.s màis energicas com 
relação a seu filho e lhe Infligir o pri• 
meiro castigo, o garoto, que nunca co
nheceu a vara de marmelo, se revoltarã, 
não poderá suportar o castigo e recor
rerá a atitudes .de gente adulta .•• Lis
oeth Burger em seu interessante livro 
"Entre Leito' e Berço" nos descreve um 
caso multo triste: um menino, uni
co fllho de um casal comodista, tratado 
com muito mimo, assas.'linou, corn um 
golpe cl" machado, o proprlo pai. Fõra 
a vingança do plrraço de 13 anos, 
quando nesta Ida.dê viera. receber o pri
meiro castigo. 

A quem cabe a culpa, quando vemos 
tantos caso-, tristes e escancl.à1osos nas 
fami!las, onde Crlsto não tem mais o 
lugar central no Lar e a educação reli
giosa dos filhos é um tei'mo desconhe• 
cido·? ! Perante a. J\15tlça divlria,. que 
resposta ha-,erão de dar certos pá.Is de 
r .. mill.e, que nunca ligaram a· menor lm
por_ta.ncia à educação religlooa. d'e ·seus 
filhos? 

Entrevista com o Cura 
.. 

de uma Paroquia aleinã 
"Nunca um 
pior· que 

soldado alemão lutou 
"New York 

na Alemanha 

por uma causa 
Post" entrevista 
invadida 

esta" o 
um Paroco 

O "Noticioso ca.toJico Internacional" 
publica uma entrevista obtida pélo cor~ 
1·espondente.. do "New York ·post", na, · 
ire11te ocidental -europêla, de um Sacer• 
dote alem1l.o, que passamos a transmitir: 

"A porta de sua. Igreja o Paroco iµe 
esperava.. Um correspondente, a. quem 
a Gestapo teve durante seis meses no 
carcerc, durante o ano de 1941, ·serviu 
de interprete. O que 'dl.sse e.sse Paroco 
pode multo bem servir de esclarecimen
to a respeito da verdadeira atitude do 
povo cato!lco alemão. 

- · "Poi.s sim, acabou-se. - dl.5se. Po• 
rem ao passo . que estou {:()ntente por 
s112, chega.da, me enve1gonho da Alema
nha. Verdadeiramente .tinha.mos caldo 
em uma situação desditosa, já que de
viamas aguardar a. ,.hegada destes jo
vens procedentes do ultra.mar para. -liber
tar-nos ~os nazistas". 

. .· Ti;du cte uma agend~ dois do~umen
too que traziam o sinete da Gestapo. 

....: ''·Prenderam-me primeiramente em 
1931, conforme pode ver por estes es-

crito3, porque me atrevi a falar do pu!• 
pito cont,ra o movimento da.. juventude 
hitlerista, e por ter · dLstribuldo · etitre os 
fiéis ·opusculos clenunclàrido os l)erlgos 
a que nos expunha a clasre 'de comuni~ · 
da.de que os hazl.stas procúl'àvam fntro
duzlr na Alemanha.. . . Durante estes 
ultimos quatro anos estive ·ouvindo as 
transmissões inglesas. Tambem escutei 
ao presidente RooEeveJt em seu celebre 
discurso (transmitido em alemão) das 
quatro liberdades. Sóu Sacerdoté ha. já. 
18 a.nos, e durante 11 anos àté este dia, 
jamais estive livre do temor, . . Meus 
jovens compatriotas são bons solda.dos. 
Foram S(lmpre bons solciados e lutáram 
esf.orçadarnente nesta guerra como em 
todas as demais, · porem, jamais se deu 
o caso de que um soldado a.lemão lutai;
se por uma causa pior que esta. .•. ! 

. Quero agradecer a vosso comandante 
pelos. cuidados com. que, procurou ..sàlvar 
os ediflcios da cidade, somente três· ca-, 
sas foram destruidas e eram : constru
ções que se encontravam ao lado da 
linha Siegfried". 

APOSTOLADO- NO "FRONT" 
Atividades da Liga das Senhoras Cafolicas de Londres 

LONDRES, (Por Egiza!e, do B. N. S.) 
- Entrevistei ha pouco, em Londres, 
a presidente da Liga. das senhoras ca
tollca.s, para conhecer algo da atividade 
quo sua organização vem desenvolvendo 
no.:; _países do continente. "O trabalho 
- disse-me ii. entrevistada. - iniciou
se sob os melhores auspícios, e temoa 
fundadas esperanças de que multo b1·e
ve nossa obra terá. uma grande mis.são 
a desempenhar na Europa". 

Efetivamente, a Liga. das senuoras 
Catolica.5, que trabalha em cooperação 
com os organismos oficiais e pa.rticula• 
res da Inglaterra, no desempenho da 
enorme tarefa de a.J!vlar as necessida
des e miserla que .sofrem os pa.isei .ocupa
dos da. Europa., possue pessoal especiali
zado em trabalhos domestlcos, enferma
ria, visitação social, línguas e relações 
com o· estrangeiro. Já tem instalada. em 
Roma uma cantina para . a;; tropas que 

· l\ltam na. Ital!á. e mantem um centro 
da Informações perto da Praça de São 
Pedro, na capital italiana. E.ssas · or
ganizações auxiliam os ,soldados. em vi• 
sita à Cidade Eterna, procurando tornar 
sua. estada. facil ~ ,'.)rove!tosa. Varias 
cantinas funcionam em cidades !tali.a •. 
nas, sob' a direção de 20 senhoras in
glesas que contam com "ô auxi!ló de va
rias outras, itallinas. 

A cantina de Argel continua em fun
cionamento. Em Roma e em· Rimini, 
foram inaugurados cinco clui;>s, onde os 
combatentes encor~ra.m o . maidmo re
pouso e grande numero de diVt'l'SóeS, 
Possue a Liga cla.5 senhora, C.110Jlcai;, 
alem disso. varias cantín:.s moveis que · 
r.1archam na retaguarda dos exercitas 
em ambas a.s frentc.s italianas. Essa 
atiVidade foi uma magnifica ocasião 
aproveitada pelos capelães catollcos pa• 
ra suas atividades religiosas. 

Recentemente, celebrou-se no ca,iro 
uma verdadeira concéntra~ãO. Entre os 
deJégadoo havia. . pa.raq11edistas. de Ben
glla.si, aviadores d.a Palestina e , cerca. 
de 800 repr~ntantis de ambos os se
xoz. A reunião foi presidida· pelo De• 
legado Apostollco no Egito. Umá das 
conclusões foi a da. criação do Conselho 
central do Oriente Medlo, que ê uma. 
das muitas sementes lançadas pelos' ca
tollcos durante esta. r;uerra . e ·que 
ha de da.r magnificas frutos na cristia
nização daqueles palses, 

Não devemos esquecer a reduzida per• 
centagem de catollcos . exlstentes na. In• 
glaterra, o que ainda. torna mais adini• 
ravel sua atuação. . Os frutos seriam. 
maia numero.ses se lo;;se posslvél copr
dcnar todos .os esforços em um oria• 
nismo que lnclulsse os catoficos de outros 
pa.ises alia.dos, -porque Inegavelmente o · 
campo de ação é, muito vasto e a.s ne• 
cessidades positivamente urgentes. 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS - VINHOS FINOS, FRUTAS 
l:HSCOUTOS E BOMBONS - GENEROS ALJMENT!ClOS 

EMPORIO MONTENEGRO 
,l<ua l'\ugusta. 1.559 ( Esq. R Luiz Coelho) :..._ Fo.1e: 7-0035. 

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Brig, Luiz Antonio, 2.098 (Em frente à Igreja· 

!maculada Conceic;:ão) -· Fone: 7.5453 

ON!COS DISTRIBUIDORES DA 

MANTÉIGA "BANDEIRANTE' 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 
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MAR.IA.NO~ 

· l(jSTITUTO DE . EN'SINO BRASIL 
São Paulo 

O EP1SCOPAOO E A CONSAGRAtÃO 
~AO CORACÃO DE MARIA - _.,, 

flo(/legio cor-dimariano: trechos de algu. 
· rnas. Pastorais sobre \a ·consagração · 

ao lmaculad,o Coração · 
r /ranscrevemos da "Ave Maria": 
lo sr, Arcebispo de. Medellln, Colom

. l,;\a.,. quando do decreto metropolitano 
,-!sobre a consagraçãó ao Coração de Ma• 
,ria, .externou-.se com es~ palavras in-
1r:i.sivas: 

"Estamos certos de- ser essa a maneira 
· Ínais eficaz de atrair os olnares daque
la Senhora. sobre a Arquidiocese · seguln-
do o exen:plo do . Vlgarlo de Jesu~ Crls-

·. to· que, no.s presentes momentos, não 
"hesitou em colocar o mundo Inteiro sob 
o especial influxo de tão m:Í.tei·riãr CP• 

.J·~;ão". · 

* * * 
A Prefeitura, Ap01;tollca de Chocó ·está 

. •confiada aos cuidados dos Padres do 
coração de'·Ma.ria. O ,;eu Prefeito Apos

. tolico, Exmo. Mons. Francisco Sa~; es, 
· · crevendo a Pastoral iniciada com a fra.sé 

de São João .Eudes: "Jesus e Maria 
eram um só Coraçã.o", deixou exaradas-

. estas sentenças: • 
"... Consagrando o mundo ao· Sa

grado Coração de · Jesus, era natural. 
,e esperava-se que tambem o t<lsse ao 
:Imaculado Coração de Maria. Pelo Co
:ração de Maria penetrou Jesus no muu
,do e nos deu a sua vida e. coração. .E 
,como pelas mesmas cau.sas que 01; se
:res nascem, estes se conservam e pro
Jlferam, logico que o coração de Jesus 
que veiu ao. inundo pelo Coração de ,Ma
ria, não reinará na terra senão pelo 

· Coraçã.o de Maria, Eu re-.narei na Es
. panha, disse o deifico Coração ao V. P. 
Hoyos, pelo Coração de minha Mãe. A 
frase concernente -à Espanha pode se 

· dizer da mundo inteiro". · 

* * * 

D. Alfredo Cifuentes é o apostolico 
. Arcebispo de · La Serena, ne Chile, que 
no 50.0 aniversarío da. VÍl'ge·m de An
-dacollo, em 26 de dezembro de 1943, 
:perante 10.000 fié!S consagrou ·a _Pro
,víncla. Eclesiastica. ao Coração de· Ma
:ria. S.ão dele estes conceitos cordi
·:.rnà,rianos: 

· "consagramo-nos todos a.o coração 
l'urissimo ae Ma.ria para que nos ol:lte
nha a, fidelidade da nossa consagração 

.. -a.seu Fiiho Santissimo ... É preciso. 'de
·ter .a · onda d.e paganismo e sensualidade 
,que arrasta l1omens, Invade familias·. e 
·arruina a .sociedade, O coração ima·, 
cuia.do. de Maria Santissima. Mãe da di
vina graça, concebida sem pecado. dis
;iensadora dos favores .celestiais,, deve 
iP.t 'o nosso refugio e o nosso· niod'l!O ". 

* * * 
O falecido Arcebispo do Panamá, D. 

.João· Ma.iztegu!, propun11a a todos os 
fiéis do seu· Arcebispado a· "pratica de 
-venerar com toda a alma o [maculado 
coração de Ma.ria. por ser. Mãe de Deus 
e_ Mãe dos homens: por ser nossa corre
dentora - amorosis.sirna, nossa m~dianei
ra na divina ·presença e a chave ri.o 
céu"-. 

* * * 

Os ~xmos. Srs, Bispos do Equac.or, 
devotl&simos do Ima.ctilado Coraçã<:> de 

Ha algum tempo um telegrama de 
Londres reproduziu declarações do arce-. 
·bispo anglicano (protestante) de York 
(Inglaterra) que recentemente fizera uma 
viagem · à Russla. Os dignatarlos da 
igreja ortodoxa russa lhe haviam soli
citado fosse portador duma mensagem 
aos fiéis britanj.cos, dando conta· de. que
gozavam perfelt'ãUbercjade em suas 1gre
ja.1, onde o culto jamais fôra Interrom
pido. Acrescentou alJlda. o a.rcebl:;po 
que oo alto.s dignatarios ecleslasticos 
:russos estão prestando o mais sincero 
e efetivo apoio ao regime sovietlco ·e ao 
esforço de guerra. da nação. 

Estê telegrama e mÍls outros do· mes
mo jaez podiam deixar na mente doo 
leitore.~ erronea impressão acer~ da si
tuação 1·eliglosa na Russla. ainda corro
boi-ada por certos livros pouco objetivos 

.e parciais que ultimamente não sido 
publicados com notavel gaudlo dos p('S

cadores em aguas turvas. Ninguem en
tre nós - velhos e ttreconciJ!avels ini
migos do nazismo ..: subestima o tmen
.so papel qu .. a aussia. representou e alh
da representa na, luta material contra o 
nazismo, mas isto não not pode fazer 
esquecer .a· grande afinidade que existe 
entre os dois ststemas ora em luta nem 
nos fará olvidar a. guena de morte que 
desde 1917 o governo da Russia tem mo
vido contra. a religião em geral ·e· espe
cialmente .iontra a Igreja, Catollca: em-

. bora. ue~te momento a. Igreja ortodoxa 
1. é, clsmatica esteja a.travessando um pe
.l'iodo de rélativQ,, brandura, 

Maria, renovaram· no. passado . ano a 
· consagração ao C_oração · de Maria. Des
tacamos as frases. do. Exmo. D. Da:niel 
Herm!da, Bispo <ie Cuenca: "Pló XII 

;fala e pecie a paz; porém, a sua voz per
desse no vacuo pela falta de fé nos 
pov9s. • . Pois .. bem; o .que p·or nós .mes-: 
mos não podemQS, ~onsegui-Jo-emos por 
meio do Coração Imá.culado de Maria, 
s quem ·noo coma.grou 6 Papa, Purl~· 
simo Coração de· Ma.ria, li. _quem· nos 

. consagrou Sua Santidade·: Pio XII, sêde 
'ª torre . de.·. Davi. onde- estão · guardadas 
as armas da oração, da penitencia e 
emenda da· vida· para, por elas, conse
gulrrnps a · paz e o triunfo · da Ii:reja e 
d~ Santa· Sé". 

Já noticia.mos a consagração do Me
xlco ao Coração de Maria. Na Cir
cular ·coletiva, assim se exprimiram os 
venerandos Bispos: 

"Procurai que a. vossa Consagração 
ao . Imaculado Coração de.· Maria.. irrom
pa do a.mago da alma e não . se reduza 
à simples pronunciação da. formula: fa

. zei que seje. acompanhada do.s: mal:; sin-
ceros e eficazes · propositos eia vida cris- . 
tã e fuga do pecado, "causa principal, 
como disse Sua Sant1dade. dos grandes 
castigos com ~ue a Justiça divina cas
tiga o mundo". Assim será a consagra
ção a que estamos . n01; referindo. prin
cipio de verdadeira ·renovação espiritual, 
·que é o tssencial que· procuramos". 

* * * 

Ouçamos a opinião do Exmo. D. Ni
colau Fasolino. Arcei,1:;po de santa Fé 
(Republica Argentina): 

" ; . . O Culto ·ao Imaculado Coração 
·de Maria nos fala. de sua purissima. con
·ceição, preparatoria d~· sua Maternida
de Dlvlna; fala-nos da purezà de sua. 
vida. -da. confiança em Deus, 'da obedien
cle. reslgnad3 à vontade divina dos so
frimentos anteriores aoo de jesus Crls
-to e, sobretudo.· nos revela a sua gran
de~ · de alma. dilatando o Coráção e 
recebendo. nele' maternalmente toda a 

· humanidad,• redimida. O Coração/Ima
culado de · Maria é · o mais· sem.,,Jhante, 

· Intimo e· unido· ao sagrado. Cori.;ão Jle 
Jesur;-''. · · · -i 

* * * 

Fixemos as nossas vistas na ~pu:>ll-
. ca do Perú. D. Dedro Pascual Farfan 
_é seu Arcebispo e na Pastoral cordlma
riana, anunciando a consagração· aos . 
seus arquidiocesanos, dlzia-111es: 

•• Imaginamos que tiÕls corações .dia
logam. no céu em nosso favor: o Coração 

· de Jesus e o Coração de Maria. fü,se 
divin:l. dialogo começou na teJTa. nas 
nupcias de· Cariá de Galiléia. quando a 
Mãe .se achegou. ao Filho e lhe segre
dou a:o ouvido: "não têm vinho. , • " 
Maria. ~empre solicita. observa · agora as 
necessidade..• · de seus filhos e nesses ca
lamitosos tempos diz a Jesus: "Meu 
Filho •. os nornen..s · não têm o V_lnho dá 
Paz. o .. vmho do Amor, desse amor que 
levaste~ i. terra. desse amor · que, se pra
ticado, os livra.ria da guerra". ' 

gava diante dum ·çropo de jornafü;tas 
estrangeiros estarrecidos a existencia de 
perseguições religiosas na Russia. 

O governo · sov\et!co sempre comba
teu; ora com mais ora com menos vio
lenota'. a r~ligião sob qualquer aspecto, 
nem hOje ha completa liberdade para 
a Igreja ctsmatlca. A tualroente, por. ra
zões polltlcas. ela é tolerada e deixada 
em .paz. Quanto. à Igreja Catolica, seus 
Bispos estão preso.s, seus Padres, com 
exceção talvez di> um:i. duzta. estão en
.carcerados. seus mais de um milhão e 
melo de fiéis dt antes da revolução bol
chevista reduzidos a um numero Insig
nificante. 

Podemo., dividir em varlos perlodos a 
luta antt-reilglosa. na Russia: 

l.o Luta contra a organização juri• 
dica da religião por meio de le',;, e de
creto~ <nov. 1917 - fev. 1922) 

2 .,, Perseguição sangrenta (fev. 1922 
- junhO 1923). 

3.o Luta de .escarneo e propaganda 
(1923-1928). 
· 4'.o Segunda perseguição d I r e t .a 
(1929~]930}. 

5.o · Luta cultural rontra a religião 
(1930-1935). 

6. Primeiro perlodo' de abrandamen-
to (192.5-1937). · 

7 .o Terceira perseguição , sangrenta 
(] 937 - jau. 1939) .. 

8.o Segundo periodo de abrandamen-
to (1939 - hoje). · 

cumpre r.otar que os perlodoo de 
abrandamento não dizem respeito à 
Igreja catolica. O Papa continua para 
o -governo sovietico ·pessoa indesejavel. 
Ain"ia não esquecemoR as intri
gas em que tentaram envolver a vene
randa pessoa do Santo Padre. Ao mes-

Para conhecer a situação religiosa da 
Russia durante. os ult1'nos 26 anos, .pre-
clsamos. socorrer-nos de livros objetlvo:;, 
imparclaia, document.os como " A Reli
·gião ,ia _Russla sovletlca ", da autoria. 
do sa,bio russo N. s. Tlmasheff. até 1921 
professor de Direito na Universidade de 
Leningr.ido, atualmente lecionando na 
Fordham University 110s &,tado Uni
dos, Esta oportuna e notavel publicação 
da "Ste!la. Editora" nos fornece , uma 
imagem assás fiel da situação religiosa· 
na Russia durante os ultímos decenio.s. 

,. m,i tempo devem01; lembrar que estas 
branduras por parte dos chefes comu
nista.'! são apenas Impostas por necessi
dades politicas: A atitude lrleo!Og!ca do 
governo bolchevista. não tolera rellglôes. 
Bast2. eitar as opiniões de alguns chefes 
.autorizados . 

Por ele a.prendemos que erram tant-0 
os. que imMina1·ain na Russla uma luta 
sangrenta não interrompida como os 
que asseveram a mais perfeita liberda
de. nas igrejM, onde o culto .iama.is te
ria sido interrompido. Estas ultimas 
decJara.ç.ões enquadram multo 6em ;10 
oportunismo do "patriarca" Sergio que já 
em 1930, quando o solo russo aj.nda es- .. 
~Yi · umido do sangue dos martires, ne-

f 

"O medo criou os deuses" <Lenin). 
"A tuta.. contra a. religião não pode 

set limitada à pregação ldeologica abs
trata. , . Esta luta. · deve ser ligada à 

· pratica concreta do movimento da cl_as
se dirigido para. a eliminação das rai
zes da. religião" (Lenin). 

"Não pode haver religião boa: uma 
religião melhor, talvez . seja mais ·peri
gcs:-. que uma. religião pobre'' (Lenin), 

. . ' . 
Nas atuais circunstancÜ\S do' ·mundo e 

da patrla; · tolerar ·oo · f6Jguedos carnava
lescos. é condescendehéla culpa:vel .que 
nenhum honiem de bOm se~ poderã 
deixar de estranhar; lnêenüvar, porem, 
tais loucuràs, f~vqrece-lM .. morPl oii pe
cuniariamente, é·· uma sem-razão que 
atinge as proporções de inomlnaveJ e.s-
candalo.. . . . . .· . 

Quem assim !ala não são os Bispos ou 
,Sacerdotes, mas leigos de todo insuspei
tos que, pelas :colunas dos -'Orgãos mais 
autorizados. da imprensa, se vêm· baten- -
do contra. as orgias ·do. cs,rnaval. •O ~e

.ta.dor-chefe do "Correio da · Màn_hã ", 
sempre objetivo e ·moderado. ·em' suas 
asserções, em artigo que . teve., àmpla. re
percussão em todo o. país, fez. estas .sen- , 

· satas· observações: · ,''Mais ·tarde, ·o ca,r-. 
naval· ·pulou da rua. pà,rà os· lhteriores 
e é ·nesta. maneira de· aparecer, com a 
nocividade aumentada, que o -·surpreen
demoo, afogando :lntegra,Jmente ()S cln
ca sentidos. O nu é sua feição ,geral; 
tanto mais predileta -quanto ·se- ema.ia 
ns, praias, a· pretexto· dé banho de sol, 
essa terapeutica do indecoro: No car
naval d<>s interiores, ou seja dos bàlles, 

. ' .P. Arlindo \'ieir<h ;5. J. 
. -~ , ' ,: . 

. as 'ma.searas· Já' ião atraso; pois o. riu, 
'alem de exibir,se, quer ser identificado, 
e. assim é eil;!- respo11save1· por. 'imen~ . 

SOS ,e irre1fü!dlave!s.'desastres.·nils fanti• · 
lm, Que ~ àconteça ,:aos adultos é 
triste: · é • '!nconcéhivel àcól:Ítecertdo ... à8 
criànças '.'., A concl•.isão 'do àrúgo não 
ó menos dlgi'\a, de nota: ".D.e qualquer 
·modo, o carnaval do R:io; por extensão 
o carnaval de todo ·o Br~sll, apresentado 
no estrangeiró:como ímníero de turisino, 
é um perigo: de _al)jecção que devemos 
combater_, enC!,uanto sobram 00 meioo de . 
sustar-lhe a marcha". · · . 

f: ·a alma ·dó: Bra.siJ:q'ue··:;inevolta con
tra t.;.manha. anomajia. O mais elemen
tar dever d·t· s'ólldariedade humana de0 

ver!a ·levar-n~ 'u, repudiar clec!didainen
·tn. essas extravagancias da besta hu111a-. 
na. Em· muitas nações da Europa e da .. 
Asla · milhóis · de· crianças se definham . 
privadas. do . alimento . necessario : .. quase 
todos os lares se' cobrem de !Uto chóran-; 
do· a perda. de filho.s e:;tremecidos; os 
ho~rores da. guerra atlhgiram · a Ameri-

e.a· e já.. miJh~res: de. vidasJora~ ceifa-
dajl-: pela morte. ·. : · ·. · ' 
. os efeitos do cataclismo, no qual ~ fa

éu ver _Ô açoité.Íle Deus, já, ·se «;t.endein~ 
atê _nós. ·!>s'. dificuldades ·da vida ~res~ 
·i:em. cie dia para··d1.a.. Ha por ai mllha
res ·i:!e crianças subnutrida.s; negi;)ciantes 
humildes. 'e .pobres <:!pera.rios traba.Jham 
de sol a· ._sol· pare.· alcançar apenas o _ln~ 
dispensave!' à exlstencia, se é. ·que o cori-
seguém/. . · .. · · 

· Jâ é tflrripo de: porlnQfl '.termo à. es.53.s 
o.rgias. que, arruinam ·virt.udes, depaupe

. 1·am organismos fragels, e,va:ziam tantu 
bol.5as e 'deprimenf nos.50s.:foros. de povo 
civi!Ízadó. , · · 

* * *· 
Não é o· é:a~val das ruas, embOra: .. 

grotesco ,e repelente, que merece ·a mais 
formal · c<>ndénação. Pior ·:qu,e ele é ó 
carna vai dos salões 'e dos teatros, o CIJ,r
naval " dos interiores". éómo o cha·ma . 
Costa Rega, carnaval asqueroso . que 

DA 
De Cruz D'Alva, 

Désàssombra·da narrátiva da formida.vei tragedia que envolveu o,mun:.á: 
dó inteiro. . Exaltaç~o dos he1óis e defé1:1So.res da · civili:i;ação. · Oito pc,_emas 
com 10 ihistrações: A ILHA DA ESPE;RANÇA - CAMINHOS ERRAN-_ 
TES - A BANDEIRA ESTRELADA ·. '-.. O' CASTIGO - 'A ARA.m!A · . 

··AMARELA -TERRA DA SANTA CRUZ' - 01..,AR PATRIARCAL~ O 
'CAMINHO DA PAZ.'. 'Nas melhor~livrarias. dei São' Paulo --Ri~ -
· Belo Horizonte -: Recife ...,· Ribeirão Preto ~ Campos - etc. Um Jlvro 

diferen.te, que vai merecer o. seu apreço_~· honrar a.sua:biblioteca. 

OS PROTESTANTES E •.. A ORDEM PúBLICA 
. . ./' .. 

D. ManlÍeJ 
· Numa cidade episcopai, do ·Estaclo. 

c1e São Paulo, · ui;is pastores. prote,7• 
tantes ousaram pregar nas prar;as 
·publicas. .Repelidos pelas_ aut.orida-

' Nunes, Coêlho· 

Defunto conhecido 

.. oculte. suas chagas sob o nome de "baís·· 
le~ de gala".. O vicio tem. tambem súas 
.galas; estas, port ., não, logram· enco
.brlr0Jhe a: nudez e, aformosear-lhe, o 
aspecto· repugnante. . Se as !1,UtOridades 
ào pais toma:;sem _.medidas severas -e ra
d!ca!.1 contra · ·tão det.estavels abu-' 
so~. ·seriam .. talvez; malsinadas . par • meia; 
duzi2, de seres desclassificados que Jhes 

'lançariam em rosto a ·pecha de pu
ritanismo intransigente, Mas, a ,parte 
sã do pais, os honrados· pais de famtl!à, 
!\$ mães e . dónzelas· pudicas, os func!Óna.
rics conciencio·soo, · o.s operarios labo_rlo
so11, .a juventude que. Joge dos c'asslnos e 
ca.ba.reú;, o Brasll, 'em . suma., que· nós 
concebêmoo, · o Brasil forte, sobrio, . ope
roso, respeitador dos bons costumes, se 

·-crguerl.a e.m !)"..,SO para. prodigalizar Jou• 
vores a esse gesto '1,.Jtamenty ~triotlco. 

. des; requereram ·habeas. cotpris.":afiii1 
de gozarem çla liberdade . de exeréer 
sua profissão. Enquanto se .I'mitaram 
à .doutrina foram respeitaãos, mas 
como ·não puderam ·sustentar-se .por 
muito, em a tal · pregação, senf des· 
cambar para o·terreno que lhes.é pro
prio, isto é para os insultos e para 
a ,(Íifamaç~ contra a lgrejá e contra;' 
í:, .Clero catolico, de novo foram ·repe
lidos, alegando as , autoridades qué · 
'não havfan,. requerido niim lhes fora 
'concedida. garantia .algúma para íri· 
sultar, nem perturbar a ordem. puqU:-· 
ca.. Infelizmente, .para o mal e para 
os ·maus- as leis têm interpretações 
sem medida; para o bem.· haja v.iato 
o càso Melo Matos, ainda recente 
em a nossa Jembi·ança, · ocorrido. ·na 
Capital Fecleral, em torno d(!· execü
ção do Codigo dos Menores,. Se as 

não' ,podem reprjm!r,. zónwariàs, . ln• 
l'mltos :difamações· ·a ·estas mesmas 
crenç;s' e aos seus adeptos que são a; 
maioria da população das nossas _e!.• 
dades, com ás ·circunstancias agr,i
varites da perturbação da . ordem?. 
T.ahto é sabido que os protestantes, 
no B,asil; sõ cogitam de perturbai.'. 
à ordem .qile sempre que eles têm• 
se. apres'entadó, como zeladores pelo. 
resp<:3ito :às nossas constituições, não 
0 têm .:sido por razões nem por in• 
teresse de patl'iotis.mo. 

Hafa vist'o p<>i'. exemplo, o ,protes• 
to levado po; .eles contia a 'conces,;ão 
d~ terreno no Corcova~o ~estinado ã; 
estátua 'de Cristo Redentor. 

Monsenhor Melio Lula 
C o 11 f essar desassoinbradamerite 

sua fé, 11ão se envergonhar· do J<Jvan
gélho, sentir e pensar ccim a· Ig,li!ja, 
mestra ip.falivel da verdade, amar 
ardentemente a Cristo, Filho· do. Deus 
Vivo, .e..: eis o grande cjever do cato
lico; em presença de· nossa epoca 
oontemporanea. 

Quem não tiver a nóbre coragem 
das co.nvi .. ções, e não quiser :ouvir 
verdades· amargas e dolorosas·, node 
despreza!' a. leitura destas linhas 
eaergicas e fortes .. 

O que vou dizer clara.mente do a•t.:i 
do pulpito ambÚJante, que é O. J,•r
úal - · "muita gente di-lo tamhem no 
fôro Intimo da concienc'a, •ou_ no cir
culo. apertado dos antigos." 

Há homens que·. se julgam catoli· 
cos, mas não têm a . enérgia. moral 
de confessar sua fé,.,à face da socie.
dade e do mundo. Serão, mesmo ca· 
tolices? Serão dignos de respeito rlos 
que lhes . são ·adversos em máteria 
de fé e de doutr:na? 

Não há. cousa. que desfrute maior 
entusiasmo· e mais sincera e ·real ar), 

miração no. espírito humano do que 
a firmeza nos princlpios e nas ideiasi 
Certa vez. em pale_stra amistosa com 
um positivista, homem · de letras. ou
v!-lhe, com ·intenso prazer,-·estas· pa
!'avras sinceras e eloquentes: "Se. Pll 

aáeditasse na existencia de um Deus 
onlpoten te e 'eterno, seria- sem du vi
da um catolico, Eu não compreendo 
o catolicismo. acomodaticio e frjo de 
certos catolico~. Admiro, louvo e 
aplaudo sinceramente os catolicos 
dec'didos e ·corajosos, os que obede
cem às .leis da sua Igreja e recebem 
os seus sacramentos. Mas os que se 
dizem catolicos e vivem afastados 
dos sacrament_os são uns inconcien
tes, uns pob!'es escravos do ridi_culo 
respeito humano/' 

* * 
Al estão· rigorosamente definidos 

e julgados certos catolicos: Pilatos 
de nova especief. 11: forte, más. é· a ver! · 
da<l'e; E sabido que o Proconsul sõ 
condenou Cristo por pusilanimidade. 
Reconhecen e proclàmou· a lnocencja 
do Salvador; mas Indeciso, fraco, sem 
energia moral para prat:car o bem, 
temendo o desagrado do Cesar. teve 
medo ·e pronunciou a sentença de 
morte: será crucificado. lbis ad c·~u: 
cem. 

"Curiosa. figura a de·sse romano, 
'que a Igreja Catolica vai eternizar 
em seu credo, não. decerto, pelos su
bido- qu'lates de sua virtude. N'ão é 
um ímpio, avarento ou sanguinario; 
mas é um cobarde. Tem convicções,· 
e não ousa manifesta-las. Tem côrta 
retidão de cara.ter, e m1tepõe o ·in
teresse ao dever, os calculos da for
tuna aos magnos reclamos da justiça. 
DJ!e fez o respeito humano o maior 

_perseguidor de Cristo, precipitando-o_ 
no abismo .cavado pela mal_:cla dos 
seus inimigos. Pilatos não ·é um Í1o· 
mem é úma instituição, é o respeito 
JÍum~no organizado em todos os teí11-
pos, em todos . o~ lugares contra 
Cristo e contra sua Igreja, :neixemo
lo eternamente acorrentàdo aci. p<!lOu· 
rtnho, donde o traz, corri(!o e apocja· 
do a conciencia dos 'homens retos .e• 

' nossas' leis ·podem proibir, no carna
·val, . .-·exiblç'ôes a!egoricas insultuoaas 
às autoridades e às crenças, por. que 

· suPeriores_.,,- * * * 
(D. Duarte Leopoldo e Silva - No~ 

,Calvarlo), 
Para o es.critor destas linhas. como 

para todo o homem honesto, o úato
lico que se: envergonha .de confessar 

. sua fé em '.presença dos nos.sos tem• 
pos, é um infeliz .. 'Infeliz e mais al· 
guma cousa. 

CENTRO FREDERICO OZANAM OE SANTOS 
Conferência· do Revmo. Jrni. Eugênio Maria' de Conchas, DFMCi 

: Ponho diante _elos olhos de· me11s . 
leitores - se os tenho - o· seguinte 
eplsodio: "Durante um jubileu, al
guns catolicos fervorosos, faziam 
juntos e em ;procissão, as visità's ·pn,s· · 
.critas para lúcar as indulgencias. 

Todos :iam rezando .o terço; e de 
chapeu ·na mão, · 

...,.. Que cortejo é este? pergunta 
um -transeunte,. 
~ Um enterro - responde outro. 
~ Enterro? - Não .é possível; cu 

não estou vendo- caixão algum. 
- Sim senhor, E o defunto é-mui· 

to seu c~nhecido. ' · 
- Quem é ele? 
·- Respeito- humano! 

. d.em todos." 
respon-' 

Iniciando. as- suas atividades no 
cofrente ano, o Centro· Frederico 
Ozanam, orgão cultural da Sociedade 
Je · São· Vicent.e de. Paulo, em Santos, 
p1·omoverá, em sua sede; à av. • Rodri
gue·s Alves, n. 311, às 20,30 horas c1o 
proximo dia 31, uma ·.sessão solene, 
na qua1.·sobre um assunto 'de bastati· 
te atualidade, se fará ouvir o Revmo . 
Frei Eugenlo Mari{t de Co11chas. O. 
F.M.C,, sendo,, ·antes, saudádo pelo 
Dr. Mario' Far:a. 

Nos 'meios culturais da' visinha c'i
dade reina grânde · interesse em tor· 
1io d~sta conferencia, não.: sõ por ser 
patrocinada.· ·por um Centro de cultu· 
ra que conta com a proteção e com 
as bênçans -do Exmo. Sr. Bispo Dio· 

CONDENADO PELA SANTA SÉ O 
~M[ENAIUSMO ll'ICADO'. 

Têm aparecido, nos· ultimos tempos, na literatm·a religiosa vari~s· obras ·c1, ' 
escritores catolicos favoraveis · a um Milenarislllo mitiga.do. ·A Sagradà Congre
gação do Santo Oficio, tomando conhécimento do fato, proscreveu· fambem 
est~ formà do · Milenarismo. . 

É p seguinte ô texto do Decreto do Sa.nto Oficio, publicado .no n. de julho 
da Acta Apstolicae Sedis. . . 

SUPREMA SAGRADA ,CONGREl,;A

ÇÃO 00 SANTO 'OFICIO 

DECRETO 

Nestes . ult:mos tempos .mais de 
urna vez, perguutaram a esta Supl'e· 
ma Sagrada Con·grega9ão dó · Santo 
Oficio, o que é que se deV'eria pensar 
do sistema/ Milenarismo Mitigado, a 
saber, o que ensina que Cristo Se
nhor virá visivelmente 11esta terra 
pará ·reinar, antes do juízo final, com 

·ou sem uma prev;a · ressurreição de 
muitos juntos. 

Tendo a questão ·sido submet_lda a 
exame ·na sessão plenaria de quarta 
feira, dia 19 de julho de 1944, .os 
Emos. e RE!V'lno. Senhores Cardeaes 
prepostos à defesa das coisas de té e 
costume tendo obtido .previamente o 
voto· do's Revmos. Consultores, óe
creta.ram l«iué se deveria responcler / 
que o . .sistema· do milenarismo miti, 
gado "não pode ser. ensinado. com i:e7 

.gurança. 
E no d'a seguinte, quinta feira ciia 

20 do mesmo mês e ano, o Santis-

· Frei 
0

Eu9enlo Maria .de Conchaa, 
O. F,, M. C. 

cesano, ·D. ·Idilio ,José .. Soare~, como 
tambem em virtude das altas qualida
àes· do .conferencista, o qual_ no pul
v ·to da Igreja, de Santo Antonio .dO: 
'Blmbaré · vem 'proferindo oportunas· 
peças ofatorlas, revelantfo sempre 
uma solida çultura, 11ma intéligencfa 
_fertil, um estilo. brilhante e. '¼ma elo·. 
quencla poúco comum. 

S. Revma. Superior dos Capuchi
nhos, e·rn Santos, alein de ·ser um in, 
telectual de valor. é tambem dotado, 
re Í-eléantes virtudes. 

simo Senhor Nosso Pio por divina 
providencia Papa XII, na .costumeira 
audie1icia concedida ao' Exmo. e Rev
mo. Snr. Acessor do Santo Oficio, 
aprovou, confirmou e mandou que- le 
pubHcasse esta resposta; 

Dado em Roma, do Palacio do S,i.n
to Of'cio no dia 21 de julho de 1944. 

(a.) I. Pepe, notaria da Suprema 
Sagrada Congregação do Santo Ufl· 
cio. 

A·religião na 
incluídos os Padres, o direito de residi• 
rem em cidades, 

Em 1939 ordena-se que 'comunista se-· 
jam expulsos dQ partido se praticarem . 
atos religiosos. O grande cientista Pau
lov foi censurado por sua tellgiosldade.· 
É bom saber que os cientistas ·russos de
vem ser a.teus por vócação ·e como que 
obrigatoriamente. E viva. a liberdade! 

"Um professor crente numa escola· so
vletica é um,. desastrosa contradição. Os 
departamentos de educação' popular. es
tão obrigados a apróyeitar todo,,ensejo 
de- substituir tais professores por outros, 
de sentimentos anti-religiosos" (Luna.-
charsky, em 3-1929). · 

Alndi. em 1939 escrevia o "Antlrell
gioznik": "Na Russla ha. completa li~ 
berdado de religião, mas pleiteamos que 
o estado faça propaganda anti-religio
sa" ". Bela liberdade! E note-se que 
isto foi escrito num· período de brim
dura. 

Um a.no mais tarde o "Bezbo.shnik" 
<o Ateul d~clara: "Na sociedade :;ocia· 

·lista a religião é tão lnutil como o era 
na sociedade primitiva, e é até preju-. 
dicial por inculcar n01; homens idéias 
opostas ás de Marx, Lenin e Stalin" 

De 1922, quando um decreto classifi
cou a· religião como "uma brutalização 
do povo", Inculcando que a "educação 
deve ser orientada no sentido de apagar 
do povo essa humilhação e. idiotic'e" 
(26-12-1922) até os 1ias de hoje em que 
o presideni.e do Supreiµo Soviet Kallnin_ 
declara: "l>íão basta destruir a reli
gião; é necessario substitui-la por ai• 
gum!I coi.sa" (julho de 1939) a menta
lidade oficial permaneceu a mesma, 

Baseia-se esta mentalidade· nas idéias 
materialistas de · l'riarx e Engels; dois 
alemãe3, o marx!:;mo ortodoxo e crasso 
materialismo segundo o qual as. condi
ções economlcas criam . ,as Idéias. · Pois. 
bem. na ordem material e economica do 
comunismo não na lugar para Idéias re
ligiosas e valores espirituais. O co
munismo desconhece os conceitos de 
Deu.~ e da religião. Como- Marx. os co
munistas afirmam que a · · religião 
é um narcotico para o povo. Costumam 
dizer os moderados que a religião é as
sunto particular de eada · e dadiro, en
tendendo ao mesmo tempo que o ate!:;
mo é assunto do Estado. Lenin achou 
esta expressão pouco eloquente, m:,ndan
do substitui-la na constituicão soviet!
ca pela liberdade da ('ro:,aganda reli
giosa. e ant!-rellgl01;a. Deixou aquela 
por conta duma religião oprimida:é•to
mou ·. esta. sob· seu proprlo' amparo di• 

tatorial, seguido mais tarde pelo ca
marada Stalin, ' 

O;; catolicos, · porem, foram sempre os 
mais visados. Assim, em pleno periodo. 
'de· tolera.nela.. em· 1938, escrevia. ó "Bez• 
boshnlk", revista··da Liga dos Sem-De.us: 

' .. É admisslvel a· propaganda ·anti-reli
giosa em filmes desta especie (histori
cosl; entretanto, ela deve ser dirigida 
não contra o clero ortodoxo, .. ma.s 'con
tra os Monjes catolicos e o · Papa Ro
ma.no". 

Após a divisão da Polonia . entre a 
Mema.nha e a Russili. Mikhailov, chefe· 
da Liga. da Juven\ude comunista, .excla.
mou: "Tanto o Estado sovlet!co como 
o nazista se ·opõem à ideologia cristã e 
têm inimigos com)lns, dos quais o prin
cipal é o Clero catolico ". 

Ém conformidade com estes prlnclpios 
foram confiscados todos os bens ecle
sl.astlcos · e de Padres, os Bispos proibi
dos de governarem sua:; Dioceses e vi• 
s!tarem as Paroquias, a Instrução rell
giosá banida das · escolas, ós professores 
crentes demitidos de suas funções. Iden
tlcas medidas violentas e arbitrarias · fo
ra-m tomadas nó.s pai.ses balt!cos. Pode
se estar certo de que os habitantes des~ 
tas regiões o.s quais não viram liberta
dores nos alemães, também não hão de 
considerar como tais os sovietlcos. 

Este mesmo tra.tamr,nto era dispensa
do a qualquer r.etlglão na propria Rus
sia desde " ratidico ano de 1917. Bas• 
ta lembrar ~ dec1·etos oficiais ·sovie
tico~. 

A constituição de 1917 copsiderava os, 
Sace1:dotes como não-trabalhadores o ·que 
Implicava a cassação doo direitos civis, 
o· aumento dos alugueis e dos Impostos 
e a proibição de . seus filhos frequenta
rem cursos secundarios e superiores. 
Note-se aqui que. os padr~s cismaticos 
não observavàm a lei do cel!bato. 

O decreto de 18-12-1917 nega rcco
nheclmen~o legal ao CM~n1ento religioso. 

Pel~ • .lf!! dt: 23-1-1917 fo! confiscada 
tocia <1. propriedade ~cl_eslasticà e as· Igre- ' 
jas foram proibidas de · adquirir novos 
bens. Negou-se personalidade juriciica 
il · Igreja, -ou a. qualquer- a:;soc1a·çãa -reli-. 
glosa, os conventos !oram suprimidos 

e proibiu-se toda Instrução religiosa rias 
esco!M. 

um· decreta de 13-6-1921 proibe . .ins
trução religiosa a ;grµpos de menores de 

· 18 ano.s, A instrução religiosa s6 era 
permitida.· em semina.rios e o funciona
ménto destéll ult!mos era quase impos
slve1. 

Em 16-12-1922 Impôs-se a censura pre
via dos ·~ermões. 

Em dezembro de 1923 foram aumen
tàdos os Impostos dos terrenos. em que 
estavam. construidas as Igrejas. Resol• 

•veu-se ao mesmo tempo qu;., os fiéis de
viam pa.gar. o obrigatoriamente o pre
mio de seguro contra incendio; Em ca
so de.- sinistros, porem, quem ·embOlsava 
a 'indenização era o Estado. Tudo de

·termlnado em lei!!!!! · 
Em 30-'1'-1923 foram tr,1Sferidos' ,para. 

o novó ca.Jendario. os feria.doo oficia.is pa
ra que n'ão coi11cidlssem com as antigas 
festas religiosas. 

Em 15-7-1924 chegou-se ao cumulo de 
proibir e. instrução religiosa ·nas proprias 
Igrejas "or,de o culto jamais foi Inter
rompido". 

Em 1-9-1924, avB,nçando pela mesma 
estrada, foi proibida,. a instrução reli
giosa a grupos de mal:; de três crianças. 

Em 1928. proibiu-se a: venda de bolos 
j:lo Pascoa e arvores de Natal. . 

Em 8-4-192!> · negou-se às [greja.s o 
exercicio de. tJualquer atililclade, seja so~ 
eia!, c::ltura ou caratitava, com exceção 
do culto. 'Tirou-'se às Igrejas a libérda.• 
de · de pro'paganda religiosa de mOdo que 
dora. em diantE> nem é mais posslvel re
futar publica.mente os- frequentes· ata
ques · contra a rel!gião. Aos catoJfoos 
tornou-~e· praticamente impossivel or
ganizarem paroquias ou disporem de 
templos. 

Em 24-9~1~29 suprimiu-se o domingo, 
introdUliindo~8e a semana de 6 . dtas.· 
Para tornar ;nál.úÍificil ainctà a frequen
cla de ato:; de cuito' estatulu-se:em 1932 
que uma unlca falta a,, trabalho era 
motivo de demissão. 

. Em :21.:12-1932 negóti-se. aos não•tra.• 
· ba!llitctore~. em çq.i.i, ç11,tegQria ~~tav11-ui 

Ainda em 27-2-1940 o Cornlssatto de 
Educação dá normM para incentivar o 
trabalho anti-religioso nas· escolas e em 
maio dó mesmo ano o' "Pravda" , lançá. 
um:l ca.mpanl}a para o aumento de e.sco
la.s. destinadas à formação de propagan
dista.~ do atelsmo. 

Podemos acrescentar a. estes decretos 
a fundação em 1925 da semi-oficiai Li-' 
ga dos sem-Deus que ap=r de seus 
5.500.000 soclos em 1932, jamais conse.: 
gu!u abalar a fé das massas não obstan
te as violencias empregadas, em v,irtude 
de ·seus metodos extremainente estupi
dos de propaganda. Anteriormente,' em 
fevereiro de 1922, havia sido fundada a 
editora "O Ateista"; em . novembro do 
mesmo ano foi fundado o seminario an-· 
ti-religioso e eÍn dezembro organizou-se 
o primeiro carnaval anti-cylstão. Tudo 
isto teve a alta. aprovação do governo 
sovietlco. 

Jl,Í:as passemos às' vlolencias. Regis
traram-se de.,de os primeiros anos, mas 
tomaram feições de verdadeira persegui
ção religiosa. em fevereiro de 1922, quan
. do . foi ordenada a entrega Imediata de 
todos os objet01; de ouro, pra.ta e pedrM 
preciosas, não excluidos o,.~ va.sos sagra
:dot. como era seu dever. os Bis• 
pos e Sacerdotes se ')puse1·ám. Foi p1·e
s~ grande numero deles. !"oram conde• 
nados à morte 23 d!gnatar_ioo cismat!cos, 
2 catoHcos (O Arcebispo ,Jan Cieplak ob
teve graça devido á intervenção. de va• 
riae. nações) e m2,i.,; 20 Padres. Outros 
250 foram · condenados a longa~ prisl'~'s. 
O patriarca Tikhon foi pr&so em maio. 
Obteve liberdade em 27-6-192~ por in
tervenção brita.nica e sob pressão de vio
lentos disturbios internos. 

O governo sovletico Impediu a e'Jel~ão 
dum novo padriarca. Osuces5or de Ti
khon foi preso. Veiu então Serglo; ho
mem dublo. que rol tolerado em v!rtúde 
de sua. [eadade · aos comunistas a. qual 
Impô~ a, todos o,.~ crentes. Note-se ma.Is 
uma vez que se trata da igreja ortodo
xa i. é cmmatlca.' 

Em 1929 ·foram ·fechadas 1.440 ·Igre
ja:; c;Qnt?+11+e te*m~Q qo proprw 

Em que vem a ofender isto à cons• 
tituição?. · 

Em, que lezaria isto quaisquer r,a.
triotfoos interesses? 

Hája visto, ainda, o protesto ·con• 
tra O ato · do eminente · Presidente 
António Carlqs, concede11do o. ensino 
religioso· ·dentro do: borario escolar 
e, anteriormente, contra as emendas 
religiosas... . .. 
, Quando, porem, a· nossa . guerid:S: 
Patria viu-se ,na contingencia .de de• 
clarai'-se contra a Alemanha, formaµ
do ao· · lado das na~ões beligerantes, 
na grande. guerra, vimos todas as 
classes. e· ém .todM as condições _sé 
apresentarem à.o governo, a _cujas or·
derís se pusera111, em defesa da Pa• 
tria" .. , Onde estavam nessa ocasião 
.os protést11,ntes? 

· Até as conferencias vicentinas, De• 
lo ilustre e benemérito chefe da cir• . 
·cunscrição mineira se· apresentaram, 
a ponto ,de ser, aquele chefe censu
rado por certa imprensa, por que se 
lhe outorgava atribuições bastantes 
para dispor· elos seus companheiros 
de sodalicio para _tal fim. 

· Vimos nessa. epoca serem postos 
1t disposição du gove1·uo, colegios ca

. tolicós, asilos ·e hosp'tais, e até tem
plos para hospital de sangue· e o pes• 
soal desses· institutos para a cruz ver
melha,. não, nos,·cronstá que instituto 
ciu nucleo algum · dos protestantes, 
tenha se oférecldi, em defesa da pa• 

·iria para qilalqúer destes fins ou em 
quàlqner· destas. circunstancias . 

. Eles· mesmos na sua furia destein• 
perada de cist~ntar e .exibir zelo' in• 
tempestivo pela defesa de · supostos· 
direitÓs constitucionais, -dão por 11aus 
e por pedras, reforçando os nossós di• 
reitos em repeHlos: · 

As~im-.é que se lê nos scuá proprio~ 
. e~cr.itos: 

"O .. livre exerciclo de qu;i,Jquer prç,• 
fissão 'é assegurado na magna . carta 
do ·pafs,' com a só reserva dá: or4e.11), 
do interesse publico, etc." Ora não. é 
preciso grande esforço intelectual pa
ra se provar que a instalação. de p1·0· 
testantes num meio pacifico de lima 
pÓpulação catollca é a mais franca e 
patente perturbação da ordem e do' 
interesse publico; motivado .pela !m• 
plantação. de ideias e doutrinas que 
essa mesma sociedade repele · e abo
.mjna.· Quem .mais deve ser conslde• 
,1·ado violador do Codigo Penal Bra• 
sileiro e incurso nas penas do se11 
artigo 179? Será o povo de. um_a ci• 
d tde catolica que nunca se lembrou 
de chamar, protestante para lhe t!·a· 
zer o BJvangelho que já possue desde 
o berço e a~ contrario rep.ele como 
iriovaçõe.s de que não precisa e que 
não lhe vêm .'sen_ão perturbar a pai 
e a ordem, ou ,;istes intrusos semea• 
dores da sizania, portadores da dis• 
cord!a? 

"AntireÍlgioznik". l!ltn 1930 estavam na
horrenda e frigidissima Uha. · de SOlo• 
vetskl cerca de 150 bispos ·· clsmaticos, 
numero Impressionante · principalmente 
se comparado ao numero de.dioceses rus• 
sas que não chegam a tantas. Neste 
mesmo anl foram exllado.s ~u executa- · 
dos milhares de sacerdotes. 

Os sindicatos comunistas de impres•· 
sores. transportes e correios negaram-se 
a Imprimir ou transportar publicações 
religiosas 01i · mesmo cêirrespondencia .de 
padres. Aliás está -,roibida qualquer 
atlvldáde grafica dos crentes e até a; 
Importação da B!blia. 

Bastava ter aJgÚem religião para per• 
der o emprego. Asshn acontecia que de 
um casal religioso o hOmem se apresen
tava. à mulher como ateu ou indlferen-. 
te e vice-v~rsa Foi nesta mesma perse• 
gu!ção. a segunda, que o ensino, do qua.f 
jã .e.~tava. excluido qualquer vestigio de 
religião. tornou-se positiv,i, e francamen• 
te anti-religlooo. · · 

Em 1936, durante o período de bran
dura existiam em Moscou 53 igrejas e 

· capelas (430 antes da revolução) .e em 
Lenlhgrado 38. Provavelmente foi nestas 
pouca.11 Igrejas que o culto não se inter~ 
rómpeu. Entretanto. de Já para á deve'· 
ter dlmlnuido ainda mais o iá mlhguado 
numero -de templos abertos, pois só em 
1937 · fecharam-se por meloo Indiretos, 
aumentando por exemplo os impostos 
ou prend~ndo os Mcerdotes. 1.100 igre• 
Jas cismatlcas, 240' catolicas, 61 pro• 
testantes e . 110 mesquitas. O ano de 
1938 fói pio; 

Em nóvembro de 193·7 registraram-se 
prisões em . grande mass,a sob acusaçõe.s 
falsas. de Bispos, Padres e. Freiras. No,. 
'Nmênte na· Pa.sc.oa ie 1938. Neste :ui .. 
timo ano liquidaram-se o metropolita de 

Lenlhgrado e . 2 sacerdót.es. . Entre · os 
Padres _da Crlméia procedeu-se a uma: 
flquitiação ein massa. 
. ,, . . \ . 

MPsmo nos dl.as de hoje, depois do 
tantas belas nouc!ás e miragens fal.5as,' 
continuam presos numerosos, Bispos ~ 

Padtea, · fechada ·.a quasE> totalidade das 
igrej03_ l?r~ibida qualquer própa.ganda rt!• 

llglosà.. supressa .a imprensa religiosa,. & 

impressão da ôfülla e a instrução cate4 
quet!ca. . ; 

(PCI "~eP.,Sa~i!:9 d'Q Çarme!Q "). 
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Desmascarada a raude espirita de Pind-amonhangaba 
A ''operação" redunda em um fracasso para a propaganda espirita -- O pron·unciamento do 
Secretariado da Defeza da Fé -- Ouvidas sobre o assunto sumidades do mundo rtledico 

UM ·tANCE 'O'OlHOS SOBRE OS ,ACONTE

CIMENTOS DE PINOAMONHANGABA 
Pe. Vicente M .. Zioni. 

do S. N. D. F,, 

INTRODUÇÃO 
:Justificação 

De alguns dias vara cA, certos orgãos da nossa imprensa vêm se pre
ocupando com o fcnomeno extraordinario de Pindamonb,mgaba, mantendo a 
opinião publica num estado de nervosa ansiedade, em vista das dificuldades 
de_ um pronunciamento rapido sobre o caso. 

.. T_rata-se de uma pretensa one1·ação de apendicite, feita pelo espírito ma
lcr1ahzado de um medico falecido ha 20 anos. 

A principio quisemos silenciar completamente sobre o assunto, dado o ri
dículo da questão e o tom ingenuo com que eram veiculadas as noticias re
lativas ao mesmo. 

Todavia, duas cousas uos obrigam ao presente artigo: 
1) Primeiramente, o fato de as noticias ela celebre opcrnção terem sido 

espalhadas no interior elo país, de um modo acentuadamente particlario, sem 
D menor cscrnpulo em deturpar a \•crclade. 

Um exemplo apenas. 
,, Espalhou-se, pelo nosso interior a novidade de que a referida opcraçao 

fora feita pelo espírito materializado do dr. Luiz Gomes do Amaral, sob ~ 
".istas de três notaveis cirm,riões de São Paulo, Taubaté e Pinda. Ora, o par
hcnlar que sublinhamo~ é literalmente falso e tendencioso, 

2) Em segundo lugar porque os mesmos ioruais que fizcn.m fanlo alar
de_ cm difundir o feito sensacional dos espiritos, e tanto se empenharam cm 
demonstrar a realidade da operação (o que aliás não contestamos) emudeceram 
completamente sob1·e o outrn aspecto do caso, a saber, sobre os argumentos 
comprobatorios da t·eal intmfereucia dos espiritos. 

Resolvida a primeira questão pensaram os simpatizantes da seitas, - aliás 
com pueril e incomprecnsivcl ingenuidade - que tudo estava definitivamento 
explicado. · 

Nada disso, porem! Posta a realidade da operação, rnsta ainda saber -
e isto é o principal - quem foi realmente o seu autor, e come isto se pode 
demonstrar apoditicamcntc. 

Observação preliminar, 

Contudo, antes de entrarmos no es'!udo do presente caso, é preciso firmar 
com pedra e cal uma distinção absolutamente uecessal'ia: o fato e a explica• 
ção do mesmo, ou seja, a operação e a sua proccdcncia. 

· 1) Quanto à realidade da OJJeração não pomos a menor duvida. Quan
do devidamente enquadrada no seu metodo e ambito proprio, a palavra da 
verdadeira Ciencia Oficial é suficiente. 

Aliás, aí está a radiografia de André di Bemardi, a11tcrio1· à operação, 
atestando a cxistencia do apendice; aí estão os vcstigios sangrentos da inci
são abdominal e, principalmente, a radiografia post--operatoria, acusando a 
ause11cia do referido apendicite. 

Não. negamos, pois, a realidade da operaçã9, porquanto ·fatos não se negam. 
Entretanto, é precisameute o contrario qÚe o Espiritismo. preteude incul

car 110 animo dos leitores. Precoucebido, e cheio de má fé, esforça-se por de
monstrar ao povo que nós, catolicos, negamos a existencia dos fenomenos ve
l'ificados no Esph·itismo, fazendo-nos passar assim, po1· anti-cientificas e in
transigentes irredutíveis, 

Não! Nós não riegamos os fatos ou se.ia, a realidade dos fenomcnos rea
lizados nas sessões espíritas. Apenas rejeitamos e combatemos como falsa a 
explicação que os cspiritas lhes pretendem dar. 

2) Não assim, porem, quanto à explicação do mesmo. Aqui é que não 
transigimos de maneira alguma. E ·a nossa posição é bem clarn e definida. 

Embora não possamos ainda apontar com o dedo qual o medico ou o ba
hil chárlatão que realizou a apeudiccctomia, contudo podemos, sem temor 
de erro, afirmar que esta· não foi obra do cspirlto do dr. Luiz Gomes do Ama
t·al, segundo afirmam os cspiritas. 

RESUMO DOS ACONTECIMENTOS 

Sumariando os fatos ocorridos dia 6 de janeiro do presente ano, podemos 
assim conci·etizar o transcendental fonomeno espirita ... 

(Conclue na 7.a pag.) 

A palavra de um ,eminente 
círurgião taubateano 

Procurado para falar sobre a ru-
111orosa farça espirita de Pindamo-

. 11hangaba, tão explorada pela impren· 
sa. sensacionalista nestes ultimos 
dias o dr. José Luiz Çemhraneli dis
se ~o jornal "Nossa Terra" e a "0 
Labaro", o seguinte: 

"::>e fáto, a convite do dr. Ortiz 
Pa:tco, fui à Pinda ver um homem 
q•1e dizem ter sido submetido a uma 
h1tervenção ,clrurgica, pelo espírito 
de um medico falecido há mais de 
;vinte anos. 

Lá chegando, verifiquei um _homem 
operado de apendlce e que se com· 
portava como 0perado comum, isto 
ê, com rea~ão sub febril, apresentan
do uma incisão abdominal do lado 
direito, empastamento dos planos 
))l'O[Undo~ devido à sutura, fõra. 11m 

ll.pendice mergulhado em um frasco 
com alcool. e de aspecto recente. 

A porta que dava entrada para o 
cubículo, não possuía folh-as. apenas 
u:na cortina de pano preto, e dentro 
do qu.'.lrto, sobre o leito do enfermo. 
um outro anteparo, movediço, lam
bem preto. 

Ouvindo esta descrição do lo::?al, 
foquirin:os: qúal foi, doutor, sua ln
pressão sobre o caso? O ilustre <'D· 

.trev!stado respondeu prontamente: 
Pouco me interessou o caso, nEm 

:me causou admiração, como tamhern 
não encontrei nas faces do pacien1e 
um estado que indicasse ter sido ob
jeto de um caso extraorrlinario. 

Sou .,spiritualista, admito a alma 
ou O espirito, entretanto. este caso 
sofre duvida, porqnanto. palestrando 
com o enfermo. pude verificar con
tradiçõe, entre aquilo que os interos
SB.dos lá rõra me afirmaram e as de
clarações do operado, e contradições 
do proprio op!lrado. 
·, Assim é que, enquanto me infor
:lm.ram ter sido realizada a Interven
ção às escuras, o doente afirmou-me 
te'.' sido operado sob um fóco krr.i
noso. 

Outra contradição: - que não vtra 
o operador, com quem conversara, 
durante todo o tempo operatorio, en. 
tretantc,, viu-o entrar, mostrando o 
local (entre a Janela e a porta), l!m· 
)1.ar os pés e lavar as mãos no alcool 
:iodado. 

Perguntando ao paciente. e~te me 
'respondeu que o espirito encarnudo 
do medico falecido operou sem auxi
Jjar, ê!l-9,1!ª-P-!Q ªlg1mn, !á. tórª', ª§• 

se•.·erou ter sido ajudado por nnt1'1J 
espirita. cujo nome não me vem a 
lembrança. 

se o espírito le,,,rn matcr!a 1 cur· 
tante OLl dispensou est,\ ~ fios de su
tura, etc .. porque tambem não levou 
outro material volumoso. como tam, 
bares com ave1,1tais, gaze, campo etc.? 

É de se considerar, tambem, a po
mais interessados. quuto à porta aber
s,ção suspeita em que se achavam os 
ta, dando franca entrada para o CU· 

biculo, onde estava o doente. 
Nessas condições, às escuras, com 

Ullll'. vitrola a tocar, pofle·Se admitir 
a hipotese de qualquer cirurgião in· 
gressar no cubiculo, proceder a inter, 
venção cirorgica, munido de iast1·n· 
melli.os de cirurgia e um refletor 
frontal, alimentado a pilhas, afün de 
iluminar o campo operatorio. 

Nessas condições não é tão dífic!l 
operar, mornrnnte gastando-se tanto 
tempo, pois, já. tive oportm:1idade, em 
Ubatuba; num local pior, desprovido 
de rncursos cirurgicos, improvisando 
material e campo operatorio, a 1 ho· 
ra da manhã, sob a luz mortiça, au
xiliado pelo dr. \Vladimir Piza, !le 
proceder a uma operação de maior 
vulto. Tratava-se de uma hernia es, 
trangulada, com alsas intestinais ene
grecidas, vomitando fezes e em i>sta· 
do de franca adinamia. 

Portanto, .a ºP'JlaÇão de Pinda1'll.O· 
nhangaba, naqu~le ambiente, não me 
causa surpresa. 

Pondero ainda que não observei 
pontos especiais externos, desconhe, 
i:;dos aqui na terra, como o esph·ito 
afirmou ao paciente que iria dar.-, 
Apc-.>1as verifiquei uma sutura subcu 
tanea, como ordinariamente se faz 
em cirurgia plastica. 

Acresce ainda mais que o tegumen· 
to externo ficou superposto, em cou
sequencia, SUTURA ,IMPERFEITA. 

Pens< que, sendo o espirito um ser 
vidente, desnecessario se tornaria 
consultar o llvro de cliag .... ostico que 
no local se achava, e que, após a C\pe
ração, foi encontrado aberto no ca· 
pitulo relativo ao asgunto e com a 
impressão da palma da mão, tendo 
o espirita· 'o devido. cuidado de aão 
deixar suas impressões digitais ... 

Oxal:5 que algo de sobrenatural pu. 
desse ter influidC> na operagão~ de 
Pindamonhangaba, não sõ [JOJ'que vi· 
ria influir no espírito dos materiqliS· 
tas, como tambem beneficiar a cfon· 
eia .§ a lmma~de sofredora"• 

O ca:so de "operação espirita., de Pindam onhangaba tem sido. abusivamente explorada por 
certa imprensa sensacionalista. 

F~lizmente a testa da Paroquia de Pinda encontra-se o apostolo de grande tempera e de 
zelo ardente que é o Revmo. Mons. João José de Azevedo, Apoiado pelo E~o. e Revmo, Bis
po Diocesano,. Mons. João de Azevedo- iniciou uma vigorosa campanha contra o embuste espi• 
rita com o que a farsa da operação se vai tran:sformando em verdadeiro fracasso do espiritismo. 

Para elucidação de nossos leitores, publicamos a palavra autorisada do Revmo. Sr. Pe. 
Vicente Zioni, especialisado em questões de es ;,iritismo, no Secretariado da Defesa da Fé. 

E, de nosso confrade "O La bar o" trans crevemos varias noticias de importancia, 

Espiritismo e bom senso 
Alg1mas observações em tor'no das circunstancias que acom-

panharam a comedia espirita 
Todo o mundo está ao par do ocor 

rido em Pindamonbaugaba. 
A qualquer pessoa sensata que te, 

nlla lidr os jornais e, sobr'-tudo, o re
latorio do radiologista taubateano dr. 
Ortiz l\1onteiro Patto, se evidencia a 
fraude oculta - hoje, p-orem, já des
mascarada - da seita de· Kardec, 

Em torno do rumoroso. fato quere· 
mos fazer algumas observações aos • 
nossos leitores, para que vejam a 
confinnação do que dizemos em nus~o 
artigo de fundo: "Prefe1·imos dizer 
que a farga espirita de Pindamonhan
gaba já caiu nos domlnios do ridku· 
lo .•• " 

MILAGRE E ESCURIDÃO 

O milagre é um fato sobrenatural. 
Profunda é a sua ligação com a 

doutrina que coufirma, 
O ensino secundado pela autorida· 

de do milagre trás o selo de Deus, 
portanto, é verdadeiro. 

Assim sendo, o milagre precisa ser 
ol.Jservado e testificado' claramente, 
pat·a que' possa arrebatar o asseuti· 
mento da razão humana. 

'l'ais foram os milagres 01ierados 
por Cristo, à luz do dia, diante ÚO 
testemunho de grande multidão. Tais 
si'io os mHagres de Lourdes, testemu• 
uhados claramente pelo povo, em lo· 
dos os seus pormenores, e confirma
dos por um insuspeito "Bureau" me· -
dico incumbido da analise doi;I fa:os. 

Diametralmente opostos são os 
"milagres" espiritas, como esta "ma
ravilhosa" operação de Pindamo· 
nllangaba .•. 

No relatorio do dl'. Ortiz Patto le· 
mos: "Havia ali apenas uma jan91a 
liermeticamente fechada com traves 
d,, madeira pregadas ao batente e re· 
vestida por uma. corti11à pretà ... O 
recinto ficou às escuras, e cer1·ada a. 
cortina da unica portinha que dava 
para a sala de sessões". (O re;;ior:er 
de "A Noite" cresceutou: "col'tina 
preta e u'm cober.tór •.. ") "Foi soli· 
citado a todos os presentes que cn· 
t:·egassem os fosforos, pois, um snn· 
pies cigarro aceso durante os traba· 
lhos poria em risco a vida do paci-,n· 
te e do medium'.'... (Poderiamas 
acrescentar: e tambem a vida. do 
ope~ador ... ) A preocupação do 1,s
cm·o chegou ao extremo de matarem 
um desventurado vagalume que por 
ali passou num extemporaneo "fiat 
lux" ... 

r:a tambores de gaze, _da algodão, 
avental, luvas de borracha, campos 
operatorios, bacias, litros de alcool, 
rrascos de iodo, atinai, todo materlal 
mala volumoso. Ao passo que o ma, 
teria! mais leve, .como bisturi, ·pinças, 
te~oura, fios etc., foi trazido pelo As, 
trai. .• 
. Aqui, leitor s.ensato, uma· pergun:a: 

si o espirlto trouxe este material fa. 
cillnentE portat'il numa caixlnbA l'S· 

terilizada., por11ue não trouxe o ma
terial mais yolumoso? 

Será que · as drogarias · astrais So· 
frem tambem· os rigores ·do raciot1a· 
me1\to terreno? ... 

CONCENTRAÇÃO E VITROLINHA .. , 

Ficot, celebre no caso de Findamo· 
nhangaba a vitroliuha que tocou du
rante duas horas conàecutlvas. 

Sabemos pela doutrina espirita. fjUe 
se exige ó maximo de coucentração, 
afim de que se forme a chamada 
"corrente", concentração esta que foi 
pequena, no Centro irmão Terezinlla, 
segundo reclamações do medium, que 
a isto atribuiu a demora da opera
ção. 

Como então se explicar a vitrola 
tocandc durau\e o tempo todo, o que 
é dian,etralmente oposto à cbncen· 
tração, sobretudo num ambiente aba
fado e anti-higlenico como era a sa
la do tal Centr.o? 

Bendita vitrolh1há. que, possibili· 
tando uma operação sincronir.ada, 
impecliu ouvirem-se rumores · indis
cretos •.. 

IMPRATICAVEL.? 

"A Noite''.Jlo dia 15 cousiderft. t'ff-
1110 absurda a, hipotese de ter um me
dico penetrado na Sala cÓntigua pa,. 
i·a fazer a operagão. 

Diz este jornal: "a l1ipotese de ter 
vindo alguem de fóra · e penetrado uo 
recinto pela janela pregada com sar. 
rafos, é insustentavel "• - 11,l'u;;lruen
t.\ diz o citado jornal: "si viess'e al· 
guem di sala p_recisaria tropeçar r.os 
medicos e nos medi uns ... " 

Nós, porem, .acrescentaria.mos: e 
estes medicos, em quem tropeça
riam? ..• 

QUE ESPIRITO LERDO! ,, 

Pe. J. L. Ribeiro 
mou a si a rldicula missão de trom
betear a farça de Pindamonhangaba, 
considerou isto como "a prova rlos 
nove" ••• ~ 

D:ante de tanto alarde, pergunta· 
mos: "Quid inde"? 

O que se segue daí? 
As radiografias provaram que o 

apendice foi retirado. 
E nos já o espera vamos ..• 
Isto provam as radiografias de to· 

dos os apendicectomlzadós .•. 
O "item" principal da questão, con· 

tudo, o exame ra-0.iologico não pro
vou: quem operou? 

Isto, porem, o bom senso, a loglca 8 
n. autoridade de medicos insuspeitos 
já o resolveram, 

Nada de extraord!nario, de sobre· 
natural no caso. 

l\Iuito 'truque, má. fé, exploração, 
e· 111suma, perfeita comedia represen
tada por otlmos comediantes, is(o 
sim! 

CONTRADIÇÕES 

A todas essas observações acrcs
cé1\1 as inumeras contradições que S8 

puderail'. observar - contradições 
dos proprios jol'llais sensacionaliG• 
tas, do paciente e dos in_teressad'Js 
no ca~o-i,. 

E, como pá. de cal a esta farça to· 
da, af está a palavra da ciencia, por 
intermedio de alguns de seus lllais 
prestigiosos representantes, que pro
va111, por A mais B, que o paciente, 
que se pinta como o "afortunado o::)()· 
rado pelo Além", o fol, sim, mas por 
algum esperto opera.der desta mes· 
misslma terra em que vivemos .. , 

São contradições que fazem ruir 
por terra todo e qualqUer valor 'que 
se quiz atribuir ao caso 'de Pímb· 
monhangaba. · 

ESP_IRITISMO E BOM SENSO 

Diante de tuJo Isto, o que mais ~e 
admira é o aparato misterioso rqm o 
qual se quiz revestir a farça espirita 
ele Pinda1nonhangaba, a aceitação 
p'a que se prestou a este fato, já. 
uos dom lnios do ridículo. 

.A fé é. algo de profundamente ~a
cional, eminentemente radicada nes
ta. "metafisica rudimentar do inte
lecto humano", que se chama bom 
senso. 

E onde falta este bom senso, falta 
a fé e se desenvolve a crendice. 

Falam ao ''O Labaro'' 
os Professores Dr. Benedito 
Montenegro, Dr. Eurico da 
Silva Bastos e Dr. Edmun-

do Vasconcelos 
Um rapido exame do ocorrido em 

Pindamonb.angaba, faz nos ver a evi· 
dencia da unica solução plausivel pa· 
ra a tal cirurgia milagrosa: a int,ir
venção de um medico perfeitiss:mà· 
mente terrestre. 

Desfazendo algumas objeções, na 
aparencia plauslveis, contra esta so· 
lução do bom senso. "0 Labaro", 
num verdadeiro "furo" de reporta
gem conseguiu ouvir vé·dadelros lu· 
minàres da cirurgia patria em São 
Paulo. E o resultado destas Impor· 
tantes e honrosas entrevistas é. que 
temos hoje a satisfação de apresen· 
tar aos nossos prezados leitores. 

Entre outras, propalaram-se por ai 
as seg1Jintes dificuldades, que tive
ram ampla aceitação na imprensa 
sensacionalista: 

- um operador, sozinho, não JJO· 
deria operar uma apendicite, embo· 
ra cronica, no espaç:o de uma hora e 
quarenta minutos, com a ilumina,;ào 
escassa do tal cubiculo, embora te· 
nlla sido feita no espaço de uma ho· 
ra e cinquimta minutos; 

- mesnfo com um projetor à tes· 
ta seria dificil operar visto que "r;e 

. requer muita luz; para uma apen[li· 
cectomia"; 

- o corte, _dadas tais circuns!an· 
cias e considerando o rato de se tra· 
tar de um homem encorpado, não po
deria ser só de 3 ctms.; 

- no presente· caso, embora t1 ves
se havido anestesia local, esta não 
evitaria toda a dor e, portanto, o pa· 
ciente teria gritado, o que não se deu. 

lllais ou menos pelas oito lls, éta 
manhã, o nosso enviado entrevisto:1, 
se, 110 Hospital Santa Catarina, com 
o Sr. Dr, Bene-dito Montenegro, Len· 
te Catedratico de Clinica Cirurgica 
da Faculdade de l\'ledicina de São 
Paulo, Diretor da mesma Faculdade 
e Vice-Heitor da Universidade. Pre
parava-se o renomaclo cirurgião para 
iniciar as suas operações diari-as, 
quando o nosso reporter o abordou, 
e, após ter explicado que não se ·tra· 
tava de opinar-· sobre o "aspecto re· 
ligioso,,· do caso espirita de Piuda
monhanga-ba, interrogou-o indireta· 
mente: 

- Professor, um operador, gozi· 
nho, com a escassa iluminação ele 
um refletor e.alocado à testa ou com 
oftalmoscopio. poderia operar uma 
apendicite cronica em uma hora e 
qaarent;} minutos? 

O Prof. Montenegro pensou um 
poucc, e depo's: 

- Sim, acho possível. 
- Mas, professor, o paciente na 

um homem encorpado e o corte ,pe· 
nos de 3 cemts ... 

- Assim mesmo é- passivei, decf;a
rou, após. um segundo de silencio. 

- Em resumo, professor ..• 
- No espaço de tempo gasto --! 

nas de 3 cmts ..• 
afirmou-nos e mrcsposta - um ci• 
rurgiãc- pode fazer a referida -0pera
ção, com as mencionadas circuns· 
tancias. 

* * 
Só nos foi possivEI recolher novas 

op,niões à tarde. E assim é que en
cont:-amos, às 16 horas e meia, à rua. 
Consolação 77, o consultorio do Prof. 
Dr. Eurico da Silva Bastos, que pron-. 
ta e gentilmente nos atendeu. S. s. é 
Catedratico de Técnica Cirurgica e 

· Cirurgia Experimental da ,Faculdade, 
de l\1edicina da Universidade do Bra
sil. 

Explicámos do que se tratava e in· 
quirimos o ilustre cientista. 

- Professor, uma apendicectomia 
em tais circunstancias poderia ser 
realizada? 

O Dr. Eurico Bastos conservon·sei 
calado por um instante e respondeu
nos: 

- Creio que sim. Quanto à an;,,s
tesia local, sendo bem fe:ta, não l1a
veria perigo de doí·. 

Ouviu a pronunciação do Dr, Mon
tenegro, que lhe repetimos, e dis:;e· 
que era essa a sua opinião. 

Agradecemos e encamínhamo-nr.is 
para a rua Libero Badaró 92, con_i;ul· 
torio do Prof. Dr. Edmundo Vascon• 
celos, Catedratico da Faculdade ele 
Medicina, outra gloria ela cinu·g;a 
patricia, detentor de premios cie!lti· 
ficas de alto valor e sacio de varias 
sociedades· cirurgicas nacionais e .:s• 
traHge;ras. 

Apezar de ter o seu. consultorio à 
cunha, o Prof, Vasconcelos recebeu· 
nos logo: 

- O que tenho a dizer sob o ponto 
de vista técnico é o s·eguinte: é bas
tante possivel uma operação de apen• 
dicite cronica. nesse espaço de tem· 
po (aliás, embora sem auxiliares, _cm 
uru esnago de tempo muitíssimo· me-

nor, se poderia. fazer), com essa ilu· 
m inação, com esse corte de três c•en
timetros, em paciente encorpado e 
com anestesia local. 

Dr. Durval Prado 
Melllco OcultStá 

lt. Sena<lur l'nulo i,;i:;ldlo. ·ui 
6.o q,n<i. • :S>1las 6U • 13 • H 
;,C~:alJ, rlA Hu» .Josi-ê Hn,ntrS4C1t>) 
Cons.: <.:-ntl" hnr,:J m::.rdlrlR pêln 

1'~1., 2-1318 

Ora, qual a pessoa de bom senso 
que já. não vê aqui a inocuidade do 
"milagre" espirita? A sensacional 
ope!'ação foi feita certamente pal'a 
documentar a veracidade do esptri· 
tismo. Porque não a fizeram realizar 
de modo a ser observada por todos? 

Pelos jornais e pelo relatorio clo 
<lr. Patto soubemos como a tal OPI-!· 
ração milagrosa êlurou quasi duas ho
ras, sendo incompleta, pois, d'z o re· 
latorio: "Tudo isso constatado, pas. 
sou o dr. Lassa a fecllar a ferida ope
ra toria, como se faz d·e habito". 

A luz da a,rgumentação 
OPERAÇÃO NO ESCURO? 

Vemos .. logo surgir ao esplrj1o do 
leitor esta objeção: como é que se ex
plica a operação no escui·o? A res· 
posta é dada pejo proprio paciente ... 

-Embora reinasse a mais eompleta 
escuridão na sala de. ses.sões, de mo· 
do a nada poder ser observado pelns 
"espectadores", no quarto da ops:·a· 
ção tal não se deu. São palavras cio 
proprio paciente: "Muitos minutos 
já haviam decorrido, quando comecei 
a notar que uma fosforecenoia, uma 
luz morta e fria, depois de se locali· 
zar em varios pontos do cubiculo, co
meçou a desenha·r os objetos que me 
envolviam". (" A Noite", de 13 de ja
neiro). 

E nas importantes declarações (tlle 

hoje publicamos, vemos a possibili
dade mais completa de uma opera~ão 
'eita com foz tenue, com a luz de um 
refletor alimentado a pilhas. Al~m 
disso, sabemos que, a1iesar de toda 
a encenação de se tirarem os . fuzi
veis, a luz vermelha ficou acesa, con· 
forme testemunho do pro1>rio pacien
te em "A Noite", E. toda gent"e em 
Pind·amonllangaba sabe como os ir· 
mãos Aamadei são especialistas em 
eletriddarle. (Não cobraremos nada 
pela propaganda ... ) 

Surg ,, entretanto, aqui, uma outra 
questão: na bipotese de haver luz no 
quarto contiguo, seria Isto percebido 
na sala de sessões? 

Respondemos primeiramente: ~sta. 
dificuldade seria bem obviada com a 
cortina preta e o cobertor que e,;ta· 
vam na porta. 

Além disso, conforme poderão 
constatar pelo esplendido artigo elo 
d1-. Hugo Di Domeni<'.O, pod_emos tei· 
uma luz fosc,a num compartimento, 
sem que se perceba claddade álguma 
na sala anexa. Foi o que provou a 
eitperiencia realizada no Hospital 
Santa lzabel, ainda dia 15, as.sistida. 
por varias pessoas - medicos e ele
meHtos da imprensa local -, inclusi
va o redato1' desta folha. 

ID note,se, na porta divisoria não 
havia cortina nem cobertor. 

Estas observações anulam a ob· 
~ção - "e a operação no escuro?" 

' DROGARIAS ASiRAIS 
RACIONADAS? 

Vê-se pelo relatoi•io do dr.· Ol'tiz 
1'.i!t!.Q ,2Ym j! havi! ª ~ PP.~I~t.Q· 

Ora, sabemos perteitament'e quão 
rapidas são, em geral, as operações 
de apendicite. Uma operação realiza
da por um espírito deveria sér algo 
de rapido e instantaneo, nrua. coisa 
"doutro })laneta". Não foi isto, cntré
tanto, o que se constatou no caso de 
Pinda. 

Será. que o tal espírito operador é 
tocado a "gazogenio"? ..• 

CASO OE POLICIA? 

Na ultima pagina do relator!o 1'o 
dr. Ortlz Patto lemos que, quando 
se leYantou a possibilidade de as no
i•as chapas · trazerem a imagem oo 
~.pendice, respondeu o sr. dr. Milton 
de Barros, delegado de policia de Pin. 
damo11lla11gaba: "então se instaurará 
'nquerito, pois passará a tratar-se c,e 
um caso de policia". 

Caso de policia, dizemos nós, é a 
manHesta violação do Codigo Penal 
Brasileiro. ' 

Leiamos por éxemplo' o artigo 283, 
cap. III, titulo Vlll, do novo Codigo 
Penal Brasileiro, que entrou em vigor 
a l.o de janeil·o de 1942: "Inculcar 
ou anunciar cura por meio secreto eu 
infalivel - Pena: detenção de 3 me· 
ses a 1 ano, e multa de 1 a 5 contos 
de ·reis". 

Em S. Paulo a Secretaria da Segu. 
1'ança Publica exigiu fiscalização e 
registro ele todos os centros e 110 dia 
11 de Setembro de 1941 foi publicada 
a seguinte circular do sr. Chefe cie 
Policia aos delegados do Estado: "À 

vista da crescente dissen:1inação que 
vem tendo, o curandelrismó, o biliso 
espiritismo; a quiromancia, a carto
mancia é outras praticas semelhan
tes, e dos graves males que tlai re
sultam para a saude, a higiene, a edu, 
cação e a economia do povo, determi
no se proceda com a maxima ener
gia contra todos aqueles q\le por qual
quer desses meios procurem explorar 
a credulidade publica, lustaurando-se 
contra eles o competente processo 
m·lmiual''. (Circular do sr. dr. Acà· 
cio Nogueira, a 1·9·41). 

.l)e fato, caso de policia, não?. , • 

PROVA DOS NOVE? •• , 

Em' letras garrafais, estampou-se o 
resultado do exame radiologlco rea!i· 
zado no consultor!o do dr. Ortiz Pat
to. ~pi,. ,'.l'll.ubaté·, A im.nren~a '11!,E! to.· 

O fato aco11tecido na \'isinha cicla· 
de de Pindamonhangaba, com tama
nha repercussão em todo o pais, · ~i 
he111 que os jornais tenham mandrlo 
relativa neutralidade, parece estar 
sendo precipitadamente atribuído a 
um fcnomeno de natureza espirita, 
antes que todos os recursos do bom 
senso e da logica tenham sido exgo
sido por influencia extra-terrena. 

A primeira questão que se nos afi· 
gura- seria a de comprovarmos si re.a
mente o apendicectomisado ,o teria 
sldo por lnfleuucia extra·terreua. 
- De posse de todos os detal lles C:us 

condições onde e como o fenome110 
se realizou, julgo que nos assiste o 
direito, sem fugirmos à logica da ar
gumentação, de resolvermos satisfa
toriamente o problema. sem que se· 
jam necessarias as ilifluencias do 
Alem ..• 

A experiencia em questão, cori10 ex· 
per!encia demonstrativa de um fe110-
me110 espirita, foi falha, 'visto não te
rem sidos previstos todos os requisi· 
tos necessarios para torná-la ind\llJi· 
tavelmente inexplicavel à luz tia rn
zão. 

:f:-me permitido atribuir a entrada 
de um medico operador, visto ter si· 
do deixado um espaço mede!ando en• 
tre as cadeiras onde se assentavam 
os presentes e a cortina preta q:.ie 
estabelecida· a separação entre :1s 
duaR salas. ' 

lmprevidencia' lastima vel, tanto 
mais por ser esta, a meu ver, a unica 
via de entrada passivei, e assim mes· 
mo deixaram-na .transita.vel. 

Este unlco lapso bastou para fa. 
zer ruir toda a presuposição sobrena· 
tural. 

Uma vez no local operatorio, a i:es, 
soa devei·ia estar na posse do peque
no instrumental· cirurgico exigido pa· 
1·a. uma apendicectomia, que ratoal, 
mente qualquer um pode levar consi· 
go numa caixinha esterilizada !bis
turi, pinças, tesoura, tentacanula, 
fios, etc.) 

O avental protetor, os campos ope, 
ratorios, o alcool, e o iodo, já lá esta· 
vam na sala, por determinação ante· 
t·ior. 

O es.c:ur.Q ~ei~ª d~ ;ser µm obsta.· 

--------
Dr. Hugo Di Domenico 
Presidente da 

Geral 
S~ciedade de Cultura 
de Taubaté 

etilo insuperavel, clesde que ace-nda
lllos uma luz fosca. adrede prepara
da e experimentada, com muito pou· 
ca irradiação, conforme verifiq1itd 
praticamente na camara escura rio 
Hospital ele Santa Isabel, em com
panhia de alguns amigos e colegas, 
onde, ·em sala Imediatamente coilll· 
gua, a porta aberta, sem auxilio de 
nenhuma cortina, não foi notada a 
menor centelha luminosa. 

Ademais, a unica testemunba qee 
1·ealme11te poderia afirmar ou nPgar 
a existencia de luz durante a opera· 
ção seria o ptoprio operaclo, o qual 
declarou, contudo. que presenciara 
uma tenue luz que ele não soubera 
definir, Na sua frente 11111 anteparo 
evitava a identificação de qualquer 
pessoa. 

Uma vez que pudemos admitir àen
ti-o da logica o fato como b11111a11a
mente possivel, não temos mais ne· 
cessidade de procurar outros deta
lhes para reforçar a nossa suspeita. 

Ha quem ache difícil explicar a 

anestesia usada, clesde que 11ão foram 
notados sinais de anestesia local, (pi· 
cada de agulha), logo apôs a opera•. 
ção, e atribuem a impossibilidade Cle 
uma anestesia geral, sem um auxi· 
liat·. 

São. contudo, poru1'!nores de tfo, 
nica que não tmnstituem o grosso do 
(enomenJ, para torná·lo extranbo. 

Operar uma apendicite sozinho pa
ra o. leigo pode constltui.r alg•.una 
cousa de extraordinarlo, mas, para o 
cirurgião, nõo. 

T•ido se acha.' portanto, serenam~n· 
te. sem a1·gumentaGão forçada, 1t.en· 
tro dM posstbilí<iades nossas, f.em 
ser preciso lançar mão cta hipotese 
e~pirita para explicar qualquer de· 
talhe que se tenha verHicado .. 

Ai fica o meu modo de analise e 
o porque considero destituido d'.l ~ a• 
lor o fenomeno àe Pindamonhangaba, 
e ao mesmo tempo. uma pontinha de. 
resposta à interpelação de um rns• 
pertino paulista: "l:C agora, senhores 
doutores? •. , 

'IAO HÁ BEM OUE SEMPRE DURE, 
~ÃO HÁ MAt QUE SE. NÃO ACABE! 

Quem tiver saude ... não permita que as impurezas rk> sangue lhe 
arruinem a vida, transformando seu bem estar em cruciantes sofrimen
tos causados pelas dores reumaticas em todo o corpo: dores de cabeça 
constantes, feridas malignas, cscrofulas, ulceras no estomago, tumores 
no fígado, perda de peso, fraqueza, etc. · 

Quem estiver doente... não desanime, procure se_u medico e veja 
a confiança com que lhe receitará l> uso imediato do Depurador 'I'o-
nico - Vegeta.l 

11ovo e poderoso au·xilio no tratamento da Sifilis e todas suas manifestações, 
Uma colher ao almoço e outra ao jantr1r, trazem sempre alegria e 

bem estar. 
102 - EC. 
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EVANGELHO 

rrEMPEST ADES 
(·''T 

QUARTO DOMINGO DE_POIS DA EPlfANIA 

(S. Mat., VIII, 23-27) 

Naqiu;le tempo, subindo Jesus em uma barca, seguiram-no seus atsci
pulos. E Eis que se fez grande movimento no mar, de maneira que. a barca 
cobria-si com as ondas; Ele, porem, dormia. - E se aproximaram· dele seus 
discip1.t10s, e o acordaram dizendo: "Senhor, -salva-nos q_ue perecemos"-. - E 
lhes disse Jesus: "Porque estais temerosos, homens de fé modica?" - E, 
levr.mtando-se, Imperou aos ventos e ao mar, e fe;z:-se uma grande tranquili• 
da,de. - E os homens admiraram-se di:z:endo: "Quem í este, porque oa vcnt~s 
e o mar lhe, obedecemi." "' 

COMENTA RIO 

Ha. tempestades no mundo fislco, 
tempestades no mundo politlco, tem
pestades no mundo ,:;o~al, tempestades 
uo mundo religioso. E a preocupação 
que elas despertam nos lndividuos está 
:na. razão inve~-sa de sua importancia. 
Lamentam-,;e enormemente as catastl'o
Jes do mundo físico; os maremotos, vul· 
,cões ou abalos da terra: cidades que ,e 
desfazem. vidas que se ceifam, regiões 
que se empobrecem. etc. E é natural, 
poi3, que essa.s catastrofes atingem bens 
d<i valor real, ~. pois, justamente estima
veiS. Estas mesmas lamentações, e pelos 
1nesmo..s motivos se notam quando as 
catastrofes são no mundo po!itico, des
de que degenerem em guerras. De ma
:i.1eira. que a convLJsão polltica, enquan
to significa uma revolução de uma or
dem social, e a substituição por uma 
outra, passa quase despercebida. O que 
interessa são os prejuízos imediatos, pal• 
pave!s, sens!veis, de orcem material. 
Possiveis prejuizos morais decorrentes de 
uma ordem social ruim, anti-cristã, ne
fasta, não vêm em consideração. 

De fato. Quantos não sentiram uma 
euforia. um desafogo, uma alegria mes
mo por verer,t que a Republic2 espa
nhola, por exemplo, implantou-se sem 
derramamento de sangue? Entl'etan
to não valia mais a ordem tradicional
mente catollca da catolica EspanhOla 
do que algumas vld3.$ que se imolassem 
para defende-la? E, portantl', não se
ria mais glorioso que a destruição da 
ordem antiga não se fizes.se pacifica
mente? E hoje em dia, quantas pessoas 
1Jão encamm esta guerra atual apenas 
como um conflito entre interesses eco
nomicos de tu~-Jeses ,;, alemães. e rele
gam para segunda plana. como cousas 
absolntamente de somenos. a ic'.eol()iia 
çue levantou os homens em arma.s? 

* * * 

Se deste campo passarmos para as. 
co!1sideraçõe.s de ordem moral a refle
xãll é a mesma. Quantos são os que 
não consideram nos totalitarismos ape-
11a~ os aspectos economicos e pollticos, 
e descuram os aspectos morais? Os que 
se preocupam com os malefícios da guer
rn superam os que se Interessam pelos 
mpectos políticos e economlcos; e estes 
são em numero quase, diríamos infini
tamente maior do gue 'lqueles 12ue ateil· 
dem ao aspecto moral. 

* * 

. Tudo Isso porque? Porqu~ estamos 
em uma ~poca de ~é languida, somos 
llomens ·• modicae fidei ". Entre nós di· 
mlnuiram-Je as verdades, como diz o 
Salmista. E a medida que nos afasta-

mos de neus, descuramos os. ,•a.Iores que 
caracterizam nossa per.-sona.lidade hu
mana, descuramos o espll'ltuaJ, para só -
çuidar do fil,ico, dtl imediato, do sensi
vel, do 1,1atetial. 

Estaa verificações são ainda mais do
lorosas s, examinarmos as tempesta-· 
de.s de ordem religiosa, as crises. re!iglo
SM, Por exemplo, a. epoca em que vive
mos. Uma das mais tragicas da Historia 
da Igreja. T:i,lvez nunca houve o Papa 
de chamar a atenção para. as noções 
malll comeslnh.as, mais··do senso comum, 
ma.!Jl elementares em qu_estão de- Fé e 
Moral. Pois no,s nossos tempos; é Isso 
necessarlo. Na. "Mlt brenriender sorge" 
explica o Pontlfice que é "Fé", 
que é "Rev,,laç~o". "Pe~o Original",_ 
"Deu.~", etc. E Isso "para·,que os con-· 
ceitos religiosos fundamentàis não· sejam 
apresentados vazios .de seu conteu
do essencial, e desviados . núm sentido . 
profano". E nossos queridos Pastores 
de nossas almas nãó se viram tambem, 
ha. algum tempo, na. contingéncla de ex
plicar a distinção entre "licito e !Iicl• 
to"; "legitimo e !legitimo?" Quem o 
diria? Pois esta.. catru;trofe religiosa. que 
lança a maior contusão e a mais 
profundà no ponto nia!s vital e de maior 
interesse para. a pessoa. humana, quem 
ó que a. considera no set1 justo valor?' 
A quantos impl'esslor!ou a encicllca· do 
Pontlflce.:sobre o nazismo? - A. quan
tos Impressiona. esta onde . de llnpledade 
que se derrama pelo mundo· no .sentido 
de tentar prostituir a verdadeir!l, Fé. • 
a Integridade da- Moral ca.tolica? 

* * * 

Assustados com a tempestade. os dls
cipulos recorreram a Jesus Cristo. Por 
onde . so prova que ele..s ainda tinham 
mau: ré do que o temos nós. ·Quem de 
nó~. de fato. procura éonhecet, estudar 
e praticar os ensinamentos do Vlgario. 
de J~sus Crl.5to, o Santo Padre o Papa? · 
- No entanto. pal'a nós, é .dele que vem 
a. ~aJvação; como para os apostoles, foi · 
Jesus Cristo quem os salvou. - Irueliz
mente, o que notámos e uma. _tendencia 
multo · pronunciada pa.ra o 1·aclonalis
mo, a confiança em suas ·propriás con
vicções. Esta tendencia. se · traduz . de 
varias maôelras, por. exemplo. pela 
maneira desrespeitPSa com que se pro
cura. opôr Pontifice a Pontlfice; pela faci
~dade frlvola. e superficial com que 
se julgam obsoleta.a determinações pa
pais, no ,entanto ainda vigentes; pela 
':.ra.nqullidade com que se criticam atos 
eplscopai.3. ainda que cdecretados em con- · 
cillc, plena.rio, etc. - Sim· que nos
sa Fé é muit<> menor do que a. dos apos
toios quando na barca e no meio da 
tempestade do mar de l'iberiades. - E 
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800 MIL ·cruzeiros 
c,s 800.00.0,00 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
CONCENTRAÇÃO EM SÃO CAETANO 

Com pleno exito foi realizado nessa 
localldade. uma concentração- de Filhas 
de Ma.ria, no dia 21 p, p., domingo· ul
timo, em, homenagem ao jubileu de ·pra
ta da Pia União locail. 

Recebldaa, às 7,45 horas na estação; 
as quasJ 400 associadas da capital des
fiLaram proceMlonaunente até à Ig-reja 
Ma.tri2, toda ela. reservada à comemora
ção. onde o Revmo. Pe. Eduardo Rob~r
to. Diretor. da F. M. F., especialmente 
convidado, celebrou a santa Missa de 
ação de graças, durante a qual foi dis
tribuida a sagrada Comunllão. 

Com 113 associadas de Santo André e 
da Pia União recepmEl'AOinETAOIN 
ria Pia. União recepcionalmente, reuni
ram-se cerca de 800 Filhas de Maria. 

Apó1 a. Missa.,- foi serviço um fa!'to ca
fé, e foi realizada a. àssembléia solene 
no cine local, às 10 horas. 

Iniciada. com o Credo -canta.do. por 
todas às presentes, o Revmo. Vigar!o e 

como acontece com as pessoas que por 
descuido ou pusilanimidade, - por que 
não querem -despender energias num com
bate mais duro, - as graças. de Nosso 
Senhor vão diminuindo, e um denso véu 
impede-os que vejam de modo claro. 
Dai a euforia com que contemplam o 
bot·izonte longinquo e caminham i-.a,a O 
~b.ismo que se abre aos seus pes. 

Tenhamos mais Fé, mais confiança 
em Nosso Senhor, e mais· humildade, 
Ma_ls Fé ·para abraçarmos com genero
sidade tudo quanto nos ensina a Santa 
Sé. mais co.nfiança em Nosso Senhor . 
para não jesanima.rmos · na IU:ta; mais · 
humildade para, empregando de nossa 
parte nossos esforços. submete-los à or
cem e oríentaçãu da Santa Sé. 

Diretor da Pia União leu o telegrama. 
que a Federação estava enviando ao 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo que teria. 
comparecido a essa festa se já não estl
,,esse comprometido C'Om a Paroquia de 
Vila Arens, 

"Exmo. e Itevmo. Sr. Arceblspó Me•, 
Jropolitano. 

CMa Paroquial - Vila. Arens - Jun
dla!. 

Centenas Filllas de l\-Iaria reunidr.s em 
visita de caridade e fraternidade para 
11omenagea.r jubileu de p'rata feliz e 
pi.idosa Pia. União São caetano, saudam 
filialmente Vossencia. e pedem paternal 
benção. 'Padre Eduardo Roberto, Diretor. 
da P. M. F." 

Então S. Revma. o Pe. Alexandre Gri
golli saudou as Filhas de Maria visitan
te~. Dl.sse-'1hes que São caetano é uma 
cidade de animação,, e que se sentiu atin
gida. pelo espetaculo· deslumbrante 

, daquel?, concentração. Eiwrta as suas 
. Filhas de Maria a· uão ,permitirem que 
haja o habitual esmorecimento depois 
do uma grande festa, Nos 20 anos que 
já conta. de Diretor da Pia União, seguiu 
o seu de...<envolver passo -a passo. Enti.l• 

· siasmado e emocionado, s. Revma. pede 
" à1 que lá estavam: no seu coração de 

boas Filhas de Maria, íembrem-se das 
suas Irmãs daqui, as l"lliis afa.stadas da 
capltal, mas· palpitantes dos mesmos 
ideais. uma oração à Mãe comum pa-

• ra. que abençoe estas filhas e as con
serv-e n::i ·bom caminho, para que Ela 
possa ser glorificada. 

A seguir, a vice-.presidente da Pia 
Unlâ<J, srta. Olga Tegão, apresenta um 
historico da vida a.ssoeiativa, com uma 
homenagem ·às associadas fundadoras. 

Então o Revmo. Diretor d:í a Jl;l,lavra 
à secretaria da Federação, de cuja pa
lestra extra!mos os seguintes topico:;: 

"Naquele ano de 1919, na· festa da 
Imaculada Conceição; um· grupo de mo
ças subiu os degraus do altar da Vu·
gem para ai jurar uma união piedosa,· 

em seu nome e no das que em seguida.
viessem, e receber. as prerrogativas de 
Filhas de Maria, prerrogativas que já 
possuíam por direito da herança confe
rida no Calvario e que 1am, então, 1·ece
bel' pelo direito da. conquista. Planta
ram a semente de uma associação ma
riallll, em São Caetano. o primeiro Di
retor deu-lhe a primefra benção e, en
tão cresceu a semente de mostarda que 
hoje é um arbusto copado nos campos 
da. Arquidiocese de São Paulo. Evo
quemos este ·primeiro Diretor. . . e os 
que lhe seguiram, até o atual, que conti
nua a distribuir as bençãos do Senhol'; 
evoquemoo 

O 
a primeira Diretora, aqui 

presente, a atual; evoquemos aquelas 
primeiras associadas, cuja.:; juras. e pre
ces formam os alicerces deste sodali
cio: evoquemos as que lhes seguiram; 
evoquemos aquela.s que já partiram; co
oertas de rosas, a florlr em louvores nos 
campos da eternidade; cobertas de g-ri
na.ldas e véus,· pa.ra os santos lares crls
tãoz, a f'Jorlr e frt1tlflcar em novas as
sociadas; e·· aquelas_ que partiram para 
os claustros do Senhor, revestidas doo 
véus da fraternidade universal, a dis
tribuir IM flores e oo frutos da divina 
caridade. .. "f: a evocação de um pas
sado sempre luminoso, cujas ressona.n
elas harmoniosas estão no hinario da 
gratidão de tod8.s aquelas que. floriram 
sob aquelas bençãos e que são o fruto 
da.quelas primeiras sementes, 

Uma homenagem e uma gratidão. 
Uma saudade e uma.' prece. 

São estes 25 anos de piedosos labores; 
de sa.crif!c!os ocultos, de anseios, de lle
sitações, de decisóe.3, de lutas, de real!- . 
zações bem ou mal sucedidas, de esforço 
para combater o bom combate, que nos 
1egaram as gerações anteriores, que vie
mos festejar convosco, , nesta fe$ta da 
pequenina e· grande . padroeira. santa 
Inêo, trazendo-vos abrzços é carinhos, 
exortações · e estimulos, alegrias e pre
ces de todas as irmãs da nossa querida 

Arquidiocese. São as mesmas tradições 
do passado, os mesnios principies a de• 
fender no presente e um mesmo progra
ma a realizar no futuro - peJas· cadeias 
da caridade - que aqui viemos, as 140 
Pias Uniões de São Paulo, juntas reafir
mar e reforçar à mesa augustlssl· 
ma da comunhão, aos pés de Maria 
Imaculada., e nos afetuosos amplexos da 
fraternidade mariana.". 

Depois de analisar o ·artigo ·primeiro 
do estatutos à luz do primeiro e~ina.
mento do catecismo quando diZ que a 
finalidade do homem na terra. é conhe
cer, amar e servir- a Deus para. depois 
goza-10 na eternidade, analisa ligeira
mente com as Filhas de .Maria !la três. 
virtudes fundamentais: a Fé, a Esperan• 
çP, e Caridade, ou Amor, e conclue: 

"E: por a,mor que aq11I estamos. reu
nidas: para éstimar resultados e, reafir
mando principlos, trocar alegrias e es
peranças. Reunimo-nos para desejar 
com ma.Is ·rorça. que, sempre irmanadas 
pelo mesmo ideal, numa união perfeita 
como oo primeiros· cristãos, se possa não 
apena.:; dizer, mas sentir de nós: quanto 
se amam! Pois lutando .ou vencendo, 
procuram reavivar as caracteristicas dos 
pritnitivo.s cristãos, fazendo cada wna 
abstração de sua·_ posição, para· sentir· in• 
tensamente que são todas. filhas de . uma 
unicr, Mãe, Maria, a mulher forte e ·se
rena. de todos os -tempos, a mulher 'mais 
femininamente forte, que soube estar de 
pê no momento mais ,angustioso de sua 
vida. 

Foi mais um ato supremo de amor, 
esta coragem de sofrer. "Ha . no sacri
flcio uma força crladorá. e uma beleza 
imperecível!"... Foi Ela que nos trou
x~ Cristo. Por Elea subiremos até 
El~, no desejo ardente de beber, na. fon
te, a agua da vida. 
. Temos mais direitos ao amor e às 
pl'eferencias da Mãe de Deus, e âs de 
Ceus tamb~m; portanto, inais deveres. 

É então, no amor eucarlstico, na :;in• 
cera generosidade dos -afetos ,que a -Deus 
oferecemos - e que ·de Deus recebemos 
centuplicado, po;-que Infinita.mente maio
res - que encontramos as forças para 

i..'..,I ,~u e ~urvreemteute que os 

11 "- naiistas prefiram ver a Ale
manl1a ln vadida pelas horelas 

c;uJ1JuJ11stas, do que pelos exercites 
aliados. B que Hitler vem de lon:;a 
data. preparando esse infeliz pais ra
ra a recepção a ser oferecida aos llO· 
rnens da foice e do martelo. Além da 
parte negativa de sua campanha con
tra a Igreja, do fechamento de 'Jon
ventos, de escolas confessionais (·a
tollcas, da ext111ção cta imprensa c;v 
tolica, da prisàu, d,; t:lacerdotes e rie 
leigos mllitan tes, do confisco de oe11s 
eclesiasticos e da elesmoralizaçào do 
Clero secular e regular, houve o t1 a
ba!t,o positivo da creação ele uma 
110v, morai nacional-socialista, para 
substituir a moral cristã. Que 0s 
principies noneadore:; dessa nova 
"moral" merecem os maiores ·euco, 
mias da parte de t:ltaliu, verão t,s 

11ossos leitores pelos seguintes tre· 
c;hos retirndos do importante doeu, 
mcntario "El Cristianh;mo en el rer
cer Reicll", de Testis li'1delis: 

NOVA ET VETERA 

·' O Estado pagão nacional-socia!is, 
ta e totalítario não pode rnconhece1· 
nenhuma esfera religiosa propria, in
d •pendente. nem em publico, nem i;o 
C.J.lllPo da piedade individual e ria 
liberdade pessoal de consciencia. Por 
isso, tambem neste terreno marcha 
})3.ra deante com uma logica sem con
templações. 

As ma11ifestações de uma vida re
li;;iosa catolica florescente são ob-· 
jeto especial do adio do. naeional so
cialismo. Coisas que são tiin caras ao 
povo catolico, como as procissões, BS 

11"'regl'inaçi\es, os exercícios espiri
tuais, as devoções em l1onra do Re
dentor, da Santíssima Virgem e dos 
Santos, são ridicularizadas sistema
ticamente e cobertas de mofa e de es
carneo. 

Assim, por exemplo. "Die H. J." 
em seu numero de Ü de junho de 
lfJ:l6. pagina 10, procura denegrir o 
recursP piedoso dos exercícios es-
11ir!tuais. Da mais grosseira forma: o 
"S.A. Mann" de 18 de dezembro de 
1937, pagina 3, ataca a peregrinação 
a Altoetting, que é apresentada co, . 
mo uma empresa para o enriqueei· 
m:mto da l greja. As procissões e ou, 
tros atos religiosos são ridlculariza
doF pele "Schwarze Korps" de 13 de 
julho de 1939, pagina 15. Contra o uso 
da sa.nt~ Cruz .como adorno feminino 
se insurge o "S.A. Mann"' de 28 de 
agosto de 1938. 

E, seu numero de 30 · de abril d e 
1936, pagina 2, o "Schwarze Korps" 
111.)fa. de modo mais cínico, da devo
i;ão ar Sagrado Coração de Jesus. 

J<;"carnece-se rla devoção ao ,ian to 
Anjo da Guarda. Assim escreve o 
"Schwarze Korps" de 18 de maio de 
l939, pagina 16: 

"O que frequenta assiduamente a 
Igreji. e o confessionarlo, junta as 
mfi.os para oração e não se esquece 
de dar esmolas, pode contar com um 
Anjo da Guarda que o coloca na ~o
ciedade celeste - exclusiva - de 
prottção; não nP-cessita de nenhuma 
defesa antl-aerea .. " 

Uma selvagem diatribe contra o 
~ulto calolico das 1·eliquias foi publi· 

Presentes de Hitler a Stalin 
caúa pelo· "S.A. l\Iann_" a., ,18 de de
.:emb1•c- de 1937, paglna 1. 

COl\:TRA A MORAL CATOLICA 

Em seu caminho pa°ra a realização 
de sua brutal finalidade pagã, o Na
cional-sochilismo entra em choque 
com a m.oral catolica, como é e1rni
Ílada e praticada. O · filstado totalita
rio e despoticci não de!xa lugar r,ara 
subdito$ com vinculas e freios mo
rais. Por isso elirige uma incessan
te éàmpanha contra a doutrina 1110rnl 
catolica. 

O "Sch warze Korps" de 1.o d"e _abril 
<fo 1937, pagina 11, depois de expor 
os cat~tigos mais e muso entre c.s 
·os castigos mais em uso entre os 
escreve entre outras coisas, o ~e
guir•te. 

"A penetração do Cristia:iismo 
trás pouco a pouco uma mudauça nas 
!delas, nas opiniões. Conserva-se, é 
verdad.i, a pena de mort1>, mas não 
recai essa pena sobre o que preju
dica o povo, mas sobre os pecadores 
contra os mandamentos de Deus, <•S 
here),s .. O pel'i:;o d@ssa moral está à 
vista. Os delitos contra ·a 1·aça · não 
têm expiaçiio passivei; para os peca· 
dos, pornm, ha absolvição ... " 

* * * 
Por meio de referencias à leollil· 

gia moral de Santo Afonso· de Ligo. 
rio, procura-se denegrir. em geral a 
mora.! catollca (" Sc.:hwarze Korps" 
do 8 de junho de 1939, pagina 11). 
, O "S.A. Mann" de. 8 de janeiro rle 

1938, pagina 4, e de· lf> de· janeiro, do 
mesmo ano, pagina _4, ridiculariza a 
"moral ecleslastlca de Ligorio", zom
bando da d1visão e definição dos t>~
cados, etc. 

O "Schwarze I{orps" de 22 de ou
tubro de 1936 considera a caridade 
cristã cori10 um dos recursos do ('a· 
tol!cismo poiitlco. º 

Ataques contra a caridade c!'i:ltã 
se acham ao orgão central da Liga. 
Nacional-socialista de Estudantes. 
"Uie Bewegung" de 17 de junho de 
1933, pagina 1 e de 19 de outubro do 
ano seguinte. 

No "Schwarze Korps" de 9 de abl'il 
de 1936 o co11ceito cristão de ho11· 
raelez é considerado como perigoso 
para a juventude. 

"Die Bewe·guug", orgão 'e.entrai da 
Liga Nac1onai-socialista de I!lstuclan
tes combate a :ll de outubro de 1936 
as virt_udes cristãs da paclencia, da 
benignidade, etc. 

O "Schwarze l{orps''" de í..o d-. ju
lho · de l!l37 se enfurece contra a 
imorali<:ade dos mo_rallstas catolicos, 
especialmente Santa Afouso de I,igo-
rio. " 

O mesmo perlodico,. em seu nume
ro de 15 éle setembro· de 1938, pagi
nas ª !l 8, qualifica os l.ll'illCil)ios 

morais da Igreja· com respeito à gi
nastica feminina, ao~ trajes ele ua
nho, ete., com solapamento <la ver
dadeira moralidade, ldent:ca opinião 
expressa na pagina 12 elo mesmo nu
mero: - "Não é a mornJ que oeri
g, nos· trajes de· banho, etc., mas a 
teologia moral." E as mesmas acu- · 
saçõts faz o "S.A. i\íann" de 8 de 
maio de 1B37. 

O "l::chwarze Korps" de l.o de· i~
lho de 1037, pagina 8, satir;za em 
fol'rna inaudita os fundamentos cato
licos acerca da mod;i, feminilÍa, Cio' 
banho, etc., mediante re11ugna11tes ca
ricaturas., O mesmo· sucede no uu
mero· de 1.o ele abri-! de 1937, pagi
na 17. 

Contra a' conccpçiio cristã do ma
tl'imonio e a Enciclica pont:ficia :;o
bre este terna, lança sua gosma o 
"Scliwarze Korp~" de 11 de revereiro 
de 1937, página 6. 

Sempre a mesma. folha, a l.o (e 

abriÍ dl 1937, pagina 6, coml>ate a 
doutríni: ·catolica do lllatrlmonio, e o 
mesmo faz a 17 de fevereiro de 1938; 
pagfna 5, assanhando-se· especialm:m
te contra as dispensas matrimoniais 
da Igreja. 

O' "Schwal'ie 1<01·ps" de 26 de agvs· 
to d• 1937, pagina 12, ataca os Bispos 
e Sacerdotes que apoiam as uniões 
matrimoniais honestas. 

No "Scllwarze Kosps" de 10 de 
março de 1938, pagina 12, os fun,la
mentos cristãos do sexto mandamen· 
to são definidos como "moral ele 
ante ontem". O "Arbeitsma1111" ( O 
Trabalhado!') se entretem a 29 rle 
maio de 1937, pa.ginas 2 e· 4, com Ó 
"pecado contra a natureza", e põe 
O•·elens 1·eligiosas, o ascetismo, o ce
libato, etc. 

Uma clara e sincera Pastoral ele 
S. Excia Revma o Bispo de Berlim, 
que 'foi lida nos pulpitos a 11 ·de j\J
lho d'> 1937, oferece um resumo im
pressionantP- dos fatos expostos até 
aqui; 

"Meu~ queridos- diocesanos: - O 
que lll"" Induziu de modo especial a 
dirigir-me a vós no dia de hoje é o 
fato dr que foi declarada a guerra, 
esnecialmente pela impren,sa, de for
ma fóra do comum. por meio de ar• 
tigos e caricaturas, contra a doutri
,. da Pé e da Mornl, contra a Igreja, 

o P-ioa os s·ispos os Sacerdotes e os 
fieis. E não faz;m esta gueri;a só
mente as folhas dedicadas aberta
mente !la longa data ao anti cristla· 
nismo, mas · tanibem ·· os orgãos do 
Partido de ·maiór difusão guiados e· 
recomendados pelas autoridades diri
gentes, os quais se colocam na ·trente 
mais avançada desta campanha con, 
tra a Fé e a Igreja, que se •ealiza 
oom todas as armas, até as envene, 
nadas, como a calunia, a mofa, o es• 
carne.o, ª mentira e a falsificáção, 

A NOVA MORAL PAGÃ 

Talvês exista a tendeucia ele co11si
dcrar como inofen.sivà e POUCO eficaz 
a campanha indireta. contra a igreja, 
em comparação com a guerra direta 
que descrevemo~ na primeira parte· 
de nosso/ livro. Na realidade, porem, 
é a mals perigosa. Graças i:os seus 
enori:nes recursos de influenc'a, o 
uac!onal-socialismo trabalha Justa
mente sem ,rescanso, e consciente-de 
sua finalidade, na tarefa de opôr sua 
propria moral pagã e sua ideologia 
ao Cr;stianismo, 'que procura suplan
tar. 

Seria demonstrar· um desconhed· 
mento fatal do nacional-socialismo o 
querer concebe-lo exclusiv·amente c:o
mo um sistema politico. f; uma ideo
logia universal· e precisamente tota
litaria, isto é, uma ideologia univer
sal intolerante ao extremo. Exa~•?ra 
até ao absoluto seus va:ores maxi
mos. Toda concepção, inclusive os 
dogma1< cristãos, toda a vida e to.Ja 
a obra humana, da comuniclade e '.lo 
individuo, tudo deve integrar-se e rn
bordinar-se a este sistema. até ao au
tomatismQ. 

Não ha quasi uma unica afirmaçfo 
em toda a literatura escrita e nos cl s
cursos dos chefes do nacional-socia
lismo que se repita tão a meudo to
mo esta; - "O nacioual-socialis:no 
é uma ideologia universal." 

* * * ' A consequencia disto ê a enorme· 
paganização . na vida do Tercei, o 
H-i:ch. Os princípios basicos da mo
ral pa.gã. incorporados a esta •1ova 
ideologia penetram cada ve~ mais 1;a 

· viria popular e familiar. I<J e~ta nova 
mo1alidade de marca pagã não é só
mentA o inimigo de morte de toda 
m::iral cristã, mas tambem o elemen- · 
to de destruição da maior força na.e" 
cional, sobretudo no campo do ma
tt•imonio, da familia e da moral ~e
xual. 

O~ aspectos fundamentais da mo
ral nacional-socialista são explicados, 
com a maior clareza que se possa tle
sejar, pelo "Schwarze Korps" de 6 
de maio de 1937, pagina 6, sob o ti
tulo: -' "Moralidade anti-natural." 
A éxposição nos parece tão Importan
te e tão eloquente para determinar o 
carate1 inteiramen.te pagiio e, ll.llti

crfatào desta moral, que lamentamos 
sinr-eran1ente não poder reproduzi
la· Integralmente. Extraimos os -pon, 
tos mais importantes; 

"Desde quasi dois mil anos o· povo 
alen.ão se vem acostumando à con
cepção de ·que os fundamentos_ mo
rais hão procedem (J.esde o c_omeço do 
s111gue_ e e!~- idlosincrasia racial, mas 
que se deduzem exclusivamente, pa
r"- todos os povos e para todas as ra. 
ças, de ama religião revelada. Isto 
teve por consequencia essa espanto
~ viol~11cia. esofritual e racial dn b.o· 

m.em aleú1ão, aquelà adaptação de 
sua alma a leis anti-naturais para ele, 
e, sobi"P. toelas as coisas, uma dispo
sição moral para um mais além com
plenamen te desconhecido, abstrato 
e perpetuamente em choque com as 
realidades da existencia, que quasi 
conseguiram tirar de seus angul<Js 
e'(istenciais o maravilhoso e inexp?o
rado tesouro humano que representa
ram nossos antepassados. E a mani
festação daquele conhecido depu'..a
do do Centro: - '' Não existe uma 
moral germanica", demonstra clar,i
mente até onde havia progredido este 
proéesso de. violencia espir:tuai e:u 
vinte seculosY 

E depois de expor de maneira com
pletaiuente erronea a doutrina cristã 
do sentido do sofrimento, sob o sub
titulo de "Elevação da viela - nossa 
meta", continua dizendo: 

"Uma moralidade construida do 
acordo com as exigencias vitais, nLlo 
pode sobretudo elaborar um codigo 
moral inconfestavel, porqnanto sua 
eterna mobilidade exige uma cóndilta 
pessoa' sempre renovada. A etica vi
tal. pode e ha de dàr sómente uma 
diretiva, uma linha de. conduta. Mni
tó mais importante que a educar;ão 
d2 acordo com regras traçadas de _:u1-
télmão, é a revelação espiritual rlo 
homem, sua total compenetração ua 
corrente _da "ida. A elevação da vida 
é o supremo postularlo da morali:la· 
rle elaborada peia vida. 

De que carater é a moralidade, 
pois, que cresce desta nova cren<;a 
vital? fJ vida imediata em oposir;flo 
a toda moral atí-azada. "Todas as 
taorias, até as da Virtude, são rn:is, 
são loucas e trazem ·desgra"a" dis
se uma vez um nobre espirita. A vi
taliclaGe espiritual é o fundamento 
d, toela existencia morai, e aquele 
que a não possue, rião é de nenhum 
moclo um ser de valor, mesmo si !l03· 
suir to{ as as virtudes do munrlo. 

Uma moralidade que festeja a ~i
da, .a luz, a força, o amor, e alegria, 
pode err certas' ·circunstancias p.,r. 
mitir ov tolerar muito do que ~e 
opõe ·às medidas superadas. A esta 
moraliclade 'contradiz sómente uma 
coisa: - o ascetismo, entendido ço. 
mo energia inimiga da vida," 

* * * .,J, 

Sob este outro éloquente substi'.11-
to: - "Bom é tudo que é forte e 
belo", o doutrinador nazista conti
nua: 

"Por esta .razão dizemos: - ·Bom 
é tudo o que sêrve à · vida, tu elo que 
é grande, forte belo; máu e imoral é 
sóniente o que erige muralhas ,e com. 
pa"rtimentos estanques ao redor do 
nucleo · vital. Com esta . concepção 
chegamos em seguida a · nos colocar 
em conflito com uma grande serie .1Je 

· prescrições ·mo_rals da Igreja. Basta 
r~c91·da,1:. entre t1111t~~ coiaa,_11. a, »~· 

sição da Igreja deante da !egi31a(:5-o 
_ engenetica do Estado." 

MATRIMONIO PAGÃO 

Os princípios pagãos do nacional· 
socialismo influem especialmente so
bre a. moral matrimonial e determi
naram em forma decisiva a nova lei 
matrimonial ·de 8 de íulllo de 1937. 
Nela se diz: 

"0 novo direito matrimonial deve 
chama'"·se nacional-socialista em to
do o senti do da palavra e está carac
terizado por todos os prmcip!os fun
damentais respetivos desta ideologia 
mundial. Elimina do matrimonio to
das as concepções religiosas · cristãs, 
e faz depender por esta razão a rea
l iza.ção do m.i,t rimonio ou sua eonti
uuação, dàs le s vitais da nação, da 
raça e da nacionalidade. O· matrimo
nio não é mais uma instituição füvi
na, mas -a "celuia nuclear do Estado 
e da nacionalidade." 

OS FILHOS lLE;;GlTIMO_S 

·nesta moral matrimonial resulta 
q•.1e os filhos ilegit;mos são equipara
dos fundamentalmente aos Jegitimos. 
Con. efeito, o nacional-socialismo i•õe 
como principio que ele mesmo ap:·e· 
eia e trata a familia em prlmeira li
nha como ceiuia nul!lear da nação,_ 
mas se origina como cotisequencià 
da citada concepção que a materni
dade ilegítima é i.:ada. vez mais colo
cada na mesma altura da legltiMa, 
postulado este que encontramos a 
meudo na literatura do nacioual-so
cialismo. 

"Der Reichswart" (A Atalaia N<i· 
cional) escreve em seu numero de 21 
ti.J abril de 1935: 

"O Estado tel'á, pois, pleno direito 
tambem so!Jre estes filhos (ilegiti
mos) e se preocupará. para que o fi. 
lho !legitimo e sua' mãe não seja:n. 
tratados e considerados como !lo, 
mens e cidadãos de segunda .ilasse, 
segundo o labeu que costuma lan· 
çar-lhes ante<!ipaelamente O rarisals; 
mo .u · nacional-socialismo represeJJta 
a lrnnra tanto na vida do povo coir.;n 
na. vida do individuo. Não tratará 
nem fará valer como cidadãos des, 
honrados os milllões ele mães e cte 
filhos ilegítimos." 

Tambem a "S.A. l\1ann" de :1.4 de 
agosto de w;n, pagina 4, su~tenta a 
igua1dade dos filhos ilegit!mos é dos 
legi'timos. O "Schwarze Korps" sob 
o titulo "f:-nos sagrada toda mãe de 
botil sangue", &~creve a 30 de elezem• 
br0 de 1937, paginas :l e 9, que t-m 
muitoc casos ·•mesmo si a união não 
é conjugal, ha alguns Jll'inclpios oe
terminantes, que não tocam a qua.
lida.de humana dos pais." 

O !ã.X.AGERO DA CULTURA FISICA 

Elm seu aumero de 17 de dezembro· 
d<, 1936 o "Schwarze Ko1·ps" expõe 
a;, pJl11cipioa nacio11ais-sociallst.aA no 

amar como Ele nos amou, e assim po,t 
dermo.s proclamar com segurar,ça qui 
de fato pensamos, sentimos e agimo.li. 
com Cristo, com o Caminhe, com l$ 
Verdade e com a Vida, pedindo como 
uina só pessoa e um só coração - f:;03$ 
unum et ani.Ua una... In Sinu Jesq 
- Amor de meu Jesus sêde a. minha vi .. 
da e o meu tudo, e, Maria, sêde a mi.o 
nha. esperança". 

A seguir o Revmo. Diretor da Feclerao 
ção, Pe. Eduardo Roberto, toma. a palu 
vra para o encerramento da. ~ssáo. 

Depois _ de sa.udar o Revmo. Dlretot 
da Pia União, Pe. Alexandre, pediu a) 
tocla.s as Filhas de Maria da Al'"' 
quidiocere o compromisso de tod8,!I 
serem as peta.las que formarão a. rosaj 
perfumada que ha de alegrar o cora• 
ção de no.sso Amado Arcebispo, e nunca)· 
os espinhos que .Irão atormentar o co .. 
ração de . Jesus Cristo na terra, com.• 
promisso que ise resume na fidelidade- f2 
obedlencia, as · mais completas. 

E diz: lt preciso que esta Pia Uniãri 
acolha e ponha em pratica. aquilo qu~ 
o Vigario· pediu e t.em o direito dé ext.. 
gil', pelos 20. anos de ~u trabalho nesta, 
terra: que esta Pia União cresça atê 
tomar toda esta cidade. Não é só ele, 
mas esta mesma. cidade que o reclama,, 
no seu crescimento, no numero de .suas 
fabricas· que crescem e · da populaçá.Q 
que se desenvolve. 

Insiste, em seguida, na nece,ssidade dfJ 
extirpar os 25 !ocos de- pecados . que bilo 
na éidade, e protuga fortemente ague .. 
les- que aí vão aos d:,mingos prejudlcat 
os bons costumes da população. "Vóà 
sabereis inv_entar Jogos e alegrias sãs"• 

Termina saudando as Filhas de MarllJ, 
que sabem rezar e canta.r; que sabmi 
ser Filhas de Marta na Igreja e na fa• 
brica, rodeadas de rapazes ou cercadas 
de seus pais, e lembrando que, como O 
mundo foi corrompido pela mulher, te• 
rá de ser salvo pela oropria mulher, e 
que as Filha.5 de Maria sejam . outraa 
tantas santa. Inês. 

. *" * * 
Ao telegrama que lhe foi enviado, !:l 

Exmo. e Re-imo. Sr. Arcebispo Met;opo .. 
iitano respondeu nos seguintes termos: 

"Padre· Eduardo ROberto - Matrli 
Nossa Senhora. Auxiliadora: 

Muito agradecido envio benção:. a{§!a 

.liuosas. Arcebispo". 

RETIROS DE CARNAVAL 

<tl:: excepcional o entusia.5mo ·e intereso 
se com que foram iniciadas as inseri• 
ções para os Retiros de carnaval. :ôos 
quatro· colegios em que se realizarão Cll• 

ses e~erciclo.s,. dois já estão compléta• 
mente lotados, que · são. Sion e Sa1~1L 

· Terezinha. Restam ainda algumai; va• 
gas; .nÍ> .. .:3emlnarlo das. Educandas e no 
Colegio Santa Terezlnha, 

os pregadores serão· os seguintes sa .. 
cerdotes: Padre, Eduardo Roberto, D ire• 
tor da· F. M. F; Cgo, Carlos Marcot'ldes 
Nistch, do• Semlnario Central · do ·Ipi• 
ranga; Pe. Silvio, da. Congregação dOS 
Passionlstái, e Pe. Augusto Casagraride, -
da congregaçãb dos Estigmatl11os, dl:l 
· Rio . Claro. · 

ADORAÇÃO PERPETUA 

Ontem as Filhas de Maria_ da Argui• 
diocese fizeram, durante todo o dia, ado• 
ração à · Augustlssima Eucaristia, na. 
Igreja de Santa Ifigenla. 

As 17 horas houv;, Hora santa a-cai·• 
go da Pia t7nlão do Santuario do Sagra• 
do· Coração de Maria, pregando-o Revmà. 
Pe. Asterio Pascoal, oessa Congrega_ção. 
Cantou o · coro da Pia União do e:--..
tuarlo. 

campo· da cultura fislcá, sob o titulo:, 
- ." Cultura física - assunto priva.
do?" O artigo se. refere expressarÍlell• 
te às diretivas de Adolfo l:litler em 
"i\Ilnhá luta.", pagina 452: - "O Es• 
ta.do popular deve desenvolver to.lia. 
sua obra educativa etn primeiro lti• 
gar não em. insut'!ar o mero saber, 
mas na .ela.boração de corpos protun• 
damente sãos." -

Baseacto neste ponto de vista,. êi 
elogiado como fundamental o livro uo 
major SU:ren: ...:. ·uo homem é o sol"• 
d:zendo o ••sc11warze Korps":· 

"Presta utu grande serviço a cu!• 
tura corporal livre a que deu vida o 
major Suren, cujo enorme valor pa
ra o sane1;tme11to rJe ·nosso povo ten1 
sido sempre reconhecido e assinala
do com ilis!stenc·1a por. todas as .ltl· 
toridades competentes." · · 

Que devemos dizer desse livro tão 
elogiado do major Snren? 

O livro reproduz os conceitos' ofi• 
ciais do nacional-sOcialismo, o que, 
se deduz do seguinte: 

l - t:lua .qualidade de ·encarregado 
da educa~ão física ·das classes, tiaba
lhadorat. da nação, realçada. pelo im· 
tor: · 

ll - No livro sã-o citadas como 
confiruiação de seu· cara ter ofici.a!" ·as 
personalidades competentes do ,í:o 
R<lich, tais . como Hitler, Rosenberg, 
Goeu!Jels e Darré. · 

3 - O Buieau nacional-socialista 
pél.ra o fomento da literatura a.lemã 
eleu .a '.!,7 de [evereiro de 1936 a esse 
livro um brilhante certificado, 

·* * * 

O livro do major Suren tem por 
titulo: - "0 homem e o sol. - O 
novo movimento · nudista na Alema
nha". 

o autor trata justamente de 
alheiar-se do nudismo dos tempos 10 
marxismo na Alemanha; repele a ex
p_,·essào "cultura nudista" é a sullsti
tué por. "livre .ct1itura corporal" e,u 
"espiritc- ario-ol!mpico". Na realida· 
r!e, po,rem, a acen~nada linha de 1,e, 
paração consiste somente em uma 
presunção, porquanto: 

1 - ·e11se livro apareceu em 1924 
e foi saudado pelo movimento nu
dista dos soêlalistas e comunistas to· 
mo uma preparação para seus 
ideiais; 

2 - seus metodos de propaganrla 
·são .;x11tamente os que então se em
pregaram, !J;to é, !lustrações, frases 
contra ·a hipocrisia, o pudor, e sobre' 
tudo a encarniçada luta e enxova
,lhamento da !g-Feja catolica," 

* * * 

Em nosso proximo numero ver~ 
mos, citando esse mesmo docúmenta· 
rio dé Testis .B")idells, como o nazismo 
preparou a Alemanha para a ocupa
ção comunista não· mais no· terreno 
moral, 111as no religioso - Estnda,·e
mos o sucedaneo por ele forjado pa· 
ra os idelais cristãos que ha seculos 
vinham norteando aguele gran:le 
pais. EJ comó tambem neste ponto 
Hitler s~ Pl.Q.filr~ º gránde aliadQ de 
Sta!.w, 



-~.--------· 

Sào Paulo, 20 de Janeiro de 1945 
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1 N·I G U A LA V E 1 ~ 

Venda especial de verão 
Sem compromisso algum de 
pra, gostariamos ,Que todas as 

com
pes-

soas viessem enaminar as nossas 
ofertas para terem uma idéia mais 
completa das vantagens inigualávei~ 
que fizemos. • 

Em todas as seções e vitrinas expo
sições 
lidade 

que demonstram a alta qua
dos arti~.._,os e. os 

Precas de ocasião 
~ 

, 
un1ca 

• 

ARTIGOS NÃO REDUZIDOS FAREMOS l 0% 
DE DESCONTO NAS YENDAS A DINHEIRO • 

RUA DIREITA, 162-·I 90 · CAIXA POSTAL. 117. 

TELEGRAMAS DO RIO 
~entenario do Almirante 

Julio . de · Noronha 
'RIO, < At Pl-{ESSl - Com~rnora-se 

lloje o cen,ténario de· nasci1Íi~nto do 
al··1irnntt. :Ju-lio <le Noronha, um do~ 
!maiores vultos da 1.hrinha brasilel-
,a. . 

Nasceu o almiraIÍte Noronha no rlla 
'3-e hoj~, nv ano de 1845. nest<1 CHPJtaJ, 

~ matriculou-se, C<>nl ló_ -.anos r1e ida
idé: na ~seola da Marinha., serdn guar~ 
tia.' tnarinha ·em 26 de· novêmbro do 
inesmo H no e s~g·undo tenente em no
yembro de 1864. 

Julie-_ <le Noronha, por ocn.slâo do 
ilietl- bat,sin., rle fog·o, f.oi condecorado 
com a Onl.-\n1 elo' Rosa. Na .. - unpanlia 
do Para.i;t,;- dh.ti ng-uiu•se pelo seu es· 
plrlto cón c-1.t• vu, :ser, 11,Jo a bordo, do 
~mazq,n~s. , .;1,p·~t a nia J.a squa.dra do 
~L 'rant- . .darroso. 
· .i,\.pôs 'l ·tern11110 ,1 guerra do Pa
taguiti, j;á capitão rle frag, ta, foi !\o· 
rotiha. nomeado cor-nandante <la cor• 
yeta.. ~vital de Oliveira·, que e111pre
~n(j.1eu a prll11tj1ra· vlagem e circuna· 
ce~ação, ao. ,;lobo, feita , ,,,, navio de 
guerra - bra;:;lleiro. F'oi 11romovídv a 
ccontr. -almirante' e111 1!)02. ocupando 
durante a gestão ,1e Horlrigues AI\ es 
!ll ~Ilnisterlo da i\l~rrnha. ic· 1911 foi 
nomeado Ministro ao Supremo Tribu· 
_nal .~Íilitar e ·at . eu a 1.1 de setem
bro de 1923, cor,tando 72 anos de ida
li!e., 

Embaixador dos Estados 
Unidos 

n10. ( ASA V ;SSl - l~steve no Pa
lacio do lt,'a.marat.v, (\ novo Embaix~-

. dor doi:: Estados.., Un 1<1os. sr. AdtJJf 
Bet•I afim ,Je entregar ao Chanceler 
:inta.-ino Leão Veloso, a:s co pafsHg·uu1-
das de ~ =a.~ credencia.is, solicitaudo 
ainda, uma audiencla · com o PrHi
dente da Republica, afim de fazer a 
~ntrega da:s mesma,:,;. 

APARELHOS'' 
paraCHÁeCAFÊ, 
modernos, elegantes, -
em dr•enhos originai~ . . . 
Nacionais e extrangeiros 
l'odem "" adquirido• 
ranrbém ~m l Q paga• 

· 11ie11to1 pelo .. l'lano Suaveº. 

O estudio do Ministerio -da 
Educação 

P.IO (ASAi>L:c;ss, - O Mhislcrio 
da nr1ucaç:ão abriu as concol'r€nci8S 
para cohstrt1GâO, fornectrnento e 1non
tais, r,, das Insta. ões d' , ar condiclo· 
nado, n1ovei s, 'lpa .. 'hat"'lento e tns• 
ta.lar_:ã,, ~letriu para o grande estu-. 
dlo que vai ·onstrui ... e qut serâ um 
Uos maiores .-1, America <lo Sul. 

Es:;.e estudlo, alem rl 0 g·t ande pal• 
C' que comp'>rtará. orquestras até 150 
figura~ terá ... orno<laçóts para uma 
numerosa assi~t.encia, 

Papel=moeda em circulação 
em dezembro 

RIO (AJAPnJ•;flS) - De ac01·do 
os e esta 1s ticos organiza .. 

<los µ tia r.aixa .\morttzaéão. a cJ1·· 
culação do pitpeJ m"eda em 31 ele ,,.,. 
ze .l>ro 1 l'..i1.io" er (.... $ .• , •• , •••• 

lt.15G 8;J8.846.U0, cvntra ~r$ ....... , 
11.01 1 ".!!) orn.uo no Jnês anter'ior. ~m 
!9J" ~ra .de Ci-$ 788.364,50 e em 1914 
era de Cr$ 600.34n.72o.,o. 

Suspensos enquanto durar 
a guerra 

üro, · (AS.\,'l'tl-J::;:,;1 Em conse-
quc~nda de u1n ato legislativo ~nquan
to <Jurar a g·11e··ra, fi~ou suspe~lsos os . 
1lire1tos rtduatH~irns que tn 1r.idia.m so• 
brn "- entrada nos J;;sta,1- "' Uni<los de 
coco e de polpd de crco Importado. 

Os meios ~omcr,.iajs acrP-ditam q·ue 
o resultado dessa medld:. será. o au• 
me11to rla.s importa<.;õe..:5. por parte dos 
Estados t 1 :i , rl,;, cocos inteiros, do· 
1-Jra:c;i. Portr P..ico e d~ outros paiscs 
éla zona das nlit::a:,_ 

Dispensado do cargo de di,. 
retor do Pessoal da Armada 

Rlü, e ASA l'lU~l-'8) - ü Ministro da 
.)lari11ha, n!1n1:-ante Aristides Gu1lhern, 
dispensou o capitão <Je mar P: guerra • 
Wasliing·tnn Perry de Almeida, a pe· 
clico. ,10 cargo rlc <liretor do Pessoal da 
Armada. 1 

Coniusão ~té ... no dinheiro 
RIO. (ASAPHEJSS) - \s novas ce

dulas dP- ó, óil, lOU e l.00 cruzeiros, es
tão trazC'11do certa confusãfl para n 
puhllca, dev!(lo A semelhança gra!ica 
entre nnrn.s e outru.s. 

As notas de 5 e 50 cruzeiros são aa 
mais facllmeute confundíveis, apezar 
<la primeira. trazer a éfigie do Barão 
rl0 11in Branco. ,-nquanto que a ,•1trn 
esta. 1-""IM a . 1·incP.sa lzahel. São enc.re-
tautO, da n,("~ma cor no verso. e ~0~ 

n, u-inçA noA ~.lga.ris1nos, tra1-en,jo._,_ 
emhara<:o. quanc1o em movimento ra• 
pirlo e sob pouca luz. · 

As cerlulas lle 1 • O e de 1.000 cru,.,,1 • 
ro5:i, estão e1n ~ituação mais grave. 
pois a semelhança àe cores e de e!i· 
gies, deixam , · seus possuidores em 
naior confm;·,n. uma vez que a de 100 
trás a et gie de Pedro TI e a outra 
a ele "'e,lr.o Alvarez Cabral, em lden
ticas oosi<;v,.-s. 

Oe11~ral Newton Ca·•1lcanti 
FÚü, (ASAP!{ESS) - Regressou d<, 

sua viagem de ins·ieção ás. unidades 
do Exercito. seçllaàas _no Rio Grande 
d Sul. Sa11ta Calarliia e Paranil, o 
General Newton· Cavalc:mtl, coman· 
dante do 1.o Grupo , Regiões Milita
res, 

Vai aposentar=se o ultimo 
Consul brasileiro em. 

Hamburgo 
nro, 1 ASA PRicSS) - o ,1iplómata, 

Jo .quim ·souza Ribeiro. ultim~ Consul 
d Brasi I em l-Jamburgo. na A 1:!manha, 
tendo ant~s d•--emnenhado. varlos ou· 

/ - tros .mporta.ntes cargos como adiu? 
co•J ercial ém Bellm e chefe de gabi
ne~.e dv Chanceler Pin,..i,tel Branrlão. 
afastar-se-á. da carreil'a dip!omatka,, 
por motivo d3 ter atl~ gldo _ a idade 
limite para.· a.~ud serviços. 

Recebidos pelo Presidente 
da Republica 

RIO. < ASAPHESSl - Foram 1·ece• 
birlns; pelo president~ da republica, 
em au<liencla espedal. o desembarga.
dor ErJi,;arcl Costà. pres:dente do 'l'rl
bunàl dê Apelàção e o prof. Jorgl! 
A111nléa11n. reitor da. Unlversldade de 
São Paulo. , : , ,,, 1 

Procissão de S. Sebastião 
IUO, (.\S \I-:lESé:) Realizou-se, 

com o n1est:to esplcndnr de t")dos os 
anos e presidida pelo Sr. Arcebispo 
Metropolitano. a procissão àe São f'e· 
bastiã<.>. trarliciOnal ceri-tnonia. dE-sfi
lou- com a n1a,or pornt>a pelas ruas 
mais c<"ntrais eia ,•n.pltal, ten :·o par
tieip;Hlo do ~ortejo torl s as ordi;;,ns 
terceiras, innanda.des, Pi? · Ur'ões rle 
i.---ilhas de Mq,ri.:-i a ler., cie outras~ As
sO·cla.çô<'s r~ligir·~ns (' dezenas do mi
l ha.f'er de· Pl?Ssoas. 

s. ltrnla. n. ,,. 'me de Barro8 ca
nara ~t;Jcerrou as solenidades dando 
a benção. 

FRfoCOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Uinho ereosota~o 
''SlLVEI RA" 

Grande Tônico 

O renceQseamenfo de 19 4 O 
H!U, (ASAPHl~8l:;). - Os trabalhos 

do recensean'íento de 1940 serão con
uluidos este ano, ]!;ntretanto, Jà es
til apurada a população total do Bra.· 
>til, que atinge a 4J.ó6i>.0~o. Os re· 
sultados prellnunares do censo <1e1no· 
graflco jil divulgados revelam que o 
J,:stado uo t,;splrito Santo foi o que 
ma.Is crcs~eu em pbpulaçã.o, no perto• 
do compreen<11dn entre 1890 e rn4o. 
Ntu1uele ano a1wesentava a populaçáo 
de Ji:lá.9U7' e neste ultimo a de ..... . 
758.535 almas, com um aumento re· 
presentado peJa eifra de 46i por cen
tO. lGm s~gundo lugar, com a porce.n
tagem ele 4 27 por <!en_to, 'no m-esn10 
perlodo, vem l:;ào Paulo, que tinha 
l.34S.753 habitantes, em 1890, em rn4u 
tem 7.23!.1.711, sendo, -desde tevereiro 
de 1936 o J:;stado. mais populoso do 
Brasil, seguido por .Minas Gera ls. que 
passou para o segunclo lugar, com .... 
6.7S9~0 habitainec; Bala, com ...• ., 
3.93S.909; Hio -Urancte -do Sul, com 
3.360.1 zo; Pernambuco com 2.694.61 ti; 
(;eará, com· 2.101.:325, e .t.,;stado do H.10, 

com l.8tiZ.90U. 
A populaéào rio lJ!stnto l•"erleral, 

de 5~i.66! almas em H9U, passou a 
1.781.56,, em t.~40, apresentando uma 
porcentagem de 2H,8 por cento. l:;e.r· 
gipe. o ~starfo que mt~nos cresceu em 
população. não chegando a dohrar a 
cifr.t, dé l~~u, que era de 310.~26. 

----:----~ 

SCIENTIFICAMENTI 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada aeccativo Seio Seb01il!ôc, 
combale scienlilicomenle iodo • 
qualquer afleceôo cutan&o ~-omo 
••iam, feridas em 9eral. Ulceras. 
Cha9a1 anli9as EcZEmos Erysipela. 
frieiras. Racha• nos p,!s " nos seios. 
Espinhas Hemonolffes. Que1madl)· 
raft. Erupeõe1. Picr- la, de mo,qu11oe 
e lnsecto, venenoso1. 

- Sô POl>E FAZ.EII BEM 

1 

~ 

r !!~~!.~ 

ma1 

R E 1. ATO R I o· 

Senúores Acionistas. - Constituída a 11 de abril do ano. passa~o, a nossa 
Sociedade teve que. lutar com· as_ .dificuldades qa epoca, no Inicio de seus 
trabalhos. Adquirimos_ para isso o material e ;instalações uecessar!as, d_o jor· 
ual LEGIONARIO conforme a p,rop.osta · por vós aprovada _na Assembleia 
extraordinária de 

0

28 de. Junho de 1938 e cont.lnuamos a. public11ção daquele 
semanario. Graças à dedicação dos riossos ·auxiliares, cón_s~guimos. já no 
primeiro ano um pequeno lucro, Inicio promissor para as :i,t_1v1da_ges futura~. 
Pelo balanço publicado, e os livros e c,ontas. à vossa d1sposiçao, poderclf! 
verificar a situação exata da Sociedade, os esforços nele despendidos, es
tando, a Diretoria à vossa disposição para os d~mais esclareelmentos~ De
veis eleger na assembleia ordinaria convocada o. Conselho _Fiscal que -ser· 
virá durante o exercício. - São Paulo, :n de Janeiro de' 1~39. -' Pe. Luiz 
Gonzaga de Almeida, Dr, Plínio Corrêa de Ollvelra, Dr. José Pedro' Galvão 

,de Souza, Francisco de Paula Monteiro. Machado; Dr. José' N. Cesar Lessa, 

B'ALANÇO G~RAL REALIZADO EM' 31 DE. DEZEMBRO DE 1938 

ATIVO 

ACIONIS'rAS - Entradas a realizar ........•••••••••••••• -~ 
AÇõES CAU<-;IONADAS - Conforme estatutos .............. . 
MOVEIS E UTENSILIOS .- Vàldr dos· existenºtes · •..•••..•• 
CONTAS éORRENTES - Saldos devedores ........ ; ••••..• 
CONTAS A LIQUIDAR - Saldo desta -conta .........• -•••••• · 
MAQUJNARIO e ACESSORIOS_ - Valor dos ex!steutes_ ...... 
CAIXA - Dinheiro em cofre · ............ ; •...•. ; ••....••.•••• 
MATERIAL - Conf. inventario .......... •· •..••.... '. ..•••••• 
ANUNCIOS A RECEBER - Conf. relação dos existentes •• '.. 
OA UCõES - De luz e força ....... , ••• ; ........... ". • .... . 

P A·S SI Y O 

CAPlTAL - o subscrito ........... '..; ................. _ ••••• 
CAUÇÃO DA DIRETORIA.- Conf. estatuto ••• ; ........... . 
éONTAS CORRENTES - Saldos,credores' .......... ; ••••••• 
OBRIGAÇõES A PAGAR - Conf. 'relaçãó •••• , • , •· ••••• --~ ••• 
DIVIDENDOS - a distribuir .................. , ..•• , ..... , •• , 
IMPOSTOS S/ DIVIDENDOS - Saldo desta couta •..•....• 
PORCENTAGE'M DA DIRl<J'I:ORIA .......................... . 
FUNDO DE RESERVA - Imp .. transf. • ............... ; ..... . 

(a .. J M. Fonseca, Co'ntador 

PARECER DO CONSELHO 

254:600$000 
25:0QOSOOO 
7:381$000 

33:090$300 
13: 849$500 .·. 

283:140$700 
2:530$000 

10:943$800 
9:834$600 

500$000 

640:869$000 

600:000SúOÓ 
25:000$000 
41:132$600 
73:016$900 
l:J47$i00 

Sô$00IJ 
191$200 

95$600 

640:869$900 

Depois do exame minucioso de toda a escr_lta e de todos os documentos, 
relativos ao movimento financeiro da LEGIONARIO S. A., desde a sua orga.
nização até 31 de dezembro de 1938, somos de parecer que o. ba.lauç"O apre
sentado deve ser aprovado ·pelos srs .. acionistas e a sua Diretoria merece 

'os mais- calorosos aplausos pela otima· organização dada aos seus trabalhos 
e pelos otimos · re.sultados obtidos .. - · São Pauio, .4, · de janeirõ de 1939. -
Vicente Mel!llo, i;,. Paulo Pedrosa O.S.B., José Filinto da Silva_ Jor., Dr. José 
Gonzaga Franco FIiho, Pe. Ernesto de Paula. 

ASSEMBLEIA 
A Diretoria da LEGIONARIO S/A. avisa que, por !alfa 'de numero, _não 

se real:zou a Assembleia ordinaria marcada para o dia 10 do ·corrente nrés. 
A nova Assembleia ordinaria realizâr-se·á ·no proximo dia 25, às 20,30 hora;i. 

(Transcrito do "Dlario Oflélai" - 15-4-1939) 

l. E G I O 'N A R I O S/A. 
RELATO RIO 

Senhores Acionistas. - Apresentaudo'se à Assen1b:eia- Gerai On).:natia. 
para !hti dar conheçimento dos trabalhos realizados d_uran'te o 2.o ano de 
ativ.dade da LEGIONARIO. S/A. a Diretoria t.em o, prazer de .confirmar rts 
esperanças de um, rapido- desenvolvimento de seus trabàlhos. Prosseguindo 
na publicação do LEGIONÁRIO e a'mpliando a ,Jlarte de obras gra~!cas ele 
suas ofic'nas · apesar das dificuldades com. que teve . de lutar, e ·esp~cialmen
te -os enúaves e lmpecilhos cread~s pela situação _ inund:ál, e pelo extra
ordinario encarecimento do papel e de todo o· materiaf grafico, a ::3ociedar1e. 
co:1seguiu concluir o ano apresentando um balanç,o que confirma os meJho: 
res vaticinios, coin0 podere'.s verificar a1'alxo, e pelos livros e documentos 
à vossa disposição. Oeve~eis e'leger na Assembleia Geral o Conselho Fiscal 
que servirá durante o exercício de 1940. .. • 

São PaÚlo. 31 de. janeiro de. 1940. -:- Conego_ Luiz: Gonzaga de Almeida, 
Dr. Plinio Cbr~êa ele Oliveira, Dr. José Pedro Galyâo de Souza, Francisco de 
P<J,ula MonteirÓ Machado, 01•. José Neyde Cesar Lessa. · 

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1939 

ATIVO 

ACIONISTAS - Entradas a realizar ....................... . 
AÇõE·s CAUCIONADAS - Saldo desta conta ....•••• _ •••• ~ •.• 
MOVEIS E UTENSILIOS - Valor dós existentes •••••••••• ; • 
CONTAS CORRENTES - Saldos devedores •...•.•.•.•••••• 
CONTAS A LIQUIDAR ..'..... Saido desta conta ..•.••••.••••••• 
l\IAQUINARIO E ACESSO RIOS - Valor dos existent<~s •••••• 
CAIXA - Di11heiro em confre ......•••••..• _ •••••••.•• , ••••• 
l\f A'I'ERlAL _:._ Conforme inventa rio •••.••..• ; •••••••• ; • ; •• ·, · 
ANUNCIOS A HECEBJ<JR - Conforme .relação : ••••••••••••• 
CAUÇÕES - Valor das existentes ..••.....•...••.••.•••••••• 
OBRIGAÇÕES A RECEBER - Conforme relação •••••••••• , • 

PASSIVO 

CAPITAL - O Subscrito .................................. . 
CAUÇÃO DA DIRETORIA --!Saldo desta conta ............. . 
.JON'l'AS CORRENTES - Saldos credores ................. . 

. OBRIGAÇõES A PAGAR - Conforme relação ........... ~ 
!<'UNDO DE RESERVA - Saldo desta conta ..••••••••••••••• 
D! VIDENDOS - A distribuir ..... : •... ; .................. . 
IMPOSTOS SOBRE' DIVIDENDOS - A pagar no proximo 

exerc:cio .... ._ .........•...•...•........... , · ....•.....• 
FORC!!;NTAGEM · DA DIRETORIA 10% sobre os lucrns 

(a.) M. Fonseca, -· Contador 

PARECER 00 CONSELHO FISC,AL 

197:40Ó$000 
25:000$000 
7:475$100 

25.152$500 
7:208$700 

345:735$100 
3:77:3$600 

ll:9Ó7$100 
9: 611$3t.i0 

500$\JOO 
3:417$7\1() 

637:181$100 

600:000$000 
25:oomsoou 
65:619$4VU 
43: 190$700 

:l77$ôó() 
2:511$100 

218$400 
3!l11$900 

637:181$~00 

Depois de examinar minuciosamente o balanço em face dos livros da 
escrituração e demais documentos comprobatorios, relativos· ao ano de 19,W, 
verificando a correção da escrita e a_ otima, aplicação da recei_ta somos d.i 
parecer que deve ser aprovado pelos srs. acionistas, que encontraram va 
atual diretoria a maior dedicação. ,. 

São Paulo 4 de janeiro de 1940 - Vicente. Melillo,. Dr. José Gom:aga 
Franco Filho, 

0

D. Paulo Pedrosa, O.S.B., Mona. Ernesto de Paula, José F' 
linto da Silva Junior. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
0s acionistas da LEGlON_ARIO S/A., ficàm pelo prc,·eute _ conl:'ocadn11 

para • Assembleia Geral Ordiuaria, a se realizai às 20,30 horas do dia 19 
de a.,. 11, em sua sede à. rua [maculada Conceição. 59, para discussão e vota-- · 
ção cto relatorio, balanço e contas, e eleição. do ConseU~o ll:scal. Acham-se 
à disposição dos acionistas, n_a ~de, os documentos e livros,· na forma legal. 
- São Paulo, 28 3-940. A DIRillTURlA. 

{Tranilcrito do "Di-luio Oficial" - 5-H~tO) 

RELATORIO 

· ·-- Senhores Acionistas - O liquidatar:o da LEGIONARIO S/A. '.'presen~a: 
à. Assembleia Geral E};traorainaria o 3 .o exercício da sociedade anomm_a, pa1 a. 
ser· aprovado oportunamente. Pelo balanço abaixo p~blicado e os lr~ros _ e. 
contas à vossa disposição podereis verificar a s1tuaçao exata da Soc1edaae 
Anonima. Reconheceram a exatidão do presen_te Balanç~ ~m. 31 de deze~'.· 
bro de 1940 - conego Luiz Go,·zaga de Almeida, Dr. Pltmo Corr~a _de .O t• 
veira, or. José Pedro , .. ,lvão cie Souz:a, Francisco de Paula Monteiro._ Ma, 
chado, Dr. Jol~ Neyde Cesar Lessa. 

BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 OE DEZEMBRO DE 1'940 

---------·-------·-----------
A T l V O 

ACIONISTAS - Entradas a realizar .••.••.••••• , , • • • • • • • • • 
AÇõES CAUCIONADAS -' Saldo desta co~ta ..... • ... •• "' 
MOVEIS E UTENSILIOS - Valor dos existentes • , • , • • • • • • 
CONTAS A LIQUlDA't-t - Saldo desta couta • · •, • • • • • • • • • • • • 
MATERIAL - Conforme inventario •••..•..••.• , •, .. ••• • • · • 
CAUÇõES - Valor_ das existentes ............••• , •.• •• • ,. 
OBRIGAÇõES A RECEB~R - Conforme relação ••• , , • , , • •. 

197:200$000 
25: 000$000' 
7:438$900 
7:208$700, 

16:476$900• 

CAIXA - Di11h1>!ro em cofre .................... , • • • •, ·,, • 

700$000 
4:234$800 
3:618$500 
5:394S600 ANUNClOS A• RECEBER - Conforme relação .. , • • • • • •,, • • 

CONTAS CORRENTES - Saldo devedores ... -.· ... ,.,,, ,. • 
MAQUINARIO E ACCESSOl-UO'S - Valor dos existentes • , .. 

9S:194$700 
266:209$000 
-----

631: 676$100 

1PASSIVO 

,CÁPITAL -'- .O subserito ........................... , .. • .. • 
CAUÇõES 6A DIRE.TORIA - Salr)o desta conta ... •. • • • • .. • 

500: 000$0••1} 
25: 000$000• 

106:072$8UI} 
295$700 
249$600 

21$800 
36$200 

CONTAS CORRENTES - Saldo, credores .....••••••••• , • •, 
FUNDO DE RESERVA - Saldo desta conta ......••• , •• • • ·, 
DIVIDÉNDOS - À distribuir .................... , , · · · · .. · · 
IMPOSTOS S/ DIVIDENDOS - A .pagar no próximo exercicio 
PORCENTAGEM DA DIRETORIA - 10% s/ os lucros • ..... -----

631:676~100 

-------,-------------------
(a) Vicente F'uglie_5I ·- Guarda-livros 

PARECER DO CONSELHO 

Feito o exame elo Balanço estampado neste Diario, a,sslm como exami~ 
na:clos os livros accessorio:; e os documentos ·comprolJatorios, sdmús de parecer· 
que as cóntas a.presentadas devem ser apro~adas _pelos_ sns. acionistas, d\3·· 
vendo a.Assembleia providenciar sem demora a_modtf1caçao de seus e~tatutus. 
rios termos do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de setemhro de 1940. - Sao :ªt~
lo,·3 de"mar!:o de 1941. - Vicente Melillo, D. Paulo Pedrosa, O. S . . B., Jos~ F 1• 
linto da Silva Junior, Pe. Ernesto de Paula, Dr. José Gonzaga Franco Filho. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Os acionistas da LIDGION ARIO S/ A. ficam pelo presente convocados 
parn a Assembleia Geral Extraordinaria a se realizar às 20,30 h__?ras do d~a, 
l5 de fevereiro proximo, em sua sede à rua Imaculada Conce!çao, 57, pa, :t 
discussãl) e votação do relatorio, balanço e contas '.·eferen~es ao present_e e 
aos 4.o •. 5.o 6.o e 7.o ex·ercicios d_a Sociedade, que serao pubhcados no prox1mo 
domingo, la 4 ·cJe fevereiro, e no "Diar!o Oficial". 

São Paulo, 26 de janeiro de 1945. 

O Liquidatario ,_ Francisco de Paula Monteiro Machado 

EMPl~ÊZA AUTO·. VIAÇÃO 

S. I)AULO, SAN1'0S LTDA. 
Cr$ Zô,OO 

Onibus diariaménte de hora em hora entre S Paulo · SantN 

1 
S. PAÜLO .;AN I US 1 

Rua Mauã N ° 6iO l~ua cio Comercio N.• 32 
l'one: 4-.~670 1-l'one: 6-777 ~---. 

BE BANDOLEIRO A CONGREGADO 
Como foi fundada a primeira C. M. na China ' 
"Como terá nascido a prlmt?ira 

Congregação Mariana na China?" 
perguntou-me alguem um dia. Per
doe,me se lhe respondo com 11ma 
histor!a de bandidos, pois é esta a 
realidade da sua historia. 

Houve uma vez um terrivel chefe 
de bandidos, a cujas ordens servia 
uma centena de facinoras. Assola
vam esses bandoleiros uma vasta re, 
gião· do celeste imperio. saqueando e 
despojando. a ponto de se tornarem 
o pavor da população. 

Ninguem ignora corno é sagrado 
para todo chinês, de, qualquer classe 
qae seja, o culto dos anciftos e dos 
antepassados. E, o noso chefe "ja
gunço", apesar· de tudo, era tambem 
nestes sentimentos um chinês de ver· 
dad& • 

Ora a.co.nteceu que o velho pai des· 
se cb'ere 'adoecesse gra_ve1nen te e o 
maior desejo do fili10. que, embora · 
saltéador, sempre era . filho, co::isís
tia em vê-lo morrer feliz e, tranq:.1110. 
Ouvindo dizer que tal morte era pri, 
vilegio somente dos cristãos, apro- · 
veitando,se de uma folga, foi pro
curar o celebre jesuita, missionaria 
da China. Mateus Ricci. Fez-se ensi
nar. pelo Padre o dogma e a. m:>ral 
de :nossa fé, e voltava para casa a re· 
pe1r fielmente ao velho pai . as li
ções aprendidas. Extrat>ho por certo 
este catequlst:11.. capitã., de ha!.Jidos, 
que, sem tirH pro.veit~ pessoal, es
forçava-se por transmitir à il!te!igen
cio do pobre velho os misterlos e o!> 

mandamentos da r.1s11ig!ão cristã! 
1\1-as o te1npo foi correndo e a g1•a

ça div'iria ag~ndo. Não pode perceber 
o improvisado catequista que as vt-r· 
dades, que s,eus o·uvidos recebl~m e 
seu~ labios t·,rnsmitiam, iam ta:;,. 
bem _penetrando, a pouco e pouco. em 
seu cor.1ção de bandido. E um dia fl· 
oou surpreendido ao ver quão mu: 
dado estava ·e qtie já possuia o ge
nuin0 espírito de um verdadeiro cris
tão. Batizou-se, e foi-lhe Imposto o 
nomê de Lucas. 

Como era natural fol dimlti<lo lme
diat:imeute do posto ele chefe dcs 
salteadores. Este, indignados. arma,. 
ram uma. ellloOSCAda para. dar-lhe a, 

morte. Lucas, intei_rado de tudo, apre: 
sentou se a eles com destemor, e ro1 
tal a eloq uencia · de suas palavras, 
que os converteu a todos, vendo se 
confirmado novamente no posto de 
chefe, para conduzir pelo camiàho 
do bem aos mesmos que, até há pou
co, -conduzira pela estrada do mal. 

Aproveitou Lucas o seu prestigio, 
para colocar a perseverança dos ;;eus 
subditos debaixo da proteção de Ma· 
ria Santíssima. Concorrlaram todoe 
e consagraram-se a E:la para sempre. 
Eram tais as dispos:çôes dos oeo con· 
vertidos que o P. Ricci achou o;::ior
tunissima tal ocasião para constitui· 
los em Congreg·ação Mariana. Reto· 
cou em alguns pontos os estatutos 
que O bom chefe redigira por si mes
mo, afim de harmonizá-los com as 
regras da Prima-Primaria Romana, 
à · qual pediram, com instancia, ser 
agregados. 

Assim se formou na China a pri
meira Congregação Mariana. Sessei1· 
ta anos mais tarde, contavam-se na· 
quele imenso pais mais de quatro· 
centas. 

(Da "Estrela do Mar" de janeiro
fevereiro de 1945) 

NOI ICIAS 00 INl~RIOR 

APIAI'-
FALECIMENTO 

V!cima. de doloroso a.cident~. ra1eceu 
dia 16 do corrente, na cachoeira. En• 
c.;,ntada do Rio ttá <munlcipio de Re· 
gistro). o sr. Augusto Martins Carneiro, 
dedicado representante do LEGIONA• 
RIO nesta. cidade. 

O enterro constituiu uma demoru;tra
ção da. estima. que os habitantes 
de· Apiaí · dedicavam ao extinto. No dia. 
22 foram celebradas duas Missas pelo 
repouso de sua alma, com grande as• 
sistencia,, lncluslve_ de representantes -da 

. e. M .. local, 'de que o extinto erf: mem .. 
bro exemoll!I1 , 



LEGIONARIO 

UM l.ANCE O' OlHOS SOBRE OS ACONTECIMENTOS OE PINOAMONHANGABA Notícias dos Estados 
( Conclusão da 4.ª pagina) 

As 20 !toras do dia 6 de janeiro, em noite cltuvosa. entrecortada de rc
Irunpagos e trovões, o senhor André di Bernardi, antccedcntemcnte examinado 
pelo dr. Edson do Amaral, cm São Paulo, foi operado de apendidte pelo es
pitito materializado do dr. Luiz Gomes do Amaral, pai do l'eferido facultati.;: 
vo, e já falecido na cidade de Baurú, em 1926. · · 

· 1), . A exi.stencia de apendicite cronica, diag11osticada pelo . dr. Edson . do 
Amaral, foi confirmada pelo radiologista de Taubaté, dr. Ortiz Moii.teiro Patto, 
medi~te uma radiografia tirada pelo mesmo, no dia anterior à operação, 
ou seia, a 5 do corrente. -. . 

2) A realidade da operação foi constatada imediatamente após a sua con
clusão, pelos drs, Francisco J,cssa Junior, Edson do Amaral e Ortiz Monteiro 
Patto, bem como pelo dr. Milton Peixoto de Barros, delegado de policia, pelo 
r~porter. de "A Noite" e, a seguir, ·por mais de trinta pessoas, presentes à_ses
sao realizada 11or ocasião da intervenção cirurgica. 

. :l)_ Finalmente, a ausencia do apendice foi comproyada pelo exame ra
d1olog1co, levado a efeito no gabinete do dr. Ortiz l\'.l~1teiro Patto, na prc-. 
s?nça de grande numero de medicos os 'quais deixaram ao depois, suas as
sinaturas na ata do referido exame. A confirmação deste laudo medico pode 
ainda ser verificada pelas varias chapas radiograficas tiradas pelo dl', Ortiz, n11. 
.mesma ocasião, sob controle e autenticação dos mesmos :medicos, 

Descrição do local. 

A çclehre opcra~·ão astral vm·ificou-se na sede do centro espirita Irmã Tc-
1·ezinha, situado à rna Prudente de Morais, 100, proxin10 .ao largo Santana e 
na saída da estrada do Rio. · · ' 

O centro funciona em uma casa pequena, retocada de novo, com 5 comodos. 
Depois de passar por uma especie de alpendre, entra-se 11wna sala citnen

fada, de 511160, por 3m70, cheia de cadeiras, tendo no centro uma vitrola e, nas 
paredes alguns disticos convidando ao silencio, à meditação e à abstenção do 
fumo, 

No fundo ha uma janela e ao lado uma passagem ou com~nicação com 11111 

q:uartinl10 ladrilhado, de 211180 por lm90, tendo um unice" janela de lm por 
· 0,60, hermeticamente fechada por dois sarrafos ds madeira, solidamente pre
gados. 

A comunicação entre os dois quartos foi velada externamente por uma 
cortina preta e internamente por um grosso cobertor ocultando o interior da 
cari1a1"a operatoria. 

No quartinho, sobre uma especic. de estrado ou mesa-cama, coberta por 
um duro colchão de palha, foi seguramente amarrado o paciente, com dupla 
co"rdâ, pelo torax, pulsos, pemas e tot11ozelos, se11do os nós dcvidaniente. se
lados· com tampões de esparadllápo e rubricados com as assinaturas dos drs, 
Lcssa . e Ortiz. . 

Numa· pequena mesa, ao lado, foram colocados au:uns apetre,;hos itldii• 
pcnsavcis . para tais operações, 

Detalhes principais da operação misteriosa 

- -Lá pelas '20,15 horas da· noite élé" Reis, niuri ambiente· de trevàs espessas· e 
~lllm dia de chuva intermitente, deu-se inicio à sessão que_ se prolongou até 
as 21,50 horas, · · · · 

Na pequena sala das sessões aglomemvmn-$ie quasi 4-0 pessoas, loc;alizadas 
cm cadeiras situadas do lado oposto ao da comunicação com o quarto elo 
enfermo, 

. De fronte i't assistencia, e de costas para a aludi<fu passagem· colocaram-se 
os niediu11s, flanq•rnados po1· dois medicos, igualmente sentados, · · 

· Junto à comunicação com o quàrto operatorio foi colocada uma cadeira 
para o medico · medico encarregado do controle. · 

. A11tes de iniciar as preces, o presidente. recomendou aos presentes que não 
acendessem luz algúma, mesmo que fosse de fosforo ·ou cigarro, porque isto 
pode1·ia aca1·retar a morte dos mcdiuns e do paciente. · · 

Em seguida, o vice-presidente fez as preces de estilo, entrando os mediu11s 
imediatamente em transe. Enqna11to isto, a vitrola acionada por um determi
nado . innão da seita, pdncipiava a funcionar ininterruptamente, até o fim da 
s·essão, · 

-Alem disso, o vice-presldentc ordenou se fizesse i11co11tinenti · a corrente · 
de mãos frizando que a mesma não poderia ser rompida cm hipotese alguma. · 
Recomendou, outrossim, ·profunda concentração espiritual. ·. · 

Enquanto isso se passava na sala das sessões, o prete:1so medico do Alem 
procedia à operação no quartinlto. 

CRITICA E CONCLUSÃO 

Exposição de prh1cipios. 

· · O exame· das noticias publicadas pelos nossos Jornais, 11em çomo os depoi
mentos relativos ao caso levam~nos a umas. ,tant:;is.' consiileraçõcs de ordem 
doutrinaria, para que a nossa critica possa revestir-se dos caracteres de cien
tifica e racional. 

Atê ha poucos anos, era tendencia geral, em certos escritores, atribuir di
retamente ao dcmonio todos os fatos cxtraordinarios verificados nas sessões 
espiritas. 

.. Hoje,. p-o1·em,, é .. fato cientificamente dcmonsti:ad1> e.' confi.rmad1> pelos maio
res espíritas, entre' os quais Leão Denis, sucessor de Kardec, que uma grande . 
pa1·te dos fcnomenos. do. Espiritismo é ·explicada pelas forças.nat~ais ou mes-
mo pelos fraudes conscientes ou. inconscientes.· · ' 

O "Caso de-Pinda" cl~ssifka-siY eutre: .. os:Jcnom!?llO!t de_ fra}tdc .consciente. 
Pt,ossigamos -.- com vagar . e meto•io. · · . · · ; . . · · · 

Pdncipios · fo!)logicos. 

Partindo do;: fato , ou 1·ealidade do mundo invisível, defendemos que, cm 
tese, a inte1·co~u_nicação do muu'do 'mate_rial coin:. o invis_lvé'r .pó~,a tstabelccer
se ou com as ahúas dos que se 'partii:àm (aJmas· desinçàrnadas), ou··,eom os es
piritos que, pela ,sua 1nesma · natuí·e'.za, não .são· deste. mundo, e ,por'. isso, invi
s_iveis aos olhos· corporilis,· a saber: 'Deus, os anjos bons· e os ,anjos :maus. 

. Não negamos ,a· possibilidàde-.de uma -comunicação .com. o_s cspil-ifos, nem 
com as almas; dos · mo1tos;, quando subo1·dinadamcnte' à vontade"· divina. Ne
gamos pol'em, ·seja isto feito de acordo com' a ,doJ}trina e ·a explicação espil'ita. 

Com efeito.· ··nada a falsidáde infriilsêca··e'a'.s 'p·atj'.iàveis''. co11ttadições dou
trinarias · da seita cspil'ita, segue-se que não pode ser obra de Deus, e co11se• 
guintemente, que Deus não pode comprovar pelo milagre ou pelos fatos mara
vilhosos, a veracidade de uma doutrina i11tri11secame1ite perversa e erronea, 

Logo, uem•D.eus, .nem os cspiritos bons, nem as ahnas ~antas podem ser 
autores. dos .fcnomenos csofritas, pol'quc isto viria pugnar com a santidade e 
a dignidade infinitas de Deus. 

Nem tão pouco as almas condenadas ao inferno, eternamente finnadas no. 
mal, poderão . fazer cousa 'alguma sem uma · espci:iàl permissão divinà, e se1,n
pre . pai.:a firt: Sl!periorcs, determinados por Deus, e de acordo com a sua vu·~ 
tude santíssima. · · · · 

Resta ap'enas o demonio, o qual, na qualidade de Pai da Mentira, muito e 
muito bem se presta para a realj?ação dos fenomenos supra-normais esl,'i
ritas; Cllja finalidade é desviai· as · almas do caminl10 do bem e da ve1·dadeira 
feljcidade, sob a capa de· uma mentira cavilosa e perversa, 

Se, 110 caso presente, tivcssemos excluido cientificamerite, toda e qualquer 
fraude positiva ou toda e qualquer e,-11Jicação natural do fenomeno, · ficarla 
uniéamé11te esta· ultima hipotcse, a -saber, a interfcrencia do demonio na "opc-
1•ação de Pinda". Aliás, não seria mais do que uma imitação dos celebres fc
nomenos extraordiuarios do demonismo do$ convulsionarios jansenistas, que 
tanto mal fitemm aos fit\i~. dad::: 0 • suas semelhanças com alguns fcnomenes· 
sobrenaturais divinos, 

. Princípios cicutificos. 

Sob o ponto de vista cientifico é, deve-se notar que tambem ues_{e parti~ 
cular a posi!,ão de certos escritores evoluiu bastante, no sentido. de fornecer 
explicações naturais a muitos fenomcnos extniordina1·ios verificz.dos nas ses• 
sões espiritas. 

E a razão disto está no inegawl .e portentoso progresso das Cicncias n_a-
turab, acentuado principalmente nestes ultimos anos. . 

. J,>or este motivo, hoje, mais do que nuuca, J/ regra de ouro na. inter~r~
tação causal dos fcnomcnos espiritas. o grando principio de Mons. Ehas Mer1c, 
lembrado pelo sr. Miguel Rizzo Junior, na sua entrevista s9bre-o caso pedeµ~ 

"Na duvida sobre se um dertemmado fcnome110 é produto de uma causa na; 
te, concc11dida à "A Noite": . 
tur;il ou pretematural. aceitar a priJneira de prefcrencia à segunda". 

E' 'otima rngra de pl'Udencia ciçntifica. • : 
No caso presente. consultados os medicos apontados pelos _espmtas,. ~e 

f)ar -coin ·todos os que se pronunciaram sobre o. "caso", chega-se. à conclusao 
de (j!Íé nenhuma força natural. independentemente da vontade e ação. hum,ma 
é capái. de produzir tal maravilha. . 

· · Se, portanto, não podemos atribuir a causàlidade do fcnomeno de Pm~a 
nem a um agente sobl'Cnatural, nem a l\!l1,a força natural, segue-se que.a um
~a hipotcse restante é a fraude. 

Explicações do fcnomeno. 

Ha duas especies de fraude: consciente inconsciente.. 
l) · Segundo o doutrinador espirita Martins Velho, a fraude i11co11scic1~e 

"cl!nsistc cm pequenos gestos e subte1·ful!ios empregados pelo 111edium, na() 
para a l)1·odm;ão do fcnomeno - porque d'c si .1ião bastariam - mas ~m mo".' 
vimentos arrebatados que, de per si seriam insuficientes _para produzir o fc~ 
nomeno, mas que, segundo p:,rece, tendem n facilita-lo". . . · . 

Leão Denis, sucessor de Kárdec, acrescenta oue _ as fraudes inco11s1:;iep_!cs 
"são provocadas. quer pela ação de esnMtos malrazejos, quer µor sui?est?es 
sobre os me<linns. exi-1·~idas pelos experimentadores" - (Leão Denis: Yo _m-
visivel, ed; 1939, pg, 392). . · .· 

:2). De acordo c,;>m o mesmo · autOI'. "as fraudes conscientes provêm· ora 
de falsos · mediuns, 01·a de mediuns verdadeiros, mas perfidos, oue têm feito 
da sua faculdade, uma fonte de proventos materiais" - (id, pg. 392), . 

Conseguintemente, a f1·aude . existe e, - acrescentamos nós - muito mais . 
freqi;ientemente do que pensamos. Aliás, impreidonado com a sua frequencia, 
o _CQngresso Internacional Espirita de BruxP.las não titubeou em escrever: 
"• .. • .. impressionado com as fraudes numerosas e renetidas que se têm produ
zido nas sessões efetuadas na obscuridade, por 111ediuns profissio11ais (o Cou
\!"resso) convida os grupos de estudos e experimentadores- que procuram fatos 
de · ordem fisica - os transportes, e os fenomenos de materialização ·- · só 
adinitir sessões obscuras ou a meia luz, cm condi!,Õcs de rii:orosa verifieJ>.Cão", 
(id;··pg, 397). (o grifo é nosso). 

Passando. do geral ao concreto, e aplicando os principios. expostos ao caso 
de Pind~monhangaba devemos excluir sistematicamente a fraude inconsciente, 
porque mcapaz de . produzir . ou explicar o fenomeno operatorio. 

Não assiin quanto à fràude consciente, ·ou premeditada. 
Com efeito - Na sessão que estudamos nem foram observadas as regras 

?ª pi':1dc!1cia _dcnfüica, ,nem foram tomadas as necessarias, precauções para 
11nped1r s1quc1· a suspeita de fraude. 

Em· vista disto . podemos assim argumentar: 
. . 1:i:ido homem de. bom ,senso e, com maioria ·de razão, todo bom e verdadeiro 

c1cntista tem .o direito-. e o,dev_cr de xejeitar ou 'de não exigir uma causa sobre
natural pa1·a um determinado íenomeno, sempre que pe1manecer a possibili
dade de o explicar pdas forças da natureza,. ou, pela fraude. . 

O1·a, 110 fcnomorio cm apreço foi excluída a causalidade sobrenatural do· 
n1~:m10, co1110 ·acima. foi dito,. e rejeitada qualquer ação da .natureza; não foi. 
todaviá fecha.da completamente a porta à hipotese da fraude. Antes, indiciqs 
fo1·tissimos nos levam quasi a. afirma-Ia aprioristicamente, Logo.,. 

Assim, po,· exemplo: .. 
a) A assistcncia. - no seio cTa qual poderia estar. algrun .. observador mais 

intransigente - foi localizada contra a passagem de accesso para o quarto 01>e-
1·atorio, e mantida imobilizada pela obrigação que se lhe impôs' de fazer um 
forte corrente de mãos <1uc, em hipótese· alguma, poderia ser interrompida. 
Acresce a imposição de uma profunda concentração espiritual, exigida de to
dos os presentes. 

Não ha quçm não veja, como estas circunstancias .facilitam o trnque im• 
pedindo um controle mais aproximado e eficaz dos acontecimentos. 

, b} Enquanto fora do recinto a clt~va fazia incessante ruido, 110 interior da 
sala, abafada pelo calor, a vitrola .não parava um momento' siquer, nem os pés 
do medium descansavam· de sapatear ou bater com· desacostumado -,rdor. 

Esta conjugação do~ elementos com as ações . humanas é suficiente para 
abafal' quaisquer pequenos ruídos que o "cirurgião de c,;u-ne e osso" pudesse 
fazc,r. durante a operação, · , · 

c) O presidente cio centro recomendou que se não acendessem luzes -
embora ele já tivesse providenciado isto mandando tirar um dos 'fusíveis, que 
servia somente para a sala - sob pena de provocar a morte do medium e do 
paciente. Chegou mesmo a dar oi·dem pa1·a que se matasse um pobre vagalu
me que teve. a ousadia, piedosa de sorrateiramente itniscuir.se ·entre ·os devotos 
assistentes. 

Não .ha duvjda! . ~Jsta onicni_ manife:j,ta um temor extremamente 'pueril 
que eu não teria a coragem de lançar sobre os ·ombros do ilustre presidente do 
centro Innã Terczinha, que não está mais nessa idade pueril, A razão ver
dadeira, portanto, foi o temor de. uma indiscrcção fatal por parte de algum 
assistente m:::is curioso. · 

· d) A entrada do quarto, perto da corth1a exterior, foi colocada ·uma ca
deira, distandatla das demais, om:lc tomou assento o .medico controlador. · 

Ora essa! Quem não vê o perigo comprometedor desta circunstancia? 
. Acresce que a passagem esta,·a velada por duas cortinas, como acima fa

lamos, com todas as vant,agens que este metodo aprnsenta, para os tn1qucs e 
sem. nenhuma das desvantagens de uma verdadeira porta fechada e lacrada. 

e)· O paciente foi soliclamente amarrado, de modo a ter todos os movi
mentos jmperlidos, e não só aqueles que pudessem ser prejudiciais ao bom an-
clamçnto da operação. · 

. Ademais os cuidados tomados -em tal, circunstancia de111011stram que foi 
pl'êocupação prcclominante do interessaclo, imobilizar bem o paciente, e im
pedir visse de perto o operador e o recc)llhecesse como um dos seus amigos . 

Com efeito, porque atar-lhe tambem o torax, à. mesa, e impedir-lhe a visão 
do operador, por meio de um anteparo colocado diante da sua face? 

Será precisa muita intcligencia para compreendei· as segundas intenções 
ocultas atrás ele todos estes cuidado~? 

' CONCLUS_ÃO 

Poderian10s continuar a sei'.ie dos. ponto·s fraclls e favoraveis à fraude. Não 
o f\lzcmos, porem, rcceiosos :de ferir os ,brios de quantós admitem o ditado: "para 
b~111 entendedor,_. meia palavra· basta". . . . 

Os fatos e os detalhes elo acontecimento nos autorizam, pois, a seguinte 
conclusão: 

NO CASO DA "OPERAÇÃO 'DE PINDA" NÃO FOI SUFICIENTEMENTE 
l1XCLUID1\ A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. - ANTES, PELO CONTRA
RIO. AS_ FALHAS VERlFICADAS .SÃO TAIS E•TANTAS, QUE FORÇOSA• 
MENTE NOS LEVAM A ADMITIR- A EXISTENCIA DE UM l\iAL FORJADO 
EMBUSl'E E)\1 . Tono O SUCÉDIDO. 

. Co11sc911e)ltcmc11tc, ,não foi o espirito do dr, Luiz Gomes do. Amaral quem 
opc·rou o sr. Amlré di Be1·nardi, mas· um individuo bem humano como nós, 
.,;uem sabe, morador de PINDA, e amigo do ·paciente e dos diretores do centro. 

Quiçá, terá sido até i.m dos presentes controladores da malog1·ada sessão 
de 6 de janeiro de 194.5! ... 

Nem nos venham dizer, como fez o dr. Lesse Junior, que uma operação no 
escuto é. impossivcl. · Contra · a sua opinião. podemos lançar outras· não menos 
fortes,· abalizadas e seguras, de medicas e cirurgiões eminentes na nossa patria, 
quais as do di·, Benedito Montenegro, Eurico Bastos e Edmundo Vasconcelos,. 
parn·uos restringir :::pelias .ªºs'inais· brHhantes ex,poi,mtes.c1a- cu·urgia paulistana. 

' Alem disso; depf>i~entlis -pi:~ci~sos · vã~ se niultipliéando' -~~I~ ~prens·a das · 
capitais de São Paulo e RJo, beJ)l como, pelas pequenas cidades do nosso 
interior. · . . 

Não 11odemos pois·, (:'oncluir .csie · já longo artigo, sem transcrever as pala
.!:ras ·do dr. ROBERVAL CORDEIRO DE FARIA, dfretor do Serviço Nacional 
de Fiscalização do Exercício da Médici_i1a, e que por cel'to não .deixai·ão de in-
cutir alguni mal-contido receio da propria pele, 110 animo do culpado e res-
ponsavel pela operação tenebrosa ... Ei~las: _ · 

· "Trata~~e evitleli(Cll)~nt~- de u;111a. grosseira ,mistificação, . E'· .füci-ivel que 
num país como ó ·-.1óS"i;o; "iii'.ií'da ·se tenha a audacia de pro.clamar que uma ope
ração de apendicite haja sido feita por um espírito materializado. E' incrível! 

"Não duvido de que a intervenção cirurgica hàia sido praticada, Aceita
ra, porem, coino tcrido sido feita por um espirito, isto sim, seria um verdadeiro 
absurdo. 

"A apendicectomia foi rcali7,ada, como se sabe, às escuras. Isto seria, como 
foi, necessario. Porque a mistüicação é filha das trevas. A mistificação é a 
ígnornncia. · 

"Porque um ESPJRITO MATERIALIZADO uão RESOLVE fazer uma opc• 
n1ção ele apendicite às claras, em um dos . nossos hospitais? Pacientes 
não falta111 .. , " 

"O QUE ESTAMOS PRECISANDO E' DE UMA BEM ORIENTADA 
CAMPANHA EDUCATIVA,. CAPAZ DE ALERTAR O POVO - A VITIMA. 
- AFINAL DE CONTAS, DESSAS MlSTIFlCAÇõES", (Estado de São Pau
lo, Z4-1-1945). 
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MINAS GERAIS 
COLOXIA "PADnE DA)II.lO" 

BELO HOHJZO;-('l'J~, CASAl"rtESS) -
Será. inaugurada ainda este ano a co• 
Jonia. "Padre Da.mlil.o", que esta. sendo 
construida no municlpio de Ubà e que 
é desth1ada a recolher doentes han
senianos, Essa grande obra. vem sen• 
do executada em cooperação com o 
governo da Unlão.-

AMA Z O N. AS 
GOYERXADOR DA GUIA:S.-l 

J'.\'GLESA 
MA!\AUS, (ASAP.1:ti,JS::i-) - Está sen

do esperado nesta capital, o general 
Gordon James Lcthon, governador ela. 
Guiana. Inglesa, O ilustre visitante 
virá. a, capital amazonense como côn· 
vida.do especial do Interventor Fe
der-a-1, realizando, assin1; se velho coJn .. 
promisso de vir ao Eras!!. 

CEARA· 
MAU SIXAL ... 

:i<'OHTALl<JZA, (ASAPRESS) ....., "l'e• 
rificou-se nMte ano, · uma verdM!el• 
ra rêpro,·a~ão en1 n1assa, nos examei;s. 
realiza.dos pelos estabelecimentos de 
ensino desta caNtal. 

Nos exames ele licença elo CoM!l:iO 
Estadua.J, o numero dé reprovados ul
trapassou o de aprova.dos, pois tendo• 
se inscritos 98 candidatos, somente 15 
foram considerados habilitados, 
PRODUTOS FAJUIACEUTICOS SAL• 

VOS DO NAUJ<'RAGJO 
FORTALEZA, (ASAPl{,JoJSS) - l,;n• 

contra-se nesta capital o s·r. ttober
v:>l Cordeiro de Faria, designado pelo 
Departamento Nacional de Sande, pa• 
ra examinar os produtos farmaceutl· 
cos salvos do navio "Siqueira cam
pos", encalhado no litoral cearense. 

Aquela carga de remedlos esta. 0r• 
çada em 1 milh1to e 300 mil cruzeiros. 

SAUDJ:) PUBLICA 
FORTAL~:zA, (ASA.l:'Hhl::iS) - O 

Departamento Estadual de Saude· l'u· 
blica, continua desenvolvendo lnten. 

, sa campanha contra as molestlas mata 
comuns enti·e as populações . sér• 
tanejas. 

Co111 os auxlllos prestados pelo go
,·erno federal o poder estadual promo
ve a crlaç!lo de varlos servlços sanl·· · 
tarlos em todas as zonas que mats/ne
cessltam de amparo medico. 

PARAISA 
l'EDIU DElIÍSSJiO O DIRETOR ltE• 

GIONAL DA DEFESA CIVIL 
JOAO Pl,JSSOA, (ASAPHESS) 

Afim de substituir o sr, Odon Bezer• 
ra, que pediu demissão do cargo de' 
diretor regional da Defesa_ C!Yl!, o In
terventor Fede_ral. assinou um decre
to, nomeando o sr. l•'ranctsco .Barreto 
Sobrinho, atual diretor regional dos· 
Correios a Telegra!os, 

PERNAMBUCO 
l'ELA CRIAÇÃO DO BISPADO Dl!l 

CURUARt • 
RECIFE, (ASA.1:'H.I!;SS) - A~ !lgu. 

ras · de proJeç1to na vida social e cato
lica . do munlclplo de Caruarl, · estão 
promovendo un1 movlmento uo sentido 
de ser eriado um Bispado naquela ci
dade, que ê ai:cda a mais l·,,,portan
te do interior pernambucano. 

B A. I' A 
SUPERIXTENDE:VTI~ DA CO~ltS!liAO 

. DE AllASTECUIEJ\-TO 
SALVADOR, (ASAPRESS) - ·o sr. 

Carlos Paiva Azevedo, alto funciona
l'io -do--Banco-do--Brasll· acaba· de· ser 
nomeado para o cargo da.· suparlnten• · 
dente dl), Comissão de AbasteciJnemto 
do Estado._ . 

ASFALTO DAÍANO 
SALVADOR, (ASAl'HBSS) - No 

quilometro sete da rodoviá. 'Bafa-Fei
ra de Santana, neste Estado; re'J,llzou• , 
se a ~xperlcncta de pavimenta.~ão com 
asfalto de ·procedencia. baiana, prcpa• 
rado cm llfaraú, cµjo ífm •é melhorar 

ho 24 de Molo, 10/90 
:IÃO PAULO ....... 

as condições tecnicas · da. referida i-o
dovia. Trata-se de iniciativa. de real 
importancia, pois o produto baiano já. 
tem sido aplicado em àlgumas estradas 
do Hio de Janeiro. 
CO~I VISTAS AC COXGRESSO .DE 

ESCRl'l'ORES •.• 
SALVADOR, (ASAPRESS) - Um or

gão da imprensa desta capital, co
menta o fato dos atores da .!<'esta da 

. J\ioeielade e da Feira de Amostras,· em-
: prega:~em palavras de baixo .cail'i.o e. 
gestos "atenta"toriÕs á moral, durante 
as representações teatrais, com a des
culpa de que jamais foram por isso 
censurados pelas platéias de outros· 
.l:;stados, 

Salienta aqu~le perloellco . baiano, 
que a lndole do· povo da Bafa, jamais 
tolerou uma agressão aos seus senti· 
111entos 1nats c~ros. 

ALAGOAS 
Jt:STA REPULSA 

111ACElú, (ASAPH~~SS) - Quanilo 
se realizava um espetaculo teatral no. 
"Cine Arte", àest'i- capital,· verificou• 

se um serio incidente entre o publico 
que M encontrava naquela cas11. cie, 
espetacules, e dois dos artistas da pe1 
ça. que se ropresenta.,•a, os quais, íml•( 
tando a pronuncia caipira, não me-, 
diram as palavras de baixã.o calão quei 
pronunciavam, 

Imediatamente a.s autoridades po-, 
llclais ln tervleram, detendo os dois· m-: 
convenfentes, 

SANTA CATARINA 
SAGRAÇÃO DA 1\'0YA MATRIZ DI). 

ESTREITO 
FLORIAXOPOLIS, (A::iA.l:'RESS) --, 

Com a presenGa do Exmo. Sr. Arcebis-' 
po Metropolitano e do Interventol" 
Pederal, realizou-se a sagraçil.o <la. 
nova Mat1·!z do 'Estreito, no distrito 
da capital, a"correndo ao ato, grandEi 
numero de fiêis. 

MAJOR JURACi lllAGALHÃES 
FLOIUANO.1:'OLrn, (ASA.l:'RESS) -

Chegou a , sta. capital o major• 
Jura.e! Mag'l-lhães, que integrará o 
14,a Betalhão de Caçadores, sediado em 
Fiorlanopolis. 

31 DE JANEIRC" 

São --João Basco 
No decorrer do _seculo XIX, quando 

por toda parte clYegavam à matura
ção os venenosos frutos de . destl'ai
'ção da Sociedade c1·istã, cujos gel'· 
meus haviam sido tão largamente 
disseminados pelo seculo anterior, a 
Igreja.," principalmente 11a Italia, viu
se a: merce de muitas procelas contra. 
si levantadas, nesses tristes tempos, 
pela. maldade dos homens. Contem
poraneamente, porem, a misericordia. 
div'lna. envlou, para. auxilio de sua 
Igreja, validos campeões pará. que 
evitassem a extrema ruína e conser· 
vassem entre o nosso povo a mais 
preciosa das heranças recebidas dos 
apostolos - a fé genuina de Cristo, 

De fato, no meio das dificuldades 
daqueles tempos, surgiram enti-e nó.i 
homens de ilibadissima santidade e, 
mercê dé sua prodigiosa atividade, 
nenhum assalto dos inimigos logrou 
desmantelar as muralhas de Israel. 

Sohresal entre os demais, por· ele· 
vação .de .espírito e grandeza .. de 
obras, o Bemaventnrado João Bosco 
que, no tristissimo evoluir dos tem• 
pos se constituiu, durante o seculo 
passado, qual marco mlliario apon• 
tando aos povos o caminho da sal·., 
vação. Porquanto, "Deus o suscitou 
pal'a justiça", segundo- a expressão 
de Isa.ias, "e dirigiu todos os seus 
passos". E, i.ia verdade, o Bemaven· 
turado João Bosco, por virtude do 
Espirita Santo, resplandeceu · deante 
de nós como modelo de Sacerdote 
feito segundo o coração de Deus, ,~o'. 
mo educador inegualavel da_juveutu· 
de, como funda.dor de. novas fammas 
1·eligiosas e como propagador da fé. 

De hum!lde condição, nasceu João 
Boseo numa casa campestre perto de 
•·Castelonuovo d'Astri", de F·rancis• 
co e Margarida Acchiena, pobres 1µas 
virtuo"sos cristãos, aos 16 de agosto 
de 1815. Tendo perdido o pai na teu• 
ra. idade de dois anos, cresceu 11a 
piedade sob a sabia ·e· santa. gula ma· 
terna. Desde menino resplandeceu 
nele uma indole excelente, a que an· 
davam unidas grande agudeza de en· 
ge11ho e tenacidade de mem_ória, 
aprendendo num instante quanto lhe 
era ensinado pelos mestres, priman· 
do sempre sem ,contestação, nas elas· 
s,3, pela. rapidez no aprender e fa· 
cilidade de intuição. 

Depois de alguns anos de aspêra 
e laboriosa pobreza, que lhe robus
teceu à fibra, preparando0o para 11s 
mais arduas provas, com o consenti• 
mento da mãe e recomendação ·do 
Bemaventurado José Cafasso, entrou 
para o Seminario de Chier!, onde por 
eGpaço de seis anos, se dedicou, com 
otimo aproveitamento, aos estudos. 
Recebeu, finalmente,. a ordenação sa· 
cerdotal, em Turim, aos 5 de junho 
de 1841. 

Poucos meses apõs, admitido no 
Colegio Eclesiastico de" S. Francisco 
d~- Assis, sob a direção do, BemaV'en• 
turado José Cafasso, exercitou com 
g,·ande vantagem das almas .o miuis
terio sacerdotal nos hospitais, nos 
cal'ceres, no confessionario e na pre, 
gação da palavra de Deus. 

Formando assim neste exercicio 

Nem deve passar despercebida a 
Instituição dos Cooperadores, isto é, 
uma. associação de fieis, em su~ 
maioría le'.gos, que, animados do mes· 
mo espírito da Sociedade Salesiana: '· 
e como essa dispostos a qualque~ 
obra de caridade, tem por escopo 
prestar, segundo as circunstancias. 
validos auxilio aos- parocos, aos Bis· 
pos e-ao mesmo Sumo Pontlf!ce. Pri, 
melro e .notavel ensaio de "Ação Ca, 
tolica"! A associação foi a.provada. 
por Pio IX e em vida ainda do Be• 
màventurado '.João Bosco, alcançou a. 
cifra rle oitenta. mil socios. 

Mas, o zelo das almas, que lhe ar• 
dia no peito, não se limitou tão so• 
·FÍente ao circulo das nações catoli• 
cas; alargando os horizontes de sui ' 
caridade enviou os misslonarios c;ei . 
sua familia rel!giosa à. c9nquista. dos · 
gentios para c!listo. 

Aos primeiros que, chefiados por 
João Cagllero, de santa. é gloriosa 
memoria, se dedicaram !J, evangeliza• 
ção das extremas terras da Ame1·ica . 
Metid!onal, seguiram muitos e muF · 
tos outros salesianos que espalhados . 
agora aqui e ali pelo mundo levam 
intrepidamente o cristianismo aos po· 
vos infleis. 

Quantas e quão grandes cousas te
nha ele feito e padecido pela Igreja. 
e pela tutela dos direitos do Romano 
Pontífice, seria di(iéll dizer-se, Pode• 
se aplicár, portanto, ao Bemaventu, 
rado João _Basco, as palavras que !e• 
mos em Salomão: Deus lhe deu sa.. 
p1encia e' prudencia ex:tremamet1ts' 
grande, e magnanimidade ime::tsu·ra. 
vel como a areia que está na praia. 
d<J mar (3 Reg., 4, 29), Deu-ihe Deus 
s1pleileia, · polia que, renunciando a to
das as cousas terrenas, aspirou uni• 
ca'llente promover a gloria de Deus 
e a salvação das almas. Era seu mo
te: "Dai-me as almas e ficai-vos com· 
o resto.". · 

Culti,·ou em grau supremo a hu~. 
mildade; --tornou-se insigne no espi- ' .. 
r:to de oração, tendo a mente semp_rer '
uaida a Deus se bem parecesse con•. 
tlnuamente. distraida por uma muhi-: 
dão de afazeres. 

Nutria extraordinaria devoção pa• 
ra. com .,Maria San tisslma Auxiliado•' 
ra e experimentou inefavel alegrli' · 
quando poµde edificar em ·sua llonra4, 

na cidade de Turli;n, o celebre tem• 
pio, do alto de cuja cupola campeia 
a Virgem Auxiliadora, Mãe e Rainha, 
sobre. toda a. Casa de Valdo(\co. 

Morreu santamente no Seill10r, etrl 
Turim, aos 31 de janeil'o de 1888. 
Cresc~do, dia a dia., sua. fama. det 
simtidáde, foram, pela Autoridade Or• 
dinaria, instaurados os processos; al 
causa de Beatificação foi introduzi• 
da por Pio X, de santa memoria, ep'i 
1907. A Beatificação foi ·dépoi& sole• 
nemente celebrada na Basillcà Vali• 
cana, com ·regozijo de toda Igreja, na 
dia 2 de junho de 1929. 

Reencetada· a causa no ano. se• 
gulnte, foram feitos os processos s;i~ 
bre . duas curas que pareciam deves_• 
sem ser atribuidas a milagre ._.divi• 
no. Pelo decreto de 19 de · ti0vem• 
bro deste ano, foram aprovados os 
dois milagres operados por Deus e 
a.tribuldos à. lntereessão do Bema.• 
veuturado, · 

.Desfeita a ultima duvida, isto e; 
se em vista da aprovação dos dois 
milagres, depois. que a, Santa Sél 
concedera. culto publico ao Berna,, 
venturado, se poderia proceder colli 
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pratico do sagrado ministerio, sentiu 
acender-se mais viva do que nunca 
n.) seu espirlto a pecuJ:ar vocação 
alimentada por inspiração- divina des
de sua. adolescencia, qual a de aten
der e dirigir para o bom caminho. a 
juventude, particularmente a abando
nada. Sua prespicacia havia já iu
tuldo de quanta utilidade devesse 
ser este meio para preservar a so
ciedade da ruina a que estava amea• 
çada, e, pal'a atuação de tal designio, 
dirigiu os esforços do seu nobre co
ração com tâo felizes -resultados que, 
entre os educadores· cristãos cont.em· 
poraneos, figura ele tndubitavelmen· 
te em primeiro lugar. 

O proprio nome de "0ratorio'1, da
do a sua instituição, faz-nos ver em 
quão firme base tenha construido todo 
editiclo, isto é, sobre a doutrina e 
piedade cristã, sem que baldada se 
torna qualquer tentatrva. para arran
car às paixões viciosas o cox;açã0 dos 
jovens e endereça-lo para ideais mais 
nobres. Nisto, porem, usava ele tan• 
ta doçura que os jovens quas! espon
taneamente sorviam e amavam a pie
dade, não já costrangidos, .mas por 
verdadeira convicção, e uma \fez ga,, 
nho seu afeto leva-los-ia sem difi
culdade para· o bem. 

· segurança à sua solene canonização, 
Essa duvida toi proposta ao Emi;, 
nentisslmo Cardeal Alexandre Ve:-• 
de, Fonente ou relator da Causa; 'na 
Congregação· Geral do Sagrada Con, 
gregação dos Ritos, realizada em pré~ 
senca do Santo Padre- no dia 28 de 
novembro. Todos os Emlnentls$imos. 
Cardéaea presentes, oficiais, Preta,, 
dos e Padres Consultores deram t)&; 
recér unanime e afirmativo, parecei
que O Santo Padre jubllosamente 
aceitou, diferindo todavia o seu jui• 
zo para · o dia 3 de dezembro, t>rlmei• 
ro domingo do Advento. Portanto; o 
Santo Padre, em 3 de dezembro tle 
1933, dia tambem · consagrado a S, 
Francisco Xavier, Padroeiro .da Obra. 
da Propagação da Fé, fez a solene 
declaração neste sentido, A canoni• 
zação teve lugar a 1 de ·abril de l934, 
no dia da Res~urrelção, ultimo do 
ano Santo da Redenção, na presença; 
de toda Corte Po~tificla," no meio de 
um _esplendor extraordlnario, 'deantei 
de perto de 300.000 pessoas . 

-------------------------------------
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Praça da S1, 23 • 2.o andar • Sala 245 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Qulntino Encaiuva, 176 - 3,o 

· ndar - Sala 323 - Te!,: 2•7276 

Dr. _Francisco · P. Reimão 
Helmeisfor 

Rua São t,cnfo, 224 _:., l.o andar 
Sala 3 - TeL,. 2·1643 - S, PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade · 
!lua· Be"ffj,amtm Crhstârit; "~'3·· ;·"r;o· iüi"if. 

::iala 88 ..., Tel.:' 3~1986 · 

EN ü E·N,·tí E 1-:ROS · 
'· "'··,: .. • .. ' . 

Amai:Jor Cintra. do· Pi'.ado 
~ug·~nbefro ·Arquiteto 

Ai-qultetur~ re'.lglos ·colegios, resf. 
dênclas coletivas 

nua Libero :Badarõ, '461· ....,'·São·-J?a\Jlo 
:rel.: 2-731ll 

MEDICO S 
Dr. Vicente de Paulo Melilo · 

Clinlc:a ntedlcn 
Cons.: R. Marconi, a4 - 6.o anda?.' 

Apart,o f3 - '.c'el.: 4-8, 1 
Res.: Av. Agua Branca n. 95 

Te!.: 5•5829 

Dr. Camargo _Andrade 
Doen~ns de Senhoras - Parto• 

01)craciões J' 

Da Ben. Portuguesa e da Maternidade 
. de S. Paulo 

. . Coni<.: R, Senador. h'eljõ n, 205-
Te!.: 2•2741 - Das 14 á.11 18 horas, 

Sabado: Das 10 ás 12 horas 
Res,: Rua Rafael- ele Barros, 457 

Tel.: 7•4õ63 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S, Paulo, 8 - 'fel.: 2-26ZZ · 

Cons.: Hua 7 ele Abril, 235 
Das 2, âs 6 horas, 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueire~o 

· DO .HOS.l'l'f'AL . DAS -Cl,JNJOAS E 
SA NA'l'OlllO S,iNTA CA'rA RINA 

iCIRUl·tGtA . DAS VIAS Bll,IARElS 
· -<'!ons,: Rua Marcori', 34 - s.o andar 
Fone:-· 4-S711 - ··Das· U l!.s ts· horas, 
'' Resldenc!:,, Av, -p~i,aemb,1;·104' · 

.':'one: f·262ii 

DIABETES 

Dr. Mauricio Levy Junior 
Especiallzado em Dietologla no lns. 
tituto da Nutrlcão. de Buenos Air'es 

( Diretor: -Prof, P, ·Escudero): 
D. ~ 811}'1,b;s I Ohc~idade ê dentai» ''"eD• 
<:na d11 N 11triclio - 'l~glme• alimenta• 
rer cm gernl - ·D1sturhfoa nervo•oa 
Cons.: H. B,arão de ltapetinlnga, 273 

- 6,o andar - salas 6-H a 6,J. 
Consultas: Das 16 a.s 18 boras. 

,'J.'els.: Hesidencla. - ?-10~9; • Con• ' 
sultorlo - 6•2348. 

RAIO S 1 X· 

Dr. J. M. Cabelló Campos 
~IEIJICO- RAJHOLOGIS'l'A 

Rádfo-lllH,;nll~tlcoa - Exume• 
Radiol/l~h·oa a don,h•lllo 

Cons,t 8\Ja. Marconi, 94 1filt11!jclo 
Pa.sleur) 2.0 and. - '.l'el,, ,,0666 

Res,: Rua Tupi, 693 - 'l'el,: 6~4941 
São Paulo ' · 

H O ME O PAT'.T-A 
Dr. Artur Rezénde Filho 

Medico homeopata, da· e.· A:. 'P. · da 
Soroeàbana. Dltetnr clinico . do Am• 
bula to rio . Homenpattcó 'elo Carmo. 
Cons.: R. Senadpr Felj6, 20$; telefo• · 
ne, 2,·os2·n. 'Rê"s.: 8<6(7t;"'Ma.rcilr ho
ra, das .:t á.s '6 hóra.-s- pelo tet,: 3·0839. 

Afim de perpetuar a existencla de 
sua. obra e prover assim mais eficaz
mente -à educação juvenil, animado 
pelo Bemaventurado José carasF.o e 
pelo, Papa Pio IX, cie santa memoria, 
fundou a "Pia Sociedade de São 
.li'rancisco de Salles", e .;.Jgum tem
po depois, o ·"Instituto das Filhas 
de. Màrià Auxiliadora". 

Hoje· as duas ràmm:is formam um 
conjunto de quasl vinte mil _;membros, 
espalhados por todo mundo em cer
ca de mil e quinhentas Casas. Milha
res e milhares de crianças de ambos 
os sexor, recebem sua formação li· 
terarla é profissional · Seus filhos e 
filhas tambem se encarregam,- gene, 
rosamente, da 'asslstencia aos enfer
mos e aos leprosos, e alguns deles, 
contraindo esse terrivel morbo, sli• 
eumblram . Vitimas de sua caridade. 
Digr.os filhos de· tão grande Pail 

(Do Decreto de "tuto", d4 
3 de dezembro de 1933. 

OREDIARIO VIMAR · 
ARTIGOS' FINOS 

,PARA 
C A V A L H E _I R O S. 

CASA VIM AR 
/ DE 

VINCE, MARQUES & CIA. 
Rua Libero Badaró, 488 

7.0 andar salas: 68·69 
Tel. 1-7077 · São Paulo 
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iVADIDA A · PROVINCIA DE BRANDENBU RGO,. · NA QUAL ESTÁ SITUADA BERLIM 
!152 k:ms. a 'dista·ncia que :Separa os russos da capital nazista 
~ovietica nao perderam o seu ímpeto e é• lmpossivel dizer-se 
ia_ avalanche sovietica será detida", declarou o · radio alemão 

"As oil-das 'da ·maré 
quando, como e· onde 

Caiu Hindemburg, 
Cruzado o rio Oder na Silésia Cercados 200 mil nazistas na Prussia Oriental 

STOCOL,IO, (Reuters) - A ag_encia 
~o.tidosa alemã anuncia q·. o a p. enetra
{;1l.o ·das tropas soviéticas na. provln
eia de Bran<lenburgo foi realizada por 
t,ontas de lança de tanques, em ambos 
bs ladrs de Poznan. 

Acrescenta a:igenci . .,_, que essas pon
tas. de lanç, foram destruídas. 

A Hi:l: I :s. DE BERLIM 
STOCOLMO, (Retuter~) .- A pro• 

l)osito da no'..icia germanica de que as 
tropas russas penetraram na provln
cia' de Brandenburgo, salienta-se que 
o .ponto rnais (,rôximo d.e -qerlim, na 
fronteira da província, no distrit de 
Posnan, fica a cerca de 152 qullometros 
di'Stante la capital do Reich. 

" ... Ul\lA IRRUPÇÃO VULdANICA" 
STOCOLMO, (Reuters) Um comenta

l'ista alemão, escrevendo para a agen· 
eia D. N. B., disse o seguinte: 

.ttAs..1emelha-.se a uma erupç~o vul
canica ·o qu<' esta acontecendo na fren·. 
te. oriental. Não se pode diz~r a quem 
a lav que desce aniquilarâ. A _ques
tão é sobrevivencla ou anlou'lamento."' 
~<\. PRUSSIA ORIEN'I'AL SKM CONTA• 

TO COJII O REICH 
STOCOLMO, (Reuters) - A agencia 

!nõtic!osa alemã citou hoje o "Voelkis· 
cher Debbachter';' org·ão oficial do par
tido nazista, como tendo declarado o 
;seguinte: 

·"Nã.o existe agora. uma unica linha 
continua na frente oriental. o conta
cto entre as forma,•ões aJe_mãs fol rom
pido. Por outro lado," porem, essas 
:forçàs estão ainda intactas e mesmo 
onde .estão J.utando multo pór traz da~ 
i:,ontas de lança sovié'lcas ainda estão 
mob o. firme controle do .alto comando 
alemão. 

A Prussia Oriental tornou•s'e uma 
~:rande fortaleza que Ja não ,t0 ·,i .mais 
qualquer contacto com .o res'.o do 
'.Reich, excepto por mar. Em geral. 
o avanço sovietlco continua, _embora 
\i;eu ritmo pareça ter dim!nuldo. Em-
1,ora a ofensiva rião tenha ainda à.tin
gido seu "cllmax", está. mostra, do !ne• 
-vitavelmente ritmo menos apressado do 
que em seu inlclo

1
,,. 

GRANDE BATALHA PERTO DA· 
. . CROACÜ 
STOCOLMO, (Reuters) - Entre Crá

covia e a Alta Si!esia !ndustriaJ, está. 
trm curso de batalha caracterizada por 
furia ·e cncarnigamento sem preceden
tts - anuncia a agencia alemã D. N,'B. 

CAJU HINDE NBURG· 
:.\IOSCOU. (~euters) - Hindenburg, 

euja captura foi anunciada. n". tercei• 
Ya Ordem dO dia de hojp do marechal 
Stalin é a maior cidade da Alta ~r
lesia. Hindenburg · sede de lmr,ortan
tes usina~ sidenirgicás. Fica ,'apt;n1es 
5 quilometros para o interlor-ãa troh
teira alemã de antes ·iia guerra. · 

CIDADES CAPTURADAS 
. Jl{QSCOU, (Reuters) 'folkemit, 

i:uja captura foi ·enuncia na segunda 
crdem do dia. de hoje do marechal 
Stalin, é uma neqqrna cidade situada 
:ís ·margens da laguna baltlea conhe• 
'cida como. 'riscllA, Haff, ni, part,. ori• 
l!lntal da b~la pe bant, ·g, ' ,qullo
:nietros · noroeste de Ti'ling,'" 

· llrulltausen, cuja, captur, foi . anun• 
hiada, · na mesma o,·dem do dia, fiéa 
::o quilomet·ós· a. festa dÕ porto bal
tco de· Sibin.,, 

Sthum e$tava e-ipturad~, fica a 75 

"Imitação 

Descrição do que resta de Varsovia 
quilo,r.etros ao sul de Marienburg, na 
rodovia que Leva Franudez e Tol'un, 

Esthum tambem capturada, fica a 
15 quilom,tros ao sul de Marisburg, na 
rodov:. que leva a Grandez e Torun, a 
cerca alPstc do Vi8tula. 

200 ~IIL NA'f.lS C~~RCADOS 
MOSCOl', (ReutP.rs) - c'atcui'a-se 

:íue pr forças a·emã.s atualmente cer• 
cadas na Prur• la Oriental se elevijm 
a. 15 ou 20 divisões, isto de 150 e. 200 
mil ho1nens. 

;'P'i.JZADO O ODER! 
l\IOS00U, (Reuterã)' - A emissora 

tocai i:tnuncia que as tropas f:tô cticas 
cruzaram o rlo Oder em diversos pon
tos. 

AO LO\'GO DE 120 IiS, 
:W.STOCOLMC\ C~euters) - Em CO• 

munlcaêão qne divulgou ás ultimas 
horas da noite de hoje, o alto comando 
alen1ão anun. .. dou o seguinte: 

"O exe:cito rus~o cruzou o rio Oder 
en1 gratide n1, ~ero de Pontos no 10l1go 
de urna frente de 120 quilometros, qu:e 
se estende de Cosd, a 4 q u ilometros 'a 
oeste de Gleiwtz, já capturada( e de 
Breslau. 

CAIU 11.0RDE~BUltG 
1\fOSCOu, T.,,uters) - Em sua 'Pl'l• 

meira ordem do dia hoje publicada, o 
marechal Stalin anunciou que as for• 
ças russas capturaram a local ldade 
de Nordenburg. 

A referida ordem cllz ainda que. as 
forças sov!etlcas cal)tu: ,.r;,.m mais .três 
cidades, tambem n ", Prussia or.ien tal, 
figurando entro efas Tapiau, slt_uada 
a 35 quilometros e meia. a leste de 
Koenis·sberg. 

ORDEM DO DIA DE STALIN 
·111oscou. <1)e11ters) - · a primeira 

ro em do dia de hoje do marechal 
Stalin é dirigida ao marechal Chernls• 
kosky. e está. redigida n9s seguintes 
termos: . ·, .. 

"As tropas da terceira frente da Ru_s. 
sia. Branca abriram caminho , ocupa· 
ra,m hoje as cidades da l'russia orien• 
tal de nomes Taplau, Allen burgo. Nor
tlenburg, e Loetzen a 28. quilomdros 
a leste de Rastenb11rg, t;,;Jos .pode~o.· 
sos baluartes na zona defensiva ale
mã, construido~ em longo peri_odo e C()• 
b,·Jriilo as· proximidailes dos distritos 
centrais da Prussla oriental." · · 

PEW,O OE DA,l'l'ZIG 
'{OSCOUL, (Reuters) - ' mareclial 

Stalin a .. nciou na sua segunda; ordem 
do dia de ·hoi~ que as tropas russas. 
il-romperam na bala de Dantzig. ' 

· Desso forrna, as '!'u"•aS ale1n 7 qu~ 
ainda se acham na Prussla Oriental 
fc •.m inteiramente isoladas da· Ale
manha. 

A m-,sma ore' n .. do dia ,iníornta que. 
a..s forças 1·ussas tambetl'l co. ·úistaram 
T'liemit, na região d~ · ~ris ltes Haff. 

:l,a 'l't.DEllJ DO DIA . 
MOSCGU, t • - tert\ - A segunda 

"·dem. do día ae h_oje do' 1",ai:echal 
f'' • 'ln Informa ain<la qu~ Mar-.eriburg, 
\mportant" junção ferrovia.ria nc Pru~·. 
sla Or1êntal. foi capturada .nelas for• 
,:as . russ9.:, Marlenhur está_ situarla 
na , nb"cad·11·a do rio Vl~i.ula, a. 24 
qui101~1etroS de 8!",ing. · 

EH DJREC.'10 A UEltLlM 
STOCOLJ\fó, (Reuters) - As' ponta's 

do lan~a · hl i· ,,ias t"ussa - estão· in\"es
tin(lo hoje na tlire~ão õe Pêl)_tschen 
e Dri( ~~n, · anü· l .. situ.adas · a J ,'.i' r:uilo-

de e . . .,, r1sto 

n1etros de Borl:m e tarnbem na <lirecão 
de Schne!demuehl, na estrada de fer
ro que Jige, a r.russi:i Or · 1 tal a 
Berlim. 

D.e11(sc" ~n está situad-i.- n 72 quilo
metro~ a otste e sucloêste do Paznan 
e a l 60' quilometros a leste-sudeste 
, 1 , BArliln. 

Drleso·• est.á sitnada a 70 quilometros 
a oeste-noroeste de Poznan. 

NOTICIAS DA D, J!i. B, 
STOCOLJ\10, (fi~uters) - · A agen

cia secreta nàzista D. N. BI divul
gou na manhã de hoje o seguinte: 

"Os exercitoe russos inicin't"nn1 un1 
a.~ane~ para. flanquear Bresla u, p~lo 
noroestf', Em S,;te.inau. Jançaram suas 
po.ntas' ele lanr,a cotirBçadas através elo 
Odàr. Reservas 011eracionais a"lemâs 
foran1 enviadas pnrn. o ponto afetado 
e encarniçada. luta conseguiram recha
çar ~s f?rç:as russas, obrigan,do-as a 
re:. roceder par"a a 111arge1n ori<-1llal do 
rio. 

No norte·, Ós russos la.nçara111 novas 
rórmações blind:,das á batalha, que 
pode ser dita como a batalha da Alta 
Silesia, 

À -noroeste da l'f-gião industrial, a·s 
forças soviéticas aprovimam-se do 
Oer, entre Gross-Strehlitz e Breslau 
e esta.belecera1n duas cabeéas de pon
te lla margem ocidental. mas estã'o 
sendo violentamente bombardeados pe
los alemães'. 

DEANTE DE POZN AN 
MOSCOU, (Reu ters) '-- As tropas do 

marechal Zhukov, avançando em linha 
reta . ao longo da rodovia Varsovia
·Berlltn, est1l.o lnvestin1o pelo arco de 
defes.as de Bosnan, jlmtima posi,:ão de 
andefesa antes da gronteira germa
nica a leste d• Berlim. Os alemães 
tem nesse ponto um sistema multo for
tificado, 'que. impede uma irrupção di· 
rução dir-t a.tê o Oder 1nferior. Luta 
muoto pesa.da para está. sendo paga 
através do norte da cidadeao norte e 
a deste -,-· E movimentah-se da grande 
rodvo-tronco que corre em direção a 
rn.o-, 

.!IIOSCOU, (Reuetet"fs) - De Dun
can HopÊ,r, c.orrespontlente aspecial 
a batalha pela posse de Brcslau atin
giu novos . áuges de sclvagel'ia hoje 
quando as. tropas de assalto so.yié
tíca.s estão empenhadas numa fota 
mortal com as escolhidas unidades da 
g·ultrnção da sida.de, no Tnterior do 
arco ./ias defesas de -Breslau. 

11:!0SCOU. (Reuter.) - ·De· Dun
A BA'l'ALHA DE URESI,.'\ U 

·,O,.marechal Konlev iniciou o assai• 
to â · unha. do. o !er, com seu., canhões, 
lançando cirnvas de bombas sobre as 
fortltlcaêões inlm.fgas na margem oci

. dental.-. Aparentemente seu objetivo é 
estabelecer uma grande éabeça de 
1>i>11te sob·re " Oder, acima de Breslau, 

.afim C:e cercar a cidade. Os canhões 
sovletico" .estão abrindo brechas nas 
defesas alerriã.s ,na. margem ocidental. 
preparando o caminho para as tL'opas 
de ;,.ssalto. 

Eni · !lloscou se acredita que essas 
tropas já estão assiltando as ninhadas 
de n\etralhacioras e os fo•·tin, cons
úuid"s d~ àçó em cada vez ,nalor nu· 
mero de setore~ "·' outi·a margem do 
rlo. · 
NOVOS TIPOS DE 'l'.\NQUES RUSSOS 

MOSC:OU, ( ReUters) A créscente fu
rla iia batalha da Silcoila seg'1e-se ás 
noticias de que os alemães transferi
ra1n . ma.is .reservas para essa frente 
vital. 

A proposito, um ;ornal dê 1\foscou diz 
o. se,g\J,inte: "Nossas tro1las avançaclas 
estão se encontrando com grandes 
agrupamentos inimigos'. 

do Reich e unidades que combateram 
na dit·e~ão ocidental contra as linhas 
ru!-.sas, tornou.se i1ninente a b~talha 
pela posse ela ultima·(:rande _irlade po-· 
lonesa en1 mãos dos· germariicos. 

o comunícado Soviético da noite de 
h oi e e a ordem do dia do Marechal 
Ronlev. anuncia a captura de 3 im· 
portantes cidades. na Polohla, · _ao lon
go da frente a sndesclé de Poznan: 

1.o - Sroda, 32 quilomi>tros a.. su
desde de Poznam; HTAOI 
<letste de Poznarn; 2.0 Jarocin, -quaSi 
o dobro dessa dista.11cia daqut l"l- tnés
ma cidade e justamente a 32 qui!otn'\• 
tros a noroeste, de Kalisz( capturada· 
anteonten1 á noitl'\ pôr: Zukho·v e:. 3.o 
OstroppppppJ1p ETAOf 'CII,1,--t~d._. 
Ostrow, ainda mais a : sudésde é 20 
quilometros a sudoestP de, Iialls~. 

1Jm telegrama de Moscou, · recebido 
oi,eas horas antes de t'er sldo re-iela:· 
ela. essa aparente muna:nçà ·aa ·marcha· 
n·, direção de Berlim, declára que- a 
ofensiva do exerêlto. ·sóvi'ético "Berllm 
nntes da. prin-í"àv, ··a\ entrou·- em si.Ia 
fase de n1anobras en1 grande· éscal~, 
procurando o supremo comando sovié .. 
tico e seus màrechais. no cat_npo "dê 
batalha. aniquilar rapidamente Íis defe. 
sas alemãs. E' no· combinado" movi" 
mento de Zukhov e ':Konlev,. ·que s<l 
enc~.rra agora a principal ameaça a 
Berlim. 
"~OSSAS CO!\'TRA-lllEDJDAS AINDÂ 

J!i.>;Ó EST.:\O ULTIMADAS' 
ESTOCOU,:'.), (Reute~s) .-"--. -1. radio 

elas forças alemãs declarou em irràdla• 
ção especial: cioevémos agi, em toçlas 
as direções, _afim ele ganharmos d" 
n~vo o controle da situação. Est.amos 
atra.vessando a. fase mais. aguda da. 
guerra. l\' ossas · contra-medidás ainda 
não ·estão ultimadas." 

I-:STOCOLMO, (Reuters) Uma 
emtssora alemã anunciou que em 13r-es
Jau os operarios das fabricas que aiµ• 
pa vo,:itinuam trabàlhan.do mant.êm. ao 
seu alcance um tusil,. 11ma metralhado• 
r 'ou uma '1pãnzer.fast" e estão pi~ón
tos para entrar na Juta a qualçun mo-
1nonto . , 

" ... TODO TERRITORIC' ALF.l\lÃO. 
DEVE SER DEVASTADO! 

MOSCOU, (Reute;·_s). - A. radio lo
ca~ citou uma ordem de HiU.e.r .. aos ço
mandantes a.l~mãe~ n fre:rte O.iie_n:fnl 
na quel exlgé ~àtegoric~,nle.nt:e .. 9~e 
"toto territo'rio alemão abanc19nado ~a 
retirada d"ve ser dê:vastarlo". 
0s generais receberam ordens de for-

1na- .untàades. -'l· "com~ndo$rn_'afi1n ~1e 
levar a ~abo as ordens de Hitlér~ sen
do-lhes expressamente· 1'ecomendado 
que tudo q que possà ser, utilizado pe
los russos.· t1e· J ser,··queimado;' caso 
não pô sa ser removiclo, ·Entre as ·éoi
sas. eunnÍeradas na. ordem ·:,,"tãci edifi
ci~s pnb!lcos. e partícnláre's, inst:i.Ja
êões ferroviárias predios indu~triais, 
juntamente com todo .o" material que 
nã" ·puder ser:.evncuad.o"i · 
VAJtSOVI/\, A -~IODEil~A. POMPEIA 

LONDRES, (Reuters) · - O "X.ews 
Cltronicle' :publica à. J)rimeira de!fêi-lc;ão 
completa. de .V\l,rsovia, após sua lib.et'• 
ta~iio. atra,;ê,. de utria correspónd·~ncla 
especial de ·stefan. Litauer, conh_}'!cldo 
jornalista polonõs: · ,. 

"Varsovia j:l. -n.ão ex.iste máis. D.eca• 
pareceu eor.:pletamente. · A linda. ·cida_de 
tr:tnsformOu--s~ num l)1oí1tão .,de, ruinp.S, 
táivez o maior do mundo - mQderna 
Pmp&ia, qu'e de-:e ser vista para _se J)O• 

ele .. compreendei- a enormidade d.o 'c~i.-
me· da destruição alemã._ . 

Aparece.· nova 
· desse 

tradução portuguesa 
Acrescenta o jornal que entraram 

"diante HRD!LU UKi,e~aOfoga .... ã( 
emb- aç'ão no,>os tanques soviéticos. 
"diànte dos- quais os /"Ttgre1" alemães 
estã.o' se· transfor ... rando em cordeiros. 

Sstare Miasto·...:. a v_elha e ·historica 
<'iclatle. deixo,., de e.xist(r, .. 'Mas não· foi 
a,p~nas o centro de va,.-sovia qüe de· 
sapareceu. Os -quarte'rões industriais 
foram reduzidos a j)ô ·e né,h·1ma: ,só 
elas grandes e nu.merosai, ·fabrjcas, fi• 
cou i1Úacta. Aneilas no quarfei,i-ão -el· 
gant de Vafsovia,· 'a· lorigo··'tla' kvenida 
\;jadowasha, algumas J)OUéas caS'l,S • fj. 
cí:fxam de pé, coni.parativ_an1etite não 
rlanificadas. r.:ste · foi o.· q\larteirão .re. 
servado, há qUatro anos ap·enao,, pai·a 

precioso livro · 
CJOAOES OCUPADAS 

· -va ·"Imitação de Cristo" disse um·de 
eeus mais esclarecidos ~omentadore-s que, 
depois da.· Bíblia, inspirada. por Deus, 
de todos o,s · livros é o mais admlravel 
e popular ... e nenhum outro logrou em 
tão alto: grau a estima· dos homens; nem 
IS0. mostrou tão adaptado a todos os lei
tores. Seu autor, 'l:homa.s Kempls, é 
um verdadeiro mestre da sabedoria- di
'l'ina, Ninguem anres dele--tão bem e;-
:põs a sublime e saíuta.r fUosÓfia. .da pie
<lade. · E até hoje ninguem melhor· do 
que .ele interpretou os en.sinos do Evan
gelho, para. a. perfeição cril!tã. 

Um . Jiyro tão precioso estava a. exigir 
uma.· tradução portuguesa à altura das 
que se- tornaram classlcas em. outras ·1in
guM; · Dificilmente se encontrario. auto
i:idade ma.Is credénciada. para esse tra
balho •que. o Revmo •. Sr. Padre Leonel 
:Franca, s. J,, figura largamente conhe
cida nos. nossos meios culturais e Sace,·
dot.e dos mais versa.dos na.s ciencla.s di
vina~. Temos, assim, nessa. nova tra
dução, a certeza. da. fidelidacL ao . pen-
15amento do famoso autor, ao mesmo 
temp_o que a. eleganola e e. simplicida
de· da. linguagem nos prendem e. es:.~ 
3:Ja.ginas de forma. grafica. moderna e 
;ttraente, 

Não nos furtamos ao prazer de tra.n.s
crever as palavras Cõm que O Re.\'ÍnO, 
Padre Leonel .Franca. faz a. apresenta.
ção de seu trabalho: 

"1;,lenhum livro, puramente humano, 
)!itinglu. a. universalidade de influencia. 
eia Imitação· de Cristo. Como nenhQm 
outrf}, venceu a ação "'º tempo e o tas-

. ;tio da& homens. Ha -cerca de cinco se• 
culos que nas suas paginas· s!ngdds e 
profundas .se alimentá. à. piedac:' das ge
rações cristãs. J!l todas encontram ai 
a nutrição esplritWl-1 que lhes tonifica 
a. vida interior, Pecadores e. santos, al• 
mas que ainda se debat.em com a vic,. 
lencia de paixões !ndomacl.as e álmas 
-que descansam na qulttude mlstica. da. 
,união. com Deus, quem ha. çue não 
vã buscar na unção penetrante, doce e 
simples das suas pá.lavras um aumento 
ele luz e de força, um estimulo sempre 
eficá:1 para. novas ascensões? Que 'dis
po.sição interior de tristeza. ou alegria, . 
~e abatimento ou entw.jasmo, .de .. t.enta• · 
ção. ou- a.rrependimerito,. não experimen
ta, na ·oportunidade. dos seus conselhos, . 
s ressone.ncir{ que a orienta. J.õ.'lra. . Deus? 
3!:. o que ·o autor desta lnlnlita.vel Imita
ção - qu~m · quer que: ten.... ele 61do 
- foi um· psicologo profundo e uma al
tna de !n~U83 •. ylda. lnteriqr. · N9 · ~~e-

cimento . do coração humano desceu a. 
estas profundezas que a.tingem a. na.tu'· 
reza na sua proprla. essencla. e, pgrtan· 
tG. numa un1versa.lidade que se ·so
brepõe às contingericias passagelr;i.s de 
uma _epoca, de uma. raça ou de urita. 
cultura.; · 

LONDP.ES, (Reuters) - Avançando 
ao sui' de p, "11an, onde resistem feroz
mente as ·tropás de Guderian, os exér
citos russos comandandos ror Zlrnko• 
hov -ê K.ôniev. nu1n inovin1ento combi-
nado de··nanqueamento. poderosr ln· 
vestida na direçíio de Berlim, porem 
o 1~xc ~eito ce·ntra1 de ZulthY. avan
çando ao· -longo d;. rodovia Varsovia· 
Berlim para o nor_te, irrompeu n" al
deia de Shwersers, situada apenas 5 
qullometros a leste da grande cidade 
polonesa, a ·22-i qúilometros de Ber· 
llm. · 

Informando os alemães que · · guar• 
ni,;ão ·de Pozham tinha sido granile
mente . reforêaàa com tropas trazidas 

, os alemães, que gr8,:nclés ca1.'"ta.zes, CO• 

locados em alguns pontos, ainda anun• 
ciam. 

Ka ultimá quint,a-feira,•deµois·da 11-
bertaçção de Varsovia~· nuin~·ro~0s dên
tre os maiores edificios estavam ai-nda. 
intactos, míl,s na sexta-feira ·o Hotel 
Brito! e o Q. G. do· Coma.rido. da. ci
dade já se achavalll e"l chamas, 

Os ale,,,1l.es nio somente minaram os 
edifícios, como deixaram 1iom1Jas incen
cliarias ele ação r~•ardada. quando: se 
retiraram. Das muitas igrejas de Var• 
sovia, ap_enas res_tíl,m q)Jatro .. 

O livro foi escrito num convento, pa.
ra monges, no ambiente ·da. civilização 
medieval. Mas nele fala o homem· de 
todos o,s tempos e ouve-se o ·Evangelho 
que será pregado até a consumação do~ 
secu1os. Nas suas linhas fremem · as 
nossas paixões, ·revivem os nossos com• 
bates Interiores. gemem as ·nossas mlse
r!.as e o,s nossos arrependiri'lentos, ex
primem-se, em toda a sua força, as nos
sas mail! nobres ai;pirações. 

A Imitação de Cristo ja não tem da• 
ta. nem patr!a: é um patrimonlo da 
humanidade. 

A LUTA NO PACIFICO 
Não ha, pois, maravilha.r-se de que 

em todas as !h1guas, as suas traduções 
se vão sucedendo em serie inlntem:ip• 
ta. Cada geração se esforça, em novas 
tentativas, para dar-lhe uma expres-

··. Desembarque em 
deada 

Calapan 
Singapura 

Bombar-

são vernacula em que, à fide!!dade.:ao .NOVA YORK, (Reuters) - As tro• 
original se alie a espontaneidade. das pe..· ·norte-ame't-icanas realizaram 110-

linguas vivas no dinamismo de· suas vo desembarque na costa set.entrlonal 
da~· ilhas de 1\findoro, nas F'illpinas, 

transformações incessantes. Depois de perto' d'e éalapan segundo revelou uina 
Co'mellle, Lamennals julgou que havia. irradiação de 1·~quio. 
ainda lugar pa?a uma nova. versão fran- NOVA YORK, (Reuters -- Calapan, 
cesa.. ·p'erto "ª qual uma irra º'ação nlponi-

Em português, 11;!,, talvez, uma deze• ca' anunciou ter.em desembarcado tro-
na.· de traduções da. Imitação. Não'!re• pas dos Estado~ Unidos, fica no es-
mo,s. critiça~las. treito imediatamente ao sul de Lu

zon.' 
Entre elas e depois delas, pedimos As tropas nortê-americanas desem-

a.penas um lugar para a nossa..· E este barcaritm el"1 1\flndoro, pela primeira 
,Jugar é bem definido. Não temos a.s• voz, em 16 • tle dezembro. 
pirações .!iterarias; não Iremos reves-. U.EIDll: CONTR h,0JOIA 
tlr o a.ústero Kempls de roupagens· poe- .NOVA YOR:K; (Reuters) - Segun• 
tica.s como Afonso Celso, nem requln- do informou o radio de Toql:io, a ilha 
taremos, como O bacharel Ernesto Adol- de Iwojima, que é a. principal do gru· 

pn· japonês das Bonin, foi ata~ada 
fo ele F'relta.s, em acrevezai--lhe o senti• mais de d~z. vezes peloa a.viões alia-
do simples da. frase com a.rcll.fsmos SÓ do,\ entre a meia noi'.e de quarta-
fa.mi!iares·,aos rar!ssimos leit:orés. de -F'r. feira e a madrug•dc de ontem. "Bs-
Heltor Pinto ou 'Fr. Amador Arraes, ., ses reides ·-'- diz a radio 'ela capital 
.. Dl;mte pestejivro unice ql!e ,ep,<;9.~tro.1J. nlponica - ,oram feitos logo após o 
como nenhum outro o segredo de fa• 'bõmbar-diiio pela frotit naval inimiga 
lar humana.mente ,.das cousas di'J'!nas, que rurou e1·ca de uma hora.". 

. Q. G. DA FROTA DO P,~CIFlCO 
qulsemo.s a.penes transpor-lhe O lathn, (,!; ,ar! .Harbour' Reuters) _ lwoji· 
desa.ta.viado, numa forma ~rtugue.sà ina,' a :prineip;. basr de Ogasawara 
vlv·t, s!mp[es, dla!ana., veiculo fiel de um Shoto .(n-qul lago _de Bonln), ficou 
pensamento qv.e ·vá. d!reHo à. aln:l.a.'-pa.i,-a feito uma massa de ruina,· fumegan
leva-~ ao conl)eo!mento,de si e,eleva-Ja te : del)o!s· do ataque coordenado ae· 
ào q:inhecimento de Deus. O.leitor que, ·ro-naval' efetuado por bel-naves da 
através dessas pagina.,, encontrar O ca• frota do Pacifl< .,, "fluper Fortalezas 

.voad.oras~ e , 11Leberators'\ na· terc;;a-
:minho, que o guie: ,à:; :.prof'lll'lder.as .,da fe'ra. ,utt!ma,· , 
humllda.cj.a Olit às alturas do ~or; a.gra.. Os .!ncendios eram visivcis a mais 

0

deça a. l)fus por si '·e J'°r mim, porque,· .dei S2·: quilometros depois q 110 os ea.
. a,t~sl.nlos a,mbQS•Q•!'!~ ~'~P.9.l'ta.»· · 111h<ies das unidades de e,.n,erflcie bom-

bardearan1 e os n1alores .. ·J~om1J.a.rde.a• 
rl; es a1ner1canos · a.tac:t.raTn as in,e .. 
di (!ôes e cs n'l.Vios inintigos tendo 
Jançac'o grandes cargas de b'Jmbac so· 
bre o aerodromo. . . 

O ataque foi o 111als pesado dos. jâ 
feitos · aquela· ,ba·se poderosamente 
fortificada, 1.040 qullorrietros · ao sul 
de 'roquio. 

As "Super Fortalezas" e e~ "Libera
tors" lançaram sobre a' ilha cerca de 
187.000 quilos de b9mbas.: 

· PEIPil\iG .. 
NôVA YORK (Reuters) - A radio 

de 'l'oquio anunciou que aviões ame• 
rica.nos, com 'hase 'na. Çh.lna,' atacaram 
Peiping, tendo• o. ataq\le ~\.do dirigido 
princlpalmerite contra o· aerodromo a 
oeste da Idade, onde a.viões · que se 
encontravam pousados toram danifi-
cados. . , ' 

NOVA YORK, (Reuters) -~ As "Su
per Fot·talezas Voadoras,· B-29', <los 
Estados Unidos, estão novamente ein 
ação no 0 aiflco, 
· Singapura foi bombardeada ,•tolen
tamente na manhã do hoJe, segundo 
informou a Agencia japonesa. ·'1Bon'=!i". 

NOVA YORK, (Reuters) -:- Um CO• 
munlcado oficial. japonês, !rradlado pe
la emissora de Toquio e. relativo· ao 
bombardeio' de Slngqp1<•a, pelos aviões 
norte-aniericànos. diz. o 'seguln'te:. ' 

"Varios avlões Inimigos; do tipo -"B· 
29" apareceram sobre a lll1a de Sin• 
gapura, cerca das, t1·ês horas, da,· ma• 
.drugada ·de hoje. Os ·,a.viões· lnimlgoà 
tomaram o rumo,· noroeste,,.cerca .de 
uma hora deP.~ts. ~'.:_s\irglr.e;ni ~obre 
Singapura. · · ·..,. - · -.!J-: .. ~---...-----. 
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O FAMOSO SALIENTE ALEMÃO CONVERTE-SE EM UM 
CRAVO NAS liNHAS ALEMÃS 

'ATAQUES AEREos· NAS LINHAS DE FRENTE INTt:GRADAS 
. -- NO EXERCITO REGULAR AS F.F.I. --

Q. 'G. DO MAR)WHAL MONTGOME• 
RY, (Reuters) - De Doon Campbell, 
con·espop.dente especial da Agencia Reu· 
ters - As tropas do Lo Exercito bri· 
tan!co do general oempsey atingiram 
o rio Wurm, ao notre de Aachen e ime
diatameµte. a oeste da _barreira çlo rio 
Roer: Os brita.nicas ·chegara.m ao Wurm 
em diversos poptos, ao longo de. uma . 
frente de · cerca de 5 quilometros . 

Às forças brit.mlcas capturaram . mais 
sê1s·· a;Jilelas nas margens do rio, a su
de$é de Helsberg, importante cidade 
alemã que foi 11.riJ.pa de inimigos pelos 
britanico.s, ' ha dois dias. 

Mais áo norte, na frente do Roer, os 
britanicos realizaram um avanço de 
Z.000 jardas a nordeste de Montfort, 5 
qttilometi·os dwta.rite do rio Roer, em di· 
reç~o a' Saint Odilienge1:g, sobre o· Roer, 
ao sul de Roermond. · 

Continua o maciço movimento ale
mão. para fora das Ar_çlenes. Rundstedt 
estâ. retirando suas forças -por rodovias 
e fe,·rovlas, tanto na direção norte como 
na , ·direção sul. · Os "Mosquitos" mer
gÚlhar.àm até muito baixo, sob o claro 
1ua1•, e destruíram 150 · transporti;s ro• 
dov!aria.s, quase metade . de um grande 
cc;,mboiõ que via.Java perto de Prumm, 

Os ',' MostqultoS" atacaram .. <:liver~os 
transportes alemães, · inclusive um carre
gado com munições, o qual se incendiou 
antes q\,\e os aparelhos aliados Jr.nças· 
sem suas bombas. Aldeias por trás da. 
frente foram ta.mbem metralhadas. 

. A LUTA EM. HAGENAU 
PARIS, (Reuters) - As forças ale· 

mãs · que ope1·am a: ·3 quilometros a oes
te de H.agenau estão, na manhã de ho· 
je, se · afeITando · tenaz-mente á faixa 
de teITa na margem sul do rio. nos bOs· 
ques de· Shwelghausen. Espera-se que 
,nas proximas horas estas forças de ré..c, 
taguarda se juntem á. fuga através do 
rio, que· é o -Roer, e que a cabeça de 
ponte seja completamente ell.riJ.it1adas. 

Os ataques alemães em certo nume
ro de pontos do longo do Moder já lhes 
-custaram· muita.s mortes e mail! de 80 
prisioneiros. A barragem de fogo de 
morteiro.; .. e artilharia dirigipa contra 
a ares. · de crnza.mento, impediu que os 
alemães estabelecessem uma. ponte ca• 
paz de ·suportar o peso dos tanques, per
mitindo que estes passassem para a ca
beça. de ponte, e é passivei que ·a pe
quena po11te que. estavam utilizando pa
ra._ a. passagem das tropas, tenha sido · 
destrulda pelo canhoneio e que as tro
pas remanescentes da fuga tenham ne
cessidade .de nadar para atravessar o 
rio. 

· CAIU HEINERSCHEID 
COM O 3.o EXERCITO DOS ESTAl 

DOS UNIDOS, (Reuters) - (De Eric 
Downton, conespondente especial da 
Agencia RA;uters) - As tropa.s ameri
callrul qUMe co1·ta.ra1n em do•s o salien
te das Ardennes, ao capturarem Hei
nerscheid, 1oc0illdade situa.da a menos 
de 3 qui!ometro.s da fronteira alemã. 

A dec!ma setima. divisão. aero-trans
portada' realizou um avanço de quilo
metro e melo em direção leste, através 
dos · espessos bosques existentes a su. 
doeste de Saint Vith, a cinco quiiome
tr.os da fronteira a.Iemã. 
UM CRAVO NAS' LINHAS ALEM;fg 

COM O l.o EXERCITO DOS ESTA• 
DOS UNIDOS, (Reuters) - Continuan• 
do- aexercer pressão contra os alemães, 
o l.o Exercito _dos Estados Unidos -apr9• 
ximou-.se dás posições das quais partiu 
a. ofensiva de dezembro de. von Runds· 
tedt .e em alguns pontos as ultrapa.s-
l>OU. . 

Pa,rece agora.. que, cm breve, o famo• 
so saliente -alemão se converterá num 
cravo, nas linhas alemãs. o terreno de 
ataque das ,· forças aereas tatlcas alia· 
das ransferiu-se 32 ou 48 quilometras 
para leste. 

Durante todo o dia de ontem, os 
a.viões ali.a.dos decol!lram com . intervalos 

Transferidos os restos mortais 
de Sta, Teresinha 

PARIS, (Reuters) - A transfcren
cia dos· restos mortais de Santa 'l'ere
sa de Lisieux, para Paris, dará lugar 
a nu1nerosas cerhnonias religiosas. A 
chegada do corpo dà santa estâ pre
vista para o dia de fevereiro proxi
mo e coincidirá com a conferencia dos 
dardeals · de ·Franc~- Estes receberão 
solenemente o corpo da santa, na 
Igreja de Notre Dame. No· dia seguln -
te ·escolares far1l.o uma peregrináêão 
aos restos mort11-is de Santa Teresa, 
os .quais serão transferidos para a 
Basillca do Sagrado Coração, de 111on· 
ttnartt'e .. Alguns dias mais tardes .San• 
ta. Te,·esa será. sucessivamente tràns-· 
ladada: a diversas lgrejns pnrffn'1<?S e 
eX')'1osta · ú devoção dos fieis. As ce
rimonias se prolongarão por dez dias, 

de 4 a 5 minutos, afim de aumentar a. 
grande destrµ!ção · de veículos alemães. 

. A este respeito, os ultimos dados de 
ontem foràm: 225 transportes motoriza
dos. 15 veiculos blindados, 59 vagões fer
l'Oviarios destruídos e 271 trànsportes 
motorizados, 24 ve!culos blindados e 101 
vagões fe,TovlariOS danificá.dos. 

O ·comando alemã.o diminuiu o tama
nho dos · comboi<>s · ferrovia rios. 

2.450 PRISIONEIROS 
PARIS, (Reuters) - Os prisic;,nelros 

feitos pelas forças aliadas desde seu avan
ço sobre o Roer, · iniciado dez dias atrás, 

. elevam-se agora a um total de 2.450. 
Calcula-se que essa cifra representa a 
metade do riuméro de soldados da ln· 
fantari.a. alemã na linha de frente, por 
oca-siáo do Inicio· do ataqÚe. 

As tropas do general Dempsey derro• 
taram de · uma maneira consideravel as 
forÇl\S. alemãs. 

As .. ilileias· capturadrs ontem na fi:en
te brita.nica. fora.m as seguintes: Drem
men, ·overbrath, · Horst, · Proselen, Pos
ternnelu, Kuandorf e Nirm, a noroeste 
e 'a sudoeste de Heinsberg. . 

AS F. F. I, INTEGRADA!: NO 
EXijRCITO . . 

PARIS, (Reuters) - As Força.s Fl'i!ll• 
cesas do .lnteri,or. que· desempenharam 
tão ,·elevante papel na luta pelá libe·r· 
tação do país, são dora va.nte parte inte
grante d~ exercito .francês .regular. 

A . y.4 ··. SERA LANÇADA 

CàNTRA NOVA YORK 
ESTOCOLMO, (Routers) - A "V• 

l', a boinba com a. qual os .alem,h-s 
pretendem atacar Nova York, está 
sendo produzida· em massa e pronta 
para ser lan~ada. através do· Atlanti• 
o - segundo declarou um engenheiro 
alemão, que é um dos .principais In
ventores da "bomba v:oadora". acre~
cetitando estar 'concl_ul<la a estação ex
perimental na. Jutlandia para o seu 
lançan_1entq. 

2 'PRISIONEIROS ALIADOS 
. . 

LIBERTADOS 
l\IOSCOU. (Reuters) - Doi3 prisio• 

neitos de guerra brltanicos foram en· 
contrados pelo Exercito russo em um 
campo de concentração de prisioneiros 
na Silesia. 

Ari1bos erún a•liadores abtidos ~o
bre a Franca em janeiro do ano pas
sado. Durante cinco meses estiverain 
nas mãos da Gestapn e em seguida 
foram. transferidos pàra o campo de 
Krisburg, onde existe·'! prisioneiros 
de guerra de toda· a Europa. 

É esse o sentido do decreto publicado' 
no "Journal Officlel" de ontem, segun
do o qual a. direção da F. F. I. consti• 
tuicla para operar sob a chefia.do mi• 
nistro da Guerra, será dissolvida. De• 
clara o decreto que as F. F. I. não mais 
poderão gozar de nenhum estatuto se
parado nem mais poderão ficar sob o 
controle de um Estado Ma.ior autonomo. 

ATAQUE AMERICANO 

ESTOCKOLMO, (Reuters) -A agen• 
eia noticiosa alemã anunciou hoje que 
os americanos se lançaram ao ataque 
numa ampla frente o centro do sal!cn• 
te das Ardennes. "O objetivo dos ame• 
ricanos era eliminar o saliente alemão" 
- declarou a agencia. acrescentando: 
"O ataque foi precedido por pesado 
bombardeio de artilharia.. Os centros 
do átaque foram ao norte de Saint Vith 
e a. leste de Houffalize. Os americano.; 
conseguiram capturar algumas a.Ideias, 
mas não conseguiram uma irrupção de· 
finitiva. A- frente a1e1não permaneceu 
intacta e as forças in!mlga.s foram re
pelidas por contra-ataquçs. 

O AVANÇO ALIADO 
LONDRES, <Reuters) - As tropas 

americanas que avançam nas Ardennes 
enconti·am-se em alguns lugares alem 
dos pontos de onde partiu a. ofensiva. 
de von Rundstedt,. que no mês passa• 
dD introduziu um ptofundo saliente nas 
linhas aliadas, ameaçando Llege. Os 
alemães _agorà combatem desesperada
mente em ações de retardamento, á. 
proporção que se retiram para a. linha. 
"Siegfried" e se esforçam por ganhar 
tempo para construir suas defesas -
disse um oficial do Estado Maior do 
Lo Exercito. As tropas do general Pat• 
ton an·emeteram contra a linha defen
siva alemã, ao longo do rio. Clerf, ten• 
do chegado em alguns pontos a· uma 
colina .estratcgica, que (•orre de norte 
para sul. ao longo de toda <\ frente de 
48 quilometres do 3.o Exercito. l!: esta 
a ultima barreira natural entre as atuais 
linhas alidas e a fronteira alemã ao 
longo do rio Our, segundo cabografa 
Erich Dow11ton, correspondente espe• 
cial da "Reuters", cm despacho de .ui• 
tima hora da linha de frente. 

TANAGRAN 

nlos espt'ciai! 

a mulher. 

Otimo fortlíican• 

te feminino 

F'orrnula do Dr. 

repedi no; Mero& 

de seus hormo• 

ranagran remoça 

lt\ LUTA . NA ITALIA 
QUARTEL GENERAL, ALIADO NA 

ITALIA, (De Desmond Tiche, corres
pondente especil da AGENCIA RJ<~U
TE:RS) -:-· As demolições praticadas 
pelos ale1nães na região de t~fonsina, 
à·. quatro qu·1ometros e meio aQ sul 
ela Joga de Valle DI Comacc' ,, con• 
Ür":alfl e1n vigor, ~rais C .sas roran1 
dinamitadas. Essas demoli<:ões, reali· 
zadas Imediatamente além da linha do 
oit~·.o exercito ·no rio Senio, onde a li-
11 ha aliada consti tue a triolor ameaca. 
ao v· .le' do Pó propriamente dito e ao 
grande centro de eomunicaqões de FPr
rara, der·am motiv"s a J.iscussões en
tre os observadores junto a estP. qunr
t_el general, quanto á possi',iliilade de 
uma retire.da de von Kesselrlrg: 

As eondlções hibernais es•ão ,·estrln· 
girdo consideravelmente as operações 
terrestres e areas ao longo de toda a 
f.ente, tornando difícil um ,ulgamen· 
to adequado quanto ao potencial de 
vÕn Kesselring e suas inte'n<:ões. En • 
quâ;ito isto, as patrulhas de ambos os 
lados ontlnua, ativas. 

Na frente do 5.o Elx~r<>lt,o as patru-
1 has ~!i==-das estão ata ... 1..ndo er:: meio 
'á chuva e á neve para oxperimentar 
as dehsas itlemãs. No entant, solda
dos german' ,OP -reat'tiram fortemente 
n. todas essas tnv,,stfdas. Assinala
t·am-se Violentos êl'!COo tros. 

A nnrr'l@st" ele Alphonslne, na frente 
do 8.o Elxere!to, os ale· 1ães desehca• 
r1earam um e+,i,que a. um baluarte alia
do formado por um _·r-tpo de casas, mas 
n1l.o tiveram exilo P forarr rechacados. 

As operacões a~reas estratAgica.s tl
V"ram, de .. e:er eancel __ ? <ln s pt>r niotfvn 
r1ns pessi117~;i~ .. conÇlç;õ~~ !' t_mo~f~riNts, 
ma!! os caças e bombardea ·· :ire~ cont!-
11uam o seu· martelamento !11cessante 

das comunicaeocs de von K<'Sselring e 
possível rota de fuga. 

Os deposJl:os de combustlvel e .nunl• 
ção no norte da Italia tambem fonun 
atacados. Os bo"- ard,sdores leves 
tambem participaram· dos •taques aos 
tr~ n!=;r,nrtes 111\ltorizados. 4..s linhas fer-
1· ,riarios. A.s nontes e ao 1naterie.l 'º"' 
dante inimigo · ale dn Pó. Em to• 
das a.s 500 sortidas realiza/las quatro 
d aviões lia.dos n~o r, grassaram· á. 
suo. base, SF>ndo que e vaeniõiooosm 
5, base, senr1n que 5 aviões alemães 
foram clestruldos no solo. 

Q. G. ALIADO NO .fJEnJ'l'ERRANEO, 
(Reut..rs) - E' o seguint,e o texto 
<1<> cor ,., ·~do oflclcl divulgado hoje 
po- este Q. i.: 

"OPERAÇÕTD" 1'ERRESTR'sS -- AS 
condlçes do teinpo con tin uara111 a res• 
trlngii· as , .ivldades na frente ltalia• 
na, que se limitaram a operações de 
patrulha. 

OPERAÇÕES AEREJAS - o~ cacas 
e os caças-bornbardeadores continua .. 
ram ontem a atacar ('On1UnlcaÇeS e de• 
posltos <"~ comhustlvel e muniçes. lnl• 
migos ao nnrte da ,Italla. As operaçes 
estrateglcas foram cancelada..s devido 
ao mru campo. A sopera.,:-ões dos bom .. 
hardeadores m<'dioa tatlcos, foram se.~ 
veramente rêstrlni::idas. Os bombar• 
,lêa.dores ligeiros atacaram tambem 
transporte motorizado, linhas ·e, ·eas, 
pontes e material, rodante no vale do 
Pó. Os aviõM costeiros e da forêa. 
<'los Bl'!lcans oper»" n em, pequena es• 
cala devido ao tempo, 

A f..,rca ae, ea R.liado no Meàlterraneo 
t·.,a.l!zou m1'1s ,1 .. 500 sortidas. Cinco 
f' vi,)~:;J in\mig:o~ fora.m ,lestruid0s no 
solo e quatro dos nosos, del:&a1ª,m ~~ 
regressar âs suas bases;'',/ - .· 



Sempre fomos contrarlos aos diverti• 
mentos carnavalescos. E especialmen
te durante o tempo de guerra, conside
ramos censuraveis essas orgias de fundo 
pagão. 

com efeito, ha entl'e todos. os mem
bros da grande familia humana uma 
solidariedade objetiv)l, e profunda, que 
torna indecorosas as diversões feitas em 
publico, e com estrondo, quando tantos 
homens sofrem nos campos de bàta:ha, 
e. tantas familias choram nos pai.ses ein 
guerra. A essa. solidariedade natural 
de todos os homens, devemos acrescen
tar a solidariedade sobrenatural infini
tamente mais preciosa, que a todos nos 
vincula, a todos os catolicos, como mem
bros do Corpo Místico de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que é a Igreja Cato
llca. Devemos sentir, como se fossem 
praticados em nós mesmos, todos os 
crimes, todas as injµstiças que sofrem 
,,ossos Irmãos., Agoniza a gloriosa Po
lonia? Periclita. a ca tolica Hungria? 
Gemem nos carceres da mais detestavel 
das tiranias os catolicos alemães, anti
nazistas? Gemem, na Russia soviética, 
apressas e perseguidos, nossos irmãos 
catollcos? F.: nós nos divertimos, diver
timo-nos --, o que é mil vezes pior -
oferiderido a Deus? 

* * * 
Nas epocas das grandes calamidades, 

~ preciso gemer junto ao altar, é preci
so rezar, é preciso fazer penitencia, é 
preciso distribuir esmolas. Assim se 

·aplaca a Ira de Deus, se vencem os lm· 
petos desordenados da natureza e se ex

. pulsam os demonios. Pelo contrario, nós 
abandonariamos o altar pelo baile, a 
penitencia pela orgia, e esbanjariam.os 
em futil!dades o dinheiro das esmolas. 
Para que? Para colocar nas mãos de 
Deus o latego com que devemos ser pu-
tlidos? ' 

* * * 
l!:m · 1945, porem, a nossas anteriores 

tawes para vituperar o carnaval ainda 
acrescentamos outra, de maior gravi
dade. Com efeito, são os brasileiros, :;ue 
Qutam agora no campo da guerra. i,: 
nosso o sangue que se derrama no caro-

(Conclua na 2.ª pag.) 

ANO XVIII PL!NIO 

'As missões 

A reg1ao oficial na Abissinia 

era a copta-cistnatica, quando as 
tropas fascistas ali estabel'ece~ 

ram o pree.ominio italiano. /1 

despeito das facilidades propor-_ 

cionadas pelos ocupantes ás 

Diretor: 
CORH.ll:.11 DE OLIVEIRA 

missões catolicas, o Santo Padre 

Pio XI timbrou cm conservar a 

maior neutralidade no conflito a 

ponto de localizar no proprio 

São',IPaulo, · 4 de Fev;reiro de 1945 
! 

CatoJica, as autoridades civis re

conhecer_ail.1 a p()sição da Santa 

Sé, e autorizaram a instalação 

de uma missão _catolica em ter-

o concurso 
RIO, 31 (ASAPRESS) - Chegado 

ha dias )la capital bandeirante, D. 
Carlos Carmelo dé Vasconcelos Mota, 
Arcebispo de S. Paulo e ilustre figu
ra do Episcopado brasileiro, para as· 
sistir a uma piedosa cerimonia, bos, 
pedou-se na Casa Paroquial da l\Ia
triz de S. João Batista da Lagoa, con
ced~u-nos uma entrevista, que abai
xo transcrevemos. 

Não é somente nas atividades ma· 
teria.is que aquele grande Estado da 
Federação se distingue. Divulgal'am· 
se, ultimamente, dados estatisticos 
que demonstram que o povo paulista 
construiu nas terras famosas de Pf· 
ratinillga, ;o mais forte bastião da 
.Igreja de Roma no Brasil, organizan
do 845 congregações catolicas, en
quanto que, em refação ao numero ele 
templos, coloca-i;e em segu>ndo lü
gar, com 1820 igrejas. Erguem os 
paulistas as chamines que atestam à 
terra a força de seu trabâlho e as 
torres de seus santuarios apontam 
para o ceu, testemunho de sua fé 
inquebrantavel à Igreja. 

D. Carlos Carmelo recebeu-nos afa· 
velm_ente, naquela modesta · residen
cie, posto que, segundo seus familia
res, se encontrasse ligeiramente res
friado. Iniciando a palestra, pergun
tamos-lhe o objetivo de sua atual via· 
gem à capital da Republica, primeira 
que faz depois de sua sagração como 
Arc,0bispo paulistano. Prontamente, 
S. Excia. respondeu-nos: 

tcrritorio yaticano o Seminario ritorio abissínio. Essa missão se-

- Venho assistir à entronização e 
à benção da imagem de N. S. da Con· 
ceição, que se efetuarão amanhã, pe· 
lo Arcebispo do Rio de Janeiro, D. 
Jai111ê ele Barros Camara, na Esco!a 
Naval, na Ilha de Villegaignon. A 
imagem foi oferecida pelas senhoras 
catolicas, em agradecimento aos tra-

dos Etiopes, subtraindo-o assim rá chefiada po_r um Delegado N·ovA· s AGREG. AP.o-ES DE CC. 
á autoridade dos fascistas. Apostoli'co espicialmente .. no- ~ 

· Se •bem que, logo após º· res- h1eado peJa$,grta se.' conforme MM. Á .· PRIMA PmMARIA. 

NUMERO AVULSO 

cR.$ ·o,~o 

Diretor-Gerente: 
FRANCISCO MONTEIRO MACHADO !. 

NUM. 652 

Oioceses sufraganeas .. - · ()utras notas 
balhos de alunos daquela Escola, por do coli.rnnicação de S. Em. o Cardeal 
ocasião do lutuosó desastre de avia: Pizzardo, em 24 de abril do ano pas• 
ção que vitimou o Arcebispo D. José sadó. 
Gaspar. A entron!zação d.a imagem - Poderia S. Excia. dizer-nos al• 
coincidirá com a cerimonia de· decla- gÚma coisa sobre a· atividade catoli• 
ração dos guarda~-marinhas, entre <JS · ca do povo paulista? 
quais se encontra aquele que mais - Pode-se dizer que é evidente 
se destacou nos trabalhos de salva- que S. Paulo conta coro otimos ele-
mento. A i'magem é ob1'a notavel de mentes catolicos capazes de levar a 
um artista patricio, tem 1,40 m de bom termo qualquer. empresa de 
altura. Nossa Senhora da Conceição apostolado, como, por exemplo, já o 
é pad.roeira do antigo forte de Nossa atestam a Universidade Catolica, os 
Senhora da Conceição de Villegaig- inumeros colegios, hospitais, orfana-
non nome posto pelos portuguesPs tos e outros estabelecimentos de am-
apó~ a conquista da ilha aos france- paro. Graças a Deus, viceja em São 
ses. Os atos liturgicos, oficiados por Paulo a obra social catolica. 
D. Jaime de Barros Camara, serão - D. Carlos Carmelo, que nos po• 
assistidos pelo sr. Nuncio Apostolico, de declarar sobre as aspirações cato-
por mim, pelos ministros de Estado licas no após-guerra? 
e altas autoridades civis, militares °é - A aspiração geral da civ!llza• 
Eclesiast!cas. '· ção ·· crista con temporanea, é que se 

- V. Excia. Ja iniciou a visita estabeleç_a no mundo, como regime 
pastoral às suas Paroquias? ' soc!al, a democracia cristã, conforme 

- A nossa visita pastoral inic!ar- os eternos fundamentos dos Evan-
se-á no segundo semestre deste ano; gelhos, traduzidos· no momento Atllal 
Começará pela cidade de Itú, seguih· pela palavra do Santo Padre Pio XII, 
do-se Jnnd!aí, S. André, Mogi das - Como· receberàm os catolicos a; 
Cruzes e outras Paroquias nas cir- instituição do serviço religioso, nas 
.cunvizinhanças da capital bandeire.n· forç·as armadas nacionais? 
te. A visita pastoral às Paroquias da · - Nenhuma medida governamen• 
capital, será no proximo ano. tal poderia melhor desafogar a alma 

- V. Excia. demorar-se-á muitos_,/ cristã . brasileira, do que a instau-
dias na nossa capital? ração realizada pelo governo do ser• 

- Regressarei no• dia dois do en- viço religioso nas forças armadas. t: 
trante, pelo diurno, incorporado à uma compensação confortadora do 
comissão que veio trazer a imagem rle sacrifício que fazem naturalmente as 
Nossa Senhora ela Conceição. familias, oferecendo generosamente 

,- Poderia o Sr. Arceliisp0 d,zer· os seus filhos em defesa da patria. 
nos algumas palavras sol)re a· Uni· Nós nos orgulhamos santamente e1n 
versidade Catolica de São Paa1n? .proc¼!,mar que. São · Paulo está na:. 

- A Universidade Catolica de São vanguarda dos Estados na oferta ris 
Paulo será criada sob o patrorinio e capelães militares. 
direção de todos os Bispos do ~:,tado. Aproveitamos, ainda, a oportunida• 
Sei-á patrimonio comu111 de tofü, 0 , as de para trocar com S. Excia. algu• 
atuais e futuras Dioceses <le S. Paul:). mas outras palavras, dando-lhe notl· 
Far-se·á O passivei para cria-la à fei- elas de São Luiz, de cuja Arquidioce• 
ção da Universidade de Lovaina, que .se foi t,itular, tendo-a deixado par{!, 
tambem é instituto patrocinado pelo ocupar a direção da Igreja em São 
Episcopado belga. Já temo.s o bene· Paulo. Em seguida, despedimo-nos de 
placito e a benção da Santa Sé,, para S. Excia.,. agradecendo-lhe a amabi· 

· tão auspicioso acontecimento, ·segun- lidade de suas palavras~ S ·1 g n ·1· f ·1 C a t ·1 V a h O- m·.e n ... a 9 ... e ... m ie~~;~:~in~e1:t1~r:ª );:!:~i:1:de1::~~ not:i:s~i~li:~r~i:: ::!e::;::~ fo!~l d:~~e!:d~:\ d;:i:~rºp~~m~i! 
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.. Rl:.:.:i:. '!:~:''."'1mport'!';~"";:;:: ::: Z'::.'~:"1m':''::: ~':.,p~:: Os .. .Capelães cato_ licos.-_ na .i~:;1~1::1-~.t!::~r::. ;: das f or~as Po. lo o.e·. s·-a. s.··· nidade da entrega das espadas a 100 cebispo Metropolitano. do Rio de Jane!-
novos guardas-marinha, que conclui- ró, alem de' muitas outras altas autor!- · Amargosa (Bala) --- A C. 1\f. de 
ram o curso naquele importante esta- dades civis, militares e eclesiast!cas de · · · Nossa Senhora da Conceição, na 
b I im tod M .nh d G - . .M . h d G·, .. · .. ·. s·· . . . igreja matriz de Santo· Antonio, para • • . 

e~ca~~Oi p~e~~:to ;~~ p~es~en~=r~: Sa;r;:~:~ae/~e::~~ da imagem pelo ar1n- a . e·· . u·· e···· r· ra . r· ... 1ta· n· ··1·.·ca ~Oe~l~~S\g~•efa,\:;~ ~0~1:s~CUlada na 
Republica, estando presentes alta., auto-. Arcebispo D. Jaime camara, os guar-
ridades civis e militares. das-marinha, em posição de sentido, 

O presidente Getulio Vargas chegou formaram a guarda de honra· em torno 
à Ilha de Villega!gnon, acompanhado pe- do altar. Nessa ocasião, oferecendo a 
lo ministro Aristides Gullhem, titular imagem em nome dos catolicos de São 
da pasta da Marinha, sendo, então, pres- Paulo, usou da palavra, Monsenhor Man-
ta.das as honras de m;tilo. Iniciando a fredo Leite, orador sacro dos mais re-
solenidade,. os novos' guardas-marinha, conhecidos meritos e veneil,nda figura 
colocaram sobre uma mesa, onde li€ en- do Clero paulopolltano. Respondendo as 
contrava um fragmento da fragata palavras de Mons. Manfredo, falou o 
"Ama2>0nas ", os seus antigos espad!ns. ministro da Marinha, rapidamente, numa 
Pelo assistente da Escola, comandante linguagem cheia. de reverencia e res-
A~do Rebelo, foi lido expressivo boletim peito à memoria de D. José Gaspar. En-
alusivo à cerimonia, de •autoria do co- ce1Tando a cerimonia, foi celebrada Mis-
mandante Mau~icio Xavier Prado. A se- sa solene por s. Exc!a. Revma. o. Jai
gu!r, teve inicio a cerimonia da entrega me de Barros camara, Titular da Sé do 
das espadas aos novos oficiais da Ar- Rio de Janeiro. 
mada. Ao aluno n.o 1, Joaquim caracio
lo Peixoto de Azévedo, fez a entrega da 
espada. o proprio presidente Getulio var
gas. Ao mesmo tempo, o ministro da 
Marinha fazia a entrega de outra espa
da. ao aluno Ives Murilo Cajatí Gonçal
ves, do curso de fuzileiros navais. Aos 
guardas-marinha Luiz Eugen!o Freire, 
Fernando Pereira Neves e José Celso La 
Roque Guimarães, fizeram, respectiva
mente a entrega das espadas, o gene
ral Firmo Freire, o almirante Pereira 
das N•:wes e o interventor Alvaro Maia. 

A nova oficialidade restante, recebeu 
as suas espadas ·de mãos dos seus iru;-
trutores. ' 

A seguir teve lugar a entrega dos 
premias aos alunos melhor colocados 
no curso. Terminada essa cerimonia, 
realizou-se a solenidade da entrega da 
imagem de Nossa Senhora da Concei
ção, oferecida pelo povo catolico de 
São Paulo aos alunos da Escola Naval, 
pelo gesto abnegado que tiveram esses 
moços, quando do desastre do avião da 
VASP, que acarretou a morte, entre va
rias outras peSõoas, do Exmo. e Revmo. 
D. José Gaspar de Afonseca e Silva, Me
tropolita de tão saudosa quão inapagaveJ 
memoria. A imagem foi colocada na 
Capela do estabelecimento, pelo minis
tro da Marinha que se fazia ac,•mpa
nhar de suâ. exma. espos~. os quais pre
sidiram a solenidade. Est8,vam presen
tes: o Exmo. Sr. Nunc!o Apostoltco, D. 
Bento Alam Masella;' SS. Excias. Revmas. 
D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mo-

Go.ngresso Eucaristico Dioce
sano em Nova Friburgo 

REALIZAR-SE-A EM BREVE ESSA 
GRANDE . l\lANIFESTAÇÃO DE FÉ 

O Estado do Rio se tem distinguido 
pelo brilho de seus Congressos Eucaris-
ticos, que se realizaram em Niterol, Bar
ra do Pira! e Petropolis. 

Agora, está noticiada para breve a 
realização de outro Congresso Diocesa-
no que será em Nova Friburgo. 

A tradicional cidade fluminense, que 
pertence ao Bispado de Niterol, tem por 
Vlgario o Revmo. Pe. José Teixeira, sob 
cuja zelosa direção correm os prepara.ti.-
vos do Congresso. A realização desse 
grande empreendimento terá o' valioso 
apoio do Revmo. Pe. Cesar Da!ne-
se, S. J., Superior do Colegio Anc~ieta, 

. e . dos Revmos. PP. Jesuitas daquela Re-
sldencla. 

Assim, tudo indica qi..e o Congresso 
Diocesano de Nova Friburgo marcará 

' epoca nos anais dos Congressos Euca-
ristlcos que, com tanto brilho e provei-
to se vêm realizando em nosso pais. 

Antes da guerra o Corpe de Cape· 
Jães Catolicos da Marinha de Guerra 
Britanica era comp9sto de dez Sacer· 
dotes; atualmente existem sessenia. 
Habitualmente o Capelão reside :ia 
Base Naval e raramente viaja para 
o alto mar, porem as necessidades 
da guerra impuzeram a presença de 
um Capelão catolico em todas as tlo
tilhas. Quando um jovem ingles alis
ta-se -na Marinha de Guerra, décl9.ra 
sua •religião- e seu nome · é levado 
imediatamente ao respectivo Cape
lão. 

No primeiro trimestre são organi· 
zadas tres lições ou introduções so· 
b~·e temas religiosos, de uma hora c:a· 
da uma. A primeira é ministrada nos 
primeiros dias do trimestre, a segun
da em melados desse período e a 
terceira quando findam os tres me
ses. Essas aulas de Religião são obri
gatorias e servem para iniciar as re· 
lações entre o Capelão _e o marinhei· 
ro. 

O Sacerdote além de celebrar as 
missas dominicais, organiza particu
larmente diversos cursos individuais 
ou em grupos reduzidos. O trabalho 
mais eficiente, segundo afirmam é o 
que rei:ulta do trato diario com a ma
rinhagem, na Base ou a bordo dos 
navios. O Capelão da Marinha na In· 
ghterra, não usa divisas ou distinti
vo, exceto um de cor preta, igual :oa· 
ra todos, que é colocado no gorro. 
Não existem· categorias entre os Ca· . 
pelães. Vigora entre eles a antiguida· 
de de serviço. 

A razão que se dá para essa parti· 
cnlaridade que se nota na Marinha, 
é facilitar ao Sacerdote que tem ca
tegoria de oficial a aproximação com 
todos os catolicos da Marinha sem 
distinção de postos. O marinheiro 
considera o Capelão mais proximo de 
si do que o comandante com seus ga
lões e bordados. Os livros de Reli· 
gião para os. marinheiros catolicos 
são editados pela· "Cathol!c Truth So-

RETIRO ESPIRITUAL PELA RADIO EXCELSIOR 
A Federação das CC. MM. de S. Paulo, realizará por meio da Radio Excelsior, para 

os Congregados Marianos, um retiro durante os 3 dia& de carnaval. Esse retiro consistirá 

em uma série de prega·ções a cargo do insigne orador sacro, e ardente apostolo da juventude, 

Revmo. Sr. Pe. Arlindo Vieira. 

As praticas do inclito Sacerdote, que· já é de sobejo conhecido nos meios religiosos, 

culturais e sociais desta cidade, obedecerão ao seguinte horario_: 12, 18 e Zl,30 hs. 

ciety'' e · são distribuidos gratuita
mente entre os. marujos. Em·. algu· 
mas unidades - navais ·organ_jzou:se o 
que se poderia' eh.amar "Ação' Catoii· 
ca do Marinheiro" · iiara ·os· crentes, 
sob a direção do Capelão, afim de 
que se auxiliem mutuamente na pra
tica de seus deveres como cristãos e 
como .cidàdãos. Essa organização dis

- tribue mui.tas publicações, organiza 
, retiros, exercicios 'anul!is e preocupa-
sé em estabelecer as mais amistosas 
relações com as organizações simi
lares. Os que pertencem a esse gren1io 
constituem a "elite" dos catolicos. 
O ambiente geral da Marinha de· 
Guerra é do maior respeito pela Re
ligião. '' 

Mil ·escoteiros poloneses na 
,· Catedral · de Liverpo.01. 

Cerca de mil meninos e meninas mi
turals da. Polonia, pertencentes à asso
ciação de escoteiros ca tolicas daquela 
nobre e catol!êa. · nação, atualmente edu
cados na. Inglaterra, por ocasião de uma 
visita 'a Liverpool assistiram à Santa 
Missz, na cripta da Pro-Catedral daque
la cidade, e entoaram canticoo em latim 
e inglês. 

Precedidos pelas bandas de musica 
dos diversos grupos e acompanhados 
por oficiais das Forças Armadas polo
nesas, os escoteiros desfilaram, garbooa
mentc, pelas ruas da grande cidade bri• 
tanica. 

Os ca tolicos ingleses resam · e 
trabalham pela salvação da Polonia 
"A Russia sovietica é analoga sob 

aspectos à _Alemanha nazi" 
tres 

'Para obter um · feliz resultado da 
guerra iniciada pela Gran Bretanha 
quando a Alemanha atacou a Polo
nia, na Abadia Cisterciense de Mount 
St. Mary, em Leicestershire se ofe
receram até hoje mais de 600 mis
sas. Implorou-se a Deus, de um modo 
saude, as forças, o tatc. e a sabedo
ministro ChurchilJ e a seu gabinete, a 
saude, as forças, o. todo e a sab_edo
ria que necessitam para lograr, com 
a vitoriá, a liberdade da Polonia. As 
missas cóntinuarão a ser oferecidas 
até que se alcàncem os propositos ex-
pressos. 

. Um catolico. destacado de Glasgow, 
-:John J. Campbell, deu à publicidade 
o seguinte trecho -de uma sua carta ao 
sr. Churchill: "si se exercer qualquer 
pressão .. sobre o Governo Polonês, le• 
gitimo ou não,· para obriga-lo a ceder 
ante as demandas insaciaveis · da Rus
sia Soviética, a qual pede o corpo e · 
a alma dà Polonia; transformaríamos 
nossa cruzada e a Carta do Atlantico, 
em simbolos grotescos de propaganda 
e utiÍitàrisnios politicos." 

A ameaça · da liquidação da Polonia 
- .escreve o sr. Campbell - encerra 
problemas internacionais que compro
metém ,gravementeas exigencias da 
moral. Mas · em. particular comprome
te . a honra nacional · da Gran Breta
ima,. a. qu()l, em 1939,, arriscou ' tudo 
para cumprir a palávra éní.perihada: · 

" 

"proteger a Polonia contra a agres
são." 

Ao advertir que a Russia é a unica 
responsavel pela crise da Polonia, o 
'Catholic Herald comenta: 

".O Russia Sovietica difere em mui
to aspectos da Alemanha Nazi, mas 
existem inumeras analogias, pelo me
nos 3, para que todo observador hon
rado a julgue com mecl;.da igual, no 
que .se refere a questões internacio
nais. A Russia Sovietica repudia ex
plicitamente os principias religiosos e 
morais os quais, baseados no Cristia
nismo, constituiram o ideal e o codi
go das nações ocidentais; a Russia 
Sovietica nega a seu povo as liberda
des fundamentais - as mesmas li
berdades que o Primeiro Ministro 
Churchill recentemente ratificou como 
condição para que os aliados nego
ciassem com outros países; a Rus
sia Sovietica não reconhece nenhuma 
lei ou ideal superior, nas suas· rela
ções internacionais." 

DONATIVO PONTIFICfó 
A radio de Berna anunciou que o 

Papa Pio· XII enviou a !mportanc!a. de 
15 mil francos pa.ra os refugiados que· 
se · acham na Suiça. sua santidade, ao 
que Informa a mesma emissora. mandou 
tambem uma mensagem de encoraja
men~ ,e·. ~e .cot!OOlo aQS lnternado,s de· · 
guerra. · e refugiados, · · · · · 

• 
O Exmo. Revmo. Snr. D. José Gaw

Ena, Bispo Castrense das forças arma
das da Polonia e Ordinario dos fieis 
refugiados poloneses na Russia, aca
ba de publicar uma magnifica Pasto
ral, em que descreve a sorte agoni
sante dP Polonia Martir. 

Sua Excia . Revma. publicou sua 
Pastoral em novembro. de 1944, na 
Italia. · 

Em sua Pastor-,1 Sua Excia. Rev
ma. declara: "Paz ... quem' no-la tra
rá? O! Queira Oeus, não tenhamos 
de recordar as palavtas de Deus, pro- . 
fe,·idas pela boca do Profeta Jeremias: 
"disseram: paz, p·az. E não havia 
paz ... " Nosso programa de paz e 
nosso desejo mais fervoroso e "opus 
iustitiae pax" - a paz é fruto da jus
tiça. 

A Vós acudimos, Santíssimo Padre: 
a Vós que haveis escolhido como lema 
tão profeticas palavra; a Vós Santis
simo Padre, por cujo meio Nosso Re
dentor governa Seu Corpo Místico, se 
voltam os soldados da Polonia. Dos 
sangrentos campos de batalha, seus 
guerreiros sem lar, buscam pressuro
sos o Santo Padre, para escutar entre 
lagrimas de gràtidão, as palavras com 
que · a alta · autoridade disse: ~'amaa 

• 

' 
que a guerra tinja de cangue as ferra.!! 
de vossa patria; vossos direitos eã~ 
tão certos que, confiamos finnemen• 
te, · as nações. xeconhecerão o que de• 
vem à Varsovia, teatro e com fre• 
quencia objeto de suas contenéias, 
Qualquer pessoa que conserve em :seu 
coração. uma chispa de sentimento 
genuinamente humanfü,rio e cristão, 
se empenhará em ajudar a Polonia na 
reconquista do que é seu, de, acordo 
,com os principias de justiça e de uma 
paz honrosa." 

Finalizando diz Sua Excia.: T(Un.., 
bem nós, amados irmãos, que gozamos 
do dom da vida, perseveraremos leais 
a nossa vocação e ao juramento det 
nossos soldados. 

"Não mu somente um general âa 
Polonia, senão tambem, um general 
de Cristo, porque defendo . a Ci:uz.•J 
- di~se o grande Sovieski, em cir"' 
cunstancias semelhantes as vossas. A! 
nação inteira nãn pensou noutra coi., 
sa quando, primeira entre. todas, en., 
frentou o poder do F.nticristo. Que 
teria sido feito da civilização critã. 
se nos titubeassemos e se nossos alia"' 
dos . não houvessem feito gigantescos 
esforços, que presenciamool! e dos 
quais participamosl.. . 
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17 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão d"a 1.a. pa.g) 

po de ba.talha., é para a preservação de 
nossa Fé, de nossas fronteiras, de nossa 
lndependencla, que es;e sangue se ver-

. t~ na; mais justa das guerras. Entretan• 
to,· enquanto na frente se luta,. se sofre, 
5e morre, enquanto entre nós as fami
lias dos bravos expedicionarios padecem 
mil angustias e a dor . de uma cruel se
paração, nós da.nsamos, bailamos, ofen
dem.os a Deus e a dor de tanta gente, 
com nossas orgias? 

SCIENTI FICAMENTI 

AS SUAS fERIDAS 
•·Pomada eece<tt!vo Sõo S.baltl<!o 
combate seleolificomen10 iodo • 
qualquer afleecào curanea. oomo 
selam: F erldos em 9eral Vlcerat. 
Chagas antigos. Ec,~,maa. Erysipela, 
frial.ios. Rochas nos pés e 11os ,,elos, 
Esplnnas. 'Hemonoldes. Que\madu• 
ias. F.rui,çóes. Picodas de mosq"11_51t 
e lnsectos venenosos. f · · 

l 
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HORA . DO ANGELUS EM 

CURITIBA 
Com gra1tde sucesso vem sendo irl'll• 

dl.ada. pela PRB-2; de Curitiba a Hora. 
do Angelus, que em 29 de novembro 111· 
timo entrou no seu 3.o ano de atividade, 
escrita, dirigida e irradiada pelo sr. Lou
rlval Portella. Natel, que conta tambem 
com o auxilio do sr. Angelo Antonio 
Dallegrave, dois denodados Marianos e 
incansavels catolicos que multo têm fei
to naquela capital. É o unlco progra
ma no Brasll, que aos domingos, Irra• 
dia um grande pr9grama coral. 

Pelo magnifico resultado e · perfeição 
dos ·seus programas, merece felicitações 
e votos de amplo e continuo sucesso. 

"LIGA CA TOLICA JESUS, MARIA, JOSÉ" 
, • 'A "Liga Catolica Jesus, Maria, Jo-
1 sê", pia associação catolica das mais 

antigas e tradicional-s da Igreja, tem 
sido alvo dos maiores elogios das 
Autoridades Ecleslasticas. 

São do saudoso Snr. Cardeal Dom 
Sebastião Leme da Silveira Cintra, as 
palavras que a seguir transcrevemos. 

"Referimo-nos às Ligas Catolicas 
"Jesus· 11-Iaria José", que nascidas 11a 
Igreja . de Sto. Afonso, dos Padres 
Redentoristas, por tal forma se ex
tenderam, que só no Rio de Janeiro 
podem ostentar um exercito de mais 
de 6 mil homens. 

Si outra cousa não houvessem fei
to no Brasil os filhos de Sto. Afon
so, . para sagra-los · benemeritos da 
uos·sa terra, bastariam esses !> mil 
homens, que, em suas respectivas se· 
lias . . mensalmente se reunem para as 
evot®l5es • pacificas de serviço do Se
nhor. 

· Representantes de todas as clas
ses inteletuais e operarios, altas pa
tent~s militares e humildes soldados, 
ao lado uns dos outros, juntos re
cebem instrução religiosa e celebram 
os louvores de Deus, É espetaculo 
que . nunca mais se esquece o das 
grandes assembleias das Ligas Cato
licas. 

Após . tres dias d E$ esmerada prepa
ração, fazem a comunhão geral de 
manhã e à noite desfilam cantando, 
sob as a'rcadas do terriplo, enfeitado 
de estandartes e flores. 

Ondas ·de sobrenatural perfumam o 
recinto· sagrado, e, nos corações va• 
ronis daquela legião de fortes, es
tuam os grandes entusiasmos da fé. 
Que de Impressões não ficam na al· 

- ma de quem afeito a igrejas frequen, 
tadas só de ~enhoras e meninos, vem 
encontra-las repletast, de hom-ens, sõ 
de homens, homens que oram com 
piedade e cantam com fervor! 

Sendo pequenos os sacrificios exi
gidos de seus associados - a fre
quencia. às reuniões mensais e obser
vancia dos mandamentos cato!icos, 
sem determinação de Igreja - as Li
gas muito se acomodam à situação 
geral da grande maioria dos nossos 
irmãos. 

Sem origações outras· que não es
sas todos os catolicos . por menos 
desimpedidos que se • achem pa1·a 

l~~· 
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~PARELltôS'i , ,. 
íJaràCHAeCAFE: 
modernos, elegantes, 
eni desenhos originais 
11aclonals e extrangeiros 
Podem aar adquirida, 
111mbdm em J tJ paga• 
111en10, pelou Plano Suai,e", 
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maiores compromissos, podem inscre
ver-se nas Ligas. 

As Ligas Catolicas tem uma orga
nização extraordinariamente adaptá,· 
da ao nosso meio. 

A sua subdivisão em grupos, che
fiadcs .por prefeitos; sub-1Jrefeitos, 
elemento precioso para impedir a de· 
sagregação e inconstancia tão co• 
mune às agremiações masculinas .. 

As reuniões mensais, com serem 
altamente instrutivas e edificantes, 
são tambem uma especle de revista 
mensal. que a Liga passa aos seus 
associados,· incutindo neles os prin- · 
cipios es·pirituais e eticos que hão de 
guia-los na vida. 

Aque1â.s o/ações e canticos, em· co
mum elevam a ahna e, ferindo a 
nota ' dos grandes entusiasmos, dei
xam emoções que ficam suaV'en1en• 
te gravadas .como seiya da vida espi
ritual. 

O ''aviso" .do Diretor, mais ahrda 
que as palestras ou confei'~néias doa-. 

· frina1;'.as, ilustran\ na fé os assoêla
dos, resolvem duvidas, previnem ob
jeções, lembram dev~res, enviam vir
tudes profligam vicies, sanam males, 
fonn;m enfim a consciencia cato· 
\ica. A~resce, ~inda, que, para V'en
cer o respeito humano as Ligas Ca· 
tolicas são o que ha de melhor em 
nossas organizações religiosas.· 

Por essas e· outras razões, que se
ria fastidioso en_umerar, · desejamos 
se empreenda. tambem aqui, um mo
vimento sério e metodico pa1·a criar 
novos· centros. 

Do esforco conjunto da Comissão 
e seu Diretor esperamos que breve se 
cumpram os 11ossos votos. Será, aca• 
so exagerado nutrirmos a ambição rle 
mÚfro logo contarmos 10.000 hómens 
nas Ligas Catolicas? ... " 

A Arquidiocese do Rio. de Janeiro 
hoje em dia possue 41 Ligas, com 
mais de .20.000 Socios; 

Pelo Brasll l.ntelro contamos mais 
que 300 Ligas Catollcas. 

f D I F I C A N T E R E A Ç lD 
Segundo despacho de Cosolapá, Es

tado de Veracruz, o Diario Noveda• 
des, dessa cidade informa que mem
bros da seita protestante dos-. Evange
listas aitrediram um Sacerdote catoli
co de Povo· Novo, no mesmo Estado 
e tentaram incendiar sua-igreja provo
cando luta armada com os catolicos 
da localidade. 

No dia 28 de dezembro do ano fin• 
do surgiu um grupo de protestan
tes que contava com umas 300 pes• 
soas, designando-se comissões para 

· convidar aos moradores de diversas 
fazendas · para que concorressem ao 
almoço que iam oferecer. 

"Uma destas comissões encontrou 
um Sacerdote catolico que vinha de 
Povo Novo e o convidaram tambem 
a comparecer ao almoço, e como es
se Sacerdote se negasse alguns dos. 
individues, os mais exaltados, o agre
diram". De Povo Novo vieram ra
pidamente alguns · moradores que li
vraram o Sacerdote do perigo. Propa
gada a noticia, acudiram os trabalha
dores do engenho Texonapa em massa 
para vingar os agravos de que foi ob
jeto o cura. vindo todos armados com 
pedras, paus e até machados. 

"As autoridades civis e militares in
tervieram com energia, pois temiam 
um massacre, visto que o povo e os 
trabalhadores somavam mais de _mil 
pessoas e os evangelistas eram tre
zentos. Todo o povo aceitou as medi
das das autoridades, mas exigiram a 
imediàta saida dos evangelistas. Os 
herejes, furibundoi;, passando por 
Povo Novo quizeram incendiar a 
Igreja; o povo se amotinou e os fez 
fugir. Neste encontro alguns ficaram 
feridos. 

"Esses , acontecimentos, comenta o 
diario El Occidental de Guadalaja1·a 
não são mais que os primeiros frutos 
da "cabeça de ponte" ou "ponta de 
lança" que os protestantes consegui .. 
1·am introduzir em Yeracr~"• , 

[A grande missão 
No momento em que escrevo, as tro~as sovletleae 

se encontram a algumas dezenas de quilometres de Ber
llm. Não sei, quando este artigo for publicado, ·qual 
serã a situação polltica e mllltar do munclo. Tl.ldo pode 
suceder, e a opinião publlea vive dias de terrivel tensão 
nervosa, Se de um lado a guerra, dentro de poucas 
horas, pode ter cessado, tambem não é impossivel que 
Hitler continue sua reslsteilcla no sul da Alemanha, pro• 
longando in~efinldamente as hostÍllclades, Hitler pode · 
cair de um momento para outro, derrubado por alguma 
conspiração palaciana. E pode, tambem, resistir até o 
u_ltimo Instante, negociando ele mesmo a paz com os 
afiados. Pocl~ ser que ele fuja. Pode ser que se suicide. 
Pode ser que se entregue ã discreção do adversario, 
Quem sabe se serã assassinado] E o que farã de sua 
comitiva? E de Mussollni? E dos outros satelites que. 
ele teve pela Europa a fora? De Petaln, por exemplo, 
de Quisllng, de Mussert, de Degrelle, que serã feito? 
Graves questões, terrivels questões, que estão longe de 
ter um aspecto meramente pessoal ou emocional, e ln• 
fluirão a fundo no futuro da humanidade, t rude o 
oficio de prever o futuro. "Suficlt diel malltla sua", 
diz o Evangelho: "a chaque Jour sufflt sa pelne", traduz 
um proverbio frances. Deixemos para amanhã as ques
tões de amanhã, E olhemos atentamente para o dia de 
hoje, 

* * * 
Percebo dois graves pérlgos, que se dellnelam na si, 

tuação presente. o primeiro, é o "modus" da resisten'. 
eia na:i;ista. o segundo, é a renovação dos sistemas · de 
propag·anda dos sovlets, Vejamos com preclsão, no que, 
consistem esses perigos. 

Continua inte!ramente verdade, o que esc.revlamos 
ha algum temr,o atrás,, Os nazistas concentram suas 
forças- mais ativas, na reslstencia aos aliados anglo-ame
ricanos, e preferem ceder, no front orle.ntal, a depau
pera~ 'sua reslstencla no front ocidental, Em outros 
termos, enquanto os sovietlcos avançam a passos de gi• 
gante, os aliados progridem passo a passo, num caminho 
herlçado de dlflculdades _de· toda ordem, onde· a conquis
ta de cada aldeia custa uma .• batalha. Hitler não pode 
ig11orar que com esse procedimento ele favorece a boi 
chevisação da Europa, quer porque se cobrem assim de 
um prestigio mais ou menos flctlclo as· armas sovletlcas, 
quer porque a Alemanha pertencerá 'àquela que nela 
ocupar, por ocasião do armlsticio, · maior extensão ter• 
ritorlal. H ltler vê certam~nte esse resultado, e age de 
modo a produzi-lo: é evidente, portanto, que ele cjuer 
esse resultado. Ass:m pois, praticamente, Hitler está 
demonstrando que prefere entregar os escombros de ·sua 
patrla aos bolchevistas, do que aos anglo-americanos. 

Suponhamos, agora, que de um .momento para outro· 
a Alemanha peça a paz, Provavelmente, será ocupada 
p9r forças militares, Mas, como a extensão jã em poder 
da Russia é multo maior que a dos aliados, a. maior par• 
te do territorlo germanice ficará em mãos dos ru:;:.os, 
Que farão eles durante esses meses - ou anos - de 
ocupação? Evidentemente, propagarão suas Ideias. Pro· 
paga-la-ão na Alemanha, como na ,Polonia, como ila 
Hungria, como nos Balcans 'ou nos outros -territorloa que 
yferem a tomar. O perigo bolchevista se tornará por: 
tanto multo mais proxlmo, do que .em 1918, E Isto não 
!. -~udoi Os sovlets vem trazendo em 11ua bagagem .o 
escol do exerelto nazista, os gene,rals e oficiais p~esos 
em combate, que _constitulram e_m _Moscou um ... comité" 

Plinio Corrêa de Oliveira 
da "Alemanha livre", qualquer coisa de muito parecido 
com um "gcverno tlte4:e" ã moda do de Lublin, Não 
assistiremos à lnstalaçlo de dois governos na Alema• 
nha, um de títeres sovleticos, e outro de personalidades 
burguezas e reacionarias favorecidas pelos aliados? Por 
outro lado, quem pode crer de modo sincero, nos mllita
res nazistas que os russos trazem acorrentados a set1s 
carros, de vitoria? Não estarão, no fundo,, m.ancomuna. 
dos com Hitler? Não haverá em tudo isto uma vasta eom• 
binação entre nazistas e comunistas, dispostos a evi
tar de qualquer maneira, que a direção do mundo fique 
nas mãos dos povos antl•totalltarlos? 

São hlpoteses, lnfellzmente, hlpoteses multo plausi
vel11, Diante delas, ~ opinião mundial tem um grave de
ver a cumprir, 

* * * 
Consiste este dever, em apoiar todos os esforços 

que os Estados Unidos e a Inglaterra fizerem, para guer
rear ó comu,,lsmo nà Europa. Humanamente falando, 
todo o exlto da reação anti-comunlst~ depende da. loglca, 
da firmeza dos proposltos anti-comunistas· dos· aliados 
oeldentals. Da loglca, porque o comunismo tem planos 
de expanaão-logicos e vastos, que não se combatem_ senão 
com outros planos, Igualmente loglcos, vastos e de longo 
alcance. Da firmeza, porque é preciso pôr de lado tiara· 
niente, no .mom~nto, qualquer prurido de pacifismo, e 
levar as oolH& tão longe quanto. devam Ir para que o 
mundo não se bolchevlse. Derrubado o odioso flagelo 
nazista, o objetivo consiste em extinguir o comunismo, 
e a esse objetivo se deve sacrificar túdo, mas absolu
tamente tudo que loglca· e lleitamente se possa ·sacrlfl· 

' l 
car, Ademais, o comunismo tem seus agentes declara• 
dos, mas tem. tambem ·seus instrumentos ocultos, e para 
que a polltlca anl:i-coniunlsta seja bem sucedida, é pre
ciso que as nações oeidentals redu~am ã- lmpotencia toàcs, 
os elemento~ fundatlamente suspeitos de conlvencia com ; 
o bl)lchevlsmo, Nem Roosevelt nem• ChÚrchlll conse• 
gulrão resultados que durem e valham, se não procede• 
rem·a uma depuração polltlca rigorosa, de todos os agentes 
disfarçados do bolchevismo. 

Se o ocidente for capaz disto, a clvlllzação cristã 
poderã evitar a tempestade, e, eom a graça de ·Deus, a 
evitará, Mas é este o preço caro e duro, da vitoria, 

*. *' * 
A propaganda comunista anda adocicada. Hoje eni 

dia, desapareceu o comunista de tipo petroleiro. Os pró
pagandlstaa de cara patlbular, que rondavam em, torno 
dos palaclos, dos arsenais, dos bancos, com ares de ban, 
didos sangulnarlos, Incitando em surdina a multidão, em :r 
rebelião e ao saque, desapareceram. Hoje em dia, o co
munista é maelo, flexlvel, geitoso, Sorri, sorri sempre, 
sorri para tudo e para todos. Especialmente, sorri para 
nós, catolicos. A mascara comunistà em moda agora ê 
simpatlca a todas as religiões, tratavel e favelmente so• 
cialista, e lnfensa a qualquer violeneia, Não é mais in• 
ternacional: a _Ili Internacional foi· "extinta" ... dizem 
eles, O comunismo dos mocinhos bem vesfdos, intelcc., 
tualoldes traveços e barulhentos; algum tanto metidos a 
granflnos, els o comunismo do momento, 

A ultima· eondição, pois, para a eficacia de uma re· 
elstencia comunista, é que se veja Isto, se diga isto, se 
·mostre isto. se· não nos vacinarmos contra o sorriso 
comunista, teremos fracassado diante dessa arestesia,-

. "depois·. de termos resistido vitoriosamente. ã d:namite e 
ao punhal! 

Comprem exclusivamente suas ióias e seu~ .. pr.esentes na conhecida 
·JOALHA,RIA 
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DOM MUNIZ NO SERTÃO DA BAíA 
Monsenhor Mello Lula 

Brilha em todas as paginas da His
toria do Brasil a luz radiosa da fé ca
tolica desde a descoberta até os nos
sos dias. 

Frei Henrique de Coimb1·a celebra 
a primeira Missa em terra firme, pre· 
gando. a suave palavra do Evange
lho, em 1500, a 26 de abril, domingo 
de Pascoa. Foi a primeira adoração 
eucaristlca sob os lindos céus do 
Brasil. A Hostia Divina abençoava a 
nova terra. 

V'indo-se de todos os meios de trans
porte no cumprln1ento d·o munus epis
copal. Em cinco meses de vlage?1s 
já percorreu quinhentas leguas, vi-si
tando trinta e cinco cidades e vilas. 
As populações recebem o seu Pastor 
com as maiores. provas de carinho e 
acatamento. São imensos os benefi· 
cios de ordem espiritual e material. 
As confissões elevaram-se a 14.626, 
das quais o piedoso Prelado ouviu 
r: 300. 

Aproximàram-se da sagrada mesa 

e>1carlstlca, 19.125 fieis. Casamentos 
. legitimados, 170. Foram !numeras as 
pregações de S. Excia, e dos Mis
sionarios. 

Dom: Muniz, alma de apostoro, está 
vivamente interessado numa magni
fica campanha em favor do bem es. 
tar dos-seus queridos diocesanos. 

JlJ a- grande e patriotica campanha 
c"ontra o impaludismo. Já foram tra• 
tados uns 4.000 doentes, com apre• 
ciavsis resultados. Sõ na cidade ela. 
Barra, sede do Bispado, 918 impaln
dados foram socorridos pessoalmen
te pelo grande Bispo. 

lllilhares e milhares de drageas de 
maleltosme foram ofertadas ao sr. 
Bispo pelo benemerito Instituto Na• 
cional de Malaria. 

Vai tambem em franco progresso a 
obra das Vocações Sacerdotais. 

DEPOIMENTO 
Pe. Vicente M. Zio·111, 

do s. N. D. F. 

:t preocupação dos esplr!tas sa:!!emar, 
· de todos os modos, o lado cientifico do 

Espiritismo. Procuram pa.troclnadore& 
para a. caw;a espirita., seja entre sabia: 
de renome, tais como Carlos Richet, Ca• 
mllo Flammarion, Wílli.an Crookes, se
ja entre llmtres desconhecidos ou c!en• 
tistas bisonhos. Pouco importa. Basta 
que seja um nome a mais e tudo está 
resolvido. 

Entretanto, para o bom senso e · o 
equ!librio mtelectua.l não é o nome do 
cientista que vale alguma cousa. É o 
seu trabalho; são as suas pa.Ja vras, re
flexo e resumo do resultado das suas 
pesquisas. 

Com efeito, multas vezes grandes lu· 
minares da c!encia mostram-se mais ou 
menos slmpatlcos ao espiritismo e -
eoncedámo-lo sem rodeios - até mes
mo fanatlcos pela doutrina. de Kardec. 
Esses tais, entretanto, assim procedem, 
não como cientistas, mas apenu como 
simples homens mórtais, imbu!dos como 
tantos outros, de pi;econceitos rellgio• 
sos; impresslonave!à e, tambem eles, vi· 
t!mas das proprias paixões. Quando, 
porem, refletem sobre si mesmos e pro
curam, com animo sereno e imparcial, 
pronunciar-se sobre 0 espiritismo como 
verdadeiros cientistas, escravos do· meto
do cientifico mais rigoroso e frio, então 
sim as suas atitudes e .conclusões são 
bem outras .. Entãó sim, os seus depoi
mentos têm valor de conclusões c!en• 
tlficas, fruto de observações cuidadosas 
e controladas a rigor. 

Ê desse teor o parecer de Huxley, o 
celebre materlal!sta, ardoroso nos sew; 
ataques ao sobrenatural e tão gostosa• 
mente citado, transcrito, meditado e sa• 
boreado peJos espíritas, como se fosse 
um grande mestre do kardecismo. l!: des
se teor, repito, o seu depoimento lmpar• 
eia! e um tanto ríspido, sobre o esplr!· 
tismo, que pessoalmente · estudara. e re• 
jeltara como cousa indigna. 

Tendo sido convida.do para tomar par• 

te no "Comité" organizado , pela. Socie
dade Dlaletica. de LQndres aos 2 de ja• 
neiro de 1869; afim de estudar os fe• 
nomenos espíritas, els como T. Huxley 
responde à Diretoria. da. citada agre~ 
mla.ção: · 

"Sinto não poder aceitar o convite da 
Diretoria. da Sociedade Dialetica., para 
fa:rer parte do comitê constituido para 

• o estudo do Espiritismo; e isto por duas 
1·azóes. Em primeiro lugar, porque não 
tenho tempo para, consagrar a tal es• 
pecie de estudos, que aliás, darão ·mui• 
to trabalho (a menos que se assemelhem 
a. tantas outras pesquisas deste genero 
e por mim conhecidas) e muitos abor
recimentos. Em segundo lugar, porque 
este as;unto não me interessa de modo 
algum. O unico caso de ESJJ!rltlsmo 
que_eu tl.ve ocasião de exaintur pessoal
mente foi, na realidade, o maior 
logro que eu vi. Porem, mesmo supon• 
do a realidade de tais fenomenos, ainda 
assim não me poderiam interessar dt 
modo algum. Pois, se· alguem me desst. 
o ensejo de ouvir os !Jevanelos de algu• 
ma velhinha, ou de algum cura, na ca, 
tedral mais pro,..ima; ainda assim eu re• · 
cusar!a tal · oportunidade, porque tenho 
cousas multo melhores com que 
ocupar-me. 

Se os habitantes do mundo espiritual · 
não falam com maior sabedoria e senso• 
comum do que aquilo l!Ue referem os 
seus amigos, de bom grado classifico-os, 
então, na segunda categoria. 

A. utúca vantagem que - a. meu ver 
- poderia. trazer uma. demonstração da 
realidade do Espiritismo seria fornecer 
um argumento a mais contra o suicldio, 

Preferiria viver como um lixeiro (llm• 
pador de estradas) a. ser com:enado, de• 
pois da minha. morte, a exibir falsidá.
des, mediante ·a interferencla de um me• •. 
dium venal, a 20 francos por sessão. 

29 de janeiro de 1869.' 
T, H. Huxley" 

Sem comenta.rios! 

O QUE VIRA DEPOIS? ••• o 

Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
Uma .vez terminada esta guerra 

monstruosa e impia, que sucederá às 
nações e aos povos que saireµi cam
baleantes desta luta tremenda ou as
sistiram espavoridamente o desenro
lar dos acontecimentos nesses· seis 
anos de sangue e de lagrimas? O q_ue 
virá depois? Serão fechadas e cica
trizadas realmente to~as as chagas 
que se abriram e t[ue ainda pesam 
sobre a pobre e sofredora humanidade 
do seculo XX? Gozaremos verdadeira
·mente da paz, dessa doce paz que o 
Salvador nos trouxe no Natal - "paz 
aos homens de boa vontade" - mas 
que os homens não foram dignos de 
merecerem por causa de suas iniqui
dades e de seus pecados, dessa tão 
propalada paz, sobre a qual todo o 
mundo hoje fala e todos os corações 
ardentemente suspiram? 

Esta gran_de e incognita interroga
" ção preocupa a todo o mundo. O in'." 
dustrial ou o .operaria, o estadista 'ou ó 
soldado, o homem .de letras ou o hu~ 
milde homem de rua, todos estão vi
vamente preocupados com os aconte
cimentos que virão no após-guerra. 
Naturalmente, todos querem tomar as 
necessarias precauções ... E' uma o.n
da de inquietações quu se apoderam 
d~ todos os corações e se apÇ?ssam de 
todas as inteligencias. "E, o que virá 
depois", é o remate de toda a con
versa feita em casa ou na repartição 
publica, nas salas de espera de medi
cas e de dentistas, ou nos encontros 
de amigos nas ruas e avenidas. 

E' esta tambem a preocupação cons
tante do Chefe da Cristandade. Do 
alto do Vaticano, vem ele acampa• 
nhando e observando os acontecimen
tos, e quanto mais se apressa o des• 
fecho tremendo, tanto mais parece ,au
me·ntar a sua inquietação de Pai. Não 
porque tema o_ sossobro da Igre
ja perante as perseguiç"ões: que hão 
de sobrevir, pois, somente a Igreía 
Catolica tem palavras de vida eterna, 
mas, porque é Pai e sente os sofri
mentos de seus filhos, dispersos pelo 
universo inteiro. O LEGIONARIO 
publicou ultimamente um trecho de 
um discurso que Pio XII pronuncia
ra na Sala Consistorial respondendo 
n saudação do Natal que lhe dirigira 
o Cardial decano do 'sacro Colegio, 
Cardial Genaro Granito Pignatelli, em 
dezembro ultimo. Neste . discurso, a 

transformadas; o que é mais impor
tante, o aspecto espiritual dos ho
mens será- diferente do que prevale• 
cia antes da guerra." Aludindo a no• 
va ordem a que todos anhelam, con• 
tinua - "Seguirá este anhelo de re• 
novação um processo gradual e orde• 
nado, destruindo os vínculos enti·e o 
passado e o futuro?" E' a grande in
terrogação do Sumo Pontifice, 

Não sabemos ainda o que virá de• 
pois desta tragecl.ia., Contudo; devemos 
nos preparar e estar dispostos para 
"o que der-e vier", como se costuma 
dizer. Avivar a nossa Fé na indefecti• 
bilidade da Igreja e renovar os nos
sos compromissos para com ela, ape• 
gar-se a essa pedra de salvação, por 
que é a unica que nos pode garantir 
a paz e a felicidade. Fora dela, pere~ 
ceremos, seremos tragados pelas cor
rentes políticas, sociais . ou religiosas 
mais paradoxais e . revolucion~rias; . que 
haverão. de ·surgir com .o ''mundo ,.no
vo" q,ue irá despontar .dos' .,destroços 
da guerra mais terrível e· destruidora 
que jamais assistimos na Historia do 
genero humano ••• 

OREDIARIO VIMAR 
ARTIGOS FINOS 

PARA _ 
CAVALHEIROS 

CASA VIMAR 
DE 

VINCE, MARQUES &, CIA. 
t) 

Rua Libero Badaró, 488 
7.0 andar sal-as: 68-69 

Tel. 3-7077 São Paulo 

Comemorou-se no Canadá a 
semana da tamilia cristã i 
Oriunda de Ottawa, por intermedlo d1' 

N. e., chegou-nos a noticia que a seguir 
transcrevemos: 

Sob os a usplc!os dos grupos de Açãd 
catol!ca., comemorou-se em -todo o Ca
nadá a semana da Fam!lla Cristã. Em 
milhares de lugares se consagraram seua 
membros à Sagrada Familia. 

preocupação do Sumo Pontifice é bem Numa. Pastoral anterior, o Exmo. li 
patente e não deixa margens a duvi- Revmo. Mons. Alexandre Vachou, Ar• 
das. ceblspo· de Ottawa, apelou ao Clero· e 

Ouçamos a voz paterna do Vigario fiéis "a unir-se nesta campanha para 
de Cristo aqui na terra. que, com a. graça de Deus, se evitem 

"No final desta guerra, di+ o San- os males que ameaçam a santidade da 
to Padre, a humanidade se encon- familia, e p;i,ra. que todos participem 

A Cruz, simbolo de vida e ·de re
denção. é ainda a pagina mais. elo
quente e esplendorosa do Brasil de 
hoJe. Nos tempos Jonginquos da <·o
lonia - Nobrega, e Anchieta, duas 
f!guràs incontundlveis e majestosàs, 
orgulho e gloria da Igreja, foram "os 
primeiros edificadores da sociedade 
brasileira e os pedreiros dos primei
ros fundamentos da vida nacional", 

trará não somente perante condições daquela paz e união que somente se en~ Quem é o autor da canção "Noite Feliz''? =mater=·iais =de =vida=pro=funda=ment=e c=ontra=na ==Sàgra=da Fa=m1lia="· = 
Transcrevemos do "Jornal Diocesa- cil para a cerimonia religiosa daquela MAIS UMA OUSADIA aos COMUNISTAS 

Fazem justiça aos seus mer!tos, fei, 
tos e benemerencias os historiadores 
graves e sinceros. 

Seguindo o exemplo luminoso e 
edificante dos lncomparaveis filhos 
de Inaclo de Loiola, Padres e Frades 
embrenham-se em nossas florestas, 
percorrem os nossos sertões, alçam a 
Cruz redentora e derramam em toda 
a parte os beneficies inestimaveis da 
civilização cristã. 

A Igreja foi, portanto, o primeiro 
e o maior fator da cultura. e da do
cilidade dos costumes em terras bra
sllicas. 

Negá-lo é rasgar as paginas mais 
deslumbrantes da Historia. 

Continua em todo o vasto territo
rio nacional a ação apostolica das 
congregações e ordens religiosas, dos 
nossos admirave!s Bispos e Sacerdo
tes. 

Quero, porem, refe1·ir-me, hoje, !lo 
zelo esclarecido e ao fecundo/aposto
lado de D. João Batista Munlz, e. 
SS. R. . 
. Na Diocese da Barra, no Estado da 
Bala, vem S. Excla. o Sr. Dom . Mu• 
nlz desenvolvend~, dia a dia, 11m 
apostolado dos mais br.ilhantes. São 
frequentes, as. suas visitas pastorais 
pelos sertões da Diocese, à margem 
\iQ ªª'_g Fra.nchtco i, i;l2utr2A _tl.Q~. §fil'.• 

no" de Guaxupé o seguinte: noite, o Padre fez-se poeta e compoz 
O mais popular dos cantices religio• os versos de' "Noite feliz". Chegado 

sos é, sem duvida, o melodioso "Noite que foi ao lugar do seu destino, foi 
feliz". Uma festa de Natal sem os procurar o mestre-escola e organista 
harmoniosos sons dessa canção inspi- de igreja, Francisco Grubet, a quem 
rada 'é inconcebivel. Será rara a região declamou a sua poesia e que inconti-
da terra habitada, onde o coração dos nente lhe compôs _a musica apropria-
catolicos · não transborde de jubilo, da, para 2 vozes, coro e acotnpanha-
anualmente, ao cantar esse desse can- rnento por bandolim .. E na mesma noi-
tico e' a língua que não possua uma te se executou pela primeira vez 
tradução dos seus lindos versos. Quem aquele cantico . que depois devia cor-, 
escreve esta linhas já teve· ocasião de rer o mundo, cantando o proprio au-
ouvir o "Noite feliz" cantado no in- tor a voz- principal acompanhado i;,e-

. terior da Africa, nas margens do Zam- k coro de meninas fia igreja, ao som 
bese é na zona do lago Nyassa, nos do bandolim. Eis como às vezes coi-
idiomas da população ali domiciliada. sas grandes têm inicies singelos e 

E, contudo, acontece que bem pou- modestos. 
cos sabem quem foram o autor dos 
versos e o compositor da musica ·de 
tão celebre canção, Pois ela procede 
da Austria catolica e · foi composta 
em 24 de dezembro de 1813. Na ves
pera de Natal. daquele ano o Padre 
José Francisco Mohr, coadjutor do 
Vigario da Paroquia de Oberndorf, 
perto da cidade ·de Salsburg, na Aus
tria, subia na direção da igreja filial 
de Arnsdorf onde devia celebrar a 
missa dá meia noite. Múito molesta
va o bom Padre no seu caminho o re
ceio de que li. missa faltasse a musi
ca pois· o orgão da Igreja emudecéra 
em· virtude da grande humidade · da
quele,,; dias, E assim, ' animado pela 
~~ rui e»~líY-~ lW gntii» ia• 

UMA GAPELA . FLUVIAL 
Por intermed!o da N. e. sabemos que 

o Exmo. e Revmo. Mons. Alonso Scaula
tEJ, Superior da Missão de Maryknoll, 
em Paudo, conta agora com uma capela. 
flutuante, o bote "INNISFAIL", que 
sulcará· as aguas do rio Benl para. le
var a. Santa Missa às dispersas colonlas 
da missão. 

A embarcaçãÓ, obsequio de um secular 
norte-americano, chegou, aqui depois de 
passar pelo Amazonas. Mons. Scalante 
visitará em breve seus territorios mis
sionarloo de Madre de Dios Orton, '!a.
llu~Pl e !l ~eni, 

Um Bispo e 
contra afrontas 

um governador 
à Religião e 

colombianos protestam 
à bandeira nacional 

Dt?spacho procedente da cidade de 
Medllin do correspondente da N. C., 
transmite a noticia da atitude. toma
da pelas autoridades colombianas pe• 
rante uma afronu dos comunistas; 

Uma reação energica de autorida
des civis e Eclesiasticas a que se uniu 
o povo e a imprensa catolica - foi a 
resposta nacional ao recente agravo 
cometido em Tunja, capital do Depar
tamento de Boyacá, por varios canse• 
lheiros comunistas,"' oR quais clandes
tinamente retiraram do Salão de Ses-

. sões do Conselho Municipal, a úna
gem entronizada do Sagrado Coração 
de Jesus: e alem disso colocaram a 
bandeira nacional da Colombia como 
toalha sobre a mesa da presidencia do 
consêlho. 

O Exmo. e Revmo. Mons. Crisanto 
Luque, Bispo de Tunja, convocou aos 
Parocos de sua Diocese, para formular 
um protesto conjunto e ordenou atos 
de desagravo ao Sagrado Coração de 
Jesus. 

Por seu lado, o Dr. Santiago Rivas 
Camacho governador de Bocayá, di• 
rigiu, c:u-tas iiQ Alcaide da ciga .. 

de e ao presidente do conselho pa .. 
ra reprovar a dupla afronta contra a 
religião e a patria. "O ato de reti .. 
rar sem permissão do conselho muni•. 
cipal - diz a carta ao Alcaide - Ei 
SCJl -~ consentimento da opinião, uma: 
imagem religiosa do lugar que lhe foi 
consagrado ha muitos anos, para tro• 
ca-:la, ainda que por pouco tempo, pol" 
qualquer efígie, por ilustre que seja; . 
e o colocar a bandeira nacional como 
toalha na mesa de umas sessões nãOI 
oficiais para . jogar sobre ela as cin .. 
zas dos· cigan·os e os papeis de notas, 
são dois fatos de çravidade positiva: 
que não posso nem como governador 
nem como cidadão deixar passar inad,. 
vertidos. Por esta faço chegar mi .. 
nha , desaprovação terminante pelo 
ocorrido e pelo fato inaceit_avel · de 
que se entreguem os lugares oficiais, 
que tem um destino especial, para 
realizar . reuniões de- carater extranhQ 
a cidade." 

O governador éonclue pedindo quEI 
se inicie a investigação dos fatos pa ... 
ra castigar dPvidamente aos resi,o~ 
:;aveis. 



. ' 

BôA NOTIC~A PARA OS DESILUDIDOS ! 
SAIBAM QUE ... as impurezas do sangue causam fortes dôrcs reuma

ticas nos ossos e nos musculos; dôres de cabeça constantes; graves lesões 
no coração, estomago, fígado e intestinos; fraqueza, exgotamento nervoso, 
perda de pêso, enfim, todas às consequencias de um sangue empobrecido 
e viciado. 

SAIBAM TAMBEM QUE ... o fim de t.odos seus males está ao alcan
ce de suas mãos. 

Consulte seu médic:> e (nmece hojP. a tomar o energico a"1xiliar 110 
tratamento da Sifi!Ls 

formula do err\inente cientista Dr. Fred. W. Romano, diplomado pelas Fa
culda_des de Londres, Bruxelas e Rio de Janeiro. 

E' um remedio que só lhe poderá fazer muito l!>em! 
N.o 103 EC 

LEGIONA RIO 

A m1ssao 
,.., 

do Papa e as angustias da hora presente 
O Papa é, antes de tudo, o guia es

piritual das almas remidas pelo sangue 
precioso de Je~us, é ele, nesta terra o 
cabeça da Igreja de Cristo. 

D~scende de Pedro, a rocha viva so
bre a qual foi estabelecida a Igreja, o 
primeiro pa.stor a quem o Senhor con
fiou a guarda de seu rebanho, É her
deiro da a utorida.de e dos privilegios de. 
PedrÓ. 

Foi dada a ele a especial prerogativa 
de ensinar as verdades de Cristo e de 
salvaguarda-las de falsas interpretações 
e de erros positivos; e com esta respon
sabilidade e.stá unida uma assistencia 
ou direção do Espirita Santo. 

É o supremo pastor, com inteira ju
risdição e f<utoridade: e todo o mundo 
catoJico reconhece esta. proeminente po
sição do Santo Padre, sua primazia., sua 
infalibilidade em ma.teria de fé e de mo
rnl, sua autoridade espiritual. 

Seu ensino não se limita ao que é es
tritamente teologico. Pode dar, com 
toda autoridade, diretivas sobre a apli-

P. Arlindo Vieira, 5. J. 
cação de Idéias e principias cristãos re- as esta.tisticas regi.5traram-se em 1936, 
!ativos aos problf>!Úas sociais, políticos e 236,000 divorcios e 250.000 em 1937 ! 
eccnomlcos, sobre a noção cristã de so- Esse fatal excldio 'mostra com toda a 
ciedade, as ~elações entre individuos, fa- evidencia o abismo em que se fundiu a 
millas e Esta.dos, e as mutuas relações grande Republica. 
entre os proprios Estados. As nefandas praticas anti-concepclo-

A esplendida. serie de enciclicas, de nais la vra.m sem pela por toda a parte. 
Leão XIII a Pio XII, tocaram e ilumi- Quando as familias são tais, que coi-
naram quase todos os grandes problemas sa pode ser a sociedade? 
da humanidade. Os Estados sem Deus prepararam es-

Falsas e perigosas doutrinas foram es- sa hecatombe. O liberalismo que cer-
tudada.s e censura.das, seja o libera.!is- tos catolicos · mal orientados defendem 
mo do seculo dezenove, seja o comunis- como uma conquista da civilização, foi 
mo ou a Ideologia nazista, sejam os o causador de tantos e tão grandes males. 
excessos do fascismo ita.liano. As nações da terra repetiram o bra-

Em razão da especial posição do Pap.a, do do povo deicida: "Não .queremos 
como cabeça da Igreja, está ele neces- que este reine sobre ·nós!" 
sariamente em contato com os poderes o nazismo e o comun:Smo, doutrinas 
terrenos. ctiabolicas, são fruto da apostasia das 

É da boa vontade ou J)€lo menos da nações e o Santo Padre tem lembrado 
tolerancia de varios governos que depen- frequentemente essa verdade aos povos 
de, de certo modo, o exercicio da mis- que se deg!adiam e• desaparecem na. vo-
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Escola Técnica de Comércio 
- da 

Academia Mariana 
Rua 

Com Inspeção Federal 
Barão -de Paranapiacaba, 50 Telefone 3-7995 

CUB-SOS: 

- Ba.sico de Comercio. 
- Tecnlco de Contabilidade. 
- Dactil0grafia e Estenografia. 
- Curso de admis.5ão gratuito, 

MATRICULAS ABERTAS 

Não é necessario ser Congrega
do para m'l.trlcular-se. 

Idade · minima.: 11 anos. 
Grande~ vantagens para os Con

gregl!,dOS e para as Filhas de Ma
ria. 

Recebem-se transferenclas. 

Exames de admissão no dia 20 de -Fevereiro 

CONGRESSO EUCARISTICO DO SANATORIO 
NOSSA SENHORA OE lOURDES 

======================•'================= são da Igreja. ragem da. guerra. 
Ha certas condições c:ue devem ser Esse quadro sombrio do mundo ma.-

A CONS.AGRACAO DAS NACõES AO 
IMACULAUO CORACÃO DE MARIA 

P. Valentim A. de Maria, C., M. F, 
AS PORTAS DUM FAUSTOSO 

ACONTECIMENTO 

No transcorrer deste ano de graça de 
1945, a Arquidiocese de São Paulo vai 
comemorar solenemente um dos acon
tecimentos mais a.55lnalarlos da sua his
toria: o BI-CENTENARIO da criação da 
Diocese, efetrvacta pela Bula "CANDOR 
LUCIS AETERNAE" de Sua Santidade 
Benedito XIV, com data de 6 de de
izembro de 1745. 

Nesse intuito, nosso venerando Arce
bispo Metropolitano, D. Carlos Carmelo 
de Vasconcelos Mota já. nomeou uma 
Comissão Central organizadora, Integra
da por figuras proeminentes de Clero 
arquidiocesano, sob a prcsidencia efe
tiva de Mons. José Ma.ria Monteiro, DD. 
:Vigarlo Geral. 

Entre as diversas solenidades come
morativas deverá figurar no programa, 
segundo o desejo manifestado pelo Exmo. 
Sr. Arcebi.5po na. penultima reunião do 
Clero, a Consagração oficial, publica e 
solene da Arquidiocese ao Imaculado 
Coração de Maria. 

Essa tocante cerimonia. deverá ser le
vada a efeito, declarou o preclaro An
tist!te, no dia da Patria, " de setembro, 
na hlstorica. colina 10 Iplranga, após 
uma Missa campal assistida pelas altas 
11utorida.des do Estado e da capital. 

Todos os componentes d.a Comissão 
-acolheram com o maximo carinho a fe
liz sugestão de S. Excia. Revma. e não 
duvidamos que a sua realizaçã<' ha de 
marcar epoca na historia das Comagra
ções em todo o Brasil ao Imaculado Co
ração de Maria. 

E quem sabe se esse auspicioso acon
tecimento não Ira cristalizar numa 
consagração Nacim.aJ da "TERRA DE 
SANTA CRUZ" feita pela voz concorde 
e autorizada de todos os seoo DD. Me
tropolltas e Sufraga.neos, ao Imaculado 
Coração de Maria'/ 

Figuras das mais venerandas· e pres·s 
t!giosas do Episcopado Nacional já es
tão, ao que. coru;ta, 'interessai.do-se por 
esse assunto, procurt1.ndo por meio. de 
consultas chegar a um entendimento que 
possa concretizar e levar a feliz exito o 
grandioso projeto. . 

Não é _:iara se dizer em palavras a 
grande alegria e confortadora satisfa
ção que proporcionaria ao coração do 
Santo Padre, especialmente nesta hora 
de sofrimento e de angustia por que 
atravessa, a auspiciosa noticia da con
sagração coletiva di! todo o Brastl ao 
!maculado cor&ção de Maria. 

A CONSAGRAÇAO DA REPUBLICA 
ARGENTINA AO IMACULADO 

CORAÇAO DE MARIA 

Mais. uma nação sagrada em TRÇ>NO 
do Coração de Maria pela vontade e de
terminação expressa dos seus Chefes es
pirituais. 

A grande Republica do Prata, pela voz 
wlene· e autorizada dos seus vigilan
tíssimos Pastores, consaÚou-se ao Ima
culado Coração de Maria. Mais um ti:o. 
féu de gloria conquistado para o Reina.
do do Coração de Maria. Mais uma 

. gema preclQSlssima engastada na co
roa das glorla.s do maternal Coração de 
Maria. 

Na. impossibilidade de faeer um re
lato, embora sucinto, das Consagrações 
de , todas a.o, Arquidioceses e Dioceses 
da Argentina consagradas ao Imacula
do Coração de Maria, queremos por es
tas colunas oterecer a nossos amaveis 
leitores uma descrição das brilhantes ·e 
pomposas solenidades levadas a efeito 
por ocasião da Consagração da Arqui
diocese de Buenos Aires ao !maculado 
Coração de Maria. 

O Eminentissimo Purpurado Argentino, 
D. Santiago Copello, afim de preparar 
digna.menta os fiéis ao. grandioso acon
tecimento da. Consagração, publicou 
uma belíssima Cart<l, Pastoral - do
cumento aureo de piedade P de cultura 
cordimariana - que deve figurar em 
gloria na historia das Consagrações Na
cionais ao [maculado Coração de Ma
ria. ri"1Jo texto integral temos o pra
zei- de oferecer aqui aos prezados lei
tores do LEGIONARIO: 

"Santiago Luiz, do Titulo ele São Je
ronimo da Santa Igreja Roma!'.a, Pres
bítero Cardial Copello, pelá graça de 
Deus e da Santa Sé Apostolica, Arce
bispo da Santíssima "•.rrindade de Bue
nos Aires, Primaz da Argentina. 

Veneravels Irmãos e amados Filhos: 
Com maravilhosa rapidez veiculou pe

lo orbe catolico a noticia da Coru;agra
çáo do mundo ao Imaculado Coração 
de Maria, Jelo Soberano F-.:itif1ce nos.so 
'1madlssimo Padre, o Papa Pio XII. 

A PRECE PONTIFICAL 

Com efeito, no dia 31 de outub:o do 
ano passado, dirigindo a Portugal uma 
mensagem il!rad!ada, o Pa!)a exortava 
os filhos daquela nação a serem agra
decidos à Santíssima Virgem, pelo be
neficio de haver-lhe cons!'rvado a paz 
e tambem a pedi-la. para todo o orbe, 
interpondo o valimento do Imaculado 
Coração de Ma.ria, 

A seguir, o Soberano Pontífice, ccm 
plena. jurisdição sobre todos os fi~is do 
:unlver.so, co!:liµvª-m; l!O ÇQ,_~ÇãQ f!Jl'!.s• 

simo de Maria, por meio de ternissima 
prece, da qua:J são estas linhas: 

"A V~s, ao Vosso Coração !macula
do nesta hora tragica da hi.5torla hu
mana, nos confiamos e consagl"J.mos, não 
só em unifo com a San,a Igreja, cor
po mistico de vosso Jesus, que pena e 
sangra em tanta.s partes e por tantos 
modos atribulada, mas tambem com to
do o mundo, dilacerado por exlciais dis
cordias, abra.sado em incendios de odios, 

· vitima de suas proprias iniquidades". 
Depois, na mesma oração prossegue o 

Sumo Pontifice: 
"Em fim, como ao Coração de Vosso 

Jesus foram consagrados a Igreja e to
do o genero humano, para que, colocan
do nele tqdas as su.a.5 esperanças, lhes 
fosse sinal e penhor de vitoria e salva
ção, a.ss!m nós igualmente nos consagra
mos para sempre tambem a Vós, ao Vos
so Cor::,ção Imaculado, ó Mãe nossa e 
Rainha do mundo; para que vosso amor 
e patrocinio apressem o triunfo do Rei
no de Deus, e todas as gerações huma
nas, pacificadas entre si e com Deus, a 
Vós proclamem Bem-aventurada e con
vosco entoem de polo a outro da terra, 
o eterno Magnificat de gloria, amor e 
reconhecimento ao Coração de Jesus on
de só podem encontrar a verdade, a vi- .. 
da e a paz!" 

Assim falou nos.so Santíssimo Padre na. 
referida Mensagem; porem não se con
tentou com. isso. Observando a. grande 
alegria que suscitara entre os fiéis e 
desejando dar à consagração' todo o ca
ra.ter oficial, renovou-a no dia da Ima
culada Conceição na Basil!ca Vaticana 
diante de cardials, Bispos e ingente 
multidão, enquanto em · todas as Paro
quias de Roma se fazia ,o mesmo po1· or
dem do Cardial . Viga.rio, ficando assim 
a cidade ·e o orbe colocados. sob o pa
trocínio do Coração de Maria. 

FELIZ li: ABENÇOADO ENSEJO 

Este duplo ato do Sumo Pontífice é 
para nós um exemplo e um convite. 

Agradecemos a.o Supremo Doador de 
tcdo bem por ter-nos dado oportunidade. 
tão providencial de sati.5fazer um ve
emente desejo, um anelo incoercivel de 
glorificar a Mãe de Deus e Mãe nm,sa 
e de levar a cabo o des!gnio q•ie plane
ja vamos de consagrar oficialmente a 
nossa amad!ssima Arquidiocese ao seu 
Coração Maternal, afim de apressar o 
Reinado de Cristo nas alma.s, para ob
ter-lhes graças e.spec!als nesta hora tor
mentosa e para honrar com todas as· 
forças a hum1!1ma Maria, a quem de
verão chamar Bem-aventurada todas as 
gerações. 

Não é de hoje a nossa devoção ao 
Imacu:Jado Coração de Maria. Desde a 
lnf~.niia foi crescendo em nosso cora
ção, acompanhando-nos nos pa.ssos da 
nossa vida. 

ARCA DE SALVAÇÃO 

Em vista disso, quando os inescrusta
veis desígnios do Pastor Eterno ·nos ele
varam à dignidade episcopal, colocamos 
em nosso escudo o Coração de Maria, 
Hoje queremos pater,1tear com a maior 
solenidade não brilhar em vão em nos-
3as arma., arquiepi.5copai.5 esse Coração 
Maternal que a todos mostramos como 
seguro refugio para os pobres pecadores, 
como ·celestial' · a.silo das almas puras, 
como Aroo de Noé para quantos deseja
rem preservar-se do erro e do vicio, 
"INGREDERB TU ET OMNES DOMUS 
):'UAE IN ARCAM" queremos dize~-vos 
como disse Deus ao Patriarca Noé. 

Tencionamos introduzir na Arca sal
vadora do Coração de Maria a todos os 
fiéis, a todas as almas <;la nossa Arqui
diocese para ficarem defendidas da chu
va do, castigos divinos e das ressacas 
das maldades humaaas que açoitam 
a,ualmente a ter.a. 

FUNDAMENTO DO CULTO 
C<Y,tDIMARIANO 

É doutrina comum àos Santos procla
mada eloquentemente por São Bernar
do, que por disposição de Deus tudo de
vemos obter, por Maria que por Ma
ria nos dirijamos a Ele. "AD JESUM 
MA.RIAM", é a hrmula que se asse
nhoreou plenamente do mundo espiri
tual, ou em frases ma.is exp1·essivas que 
determinam inteiramente a f01;mula 
conforme o 1-;.uno da devo~ão popular: 
•• AO CO,RAÇAO DIVINO DE JESUS 
PELO CORAÇÃO IMACULADO DE 
MARIA". 

· Se no fato evangelico da lançada de 
Jesus os Sautos viram aberto o cami
nho para chegar a.o cor;,,ção de Jesus 
Cristo, cora,ção manso, humilde e pleno 
de caridade, viram tambem nos outros 
relatos do Evangelho pontos de partida 
pa.ra o culto e devoção ao Coração de 
Maria. 

com inslstencia sugestiva em dois lu
gares diferentes, afirma São Lucas que 
"A MÃE JJE ,JESUS CONSERVA V A 
AS PALAVRAS DO FILHO E AS ME
DITAVA EM SEU CORAÇÃO". ofere
cendo-nos <:l santo Evangeli.5ta o Cora
ção de Maria como um ,tesouro onde se 
gua;c-davam e conferiam as palavras do 
Ve:•bo DM.r.o para a santificação da 
me:;:ma Virgem e para o proveito da fu
tura Igreja nascente. 
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passado por aquela espada de dor 
profetizada pelo ancião . Simeão, que 
anunciando a. Maria que veria o s~u Co
ração maternal atravessado, por causa 
de seu divino Filho, por espada de cruel 
n>..artirio. Jesus Cristo para remir o 
mundo qará o seu sangue; Maria Corre~ 
dentora, dará a fonte desse sangue -
o reu Coração. 

A VOZ DA IGREJA ATRAVtS DOS 
SANTOS E DOUTORES 

A Igreja, pols, foi procurar no Evan
gelho as raízes vivificantes da devoção 
ao coração de Ma.ria que deseja ím
plantar em todas as almas. 

Podemos afirmar com eximia devoto 
e Pregador do culto a este virgina:J Co
ração o Beato Claret, Funda.dor dos Fi· 
lhos do Coração de Maria, que "assim 
como adoramos o Coração de Jesus por 

. ser o Coração de um Deus, é convenien
te homarmos o Coração de Maria por
que depois do de seu Filho, é o mais dig
no Santuario que a Divindade tivera no 
universo". 

Nem faltam nos Santos Padres e Es
critores ecleslasticos, no perpassar dos 
seculos, inumeros testemunhos em prol 
de.sta devoção. Sirvam como exemplo 
São Cipriano e Santo Ambrosio, São 
Cru;ostomo e ,São João Damasceno nos 
primeiros secúlos, pronunciando os lou
vores do Coração de Maria em relação 
com os misterios do Verbo Incarnado ou 
comentando o texto famow de .São 
Lucas. 

Seguem depois São Bernardo e São 
Boaventura que ora. nos falam do amor 
do Coração de Maria, ora de suas dores; 
São Lourenço Justiniano, São Tomás de 
V!lanova, Ricardo de São Lourenço e, 
es::ecialmente, São Bernardino de se
na que em suas expressões sobre o Co
ração de Maria avantaja a todos os an
teriores. 

O preclaro modelo de Prelados, São 
Francisco .le Sales, dedica a sua "Filo
téa" ao Coração de Maria com infla
madas palavras. 

o luminar dos Parocos, São João Ba
tista. Vianney, não cessava de recomen
dar a. pratica. das Novenas ao Imacula
do coração de Maria para pedir toda a 
sorte de graças. 

OUTROS FATORES NA DIFUSAO DO 
CULTO CORDIMARIAN.O 

preenchidas para que a Igreja possa pros- terializado enche de infinita tristeza o 
seguir sua missão espiritual em algu- coração do Papa e o leva a orar sem 
mas regiões particulares. cessar e a pedir orações a seus filhos. 

Deve ela. gozar liberdade de culto, li- • E o mundo continua a viver na mais 
herdade de eru;inar e de pregar, liber- revoltante indiferença, não obstante e 
dade de construir igreja.s e casas 1·eli- tremendo castigo do céu! Isso nos faz 
giosas. Deve ser livre na formação de pensar em coi&as mai.5 tetricas, isso nos 
seu Clero e na designação de seus Bis- faz prever novos e maiores i;ofrimentos 
pos, e livre tambem para a.ssegurar a para. a humanidade divorciada do seu 
educação cristã aos filho,r, de catolicos. Criador e Senhor. 
O trabalho dos miss!onar!os depende Num mundo atormentado pela. guer-
igualmente em larga. escala do favor do ra. e dilacerado pelo odio, a. unica voz 
poder secular. autorizada para pregar a paz é a do 

Por conseguinte, o fim principal da representante de Jesus Cristo, 
diplomacia da Santa. · Sé é velar pelos O Papa procurou impedir o cataclls· 
interesses espirituais da Igreja e pelas mo da guerra, mas os homens não qui-
multiplas e varias ativida,des que neles seram ouvi-lo. Os dirigentes dos povos 
estão inclu!das. sonham com uma paz fementida que 

Dai as frequentes Concordatas da será apenas semente· de novas e maiores 
Santa Sé ,com os governos seculares.. dlscordlas. 

Tudo Isto mostra claramente quão A esses cegos e guias de cegos nios-
grande é a responsabilfdade do Santo tra o Pontifice o caminho que devem se-
Padre e quão complexos as problemas gu!r. o pregoeiro da paz clama em 
que surgem a cada passo no governo da vão num mundo sacup.ido violentamen-
IgreJa. te pelas paixões humanas. Lembra o 
' Nosso divino Salvador orou por Pedro Papa que o caminho da vida é o ca-

e seus sucessores de modo especial, afim minha da paz, que ó fundamento da 
de nos ensinar com seu exemplo a pra- paz é a ordem. Não ha ordem sem jus-
tlca. deste dever filial. tiça e não ha justiça efetiva sem carl-

Se o Papa tem sempre necessidade dade, pois a paz é a tranquilidade da 
das orações de seus filhos, nunca foi tão ordem. 
grande esta necessidade como nas horas · Não h.a paz sem Deus e os homens 
tristíssimas que vivemos.. não querem saber de Deus. 

Ha mais de cinco anos que uma guer- A paz só tornará ao mundo, quando 
ra. sem precedente na hl.5toria infelicita o mundo tornar a Deus. 
o mundo. Conjurado o perigo nazista, surge não 

o Papa, das alturas da catedra de menos temerosa a ameaça. do comu-
Pedro, contempla com o coração a san- nismo. 
gra.r o horrido espetaculo das rulnas Êxulta a horda satanica dos sem Deus. 
amontoada,s pelo furacão desfeito. As grandes democracias, já desiludidas, 

Palses Inteiros arruinados e alguns aguardam dias tempestuosos. 
em extremo caros. a seu coração de Pai, O recente discurso de Churchill é em 
c~mo a !ta.lia e a d'esditosa Pülonia, pro- extremo significativo. Democracia não 
vincias imensas assoladas, cidades opu- é anarquia. e desrespeito a todas as leis 
lentas destru!da.s · e milhões de filhos divinas e humanas. · 
seus ao desamparo. A democracia sem Deus é U!lla qul-

A fome vai fazendo sentir os seus efel- mera. Só Deus pode unir os · homen~ 
tos terriveis mais ou menos em toda a entre si. 
parte e esca.55eiam ao Pai comum os As nações descristianizadas só reco-
msios de minorar os sofrimentos de tan- nhecem umJ. lei: promover por todos os 
tos filhos queridos. meios os· proprios interesses. 

Milhões de crianças subnutridas pre- Só os papaJvos podem deixar-se em-
param uma geração doentia e os rigores bair por palavras bonitas e promessas 
do Inverno aí estão para agravar tão iluscrias. 
grandes males. Se o panorama da guerra atual é pa-

voroso, mais negro ainda será o das ter-Mediante.. prementes,. apelos ao mun- . Is 
<:10 · c!vil!iádo, tem procurado ·o Papa di- rive competições que se hão de seguir 
lllgenclar auxílios . para tanta g~nte que ao lutuoso ca.taclismo. 

Retrogradamos a.o puro paganismo. · sofre sem alivio, para tantos la.rés vis!- ' · 
Prevalece o direito da força. e nada mai.5. 

ta dos pela morte e ª braços com.· sofri- A historia tri.5tissima · é!a. Polonia. é o 
Para a difusão desta devoção contri- mentas flsicos e morais de toda a sorte. 

, , ,primeiro ato dessa tra.gcdia que vai en-
buiram efi;c,,(zmente, hblííeiis,: do fustê"â~··;,, DiI~,ta-se o coração do Papa, para çher ·o munqo de estupefaçãÕ. 
São João EÍld€s, Fundador·-•do culto. li- .,,,acolher· tanta miseria, para sofrer com . 0 Papa sabe de tudo isso. Está ele 
turgico aos "sagrados dot'ações, e o''ºrJâ,:"'-' tantas criaturas que sofrem, umas ben-

ao corrente do que se passa atrá.5 dos 
roca Desgenettks; fl.llidàdor:,);la ,.e,,r(lui-, -_q~~endo, a Deus, outras resignadas e não bastidores dtssa tragi-comedia do mun-
confraria do Imaculado Coração Je Ma- ~o\lcas com a rev'llta e o desespero na. do paganizado, 
ria no Santua.rio de Nossa Senhora das alma. cõmo quem semeia ventos colhe tem-
Vitorias de Paris, a qual conta com O Santo Padre, a exemplo de São 
mais de 40 milhões de assoc!ados. Paulo, chora. com os que choram e só restªdes, 0 triunfo, embota efémero, do 

comuni.5mo na Europa e na America, Sáo estes alguns. · dos fatores humano- Deus pode l'mR:lir o oceano imenso de 
será o maior castigo às. Deus para as 

divinos que intervieram na extensão do amarguras que saturam o grande e ge- nações que repudiam a mensagem de 
culto ao Coração da. mais terna das neroso coração de seu Viga.rio nesta 
Mãe~. · terra. amor que nos trouxe Jesus Cristo. 

Entretanto o Papa não se entrega a 
Nem parecerá novidade o acordo que Devem na verdade ser bem grandes uma tristeza desalentadora. 

tomamos, relembrando haverem sido os crimes da humanidade para que Deus Sabe ele que Jesus Cristo tendo res-
muitas a.s Dioceses e nações já. consagra- a castigasse deEsa. maneira. suscitado dentre os mortos, já não morre. 
das ao Coração ãe Maria. Basta recor- É ele todo amor e misericordia e mais 

Mais hoje, mais amanhi, ha de soar dar a Consagração do Equador em 1892, inclinado a perdoar do que a punir. a hora de Deus. 
,assinada pelos Bispos e Autoridades, a A guerra atual é a hora solene de , 
da França, por ocasião da guerra mun- Deus, a hora das reivindicações divinas. 
dial, em 1914; a da Belgica, por obra Essa horrorosa carnificina é uma é10-
do Emo. cardial Mei'cier; a do Mexico, quente demonstração da. justiça de Deus 
durante a perseguição comunista; a da e de seus direitos !n.Afienaveis. 
Bolivia, em 1927; a de Portugal, em E esse espetaculo repugnante da m!-
rn31; a do Chile, em 1932, ·tomando seria humana da revolta contra Deus, 
parte todo o Episcopado. E na Italia, do esquecimento completo do sobrena-
o mesmo Sumo Pontífice Leão XIII apró- tura1 que confrange sobremaneira o co-
vou em 1898 a formula com que deviam ração· do Papa, A, ruptura com Deus 
todas as Dioceses renovar anua'lmente a foi completa. Inclividuos, familias e Es-
sua Consagração ao Coração de Maria, tados viviam e ainda. vivem como se 

A CAMINHO DO TRIUNFO 
Deus não existisse. 

Em quase todos os pal.5es catolicos, 
nos quai.5 Deus deveria descansar seu 
coração paterno, reina n. mais desoladora. 
indiferença religiosa, 
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A Capela do Sanatorio Nossa Senhora. de Lourdes 

Conforme noticiamos, nos dias 5, 6, 'I 
e 8 de abril p, v., será realizado no Sa· 
na.torio Nossa Senhora de Lourdes, ei:n 
Vila Mascote, o primeiro congresso 
Eucarlstlco que se promove dentro de 
um hospital. 

Os trabalhos preliminares continuam 
a ser feitos com grande .entusiasmo e 
proveito. As teses já foram escolhidas 
e di.5tribuidas, e o programa geral está 
cuidadosamente estudado. 

No grande pateo que circunda o sa.
natorio será. levanta.do o Altar Monu
mento, que será palco deste grande 
acontecimento. 

As internadas-congressistas contam 
com o decidido apolo da população ca.
tolica de São Paulo, que certamente ha
verá de acorrer àquele local nesses dias 
felizes. 

As inscrições de Congressistas, pode· 
rão ser feitas no Secretariado Geral, à 
rua Aureliano Coutinho, 109, na curta 
Metropolitana, ni Radio Excelsior e na 

ru~ Marco:i!, 34, 6.o andar, salit: 63. 
o secretario Geral deste congresst. 

Eucarlstlco é o Revmo, Pe. Burcardo 
Scholer, s. D. s. 

O Hino do Congresso foi composto pe• 
lo Revmo. Pe. Jorge Braunn, S.V.D., 
e a_ letra é de autoria da srta. Concei• 
ção Ferraz. 

Todos' os sabados, ao meio-dia, pel;l 
Radio Excelsior, fala uma das interna• 
da.s dando noticias do Congresso Euca• 
ristico. 

Que ninguem se exima de cooperar com 
estas doentes, que tão dedicadamente 
estão trabafüando para dar a Jesus Sa
cramentado esta · publica manifestação 
de amor. 

i,; bom · ter presente que elas necessi• 
tam de ajuda de cada um, por pequena 
que seja. 

As alunas do Curso de Formação Fa• 
miliar da Escõla de Serviço Social, irãc 
cooperar com a confecção de bandeir~ 
e ornamentação do Altar Monumento, 

O . 413.º ANIVERSARIO DAS APARl~õES 
OE TEPEYAC 

Milhares de operarios mexicanos prestam homenagem 
· à Virgem de Guadalupe 

A atitude dos 
A devoção a Nossa Senhora de Gua

dalupe, Padroeira do Mexico e das 
America:i, "manteve a tradição sal
vadora do mais essencial da patria ", es
creve· o semana.rio "Hoje" da cidade do 
Mexico ao dar uma cronica ilustrada 
das correntes humanas que vão ao lu
gar onde se venera a milagrosa · ima
gem da Mãe de Deus, por ocasião das 
festas gu11.dalupanas de dezembro. 

"Alem disso diríamos que pôr cima 
de todo o movimento social e politico 
do pais, o lndio ag•iarda, todavia, a ver
dadeira liberdade; a que conforme as 
suas tradições e a.os seus anseios, depen
de unicamente da vontade de Deus por 
intercessão de sua Santíssima Mãe", 
observa o semanar!o mexicano. · 

Duzentos mil operarios acudiram ao 
Santuario de Tepyac para orar pela paz 
mundial, pelas intenções do Soberano 
Pontifice - de quem pediram a benção 
- e pelas necessidades da patria; a pe· 
regrinação foi organizada pela União 
Nacional dos Opera.rios Guadalupanos. 
Noutros lugares da Republica. .se estima 
que cento e vinte mil operarios realiza
ram atos semelhantes. Dias · mais 
tarde, de Xochimilco, Santa Cruz, São 
Gregório e Natividade acudiram uns du-

Pereg~inação 
protestantes 

de indigenas· 

zentos indigenas vestindo seus trajes ti• 
picos e trazendo cestas cheias de flores 
para a.sslstir a uma procissão especial 
e receber a benção do Santis.slmo Sa
cramento; uma original banda de in• 
digenas alegrou a cerimonia. Todos os 
dia.rios concordaram "º elogiar "a maior 
ordem, obediencia e disciplina" ·com 
que se celebruam as peregrinações. 
brilhantes e fervorosos. atos de culto no 
413.0 aniversario das _Aparições de Te
pyac, observaram o maior realce. "A 
Imprens~,", do Mexico, diz: "A cir• 
cunstancia de iniciar-se o Ano Jubilar 
Guadalupano nestes d!a.s, e de encon• 
brar-se a Ação Catolica em plena 
campanha" na defesa da '•té, "contr!• 
buiu a que a peregrinação operaria fos• 
se este ano mais importante, tanto no 
numero dos trabalhadores que concor
reram, como pelo fervor observado". 

O dr. Jesus Guisa e Azevedo, em sua 
coluna regular de ,,Novidades, referindo• 
se aos "protestantes, os revolucionarias 
e à patria mexicana", escreve: 

Digno coroamento dessas homel:),a.gens 
deveria ser naturalmente a Consagra
ção mundial. A i.5to se encaminharam 
os pedidos encaminhados à Santa Sé 
por diversas. nações do mundo catolico. 
O Emo. cardial Richard recolheu em 
Pari.s mais de Üm milhão de assinatu
ras para essa finalidade, sendo de no
tar que eram em numero maior as que 
partiram da Mensagem do Paroco de 
Nos.sa Senhora das Vitorias. 

Os pai.5es da America Latina, todes 
ca tol!cos, estão desprovidos de Clero: 

semeadores de cizania, agentes do es
plritb infernal 'áproveitam-se dessa cir- · 
cunstancia desoladora para difundir os 
seus ei-ros nefastos que culminam sem
pre no mais despudorado pagani.5mo. 

SAGRADA CONGREGAGÃO DOS REUGIOSOS 

"Não querem eles ouvir falar da -<í-ir
gem de Guadalupe. Ignoram ou fingem 
ignorar que cento e cinquenta mil ope
rarias, vindos de todos os recantos ·ao. 
país, foram prostar0 se no Santuario de 
GUAdalupe... No riaciona1 encon
tramos forçosamente o religioso, isto é, 
a realidade presente da historia. Não· 
é por acaso, não por decisão de chefes 
operarias, nem por medo -de sanções pe
cuniarlas qtte os mexicanos vão à cidade 
de Guadalupe. Vão porque g1i.erem ma
nifestar · sua religião. . . Os protes
tantes são alheios a este fenomeno re
ligioso e ao deprecia-lo e ao combate
lo nos trazem feitos e coisas estrangei
ras... Fiquemos no nacional. No na
cional encontramos o culto ã. Virgem dtl 
Guadalupe", 

Do Canadá, .Espanha, Brasil, Chi
le, etc., foram a Roma semelhantes 
mensagens, sendo de notar a do Episco
pado Argentino em 1921. 

Aos pa.stor!'s do rebanho de Cri.5to 
guiava-os o anelo veemente da salvação 
dos pecadores que é o carateristico da 
finalidade do culto a esse Coração Ima
cula.ro, sorrindo-lhes outrossim, a. con
fiança dulci..ssima de que o .Coração de 
Maria valeria pela pa.z interna e pela paz 
externa, ecelerando a venturosa paz e fra
ternidade universal. 

Toda via, era ao atual Pontifice que 
estava reservada a gloria de proclamar 
solenemente a soberania e patroclnio do 
Coração de Maria, nossa augusta Mãe, 
sobre a Igreja inteira. 

Em vista di.5to, á luz desta., conside
rações, seguindo as pegadas de Sua San
tidade Pio XII, na garantia dos bens 
que se derramarão sobre a nossa 
Arquidiocese, implorando a asslstencia 
do Espírito Santo e servindo-nos de to
da a nossa autoridade pastoral, deter
minamo.5: 

I - CONSAGRAR a nossa Arquidio
cese ao Coração Imaculado de Maria, 
no dia 15 de agosto, festividade da As
sunção de Maria Santíssima. 

II - Mandar que se consagrem ta.m
bem todas as Paroquias no mesmo dia. 

III - Que à Consagração oficia'! pre
cedam Trlduos solenes, com pregações 
adequadas. 

IV - Recomendamos ao veneravel co
Jeglo de Parocos p. organi.:;ação qestas ~~~... . 

A assistencia à Missa é negligenciada 
pela grande maioria dos catol!cos destas 
regiões, tanto nas grandes metropoles 
como nas cidadezinhas do interior. 

Trabalha-se aos domingos com a maior 
desfaçatez. O dia do Senhor é profa
nado pelos excessos dos. esportes, pelos 
cinemas malsãos ou lmorai.5, pela liberti
nagem das praias e divertimentos mun
danos. 

Riquezas e prazeres são a suprema 
ambição das massa.. descristianizadas. \ 
Enquanto uns nadam na opulencia e se 
locupletam de Qualquer modo, outros ge
mem na. maio~ m~ria. 

A familia, já ha um seculo, vem so
frendo golpes mortais. O matrimonio 
desceu de sua dignidade e passou a ser 
considerado mero contrato civil. 

As infidelidades conjugais multipli
cam-se de modo al.armante. Em quru,e 
toda a Europa campeia desenfreado o 
divorcio. Nos Estados Unidos, segundo 

Novo Diretor da Federação 
·Mariana de Sorocaba 

O Exmo. Revmo. Sr. D. José 
Carlos Aguirre, Bispo Diocesano 
de Sorocaba nomeou para o im
portante cargo de Diretor da 
Federação das Diocese de Soro
caba o Revmo. Sr. Pe. Francisco 
Ribeiro, S. Revma, jª' !Q_~Qµ 
~QSS.Ç, 

Creada uma 
rentes 

com~ssão para tratar dos assuntos 
aos aspirantes e noviços menores 

refe= 

O numero de julho pp, pa "Aéta 
Apostolicae Sedies" publica o seguinte 
Decreto: 

iAGRADA CONGREGAÇhO DO& 
RELIGIOiilOS' 

Decreto 

Para que mais eficaz e frutuosamen
te possa a Sagrada Congregação prepos
ta aos negocios. dos sodaliclos religiosos 
cumprir o munus que lhe é confiado 
pelo can. 251, o santissimo Senhor Nos
so Pio, por Divina Providencia Papa XII, 
na audiencia concedida no dia 24 de 
janeiro de 1944, ao <tbaixo assinado se
cretario, dignou-se aprovar com sua 
autoridade apostolica, a ereção e cons
tituição, no seio da mesma Sagrada 
Congregação. de um esJ)('Clal grupo <'li 
comissão ,;!e varões idoneos, que trate de 
todas as questões e negocios que, de 
qualquer maneira, interessem a educa
ção clerical e religiosa, bem como a 
inst!t~!ção nas letras, cienclas e minls
terio dos aspirantes e noviços menores, 
de 'qualquer Religião ou Sociedade, com 
vida comum sem votos. 

A esta Comissão assim constituída in
cumbem especialmente as obrigações que 
seguem:· 

a) definir e delinear os criterios fun
da.mentais e as · notas especiais entre os 
quais deve ser conduzida. de maneira 
continua a instituição dos Religiosos; 

iJ) vl~iii,r sQbr~ a§ Qrdep.aç~ proma.0 

nada., dos Superiores e Cap!tulos, nas 
quei;tões que. respeitam à educação e 
instrução; bem como observar e reco
nhecer as relações apresentadas neste 
particular pelos Superlorro e Visitadores 
.Apostol!cos. 

A comissão será convocada. para ses
sões ordinarias ou extraordinarias, ple
narlas ou parciais, conforme o exigirem 
a natureza e a importanc!a das ques
tões que devem ser trata.das. As sessõ!s 
serão presididas pelo Secretario da Sa· 
gradl'. Congregação. As discussões e de
clsões oportunamente serão redigidas em 
atM. 

Todas as coisas que devem ser trata
das pela Comissão, bem como aquelas 
que devem ser submetidas ao estudo e 
exame de cada um dos comissarias ou 
.peritos, serão col}gidas, ordenadas e con
venientemente preparadas pelos oficiais 
da Sagrada Congregação, aos quais com
pete tambc~, guardar em arquivo as 
atas e documentos que pertencem à Co
missão, fazer executar sob orienta
ção e autoridade do pre.s!dente as deci
sões, bem como avia~ as outras coisas 
que pertencem à prattca. 

Sem que obste n,.da em contrario, ainda 
que seja digno de especial menção. 

Dado em Roma, do Pala.elo da Sagra
da Congregação, no dia, mês e ano ci-
tados. · · 

(a) Fr. L. H. Pasetto, 
Secretario 

.(!l.). ~. Arcadlo Larraona, C. M, F., 
6iub-Secretario 

Dr. Durval Prado 
M edlco oculista 

R.. Senndor P11nlo l:l;.1,;tdto, t:l, 
6.o s.nCI. - Salas óU - 13 - li 

IES<J. <!a ttua Josê 1:lon1r,.0101 
Cons., com hora marl'IJ:da oelo 

'L'el.: 2·1318 

TOMADA DE HABITO 
Após uw Retiro Espiritual de deii 

dias, pregado pelo Revmo. Pe: Oli
veira 'S. J. realizou se no dia 29 de 
Janei~o _P p.', na Casa das Irmãs Mis
sinarias Zeladoras do Sagrado Cora, 
ção de Jesus. em Vila Pompeia, uma, 
grata e auspiciosa solenidade: vin
te e uma postulantes des~ Congre
gação toinaram o sto. habito, oito 
noviças Fizeram os primeiros votos e 
nove professas emitiram os votos 
perpetuos. 

As cerimonias revestiram-se qe 
grande i.olenidade e foram presidi-

. das pelo Revmo. Sr, Padre Provin• 
ela! dos PP. Camilianos, que deu o 
santo hahito às novas Religiosas e 
pela R-rda. Madre Catarina Ferr~ri, .. 
;;;uperiora Provincial das. Irmãs Mis
sionarias Zeladoras do Sagrado Co, 
Jação de, Jesu~. :_ ·· ·· ---. --.· . ...._ , 

'<', 

1, 



V 

O EPISCOPADO BRASILEIRO 
E A QUESTÃO RELIGIOSA 
lEANDRO BEZERRA MONTEIRO, GRANDE DEFENSOR DOS 

BISPOS NO f AR LAMENTO NAG!ONAL 
Jeraldo Bezerra de Menezes 

.... 
:' Inexata a. a.finna.çüo, engenhosamen
;Je divulgada, de que "a atitude do nos~ 
ISO Episcopado com relação a D. Vital e · 

;D. Macedo Costa foi de quase absolu· 
ta indiferença.". Jaaquim Nabuco, 
nutentico prosador e pensador po!itico, 
:tão desarrazoado na. apreciação do Pre
lado clindense, no empenho, atrevo-me 
& dize-lo, de justificar a injustificavel 
n.titude de Nabuco de Araujo na Questão 
Religiooa, ele proprio, .dçixou p&ssar, fo
itografando a. epoca, este trecho suma• 
!ln€11te expressivo: "a parcialidade do 
ilmper.ador os Bispo.<; a sentem, todos os 
:Bispos". (Um Esta.dista. do Imper!o -
tomo II - 1936, pag. 260). 

Como afirmar que os Bispos, todos os 
:Bispos, sentiam a. parclali'dade do Im
perador, senão a.través da manifestação 
deste sen tlmento? se os Prelados pro
clamavam tal parcialidade, lóglcamens 
te não assumiram na luta uma a.titude 
pe indiferença. 

E mais ainda. se o sentimento de 
il'evolta. expresso na. Circular, de 2 de 
março de 1874, do Metropolita, con
de de. S. Salvador, e nas representa
ções ao Imperador, de l.o de janeiro e 
(18 de fevereiro d.e 1874, feitas, .refãpec
tivamente, pelos Bispos de Mariana._ e 
do Rio - se esse sentimento, como con-

. fe$Sa. Nabuco, se entranhou no coração 
de todo ~o Episcopado, magoado e ofen
'dido (ob. cit., pags. 260. e 261), per
Eunto, houve indiferença? 

A não ser que se pretenda 'confundir 
'com tal o instante de duvida e incer
teza. causado pela carta-Antonell!, co
inhecida. por Gesta tua, documento que 
~ncheu a alma do preclaro Bispo do Pa
rá, como ele declara, de atribulação e 
amargura ( t,, Questão. Religiosa do 
BrasH perante a. Santa. Sê - 1886, pg. 
•183); mas, a~ nisto, bendito Deus, fo· 
ram sabioo e coernntes os Prelados bra
sileiros, persuadidos como estavam de 
que os dizeres da missiva, maldosamen• 
te truncados, expressavam as disposi
ções da. San~ Sé em relação à Questãc 
Religiooi.. 

Assim como no· meio do conjunto har
monioso dos atos apóstolicos, desapare
ce, na exat.a observação de D. Mace
do Costa aquela nota discordante da 
carta. (pagina 234) , assim tambem desa
parece como efemera e sem ·importan
cia. naquela. conjuntura a .natural re
~rva do EpiscopaC:.o brnsile!ro. 

A despeito de tudo isso, vou invocar, 
'através de um bom numero de cartas 
ainda lneditas, o depoimento pessoal, ~ 
incontrastavel, não só dos P1·elados do 
Imperio, ma.s de todo o gloriosíssimo 
Episcopado brasileiro, tanto p,ara des
truir com provas aquela ridicula acusa
ção, quanto para ressaltar o desprendi
mento e desassombro, o zelo e brilho 
com que Leandro Bezerra Monteiro, ca
tolico. fervoroso, advogou no Pa1·lamen
to Na.cional a causa ios Bispos, 

l\!ostramos, em outro ensejo, como ao 
destacado parlamentar se referiu D, An• 
tonio de Almeida Lustosa, Arcebispo do 
:Pará, -atualmente em Fo1·taleza, no seu 
excelente e documentadis.simo livro so
b~e ~Dom Macedo Costa". Revelamos, 
:igualmente, as letras consagradoras que 
lhe dirigiram D, Luiz Antonio dos San
tos, primeiro Bispo do Ceará, governa
dor da. Diocese à epoca da Questão Re
ligiosa, mais tarde Metropolita e Primaz 
do Brasil e seu sucessor, segundo Bispo 
do Ceará, D. Joaquim José Vieira, bem 
cerno as do Revmo. Padre José Louren
ço da Costa Aguiar ao pedois Conego . 
•Vigario Geral de D. Macedo Costa n~ 
·província do Ama.zonas e, ainda, pri
meiro Bispo de Manaus (A Questão Re
ligiosa. no Ceará. - LEGIONARIO -
São Paulo, 22 de outubro de 1944). 

Não nos limitaremos a esses lrrecusa
yeis depoimentos. 

Num cartão do Rio .de Jane!l'O, 10 de 
dezembro de 1907, D. Carlos L. d'Amour, 
Arcebispo-Bispo de Cuiabá, lembrava ao 
dr. Leandro: "Conservo aindi o im• 
portantissimo discurso que V. Excia. 
como deputado proferiu na ·camarn, em 
favor dos Bispos,. por 9casião da Ques-
tão Religiosa". · 

E porque citamos um Prelado de Cu!a
bá, vem a. pelo o testemunho do Antis• 
tite que respondia pelos destinos da Dio
cese ao tempo em que a. apostasia ma
çonica. pleiteou entre nós, com o "pla
cet" governamental, as honras do al
tar. . . Dignas de leitura estas linhas 
tão elegantes, tão sentidas, tão p!edo· 
sas: 
' "Ilmo e Exmo. Sr, Dr. Leandro Be
zerra. Monteiro. 

"Deus seja para sempre com V. Excia. 
' "Recebi a prezadisslma carta de V, 
Excia. datada de 16 de maio ultimo, e 
com ela. os três exemplares impressos do 
discurso sobre a maçona.ria, pronunciado 
por V. Exc!a. na ca.mara dos Sr:,. Depu
tados; tão grato, e honroso obsequio, 
quer, da carta, quer dos ditos exempla• 
res do discurso de V. Exc!a. eu muito, 
e muito cordialmente agradeço a v. 
Excia., e agradeço mesmo por pa.rte da 
1:1os.sa Santa Religião, e da Santa Igre; 
Ja. Catolica. Deu1;. Nosso senhor aben
çoe a V. Excia. e O encha do seu Es
plr!to de Sabedoria e Fortaleza. para as
sim continuar V. Excia. a combater os 
perseguidores da Santa Igreja, a quem 
V. Excla. defendeu com tanta clencia 
zelo e fervor; assim fizessem e proce~ 
dessem como V. Excia. todos os senho• 
res deputados! ... 

"Velho e sem prestlm'> algum aqui 
fico às ordens de V. Excia. desejando 
,muito ter uma ocasião, em que eu possa 
manifestar a muita estima, re~peito, 
amor e gratidão, que devo e tributo a 
V. Excia. tão dlgno Filho da Santa, Igre
ja·, e tão benemerito representrnte da 
nação. 

"Deus glgjrde a V. Exc!a. por muitos 
anos em Sua Graça,, e M mesm ~ o faça 
sempre e ~m tudo tão feliz e venturoso, 
. como de coração ardentemente deseja. 
. "De V. Excia. 

"Servo humilde e amigo afefüooo e 
obrigado - José, Bispo de Cuiabá, Cuia
bá, 18 de julho de 1873". 

De M_inas, o venerando D. Antonio Vi
çoso, Exmo. Bispo de Mariana, em car
ta da. Chacara da Cartucha, aos 5 de 
outubro de 1874, dizia a Leandro Berer
r11,: "Olhan-:lo para o .seu retrato, lma
~~o -Ci~ o ~u ven._qo com atenção .ªos _ 
~~~~da 

na. resposta que está preparando para 
lhes dar". E concluía por esta forma: 
"Seja Deus louvado que dá a v. Excia.. 
conhecimt!n'.•J e animo para discorrer 
tão acertadamente e responder às Ob
jeções~'. 

Deste Prelado ilustre, autor de ener
gica representação sobre D. Vital a S. M. 
o Imperador, em Lo de janeiro de 1874, 
são ainda estas palavras bem significa
tivas àquele deputado: 

"Multo e multo lhe agradeço o miíno 
do seu precioso discurso. Parece-me 
que um catolÍCo não deve falar de outro 
modo, ainda que lhe custe a prisão, o 
desterro, ó veneno e a morte. Haverá 
mais um Martir. continue., meu aini
go. Deus o abençoe e' o conte no pe
queno numero dos escÓlhidos" (Ma.r!ana., 
22 de juho de 1873), 

Da terra de Pirntininga, recebeu 
Leandro Bezerra inequívocos aplausos, A 
todos, sobreleva a carta escrita, em 14 
de · julho de 1873, por D. L!ns, Bispo de 
São Paulo,, na qual ha referencia., aos 
trabalhos da Càmara, onde - diz-lhe o 
A_ntistite - "tão relevantes serviços tem 
prestado à causa ·da religião e do Esta
do". E adianta, testemunhando a 1·e
percussãb em todo o Brasil da questão 
episcopo-ma_çonica: "Aceito com verda
deiro reconhecimento os dez exempla• 
res de seu luminoso discurso sobre a 
questão religiosa que preocupa atualmen
te o espirita publico em nosso país." 

Do extremo sul, chegaram igualmen
te ao parlamentar catollco expressões 
confortadoras, de admil·açáo e incita
mento. Praz-me citar, na integra, a en
cantadora carta de D. Sebastião, Bispo 
do Rio Grande, datada de Porto Ale
gre, 10 de junho de. 1873: 

"limo e Exmo. Sr. Dr. Leandro Be
zerra. - Honraélo com o prezado favor 
de V. Excia. de 16 de maio, que ontem 
me veio às mãos, agradeço a V. Excia. 
sua delicadeza e atenção para comigo, e 
ao mesmo tempo acuso o 1·ecebimcnto 
dos exemplares do seu brilhante discur
so na Assembléia Geral, que li com in
tima consolação, com o qual V. Excia. 
defendeu corajosamente e com profun
da. proficiencia, a Igreja do Bra.sil, tão 
cruelmente . atacada na pessoa de seus 
Bispos pela impiedade maçonica . 

"Não se! como Louvar e agradecer a 
Deus Nosso Senhor essa graça lnapre
ciavel de suscitar· no seio da. Represen
tação Nacional, não obstante a miseria 

· dos tempos, tão generosos atletas, que, 
como V, Excia., não se envergonham de 
alçar uma voz poderosa em defesa da 
verdade e do direito oprimido! É sinal 
quo Deus ainda não desamparou o 
Brasil. 

"Continue V. Exci,a.. nessa g!oriOsa ta. 
refa, · e as bençãos de Deus e dos seus 
concidadãos, que se prezam de filhos da 
Santa Igreja catolica, descerão abundan
tes sobre V. Excia., .cujo nome será lem
brado sempre com gratidão e amor. 

"Os jornais · dei;ta, terra, todos, sem 
exceção de um só, hostis à Rel!g!ão, não 
publica.um ·nenhum · dos discursos pro
f ei,idos nas . Camaras em defesa dela, ao 
passo · que 1;epeti!·a.m com elogios os de 
seus inimigos. Por· esta circunstancia 
muito estimaria obter, sendo poss!ve), 
maior numero de copias desses discur
sos para espalhar por entre os nossos 
diocesanos. 

"Se V. Excia. achar em mim algum 
prestlmo para o -seu serviço será favor 
ordenar-me que o ponho todo à sua 
disposição com a melhor vontade, assi
nando-me com a mais alta estima e con
sideração. 

De V. Excia. 
Am.Ó e Obrg.o Servo 

Sebastião, Bispo do Rio Grande". 
Antes das medidas adotadas por D. 

Vital e D. Macedo Costa, coube a D. 
Pedro Maria. de Lacerda suspendJr de 
algu= ordens · religiosas o Sacerdote 
que, em 3 de março de 1873, fizera no 
Grande Oriente um Jiscmso na se-ssão 
em homenagem ao grão-mestre viscon
de do Rio Branco. , 

A medida do eminente Bispo de S, 
Sebastião do Rio de Janeiro causou ce
leuma e teria sido, por assim dizer, o 
ponto de partida da Questão Religiosa. 

Tenho presente, descrita por D. Ma
cedo Costa, a chegada de D. Vital ao 
Rio, em 13 de janeiro de 1874. Apres
sou-se D. Pedro em visitar o Prelado 
olinde11se, e após "beijar-lhe as mãos 
com lagrimas, passava-lhe ao pescoço 
a sua cruz pastoral, dizendo-lhe: Exmo. 
Senhor tem V. Excia. toda j urisdlção 
nesta Diocese, onde acab11, de chegar 
prefão; meu c\~ro, o cabido de minha ca
tedral folgarão de por-se às suas or
dens; digne-se V. Excia. abençoar-noo 
a . todos, que a benção de um confesso1· 
de Jesus Cristo é um penhor de salva
ção!" 

E que a bela e douta reptesentação .so
bre a prisão e processo de D. Vital 
dirigiu este digníssimo Bispo de São se
bastião do Rio de Janeiro ao Impera
dor, em 18 de Janeiro de 1874, ao qual 
declat·ou perempto1·iamente: "se ras
garmos o Evangelho, não respeitaremos 
a Constituição; se não brada1·mos e bem 
alto Viva Cristo! não poderemos bradar 
Viva o i>r. D. Pedro II"! 

Vamos passar à comovente missiva di
rigida. ao dr. Leandro Bezena por D, · 
Pedro Ma.ria de Lace1·da em 14 de ju
nho de 1873, onde o inclito Prelado não 
pôde esconder o protundissimo pesar 
que ll'le causou o Aviso do governo im
perial, datado de 12 Jac:ue!e m~ e ano. 
Por este ato, foi dado provimento ao 
recurso intt-,posto pela Irmandade do 
Santíssimo Sacramento d11, I.~reja Ma
triz da cidade do Recife contra a. deci
são respeitavel de D. Vital que a jul~ 
gou Interdita e intimado o Antl.stite a · 
fazr,ir cessar os efeitos da . interdição. 
"Foral da J,\'Iaçonaria Brasileira.", ei& 
como foi tal\11,dO, com toda a razão, pelo 
Conselheiro Zacarias, o Aviso de' 12 de 
junho de 1873, 

Aqui temo~ a cart,a. de D. Pedro, que 
merece ser incorporada. aos An(l.l.s da. 
Questão Religiosa.: 

"Exmo. sr. 
"Que nobreza de car.ater, que ortodo• 

xia de ~entlmentos· revela V. Exc!a, na 
carta que teve a bondade de escrever• 
me, e. que tanto consolou meu cora.ção 
profundamente magoado pelo eqerR\\ndo 
il,_tQ g4e o Jornal hole uubl!ca. 

"Descatolizaram minl1a patria.l Cria
ram umà Rellgiáo, uma Igreja. que não 
conheço, e que não é a que meus pais e 
mestre.s me enslna.ram a amar e pro
fessar! 

"Não sei deveras que dogmas, que mo
ral, que direito, que liturgia, que esp!• 
rito é o desta Igreja que nem é a Ca
tolica, nem a anglicana, nem a russa., 
nem a protestante 1 

"V, Excia. faz bem e atã deve protes
tar como brasileiro, como catolico, como 
representante de uma nação, catolica. na 
sua. maioria e que vê agora, o governo 
arvorar uma religião que o muncto não 
conhece. E por que;, a querem vestida à 
Catolica?... V. Exc!a. jurqu manter e 
defender esta Religião: cumpra pois seu 
juramento! 

'' Se · nada conseguir; salva s.ua. cons
cicnci.a. e evita remorsos para a vida e 
para a morte, e ganha os a.plausos da 
Igreja que é imortal e as bençãos de 
Deus que está no céu. 

"Os outros querem transigi.-? Pois 
saibam que se a transição é boa para 
viver, a. fidelidade é melhor para morrer. 

"Haverá. Padres que aconselhem· si
lencio e tra.nslgencias e prudenc!as cju 
sangue e da carne, como diz a Escritura? 
Rão ministros de Cristo traidores a 
Cristo. 

"Proteste, porem, em termos habeis, 
guardando iµoderação no modo, firme
za. porem nos princípios, e respeito ao. 
governo no que· não é contra Deus e 
conveniente separação no que !or con
tra Deus e_ sua Igreja. 

"No parecer da Secção do cónselho 
de Estado ha cousas que muitos Papas, 
é ha. pouco o Concil!o Vaticano, con- · 
denaram. A quem ouvir, ao Concilio 
ou ao Conselho? A quem preferir, aos 
homens, ou àquela. de quem Jerns disse: 
Qui vos audit, me audlt; qui vos sper
vit, me spervit. 

"Deus Ilumine a. V. Excla. e aos 
Exmoa. Deputados Catolicos da nossa. 
A.ssembléia. 

"De V. Excia. M.o at.o e ar.o s.o -
Peqro, Bispo de s. sebastião do Rio' de 
Janeiro". 

Como se está vendo, contra a reap
da de dos .!atos, bulas pontifícias, deci
d~de .dos fatos, bulas pont!ficias, deci
soes conc!Jiares, o governo Imperial fun
dado de princípios regalistas e hereti~ 
cos, pretendçu, nem . ma~ nem me
nos, forçar o Espiscopado - faz tris
teza. lembrar -,, a reconhecer e aplau
dir a . maçon.aria como instituição be
neficente, inofensiva e amiga da Igre
ja ... 

O dilema era• treme11do, porque esta 
submissão ao ,poder temporal importa
ria. desobediencia. e hOst!lidade à Santa 
Sé. Eis ai o verso e o anverso da ques
tão. 

Fizeram muito bem os Bispos, louva
do Deus, repudiando a absurda e inexe
quivcl imposição. Repudiaram-na com. 
a palavra memora.vel dos Apostolo.s; non 
possumus. Realmente. Jamais · pocie
riam descambar para. a maçonaria e as
sen.tir n.a. criação, éomo ponderou o Pre
lado do Rio de 'Janeiro,· ''de úmé. reli
gião que o mundll não conhece, vestida 
à catolica'' ... 

comiderem nisto, e calem-se, os apres
sados e injustos criticos dos grandes Bis
pos de Olindjl. e do Pará1 "cuja. atitude, 
separando nitidamente catolicismo e ma
çonaria, veio marcar - escreve T;is
tão d,e Ata.ide - o inicio de uma. nova 
era, é um novo perlodo da. nossa forma
ção esp!l'itual '' (Politica. - 3.a ed, -
1939, pag, 281); 

Ao de D. Pedro, ajuntemos o depot. 
mento de_ D. Joaquim, Arceb~po do Rio 
de Janeiro,. que, neste topico, relembra. 
a ação de Leandro Bezerra: 

"Durante a questão religiosa. que cau-
. sou a prisão dos Bispos, eu· ach.ava-me 
na E:1xopa; mas conservo gra.t!s.stma . 
lembrança do denodo com que · bateu-se · 
V. Exci(l., com poderosos adversar!os a 
favor da causa catolica, espesinhada 
pelo bando impio e sacrílega.mente sa• 
crifica.cta às vaidades do então nosso lm• 
perador D. Pedro II. ' ' 

"Mas, Deus non lrridctur, e o noll~ 
tangerli Cdstos mcós é pa)avra de Deus" 
(14 de março de 1900), 

Vamos por ultimo dar a palavra. a 
D. Manoel Joaquim da S!lvcira, então 
Arcebispo da Baia, Metropolita e Pri
maz do Brasil, Conde de São Salvador 
a <iuem de' sua prisão o Bispo de blin~ 
da chamou "grande e valente general". 
Da. ce.rta que dirigiu a Leandro Bezerra 
aos 23 de maio de 1873, extraio o seguín
te trecho: 

"Tenho a honra de acusar a recep
ção das estimaveis letras de V. Excia, 
com as quais teve a bondade de enviar
me alguns exemplares do folheto, que 
contem o eloquente e erudito discurso 
que V. Excia. pronunciou na. camara do~· 
senhores Deputados, em prol cfa. Reli· 
gião, e não somente agradeço a V, Exc!a; 
a. bondade, que comigo usou, como tam
bem felicito a V. Excia. por tão 
impol'tante, como erudito trabalho; ben
dito seja. Deus, que não deíxa de sus
bitir defensores da nossa Santa Reli· 
gião da importancia de V. ·Excla., e fa. · 
ço votos ao Todo Poderoso, para que 
recompense a. V. Excia. tanto nesta. vida 
como na outra", 

ll: bom lembrar que este respe!tavel 
Antistlte se apressou em publicar, pre
cedido de nota vel Pastoral, o breve do 
Santo Padre Pio IX, dirigido ao Bispo 
de Olinda, 

Eis, exuberantemente demonstrada, a 
posição do Episcopa.do Brasileiro - hon
ra 1he seja! - de apolo inestrito a.os 
valentes Prelados D. Frei' Vital e D. Ma
cedo Costa. Ai está, inetraga velmente 
testemunhado, o papel decisivo desen
volvido por Leandro Bezerra no Parla
mento Nacional, em defesa da Igreja e 
de seus dois , inolvidavels digna.tarios. 

CONGREGAÇÃO . MARIANA DA 
ANUNCIAÇÃO, DE SANTOS 
Para. reger oo destinos da Congregação 

Mariana de Nossa Senhora da Anuncía
ção, que funciona. no Santuar!o do Co
ração de Jesus, de Santos, no a.no com• 
promissal de 1945, foi empossado, a 6 de 
ja.neil'O pp. o seguinte Conselho gernl: 

!'residente - En!o Emerich de souza; 
l ,o Assi:ltente - Antenor Pereira. Co• 
laço; 2.o Assistente - Jostl Telxelrà Coe. 
lho; secretario geral - . Augencio Mi
randa; Tesoureiro geral .,., Moaclr M;on
teiro de Toledo; l.o Instrutor - Sine~ 
s!o de And1·11,de Fernandes; 2 .o· Instru• 
tor - José Maria de Ara.ujo FOntes, e 
Diretor da Schola Cantorum - Byron 
Evangelista de Almeida. Consultores: 
Angelo Aul!cino, dr, !\ntol).io Abl11,3 Fi
lho, Francisco Servulo da. Cunha. Jr., 
dr. GrlmaJdo Outra, José Ev,mgellst.a. 
de Almeiri,. Jr., Leonel Pe1·e1r11,, Ma.noel 
Pinto Lage, Milton Evangelista. de Al• 
meida., · Pedro .Coleto do,s santos, Rodol
fo Eduardo F'oM<::®i e . Vicente flk>v-.ri"'• 
no l1orei 

.CEGIONARIO 

------------------------ "O EVANGELHO EM ACÃO SOCIAL~ 
-, .. 
r 

Benção ·e aprovações do Episcopado' 

RENDAS 
RENDAS -
RENDAS 
RENDAS 

Proprias para Roquete e Alvas. 

O dr. Placido de Melo publicou recen
temente em forma de opusculo todos os 
seus artigos e conferencias em favor· da 
Instituição de Caixas Rurais, como um 
dos elementos do nosso apostolado so
cial, nos domínios da economia. 

Pelo aparecimento desse seu "Evan
gelho em Ação Social" recebeu o dr. 
Pla.cido de Melo as seguintes bençãos e 
aprovações do Episcopado Nacional: 

de Noivas. Proprias para Vestidos 
Proprias para Lingerie finas. 
Para todos fins . Nacionais e 
irangeiras. 

De D. Francisco de Aquino Corrêa, 
Arcebispo de Cuiabá: "Ao prezado ami
go dr. P,lacido de Melo, envio' afetuoso 
saudar ln Domino, ao mesmo tempo que 
lhe agradeço o mimo de seu !iv1·0 a que 
deu o sugestivo titulo de "O Evangelho 
em Ação Social", e cujas paginas nos 
revelam, não somente· o zelo do cato
Uco em atividade, senão tambem a elo
quencia do homem de letras. A efãtes 
agradecimentos, aqui lhe junto as mi
nhas congratulações e bençãos, com os 
melhores votos a Deus por que prospere, 
sempre mais, a bem do nos,so povo, nes
ta. hora de odios e carnificina, a sua obra 
pacifica de caridade". 

A NORTISTA 
RUA DA LIBERDADE, 100 

SÃO PAULO 
FONE: 2-2593 

4 DE FEVEREIRO 

S·ANTO AN DR É COR-SINO 
De D. Carlos Ca1melo de Vasconcelos 

l\Icta, ArcebisPi!! de Sã.o Paulo: "ln si
nu Jésu ! sou-lhe devedor de uma pala
vra de agradecimento pela gentileza da 
preciosa. oferta -de seu oportuno traba
lho - "O Evangelho em Ação social". 
Perdoe-me a demora e creia. na minha 
simpatia pela patriotica cruzada em prol 
das Caixas Rurais. · Influenciado pela 
Je!tura. de seu livro, disse eu a.lgo em 
entrevista. ao Correio Paulistano, de 7 
de setembro ultimo. Sinto que, neste 
momento de muitas ocupações e pre: 
ocupações para mim, não ~a deter
me mais sobre assunto de tão capital 
importancia. para, a vida economica e 
moral de nossa patr!a. Em São Paulo, 
serei feliz se puder, de algum modo, co
operar com o meu caro amigo, nessa 
abençoada e-mpresa ". 

Fatos como os que referem os san
tos Livros, de Deus ter ouvido as ora
ções de piedosos esposos e ter-lhe 
dado prole, depois . de longos anos, 
passados em aparente esterilidade, 
tem se repetido na vida dos · Santos, 
como prova a de Santo André Cor
sino. De nobre familia dos Corsini, 
em Florença, . nasceu André no dia do 
Apostolo do mesino nome, coinciden
cia que determinou os pais a darem 
este nome ao prnnogenito e muito de-
sejado filho. . 

Antes de dar a luz, a piedosa mãe 
teve um sonho siPlgular, que bastan
te a impressionou. Viu que o filho 
erà um lobo, o qual, correndo para a 
Igreja dos Carmelitas, à entrada da 
mesma se transformou em cordeiro. 
A significação deste sonho muito mais 
tarde se déscobriu. André não foi um 

'filho como ·os pais tinham desejado; 
muito pelo contrario. Desprezando or
dens, conselhos e ameaças dos proge
nitores, muitos· desgostos lhes causa
va. Certa vez, em ocasião de grande 
magoa, a mãe disse-lhe: "Meu filho, 
estou vendo que és o lobo que me foi 
mostrado em sonho. A primeira par
te deste sonho está realigada. Quan
do chegará a segunda, que te mostre 
transformado em cordeiro?" Muito 
impressionado com .. estas palavras da 
mãe, André pediu-lhe que lhas expli
casse. A mãe contou-lhe o sonho e 
disse-lhe ainda que tinha feito o vo- · 
to a Deus e M9ria Santissjma de con
sagra, o filho· a seu santo serviço, vo
to este cujo cumprimento não só dela 
dependia, , 

André, muito comovido com o que 
ouvira, caiu aos pés da mãe, chorou 
amargamente e prometeu emenda d"' 
vida. Foi a Igreja dos Carmelitas, pe
diu admissão na Ordem, fez-se reli
gioso da Ordem do Ca[mO ·e começou 
uma nova vida. Tentações as mais 
terríveis e. Írllpertinentes, que demo
nio, carne e 'mundo lhe causaram, 
com ·a gr;;iça de Deus corajosamente 
as venceu, e ficou perseverante na 
sapta. vçcação. Após o noviciado;,. os-
supei"iores: mandaram-no para Paris 
onde;: com: muito brilho concl~iu'. os 
estudos.·. ªQuando soube que os, · Pª"' 
rentes lhe preparavam carinhosa e 
festiva . recepção. em. Florença, onde 
devia celebrar a primeira Missa·; ·. foi 
a um convento bem distante da ci
dade natal e celebrou a Missa com to
dõ o recolhimento, 

Já naquele tempo se lhe notavam 
cousas extraordinarias na vida réli
giosa. A um primo seu, João Corsini, 
livrou de um tumor maligno na gar
ganta, impondo-lhe ai; inãos e fez com 
que este parente se convertesse a 
Deus, depois de ter levado uma vida 
bem desregr.ida. 

Convidado para batisar o filhinho 
dum amigo, durante a santa cerimo
nia começou a chorar am~rgamente. 
Aos que lhe perguntaram o motivo 
daquela comoção, disse: "C::horo; por
que esta criança nasceu para a · des
graça da familia." E assim aconteceu. 
O · infeliz filho morreu como traidor 
da patria e todos os parentes foram 
degradados. 1 

Poucos anos depois foi nomeado 
Superior do convento em Florença e 
nesta qualidade, prin'cipalmente como 
pregador, trabalhava com muito bom 
resultado. Quando morreu o Bispo de 
Fiesoli, o cabido daquela Diocese ele
geu André para sucessor. Este porem, 
sabendo o resultado da eleição, re
tirou-se a uma cartucha bem distan
te, e baldados foram as diligencias 
para encontra-lo. :Houv.,..então i;egun
da sessão dos eleitores, para procede
rem a urna 11ova eleição. Não chega
ram a realiza-la, pois uma criança 
de três anos exclamou em alta voz: 

- "Deus quer que André seja o nos
so Bispo. Ele está na cartucha em 
oração." Uma comissão que para lá 
se dirigiu, achou o Santo, como a voz 
infantil tinha afirmado. André, por 
sua vez, teve um aviso do ceu para 
aceitar o novo cargo. 

Sendo Bispo, em nada modificou a 
vida, a não ser nos exercícios de pe
nitencia, que aumentou. O uso do cili
'cio era çonstante. Á recitação do bre
viario acrescentou a dos salmos pe
nitenciais e uma dura flagelação. A 
mesa do Santo _Prelado efi pobre, e o 
jejum, frequente hospede de sua ca
sa. Gi·ande parte da noite passava-a 
em oração e meditação, e para o re-

alvo das simpatias dos diocesanos. 
Todos o amavam como um verdadei
ro pai, e o veneravam como um San
to. Desta maneira era muito grande 
a influencia que André exercia so
bre o espírito dos suditos. Mui-· 
tos se convertiam, outros faziam as · 
pazes· com os inimigos. Em Bolonha 
existia grande divergencia entre a 
aristocracia e o povo. Todas as tenta
tivas da parte do Clero· e de pessoas 
importantes, para conciliar os parti
dos, tiveram resultado negativo. · Re
ceiando peiores consequencias, o Pa
pa Urbano V incumbiu ao Bispo de 
Fiesoli a mil;são cí'e restabelecer a paz 
entre as duas · partes inimigas. O que 
pàrecia cousa impossível, André o 

-cons~guiu e seu nome estava na boca 
de todos, que o bendiziam como o an~ 
jo da paz. 

No ano· de 1372, na noite de Natal, 
teve um desmaio. Uma voz no céu 
anunciou-lhe a morte para o dia 6 de 
janeiro. No dia seguinte, 26, lhe so
breveiu uma febre, qué não mais o 
deixou. Preparando-se para' a viagem 
da eternidade, recebeu com muita de
voção os Santos Sacramentos. As ul
timas palavras que disse, foram: 
"Agora deixai, Senhor, partir em paz· 
o vo~so servo, segundo a vossa pa
lavra." - O corpo do Santo descança 
na Igreja dos Carmelitas, em Floren
ça. O povo, em .·vez de rezar pelo des
canço eterno da alma do Bispo, diri
gia orações ao que tinha em reputa
ção de Santo. Urbano VIII canoni
zou-o em 1639, traru,ferindo-lhe a 
festa para 4 de fevereiro. Santo An
dre Corsino é o padroeiro da cidade 
de Florença. 

De D. Helvecio Gomes de Oliveira, Ar
cebispo de l\Iariana: "Recebi, em via
gem, "O Evangelho em Ação Social", 
cujas paginas li com pl'azer. Envio-lhe 
os melhores e maiores parabéns, infor
mados de minha benção episcopal",. 

De D. Sel'afim Gomes Jardim, Arce
bispo de Diamantina: "Confirmo e re
novo as bençãos já enviadas em prol 
da. magnifica empresa das Caixas Ru
rais". 

De D. Atico Euzebio da Rocha, Arce
bispo de Cm·itiba: "Muito penhorado, 
agradeço-lhe a oferta de seu livl'o "O 
Evangelho em Ação social". E a es
ses agradecimentos, junto sinceros lou
vores pelos esforços que tem realizado 
em prol· da proveitosíssima iniciativa. 
Firmada nos princípios cristãos, ela 
concorrerá. certa.mente para o bem eco
uomico _geral. Que jamais lhe faltem as 
bençãos de Deus! " 

•DeD. Antonio Augusto de Asslz, Ar
cebispo-Bispo de Jaboticabal: "Agra
deço o livro e as noticias enviadas so
bre a. organização das . Caixas Rurais. 
Vou pedir a Nosso senhor, na sant» Mis
sa, que o ajude a. vencer sempre nes-

~'DEFENDENDO SUAS TERRAS, A POLONIA 

DEf ENDE SUA . IGREJA'' 
'Se:rm:ãó: 'de: Monsenhor 

silica · de Sudbury, 
Kaczynski na 
na Inglaterra 

Ba• 

Despach'O procedente de Londres, do 
correspondente da N. e., transmite uma 
noticia. referente a situação dos polone
ses perante a invasão bolchevista, que 
a. seguir tra.nscrevemos: 

A fé de nove milhões de catolicos 
está améaçada . pelas prettnsões russas 
11?. Polonia,. disse àqui num sermão o 
Revmo. Mons. Zymant Kacznski, ger~n
te geral da KAP, agencia polonesa da 
imprensa cato!ica, é ex-Ministro do Ga
binete Polonês, na Basílica de Nossa 
Senhol'a em Sudbury, 

"Que acontecerá a três províncias 
eclesiastlcas, com tr~s Arcebispos e cin
co Bispados, cm terras onde· vivem no
ve m!lhóes de catolíco.s dos ritos latino 
e catolico-gl'ego? pergunta o Revmo. 
Mon:S. Kaczynski, - Que acontecerá às 
suas Instituições e escolas catolicas, aos 
seu,s numerosos convent-0s e mosteiros, 
P, suas três faculdades ·de teologia e aos 
seus cinco Sem!narios seculares? Per
mitiremos que se perca o fruto de tan
tos seculos de fé viva e de piedade ca
tolica - fruto da civilização cristã -
somente p0r impor a Polonia a. linha 
Curzon? 

"A Polônia. jamais pactuou com o 
ma.1; jamais se dobrou sob a carga de 
dor e de perseguições. Hoje, em recom
pensa por seus sacrif!cios incomensura
veis oferecidos através de cinco anos de 
longa luta, se p,retende arrebatar a me
tade de seus territorios. E assim se 
realiza, violando principlôs proclama
dos que são símbolo e razão de ser des
ta. guerra, com procedlmen to oposto 
da Carta do Atlantico e das Quatro Li
berdades. Ao defender suas terras; a 
nação po\onesa defende sua Igreja e 
desta maneira, as conquista.s da c!vill· 
zação cristã". 

"Sabeis que é nas regiões orientais 
que se levantam os templos mais belos 
da Polonia? Não é impossível a.rra.n
car-nos do coração tão grandiosos mo
numentos arquitetonlcos, como são a 
Catedra:l e à Igrej9i de São Paulo, em 
V!lno; os templos dominicanos e be1·· 

narditas: as catedrais armenias e gre
go-catolicas de Lwow. Que acontecerá. 
ao magnifico santuario :e Vilno, ião 
polonês como ca.tolico, que guarda o 
lenço milagroso de Nossa senhora. de 
Cstra Brama., e que cada ano é o lugar 
para onde se dirigem centenares de ,mi
.lhares de almas piedosas, não só da Po
lonia ma.s mesmo de outros paises bal
ticos? 

"se não queremos destruir a fé nos 
ideais por que lutamos e pelos quais 

· milhares de filhos nossos já ofereceram 
· suas vidas, ,impeçamos que sobrevenha 

e oprima. a Europa uma nova tirania.. 
Creio e sei que quem se apercebe do 
perigo dará voz de alerta. Um dos 
deveres prima.rios é defender aos de-
b~is contra a maldade dos fortes; é a 
obrigação que o Evangelho impõe tanto 
aos. indivlduos como às nações. · Is a ex
pressão mais visivel do mandato de a-mar 
ao proxlmo e de conviver em espírito 
de união ... " 

Circulo Operaria .Paulistano 
Em Assembléia Geral. realizada · no 

di::. 2 de dezembro de 1944, foi eleita a 
seguinte Diretoria, que regerá os desti
nos do Circulo Operar!o Paulistano, no 
bienio de 1945-46: 

Porfirio Prado (reeleito) - Presidente; 
Antonio da Cunha Freltas (reeleito) 

- Vice-presidente; 
)Maria. Alexandrina Prado (reeleita) 

- 1.a Secretaria; 
Americo Ietto - 2.o secretario; 
Benedito T. de Oliveira (1·eeleit,) 

l.o Tesoureiro ; 
Sebastião Perron! - 2.o Tesoureiro; 
Alfredo Basquera - Bibl!otecar¼, e 
Benedito Fortunato Pinheiro - De-

legado geral. 
A posse teve lugar no dia 28 de ja

neiro pp., às 15 horas, na ~ede social à 
rua. Salão Lobato, 49. · ' 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS - VINHOS FINOS, FHUTAS 
BlSCOUTOS E BOMBONS - GENEROS ALlMENTlC.:lüS 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
Igreja 

ta. como em todas as lutas, empreendi.e 
das para o bem da Igreja e do Brasil, 
Deus o abençóe ! " 

De D. José André Coimbra, JJlspo de 
Barra do Pirai: "Aceite a minha ben
ção e os agradecimentos pela remessa de 
"O Evangelho em Ação Socia.l", em que 
tão bem se definem as fin.alidade.s das 
caixas Rurais. Para.bens pela l.a Se
mana Social em curso, cujos trabalhos 
igualmente abençôo". 

De D. José Medeiros Delgado, Bispo d2 
Caicó: "Li o seu livro. Para aquilatar 
da importancia do fator economico na. 
vida. rel!g!osa do povo, bastará dizer
lhe: Numa paroqui<; que dirigi, duran'
te dez anos, havia capelas rurais. On• 
de os moradores eram assalariados co
muns, nem sempre podia eu celebrar 
em dias uteis. Bem diversa, entretan
to, a situação dos centros em que pre
dominava. a pequena propriedade. A li-
berdade, ali, era completa. Aflulam os 
camponeses às Missas, às festas, aos sa
cramentos. É bem facil de ver, pois, 
com que sati.sfação abençôô a obra. da 
difusão das Caixas Rurais. Paraberu, 
pelo que já fez e muitas graças celes
tes para frutificação doo propositos que 
alimenta". 

De D, Otavio Chagas de Miranda, Bis
po de Pou~ Alegre: "Já. li quase toda: 
o folheto, edificando-me com o entu,
siasmo do amigo pelas Caixas Ralfaizen, 
obra que merece realmente toda a sim
patia. dos catolicos. Deus o abençoe nes
sa. nova ofensiva. pelo bem". 

De D. João Cavati, Bispo de Cara.tin
ga.: "Muito lucrará o Brasil economlca, 
e moralmente com a. divulgação da. uti
Jissima obra "O Evangeiho em Ação 50• 
cial ". O cooperativismo, ainda 1·udi• 
mentar em nossa pa.tria., encontra, nes-
se opusculo, um forte alento. A classe 
rural particularmente obterá grandes be
nefic!os dos princípios econom!cos e cr!s• 
tãos precónizado.s ali. Ficoalhe mui
to grato por me .ter proporcionado meios 
do sugerir aos meus diocesanos uma rea
lização de tão · elevado patriotismo". 

De D. Frei Inocencio Engelke, Bispt1 
de campanha: "Agradeço-lhe a. oferta 
do "Evangelho em Ação Social". Faço 
votos para. que seja de grande .utilida
de .a instituição ao atual momento, que 
necessita destes remedios". 

J;)e D, Manuel Nunes Coelho, Bilõpo de 
Aterrado: "cordiais fel!citações, com 
os mais ardentes votos para que o ideal 
de que se constituiu arauto tenha a 
mais ampla difusão em todos os recan
tos do Brasil". 

De D. José Pereb-a. Alves, Bispo de NI• 
teroi: "Acompanho sempre com o meu 
coração e a minha benção as suas cam• 
panhas. Não posso deixar de aplaudir 
a su.a nova cruzada, doutrinando e reali• 
zando a renovação da O1·dein Social, com 
Cristo, por Cristo e para Cristo. A hora 
do mundo não é polltlça, é social. O 
seu clarim é de uma· oportunidade ex
cepcional. A tra.gedla va.! ser horrlvel 
se Cristo Nosso Senhor, não reh1ar na 
alma das massas. Deus abençoe a sua 
bandeh'a. de Justiça Social": 

De D. Daniel llostin, Bispo de Lages: 
" Quisemos examinar de perto um opus• 
culo de tanta utilidade. E~bora seja 
apenas um ensaio, não deixa ele de fa.• 
~mtar muitlssimo aos que se queiram 
dedicar à proveitos!ssima obra social do 
~.:>mbate à. "usur.a voraz", O mer!to do 
livro é o de pautar-se sempre pelos en
.sinamentos de Leão XIII e Pio XI. Co• ' 
nllecemos os resultados magn!ficos das 
Caixas Rurais no Rio Grande do Sul. 
O ·nosso maior desejo é que se Implante 
o maior numero dela"' em outros Esta.
e.os da União. Por isso, de coração aben• 
çóamós a obra e o seu organizador". 

De' D., José Baréa, Bispo de ca:das: 
"Apresento-lhe os mg,is sinceros para
bens pela iniciativa, já vitoriosa, das 
cooperativas do sistema R.a!fálzen, cuja, 
disseminação contribuirá inegavelmente 
pa1·a. a solução de um dos mais · serios 
problemas que se hão de apresentar no 
após guerra". 

De D. Antonio Reis, Bispo de Santa 
Maria: "Aceite os mais vivos cumpri· 
mentos pelo excelente e oportunlssimo 
trabalho "O Evangelh:> em Ação Socia.l", 
em que tão alta.mente vibram justos en• 
tusiasmos pelo ide.ai raifaiseanó, Ideal 
que, a. meu ver, . deve e.mpolgar todo o 
bom brasileiro. Pela mais ·larga propa• 
ganda de tão patriot!ca c1·uzada, envio
lhe as melhores e mais escolhidas ben• 
çãos',! 

De D. Antonio Zatte1·a, Bispo dlJ, Pe
Iatas:. .. "Faço votos sinceros para que 
seus esforços, de que nos dá noticia no 
"O Evangelho em Ação Social", seja'tn 
coroados do mais pleno exito. Eles vi• 
sam a g1·andeza de nossa querida patria., 
De coração, envio-lhe a minha benção". 

De D. Antonio José dos Santos, Bispo 
de Assiz: "Recebi seu l!vrinho, precio
so pelo conteudo e pelo fim a que é des• 
tinado. Deus o abençoe e ao seu "O 
Evangelho em Ação Social". Que lido, 
compreendido e meditado, tenha ele a 
maior aplicação e dé muitos frutos". 

De D. Francisco Borja do Amara.!, Bis• 
po· de Taubaté: "Venho agradecer-Ih( 
o interessante opusculo. Lembro-me d! 
ter lir.!o nos anais do l.o Congresso Ca
tollco de Campinas, referer.clas às Cai• 
xas Raifaizen. Considero-as de gra,nde 
valor para o nosso pa.ís, mormente nesta 
hora de transformações por que passa o 
mundo, Aceite a minha bençã., com o 
desejo de que se propague a Obra". 

De D. Alberto José Gonçalves, · Bispo 
do Ribeb·ão Preto: "Recebi e agradeço 
o exemplar do "O ·EvangelhQ em Ação 
Social". Ê um trabalho de grande valor. 
Posto em 'pratica. viria resolver pro
fundos problemas que atormentam a. 
sociedade brasileira. Deus abençoe sem 
esforços". 

De D. Frei Luiz de Sant' Ana., Bispo de 
Botucatú: "Li com real satisfação e 
proveito, o trabalho sobre Caixa.- Ruraili 
que o amigo vem de publ!car sob o ti• 
tulo "O Evangelho em Ação Social". 
A minha impressão, ou antes convicção, 
em resumo, é que esse trabalho e esses 
estudos representam uma das mais va
liosas c'ontribulçõcs para a solução pra
tica e segura. do angustiante problema 
de todos os tempos, qual o de trazer re• 
medlos aos males de carater economico 
e social que afl!gem a. humanida
de. Não ha. duvida de que as caixas 
Rurais, ,segundo o sistema· de Ra!falzen, 
interpretam e aplicam, de ma.ne!ra facil 
e eficiente, a. doutrina e as normas da. 

. pouso servia-lhe uma cama dura e in
comoda. O trabalho diurno era dedi
cado a administração d!i Diocese, a 
instrução religiosa da mocidade e as 
visitas a:os doentes. Conversas com 
pessoas de diferente sexo eram limi
tadíssimas; ac!uladores e caluniadores 
detestava-~s. e grande amo);'. vota~a 
ª?s pobres .. Como ? Papa São Gr~o
no, possma um canhenho com os 
nomes e as necessidades dos indigen
tes. Á imitação dQ divino Mestre, la
vava cada quarta-"eira os pés de al
guns pobres. Apresentando-se uma 
vez um deles com os pés cheios de 
ulceras, não quiz que o Bispo lhos ·lq• 
vasse. Andre, porem, insistiu para que 
não fizesse excepção. Não só lhe lavou 
os pés, como os · deixou inteiramente 
curados. 
~ ~ª9 ll.9~ ~ !21',P.9 d~ixar 4e. ser 

A'ff. Brio. Luiz Antonio, 2.098 
!maculada Conceit;ão) -.-

(Em frente à 
Fone: 7.5453 

úNICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE'~~--- f 
ENTREG~S A DOMICILIO . FRESCA EJI/. PA~ 

- Igreja Catolica, tantas vel:,s expressas 
em document• , pontlflcios, acerca. das 
condições morais e materiais da vida. 
dos .trabalhadores dos campos. Com os 
meus sincerof aplausos a uma campa
nha tão humanitaria e cristã. desejo ex
primir-lhe os .votos que fot•mulo pelo mais 
felilt II eresc:nte ex!to de seu a.posto-
I!gg ", ·--·-· -· .. . 



EVANGELHO 

O AMANHO DO CAMPO 
DOMINGO DA SEXAGESIMA 

(S. Lucas, 8, 4-16}, 

Naquele tempo, como uma turba vindo das cidades se ai:i1 Jxil1•'•se, 
disse-lhe Jesus em ·para bola: Saiu o que semeia a se melar a sua sem e,. E 
,x,mo semeiasse, uma parte caiu ao longo da estrada, e foi calcada e as aves 
do ceu comeram-na Outra parte caiu sobre pedra, e tendo nascido, crestou 
porque não havra hum:dade. E outra parte caiu em espinhos, e nascendo 
junto os espinhos a sufocaram. E. rutra parte caiu em terra boa, e, tendo 
nascido, produziu fruto cem por um.'t.:>izendo estas cousas excir nava: quem 
tem ouvidos para ouvir, ouça. 

Perguntaram-lhe, porem, seus diseipulos, qual o significado. desta para
bola. Aos quais, ele disse: A vós é dado conhecer o misterio do Reino de Deus, 
aos outros, porem, em parabolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não 
entendam . ..:.. É este o significado da parabola: A semente é a i:ialavra de 
Deus. Os que estão ao longo d;i estrada, são os que ouvem; e depois vem 
o diabo, e arranca-lhes a palavra do coração, para que, acreditando não 
venham a se salvar. Os que estão sobre a pedra, são os que ouvindo, rece· 
bem com alegria; mas não têm raízes, e crêm temporariamente, e na oca
s:ão da tentação, afastam-se. que caiu sobre os espinhos, são os que ou
viram, mas caminhando atrãs das solicitudes, riquezas e prazeres desta 
vida, ficam sufocados e não produzem fruto. 

O que caiu em bôa terra, são aqueles que ouv,indo com eoragão bom 
e otlmo, conservam a palavra, e produzem fruto na pacienela, 

COMENTARIO 

Esta para.bola do semeador, como 
outras proferidas pelo mesmo DiY'i· 
110 Redentor, refere-se ao Reino de 
Dgus, à sua Igreja, cujo fim é atin
gir todos os povos, ensinando a lo
das as gentes, batizando-as em no· 
me do Padre, e do Filho e do Espi-
1·ito-Santo. lllinisterio empolgante, 
capaz de entusiasmar a todas as al
mas generosas, os cavaleiros elo 
Ideal Sagrado de bem servir ao seu 
Senha~ que é o Senhor dos Ceus e 
da Terra. J\Iinisterio que empolga e 
tambem enche a alma de um gran
de otimismo: com tão grande che· 
fe não é passivei que a empreza não 
seja coroada dos exitos mais es· 
plendidos mais retumbantes, de 
grandiosos sucessos. É para preYe· 
11ir O perigo de uma desilusão que 
viesse a fazer anefecer a generosi· 
da.de dessas grandes almas, que o 

, Divino Mestre, amorosamente, numa 
parabola profeUca anuncia qual se· 
rá O resultado da pregação da Pala
vra Divina. 

"Semen est ver bum Dei", e esla 
semente da Palavra Divina caiu em 
lugares muitos, ou seja foi distribuí
da a um grande numero de almas. O 
Evangelho fala em quatro especies 
de °'-vintes não para limitar asº pes· 
soas a estes quatro estados de espí
rito, mas para ,exemplificar. E o que 
ê para notar é que esta exemplifi~a
ção tem um significado mais profun
do do que aquele que à primeira vis
ta se torna claro. Quis o Divino l\Ies
tre saJ:entar não apenas a diversida
de das pessoas que ouvem a palavra 
da salvação; mas tambem mostrar a 
desproporção enorme que ha entre 
àqueles, que ouvem a palavra divina 
e a fazem frutificar e aqueles que a 
ouvem, mas não lhe dão a necessaria 
lrnmanidade da humildade. e genero· 
sidade do coração para que ela venha 
a produzir seus frutos de vida eter
na. Dos quatro campos ·em que se es
palhoi. a semente, um apenas foi fer-, 
til, em um apenas pôde a seme:nte 
divina ,germinar, crescer e produzir 
seus frutos. 

* * * 
E assim é sempre a pregação ela 

l)alavra de Deus. A Igreja é sempre 
o "nusillus grex", o pregador .sem
pre o pescador que "per totam noc
tem laborantem" frequentemente na
da consegue apanhar. Porque? Por
que o Reino dos ceus não é deste 
mundo e somente os que se fazem 
violencia é que o conquistam - ",io· 
Jenti rapiuut lllud". 

Por 'ai se vê como a palavra divina 
será tanto mais esteril, quanto mafa 
os individuas estiverem engolfados 
nas preocupações terrenas, estiverem 
com o coração voltado 11ara os pra
zeres e bens da terra. E esta palavra, 
de si onipotente, quasi nada obterá 
1,uma sociedade que se agita oum 
ambiente pagão de sensualidade, 
egoismo e hlpo'crisia. Si, pois, numa 
sociedade tal começa Ii1 a aparecer 
conversões admiraveis de multa gen· 
te que antes vivia inteiramente no 
meio desse ambiente, e depois nada 
modifica do teor de vida, mas conti· 
nua da mesmíssima maneira, descon· 
fiemos dessas conversões. A palavra 
de Deus permanece eternamente, e a 
palavra de Deus diz que seu reino 
não é deste mundo. Viver no mundo, 
mundanamente e ser de Jesus Cris· 

to são cousas incompatíveis. Tam· 
be1u não se creia facilmente na exis
tencla, no seio de uma sociedade PR· 
ganizada, de m11itas almas boas que 
s6 estão à espera de alguem que lhes 
abra os olhos e mostre como as po:·
tas da Igreja não são tão estreitas 
como eles pensavam; porque uma o•.1 
outras se enganam: ou a pessoa que 
julga que a palavra de Jesus Cristé> 
·•arcta est via quae clucit ad vitare" 
não é inccmpative) com o esplrito do 
mundo; ou as almas boas que não 
percebem o sentido da pregação rl,;i 
,Jesus Cristo que, delas exige uma 
verdadeira conversão. 

Ha um;1. Outra hipotese, e séria a 
de uma conversão simulada. Sabemos 
todos os males que tais conversões 
causaram a Igreja na Alemanha e bu· 
tros países, · 
. Quanto a nós, uma obrigação nos 

incumbe: Não condescender com o 
espirita deste seculo - "nolite con• 
formari huic saeculo" - mas refor
mar nossa vida num espirita 110,·o 
que manifeste a vontade divina bca 
e perfeita - "reformamini in novita
te sensus Y'estri, ut probetis quae sit 
voluntas Dei · bana, beneplacens et 
pcrfecta (Rom, 12,2)" - Assim, em 
vez de secundar a onda e a maneira 
dominante cio mundo, numa esperan
ça vã de melhor- atrair almas para 
Nosso Senhor; combatamos pelo e,n
trario com nosso exemplo sobretudo 
o espirito de sensualidade que difi
culta a germlna,:ão da Palavra Divi
na; e, de outra parte, empreguemos 
todos os meios para crear 110 am
biente em que possamos ter influen
cia o espírito de Jesus Cristo. 

S6 desse modo é que conseguire
mos que a grei continue a ser peque
na, não já no numero, mas na humil· 
dade suave e agradavel aos olhos õe 
Deus. 

GALENOARIO SALESIANO 
Publicado pelos R.evmos. Padres sa

lcsianoa, ~ecebemos um magnifico ca
leudario para o ano de 1945, 

O referido calendario está todo ele en
tremeado de oportunos trabalhos sobre 
materia. relativa. às diversas fases do 
ano. 

Finalizando, o calendario salesiano 
traz um magnifico trabalho sobre o te• 
ma: "O sacerdote catoHco". 
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A 1 LHA DA ESPERANÇA CRITICA 
De Cruz D' Alva BIBLIOGRA-FICA 

E' um justo dever dos que receberam os altos bendicios da civilização 
cristã - combater o na.zismo cruel, o fascismo vaidoi;o, e o mpom~mo tre.i• 
çoeiro! · 

Eis o motivo deste livro, simples como a verdade. 8 poemas vibrantes 
de Fé - 10 ilustrações - 233 paginas - Nas principais Livrarias = D~ri
buidora em S. Paulo; - LIVRARIA TEIXEIRA - Rua Libero Badaró 691. 

CASA GRANDE E SENZALA 
Gilberto Freyre 

Llvr. José Ollmplo Ed. - 4a. Ed, 

Mensagem do Cardial Copello 
Como o subtltulo está a Indicar, 

Gilberto Freyre .estuda, ne'ste Uno, 
a formação da familia brasileira sob 
o regime da econo_mia patriarcal, 
abordando o papel do indígena, do 
colonizador português e do escravo 
negro. aos brasileiros Trata-se, incontestavelmente, rlé 
um livro de valor, baseado em gran
de pesquiza bibliografica, cheio ele 
ideias proprlas, prejudicado, porem, 
por certo anticlericalismo do autor 
- principalmente antijesuitismo, -
e por certo sexualismo muito inspira
do em Freud, traduzindo-se, tambem, 
com frequencia, numa ;li11guagem li· 
vre, sem eufemismos bu pudor. 

BUENOS AIRES, 30 (Por Marlo Pin
te. da ASAPRESS) - Visitei a Curia 
Metropolitana, onde o Cardii.J Santia
go Luiz Copéllo, figura espiritual da 
America, recebeu-me gentilmente, pa
lestrando comigo sobre o Brasil e sua 
amizade ao nosso país. 

Figura simpatlca e acessivel. o Car
dial copcllo esconde, em seu trato mo
desto, uma grande cultura e neste tom 
de palestra falou-me simples e cortez
mente. 

'' Guardo em minpa mente 'a mails do
ce das. recordações - declarou o Car
dial Copello - pois ,Quando de Roma 
para a Argentina, cheguei à terra bra
sileira, e na Cidade Maravilho.w. do Rio 
de Janeiro, me foi proporcionado um 
acolhimento cordial, amigo, sincero, de 
parte do povo e do governo brasileiro, 
que Jamais poderei esquecer, e cuja lem
brança me atrae espiritualmente para 
esta terr!l,, .onde abrace! tambem aquela 
figura ine'sgueclvel dé D. Sebastião 1,e. 

me. ·meu colega . nos primeiro.:; passo.s da 
minha juventude dentro da carreira 
ccleslastica. 

"Esta. amizade ·que dedico ao Bra.-;11, 
11ssim tamb€m devem dedicar todos os 
argentino~. · porque esta1no.s liga.dos por 
laços solidoo, o mais sagrado dos laços, 
a amizad.e espiritual. E, Justamente nes
te momento em que o mundo atra
vessa um dos periodos mais criticas, mais 
traglcori. é que devemos estar mais uni
dos e, felizmente, desconhecendo . fro11-
telra;i, os pavos . catolicos se ul'lem. 
e pedem a Benção Divina. ll:, pol!, com 
o mais grato dos prazeres que>.'acedendo 
ao convite. amlsto~o e distinto da 
ASAl?RESS, envio ao povo do Bra..sll es
ta simples 1ni.5slva. Entretanto, estas 
palavras poderão expressa!!' a grandeza. 
de mi11ha amizade e do meu .sentimen
to. saudo ao povo brasileiro, aos nossos 
innãos". 

O cliché é um fa.c-simile da men.sa.- . 
gem de .S. Emlnencià.. . . 

Preferimos, po, motivos faceis rle 
compreender, não tra11er exemplos 
da ultima falha· apontada; veja.mos;-. 
apenas, algumas comprovações áo 
que afirmamos anteriormente. 

A pagina 171 chama, numa mani· 
!estação ultra freudiana, de sadismo 
refinado, ao fato de Dom Vital ,cum
prir, heroicamente, o seu dever: 
"Transformava-se o sadismo do me
nino e do adolescente no Ç"Osto ,:e 
mandar dar surra'; ... "No gosto do 
mando violento"... "Gosto que tan
to se encontra. refinado num se.11so 
grave de autoridade e·de dever, num 
Dorµ Vital". . . etc. 

De Sta. Teresa de Je,sus, diz, à pg. 
233, tratar-se d_e uma "int,rover.tida 
quasi delirante". 

Depots de asseverar, em diversas 
ocasiões (por ex. pgs. 672, -07'5, -078, 
ek.) serem excepcionats (!) os ecle
siasticos que não se reproduziam li
beralmente em filhos e netos, em ge
ral de qualir!ades superJo,res, chama, 
com certo desprezo · aos jesuítas de 
"donzel~s - lukans:igcntes", por não 
se amaiicebarem com índias e negras 
{pg. 672). 

A pg. 174, revela igno,rancia supina' 
ou cega má vontade, quando afirma: 
"Porque os propr;os e:xerclc:.ios Ea·. 
piritl!ala parece que ' assimilara-os 
Loyola de originais africanos; são 
pelo menos, produto do mesmo cH
ma mistico ou religioso que as ma
i1lfestações .do voluptuoso mistic:smo 
dos ai:abes". 

.Quando se r.efere ã influe.ncia do 
jesuita sobre os sel·vageus, sempre o 
faz, considerando-a "deleteria" /Pf:-
215), concorrendo J/Oderosamente pa
ra a· degradação da ra~a, "para o 
des_povoamento do BrasJI" (pg .. 297) 
para a "degeneração" e ".desintegra
ção de valores nativos" (pg. 215), 
desviando a energia dos incllgenas 
"em direções as mais repugnantes à 
sua me.ntal:dade de primitivos" (pg. 1 
281), com "o eterno criterio simplis- · 
·ta do 111lssio.nario ,:iue não se aperce
be nunca do risco enorme de ser i.n· 
capaz de reparar ou subst;fujr' turlo 
quanto destro!" (pg. 283). 

Ora, é evidente que a catequização 
e a civilização, trazendo valores cul
tura:s .. mais elevados, têm, forçosa
mente, que causar a destruiçã9 .de to
dos aqueles que não porem ser àl!si-

50 ANOS ·DE ATIVIDADE DA CONGREGAGÃO 
SAlESIANA NA VfNEZUElA , · .. 

' milados. Disto querer ,concluir que a 
catequização foi "deleteria", é sim
plesmente ridiculo. E si maJlls houve, 
for;1.m, mais deconentes da epoca do 
que dos homens. 

À pg. · 286 Gilberto Freyre vê-se 
obrigado a confessar que "mesmo 
realizada artificialmente, a civiliza
ção dos indígenas do Brasil foi obra 
quasl eJl'clusiva dos Padres da Com
panhia". Aqui, tambem, devei:nos fa
zer notar que qualquer obra civlll
zádora, em relação aos povos bar.ba
ros, é, sempre. de certo modo, um 
processo "artificial" pois que o '" na
tural" ser:a a evolução destes povos 
sem intervenção estranha. 

A Congregação Salesiana celebrou 
o cinquentenario de sua chegada· à 
Venezuela com uma solene l\Us~a 
Pontifical celebrada na Capela de 
J\Iar:a Auxiliadora .. em Caracas, pelo 
Exmo. e Revmo. J\Ions. José J\1isura
ca, Nuncio , Apostolico naquele pa.!s. 
A cerimonia foi assistida por qm Ar· 
cebispo e cinco Bispos, alem de altos 
funciona.rios oficiais, diplomatas e 
numerosos ex-alunos salesianos. 

Pronunciou um panegírico da obra 
de São João Bosco e sua Congrega
ção na Venezuela, o Exmo e Revmo. 
Mons. Nicolais E. Navarro, Bispo de 
Urata e Vigario Geral da Arquidio
cese de Caracas; esse Prelado deu 
as boas-vindas ao.s primeiros Sale
sianos. quando , da sua chegada à 
America; agora, ao celebrarem-se 
as bodas de prata de sua chegada, 
foi tambem Mons. Nav.arro quem pr:i
nunciou a saudação comemorativa. 

À missa dos meninos que um dia 

antes se celebrara no Coleg(o de Sfo 
Francisco de Sales, assistiu o Gene
ral Isaias Medina Angarita, Pp~si
derite da Republlca. Colocou-se num 
bairro residenciàl de Caraca.s a pri
meira pedra de uma Capela a São 
João Basco. · 

Os Salesianos estabeleceram e 
mal)têm 11a Venezuela. colegios <le 
educação primar'a, secundaria e su
perior nas cidades de Caracas, Va
lencia, Los Tegues e Valera; ·a. Casa 
Operaria de Cum,aná, as Escolas Je 
Agricultura de Boleita e Naguan·a
gua; eséo!as gratuitas anexas a caria , 
predio de educação; as escolas de 
Artes · e Oficias ent Caracas e a Edi· 
torial Salesiana que funciona nas 
mesmas escolas. 

Valencia, a cidade venezuelana on
de func!ona a primeira fundação, ce
lebrou solenemente o cinquenteµarin 
com a participação dos agricultores 
educados na Escola de Naguanagua. 

Maurlcio Levy Junior 
' 

CABELOS BRANCOS 

NOVA ET VETERA 

Notas Missionárias 
Cada paróquia, um núcleo 
missionário 

"E' nosso desejo que em cada Paro
quia se forme um nucleo de zelo e de 
ação missionaria. E' este um dos vo
tos mais ardentes, uma das aspira
ções mais vivas da nossa vida." 
(Pio XI) 

Mais dois Padres indígenas
nas lndias 

O Revmo. Mons. Pedro Janser, S. 
V.D., DD. · Prefeito Apostolico de In
dore dá a ·noticia muito animadora, 
da ~rdenaçféo de 2 Sacerdotes indíge
nas, que é, como escreve, "aumento 
sumamente apreciado" pois desde o 
ano de 1937 não receberam mais mis
sionarias da patria. (Ação Missiona
ria - Juiz de Fóra) · 

O que pensa Pio XII 
do Clero indígena 

As Missões são o instrumento ne
cessario da ezpansão da Igreja: por 
isso enquanto ela não atingir os seus 
objetivos, tem de realizar a sua obra 
de apostolado indefectível. 

Apl'.oveitando a circunstancia de es
tarem presentes os diretores da Obra 
do Clero Indígena, apontou ( o Santo 
Padre) esta Obra como instrumeto 
necessado para a realização desse fim, 
por el>tas palavras: "pará atingir este 
objetivo é de ,suma importancia .esta
belecer a Igreja em todos ,os paise~ 
e criar em cada um Clerp indigena.'' 
- (Fides) 

Ultimas .estatíaticas daa 
mis&Õea protestantes 

As ultimas estatísticas mundiais das 
missões protestantes apresentam -OS 

seguintes dados: Missionarias estran
geiros 29.188; Batizados: 6.540.830; 
Pessoal indigena: 151.735; alunos de 
todas as escolas: 2.440.148; medicos: 
1.157; enfermeiros: 1.007; hospitais: 
858; dispensarias: 1.686; outras insti
tuições: 658. - (A Messe) 

Trabalho dos PP. Norbertinos 
nas Inclias 

25 Padres Norbertinos da Holan
da trabalham atualmente na Inélia. 
Entre outras ob'ras .dos ultimas 6 anos 
conseguiram ides erigir 100 escolas e 
um numero quase igual de .capelas. 
Trabalham nessas escolas 200 cate
quistas e professores, que são ainda 
insuficientes para esse imenso - lerri
torio de 13.000 milhas quadradas, on
de o nome de Cristo nunca fôra men
cionado antes da. chegada dos Mis
sionarias. - (Agencia Missionai) 

Fruto das universidades 
católicas <:hinesas 

Esplendidos resultados evide11cia
ram a suma importancia das tr.ês uni• 
versidades catolicas <la China: 

A de Pequim, dirigida pelos PP. do 
Verbo Divino; 

A de Shanghai "Aurora", pelos PP. 
Jcsuitas; 

A de Tien~in, pelos PP. Jesuitas, 
(Agenciá Mission.al) 

A Diocese de Detroit quer 
iie.r imitada 

' Eis o total das suas contribuições 
missionarias nos anos de 1939-1943: 

1939 
- 1940 

1941 
1942 
l943 

$104,108.68 dólares 
$146,194.27 · dólares 
$179,132. 64 dólares 
$253,154.14 dólares 
$398,279.92 dólares 

(Catholic Mis.'lions) 

Atrazo do catoliciamo 
na Escandinavia 

E' um fato lamentavel que os pai
ses escandinavos,· ·OUtl'ora .tão notaveis 
pela sua Fé. e que deram à Igreja 
Santos glol"iosos,\ possuam atualmente 
tão poucos · catolicos, como o mostra 
a seguinte tabela comparativa: 

Entre 1.000 nativos há: 

Africa •• 
India 
China •• 

53 catolicos 
11 catolicos 
9 catolicos 

Escandinavia (No:rtlega, Suecia, Di
namarca, Fin!andia. Islandia) entre • , 
1.000 nativos há 2 catolicos, "- (Catho
lic Mi.ssions) 

Filipinas, a "Pérola 
do Oriente" 

As Filipinas por causa da sua popi• 
ção geografica tão estrategica são um 
luzeiro do mundo. Os dados do seu 
progresso mostram um qu~dro assás 
interessante: 

Em 1919 sendo a população total de 
10.324.000, havia 7.790.937 catolicos, 
Em 1939 (20 anos mais tarde) com 
a população de' 16. 000. 303, os catolicos 
eram: 12.603,365. - Em duas decadas 
o numero de catolicos cresceu por 
mais de cinco milhões. - (Our Mis
sions) 

Prefeitura Apóstoli<:a 
de Tun-ki 

Em 1929 partiram para a China os 
2 primeiros missionados do Coração 
de Maria. Depois de alguns anos de 
tristezas e sofrimentos viam-se defi
nitivamente estabelecidos nas .Mis
são de Tun-ki, desmembrada da Pre
feitura de Wuhú, dos Padres Jesuí
tas. · A Prefeitura de Tun-ki compre
ende um territorio de 12.000 km.-s. 
quadrados e abrange uma população 
de 2 milhões de I,.abitantes, quasi 
todos pagãos, pois os catolicos são 
apenas uns 3.000. 

Apesar, dos poucos anos que conta 
esta Prefeitura e das circunstancias 
anormais da guerra ·chino-japonesa,: 
já podi~ os Padres, a princípios· de 
1941, apresentar o numero consola-· 
dor de 999 batismos, SJ.790 comunhões 
e educavam em 11 escolas a 773 alu
nos e mantinham l' Seminario com 17 
seminaristas e dispensaria medico que 
já fornecera. nesses anos 89,975 con- -
sultas gratuitas.· - (Vida. Claretiana) 

Crescente interesse pelas 
misaões na U. S, A . . 

O Apostolado dos Cooperadores 
Missiona.rios (almas vitimas) do Ver
bo Divino subiu dentro de um ano 

, de 41.000 a a10.ooo associados. Pro,
gresso extraordinar-io! 

Fala Pio XII sobre Pio XI, 
"Papa das Miaaõea;' 

Ao· ·destacar os nota veis e - rapidos 
progressos experimentados pelas Mis
sões. durante os ultimas anos o Sumo 
Pontífice declarou: "Nosso imediato. 
predecessor criou nada menos de que 
221 novos distritos missionarias, e o 
numero de missionarias, durante o seu 
Pontificado, foi duplicado, Tambem 
foi duplicada a cifra do Clero nativo 
e triplicada a de escolares que con
corriam aos Colegios das Missões. 
Ademais, e111 1889, ano em que se 
fundou · a Socie<;lade de São Pedro 
Apostolo, havia 870 Sacerdotes e 2.700 
seminaristas nativos; em 50 anos esta 
cifra aumentou 8 vezes mais. 

Biografias Miasionáriaa 
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do Rio, C. P. 123: Mons. Henrique 
Verjus, Vigario Apostolico de Nova 
Guiné, pelo Pe. João Vaudon Cr$ .: 
25,00. 

Herois autenticas, Pe. Fuchs et.c. 
Cr$ 5,00. . .. 

Campeões da Cruz, pelo Pe. Huon".' 
der. 

São Francii;co Xavier, pelo Pe. Joi·· 
iª Schurhammer S. J. Cr$ 15,00, 

Agencia Missionaria S.V.D. 
&minaria do· Espírito· Santo 

$, Paulo · 

RETIRO ESPIRITUAL DA UNllO 
EX-ALUNOS DE DOM BOSCO 

A União dos Ex-Alunos Salesianos 
de Dom Bosco, vae promover neste 
ano um Retiro Espiritual fechado 
durante os tres dias de carnaval (;11, 
12 e 13 de fevereiro) no Liceu Cora
ção de Jesus. 

Pregará o retiro o Rvmo. Sr. Pe. 
Valentim Cricco, Salesiano e exímio 
orador sacro. 

Podem · tomar· parte todos os Ex
Alunos e Cooperadores que desejam. 
passar esses dias num santo recolhi
mento. 

A taxa do Retiro fecado é de · 
c,s 15,00 para os tres dias. Esta til,Xa 
varia conforme o numero de dias que 
o retirante passar no Liceu. 

Qualquer outi-a informação . será 
fornecida por telefone, por carta 
ou pessoalmente toda noite das 19 ás 
22 ·hort", na Alameda Nothmann, 233 
com o Assisten~e Eclesiastico da União 
dÔs Ex-Alunos de Dom Bosco. 

~ram já. no mês de setembro de. 1935 
casamentos publicos e criaram para. is
to um cerimonial neo-pagáo. 

r.ai- M seu ultimo discurso. Hitler teve r a. coragem de fazer mais um ape
... lo patetlco ao povo alemáo no 
sentido de o ajudar na Juta contra o , 
bolchevismo. 

Lsto nos [az lembrar uma hlpotetlca 
luta. entre dois bandoo de "gangsters ". 
Dillin6er faria um apelo ao bom povo 
de Chicago no sentido Qe o ajudar a 
eliminar da face da terra o inimigo nu
mero dois do genero humano represen
tado pOL' AI Capone ... 

Nazismo versus Co'munismo? 
No mês de dezembro de 1936 o chefe 

dos grupos locais do Partido Nacional
socialista Alemáo do !'rabalhó apresen
tou. à. sessão do conselbO de SO!lngen uma ' 
~roposta. para a "transformação do ca
~mento civil". 

Emborllo usando metodos de ataque di
ferentes, comunismo e nazismo sf..o atual· 
mente os dois maiores Inimigos da civi
lização catollca. PDderiamos tambem 
citar o liberalismo. A distinção, . porem, 
não é necessaria, pois no fundo tanto o 
ccmunismo como o nazismo se acham 
Impregnados da pior forma do llberalls· 
mo, que é o liberalismo religioso. · 

Em nosso ultimo numero vlmo.s a 
identidade de meta do nazismo e do co
munismo, :iue é a abolição · do Crl.stià~ 
nismo e, em part!cuLar. da Igreja Ca
tolica. Tal como ,na Russla bolchevl!;ta, 
os ataques nazistas contra a Igreja têm 
sido não somente diretos, ma.. principal
mente Indiretos, visando a substituição 
do cristianismo, por uma id!!ologia pagá. 
l?a.ssamos cm revista as tentativas f-.:.tas 
para substituir a moral C{l,tol!ca pC\r um 
conceito de moral que lhe é antipoda e 

. que muito ,e assemelha com o que tem 
sido inculcado ao -povo na Russla atra
vés principalmente da escol~ leiga. Ho
je veremos algullli aspecto.s da campa
nha. desencadeada. pelo nacional-socla
llsmo no sentido de criar um sucedaneo 
re!lgioso para o pavo alemão, como co
roamento da esperada extinção da Igre
ja naquele infeliz país. 

Ainda. uma vez 
é retirada do "Cristianismo en el Ter• 
cer Reich". 

* * :ir 
1 

"i:o., i.en, ll.W11erg g(I § (Ili JUllhO iB 
t, 

1943, "Da.s sc:1warze Korps" descreve 
da seguinte maneira .a nova "Imagem de 
Detlli" getmànica: 

"Faz algum ~mpo estamos estudando 
minuciosamente a ~uestáo de saber quais 
os dogmas da religião cristã que ferem os. 
sentimentos etlcos e morais da raça 
germanlca. e que por conseguinte, de 
acordo com o e.-;tabelecldo eKpres..samen
te , no artigo XXIV do Programa do 
NSDAP, devem ser considerados como 
incompatíveis com as concepções racis
tas. Cl:.~gamos à, conclusão de que to
da uma serie de conceitos cristãos são 
lncompatlveis com nossas idéias ... 

Qual de nós - que tenha verdadel
ran1ente o sentido do sangue - não sen
te no mais intimo da. alma uma profun
da e persistente vergonha. ao er:contrar 
de Improviso, em suas viagem por ter
ras da .,.1emanb.a, uma imagem do Cru
cificado diante do panora:ma dos cumes 
nevados dos Alpes ou no meio da pai-

. sagem majestosa da WestfaJla? 
"o, deuses de nOSl!o.s antepassados ti

nham outro aspecto. Eram hOIJlens e 
empunhavam uma. anna, que slmboli:;a
va o tipice da tendencia vital commh 
a nossa raça: - o fato ativo da respon· 
sabilldade para consigo. mesmo. 

"Que diferença daquele palido Cruci
ficado, cuja atítude pru.siva e cujo a:.
pecto acentuadamente lastimoso expres
sam . humildade e abnegação extrema, 
qualidades opostas à tendencla baslca 
e heroica de nosso conceito do sangue 1 

"E agora, se escutarmos com ouvido 
aguçado a voz do sangue. reproduz-se 
em nós mesmos todo o processo h!storico: 
~ A m11,Js ina.udita. de toda.a as priva• 

ções historicas: - o extermlnio de tu
do quanto e1·a. sagrado a. nossos . an'te
passados, 

"A clara, pura e orgulhosa crença do 
homem nordico na propria força e na 
infalibilidade de ·uma atitude vital lim
pa e varonil, foi destruída pelos. zelo
sos precursvres de uma ideologia es
tranha, que pregaram a no.sso povo o 
terrlvel fantasma da fé no pecado." 

O pecado, o pEcado original e o dese
jo da redenção são desprezados por an
ti-gcl'manlcos, 

E o "Sch wa.rzc Korps" de 7 de ja
neiro de 1937. diz: 

"Estamos convencidos de que qual
quer moral decretada e Imposta a.o po
vo é tão reprova vel como aquela hipo• 
crisla que, - pot exemplo, . mediante o 
sigilo sacramental, - .se aproveita dos 
erros hum?.nos mais naturais para a 
dominação polltlca de pessoas intelec
tualmente inferiores. 

"o abstruso dogma do pecado origi
nal. que exige necessariam~nte um;l re
dençáo, a queda do primeiro homem e 
o conceito do pecado em geral, tal co
mo o ensina a Igreja - com premio e 
castigo - para indivlduo.s cie raça nor
dica são intolerave!s, por ser incom
pativels com a ideologia heroica de nos
so sangue. 

"Acima de todas as dissenções con
fessionais - a mais não podem chegar 
na. Alemanha. de hoje as discussões so
bre problemas religiosos - para nós 6e 

acha o fato incontrovertido de que o 
que mais Importa.nela. tem para. o por
vir de nosso povo é que a religião. co
~o servidora do Estado. crie novu tor- · 

ma.s espirituais adequadas para concor
rer para a realização do idea,J de vida 
heroica de nossa raça.". · 

Portanto, o dogma da Jti.stlça Divina., 
que recompensa e castiga .. e o da vida 
eterna. depois da motte, não podem con
ciliar-se com o matedall!mo biologico 
do nacionaJ-soclalll;mo, razão pela qual 
OI! conceitos da outra. vida. que não con• 
cardam com este sistema devem ger 
abandonados, 

Em· um artigo publicado no "Der S, 
A. Mann", de 14 de agosto de 1937, e 
IJustra.dq com uma. caricatura, se diz que 
o Inferno gerve para. "assustar IUI mu
lheres velhas e os menino.s" 

* * * 
Visto que os alemães têm uma tradi

ção cristá, a. terminologia da nova con
fissão 1·ellglosa nacional-socialista, tam
bem será cristã. A termlnol.og!a, não 
po!'em a. teologia. Falar-se-á, r.o futtÍ• 
ro, tambem em Deus, em fé, em siicrl
f!clo, em ressu1'l'elção, em eternidade e 
Imortalidade, como até agora., em tudo 
o que !oi realizado nos ultimos anos 
em Munlch e Nurenberg nas reuniões 
festivas do Partido e nos e•tadios co
memoratlvoa, e tsi1vez se chegará a rea
lizar com o correr dos tempos nos ,edl
ficios que uma. vez foram igrejas, Os 

· a.tos nacionais e . o culto rellgioso hão 
de ser uma coisa só., E Jsto será real
mente um ·culto de Estado, e nlo uma 
Igreja. na.clona.! 1 ou · uma. reUgllío na
cloMl 110 sentido atual. Culto de Es• 
tado: - a. Igreja t>QUtle& dll nacional• 
socialismo! 

/ 

Consequentemente, erigem-SE edificios 
para. o culto neo~pagão e se dá outl'o 
sentido às festas cristãs. Para as fe.s
ti vidades nacionals-socla-llstas é criado 
um cerimonial proprio, matizado como 
religião, um culto realmente neo-pagão. 
AJ! autoridàdes · e · a, imprensa do Parti
do se esforçam ,em cessar em . substi
tuir os costumes e os Sacramentos cris
tãos pelo.s costumes neo-pagãos; em lu
gar da rellgião cristã b.a de ser entro
nizada uma nova piedade, uma fé na
cional-sociall!ta. 

Ediflcios para o culto neo-pagão em 
vez de Igrejas cristãs! Este é o postu
lado que agora se sustenta, onde a enor
me maioria do povo alemáo, permane
ce fiel à. Fé de seus pais. Como o anun
cia. o "Reichspost" (Correio do Reich) 
de 2 de abrll de 1937, em uma reunião 
dÓs membros do "Movimento da Fé ale
mã" em Hannover, ge levantou o pro
blema: 

'-' Que faremos de tantas igrejas, quan
do estiver morta a. geração que agora 
ainda se aferra ao Cristianismo?" o 
orador, chefe da. circunscrição; dr. Ham
merbacher, responde do modo seguinte: 
- "Conservaremos naturalmente todas 
as. igreja.s que tenham valor; serão em
pregadas · para as horas de consagração 
do povo alemáo, depois de haverem si
do elimina.de., logicamente todos os sim• 
bolos crl.st• os. Muitas igreja.s, porem, 
deverão ser demolldM ..• " · 

No mesmo sentido se manifesta tam
bem um artigo do "SchwarZE' Korp.,", 
de lG i:1e fevereiro de J.939, oagina. G 

ili .! ~ 

As fe.-;t!vldades cristãs cada vez mais 
sáo substituídas por festas neo-pa.gãs. 
Existe já uma abundante literatura que 
trata. desse ru.sunto. 

Em começos de abril de 1939 um cer
to dr, Karl Ruprecht fez,uma conferen
cia pela radio austrlaca sobre: - "Cos
tumes populares e Igrejas". O orador 
afirmou que a Igreja se híivla apode
rado de todos os cootumes populares de 
origeln germanica contra todo direito, 
tl que o Natal, a Pascoa e outras festi
vidades deviam ser despajad~ de :;eu 
cara.ter cr!.stáo artificial, para tornar 
a ser o que foram sempre em suá es
sencla: - festas nacionais nordicas doo 
alemáes, 

* * . >li 

Em janeiro de 1939, por ordem do M!• 
nlsterlo do Interior. da Austrla, em to
dos os hOb~itals os crucifixos foram 
substituido.s por retraus de Hitle~. 

"Osts\<'bote" (Mensageiro do mar 
oriental) de Dobera.n (Meklenburg
SChwertn) de 11 de novembro de 1937, 
Informa acerca de uma festa de batis
mo nacional-socialista, a chamada. "con
sagração do homem". no portlco dos 
antepassados de Guestrow (trata-se de 
uma. rgreja catollca desapropriada) . 

Des o dia l.o de jarieiro de 1939, 
juntamente com a lei ale1t,ií do. estado 
civ!l, se Introduz tambem uma "desig
nação solene do nome com entrega de 
um certificado de denominação", o qual 
- como admite p•1bllcamen.tE' a Impren
sa, vienense - deve substituir o batis
mo cristão. 

Chefes da Juveptude HltJerista re;i.11-

A re:v!.sta. "comuna Nacional-social!!· 
ta", no numero de julho-ago.sto de 1939, 
diz: 

",O Partido tem o dever de culda.r por 
toclos os meio.s possivels que o casamen• 
to civil seja configurado de tal maneira, 
que corresponda com o pensamento na.
cionaJ-soc!al'.sta., No Interesse da uni• 
dade · do Partido e do Estado deveria 
haver somente um casamento; justamen
te o civil, que deveria ser dign,_ para 
tod011 o.s cidadãos". 

o "Movimento da. fé alemã" luta. 
por . uma. "cerimonia juvenil de cren
tes", como sucedaneo da comunhão e 
da Confirmação. 

* * ,, 

Que outras provas necessitamos '1)4ra. 
mostrar a. comedia que representa· a lu
ta. nazista contra: o bolchevismo? Sé 
Caim tivesse outro irmão da mesma. 
marca.. é provavel que ambos se unis• 
sem para eJlmtnaI Abel. Mas como a 
aliança entre o:, maus é feita sob o · sig
no do odlo, acabariam entrando em con• 
flito, uma vez superado o interesse ma• 
terlal que· o:, unta.·- E na presente 
guerra devemos levar .em c-Jnslderaç5,o 
não soment.e os . Interesses em jogo de 
na.çáo para nação, !Jl8S t.ambem e sobre• 
tudo o p • >Bcto revolucionario do confli• 
to. Tenhamos sempre em mente as· ,pa,. 
lavras de Lenine a respeito da ne• 
ce.s.~ids de de uma segunda grande guer• 
ra que seria desencadeada sobre o mun• 
do para <iestrulr os ultlmof redutos de 
r~!sten~la, CQµtra, a. ~P.1ªJl.~!l,ÇãQ liai 

'· 
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TELEGRAMAS DO RIO 
Pereceram em acidente de 

aviação 
RIO,· (ASAP!-Ue:SS) - O Cômandant• 

do 2.0 l{egimentn de aviação comuni 
:nicou em radio, o falecimento, em 
acidente ele a v1açáo, no dia Z 6 do 
corrente, na cidade do Bananal, dos 
aspira-ntes da reserva convocados, 
aviador Liz Pedro Cho1norro Guedes e 
mecanico Luiz B'ellpe !{odrtgues Pi
ménta, e dos 3.os sa1~gentos mecanlcos 
Adar!o Belardi, Bartholomeu B'errei ra 
S9-brinho e,. Vicente Pascoal Luizil. 

Embaixador dos Estados 
Unidos 

RIO, (ASAPRESS) - O embaixa
i!or Adolf Berle, entregou, suas cre
denciais ao Presidente <la · tepublica. 
O ato teve o cerimonial do estilo, es· 
t.ando o nove representanl"'\. rliplon-.a• 
·.tico acompanhado de diversos mem
bros -civfs e militares da e"!Dbaix.ada 
:americana no Brasil. Os srs. Carlos 
:Buarque de Macedo, introdutor diplo
matico, acompanho, o novo embaixa
d<'>r ·americano que fol recebido, á. por
ta· pelo ajudante do ordens, comandan
te Abelardo Mata, e · lão Amarelo 
to.· saudado pelo Ministro Jaime de 
Brito, do cerimonial do ltamarati. 

O Presidente da Republica, 3:compa
nhado do embaixador Leão Ve.loso e 
de .todos os memt--:iros ·le seus gabinete, 
-civil e militar, ·recebeu o embaixador 
Adolf Berle no salão nobre do Catete. 

Entregando s;uas cred_enciais o emi
nente diplomata acentuou que era com 
viva. satis~aêão que assumia. as fun• 
ções de emtaixador dos Est~.dos Uni
dos no <lrasil, pafs tradicionalmente 

. ligado a. sµa patrla .. oel9s. II1ais soli, 
·do.; · laços de amizade; · · 

Interventores no Rio 
RIO, (ASAPRESS) - Estiveram 

'?Lesta ultima semana de janeiro. oito 
iÍ'tterventores, nove se se contar as 
constantes viagens a esta capital do 
Interventor Amaral Peixoto. 

Assim, viajaram para o Rio o go- , 
·vernador de:'Minas Gerais r os inter
ventores dos Estados de Pernambuco, 
Bafa, São Paulo, Amazonas, Ceará., Pac 
raiba e Alagoas. 
· ~ atribuida .gr,i:nde in:,.portancia aos 

. entendimentos iw,vidos nesta <;apitai 

.e.ntre os chefes úos executivos esta
__ duais, 

RIO, (ASA;eRESS) - Encontra-se 
nesta capitaL o governador do Estado 
de Minas Gerais e os Interventores fe
d"e1•ais em · sa.o Pa lo, Pernambuco e 
Bala. 

A v:...;ita ao Rio, ao 1nesmo. tempo 
dos .. che.fes de quatro das maiores uni

. dades da nação tem deane1·tado gran
de in~r~ss,e_ em :odos os_ circulos. 

O sr. Walter Done1ley · se= 
guiu para o Panamá 

RIO, (ASAPRESS) - Viajando em 
-avião especial, seguiu para o Pana
mã. o sr. \Valter Donelley, encarrega

. do dos negocios dos Esfados Unidos no 

. Brasil. Ao seu embarque comparece-
ràm · altas autoridadec. 

· . P,tomovido por ato ·.·de 
bravura 

RIO, (ASAPRESS) - O Presidente 
·da Republica assinou decreto promo
ven·do por ato de bravura ao posto de 
segundo tenente, da arma de Infan
taria, o t, rcelro sargento Onofre Ro
drigues Aguiar. do Regimento de ln• 
fantaria. Informações· constantes da. 
Comissão de Promoção dizem que Ro
<:lrigues Aguia,· int:ltrou-se cautelosa
mente e decididamente numa posic:.tlo 

-inimiga conseguinrlo capturar dois 
alemã.es, matâ, alguns outros e apre
enuer uma metralhadora e dois fuzis. 

. Agencia do Banco do Brasil 
. em Montevideu 

RIO,. (ASAPRESS) - Espera-se so
nient,'.. a ratificação do convenio pelo 
podér executivo uruguaio e a· publi
cação do respectivo decretf'I pr~o mes
m~ ·governo, para · o funcionamento de 
ufua -agencia do Banco t"o Brasil~ em 
Montevidéu. 

Considera-se isso, em toda a na~ão 
vizinha, corno mais um vincuin rle ga
i·antia: na arriizade e COffilÚ;eenSJ.0 exis
tentes entre as duas naêões .sul-ame
ri_canas .. 

Incuria dos pais 
RIO, (ASAPRESS) - A Delegacia 

de Menores ac:i.ha rle lnlciar uma for
te car.-,.panha contra os menores· aban
donados. Esta campanha é majs seria 
do que se pensava, pois o d~legado 
Jaim·e Praça. deterh1inou un1a -energi
ca reaç;ão contra o ,des1)re· ., que al
guns pais dão ,o~ seus filhos meno
res, deixando-os perambular pelas ruas 
da. cidade, exposto~ -coino fi.c::1.m, a to
da. a sort~ de [nconvenir>nic· sociais. 

Somente no trimelro dia da cam
panha: _as autor:dades 1..~tivel'an1,_ no 
tre~ho compreendido entre Copacaba
na e a Cinela <lia. _,nadn. 1l1enos de 
1·~6 inenores.- O re ·ericlo <lelegado f:!S

tá h;;tftlià:riaO·, ,·:·:'pâ:fs- oli reSpônsa,r·ei!'i 
· por ~sses n1 ores, a vire maté sua 
presen~a, para assinar -termo de res
ponsabilidade, a.fim de qüe nio se· 
jam reproduzidos tais abandonos. 

As diligencias prosség1rnm sem tre .. 
g:uas em toda a cl,:aile. '.11.a! medida 
foi. acolhida com a . n1elhof simpatia 
por parte ela ·populacão. 

de · Elogio à bravui'a 
rinheiros do "Minas 

Gerais" 
RIO, (.U,; PRESS) · · O almirante 

Alberto,-Lemos Bastos, comandante 
naval de leste. destacou numa Ordem 

. d·o Dta o gesto rle rlestemor ele um ma
rinheiro do encouraçado "MinRs Ge .. 

· râis", qúà com risco da propria vida, 
atiroú-se ao n1ar agttado pará levar 
a comunicação á.quele comando de que 

. uma. lancha p~trulha, fora da barra 

. de Salvador;· rala, estava em perigo. 
E' a seguint~, a Ordem do Dia . do 

almirante All:>erto Lemos Bastos: 
"ElogiO - é com grande satisfação 

w,e elogio o. marlnh~irô n.o 400-477, 
~-ª elasse, Domingos Sanchez Fornel
ro, p~rtencente á. guarnição da lancha 

do enc-ouraçado "i'tlinas Gerais", envia
da en1 socorro a uma lancha patrulha, 
em perigo fora da barra, na noite de 
30 ele novembro pp., 1lela maneira de
cidida com que, apesar da agi ... aêãr, 
do 'tnar. atirou-se â agua rlema11rlando 
a nado o farol de Santo Antonio afim 
de informar com presteza a eFte co .. 
n1ando naval e ao seu navio sobre s 
situação da lancha que garrava". 

Chefe da 
brasileira 

Missão Militar 
no Paraguai 

RIO, (ASAPRESS) - Seguiu com 
destino a ·Porto Alegre, viajando. pe
lo "c!ipp'er" da. Pan Ar·er!can. o cel. 
Inim~ Siqueira, L·ecentemente nomeado 
para chefiar-·a Missão Militar brasi
leira de instrução no Paraquai, em 
substituição ao coronel Ladario Pe
reira Teles. 

Prorrogada por 60 dias 
RlO. (ASAPRESS) - Conforme já. 

foi noticiado, dias atrá.s, não mais vi
goraril. a parti, do dia . 1.0,. a nova Lei 
do · tmposto de Consumo. 

Atendendo ao apelo feito pelo co
mercio em geral, <> Presidente da Re
publica decretou a prorrogação da vi
geneia dessa lei, por mais ,60 dias. 

A ultima sessão. do S.T.M. 
RIO, (ASAPRESS) - O Supremo 

'l'ribuna! Militàr re1.llzou, dia 31, sua 
ultima sessão, por _ter de entrar n<> 
periodo de ferias' forenses, que se es
t,,n,foriío atê o dia 31 de março pr,,xi
mo. Aprovei ta·ncto· o·· en.sej'O. o- ge·n')ral 
~H"a· Junior. p.Or ocasião da aber~u~a. 
dos trabalhos, apresentou aos seus pa
re9 O relatorlo do ano findo, segundo 
o qual se rea!izara.i:n .. no decorrer de 
19Ú. 118 sessões tendo· o Tribunal to
ma.ôo conhecimento de 4.639 processos 
novos, sendo:° apelações, 1.68:i; recur
sos crimina;s, 103; .revisões, 51; redu
ções de pena, 103; conf1 o de jurisdi
ção, 2; medalhas militares, 961 ;, pe
didos• de· hàbeas · corpus, 1.517' e· outros 
julgados. 

Pelo prcitocól,:, ,geral transitaram ••• 
5.572· <locumentos. 

'l'erminada a leitura deste documen
to, o génei·al Silva Junior cong-ratulou- J 

se com vs· stus pares pe·, bom desern
penho dado aos trabalhos realizados, 
agradecendo-lhes a colaboracão leal, 
e independimte, agradecendo tambem 
a. col · raeão · dos demais serventua
rios da secretaria. 

Variante Rio=Petropolis 
RIO, (AS.\PRESS) ;._ Estão bastan

te adiantados os trabalhos da vàrian
te entre o Rio e Peti-opolis, sendo que 
o primeiro trec·ho' q'l.le já. fo! inaugu
rado está. sendo utilizado para o tra
fego normal de veiculas. Acredita-se 
que,.· nentro em. pouco estaril.. termlna
dâ a~··var· ~-nte,. que vem repre·sentar 
uma co~sldera vel. economia de tempo 
no percurso '.R.fo-Petropolis, ·o qual po
derá. ser 'feito em 40 minutos. 

Manifesto das classes .pro= 
dutoras sobr~ as irregulari= 
dades do nosso abasteci= 

mento 
RIO, (ASA'?RESS) - Na reunião de 

ontem da Asso<"iação ,Comeréial, o sr. 
João baúdt de Oliveira propôs que as 
classes· produtor~s · Jança$sen1 ·u1~1 nrn,
nifesto á. nação, esélarecendó "nã.? c.a
be"t·em ao con1erclo todas as respn1,lfu1-
bi!idaeles dos fatos q11e têm provocado 
as, !i,11p,gu lar,ida(les ve~ific~das rió,.nçs
so aba-stecimento~'. 

. ·A sugestão encontrou ápoio· lme,jia

. ~o. de figuras represe;,i'tativ_as nos :,os-
sos 1neibs ·econon)iC"J$ · 
. Na Jiroxima seri1ai\à., ·o sr. .João 

Dau.dt de· Oliveira conferenciará Ji€sta 
capital · com os srs: 8r-,;.silio. Màcharlo 
Neto e Ar! 'l'orres, . resp,ectiYamente 
presidente e diretor d<!, A~socêaçil.o 
Comercial de São Paulo. 

o importante documento a. ser pu
blicado terá. a asslnàturà: doe Jll esl
dentes de todas as Assoclaç,~es Comer
cais do Brasil e não s-ome-ntt~ ,las (:TI

tidades das capitais. Em ·s1Ja r cdação 
todos coperarão, para o. que s~r:lr, ci:-.n
vocados a vir ao Rio de .J.rn~lM. 

Continua a falta de troco 
RIO, (ASiPRESS) - :Kovamente se 

faz sentir a falta de ,troco ·n,,sta capi
tal, posto que a Casri:. da_ Moeda tenha 
posto. em circulação algun1as Dt.'nte• 
nas <le. milhares d8 .cruzeiros f;nl 

miudos. 
As cieclaraêões de autoridades fa

zendat·ias vieram desfazer a hipotese 
de que a carencia da·moeda divisio'la
ria decorre do fato d~. ser v v,tlor ln
trinseco das mesmas superior ao seu 
valor nominal, pois a qúàntiila.de e o 
valor das ligas adotadas torn·al)l im
possível tal· oco'.(encla. 

Agora, porem,, cóm visos da vertla.ile, 
corre a versâo de que a no~s .. 11 tnoec1a 
dlvisionària esta. sendo trans1iorta1a 

· como <JOntrabando, para os paises vi• 
zinhos, a bórdo de na.vias que deixam 
a Guanabara. Este fato j:!. chegou ao 
conhecirnent,, das autoridades, as 
quais, ·segundo !nforr-ções que obti· 
vemos, estão tomando as devidas pro
vide.11cias. afhn rle· e clarecer o caso 
con venie:---temen te. 

Terminou o serviço da 
·,Missão· Naval Brasileira 

RIO, (ASAJ°RESS) - No deco1•rer 
da permanenc!c da Missão Naval hra• 

·sileira em .Mjami, aob a chefia· elo ca• 
1iitão de .frairnh Haroldo Cox, a.tual
m.enle nesta ·capital, foram· entregues 
ao govyrno brasileiro 22 navios para 
patrull1amento do 'tlant!co Sul· e :va· 
rios .,fi iais subalternos, em nume.ro 
nã°n especificados, 1,~ceberam treinil.• 
mento em ~llami.. 
, O coman,Ja.nte Haroldo Cox . e os 
m,,mbros do seu Estado Maior foran, 
chamados de vnlta ao Brasil por te1· 
concluído o seu serviço a. Missã.o Naval 
brasileira, 

Fugiu cont os pneurnaticos ... 
RIO, (ASAPRESS) - O "Diar!o de 

Noticias 11 publica o seguinte: 
"Fui noti.ciado ha t.lias, a. apreensão 

de grande contrabando de pneumatl• 
cos, r..o momento e111 que ta ser eolo· 
cado :.. ti.o:ido rlo .. avio "Potengl" que 
se a.chava e1n rep:-o .. o. no dique "Lah
n1aier0. na. ,Ponta. da· Areia, em ºNite• 
roi. e:.-ia partir ,1aquele ila -com dE--E.ti• 
no !!. Argent A diligencia foi efe
tll.ada PC'la po 1 tc a maritiraa, pore1n, 
o· harco ·:!onseguiu zarp_r1 r lev.ando ain .. 
,t"a aJ,;·tunas .4uantidacles daquele arte• 
fato. As autorMades fluminenses fo
t·am çientifica-ias elo fato ·e o Inspetor 
do Corpo d·e Se,-urança, A'on·so Otero, 
utilizando-se ele uma la.ncha da Poli
cia· se.!u em perseguição do "Potengl" 
·· o ,,w·egc,lndo alca.nçf lo, entretan

. to, até a altura de- A ngr.,. dos Reis, on-
de parou a diligencia por falta de 
coinhu~tivel. · • 

A~ autoridades. fluminenses dêtive
ram algumas pessoas implicadas no 
car..o·•, 

Pura mistificação e grande 
chantagem 

RIO, ( ASAPRE~S) - O professor 
Pedro Fonseca Nogueira, da. Escola 
Nacional de Merlirina. ouvido pela re
porta,·ern do "0 Globo". a respeito da 
intervenção cirurglc,i de Pindamo
nhangaba, foz as se11,,u'ntes declara-\ 
ções: 

"A operaçio e.;pirita não existiu. Se 
houve operação, esta foi feita pelas 
mãos de medico que a executou. Tudo 
o malJ é pura mistificação e grande 
chantagem". 

Falecimento de Sacerdote 
RIO, (ASA?RESS) - Faleceu o Pa

dre.-Leonardo carrecia, Capelão ela lr
n,andade do Santissimo Sacramento, 
da. Candelaria, e presidenté do cot·o 
da referida Irmandade. 

Seu enterro efetuou-se dia 30, sain
do o feretro da Igreja da Candelaria 
para o Cemiterio de São Francisco Xa
vic;.--. 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Oiuo ereusotato 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

Conselheiro 
Embaixada 

comercial da 
da França 

RIO, (ASAPRESS) - Chegou a es
ta capital, procedente, de Paris, o sr. 
Jeal\ Casti I novo conselheiro co .. 
inercial da. Embaixada da França no 
Bi:asil, que viajou até N:1.tal pelo "clip
per,, ~· Pan-Atnerican Airways e dai 
para o Rio em avião da Panair. 

A · Associação Comercial e 
os Tribunais Administra~ 

tivos 
!no,' (ASAPRESS) - Ka reuni.il.o 

da Associação Cor..,orcial, o sr. Abelar
do Cunha tratou dos casos dos Tri
bunais. Ad1ninisaativos: conselhos de 
contübulntes e de tarifas que, ~egundo 
e_les, estão sendo praticam~nte anula
dos, pois. o cor. tribuinte só ganha 
quando o acordüo é nnanime. O fato 
é que 99 por cento dos acordãos não 
são unanin1es. Basta apenas um voto 
contrario para· que o representante 
da Fazenda recorra para o Mir,istro, 
sendo en1 i.o alteradas as decisões dos 
conselhos, como se pode1n verificar das 
puhlkaç;õ :· ,,o "Diario. Oficial". 

Os ~ Jn 2lhos foram~ criados justa• 
ment'-- para que os col1tribui.ntes tives-
sem um tri bun ,1 r.i julgar questões 
fiscáis, -,:.o se c,-,inpreendendo con10 
1,~Js~a.n, pa -~ceres de funcionari()s da 
Fazenda reformar quas; que sistema• 

f tica1ne te as decis 1cs. 
· O sr. ,l.be!ardo Cunha sugeriu que a 

Ass üação r -n---ercial red ,isse um 
m ·.orial nesse sentido n que, defen• 
~endo ~ma cau::;a como .. ssa, não esta_,. 
1·á. pl.dteando in':eresses da classe, mas 
defen ~nr1o a dignidade ela jt·.stiça e 
das boas no, mas jurldicas do pais. 

A Associação C ·merci : vai se dll'i
g,r ao Ministro. da· Fazenda, sr. Ar
tur de .S.ousa Costa, .abo;-dando o _as
sunto tratado. 

Movimento. Demografko no 
Rio e São Paulo 

RIO. lASAPRT~SS) - Segun.do os 
. dados ,1,, !gados pelo s~1·viço de Biol 

J.':stalisti~a, duranL o período ele 31 
de de .mbro a 6 de janeiro foi o sc
g··iintà. o movimento de nascime:ntos 
e mortes \.) crianças na capital de 
São Paulo: 

~-..-..sciclos · wivos, 701; nasci<los 1nor
tos, 30. { bito":i do n1enores de un1 
a to, 96; h: '.tos por 1nole:;tias trans
mis3iveis, 66, obtios Or d:arréia~ era 
1 .ore:.;; de do.': anos, 75~ num total 

· de 390 mortes. 
As molestias tra11smi ssiYeis fol'ar:1. 

a 1 seg·uintes: febres tifoicle e p::v:-a 1J
ío~de, 2; coquoiluchc, :;: cliflerla, 2; tit .. 
bercõ.Jlose. 30, gripe, 4; .;ara,npo. l; di· 
senteria, 10, poliomielite aguda, 1, e 
outras 1110Icstias, 14. 

No n1esmo ncrlodo nascera1n no Rio 
750 n10rrendo 740. Assiin sendo, na.
qu~la set11ana o Distrito Federai te, e 
um aumento de 10 habitantes enqua•1-
to São Paulo teve de .314. 

Embaixador da França 
.RlO, (ASAPRESS) - Caso não lhe 

seja dada nova tnissã_o, o general H'ra.ü• 
çols Dest.er Dela Vignerie, novo em· 
uaixador da ],'rança no Brasil, deverá. 
chegar a esta capital na segunda 
quinzena de fevereiro. 

Projetos de colonias de 
ferias para operarios 

RIO, (ASAPRESS) - Após os ne
cessarios' estudos tecnlcos, foram fi
nal1nente classificados os projetos pa
ra as Colonias de Ferias rl-,s Trabalha
dores, que ~ Coniissão do Imposto Sin
dical p_retende construil'· e1n diversos 
pontos do pa!s. Já. foram planejadas 
as construções dessas Colonias de Fe
rias no vlzinho Estado do Rio de Ja
neiro, en1 São Francisco de Paula, no 
Rio Grande elo S~.-·, e e1n Garanhuns, 
em Pernambuco. 

No concurso ~eito para escolha dos 
projetos foram classificados em pri
meiro lugar , e dos. engenheiros Pe
dro Paulo Bastos e Antonio Dias Car• 
nelro, au.tores dos projetos para o Es
taelio Nacional e Palaclo ·.ia Justiça. 

Acordo para troca de malas 
diplomaticas 

RIO, (ASAPRESS) - •) "Diario Ofi
cial''. ela Ui.ião, publicou as bases do 
acordo firmado entre o Brasil e o Uru
guai . ar 0 a troca de malas uiploma· 
tlcas. · 

Se;,,. ·.do o i-of, rid 1 acore>o agora 
finnado, não haverá, reciprocan1e11te, 
nem t··xa:; nem fo1·n1alidades de verifi .. 
cação nas n1encionadas inalas. 

Os que precisam de salvo= 
conduto para viajar 

RIO, ( · ':AP:{rSs) - N'umo:·osos es
trangeiros· têm procurado, diarian1en
te, a Delegacia de Estr:·ngC>iros; afim 
de solicitarem salvos-condutos, ...,ara se 
ausentar '.']o I'.io. 

0 deiegado de est1·angeiros, por por· 
taria ora baixada, ("0111unica a todos, 
{J~te territo. j-o nacio al, · á- .exceção 
d,...::; ~~ ~mães italianos, japoneses, 1~ · ·1-

garos e rumenos, o~ demais estrangei
ros poderão locomo,•er-sé sem ne~~s
sldade de salvo-coduto, bastando, pHa 
'•so, a apresentação ela Carteira. do 
J!Jstrangeiros 'ínodelô' 19 

EMBAIXADOR FRANGÊ~ 
NO VATIGANO 

Por decreto do governo do gene· 
ral De Gaulle, foi nomeado embai
xador da França no Vaticano o sr. 
Jacques l\Iaritain, conl1ecido escritor 
francêe. 

SAGRADA PENITENCIARIA 
APOSTOLICA 

(Oficio das Indulgencias) 

A "Acta Apostolicae Sedis" de ju
lho p.p., publicou o seguinte· Decreto 
d.J. Sagrada Penitenciaria Apostolica: 

DECRETO 

Oração jaculatoria indu\genc:ada 

O Santíssimo Senhor Nosso Pio, 
por Divina Providencia Papa XII, na 
audiencia concedida ao abaixo assi
nado Cardeal Penitenc:ario Mor, !"!O 

dia 20 de maio do corrente ano 
(1B14J, atendendo benevolamente aos 
votos de muitos Sacerdotes, dignou-se 
conceder benignamente as indulgen
cias que seguem: 

1. Parcial de 50 dias que pode ser 
lucrada l)or todos os fieis cristãos 
que nas circunstancias adversas des
ta vida, erguendo o espírito confian
te a Deus, recitarem com mente pie
dosa e ao menos com o coração con
trito as palavras dominicais "Faça-se 
Vossa vontade!"; . 

2.Pler.aria, nas condições costu
meiras, a ser lucrada pelos mes1110F, 
se todos os dias durante um mês In
teiro, a recitarem devotamente. 

Tendo o presente Decreto valor 
perpetuo sem necessidade de expedi
ção de nenhuma Carta Apostolica em 
forma de Breve. Sem que obste 11e 
maneira nenhuma nada em contrario. 

Dado em Roma, do Palacio da Sa
grada Penitenciaria Apostolica, dia 
lJ de julho de 1944 

L. t S. N. Card. Canali, Penite;:i-
ciario Maior. 

S. Luzi_o, Regente 

Declarações de s. Eminencia 
o Snr. G~rdeal Van Roey 
Sua Eminencia o Snr. Cardeal Er, 

nesto van Roey, Primaz da Belgica, 
expressou seu agradecimento aos 
exercitos aliados, l)ela libertação cto 
solo belga, e tambem da Igreja Ca
tolica, em seu l)aís. Esta declaração 
foi formulada em • uma entrevista 
concedida a um· correspondente de 
guerra, segundo informações da l:,e
cretaria de Informações de Guerra 
dos Estados Unidos. 

De acordo com as mesmas informa· 
ções, disse Sua Eminencia: "Agra
decemos aos exercitos aliados que 
nos hajam libertado como belgas, 
mas, agradecemos mais ainda, que 
nos hajam Ebertado como catolicos. 
Sustentamos que, si os nazistas ti
vessem permanecido indefinidamente 
na Belgica, conseguiriam sufocar a 
Igreja Catolica ... " 

O mesmo correspondente, afirma 
ter lido varias cartas do comandan
te alemão Alexandre von Falkenhau
sen, intimando Sua Eminencia a per
m'tir a _censura de suas Pastonis, 
pelas autoridades alemãs. Intimações 
essas que sempre foram repelid:i.s 
com · a · maxima energia. · o Snr. · Cardeal van Roey, · conclua 
o despacho, permaneceu na Beigica 
clu1'a11te todo o tempo da ocllpaçã-0 
não ·querendo sair· do 'país, porque o 
Cardeal Mercier, durante a guerra 
passada teve permissão de ir a Ro
ma, não conseguindo depo:s licenç:1. 
das autoridades alemãs para voltar. 

Discurso do Cardeal Tisserant 
o correspondente especial da N. C., 

em Paris transm:te a noticia qua 
Sua Emcia. o Cardeal Tisserant em 
discurso pronunciado perante univc>r· 
sitarios parisienses sobre o "Papel 
do Santo Padre no mundo em guer· 
ra." lembrou, para exemplificar, qne 
a paternal solicitude do Soberano 
Pontífice não se limita a benefü::ar 
aos catolicos, mas se extende à hu· 
manidade inteira. 

"Em Roma - disse Sua· ;Emcia. 
o Cardeal Tisserant - Sua Santida
de pôs à disposição da perseguida 
colonia israelita, edificios de proprie
dade do Vaticano, concedendo-lhe 
direito de asilo. Depois da ocupação 

'de Ronia pelos Aliados, a colonla is
raelita manifestou e~ solene ceri
monia publica, sua gratidão ao San(o 
Padre. 

o Santo Padre é um pai afligido 
que sofre por todos os seus filhos 
tanto mais porque seu carater de 
pai universal impõe uina neutralMa
de mais cuidadosa. Apesar dessas cir
curt~tancias o Santo Padre condenou 
em multil)las ocasiões, e até em En• 
cíclicas a ideologia do regime· naz;s
ta, ao qual toca, em ultimo termino. 
a 1;esponsabilidade desta guerra, po1·
que ignora a lei da solidariedade hu· 
mana e da caridade •.. " 

Sua Emcia. recordou que o Sumo 
Pon tifice protestou pelos massacres 
coletivos. pelas represalil!s e. encar· 
ceramento arbitrarios, sempre pro
clamando o direito que tem todas as 
nações a viela e a independencia. 
Concluiu advertindo que os homens 
se encontrassem mais atentos a ,oz 
do Papa. 

Quarenta anos de Saéerdocio 
As comemorações que solenizaram o · 

quadragesimo aniversa.rlo da ordenação 
sacerdotal do Revmo. Mons. Gustavo 
Franceschl, revestiram-se de grande bri
lho. 

Mons. Franccschl nasceu em 1881 na 
Argentina, tendo estudado filosofia e 
teologia no semlnarlo de Buenos Aires, 
onde depois de ordenado enslnou socio
logia. Estudioso lncan.savel, Mons. Fran
ceschl · tem-se dedicado ao estudo dos 
problemas sociais, sendo professor de so• 
ciologia em varlos estabelecimentos ca
tollcos da. Argentina, 

No dia 27 de dezembro proximo passa
do, Mons. Franceschi celebrou a Santa 
Missa na. Igreja de Nossa Senhora do 
carmo, onde em 1904 celebrou a sua 
primeira. Missa.. 

Sua. Santidade o Papa Pio XII enviou 
a S. Excia. Revma. a Benção Apostoll
ca., e o Emlnentissimo Sr. Cardial Copel• 
10. a presentou-lhe pessoalmente seus 
cumprimentos, 

·--·-· -·-·--

Nl J-\1 O ftES 

Reducões de Preços 
As mais recentes ·novidades 

assim como reputados artigos 

para a 

do 

C!itação atual 

nosso grande 

estpque 

devem 

sociais. 

oferecemos por preços tão · reduzidos que 

ser aproveitados logo por todas as classes 

Ofertas de oportunidade verdadeiramente 

adquiri~as durapte unica que somente poderão ser 

o curto periodo , da nossa 

Venda Especial de Verão 
_RUA DIREITA, 162-190 CAIXA POSTAL, 111 

1 -----------------------------------
Restaurante "D. Anita costa" 

Será solenemente comemorado o 
primeiro aniversario do Restaurantt 
"D. Anita Costa", obra do Circulo 
Operario Paulistano, que já forneceu 
mais de 60.000 almoços· a .operarios. 

A comemoração terá logar no dia 8 
do corrente às 9 30 da manhã, no 
prol)rio I1,estaurante à rua Saião Lo
bato, 49-51, Brás. 

FESTA. DO SENHOR BOM 
JESUS PE CUIÃBÁ 

Com · excepcional · brilhantismo reali
zou-se a 1.o de janeiro, na Catedral Me
tropolitana de Cuiabá., a tradicional tes
te. do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. 

Nos dias 29, 30 e 31 de dezembro, às 
19 horas,. s. Excia. Revma. o Sr. D. 
Aquino corrêa, Arcebispo Metropolita.
no, ·talou sobre o Santo Sacramento do 
Batismo, .. No dia. 31, após . a corueren-

. •.eia., os ·fiéis, ,que enchiam a grande ca
tedr;a,l, renovaram: as ·prorttessaa do Ba
tismo. Em seguida to! cantado solene 
Te· Deuín. , · · · 

No dia 1.o de janeh·o, dia do senhor 
Bom Jesus, às 5,30 horas, houve Missa 
çie Comunhão geral e às 9 horas, sole
ne Pontifical . oficiado por · S. Excia. 
Revma. o Sr. D. Aquino Corrêa, que ao 
terminar apresentou a seus diocesanos 
os votos de Ano Bób, dando-lhes, em 
seguida, a. Benção Papàl. · 

As 17,30 horas saiu a imponentlssima. 
Procwsão, com a-veneranda Ima·gem do 
senhor Bom Jesus. Ao recolher-se o 
cortejo, antes da Benção do Santíssi
mo, fez-se ouvir o Revmo. Sr. Pe. Rai
mundo Pombo Móreira da Cruz. 

Retiro Espiritual das Filhas 
de Maria do Ribeirão Preto 

Como nos anos anteriores as Filhas 
de Maria. da Diocese do Ribeirão Preto 
vão fazer retiro espiritual fechado du· 
rante os três dias do carna vai. 

A esse proposito, o "Boletim Diocesa
no", orgão da Federação Mariana da
quela Diocese publica o seguinte apelo: 

"Filha. de Maria, Jovem que aspiras ao 
ideal da virtude cristã e da. santidade 
do estado em que vives. para, olha, es
cuta! 

Para um pouco na vertiginosa carrei
ra. para o tumulo ! 

Olha, um pouco para o alem-tumu1ol 
Escuta, um pouco o que se passa alem

tum ulo ! 
Para., Olha., Escuta. 1 
Para, uma que outra vez,· na tua a!a.

nosa atividade! 
Olha, uma. que outra vez, a. realidade 

da vida! 
Escuta, uma. que outra. vez, os ditames 

da fé e da. raz;ão! . 
Ateride ao convite que te é dirigido 

e vem fazer o retiro espiritua\. 
Os centros são os ·seguintes: Ribeirão 

Preto, Franca, Batatals, Jardlnopoll.s, São 
João da Boa Vista, · 

Como nos anos anteriores, a taxa se
rá de cr:s 25,00. 

Pede-se às sras. Presidentes o favor 
de se comunicarem quanto antes com 
os respectlvo.s centros sobre o numero 
de membroa que .suas Pia.s Uniões envia
rão". 

GONGREGAgÃO MARIANA DE 
AUXI-NOSSA SENHORA 

LIADORA 
RELATORIO DA APOSTOLICA. 

C. M. DE NITERO! 
A Congregação Mariana de Nossa 

Senhora Auxiliadora e de São João 
Bosco, da cidade de Nlteroi, comple· 
tando o seu primeiro decenio de vida 
resol reu enviar a todos os seus as'. 
soclados e aos seus benfeitores 11m 

relatorio, que contem todas as 'suas 
realizações. · 

Contem o relatorio onze 
em que estão Inventariadas 
dades d-esta Congregação 
modelar. 

topicos, 
as ativl· 
Mariana 

A Congregação que tem 129 con
gregados, cedeu varios de seus me-
1hores elementos para fornia,r outra. 

Religião ou Baile .. 
Padre Carlos Borromeu, C. PP. S. 

Eis um dilema de multas Paroquias. 
Compreende-se como gente mais seria 
reclame sobre a superficialldade de mui• 
tas fstas· religiosas no lnterior. 

Religião quer dizer dedicação a. Deus, 
em atos de piedade, de adoração em cul
to publico. 

Baile ou dansa quer dizer a. satisfação 
propria e não a gloria de Deus. Não 
rei, o que haverá de comum entre o 
baile e a. piedade religiosa. 

O panorama de muitas da.a nossas 
festas rellgiosas de hoje é o seguinte: 

I - Programa com muitas palavras 
em honra. de um santo e nomes de mor
domos e juízes, 

II - Ladainha, s vezes cantada, às 
vezes só rezada. 

III- - Em seguida baile ou dansa ou 
ginast!ca rural durante toda a noite. E 
a farra. ou moda. Este movimento, po
re m,não tem mais na1a de comum com 
a. festa religiosa. Uma improvisada 
banda de musica. toca. a. noite inteira, 
hipnotizando a gente que parece sem 
alma. Adultos e menores, todos movi
mentam-se sem pausa, sem descanso, sem 
parar. E as consequencias são os abalos 
na saude, o enfraqueciment9 das ener
gias físicas e morais, a aniqullação da 
resistencla contra as tentações. 

Seduções de menores e outros pecados 
graves e passos errados contra os bons 
costumes. Não· talo com exagero, pois 

Congregação, l)ara dirigir cruzadas 
eucaristicas, etc; tendo outros ma
rianos sido encarregados ele traba
lhos apostolicos, quer nas conferen· 
cias vicentinas, quer no conselho na
roquial da· A. ü 

Inumeros catequistas lecionam em 
tres centros de instrução catequetica, 
com mais de 500 alunos. 

É de se destaca.r o movimento ele 
p:edade, que apres.entou o seguinte 
resultado: 

"VIII - DEPARTAMENTO 
DE PIEDADE 

Com 0 resultado de seu eficiente 
apostolado santificador este Departa· 
mento da Congregação - seli1 o qual 
todas as nossas obras perder-se-iam 
diante de Deus - computando o 'I'e· 
so·1ro Espiritual dos márianos ativos 
e discil)linados, apresenta as seguin
tes obras piedosas: - Missas: 4.372; 
Comunhões: 2.424; Confissões: 
1.062; Adorações noturnas: 236; Ter
ços: 6.186; Visitas ao SS. Sacram,m· 
to: 6.502; Esmolas: Z.446; Novenas: 
128; Orações da noite: lt.17i; Ora
ções da manhã: 10.488; Jaculatorias: 
205.784; Meâitações ou Leituras Eis
l)irituais: 2.365; Aulas de Religião: 
966; Sacrifícios voluntarios: 2.561; 
Reuniões assistidas: 1.174. - Total 
de Boas Obras: 257.861.'' 

o centenario de Dom Vital 
na Paraiba 

. A 27 de novembro ultimo. foi solene
mente inaugurada, na Para!ba, uma. co
luna comemorativa do prhr,eiro cente
narlo do nascimento do maior Bispo 
americano, D. Vital Maria G<lnçalves de 
Oliveira. 

o magn!fico monumento, todo ele de 
finlsslmo marmore, está localizado na 
localidade de Pedras de Fogo, Estado da 
Para.iba., bem em cima. do local onde 
outrora. nasceu o nosso B!.spo martir. 

As solenidades foram prec\'.r'!das por 
um trldÚo preparatorio, reallz3do nos 
dias 25, 2~ e 27 de novembro. em todas 
as Igreja.a e Capela11 da. Diocese de 
01~,da.. 

Aó ato solene da inauguração, três 
mil catolicos estiveram presentes, ten
do sido o monumento tna.ugura.do pelo 
Revmo. Conego Matla.s Freire. A imen
sa multidão; que se comprimia ao redor 
do monumento, prorrompeu em vibran
tes ovações ao nome do grande Bispo 
de Olinda e a.o de D. Antonio Macedo 
Costa, Bispo do Pará e çompaµheu·o 
de !Uta. de D. .;;.tal. 

posso indicar muitos casos minuciosos· d& 
experiencia na p~atlca pastoral, caaos 
traglcos com con.scque.ncias funestas e 
tudo sob proteção de uma bandeira d!'I 
festa religiosa ..• 

Segue-se a Missa do Santo. Só pou .. 
cos se confesisam antes d.i. Missa ou nln• 
guem comuni:a, Muitos dormem duran• 
te a Missa. É o efeito da. Mil;sa. é nulo, 
Escandalo para os que querem religião 
e não farra. · 

Depol.s da Missa seguemse os a.ponta
rr,entos de batizados. A maior parte das 
notas de batismo são erradas, porque 
ninguem está bem de cabeça. Estas 
notas revelam o grande numero de gen
te que vive na amizade e_ neste estado 
Úlnguem pode · casàr-se, Os padrinhos 
de batismo têm o pensamento obscure
cido pelo b!!,ile . e alcool. Tiramos l!m8' 
vez na ocasião de uma tal festa· rel!giosai 
umà · chapa. inesperada. . Seria. um es• 
candalo para o lugar e pata o povo s~ 
se publicasse este retrato . 

E ficará assim a. nossa festa rellgio.sa? 
Só festa dansa.nrlna e carnavalesca? A 
reforma é urgente. Ha obstaculos 
demat~. 

I - O mau · habito da da.nsa.. Nin• 
guem quer deixar ou dispensar o baile. 

II ,... Os inimigos da. religião a.provei• 
tam-se do baile, para oprimir o cultct 
religioso e a lnfluencia da religião nai 
vida publica. 

III - Os anti-clericais provocam ba• 
talhas contra o Vlgario, camufledos coni 
a idéia. 

ív - Falta de agasalho à. multidã~ 
do· povo no concurso da. festa. : 

V - Falta de ocupação honesta. du"' 
rante a festividade. 1 

VI - Falta. completa de uma idé~ 
religiosa. · 

VII - o comercio que reclama. a. de., 
fiação do negocio em festa. sem baile • 
dan.sa. f 

VIII - O prestigio tradiclona.I dol 
festeiros dan.sarlnos. 1 

Reformas das festas rellglO\SaS da.li• 
sarlnas: ! 

I - Prudencia. P<!de-se reformar tu"' -
do, ma.a com prudencla. i 

II - Festas para. crianças com amplCI 
programa e ocupação durante todo à 
dia. Fiz a experiencia. Não só as crian• 
ça.s tomaram parte , nestas festas, ~ 
tambem adultos. Não só M crianças con• 
fessaram e comungaram, mas ta.mbeni 
os adultos.· 

Mas quando se negar uma vez a da.n"' 
sa na. festa religiosa., precisa-se ser per• 
si..sterite no propos!to. 1 

Os da.nsarinos vão fazer todo ·o esfOl'"11 
ço para impedir a festa. sem dansa, pro• 
metendo dinheiro, perseguindo o Viga• 
rio, denunciándo e acusando o Sace1·do• 
te à autoridade eclesiastica, até mesm() 
expulsando do seu rebanho. 

Saneemos :u: festas religiosas semean• 
do a verdadel.r;a, religiosidade na a.lmal 
do nosiso p0vo humilde. Temos herols 
no Sacerdoclo e no Episcopado brasllet .. 
ro que lutaram contra os abuso,· nas fes• 
tas religiosas. Dom Macedo Costa, 
X Bispo do Pa.rii, foi vitima em sua lutai 

: gigante contra. os .abusar de Cir!o dei 
Nossa Senhrra de Nazaré. 

Salvemos a religião na a1ma do pov(t 
hum!lde. Onde se , consegue a reformal 
da. idéia ,na festa religiosa dlminue o 
~rotestantlsmo e o espiritismo e cresc~ 
á Fé de Nosso Se;:i.hor Jesu.s Cristo. 

Somos aposto!os da ·!"é e não traido• 
res da alma. do nosso povo. Preferimos 
perder tudo ,antes de trair a nossa con• 
vieção ca.tollca. que é cnnvicção do pro• 
prlo Jesus Cristo. Ao encontro com· 
Jesus Cristo no ' Calva.rio na curai 
d'a!mas. 

o primeiro lnlmigo da cura d'almas 
no norte do Brasil é o baile. 

Não pact-uemo.s mais com est;r inimi"' 
~1. Jesus Cr.isto deve reinar Integral .. 
mente em nossa alma e em nossas fes .. 
~as religiosas. 

Estamos em frente de uma luta de.. 
cislva. 

Religião ou baile? 
Jes1Lq Cristo ou a CDl'.\CUpiscencia dG 

Satanás? 

13elem-Pará 



t;EGIONARIC 

EM PRÊZA AUTO • VIAÇÃO 
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Cr$ 20,00 B A I' A 
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SANTOS 
Rua do Comercio N.º 3.ai 

Fone 1 6--777 

A !\IA APRESENTAÇÃO DE 
PRODUTOS 

SALVADOR, (ASAPRESS) - Em 
sua reunião, a Associação Comercial 
tratou da má apresentação dos produ
tos baianos destlnados à exportação, co
mo mamona, fibras, couros, etc., uns 
devido à falta de tecnica dos produtores 
e outros deconentes da ausencia àe es
crupulos dos mei;mos, para os quais ha
verá punições. 

PROIBIDA DE DESEMBARCAR 
SALVADOR, (ASAPRESS) - Chegou 

~ esta capital o navio espanhol "Gene
ral Lics ". procedente de Buenos Aires, 
que levará da Baia 100 toneladas de 
ehumbo, destinado à Espanha. 

A tripulação do referido navio foi Im
pedida de descer à terra, por motivo.:; 
ignoradoz. 

CHEIA NO JEQUETINHONHA 

"AS INIDSTICAS DA JUSTICA" 

SALVADOR, (ASAPRESS) - Noti
cias procedente3 d9. cidade de Belmon
te, no ·sul drste Estado, informam que 
a grande enchente do rio Jequetinhonha 
está a.pavor.:1-ndo a população de toda. 
z região. 

Adiantam as 'noticias que dezenas de 
casas foram destruidas pelas águas do 
rit!. 

Pe. Angelo Scafatti s.s.s. O BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 
PARANINFARA A NOVA TURMA 

DE PILOTOS 
N~ "Folha. da. Manhã", de terça-feira, 

S de janeiro de 1945, .o sr. V. Cy, num 
artigo com o titulo acima, lança mais 
uma pedra contra a indissolubilldade 
do vinculo conjugal. , 
. Mas fala com uma tal levian~ade de 
linguagem qu., nos dá logo a compre
ender como ele está longe de se dar 
conta da gravidade do assunto que tra
ta - antes de tudo ele mesmo reconhe
ce que é profundamente ignorante em 
materia forense; em segundo lugar, sem 
que ele o confesse ~xpl!cltamente, (já 
que todo seu escrito é disto uma prova 
clara) se manifesta ignorante ainda 
mais em materla religiosa. que é a ba- · 
'se sobre a qual está edificado o verda
deiro edif!clo matrimonial. 

POrtanto, postas de lado por ele mes
mo a base Juridica e a base religiosa do 
c.asamento, sobre qual outra base apoia
rá ele seus argumentos? Unicamente 
sobre a base sentimental; e esta, em ver
dad<?, não é, nem pode ser, base sollda, 
pelo · simples motivo que a base senti
mental é subjetiva e por isso mesmo 
parcial e variante segundo as lmpre.ssões 

· pessoalJ, os costumes locais, etc. etc. 
Não é, pois, sobre esta base que pode 

viver a famll!a e a sociedade pelos se
culcs a fora. 

"Injustiças da justiça" diz o no..sso 
amjgo; mas evita. cuidadosamente de de
terminar o que é que se entende por 
"justiça". Pilato~ tambem evitou cut
dádooamente ouvir a verdadeira defini
ção da verdade .. , , já que tinha medo 
das consequencias loglca.s. Jesus em vez 
nos recomendou de praticar e cumprir 
toda justiça. "Quaerite primum ... jus
titiam _ejus" - "Procurai antes de mais 
naqa, . . cumprir a . justiça, .. " 

Como' se vê a coisa é mais seria ·do 
que se pensa. 

Quando é que uma cousa é "justa"? 
Qual o termo "fixo" de comparação para 
poder determinar o que é justo e o que 
é injusto? 
. Quando nós .a .. rmamos que uma cou

. sa · é jÚsta, Implicitamente 1:econhece
mos que ela é conforme a regra inflexi

. vel _da medida; quer se trate de medida 
material: 1uer se trate de medida moral ... 

Uma medida. é pois nece&árla; e no 
llOSSO caso a medida foi 'JOSta pelo pro~ 
prlo Deus. . 

Como afirmar, portanto, i:. moralldade 
· de um à.to qualquer, negando o legisla
dor supremo, negando a fé, a . religião. 
isto é o laço natural e necessari'l das re
laçõei; entre a. criatura e o Criador? 
. Nem se diga que a moralidade de 

uma. ação vem da. opinião pub!lca, ou 
dos costumes dos povos <como parece 
implicitamente afirmar o sr. V. CyJ. Nes
te caso a. moralidade não existiria 
mais no mundo; cada um se fabricaria 
a propria. moralidade com uma menta
lidade elastlca, e sobretudo comoda ... 
já que não se deveria dar conta a nln
guem e uma cousa que hoje fosse tida 
por justa poderia (tão ~rande é a !n
·constàncla da.s paixões humanas) ser 
tido por injusta. amanhã. . . se todos 
concordarem... E como não concor
dariam, sobretudo com um bom recla
me Jornalistlco? ' 

chmo se vê, com estes principios, não 
somente não se· poderia. afirmar nenhu
ma lei moral; mas se chegaria. a negar 
toda Justiça, toda lei moral. toda vir
tude. Não disse já alguem que o ho
mem se tivesse Interesse chegarfa. até a 
negar as equações matcmatica.sl E é so
bre esta base que o sr. V. Cy quer fundar 
a felicidade da.s consciencias, das faml~ 
lias e da. sociedade? 

* * * 
O fundamento de toda justiça se en

contra s6 em Deus e na sua lei eterna e 
inflexlvel. 

SALVADOR, (ASAPRESS) - No de
a Igreja. não faça caso da oposição do ' correr do corrente mês, será brevetada 
st, V. Cy? E: até cousa rldicula dever 110.;ta ca-pital uma turma de pilotos 
descer a fazer esta comparação entre que fi~eram . atua-lmente um curso de 
o sr. V. Cy e o proprlo Deus!... treinamento de piloto no campo de pou-

Ôuça ainda: sJ de Amarração. será paraninfo da 
"E (Jesus) disse: Quem abandonar turma. o brig:ideiro do ar Eduardo Go-

sua Íegitima _mullter e desposar outra, me3, r,or escolha dos novos pilotos, co-
pi·atlci:. 0 adulterio; e se a esposa repu- mo uma demonstração do apreço e e.s

tlma de que goza nos meios aeronauti-
diar seu.esposo e se unir a outro homem, C()S do Brasil. 
ccmete adulterlo", (Marc. X. 11) 

Depois destas !nequlvocas, lnflexlvels 
a irreformavels palavras divinas . .. 
~·em o sr. V. Cy e nos quer convencer 
qua no Brasil somos atrasados à causa 
da falta do divorcio ... que por este mo
tivo "está· nada. menos comprometida a. 
razão e a. dignidade humana"!!!, etc. etc. 

Então pretende o sr. V. Cy que de
vemos crer nele, ma.is do que no pro
prlo Deus? 

Não é com remedias piores que o 
mal que se cura a sociedade; ma.s com 
a volta a. Deus e, no nosso caso, em 
se preparando ao casamento com res
ponsabilidade e .não com poesia... a 
ouvir ele a. . . virtude (? l a santida
de (?) a. puresa dos costumes (?) esta
riam na pratica do vil·oclo ! ! ! 

Isto é verdadeiramente demais 1 . , , 
O sr. V. Cy nos perdoe; mas nós, en

tre ele e Deus, preferimos ficar com 
Deus e com o Santo Evangelho. , . até 
agora (e assim serâ até o fim do m\lll
do) a verdadeira virtude e santidade 
brotou somente dali 1 

"Nê sillaba. di Dlo mal si cancella ", 
disse Dante; e apesar de seus a.rtlgoo 
e· de· seus a.taques, não será o sr. V. cy 
que riscará dos Evangelhos a divina 
reprm;ação ao divorcio ... 

"Com:, o legitimo casamento vem de 
Deu, '(escreve Santo Agostinho, que 
deste assunto bem entendia) assim 
o divorcio vf'm do demonio", O sr. 
V, cy pode fazer sua escolha ..• 

* * * 
Nã_o é,. pois, a nós catollcos que o sr. 

V. Cy direta.mente ataca. com seus es
critos; mai; ao proprio Deus, cuja von
tade e cuja.\; sagrada.s . leis à: sânta. . Igre
ja neste, como em todo:: os outros as
suntos .procura (como é seu dever) 
fazer. cuidadosamente respeitar e cum
prir, e .das quais o sr. V. Cy não faz 
cont.a alguma. 

Lembre-se o sr. V. Cy qi,~ não os nos
sos ralos, como ele diz, (aliás, quem so
mos nós senão pobres criaturas? Nós o 
amamos em ' Cristo, ma!.5 do que · ele 
pe11.5a) mas nossas preces vão cair so
·bre ele, a.fim de que possa evitar as ter
rlvels collS€quencia.<i, contidas nestas pa
lavras de Jesus Cristo: "Qeum é de 
Deus, ouve a. palavra de Deus; por isso 
vós não as ouvis. porque não sois de 
Deus". (Jo. VIII. 17). 

Jacarezinho, janeiro de 1945. 

A posição dos catolicos na 
lndia de apos-guerra . 

Um despacho procedente de Madra.,, 
do correspondente· da N. c., transmite o 
resumo do discurso pronunciado pelo 
sr. M. Ruthnaswamy na ocasião da sex
ta conferencia. anual da "Travancore 
Mahajena Sabha" que se referiu à con
dição dos catolícos na post-guerra. 

Transcrevemos a seguir o texto do co
municado. 

G o 1 A' s 
· EXPORTAÇÃO DE--FUMO 

OOIANIA, (AuAPRESS) - o De)'àr
tamento Esta.dual de Estatistica divul
gou um boletim informando que a ex
portação de fumo goiano, em corda ou 
em folha, atingiu durante os anos de 
1942-4:), respectivamente, 203. 656 e 
23~. 731 quilos. Com relação a 1944, até 
o mêll de novem))ro, o movimento de 
salda. do fumo ascendeu a 151.850 qui
lrn; e· 1üo 3.900 como foi recmtemen
te noticiado pela impre11.5a.. Essa apu
raçãc, todavia,, está sujeita· ainda a re
t!fi~açãc, leYando-se em conta que o 
crgão competente aguarda as notas ln
formativas de diversos postos arrecada
dores do interior. 
RODOVIA ANAPOLIS-NIQUELOPOLIS 

GOIANIA, (ASAPRESS) - será Ini
cia.da neste mês, a co11.5ti-uçiio do segun
dJ trecho rodovia.rio de Anapolis a 
NiquzlopoiJ, cuja e:{tensão é de 195 qui
lometrOJ. 

A constru:;ão do primeiro trecho já 
está conclutda, devendo em 1ireve,. ser 
entregue ao trafego de veiculas. 

A rodovia Anapolis-Niquelopolis, terá 
grande impeirtancia para o escoamento 
da. produção agricola e mineral do sz
tentrião goiano, constituindo u:n v~r
dade!ro passo no programa do Estado. 

O 1.o CONGRESSO ECONOI\UCO 
. DO OESTE 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Já se en
contra em sua faw final de organiza
ção o 1.o Congresso Economico do Oes~ 
te, a se realizar, nesta capital, entre 20 
e 23 de maio proximo, entre tecnicos de 
Economia,·. representantes de 14 unida
des federativas brasileiras inclusive as 
delegações do Ministerió _da Agricultura._ 
. O plano geral do conclave defü1itiva
mente estabelecido serâ publicado• num 
opuscu10·~ que ·--~cnterá ·jn::iicaçáo-'-'das te
seG quá '·serão ··.abo1°dad:W Fno,,certame;, 

TRAFÉGÔ AEREO 
SAO . LUIZ .. (ASAPRESS}. -~ ,Foi· "ás

slnado um contrato entre· o governó' do 
Estado e a Empresa de serviços Aéreos 
Cruzeiro do Sul, para a manutenção de 
uma rede de transporte aereo, compre
endendo o trafego regular seis linhas, 
que farão o transporte de passageiros, 
correio e encomendas entre diversas ci
dades do interior do Estado. 

Por ocasião da assinatura desse acor
do, o Interventor Paulo Ramos pronun
ciou um expressivo cilscurso, congratu
lando-se com a Empresa pelo termino 
(los entendimentos realizados, que virá 
beneficiar o interior do Estado, que te
rá varias de suas vidádes ligadas por 
essa importante empresa. a esta capital, 
ligação essa que trará benefic!os para 
o desenvolvimento cultural e economlco 
do Esta.do. 

Pelo referido contrato, serão ligadas 
pel2, Cruzeiro do Sul as seguintes cida
des maranhenses: Carutupera, Gulma
rãeJ, Curndurú, Turiassú, Pinheiro, Ca
jap!a, Viana, Vento, Grajaú, Arar!. Ca-

, caba!. Pedreiras, Barra da Corda, ca
xlan, Rosario, Itapecurú e Caroatá, 

ESTADO DO RIO 
CASTANHAS EUROPEAS PRODUZI• 

DAS El\l PETROPOLIS 
PETROPOLIS( ASAPRESS) - Este 

\Ilunicipio já está produzindo excelentes 
castanhas do tipo europeu. Esse.s fru
ton, embora e mp€quna quantidade, fo
ram colhidos em Impari;i,una, distrito de 
Petropolis, téndo sido as ~asta.nheiras 
plantadas ha cinco anos e se desenvol
vido bem no clima local. 

R. Grande do Norte 
ENTREGA DE "BREVETS'' 

NATAL, (ASAPRESS) - Teve ·lugar 
nesta capital a. cerimonia da entrega dos 
"brevets" ·aos novos pilotos, que termi
naram o curso do · Aero Clube do Rio 
Grande do Norte. 

A cerimonia. revestiu-se de solenidade, 
encontrando-se presentes altas autori-
dades civis e militares. • \ 

A nova turma compõe-se de nove ra
pazes qúe foram preparados sob a di· 
reção do major aviador .Roberto Farias 
Lima. 

MINAS GERAIS 
ASSISTENCIA AOS MENDIGOS 

BELO- HORIZONTE( ASAPRESS) 
A can1panha local de a.ssistencla aos 
mendlgoo, recolheu desde seu inicio, até 
2, presente cíata, nada. menos de 470 In
digentes à Cidade de Ozanan, lnstltui'
ção especializada, nas proximidades des-
ta capital. · 

Os membros da comissâo central, con
cederam uma· entrevista coletiva à im
prensa., focalizando o desenvolvln1ento 

. dos trabalhos destinados à sanidade com
pleta de Belo Horizonte, através da exe

, cução do plano para o qual vem 
cooperando ativa.mente os poderes pu
bliccn, em relação aos problemas criados 
pelo afluxo de mendigos à capital mi
neira.. 

·CEAR A' 
ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DA 

CAPITAL 
FORTALEZA, (ASAPRESS) - o or

çamento municipal de Fortaleza para o 
corrente ano, fixou a Receita em 10 ml
lhõen e 500 -mil cruzeiros e a Despesa em 
9 milhões e 800 mil cruzeiros. 

A Prefeitura de Fortaleza aplicará 
o saldo na majoração dos vencimentos 
do seu funcionalismo e no pagamento 
do salario-fam!lla. 

VOLTAM AS CHUVAS 
FORTALEZA, (ASAPRESS) - As 

autoridades municipais' do ill.terlor do 
Esta.do informa-ram que, após um longo: 
peri<Jdo de estiagem, voltaram a. cair boas 
chuva.s ém vastas zonas a.gricolas, o que 
vieram reanimar os lavradores; que 
reiniciaram o plantio. , A ZOI).a. mais atin
gida. é a do norte cearense. 

. , 

PERNAMBUCO 
PARALIZADAS AS INDUSTR~AS 

RECIFIJ, (ASAPRESS) - Devido a 
um serio acidente, que prejudicou um 

GO NTRADIÇõ ES MAÇONICAS 
Palavr,is da, Grande Loja do Estado 

do Pará (Julho de 1944) - "Os maçons 
catolicos, · protestantes, hzbraicos, mao
m€tanoJ, budistas, esplritas, teosofistas, 
e::itericos, ou .de qualquer outra confis
são ei;pir!tualista, vivem e tral:-9:Jham em 
harmonia, unidos · no serviço do bem, 
da caridade e do civismo, respeitando
se mutuamente". 

Discurso no Grande Oriente do Brasil 
(7 de setembro de 1944) -=- "Como a 
Igreja de hoje é cega e barbara, crimi
nosa e Injusta, parcial e agressiva!" 

" . . . a maçonaria benfazeja acabará 
abalando fortemente os alicerces da 
Igreja em enfraqueciment:i. · Questão 
apenas .de direção e·tempo". 

Com o fito de engaríar os incautos· e 
dtrai~los para as· . .suas. tràma.s secretas, 
a . ma.çona.rla paraen.se pelas coluna_s do -
"Estado" e dt. "Folha",- daquele És-

, tado, l?roclamou que "defende como um 
sagl'.adO direito a liberdade dl! culto". 
i(n.1.als: "Não se imiscue no, credo 're
Jlgioso que praticam" os seus membros. 

_O fingimento sempre é descoberto. Não 
tardou muito e a mesma maçonaria veio, 

. cheia de ufania, publicar · na. imprensa. 
o_ fastidioso, gongor!co e repulsivo dls
cUrso pronunciado a 7 de setembro _no 
Grande Oriente do Brasil, Ali estão 
patentes os maiores Insultos ·contra a 
Igreja Cato!lca, dos qua!.5 citamos ape
nas al,;uma.s fral;8s, transcritas da "Fo
lha do Norte". 

E agora, perguntamos nós: onde está 
o respeito mutuo, a liberdade de cultos, 
a b,armonia, etc.? como se sentiria um 
catclico que, iludido pelos maçons, fos
se ouvir o parlatorio do Grande Orien
te? Como veria respeitada a sua Igre
·ja,. se ela era apodada de barbara, cri
minosa ,injust.a, etc.? 

Observe-se que esses insultos apare
cem num discurso proferido em sessão 
solene, cuja publicidade foi permitida. 
Imaginemós o que se dirá nas sessões 
secretas das "a.n:iêre !oges" ! 

Tres novas Dioceses no Perú 
Foi anunciada ria Cidade do Vatica

no a ereção de tr& novas Dioceses no 
Perú. é o que ill.forma um despacho 
da N. c. 

São estas: a Diocese Huancavelica, 
formada. com territorlos , que pertence
ram à Diocese de Ayamcho; a Diocese 
de HuancayotUI, antes parte da Diocese 
de Huanuco, e • Diocese de Taina, cujo 
terrltorlo pertenceu à Arquidiocese de 
Arequ!pa. 

gerador da Usina. de Energia. Eletrica 
de Caruarú, essa cidade encontra-se com 
parte de suas industrias para.Jlzadas. 
Entretanto, segundo conseguiu ar>urar a 
noosa reportagem, o sr. Pedro de souz.a-, 
presidente da Cooperativa. de. Melhora
mentos daquela. cidade, tomou as- ne
cessarias providencias, no sentido de 
conseguir, por intermedlo ~- autorida
des da 7.a Região Militar, um possante 
motor, o qual virá resolver a presente 
situação. · 

PAR ANA' 
UM l\ULI~Ao. E OITôCENrAS lWL 

PESSOAS 

CURITIBA, (AS.\PRESS) - Uma es
tatistica. divulgada nesta capital, revela 
que os cinemas locais, que têm capaci
dade para doze mil pe5.5oas, .· foram !re
quentados no ano passado por mais de 
um milhão e oitocentas mll pessoas. 

REPRESENTANTE DO "LE
GIONARIO" ~M CURITIBA 

'A representaçÍÜ! do LEGIONA• 
RIO em Curitiba está a cargo do 
sr. Franc!S-Oo Pltella, residente nes
sa. cidade, à. rua Des. Westfa: 
lem, 390. . 

Para tomada · e reforma de as
slna.turM, compra avulsa e de nÚ• 
,neros atrasados. et.:., podem os 
nossos leitores dirigir-se ao sr. 
Francisco rltella. 

Congregação Mariana Nossa 
Senhora da Gandaiaria" e s. 

Luiz, de Vila -Maria 
Em reunião extraord!naria, realizada 

a 21 de -janeiro, a Congregação Ma.ria.
na Nossa Senhora da Candelaria e São 
Luiz de Vila Ma.ria., elegeu a ISêguinte 
diretoria. : 

Presidente - Enzo RosSin!; 
Assistente - José dos Anjos Alves; 
l.o Sec!'etarlo - Ar-mando Bento; 
2.o Secretario - Henrique Siqueira; 
Tesoureiro - Orlando Franc!.5co; 
Conselheiro - José Morais; 
Esportes - Aurisol Sabino de souza; 
Zeladores - Luiz dos santos Alves e 

Luiz Lourenço; 
Bibliotecarlo - Celso Secco. 
ll: Diretor dessa C. M, o Revmo. Pe. 

Odo Hjlker S. c. J. 

HOMENAGEM "A MÃE 00 
SACERDOTE" 

A A. C. de Montevideu promoveu .to• 
ca.nte ho111enagem "à mãe do sacerdo
to". A festa revestiu-se do- max!mo es
plendor e teve o cunho de sincero re
conhecimento da honra de ·ser "mãe 
dum Sacerdote". Houve de manhã Mis
sa de Comunhão geral, na Catedral, e 
de tarde sessão solene onde .se exami
nàram os melhores trabalhos, -escritos 
sobre o assunto. Foram 80 as teses a.pre
sentadas,· recebendo os autores os 
premias prometidos. o mais iriteres
sante d~ . festa co~lst!u na pl'Ojeção lu
minosa,- dos ,retr-atos das mães de· Sacer
dotes ilqst!'es, sobressaindo, ·. depo!.5 de 
Nossá. Senhora: ó retrii.to da mãe· de 
Pio XI'e Piá XII; do Exmo. Sr. Arce
bispo de · Montevideu, de diversos co
negos. 

A festa terminou pondo em relevo o 
papel das mães na obra das 'vocações 
sacerdotais. 

A piedade nas · tropas sub
terraneas belgas . 

!)espacho procedente da. cidade de 
Londres, do correspondente da N. e., 

· transmite noticias referentes a vida re
ligiosa. dos exercltos subterraneos, ·que 
a seguir transcrevemos: 

O Revmo. Pe. Roberto Jourdain, S. J., 
ao regressar a Londres depois de. a.com- · 
panhar em uma missão especial a um 
grupo de paraquedistas, descreve o a1.:· 
tar que se encontra oculto nos belos 
bosques das Ardenas, sobre uma. plata
forma. de barro cosido e adornàdo com 
imagens esculpidas nas arvores vizinhas, 
serviu de piedoso ponto de reunião aos 
combatentes do exercito subterraneo na 
Belg!ca, e perante o qual os Sacerdotes 
das aldeias vizinhas se alt~rnavam fur
tivamente, para celebrar a Santa M!s-· 
sa com toda cerimonia. dos tempos de 
paz. 

o Revmo. Pe. Jourdaln é um dos he-
1·01s misteriosos da luta subterranea. na 
Europa, tem cumprido numero.sas mis
sões se~retas na França e Belglca., 
descendo de paraquedas em lugares des
conhecidos, e · permanecendo nesses ter
ritorios durante . largas temporadas. 

Deus manda e deve ser obedecido, 
custe que custar, a menos que o sr. V. Cy 
em vez· do Deus vivo e verdadeiro goste 
de se fabricar um Deu.s como o rei> 
madeira da fabul.a. de Esopo .•• que dei
xa fazer a.oo homens tudo o que bem 
lhes agrada. · 

Uma. COUã8. é justa ou Injusta, não 
6e agrada mal.s ou menos (nem aos fl
lho.s agrada obedecer e todacla devem ... ) 
mas· enquanto é conforme ou não à re
gra estabelecida por Deus .. 

"Qualquer que seja a culminação da 
vida politica na Indla - disse - che
gue-se a um domlr•'º com status de ln
depe1;dencla, a um go~erno responsa vel, 
a um governo representativo, a uma 
confederação de Estados ou a 1,Una união 
dos mesmos, os cato!icos figurarão 
sempre como uma minoria. Uma de 
nossas perguntas pollticas que preocupa 
nossas lntellgenc!a.s, é a posição que 
teremos então de ocupar na vida do Es
tado. O velho dito "que .sofram as mi
norias", jâ passou da moda. No mo
mento presente, a prova suprema de qual
quer governo repousa nos direitos e na 
liberdade de que gosem as minoria.s". 

Um desses direitos, continuou o ora
dor, é o "direito da pratica. "livre de 
sua religião e de. sua cultura; devem 
gozar do direito de construlr igrejas e 
estabelecer cemiterios. Uma vez que se 
1·econhece legalmente um corpo social 
e suas atividades, deve-se permitir-lhes 
que akance seus fins por todos os meios 
leg.i.is". 

lndiCador Profissi'onal 
·o primeiro ato de justiça é dar a 

Deus o que é dele ... e porta.nto respei
tar sua santa vontade e seus direitos 
absolutos, Ou no caso do casamento, 
do qual ·falamos, devemos reconhecei· 
que foi Deus que, criando o homem, 
criou o primeiro casal, antes que exlsti.5-
sem outros legisladores. . . e lhe deu as 
leis conforme a natureza racional, para 
;perpetuar no mundo a familia humana. 

O que foi então que Deus disse? Não 
o sabe o sr. V. Cy? · Deus afirmou e Je
:ms confirmou aquilo que o nosso amigo 
V, Cy e todos os divorcistas modernos 
não querem ouvir: "Quod Deus con
junxit homo non separet" - "Não pode 
o homem sep:u-ar aqullo que Deus 
uniu!" (Mat. XIX-6). Ouviu? 

Venha., depois disto, o a.rticufüta da 
"Folha da. Manhã" a bradar: "a Igre
ja. catollc& não quer o divorcio ... " 

Sim, a Igreja não quer; mas porque 
· não quer? l!: talvez por pirraça, por 
capricho, por motivos humanos, por .or
gulho de prestigio, etc., como o e;;crito 
do sr. V. cy parece insinuar? Não, 
;não quer; nem pode querer: porque o 
proprio Deus não quer l E ,e a. Igreja 
não cumprisse a vontade de Deus, não 
seria ma-Is Igreja .•• 

O sr. V. CY não faz caro da proibição 
füi ~l!S~ ~QÃ!! ~ aélmir,3,,r ~~tã2 Sl\E! 

"0,7 catollcos insistem que se deve 
dar instrução religiosa. aos seus filhos 
- cr.,,c!ue '- sr. Rut/;Ulaswamy - posto 
que conside1·am a r,•Jglão como a for
ça. de maior !nfluencil. na vida do ho
mem. e para assegurar-lhe, estão dis
postos a (Jua.lquer sacríficio. Conside
ram a religião como parte· integral da 
educàção, e não querem ve-9.a destronada 
do plano de educação" • 

PAROQUIA· DE NOSSA SENHO
RA DA LUZ 

Acaba de vir a lume o .numero de ja
neiro, do "Boletim" da Paroquia ele 
Nossa Senhora da. Luz, da. cidade de 
Curitiba, no · Estado do Paraná. 

Alem de outras noticias· e avisos de 
· fll"jportancla., traz o "Bo1etim '' o ca.len
darlo llturgico para o mês de janeiro, 
memora.nda de diversas assoclaçiies, e 
uma. pagina. toda. el,\ derl~ às l:!lln. 
~ ~r,lanfillt, . " ' ' 

ADVOGADOS 

Dr. Vicente· Melilo 
Prac11. da Sé, 23 • 2.o andar - Sala 245 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 

Rua Quintlno Bocaluva, 176 - 3.c, 
· ndar .... Sala 323 - Tel.: 2•7276 

Dr. Francisco P, Reimão 
Helmeister 

Rua. São bento, 224 - l.o andar 
Sala 3 - Tel.: 2-1643 ._ S. PAULC 

D1·. Carlos Moraes de Andrade 
l{ua Henj,i,mlm Constant, 23 • 4,o an(I, 

l>ala 88 ..., Tel.: 3·1986 

ENGENHEIROS 

,, 
MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
Cllnlcu Hedlca 

Cons.: R. Marconi, H - 6.o a.ndat 
. Apart,o ~3 - '·.'el.: 4-Sf 1 

Res.: Av. Agua Branca n, 96 
Tel.: 5-5829 

Dr. Camárgo Andrade 
Doençns de Senhorna - l'artos 

. Ot1ernelie• 
Da. 'sen, Portuguesa e da Maternlda.de' 

· de S. Paulo' 
Con,.: R. Senador. li'elJO n. _205 

:t~l.: · 2·~2741 - Das 14 âs 18 horas. 
Sabado: Oas 10 ás 12 horas 

Res,: Ruà Ha.fael de Barros, 467 
Tel.: 7-4563 

Di-. Celestino Bourroul 
.Res,: Lgo. ,l:l. Paulo. 8. - Te!.: 2•262! 

Cons.: Rua 7 de Abrll, 235 
· Das 2 ás 6 horas · 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO> HOSJ:'ITAD DAS CLlNIOA!I 1J 
Amador ·cintra do Prado uNA1'0RJO sAN'l'A . CATARINA 

Engenheiro Arqult<'to . CI KURGIA · DAI> \llAS 131J,IAHE:S 
.Arqultétura re:lglM . ~olegtos, . rê!ll• Cons .. :. Rua. .. Marconi, · 34 - a.o andar 

denclas coletlva11. , . FoM: 4-8717 - Das u â.s. 16 bor~s, 
~uª' ~.!M,J;Q Badaro. 461 = ~ ~!!i.Y!g-;; ,,, ~~la: Av. Pa.oa.eu.i"b.Oa llü____._ 

• 1 P· !);'.el,_; h?ala ./'11 >. . .• Jr.Q!l~. ó•262ií J' t. ·• 

/ 

DIA BE T.E S 

Dr. Mauricio Lci:vy Junior 
Espéclalizado em Dletologla no Ins
tituto da. Nutrt<;ã.o, de Buenos Aires 

(Diretor: Prof. P. l!:scudero), 
D ! B~J'l'ES, Obe•ld1ule e demala ,f.-en
ctts dn l\ntrlcllo - "t<!glmea allmentà
rer em a-ernl - Dlsturbfo•- nerwoaoa 
Cons.: R Barão de ltapetlnlnga, 313 

- 6.o andar - salas 6-H a 6-J, 
Consultas: Das 16 âs 18 li.oras, . 

leis.: Resldencla - 7-1029, e Con-
sultorlô 6-2348. 

RAIOS X 

Dr. ·J. M, Cabello Campos 
MEIIICO RAIJIOl,OGIS'l'A 

Rá,11<>-llln,;nóatlros - Esumea 
ftndlnl.S.i-koa a domicilio 

Cons.: Rua Marconi. 94 (Jildlflclo 
Pasteur) 2.n e.nd, - Te!.: 4-0655 

Res.: .Rua Tupi, 693 - Tel,: 6-0U 
São Paulo 

H O M E·O P A TI A 
Dr. Artui- Rezende f'ilho 

Me<llco homeopata. lla . C. A. J?. lla 
Sorocaba.na, Olretor · cllnlcn do Am. 
bulatorln · Homeopatlco · do · Carmo; 
Cons.: R, Senador Feljõ. 205, ,telefo• 
ne, 2-0839. Res,:, s-sn1 •. Marcar ho • . 
U,. d!!,ll â â!i! .6 ll01'All JlelQ tel..: ~JU\2; 

: ................................. ~.~: .. ~ ............................................ : 
: : 
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Um embaixador que 
traiu a Sant·a Sé 

Leader 
dicar 

"catolico" 
no Vati(:ano 

da 

designado para preJu~ 
os proprios interess~~ 
Igreja 

.A& agencias telegraficas vêm. ultima
mente insistindo no papel que estaria 
reservadó a., Von Papen nos planos de 
salvamento do· nazismo diante da. heca
tombe em que,.a,. Memanha. estâ sendo 
1ança.da com o a va.nço dos exercitos a!la
do.s e sovieticos. 

Será interessante, portanto; passar em 
revista. alguns ·pontos altos da carreira 
desse sinistro diplomata.. 

UI\I AUTO DE GIL VICENTE 

Gil Vicente em seu auto Intitulado 
"Breve· Sumario da Historia. · de Deus", 
n06 a.r>ruenta no prologo Luc!fer, "o 
maioral do . inferno'\ a. , enviar a Sa.
taná.,, "fidalgo de seu conselho" na 
missão de destruir ,sobre a terra a feli
cidade de Adão: 

"Vai tu, satanás, por 'embaixador; 

E, como. avisado, 
lhe fala. cortês e n'iúi repousado, 
mostrando-te alegre, com todo seu bem, 
e seu· multo amigo, maior que ninguem." 

E assim como satanás foi o embai
xador de Luc!fer na luta contra nossos 
primeiro,<; pais, do mesmo modo· pode• 
mos dizer que Franz Von Papen .tem si
do o embaixador de Hitler na luta con
tra. · a civilização cato!íca. É este o 
"maioral do nazismo" e aquele "fidal
go de seu .conselho", sempre .sorriden
te e lmperWrba.vel,, na sua faina de des
bravar o caminho para. a l'ea.l!zação do 
p!áno pol!tico do nacional-socialismo. 

Esse membro representativo do "Her
ren Klub" · inicia sua vida. diplomatica. 
na America do Norte e no Mexlco, on
de durante a grande guerra,. como adi
do militar, dirigiu oi; . trabalhor da es• 
·piona.gem alemã. 

,Voltando à. sua pàtr-ia, depois. de ra
p!da carreira politlca., é feito chanceler 
pelo · gr_upo dos grandes iridustria!.5 e 
capitalistas. Hitler, então em a.scensão 

' na sua carreira demagogica, · o combate, 
explorando a tecia· do anti-burguesismo 
e arit!-capltal!smo com que · fazia dell
rar seus seguidores. von Papen cai e 
é substltuldó ·- por· scrllelclier, ~ue . mais 
tarde seria. "expurgado"· pelo ")11·oprio 
HitÍer,. ·a.cusa.dó . cie toma~ púte numa. 
conspiração. contra. ó· .. nàçionalasoéia.Íis
mo. O curiosÓ é que Von ·Papen, que 
era um ostensivo aliado de ,SchÍeicher, 
nada· rofre alem da perda de alguns 
dentes e de a.Jg\llls .dias de prisão sob 
palavra .•• 

O EMB.\JXADOR EXTRAORDINARIO 
JUNTO A SANTA SÉ 

1 
Ma.Is curioso ainda é que alem dessa. 

impunidade, pouco. depois vem um pre
mio para. os seius serviços "c1:mtra" o 
nazismo. Em 1933 altler, já, no poder, 
o nomeia embaixador extraordina.rlo 
junto à. Santa Sé para negocla'r com 
a. Igreja. os termos da celebre Concor
data. 

É bem verdade' que já existiam con
cordatas parciais com a. Prussia, a. Ba
viera. e o país de Bade, Mas Hltier pre
clsa va de prestigio junto aos cátolicos 
e, sobretudo, era premente que o Epis
copado a:Jemão derrogasse as disposições 
excepcionais da Igreja contra o nacio
nal-socialismo, 

Ora, Von Pape"n era o homem talhado 
·para. essa missão espinhosa. Alem de 
"catollco", sua. qualldade de "patriota" 
o fazia /sonhar com uma reconc1llação 
entre a. Igreja ,e o . nacionM-socialismo ... 

Como todo ca.tolico sabe, a concordata. 
é um contrato firmado entre a Igreja. 
e o poder civil " para fazer terminar ou 
evitar d!.5sensões entre o poder espiri
tual e o temporal".' Ha a concordata 
de " união" e a de 

1 
"separação". 

Nesta, sua realização não equi
vale ao reconhecimento do regime 
politico do pais contratante: Pode ela 
ser -· firmada · com potencias não-catoli
cas, · do mesmo modo que a Igreja ll18.n• 
tem, relações dlplomatlcas até com pail.ies 
pagão.s como o Japão. Era o caso da 
Concordata. entre o Vaticano e o 3.o 
Reich. O que a Igreja visa., em pri
meiro lugar, é o livre cumprimento de 
sua missão divina · e o bem estar e a 
liberdade. religiosa dos flél.s catolicos re• 
sidentes nesses palses. Em todas as 
concordatas, porem, a. Santa Sé confia 
na bôa. fé do.s signatarios, condição . in
dlspensa.vel para o . cumprimento de 
qualquer contrato. · · 

Ora, a mâ _!é que Inspirou o nazismo 
desdll o inicio, pode ser claramente per
cebida nas· seguintes palavras pronun
ciadas por Pio XI depois de infringidas 
varl~ ·clausulas da. concordata pelo 
3.o Relch: 

"O ensinamento objetivo dos ultimo.s 
a.nos aclara as responsabilidades; des• 
cobre as maquinações que, desde o prin
cipio, não podiam ter 011tro fim que a 
(?erseguição. Nos sulcos eín que esta. 
vamos a.tare,fados · em semear uma. s!nce-

TANAGRAN 
Otimo fortifican

te feminino 

Formula do· Dr. 

fepedino. Merc& 

dt seus hon'no-
nlos especiai! fanagran remoça 
• muJJíei,. 

ra. pacificação, outros - como o hômer4 
Inimigo · do Santo Evangelho - disse .. 
minavam a sementé da clzania. que ~~ 
a desconfiança, a, dillcordla., o od!o, 111 
difamação, alimenta.dos por •mil ma .. 
nancial.s e como todos os recursos dq 
uina. hostllld.ade slstematica. contra. Cris• 
to e sua. Igreja." (Clrculàr «com vlvlli 
angustiá."). 

A GRALHA E AS PENAS DE PAVAQ 

Ora, mal havia assinado a concorda,.. 
ta em Roma, Von Papen võa para al 
Alemanha. a tempo de estadear nul)l 
congresso da juventude ca.tol!ca o \;€~ 
prestigio . como Embaixador El(tra.ordi .. 
narlo junto à Santa · Sé. 

Von Pipen pronuncia então um dls,. 
ourso em que . diz "haver prometido .al 
Sua Sa.ntld8ide que o Papa. não, sofreria; 
decepção (Keine_ Entta.uschung erleben)l 
da parte do Re!ch e que para. sempre se~ 
ria posto um termo· às hostilidades da! 

, epoca liberal e socialista". E assln:i 
Von Papen se vale de seu prestigio ~s .. 
soa.! como "catollco ortodoxo,.. para pro. 
mover a conciliação entre os catollcos 111 

o nazismo. 
Acrescenta· ele que o 3.o Reich havial 

adquirido direitos especlalisslmos ao re
conhecimento da· Igreja por sua. luta. 
contra. o bolchevismo e os sem Deus, 1n .. 
sinuando que com a Concorda.ta a ·Santa! 
Sé reconhecia o regime polltlco' 'da no• 
va Alemanha e Ós pr!nclplos dlretore• 
do hitler!smo. 

Essa declaração provocou, poucos dia4 
depois de assinada a Concorda.ta., uni 
protesto do "Osserva.tore Romano". (a.r .. , 
tigos de 26 e 27 de julho. A Concorda..1 
ta havia. sido assinada a 20 de julh<l 
de 1933). o orgão oficioso da santa Sq 
mostra. como e1-am falsas as !nterpre .. 
tações do texto da Concordata, que o fa,.. 
zlam favora.vel ao regime polltico. vigen ... 
te na Alemanha., 

Aos poucos, porem, Von Pa,pen vai 
mostrando as · unha.\;. Assim é que em 
14 de janeiro de 1934, num discurso em 
Oleiwltz, procura demonstrar. "a. feliz 
harmonia existente entre os ''princ!pios 
da Enciclica Qua.drageslmo Anuo e os 
principiei; da poutlca na.clonài~sóc!à,Jlt• 
ta .•• " 

UM HOMEM IMPERrU.RBAVEL 
') 

t bem verdade que os ca.tolicos nã\1 
tardaram a lhe dar o nome de "Judak 

· da Alemanha". Von Fa.pen, tJórem, tem 
animo forte . e passa por clma. dessas 
"incompreensões"... Ignora. Q,que se• 
ja depressão, Vê a propaganda pagá 6EI 
desencadear so~re a Alemanha; vê 8i 
prisão de Sacerdotes, o confisco de Mos .. 
telros e a. promulgação dp, lel de esteri• 
\lzação: - e sorri. Nada perturba suai 
serenidade. o diplomata "ca.tolico" vi .. 
ve em estado de euforia.. Pois não é elQ 
o chefe da Liga d9s Ca.tol!cqs Alemães, 
e funda.dor do movimento da "Cruz e ,1 
Aguia." (Kreuz und Adler) ? 

Mas depois de seu zelo como "catoli• 
co", nada ha como seu ~lo como "pa .. 
trlota. ". A Alemanha precisava. de es .. 
paço vital. E havia o ca.so da Austrla.. 
Von Papen resolveu-o como Enviado Ex• 
traord!narlo do 3.o Reich Junto àquele 
Infeliz pais, convencendo o chanceler 
Schuschnigg a Ir com ele a Berchstgarden 
em visita ao Fuehrer. Colocou, asshn, 
o cordeiro diante das garras do lobo. 
E depois de golpes de astucia, em que 
ll18.fs wna vez . demonstrou suas hablli• 
da.das dip!ómat!cas, é verdade que com 
o sacriflcio de seu secreta.rio de emb.a.l• 
xada, que foi a.ssassinado pelos proprioll
na.zl:;tas, deu-se o anchluss. Ma.Is um 
louro para a. sua sinistra. carreira. · 

O PACTO RIBENTROP·MOLOTOFE 

O que muita gente, porem igno,a., ê 
que o "catolico" Von Pa.pen foi a. al• 

'ma do pacto entre a Alemanha· na.zist$ 
e a. Rus,1ià sovletlca, o qual posslbllltolj 
a expansão de Hitler· p6ra leste, inicia,o 
da. pela lnva..~ão da Polrnia catol!ca.. 1 

Os passos mais Importantes e dec1sr .. 
vos para u. assinatura desse tratado; fo
ram da.dos na. Turqula, então um dos 
centros de efervescencla da - pol!tica; 
européia. Era embaixador alemão na, 
Republica. otomana o matreiro "junker"• 

. O corpo diplom.atlco estrangeiro se .. 
diado . em . Angorá se achava. qua.sl todQ 
em ferias. de verão em Stambul. E en• 
quanto · era. grande a. azafama ~ em .. 

. 'ba.lxada.s, dois homens saiam tranquiia
mente num barco para. pescar. Erani 
eles. Franz Von . Pa.pen e o ·embalxadot 
sovietlco. Numa' dessa.,s "pescarias", Von 
Papen levou· uma pequena mAla retan .. 
guiar. Nela se achava uma vitrol~ 
porta til, através da qua.l, & . bôrdo dtt 
pequena embal'C!!,ção, o embaixador rus .. 
so pôde ouvir' o. argumento decisivo , ~ 
favor .do pacto com o nazisnfo: ·- Oli 

. discos coloca.dos na. vitrola. eram -a, re .. 
r>roduçãó de conversas de Nevil:le Cham.. ' 
berláin com ~itler em Berchsterga.rden. 
captadas por. melo de. microfone ocultQ 
na. mesa do Puehrer, e nas quais aque .. 
le antigo "premier" britanlco 1ns!stl4 
na necessid.ade do esmagamento da Ru's .. 
sia · por meio de · l\ma. collgação européia;. 
No dia. segufnte o embaixador sovleti" 
có ia. de avião para Moscou levando con<1 
sJgo os d!sco.s comprometedores. que. pr"e .. 
Cir>ltariain a conclusão do celebre 
pact.o. -De modo que ta.mbem esse ne" 
fando documento, que· facilitou o desen .. 
cadear dâ · guerra., a humanidade o deve 
às . ma.nobrils dlabollca~i desse. cons .. 
plra.dor que. a.Inda. hoje._ 6 t1\io. ~.1:J 
!tomem ca.paz ·de sa.1va.1 Q .• ~ · ~ 
t.~ ge §ya..§ tmmu, 1 . • · -

/ . ' 
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NAS MARGENS DO · RIO ODER,. A 64 KMS. DE BERLIM, TRAVA-SE UMA DAS 
M A I S G I G A N T E S C A S B A lA l H A S D A H I S T O R 'I A 

J\s fortalezas 'de Kuestrin · e Franckfurt, que sao os epicentros da luta, formàm 
Contra-a ·-porta de entrada da capital alemã Inferno branco em Koenºigsberg · 

a.taques alemães Exodo da população ale1nã= " ... nem mesmo 

gTOCOLMO, (Ralters) - "Podero
&Os cont·ngentes de forças ru..<sas do ma
rechal z,·>iov atingiram o Oder. de a.m
boo os lados de Franckfurt". - informou 
a agencia oficial alemã D. N. B. 

STOCOLMO. (Reuters) - "As fe\'ças 
russas Já tentaram cruzar o Oder na. 
região de Kuestrln, a 80 quilometras a 
leste de Ber11m; com uma. formação de 
tanques" - informou o comentador po
litico da. emissora de Berlim. o qual acres
centou: "Os cidadãos de Kuestrin pro
varam, mai,; uma vez, com sua coragem, 
que o pior efeito que os tanques podem 
causar é o exercido sobre o moral". 

LUTA EM KUESTIUN. 
STOCOLMO. (Reuters) - A guarni

ção de Kuestrln, a. 80 quilometras a leste 
de Berlim, 110 rio Oder, já set empenha 
em luta com o inimigo· a curta di.;tan
ci2, - acaba de informar a agencia ofi
cial alemã D.· N. B. · 

64 KS. DE BERLIM 
STOCOLMO, (Reuters) - A clda.de 

alemã de Kuestrin. cuja queda está. imi
·nente, segundo anunciou a. "Traso
céan ", fica a 64 quilometras da area 
ta.rites baluartres. que protegem os acé.<!
de Berlim e é. um dos ultlmos e impor-

• sôs a capital alemã. 
CONTRA-ATA.QUES ALEMAES 
MOSCOU, rncutns) - Reservas de 

tropas frescas alemãs foram lançadas á 
J~a nas proximidades de Francúfurt e 
dfante .daS defesas exteras de Kuestrin, 
bastiões gemeos das posições defensivas 
alemãe que guardam Berlim. Até a.gora 
o marechal Zuúhov repetiu todo.5 -OS con
tra-ataques alemães. conquistando a.inda 
grande porcão de terreno com suas uni
dade.T avançadas que Investem na dire
ção do Odar. 

DETIDO O AVANÇO SOVIETICO 
S.T.OCOLMO (Reuters) - A agencia. 

"nia linha do Oder. as forçase soviêti
segundo um porta-voz militar alemão, 
oficial alemã D. N. B. Informou Mje que, 
cas fora sustadas e detida$. Ei lmpos
sU_vel que os russas Iniciem nova ófen
s_iva ás margens do Oder, entre Flackfurt 
? Kuestrin. 

As condições atmosferlcas e a aviação 
alemã diminuíram consideravelmente o 
!Jnpeto inicial d11:_ ofensiva russa. 

A leste de Kuestrin, e em Franckfurt. 
QS russos se aproximam do· Oder, e tal-
ve.i :estejam. se .reagrupando.". . .. 

O porta-voz acrescentou qüe "nesse se
tor os russos ainda não atingiram o 
Oder, mas esse é o objetivo da prox!ma. 
oféiJsiv.a. sovietica'.\. . . 
DESCRIÇAO DA LUTA RUSSO-ALEMÃ 

MOSCOU, (Reuters) - :eor Duncan. 
Hoper, correspondente especial· As 

na Belgica em 1940 vi coisa igual"-----
forçar. do marechal Zukhov que operam tlca. que ameaça formar um novo bolsão 
na" frente de Berlim" já atingiram pro~ alemão ás margens do Baltico, entre Stet-
vaveJmente o rio Oder, em alguns pon- tin, e Dantzig, aproximou-se rapldamen-
tos a leste da capital do Reic;h. Uma te da costa. • 
das maiores batalhas de tanques está se A loca.lldade' de Koestrin, na. estrada 
desenvolvendo á medida. que os exerci- de ferro Doantzig.-Statten, e a poucos 
to.~ russos investem na direção do bas• quilometroo da cocta do Ba,ltico, está. 
tão fluvla.l de Franckfurt. Aliiás, a, des- sendo vi.;ad.a · de perto por ser o pró-
trulção de 195 tanques alemães em um x!mo objetivo do Exército russo que luta 
só dia de combate. anunciada oficia!men- atravé.1 da pomerania. As forças do me-
te em Moscou, ontem, á. noite, é o .segun- que lnvestil'a ao norte e a noroeste de 
do total mais levado a!can,.ado pelas Snceidemuhl, encontra-se hoj e apenas 
forcas soviéticas na atual 0!ensiva. 80 quUomertos de distancia. 

O:; alemães enviaram poderosos for-
mações "paniers'' para enfrentar as for- IIIOVIMENTO DE FLA.NCO SOBRE 
ças russas que tentam irromper pela. BERLIM 
ultlnha llnhà de defesa nas proximida- MOSCOU, (Reuters) - As forças rus-
des de Francúfurt. Os alemíl.es tentam sas !nieiararn importante movimento de 
tra,nsforrnar em batalha de manobra a. flanco · sobre Berlim, do lado sudeste, á 
luta que está ocorrendo nas pJanlcies medida que 'se desenvolve a. Juta na re-
de Brandenburg. gião · setentrional á Sllesia. 

Da extensão do congelamento do Od~r . O. m'arechal Zukhov estão procurando 
depende o se ciber se·o marechal ·Zukhov- ... estendeu ®U dominio sobre o Oder, na re- · 
preferirá Investir imedia.tamente a.tra.- gião ond-0 os dois sxet·citos se encontram, 
vés do Oder, na direção de Berlim ou !stci é, e. curva.' d_o rio, a cerca ® 80 qui-

. procurar, em primeiro lugar, reforçar o mareéhal Utúometros a noroeste de 
seus flancos e ampliar · a.inda mais a. .Breslau. 
s11,-. frente. Acredita-se que um inverno BOMBARDEIOS AEREOS 
excepcionalmente severo recobriu o rio MOSCOU, (Reuters) Informa-se 
Oder de gelo em numerosos pontos. mas 
não se sabe ainda se essa cama.da de .nest.a. ca.pital que no "saliente de .Ber-

lim" os alemães estão tentando coor-
gelo é suficientemente forte pará pe'r- denar 20 movimento de · suas dlvisõcs 
mltlr a. travessia de forças blindadas pe- "panzer", com os bombardeadores "Jun-
sada~. k " 1 · No que concerne á. tatica que está er e os caças Mess!:'rrchlm dts. mas a 
sendo empregada, pelo evercito russo, em força aerea russa está desmantelando 

e~a combinação enquanto ~ "Stormo-
face das tropas alemãs em retirada, os vik:i., desmantelam os tanques germa-
circulos miliatares comprti·ntes desta c11,- nicos que procuram se concentrar nas 
pital afirmam que uma parte fundamen• floresta;s e na.s junções ferroviarias. 
tal d11 tatlca do Exército rus.~o cons~te 
em não susta sua marc,1a nas barreiras BERLIM E o AVANÇO RUSSO 
fluvia-L-.. quando os alemães estão em LONDRES, ·(Reuters) _ Ao que pa-
retlrada. gerfalmente anre.ssada. de con- rece, Berlim impaz O silencio de segu-
trario. · a tatlca soviético consiste. em ranç,a. ao setor mais vital da frente 
cruzar a barreira. estabelecer cabeças oriental, 0 de Berlim. 
de ponte, e golpeait• o inimigo. -de rijo, 
ante• que este poscsa se c,Jganlzar para O comunicado de hoje do Alto Coman-
'se defender. • · do afemão, como se. pode observar, não 

F.' provavel, portanto, que o marechal fe·~. a mais ligeira menção á luta. nessa 
Zukhov nrocure assaltar o Oder nos. se- trent~: onde a~ notici,is geriJ1anicas dessa 
tores mais favoraveIB e conqu!stor ca- ni.ahhã colocavam as forças russas de 70 
beças de ponte que poderiam ser con- a 80 quilàmetro.s da capital do Reich. 

PRESTES O ATAQUE FINAL A 
KOENIGSBERG 

MOSCOU, (Reuters) ~ Os ultimos te .. 
12gramas da frente de Koenlgsberg innl
cam que os russos preparam-se para. o 
assalto final á cidade, procedentes de 
todos os lados. 

A infantaria soviética( qºue conseguiu 
tram;formar as forças germanlcas em 
dois grupos, irrompendo· na direção de 
Frisches Haff, a oeeste da. cidade, está. 
agora procedendo a sua concentração, 
enquanto os canhões sovlet!cos fazer eh- . 
ver granadas sobre às posições alemãs. 

INFERNO BRANCO 
MOSCOU, (Reuters) - As forças so

viéticas repeliram todas as tentativas 
a!emãs para escapar ao cerco de Koe
nigsberg. o campo ·de batalha a. no
roesto de Allenesten, no bolsão principal, 
foi transformado num verdadeiro "infer
no branco", pois que os alemães ar
remessam formações massiças 0de· ::ta,n. 
ques contra o anel doe aço ·soviético em 
cm meio e. violentas tempestades de neve 
e um frio dos mais intensos.· 

FUGA DE PRISIONEIROS 
PARIS, (Reuters) - Entre 8;000 e .. 

1 O. 000 prIBioneiros de· guerra consegui
ram fugir de Koenisberg· e. respectiva 
a,rea, durante ·o avanço soviético para 
aquela. zona alemã - segundo o quartel 
mestrG" Lescire Lontoriot, oficial fran
cê3 que deixou ayuela chaminé há. dez 
dia., e ·acaba de chegar a. Pars.· 

Falando a um vespertino. o recem-che
gado disse: "Houve muitos. que ·toram 
salvo., pela fuga. Outros que· fo1·ain pos
tos em liberdade · pelos soldados rus
so:; ao chegarem aos "campos" oÍlpe nt.o 
havia mat.s guardas. alemães." . 

Referindo-se ao exodo dlts populações 
na arer. de Kfienlgsberg, disse ·o sr. LOn
gtoriot que "nem mesmo na ~.elg-iea. em 
1940 vi cousa igual. " 

AS PERDAS. ALF;MAS . 
MOSCOU, (ReUkters) - A emissora. 

sovi:ltica declara que ·o numerá _·de -~i'
das alem§.s em mortos e prisioneiros. na. 
frente oriental, entre 12 e ~4 do mês 
finde, foi no total de 380.000 - regunâo 
dados ainda incompletos. . 

ols!dades e estendidas mais tarde en- ==================================== 
quanto procuraria tambem estender seus 
flancor.. na direção do Baltic oe de stet
tin. com rsse · rapldo movimento, os 
suprimentos russàs poderão ser concen
trados. de forma .;. f•cilit.ar ainda mais o. 
ava.nço sovietlco sobre· Berlim. 

NO BALTICO 
MOSCOU. (Reuters) - Enciuanto d:

. minu!1,1 ,ligeiramente a ritmo da inves-. 
tida · dos exercitas russos de sudeste so• 
br!l St¾tln, porto de salda de Berlim,. no 
Ba,lticil, a segunda ponta de· la,nça sov!é-

PROSSEGUE O AVANCO ALIADO DENTRO 
DA .ALEMANHA 

Colmar as forças·:·francesás 

O BOMBARDEIO DA- ALEMANHA 

E11trararn em 
A 1..,.ta na 

gigantesca 
linha 

ofensiva 
Siegfried Iminente 

do· gen. Eisenhower 

· ESTOCOLMO, (Reuters) -· A ,mis
sora. de derli. ar."nciou esta manhã. 
quo o Relch , · av·?. sendo ,.. u.mente 
boinbardeado hoi~. durante o dia, após 
os bombardeios maciços desencadea
do" ontem á no<te, por 1>oderosas for
maç.:í."' i e bo. l'l rd êr ·es pêsados a 
Berl''11, 'Mainz, Ludwlgshaven e Sie
g~n. 1'.-Iais de 1nil hombard·,." .. dorr par
ti,ipa1·am dessas 0 11eracões. 

·, emissora. de BerJ:l'" irrtdiou mais 
de seis alarmas 8.ntl-aerec, ern me
nos d, mela 11< •·a, Informai.do que os 
bombarde ... dorer aliados tsta.vam Yoan
dv nas rer '""" de Osnabruck, .Colonia, 
Duisburg, Hanovc··, y·mhelmshaven e 
Mu< 1~#er. . 

·LONDRES, (Reuters) -- O ?,!:iniste
rio da Aeronatuica infor .1. Que aviões 
solitarios "Me .. q, 'toF" '.a. R. A. F., 
p"'rtencentes ao co1n·an,'" ,.1,~ caç:-. des
truiram · .... ,te <1e onter.t1 ,Jarn hoje. 
s,..",re a Alemanha, dois a.viões germa
nit",... ... 

.úONDRDcl. -,ncr .-,rs) - Anuncta-se 
oficialment<> q,•e os aviões "Mosqui
to·;", da R A, F., lançaram grande nu
mero de bombai-· de duas .,.,i~ladns no.s 
seus dois ultim; ~ ataq , : ., Berlim. 

T,ONDREE". (Rente ;) Foi' oficial-
ménte anunciado nesta. capital que 
dos 1.450 aviões que ornando de. 
Bombardeio da. R. .\., F. ··nvlou para. 
a. Alemanha .urante o dia. ,i. ontem 
e 'ª roitb de ontem para ho!•. a.pe
nas· 12 não regressaram â. s Jit base. 
O GIGANTESCO DESENVOLV1!1IEN'l'O 

DA R~f' 1A 1 '\ GUERRA, 
ES'l'UDADO NOS '-:STADOS 

UNIDOS 
W' 'lHING'rON, (Reuters) - Foi 

hoje oficialmente ,,nunciado nesta ci,
J)lta.l que os circulos resron~aveis nor
ter-amerlcanos estão discutindo atual
mente o colos,•al desenvolvimentn que 
se asslnafarâ na. Rnssla oriental, .na 

Slberia e na Asia central. após •· guer• 
rR, ' e·:eh1plo do que aconteceu na .me
tade ocidental dos Estados Unldos, ·'i-10 
s<>culo passado. 

Ao que se sahe, o gov· 10 russo es
ti procurau~o obte'r dos Estados Uni
dos milhões de dolares de maquinis-
1~1os ·pesarlos ~ 1naterial de engenharia. 
para o ,..esPnvolvhnentô da<iuelas re
g-iõe.s:, e os J~stados UnicloS fariam 
narte r: t.odo o quadro, não apeias Co ... 
m forne<'Nlores . "quinas n.eces
isarias, mas tambem como co11sumldo
rés c"as . mercadorias· nrodu ,idas. . 

Sdhe-s1::, tambem, que mais de uma 
~0mpanhia madeireira norte-america
na., compreendtl do o tre111en_do gasto 
qu, a· guerra provocou n?-:: florestas 
da Amerfca, está discutindc, com os 
russos· a aquisição de •a· ·:-·: reti
radas das grandes florestas sib.erla
nas .. 

Informa-Sl', igua.ln1ente, que un1 ar
mador no~·te-america -. negr,c]ou toda 
u·n trota de navios merca:ites pa.ra 
a Russia. n:1tr { .. ;presas an1ertcanas 
espect.... l d d., t, a construção de ca
sacl a pro\'a de fri..., sertlo convidadas 
a construir milhares dessa& casas 'ha 
Siberfa, após a guerr• . 

As . ,aqc,inas que seriam fornecidas 
aos russos serlan, princlpa icntc pa
ra as Industrias de madeira, de pes
ca e da mlne·.ação, Sabe-se, ha àl~
gum mpo. Os r !;OS pl -tendem 
dispender dois terços de sua energia 
e capi ~-1, a.pó~ a guerra, . na Russja 
orienlal , na Siberia, desde , Urais 

. até cs 1argens ~riental do Pacipl
co. Pa, te deste rapido desenvolvl
m,'1to ,' .. Sibe,·ia. rêsulbu da trans
f"'.'··:-·1cia ela ,dustria pesada sovietica 
r ·:i. IMte, por moti,vo da in ·asão · ale
mã. sobr..-i Mo· , qu") tsn1bem proVo
cou o e, ,·do da popu!ação civil russa· 
en. ~~reG~o :este. 

Q .. G. DO III EXERCI'l'O NORTE
A:11ERICANO, (Reuters) - A cabeca. 

· de ponte aliada sobre o rio Our foi 
extendida ele fonna a ocupar agora. 
uma extensão de 11 quilometros ao 
longo da 1nargen1 oriental do rio, tf'n -
do uma· .profundida de cinco quilo
metros e tneio. O ponto 1nais seten
trional da cabeça de ponte· está si
tuado a 9 QU.ilometros· e ú,eiô a su
clcste d.ê Saint Vith, nas vizinhanças 
de ·Grosslailgenfeld. 

A IocaHdade de Heckurschelrl está 
sifua."da a 12 quilometres a. sucleste 
de Sairit · Vith. 

!lfais ·para ó sul, a 94.a Divisão de 
[nfanfaria ilorteamericana limpou de 
inimigos cerca de u1n terço. das ex
tensa.s florestas onde os alemães re
sistem' obstinadamente na reg·ião de 
Nerinig, que está. situada a· leste d,;> 
Mos ela, 'a 24 . qu ilometros a sudeste 
je Luxemburgo, ·. 

A LUTA NA SIEGl<'RIED 

PARIS, (Reuters) Anuncia-se 
nesta capital que ao longo de fre_nte 
setentrional das Ardennes, as- tropas 
norte-amerh,:anas ou· penetraran1 ou 
"fecham" sobre a linha Siegfried. Es
sas -forças ·sã.o obrigadas a arrazar .as 
casa111a1aS: alern.ãs uma por utna. O 
fato de. que em certo ponto da frente 
var.iaS dessas fo.rtificações gennant-

. cas ·rorain éncontradas ·vastas, rião 
significa obrigatoriamente que os ale
mãos não estejam fanaticamente I u
ta.ndo pela rlefesa da linha Siegfried. 
PERFURADA A Ll:\'HA SIEGl<'RIED 

alemães a uma retirada, Ao longo de 
toda a frPnte do 1.o Exercito; .Os .nor• 
tP-amerir.a:nos ~izeran1 avaJ1.~os ·quf;Xª~ 
riaram de soo metros aé quifonietr-o 
e 1 .eio. A ação t · ivad< Pe1 .... !0rça_s 
da 9.a divisi,o na floresta de· Mons
cl1au, onde f"1." encontra a junr:ãt>' ro
<loYiaria vital de "'ahlerscheid, foi a. 
1nais violent- f, dia~ Obstinada opo
sic;ão ge n1anica foi encontrada e1n 
ca~:u:· 'ltas forterner:tte defendidas 
apoia.das pc.,. su3r vez ·pelo -~ 1 go ·da· ar
tilharia .:e1sia· ia àe )Ôngl"') alcance. 
.,\.os C'anh df' 105 .1utHínetr.os,:·j)Ostó·s 
em ação peloS . americari-·<~ -'dnt~ni á 
ta.rde foram acrescentados hoJe os ca
nhêies de 15F r, ili metros. Elâta. · açãó 
dJ, a1·: ·111:ir.ia 2.liacla,. jur: ':.amente-- con1 
uma ofen ·v:.-. de f:.l.flCO reaHzad-a· Para 
o riorte por o:1tra.s unidades do- i:o 
}'j:((>rrito, pe,sua:cl' ..tm flnalrne·nte Clâ 
alemães' .:e que \irah)ers.,,._'~etd era :um 
local uco saudav"'I. Os àlen1ãeS ·re
tiraram-se a:::::s:·n J)al"a lc:;;.te Qllfe1n·· á 
noite, ·~i·., ndo numerosos· ri101~t..:. nas 
suas <lestroçadas casamatas. 

APROXIMA-SE \, OFENr·-v A DE. 
. lJ:ÍS ºNllOWER . 

ESTOCOL!\,,.O, . (Re·1ters) - O co
m ,ntador militar na agencia oficial 
alemz D. N. B., capl·ão ,,udwlg Serú,
riu··, anun~iou hoje qi:,. "a. g ·ande 
ofensiva. tio general Efaeilhower ·na 
frente ocidental ainda·· à.o 'éilnieçQi,,, 
a secio, "ª" ha. ·ndlç,ios hconfundl, 
veis de que. ela. se ap'roxi1na. Tome
s por l 0 rnll 1. o· ataque britanlco no 
setor elo baixo ~oer, e a pr_essã .... exer .. 
cida pela ala 1uerda :lo l.o Exer
cito americano -na. flor~·,ta _de Mons-

. R U. (' p. '•,c. ºpÍtl corpo <las forças 
de E. •nbo·.:er tem como.· e.entro'·· a 
região de Aachrn e. A p·r ir râ Para 
desencadear - a.ssaito'~. 

A aviagão civil de após-guerra 

A' L U T A . N O P A C I F I C O 

COM O I.o EXERCITO DOS ESTA
DOS -UNIDOS, (Reuters) - As pri
tropas. do primeiro exercito norte-ame
m:eiras horas da manhã de hoje as 
rica.no Iniciaram seu ataque ás casa.
matas da. linha "Siegfried", As tropas 
do 26.o e do '18.o regimentos da 1.a 
divlsão de Infantaria Irromperam atra
vés· d·os · dentes de drà:i;-ão da "Sieg
fried" e .penetraram na _Alemanha. 

As primi;,lras noticias de qe a!guma·s 
casamatas· avançadas alemãs estavam 
vazias eram destituidas de fundamen
to,· pois que ·_nelas a.s forças america
nas ·encontraran1 .apenas ligeira resis
tência, Os americanos estão encontran
do ag·ora o poderoso fogo de morteiros 
das casamatas que têm pela frente. 

LOXnR---. (Reuters) - Um· protó
tipo da 'utul#t frota civil d;,_ Gá 

0

Br~
tanhr o V. C.", ·com 27. lugacec. e·stâ. 
sendo construt<lo tur !mente para o 
i\linisterio da Produção· de Aerona.u
tica. 

DESElllBARQUE NA COSTA DA 
BIRMANIA 

CANDY, (Reuters) - Os desembar
(!Ues de forças alia.das- na ilha de 
Sagu Kyun, foi hofo conhecido do pu
blico, é o-' sexto já. realizado na costa 
da Blrmania nestas ultimas cinco se-

. manas. Foi executado _por tropas do 
· 151.o corpo de exercltos da Tndla e 
' por tropas da Afrlca Ocidental. 

O ultimo desembarque foi efetuado 
tia. ·ilha de Chaduba, a sudoeste ,de 
'Ramnee, no dia 26 de· janeiro ultimo. 

\A LUTA Ell LUZON 
NOVA. YORK, (Reuters) ,-- A agen

cia.··: japonesa· "Domei'", segund·o umà. 
1 rradia.ção da. emissora. de Toquio, ao 

· anunciar o ma,ls recente desembarque 
, êle forças norte-americanas na. ilha de 
. Luzon, afirmou que a sltaçãc, bell-

ea no setor de Manilha assumiu um 
aspecto .ainda· mais grave. 

AFUNDADOS. 10. NAVIOS 
. JAPONESES . 

WASHINGTON, (Reuters) - Foi 
oficfa.lmente anuncia.do nesta capital 
que os submarinos nortesamerlca.nos 
afundaram ·10 navios japoneses no 
Extremo Oriente. 

, ltA,CI.ONAMENTO NA. AUSTRALIA 
CAllfBERRA, (!teuters) - O -pri

meiro ministro sr. John Cu.rtin anun
ciou hoje' que os australianos contl

' nuarão temporariamente com racões 
ê~ tiir.n~··réd'uzidas a partir· do dia 26 

de fevereiro para que seja posslvel 
atender as necessidades do abasteci
mento "~sse produto da Real Esqua
dra Br,~ ... nica do Pacifico. O sr. Cur
tin anunciou que o Gabinete decldÍra 
a. redução das rações de carne em vir
tude das secas. A Australia tambem 
Col cor:ivldada a fornecer quantidades 
substanciais de carne á India para o 
abastecimento das tropas que comba
tem na Blrmanla, 

As tropas da 82.a divisão aero-trans
portada encon tram•se agora na ci
dade de Neuhof, no interior da linha 
"Siegfried" e a seis quilometros e meio 
a leste de Murrlgen. Na junção rodo
via.ria vital de Wahlerschid as tro
pas. da 9.a divisão, com apoio da arti
lharia de longo alcance, forçaram os 

aparelho, desenhado e· produzido 
pela "Vi<.;ke1 s Arr troni, ,. é eqtiipa'do 
com dois motores "H rc·1les" e çle.sen
volve 320 rr ili m_e.t"rbs por ho·ra, a ·uma. 
altitude de 10 mil pés. O «·.r. C" tém 
um coni ,ar:in1 ent para·· pà!isa:g.eiros 
com 30 pés .e .cor i··!mento. por 3 de 
largu,·a e sua tripulação é , 1 de 2 ho
n1ens. 

RETIRO ESPIRITUAL PELA RADIO EXCELSIOR 
A Federação das CC! MM. de S. Paulo realizará por meio da 'Radio Excelsior, para 

1 

os Congregados Marianos, um r.etjr~ · durante os 3 dias de carnaval. Esse retiro consistirã 

em uma série de kregações a cargo· do insigne orador sacro, e ardente apostolo_ da juventude, 

Revmo. Sr. Pe: Arlindo Vieira,. 

As pratie,ts do inclito Sacerdote, que já· é de sobejo conhecido nos meios rel!gioaos,. 
• ,., ' J 

culturais e sociais desta cidade, obedecerão ao seguinte horario: 12, 18 e 21,30 hs. 

,·--------------~ 

LIOUIDACÃO ., 

SEMESTRAL 
• 

Em toãos 03 andares: Milliares 

' de ótimas, lucrativas ofertas 

em artigos para sennoras, 

homens e crianças e uma in-

finidade de objetos para o 

c.onf.orto e beleza. do 

e as a A n g I o w Brasil e ir a 
Sucessor?, de MAPPIN STORES 

A polit • IC-a • 1n ternacional 
do Partido liberal in gles 
A· demissão do Gabinete 

,Debates 
Pier.lot 

na Camara dos. Principios 
Comuns 
libanesa Anunciado em Berlim o inicio da 

Churchill - Roosevelt - StaHn 

A questão sirio~ 
e on'f er e n eia' 

LoNDRES, ~Por ll!ichael Fry, cor
ns1>ondente politico · da R~uters) -
A 11olitlrà. do partido· !'':>era! britani
co .que entr.i, numa nuva. e ma.is. v!go
·ro~a t:ase- começa a tomat. form t c·o1no 
cvnsequencia · L.ct. confer,...ncia d·e três 
dias <fue o partido libe,· 1 está. rea-
lizando, esta sema:1a _em Londre5~ • 

, Ein notavel. apelo o novo presiden
te do partido, La.uy Violet Bonham Car
ter d. se que havia c:,,,gado o mo
nranto. p;.ra o partido liberal dirigir 
R- polit!Cli l,lrlt,inlca. At,irmou que ou
Ífõll partjdÓ!' haviam tenta<lo realizar 
a. taret,i e naviam 1nalograa,. princi
t,,q111~n~~ jl(?_ P!rio~? ';~!11Pl'!endido en
tn . a~- clll~~ . guerra~. DeçJarou que 
~n,. v_lrtud.a desM n1alogro. milhar.e1> .. de 
Pe$$Oa~ ha·,iam pérdido a fé na polí
tica ... 

"Os liberais terão de convencer o 
pa-1s ·. di3se Lady .Bonham .Carter -
de que não toram· 0 ndenados a esco
lher sempre um de dois males, isto é,· 
a estag-nação do partido conservador 
e o controle do partido socialista. 6. 
liberalismo é hoje um cvr.ceito dina-
1nic"o -~ue se t1·. r. •.. a co··- o decor
rer dc,s ··.mpoe. Os .l!berai_s acreditam 
q"ue- ·é posslvel solver .o problema da
pobreza e alcançar uma riqueza ra·
zoavel dentro do proprio arcaboui;o da. 
liber,lade, .üo liberais não acredi
tam que· a Inglaterra será. um pa{s po
br'e' aPõs a guQ,rra. porque e!a ressur
gírâ r,h ita de todas a.s vicl .situdes 
e :sofrimentos em virtude de suas pro
prias tradições' em todos os campos de· 
su- historia.. A Inglaterra pode en
frentar. destemeros>< o futuro se ano
tai- os seguintes principios·: 

l;o · -· Uma. politLca completa e efl• 
caz de trabalho; · · 
· 2.o. - Uma declaração. de guerra a. 

mentalidade pro ec·onista <le todas as 
fo;-mas de rest:·ici .tismo so:. _todos os 
seus aspectos; 

3.o - reorga zação d. istk· das 
1riàiorés industi-ias; 

4.o - O desenvolvimento de um tra
balho aucqu..1.do em '>eneficio da. ex
pansão e da coperação i ternacionais". 

Sobre a . politica externa britani ca, 
La.dy ~onh. m Carter disse r;ue o par
tido liberal não acreditava qué um 
simples desmembramento de .países 
que as modifica.ções:das f. <>nteiras geo~ 
graficas e a trans!erêncla de _popu
lações · fossem íunda. .. 1,uto bastante 
llª,:~ uma Pê~Z du1_. lourai e· concluiu: 

Estou convenclr1a de ·ue nenbuma 
p. que nÍo tenha.· por · .se a justiça 
e a ""azto i;.'oderá se recon1endar ao 
povo britaniCo". 

Os debates principais do primeiro 
di_a. de trabalho do congresso do par
tido liberal versaram sobre· a reS'olu~ 
çã,i · referente ã. organiz ção da paz. 
A part· Que ·,u.scitou ~ontroversias nes
ta reso1u,. foi a proposta para 
a. · utilização conjunta de bases ma
ritimas e aereas ,:,0los · países marlti
mos da l.;uropa. setentrio .• ,al e ociden
t_al e do Mediterraneo oriental, 

O ·sr. Dlngle F'oot que ant sentou a 
resolução . disse que era absurdo su
gerir que essa proposta p1 1desse ser 
Interpretada de qualquer forma como 
sendo ,·IÍostll a: Russia. ·.Afirmou· ser 
falaz o dizer que a. Inglaterra em 194 o 
se encontrava só entre Hit'.:ir e a vi
to.ia, O que Importava era o fato de 
que a Inglaterra. conservou em seu 
poder. Adem, . Alexandria;' Malta., Gi
braltar, Bathurst, 'l'okoradl, Bermu-
, e Trlniuad. 

A res ... h1~ · o fOi ' cada c orosa-
monte por varlos delegados sob a ale
~açao de que ela criava esferas de In
fluencia, . na. Europa. Afirmou-se que 
a o~len tação certa seria criar uma fe
deração democratica para a E·uropa; 
a qual pela abolição das forças nacio
nais, tprp.~r~a a g·µértJl en t_re os Es-_ 
tados absolutamente impossivel. 

Sir Walter Layton, conhecido pro
t>'rleta.rlo de jornais liberais, expôs um 
plano de três pontos destinados a. ga
rantir a segurança européia. 

· Esse plano lncl ue: l.o - o uso co
letl,vo -.d1l ·todas ·as'·forc;;as .. milltares· 
europeas coloca.das sob um unfoo es
ta.do maior;· 2.o - garantias constitu
cionais dos direitos dos cldadãns nun,a. 
carta das liberdades pollt!cas; ô.o -
o. termo 90. do111inio -economico r.lenião 

através de um programa _ecouom!co 
europ~u que contrólaria permanente· 
mente as· Industrias de guerra da 
Europa e descentralizaria. a industrio. 
e modernizaria à. agricultura. 

O sr. Dingle Foot afirmou que. era 
lnutil pensar numa federação euro
pea,-. a. ,nã<;>. ser _que _se . pudesse dizer 
que a. Russia e a Gr~ Bretanha, pode-
1·iam. fazer. párte dessa federação. 

"S.e a Russia .. e .. a Inglaterra 'forem 
incluídas ·na federação europea ·- disº 
se o sr. Dinglc Foot - ·então essa fe
deração ja, não é mais. europea, pol~ 
que .·ambos os. pàises têm Interesses 
n1undiais". 

A resolução foi aprovada. com pu
q uenas. e1nendas. _ 

Sir '\Villiam Devericlge, ·autor· d.o fa
moso plano do segurança social e no
vo membro l;beral do Pa,·Jamento, fa
lou no segundo dia do congre~s.o_ do 
partido liberal. Apresentando ao con
selho execu.tivo do partido -:.n,1~ reso- . 
lução sobre· o trabalho, sir c~veridge 
dissé que o principal instrilmento da 
poÍiticà.: de. émiiregQ Í.efa'. um 'nóvo ti-: 
po de orçamento haseado no J>t:>tenclal 
humano. Afirmou que o gov.~i'no de
,·erJa. calcular suas c]espes;i.s de. for-
111a a- criar O max-irno 'de ·procura .de 
1não de obra. Disse, porein, QUf es~as 
despesas não ·deveriam ser fpitas em 
objetos .de luxo e trivla:li<hd~s- . en-. 
quanto houvesse escassês de mate
riais essenc· . Afirmou que essas 
despe: as dev"' · t.m ser fe;tas L~ pro

·gra,ma. de longo prazo de comb.ate aos 
maiores males represe'ntados pela· ml
seria; ·peJas ln'Jlestias, pela ignoran
cia e pe1 a dissi·~---- laç~'l. Declàrou 
que r ~ nocessarin slmu}tanéan1ente 
se proceder ã. elevação do padrão. de 
vida, aumentando n. producão .. per ca
pita" da população. 

Sir · Beveridge chegou. então a par
te mais espinho-,. ·do 'plaáo: quein con
trolará as ·.e,pesas? Sir Beveridge 
su::tentou que enquanto as despesas 
em geral dever;am ser da Í"êspo!\sabl• 
!idade 11 o Estado, . isso 1ão . significa
va que a maior parte das despesas to
tais fossem empr endid:-.~ diretamente 
pelo Estado. Numa com,nldade livre, 
a maior pane dá.• despesas é repre
sentada relv que s ci :ad os gastam 
particularmente n,.. -seu c6nsumo ·ha
bitual e de acordo com a sua vontade. 
Afiriuou s[r Beverldge que havia en
tão empresas particulares nos nego. 
cio 5. e .. n g~ ;1 l f)~ra a apl' ão d . ca-

· rltal privado. Diss . noreu .. :que ·o 
orçamento naciona' dete.·mina.rla. quais 
seriam a.s despesas das autoridades 
publicas e -esse orçamer.to nacional 
exerceria influencias 11as despesas dos 
cidadãos at~ a, "s da maior ou 1 1enor 

· t'}xa~-ã:o · deste ou da ,uele pr·oauto. · 
·"A politica proposta pelos liberais 

- disse sir Beveridge - não é socla.
lista. Emb1,·a ela aceite a riaclonall
zação ·de.algumas industrias por mo
tivos especiais, não apresehta tendeu-

.. cjas fa~Qra.vels .a....naclonalização.--ger&I 
e deixa a maior parte das Industrias 
confi,adas â. emrresas pa;,tlculares". 

!-" r Beverldge negou. que esse plano 
envol_via ·a reg.lmentação e 1;,terferi" 
nas ·liberdades pessoais · ou pol!tlca.s 

· ·do povo. 
"A liberdade - disse o orador -

significava não ;,,p,nas a liberdade no 
s_entldo geral -da palavra, mas. uma 
libertação d_a servidao economlca da 
miseria e de l utros males. sociais. sig
n·1t'cava tambe:m_ uma Ubertação .ie 
qualquer-· ,ioder a.rbltrario superior" .. 

A resolução não ·se afastou do prlt,
cip lo de que o nacionalismo· economl
co era um mal. 

Gir BêveriJge concluiu sua oraçã.o 
la.,çando um apelo para. que o objetl
vo _britanico _de com~cio lnt_ernacional 
fosse alcancado através da. base d"' 
politica de i.r,abalho no propr!o oal~. 

110 nosso comerçio · tiê exp~rtaç-ãC\, 
ÇO!}.cluiu sir _Bever,id,ge, é_ por dema:s 
vital para. todos nós para 'que o aban
donemos ao seu proprio destino n:> s~u 
desen.volvimento". 

A resolucão do Partido- ·Liberal tn• 
cluia. entre óutras determlnaçõe~ o 
co·1trole efe.tlvo dos monopolios e ea •
tels . qu_e, sejam. julgados necess·ú·ios 
aos 'interesses ·,ubllcos, as provi<le11-
cla.s rdatlvas· ao ··comerciei lnterilacio• 
na.r \ri"sando a. baixa . da's ban:elras ai• 

fande,;a.ria.s e outras medidas congõ• 
neres. 

O delegado de Huddersfield, sr. Ash• 
ley Mitchel, mostrou-se contrario. ud 
plano, e' declarou: 11Sir Beveridge co~ 
meteu l'lJl erro. O que sir Beveridg~ 
é que O publico brlta11ico deseja, apôs 
a. guerra, um partido que . ofereça; 
as maiores vantagens eliminando a 
burocracia. Se o Partido Liberal su
bir e ofe,;ecer ao povo um. c_ontrole 
estatal maior, o· ·que em outras ·pala.• 
vras signiflc:,. burócracla, então o po• 
vo dfrá.: "Não o queremos". _ _ 

·o delegado lslington 1n· Yocou uma: 
ligeira· iem1,edade, quando declaro.u:. 
"Nesta guerra Já vi bastante plane'ia.• 
tne_nto se é que se pode chamar a~sim, 
realize.do por comµnlstas, socialistas 
ou "bevcric"ges''. 

Os debates prosseguiram cada \,e:i: 
mais acal,,rado.- em -que os . discursos 
eram seguidos de contra-discursos. 
.Alg11ns delegados acu~aram o plano de 
ser de "tradução alemã·· e outros ata
caran1 a buro racia e os controie_s <lo 

· Estado. 
Na ,:Úa sessão da tarde, a Conferen• 

cia do Partido Liberal discutiu ·o seu 
progÍ·ama no qne se refere ao 1,roule~ 
ma das hab;taçc · . 

A DhlillSSÃO DO GOVERNO ' 1 

PIERLOT '/ 
Bi:.UXELAS, ,H.euters) ~- O gover• 

no do sr. Pió. · L t, segundo as ultimas 
informações divulgadas, recusou-se a. 
aceitar o pedido , e demissão dos cin• 
Co nlinistros i-: >cialistas. 

Es.,a. c.> .. ticação foi feita pelo ,•i• 
ce-primeiro ~inistro, após a. reunião 
1uinisi..erial desta rnanhã. • . . 

BRUX1"LAS, í Reuters) ~ Em vir• 
tude du decisão tomada ontem por cln• 
co membros socialistas do governo do 
sr. Pierlot, de se demitirem coletiva
mente, o proprlo sr. Plerlot aprescn• 
tou esta manhã ao prlncipe Carlos a. 
demissâ.o de seu g·overno. 

BRUXEl,AS, (Reuters) - Por Dorm 
Ca.nipbell, correspondente especial ·
O príncipe regente Charles teve, · ao 
c;ue se acredita, numerosas consulta,s 
e~ta manhã, para a solução da crise 
governamental belga, Sabe-se que o 
príncipe regente solicitou ao sr. Pier• 
lvt para. pr~sseguir na admlnistraç-ão 
d,, pais, pelo menos presentemente .. 

BRCXELAS, (Reuters) - Em cle4 
claração exclusiva feita a Doon Ca.rnp4 
bell, correspondente especial da Ag~n
_cla Reute s, o chefe u• governo· liei• 
ga, sr. Pierlot, disse o seguinte: . 

"Solicitei aos ministros socialistcsi 
do meu .governo para não apresent~L· 
rem suas demissões e continuaren1 em: 
seus postos até a proxlma terça-felr',, 
q,.ando o Parlamento deverá. se reunir. 
Só o Parlamento pode decidir do eles; .. 
ting do governo. Depois de uma eon~ 
suita. os ministros socialistas concor
daram com ·o meu .,edido. Na proxima. 
terça-feira o Parlamento belga dis .. 
cutil"á., então1 a n1inha ll"Olitica". · 

A t,UES'l'Ã,~ SIIUO-LIBANESA 
PARIS,_ (Reuters) - Na reunião mi

nisterial havida hoje. se b a presiden
cia. do general De Gaulle, e situaçãoo 
<la Sit·;a e do Liba.no foi a mais im-o 
portante questéo discutida. 

O ministro cij> Exterior," sr .. George 
Bidault, apresentou os rela.torios do 
general Beynet, alto comissario da 
Fra}.ça· na <>irln e no Líbano, relati• 
vos á. 11 manutenção da ordem". 

O comunicado divulga.do pelo Mi-o 
nisterio das Informaeõ;,s diz Que o 
g·overno aprovri.u as instr•1ções cabo
gT:.fadas ;,elo Bida.ult ao general 
Beynet sobre esse assunto, ·· 

Um ,or1entario oficiàl sobre o re
sultado d" reunião ministerial de ho• 
je. di~ que ''no Levante, a Fr.ànça se 
considera a unic 1, respon~av · pela ma
n •~nç-ã,o da ordem, estando r.esolvida 
a mariter sua ·· utori<'ade". 
A co~·I<,.., ..._ENClA 00S "hlC- THREE" 

ESTOCOLMO, (R~uters) - Segundo 
informa a 1 , •. ,. B., um porta-voz do 
· ·in lsterio do Exterior da Ale; · mha, 
dr. Schimldt. ai. .-,iou â. Imprensa· es
trarigei ra em s·erlim, que o marechal 
,. lin,. o. DL. riclirt 1 inistrn sr. \Vis
ton Churchill e o sr. Fra.nkli, Roose• 
velt, ,,s ·Estad08 Unidos, estão em 
con:erencia . .1 .,;·1 porto rumeno do 
11121'. Negr~. · · ·. 



jJ 

, Durante o carnaval, lllultip!icar-se
ãb os atos de reparação a Nosso Se· 
n:hor, pelos pecados cometidos p~la 
scciedade em delirio . 
. ; Declina o carnaval, diz-se. Sim, o 
c1'e rua. E Deus seja louvado. Mas o 
dle "salão" continua, devastador e 
imoral. 

, Nestes dias, todos os catolicos qqe 
nião possam fazer .retiro, devem 
a'fluir aos templos, para desagravar 
~sso Senhor. 

* * 
'~- Eminencia, o Cardeal Copello, 

Arcebispo de Buenos Aires, baixou 
uuua Pastoral em que reafirmou a 
oondenação da: Associação Cristã de 
Moços, quer do ramo masculino quer 
cJ\o feminino. 

Até aqui, a resposta dos protestan
tes a atos como estes, costumava ser 
a.i,espinhada. "Tempora mutantur''. 
Üm anti-catolico que combata hoje 
enn dia a Igreja, com termos desa
biridos e viseira erguida, é considera
& tão anacronico por seus compa
nheiros de armas, quanto um guer- · 
reiro . vestido à moda de Cesar, nos 
qampos de batalha europeus. 

· Por isto, a resposta da A.C.M. foi 
cheia de melurias. Sua tecla essen
cial foi que, nesse tempo de frente 
unica contra o ateísmo, era necessa
r:io amortecer os conflitos entre cris
tãos. Argumento tipico, linguagem ti
:pica, tudo típico. São assim, hoje, os . 
inimigos da Igreja. 

* * * 
"1'ensem bem nisto os catolicos. A 

caridade deve ser a arma invar'iavel 
(le nosso apostolado. J\las caridade 
não é o contrario de argucia e rle 
combatividade. Há modos de faltar 
com a caridade combateqgo. Como 
;11.a. modos de não combater, em que 

(Cnnclue na l!.• pag.) 

lnauguraºão de nova parte do 
seminario Salvatoriano 

· l'iro dia 15 do corrente, quinta fei
'ta. proxima, realizar-se-á a solene 
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A colaboração entre catolicos 
comunistas e Calorosas homenagens ao Exm Q ..• 
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"NENHUM . CAT.OUOU · PODE SIMPATIZAR GO M DOUTRINAS COMUNISTAS; . NEM COLABORAR Sr; Arcebispo Metíopolitano . .. . · .. · ., ... ,·., .1.· . ,, ... em:·~·::tu EM· NENHUM· TERRENO· .COM -O COMUNISMO", DECLARA A COMISSÃO. EPISCOPAL' GHILENf 
1' A Comissão Episcopal· Chilena, 
falando "00111 toda a· liberdade e 
com santa inÍlependencfa": no mo
mento em que· um perlg,;,' de con
fusão e tcfsquecimento pode amea~ar 
as· conclencias declarou em · nome 
dos ,Arcfbispos' e' Bispo; da nação 
chilena, que "nenhum catolico pode 
simpatizar com as doutrinas comu
)1i1,ta-s nem colaborar. em n'enhum ter• 
r<mo com o comunismo". 

l<'irmam aquele documento os · Ar
cebispos de Santiago, Concepcion e 
La Serena, os Bispos de Valparaiso 
e o de Talca, e o Bispo Au'xiliar · de 
Santiago. Agencias noticiosas · in-

. ternacionais, . em comentaria, acham 
nue "o momento de perigo·· e con
fusão" referido, seja ·o. recente. res
tabelecin1eto, das relações diplo
maticas .. entre . as Republicas· da 
União So:vietlca ,e o :Chile.- O certo é 
que a Pastoral acha que frequente
mente passa-se dois .coméntarios a 
acontecimentos nacionais e interna
cionais, a apreciações que alcançam 
as ideias e as doutrinas. A Comis
são Episcopal limita-se a doutrinar 
como Pastoral de. almas,. afim de, 
com tal autoridade, dirigir-se aos ca
tollcos, orientando. sua.,s consci'enclas, 
recordando a doutrina e os princí
pios invariaveis, coino ensinamentos 
fundamentais da suprema autorida· 
de da Igreja; no que . concerne ao 
Comunismo. Recorda ·que vezes: !1111-
meras já mostraram os erros e os 
perigos .cto nazismo, do !as,cismo co.
mo do nacionalismo exagerado, .con, 
denados por solenes documentos 
pontifícios, servindo-se. da oportu, 
nidade para prevenir aos catolicos 
contra estes mesmos erros; tão opos
tos à religião, como cohtrarios ao 
bem social e civil.. Recomenda a ora
ção continua· pelos extraviados da 
verdade, afim de que voltem .a ela. e 
a pratiquem, pelo que devem to<ios 
implorar essas graças· por interme
dio da Vil:.gem Sautissima, tão invo
cada nesses ultimos tempos, pois, ê · 
um dever de pura caridade cristã, 
que nos obriga a olhar com' amor a 
todos os nossos irmãos, que foràm 
redimidos pelo Sangue I,.)ivino- de Nos

nar os proprios. fundamentos da civi
lização cristã; 

.2) i; um sistema, cheio de err,1s 
e sofismas, o qual contra(liz .a razão 
e· a revelaçãó divina, subversivo da 
or.dem soc:al por equivaler à destrui
ção de. suas .bases fundamentais, des
coi:i,hecedor da verdadeira origem, da 
natureza e do fim do Estado. negador 
dos direitos da pessoa humana, de 
sua dignidade e de sua liberdade; 

3) O Comunismo é por naturrza 
antl-reUgioso, e considera a religiiío 
como o "Opio do povo", •porque· üs 
J;lr:ncipios religiosos, que falam da 
vida d.e alem tumulo, desviam o pro
letario do esforço para realizar o va· 
raiso. sovietico, que é prometido nes
te mundo; 

4) Em alguns pontos, sem deixar 
de sér comunista em .seus ma's. per
fidos : principjos, convidam os catoii
cos a colaborar coni ·eles no campo a 
<i.úe ·chama humano e caritativo em 
que se prop.õem, algumas· vezes, coi
sas ·completamente ·co11formcs ao· es
pirita cristi'lo, e à doutrina da Igreja. 
]'.iJm outros pontos, levam a crer hi
pocritamente, é certo, que o comu
nismo, nos países d'e '·fé esclarecida, 
não se oporá ao culto .religioso. e res• 
peitará a llberdade das conciências. 
E, até há, quem diga que. divido a r. 1-
gumas modificações introduzidas ulti
mame~te . na legislação sovietica, o 
comumsmo está para abandonar o 
s,eu, programa da luta contra Deus; 

5) Procurai Venéraveis Irmãos 
que os fieis não se (leixém enga1\ar'. 
O Comunismo é intr:nsecamente per
vei;so e não .há possibilidade de admi
tir. gualquer colaboração com ele em 
terreno algum, por parte dos que que
rern salva:r a civilização cristã. Se al
guém cooperasse, induzido por seus 
err.os, com o Comunismo. para a sua 
vitoria ,. em. sens países ser' a este o 
P'.rímeiro · a ser 'Vitima do proprio Co
muriismo. 

TR8$ ADVERTENCIAS 

llv'.lmos ter a caridade cristã para com 
todos os indiViduos, mas nenhuma 
trnnsigencia com as doutrinas erro
neas e perversas. 

"C) À doutrina. e·à ação comunis
tas, d.ev.em todos. os catoi:cos opor .a· 
doutrina e a ação cristãs. Temos a 
doutrina social ri1ais pu1·a e salvado
ra: é a tloutrinà elo Eva'ng'elho, 2.x
posta, inculcada, mandada· por em 
pratica. com urgencia· pelos Sobera
nos Pontifices, em .suas Encic;licas 
Sociais, Entre:;u~mo-nos · com tod'o o 
empenho, -'- conclu·em os · Prelados 
do Chile -' a dar a ·conhecer e a 
praticar, c01{10 nos ei,;orta. em sua En
c'clica · o . Santo Padre, a.quelas suas 
determinações, pondo eni realização 
os grandes J)rincipios da justiça \,,,. 
eia! e da caridade cris4i, que o mes
mo Ponti.fic.e apresenta como o reme
dio mais direto, eficaz e imediato· 
contra o Comun'smo. 

Viajou dia 3, sabado, de São Paulo 
para Itú, em comboio especial, S. 
J!Jxcia. Revma·. D. Catlos Cannelo' ·de 
Vasconcelos i\'Iota, Arcebispo Metro
H, na Colombia, o Revmo. Pe. Vicen
politano de São Paulo. S. E'xcia., qlle 
pl·eteridla assistir às. festividades em 
louvor de Nossa Senhora da Canrle
laria, a Padroeira de Itú, a realiza
rem-se no .dia 2 do corrente, e nãd o 
podendo fàzer por mot'vos a.lheios à 
sua vontade, aproveitou a oport•rni
dade para visitar as· diversas comÍmi· 
clades religiosas da ci.clacle, benzendo 
os novos aviões de ltú e visitando 
oficialmente, o 4.o neg;mento de Ar'. 
tilharià Montada, aí sed'ado. 

ÀS 4 horas, partiu de São Paulo o 
trem que levava D. Carlos Canudo 
de Vasconcelos i\Iota., a Itú. A: Y-iagem 
decorreu normal, sendo S. Exc:a. 
Revma. aplaudido com fervor cm to-

O Episcopado norte -americano 
e o·. problema da paz 

"Se fizermos ;con~avos :sôbre .:s questões de ju_stiça, se fizermos 
concessões injustas á 'fôrça,· aumentarão os rcsentimen'.:os nos co
rações das nações· agravadas e a paz do mundo ver-se-á ameaçada", 

. . · · declaram os Prelados -----'·------

elas as localidades por ql',e passava. 
Em l\Iayrink, uma comissão de pEis
soas gradas da localidade, acompa
nhadas do Revmo, D. Afonso Hei.ún e 
moradores,, esperou . .a chegada · do 
comboio, saudando efusivamente o 
Sr. Arcebispo. · 

CHEGADA A !T(J 

Em Itú, esperavam S. Excia. Rev
ma. na estação, as autoridades rnu
nic;pa:s, estaduais e federaJS sédta
clas na localidade, 11.lem ele membrM 
do Clero e autoridades de .outras ci
dades das vizinhanças, que deníana'a
ram ltú a fim de assistir às festivida
des que se haviam encerrado no .dia 
2, O Padre Deusdedit de Aràujo Vi
gario elas PercLzes, em' S. Paulo', foi 
o primeiro a saudar o Exmo. Sr. Ar
cebispo, tendo ouvido dele que a .via
gem transcorrera otimamente, .apesar 
de S. Excia. Revma, se encp,ntrar nm 
tanto cansado. 

Em seguida, acompanha,do de gran
de cortejo, formado por populares, 
autoridades e pessoas rle des~aqµe da 
sociedade ituana, S. Excia. :.Rev1na. 
se encaminhou a pé até à matriz, sen
do saudado em todo o trajeto pela 
população que se acotovelava· nas ja
nelas das casas de estilo colollia!. 

A SAUDAÇJíO DO PREFEITO. 
DA LOCAL.IDADE 

Nas escadar'as da matriz, .aptis ser 
recebido pelo Vigario Pe. Joaquim de 
?,redeiros, o SL AréelJispo de. São 

,vASHINGTON, (U:,. P.) - O Epis- ra, os frutos completos da vitM'a re- Paulo foi saudado pelo prefeito lo-
copaclo catolico dos I'Jstados Unidos presentados por· uma J;oa paz. O 'pro- cal, 11rof. Tr:sti!o Eauer, que disse elo 
advoga a causa ela. justiça ampararia b;ema mais importa1)te. elos projetos contenta.menlo que reinava no cora.-
pela lei . Para todas as nações, como ele após guerra, é sal>er como ga- çi'io de todos os ituanos, 110 dia da 
parte ele um organisnw mundial de rantirmos a nós e a todo O mundo .visita cio eminente Antist:tc da Igre-

Patrocínio, da Santa Casa. de Mise
ricordlá e notavel . reformadQr .. dq 
Clero pà:ulista,. Nelas 'de_pari111os·· o no-', 
me. respeitavel' d'e um· Padre. Bento,· 
conhE}cldo _de Norte a Sú!",do ·pafs~ 
apo·stolo abnegado· dos· hah$ériià.lios. 
cuja, existencla 'preclosiás.imà: se· CO!l•, 
sumiu. como üm: cirlo'ardente de 'fé 
divina e -~e, a~Ôr ao_ proximo, à 'ca
beceira de seus irmãos· que ;árras• 
ta v'am .llUii. exi,slertcià_ ,ná dqr, . 

"Vossa presença; em ·nóssa-,cidade, 
Sr .. Ar~ebispo, oferece:nos en.sejo bas• 
tante para 'oportunas meditàções. 
Porque .agora, mais,' qúe nunca, mis•c, 
ter .se faz, .. a aproximàção 'd.as elas-. 
ses. sociais cafolkas, ein torno. daq'Ue
les _que pre·gam a. religião do· .amor·~ 
do· lJ~l;dão; . . . . . . . . . . 

"Porque . co1npreendemos ",tambem 
n('.5s, . qµe por !l\!. terem afas~q,o '<los• 
prinqipips · cristãos, é que· ,càmi_nham. 
a,,;oi-à. as nações· para um·,·cataclismo' 
sociá.I · cuja 'extensão não. nos 'é dado' 
prever; .Precipitando-se umas;, contra. 
as outras · tudo destruindo , furiosa
mente, no' tumulto e ·no 'esttidor doa. 
campos de bátalha. \ 

'"ren:qs fé na possiÍ:iiÚdade de tor· 
na·r:sa ·O Brasii o depos'itario dos 
ideai.s da civilização. cris~, . de yez · 
que consiga ,continuar na. rota segura. 
e eterna dos ·preceitos cristãos." E es." 
tou autorizado a. dize-lo:. não nos aba,· 
la..u, Sr .. Arcebispo, outras. divi~as, 
outral:! teorias f_alazes para·a· solução 
das. crises.· da !Ut(l, peÍa· Vida, que· bO• 
diernamente. campeiam pelo· ~undo,' 
nos seus quatro cantos, .e. que talvez 
se agravem. l).inda mais depois . da 
segunda guerra· mundial''., 

·- F.\lA~,D.,•-·,PARl;;.-0-S-::GA-BM:ijJ,.O,,._._pf! 
V~~CONCELOS MOTA 

segutança Nesse sentido adotou a ~e- uma J)az justa e duradoura. ja Catolica. Findo _o· discurso do sr. prÍ:lf.éito .da 
guinte resolução: R.ecentem<inte os representantes D::> discurso do prof. Tristão Bauer Itú, 0 Exmo:· :\'l,evmo: sr: Ai·cebis~o, 

"Respondemos ao repto dà, guerra. elos Estados Unidos da Grã Ereta- conseguimos destacar os seguintes Metropolitanó "de São Paulo penetrou 
Aceitaremos tambem o 'da paz? 11!1a, da U11.'~o Sov1·e't1·ca e da C',11·,.1a t 1 « rec 10s: no templo, ónde foi: saudado·-pelo Vi-

Esta é a pérgunta que ante~ecle a formu1a,·a111 e111 Du111bo1·tn11 Oaks e "A c·(la l u a · b · - ~ 1 e e q e or vos I ece e com gario .Pe, Joaquim Medeiros, que. mais 
todas as outras nas mentes de to- aprescntaran1 a seus govo1·nos a111- 1101111'ª (! votan1 t d · · , e e en o, a par e suas uma vez; frisou o cont1qntamento que 

Tais são os ensinamen'tos do Sa~1tv elos os home.n. s do. mun.do que em fa- pias 1•r·oposta• p1·el1'n11·nar.es 1·0J.at1·· · t · l · · · d · · - ~ - , mc0n a veis g or:as c1v1cas, po e sem reinava em·,toda ·a popula-.ão. it.u.an3<, 
J'adre sobre o Comunismo, - dizem ce cios sofrimentos· e horrores · eia vas à fundação de um organismo in- duvida om!Jreai·-se com as mais fa. com a visita de s. Excia ... R.evma .. 
o.s· Prelados Chilenos para logo ad- guerra se ·1e,;ant.arain cont1·:i ·,, ri.e~a- · ter·11ac·,·011'a1 pa· .. ·a a "1•.1a11ut·e·,1~. ~o da · ' E t d 1 · t · ·f·. · · · , , ~ '" mosas r,a ,,s a o, pe a :n emerata ir, . R"s. pon. d·en_dó,·' o. E:i.:.·"'. o.·.'RºY''"'··· S1•, 

so Senhor Jesus Cristo. ,,-ei-tir: piedada agressão. Os homens d~ nGs- pai; e da seguran°'a· e a ni,v:!io de mesa de set:o ·rnhos na fé catoíic1; Arc;bispo eles. Paul; s-ubi~":;.JJ\ll: "> 
. º A} N'enburn c::atol'i·~o pode si;npa.. f,as fttrç~1 .._, arn12.~la:-:, o ean~lo1ne~·:"T.· condiç:õe3 que ('.0 1.1tri1Ju:_u~-i ; .:::·;,, ;.1 }""2:a ::1_:,_:;:1~f~iccncia e_splendoros:8' d~ P.it_~, :cle.e_ç~ul_.Pa~.dQ. .. _se :,por. nã_o .. ter -pü• 

CINCO .PONTOS FUNDAMENTAIS t:zar com .;.3 dcutrrna~ comunistas; duele nossos cid;,dãos, nosso:,; llrlerc-:;: paz··. Essas propus(«:; .t.or;.H1 c;ada.s. à neus te;up;o;;; a nomnn ~ bri.lhv com· uidó estarc".pres·enfa ·1;; .. tràdiéiimais, 

! 

· inauguração de uma nova parte, re
cem-construida, do Seminario dos. 
Padres Salvatorianos em Indianopo-
1is, rua !Paê 33. A cerimonia, 11residi
da. .por S. Excia. Revma. o Sr. Arce
bispo l\letro11olitano, terá inicio .às S 
horas da. manhã com a Missa ceie· 

'"''.hrada:'i:ior-~s,'·Exc!a: ·.RÉn>nÍ'fl. no ·re··' 
cfnto da nova Capél.a do Seminario. 

: DA "DIVIN I REDE.M~TO~lS" . n1ult~ lllenos pode conce~er-se um .todos desejsm ser léa,is a)10ssüs sol- : . J)lJb):cidade para ,;cu compfeto estudo que 1·,ca.li:::a._ .su,i~ ,sole11i_µac:lqs .,re)igio,. nianifestaçõ·és ·a N.'OBsa· .. Se'l).hora, da. 
'" .. ; · ••. . · , '. .'it : • :; · .• · .. ;, , , ·.: .'.~. •. . . _ catohco•COl).llJlliSt_?.J PC>l~ .sao . t.erml.1$; ,_·' í;l·~. que .. · 1 .. 1.1¼ , de.t\.ànJ _a}gµns-ató c:;$~cl:1icnss~etos j;l)Ot05.,; í' e .totló3 ;;Ail,~;;,-;l?AW<lt9·,i~ti>,lt;Wht"$,1fJ?,Ç[4\it~f,Jfüs~ , ... C:l\,\ldSlariá;+, nap.r'o_ill):a.; d.é. Jt.\l, ,nú,é,éJe.: ':.... .. 

-,- . Antês ... dê 0dár •:iinrl'.'Al!i'êl'.'ã'a'll··. ~rise, ,, ... q\i!Í' ·slf'é'ih'Fu"eíí'i êitt'i"'é'·'s[·· ·1"f(iff!f llí.íll:tt ~4'â'."lpYóp'i'i h:1Vf/í'i.)'½1lfgrâ'gJ~+l· jfêÍâ'' IP"' "'1ffl:<tt<5s· 'pã%és. : .~""ó'"'''''""·•>"'st: ,' ,,, •. · r: ''.<·< 'frés, ·· qu é\iê'"1q'll1jfâ)! ·r't·.~t:l':, rêfí11gerrr ''ira,.· f .: sãbiâi'-'·s·êf elif.!-,gfaíi'd'f õs"à:s: ": ,ptle"tf' .-itt~·' ''""'!' ",·· · i:':lf;~l 
quencias a qu~ devem .atender os cá· é· dign9 .'de· levar-se isto em co·ntà, bcrda.iie. · Anelam tambem sei'· igual- · ·Nosso p1·01n·io Secretario de Esta-· coroa cintiia.nte elo Clero paulista, sé· pois, algumas con'siderações em tor• 
tolicos, a, .Comissão rélemb. ra cinco quanto mais tiverinos na menté os mente leais para com .is ~11lu:-as ~<?- r)o ex',JTimiu a e~ ... n~. , .. ,., •. ir.·c Ao c•,A·-, ,,.-,- 1 • · , Ia ·• Os nevmos. Padres Salvatorlanos 

, cn,,idam por meio de ,o Ll<}GJO;'/A· 
\UO todos os seus aínigos, benfeito
fes e conhecidos, especialmente os 
membros da Pia União dos Coopera• 
dores Salvatorianos a honra1·em o 
Seminario Salvatoriano, nesse dia, 
com uma visita às suas novas depen· 
!'.lencias. 

• , • , ,, .,, •• 0 • •• cu a•. uu 1 egu r • mi.· do di;ccurso · do sr. prefeito da lo• 
l)OlÜ~Js priinordiais ·da Encic.lica 01·1i. eusinan1entos du a;.ual Pen tifice, 1 ·t:• ri>.cU:?,s sobre. as rtuais ío1B·!t fr:rca·.: Hclerc:-.; <lo, 110:;.:.:-•·. •1.,,.~,.1~ ... :.JJ.l"l',·,., e o·,i1·N '· C 1 I · d - v- -- ~ v _omp~1 Si:'H ,i as pagmas a nos- calidade, manifestando-se, també,1·,1., 
ni Rêdemptoris de março (le 1937, XII. a colocar uma. r~,a,fa carga que eq,li- '1ião nacional as discutam com erni- sa Justoria, nelas encontrareis gra1'a• convicto de qus . .a America será O n:,• 
promulgada l)<lr Sua Santidade, o Pa- '"B) Não podem os catolicos coía- Yale ao preç,,1 rle suas liberdades. rito dê Mforço construtivo. · do, entre outros, 0 nome do gra,nde duto ·que enfrentará quaisquer· ideo-
pa Pio XI, sobre o Comunismo Ateu, borar (como o diz a Enciclica) com o Honradamente, firmen-.hnte de;,;<õ- A opinião publica de nosso 11°1·,. t B" D A t · J · · i 

b 
'" - e san o ispo . 0111 n omo oaqu m !agias exóticas, que porventura: ·,cou• 

a sa er: · . . Comunismo. A politica da "maln-ten- jamos · colher, dos sa~rii1cios, penu- pode desenvolver um esfor~0 consi- de i\Ielo, o fundador do Seminario sigam firmar·· pé. no conUnente' éuro-
1) O Comunismo bolchevique · e due" esta condenada pela Igreja. De- i·ias e perdas impostas por esta. guer- (Conclue na 6.ª pagina) Episcopal de S. Paulo, do Colegio do 11··eu. ···E O Brasil serã, um·'dos vau-

ateu é um perigo 'àmea'çador que ten· • 
de a derrubar ·a. ordem· social e a mi- ===================================================================== guardeiros·desse reduto." Não se es• qué·cen ·o,Exmo: Revmo. Sr. Arcebis• 

Retiro Espiritual pela Radio Excelsior 
A Federação das CC. MM. de S. Paulo realizará por meio · 

da Radio Excelsior, para os Congregados Marianos, um re• 
tiro durante os 3 dias de carnaval. Esse retiro consistirá 

, em uma série de pregações a cargo do insigne orador sacro, 
e ardente apostolo da juventude, Revmo. Sr. Pe. Arlindo 
Vieira, 

As praticas do inclito Sacerdote, que já é de, sobejo co .. 
nhecido nos meios religiosos, culturai~ e sociàis desta cidade, 
obedecerão ao seguinte horario: 12, 18 e 21,30 ha. 

Consagrada ao 
a Diocese 

Coração , de .. Maria 
de Caetité 

·,- r-'o dia 8 de dezembro ultimo, Cae, 
tité foi solenemente consagrada ao 
Imaculado Coração r!e Maria. Trans
crevemos da "Ave Maria" alguns 
trechos de uma. carta do Exmo. Rev· 
mo. Sr. D. Juvenclo· Brito, Bispo Dio
cesano ao Revmo. Pe. Asterio Pas
cal, C. M. F., noticiando o importan· 
te acontecimento: 
, "Com a solenidade passivei, fise· 
!!nos a Consagra.i;ão da Diocese de 
Caetité ao Imal!úlado Cora~ão de 
;Maria. 

Pessoalmente procurei bem dispor 
i:) povo, dando à solenidade o maior 
cunho de piedade, explicando com 
clareza em que consistia a Gonsagra
i;ão da. Diocese ao Imaculado Cora
ção de Maria e a sua alta t;;nal!da
de. 

Para que os fieis se interessassem 
mais intimamente, determinamos 
uma semana dt! preparação, · desig
nando um dia para cada classe de 
pessoas. Assim, o 1.o dia foi cele
brado sob os auspícios do Apostola
do do Sagrado Coração de Jesus. O 
2o., dedicado às crianças de ambos os 
sexos. O 3o., solenisaram com vivo 
entusiasmo as Irmãs· e alunas do Co
Jegio SS. 8.l.cramento. O 4o., a mo
cidade masculina e feminina. o 5o., 
a classe estudantil, sob os auspicias 
dos professorandos e professorandas 
de 194'4. O 60. dia foi consagrado às 
esposas e mães cristãs, que dera.m 
uma nota grandiosa. O 7.o, se encn.r
re~aram os marianos e filhas de Ma· 
ria que primaram pelo bom gosto da 
prnamentação do altar. 

PJ~~ª'ª ili ~~ _!Y-ª~ correu Ji.w~ 

dentro de muita ordem e espirit,ual 
contentamento. 

A 8 de dezembro, comunhão · geral, 
na missa das 7 horas., notando-se na 
mesa eucaristica muitos homens . .Às 
9 horas, celebrou-se a missa. solene, 
vendo-se todos 0 s estandartes da Pa
roquia · e as bandeiras pontificia. e 
brasileira. 

O·· prefeito, Professor Antonio de 
Me!relles, que é mariano e o presi
dente da Congregação, levava a ban-
deira dos marianos. · 

O encerra1 .. ento 'final, porém, não 
teve. o brilho, o esplendor que dese
ja.vamos. :É que depois de 2 horas da 
tarde desabou forte·· tróvoada, com 
nota veis aguaceiros, não · permitimlo 
sair a procissão da imagem do· Ima
culado Coração de ],iai:ia, · que ~e 
achava, em 'lindisshno aridor carinho· 
sarnente preparado pelas dédicadas 
Irmãs do,. SS. Sacramento. e da · Ima' 
culada Conceição. · 

·Como· tínhamos determinado··a ~o-. 
lenidade para O dia 8 data de tanta 
slgl).ifié'ação para a ;anta. Igreja. e· 
para o· Brasll catolico, não· quisemos 
adiar a cerimonia da Consagração. 

Apesar das ·chuvas, a catedral se 
achava·. repleta e -pessoalmente lemo.s 
o ato, de. consagraÇ)'io da Diocese ao 
Imaculado Coração de Maria serviµ
do·nos da formula que o Santo Padre 
Pio XII l.eu em Roma .por-ocasião ,da 
comemoração .dos 25 'anos .d.as apari
ções de N. Senhor.a em Fatlma. 

Aqµi está· uma. noticia·resumida da 
semana. de preparação, 8• da· festa ~e
lebrad.a . em Caetit\§, · consagrando :a 
Dioc~se ao d_oc~. e )g1ac~llado Ç_o,ras_ão 
~~ Ma.ria Swll~§iiµ~.·•_ 

HA DEZ ANOS TRAZ • • • 

1 ·~ · Ha IO anos atrás, encerrando, como Legado do Papa, o Ano Santo, o então Cardeal Pacelli resava 

I detfr, implorando a Deus a paz do mundo. 
E, de fato, a paz verdadeira só pode vir de Deus. .CC, mo os homens não a procuraram em Deus, não a tiveram, 

l Hoje, dia II, transcorre a festa litµrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Peçam:os á Virgem l\fãc que nos obtenha a 

· :· .... ·~Y[lll.e
1111

r
1111

d"'all'd•e..,ir.,a,.,·p;..a""z!"',~ª"'!Í~lii~•e•~•ai1Íii~-ill~io:•~-N •. o.s•s•o•··S•e•n•h•o·r-·._P_r,o.,;.. t .. !l.e•t•eu,.,•e-qll!úÍ!!!e
8

s
9
ó•'•~•l

1111
~

1111
:!!!!PtllO!!l~!l!ellll!!d!!'!a!!!r.!!!!'!!l!!!!!!'l':Wl!!l!!l!!l!!l•-•---------•~•'ll!'!I!!!!!!!"~ 

na cidade de Berna-

po Metropolitano de S. Paulo do pa,, 
peI proeminente · que está desempe,. 
nha.ndo o .soldado .expedicionario bra.~. 
sile'jro na. defesa da liberdade n(l 
alem-mar. . . 

.A seguir, :s:_Exc.it Revma. 'seréco~ 
lheu à, ·casa do · Revmo.· Pe: .·Joaquim 
de ·Medeiros: 

O RESTO• DO PROGRAfl1A r .. · ·~· 
. D .. Carlos Ç~rmelo d.e Vasconce!D!I 

Mota permaneceu em Itú até quarta• 
féira, qu_ando· reg.resso.u a esta :capi, 
~!. . 

Domingo, às 7. hora~, a _ilu.stre 4,u• 
toridade Ecle.sia.stic11, •celebro11. <Mis!;a. 
de comunhão geral, d.as associações 
da Matriz, Garnjo e -Bom J~sus, te~do 
comparecido; às 9 horas .desse ·dia; ao 
aeroporto dá .. cidade, a, . .fjm ((].e:benzer 
os nóvos aviões da tradicional cida
de do interior do Estado. ÀS ·19, ho• 
ras na Matriz, houve· benção ·ao: S.84 

Sacramento. . . . . . 
:Sell'unda-feira, · às .. 7 horas, o Exmo, 

Revmo. Sr. Arcebispo celebroú a g, 
Missa. na Igreja de Nossa Senhor<lj 
do Carnio; às 7 horas,· .na -:Matriz. 
houve Missa por .alma de B. Tobias. 
Às 9,30, S. Excia. Revma. visitou q 
Colegio do Patrocínio. Às 10,30 o 
Exmo. Revmo., Sr. Arcebispo foi ~i• 
sfüÍr .a Créche da Fiação e' Tecela• 
gem S. Pedro. 

Ao meio-dia,. realizou-se no· Ci,le
gio do Patrocínio, o banq~ete · ofére
cido ao E:x:inó. Revmo: ·Sr. D.°Carlos 
Carmelo 'de · Vasconcelos · Mota · pelai! 
pessoas· einin·entes dá sociedade itúa• 
na: Falou:nessa :ocasião, dàndo a ·pa•. 
lavra a Monsenhór Jósé Maria Mon
teiro,• o Revmo: · Pe. ' Deusdeáif de 
Araujo, o quál, fazerielo um rapldo 

. bosquejo sobre,.a personalidade· do 
sr. Arceoispo/ disse 'ciúe S.. Excia. 
Revma. · era ituano no· sentimento 
dos moradores da "Roma Brasileira." 
- denominação. pelá quàl e conheci: 
da. a 'cidàde. Tambem era .ftu:anó ·pelo 
sangue;· - pórque· de Itú era· ,.O as• 
cendent& de D. · Carlos Carmelo da 
Vasconcelos' Motá, ...:. o bandeirante 
itua:nó Bernardo de Campos. 

'Essas palavras arràncaram aplau
sos. de· entusiasmo dos ·presentes. Dis• 
cursaram; ·a· seguir, Monsénhor '.Jos~ 
Maria Monteiro o dr. Luiz Noveli ·JU· 
ni-Or ·e· o capitão ·Jli!io -Schwenk'. 

o·. resto do d1a; passou-o s. Exéia. . 
Revm.a. em visita às· diversas comu
nidades •religiosas 0 da· cidadé. 

Às H hs., s.· Excia. administrou 1o 
Stó · Crisma.· · 

Terç.a-féfra;· às 7 horas,. no Bo~ 
Jesus, ·o Sr: Arcebispó, celebrou'a ·'S. 
Missa. ÀS· 7 hora.s, na"1VIátriz. Missa; 
por alma dê Jb"sé l\foitis e A;a Mar
tins .. Às 10,30; S. Excia: Re,ma. vis!• 
toti ·oficialmente.o. 4.o - Regimento de 
Artilharia Montada: Antes de regres• 
sar' }:iai·a. S. Paulo, o · Sr. Arcebispo 
visitou· as diversas Comunidades Re-
U~ciias- ®. ci~de,_; · · - - · 



COMENTANDO. • • 
E DAI? .• , 

O caso não deixa de ser instruti· 
vo. Afinal de contas, o silr. V. Cy é 
uma pessoa inteligente, jornalista 
b}ilhante, indubitavelmente. No en, 
tanto, perde as estribeiras quando 
s~ põe a falar sobre o divorcio. Aque
la. sua pena serena e ironica começa 
& trepidar nervosa, faz garatujas, ati
ra gotas de tinta, borra tudo; uma 
·Jiorcarla. O snr, V. Çy perde a calma 
simplesmente ante a expectativa das 

"'excomunhões, que lhe atirarão ;is 

~·catolicos inflexíveis", e, por isso, 
já. começa â escrever zanga!io. Até 
Jiarece que está com medo. Por nos
sa causa, não seja. Somos os mais 
inofensivos de quantos habitam o 
p,laneta. 

, Mas o fato irretorquivel é que o 
snr. V. Cy, · quando escreve a favor 
do divorcio, não é o mesmo. Talv<1z 
lhe dôa. na consciencia. (Acredita
mos que o snr. V. Cy, no fundo, é 
bom ••• Vai ver até. que ele faz as 
suas novenin-has às escondidas, nos 
mottientos de apuro.) Seja por isto, se
ja por outro motivo misterioso, a ver• 
da.de é' que todos os seus dotes de 
bom jornalista lá se vão agua abai
xo. 

, Em primeiro lugar, o snr. V. Cy 
· faz esta "gaffe" horrorosa: esbra
"'eja! Isto é feio! Um bom jornalis
ta não esbraveja nunca. Depois, não 
diZ mais coisa com coisa. Os seus 

:argumentos já não são argumentos, 
são charadas. Vejamos, por exemplo, 
0s raciocinios com que ele pretende 

·:rundamentar a tese divorcista. Um 
·dos _ta.is: Se dois engraxates fizerem 
:sociedade. mas . um se revelar traba· 
lhador e o outro um vadio, de duas 
uma ou o trabalhador pode dissolver 

· a s6cledade com o vadio, e o divor· 
cie> será licito; ou o divorcio é ili• 
cito, e os engraxates não podem dis• 
·solver a sociedade. Um perfeito lo· 
gogrifo. 

Outro: Se o homem não pode se- , 
~arar o ·que Deus uniu;,- não é licito 
cortar um apendice Inflamado·; mas, 
porque ·é licito fazer operação de apen
dicite, deve hav_er divorcio a vinculo. 
Francamente, nunca supuzemos que 
alguem pudesse comparar a esposa a 
um apendice inflamado. Cremos que 
nem Schopenhauer, com todo o seu 
conhecido misoginisrno, chegou a tan
to. 

UM ALTAR NAS SELVAS 
DA INDIA 

ALGURES - NA INDIA, fevereiro. -
(S. I. H.) - Um soldado dos Estados 
Unidos trabalhando sozinho dia e noi
te, em· suas horas vagas, no decorrer de 
uma. semana, ergueu um altar nas sel• 
vas de Assam, India., para que o Cape
lão Mllitar, Revmo. Pe. Patrick J. Ger
rity pudesse ter um. local adequado pa
ra celebrar o sarito sacrifício da· Missa. 

o praça Lester-: J. Champagne, que 
trabá.Uia.. nl!ll)_ . hosp_i:tal_ -u_.C!rte.,a-m_~l'icano 
algures. rias. 'inatas'.'pét'tô. de A'ssám, de
:(1.1,~ o seµ papel em cai11pan;1t1 da se
gulrite, Dl,aJ!elra: "Minha m!&S.ao é cons
truir>tU:do e· consertar tudo". 
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7 DI-AS EM REVISTA 
(Conclusão da l.a pa.g.) 

se falta co111 a caridade. ÀS vezes, o 
excesso de argucia implica em falta 
de caridade. Outras vezes, pecamos 
contra a caridade ·por não termos si· 
do suficientemente argutos. l!: esta a 
realidade. 

Sejamos argutos .. Ore1110s e vigie• 
mos, porque desde o comunismo ;ité 
o protestantismo, passando pelos. ·eis· 
matlcos, espiritas, etc., só vemos mui
tos lobos, vestidos com peles de .ove
lha. Enquanto escasseiam os lobos 
com, a .pele à mostra, multiplicam-se 
as peles de ovelha nas costas dos 
que estão fora da Santa Igreja,· 

DREDIAIUO VIMAR 
ARTIGOS FINOS 

PARA 
CAVALHEIROS 

CASA VIMAR: 
OE 

VINGEi MARQUES & GIA, 
Rua Libero Badaró, 488 

7.0 andàr salas: 68-69 
Tel. 3-7077 · São Paulo 

Sob o patrocinio de s, José 
o Padre E .. M. Brassàrd, C. s. e., 

um d~ Sacerdotes encanegados cici fa
moso Santúario canadense cte São José, 
l).aS v_izinhanças. de Montreal, deu à. im• 
prensá pormenores de uma· palestra que 

· teve. Com )Irri v·isitante t!aque!e Sà:nti,iáriq, 
AO a~oite

0
ce_r de. ,_.um. d?,~ln~'7 dú,i:ánt; 

a procl.ssaó dos cirios, u;1t sehb:or _ja 
entrado em idade, nietidô · nuin vistoso 
uniforme de "oficial <la:. Narlnhà cana• 
de1íse, · déstaéa:vaise entre · os 'fiéis; No :, · A33ún, . quando o Capelão lhe fez o 

:.;· i,edtélô ·~llõ~: ~a.caso, num. dOrQing~, Cham
~gne não descansou enquanto não con
cluiu cr altar - consti-uido de caixotes e 
ped.açó:i de madeira - a tempo · para os 
Oficios .religiosos do domingo seguinte. 

· · incimhltt(') da Bençil:ô cem b : sàiitissimo 
Sacra.lnento, ó' Padre Reitor do'isantua
rio convidou ao oficial para·'aproximar
se do altar. que se ergue na gruta da 
montanha. 

Em ag1·adecimento, o Capelão ofere
ceu .a,. primeira Missa em sufragio da 
alma. da mãe ~e Champagne; 

· f achados na Alemanha 1odos 
os Colegios da Companhia 

de Jesus 
Despacho procedente d.1 cidade de Lis

t,oa, dO correspondente da N •. c., infor
ma que foram fechados todos os · cole
gios de Jesultas da Alemanha, e os re
ligiosos da Companhia de Jesus foram 

· proibidos de·· pregar,· conforme noticia o 
jorna-l catolico "A. Voz". 

· O mesmo diario acrescenta que os Je
suita.s foram mobilizados pelo · exercito 
alemã.o, como Capelães ou como solda
do.,. Tambem informa que o Colegio da 
Cornpa,1lh!a de Jesus em Vo!kenburg, na 
·Holanda; foi confiscado pelos nazistas 
em julho de 1942. Nele estudavam cer
ca de 300 Jovens noviços. 

Terminada. que foi a. cerimonia, aJ
guem apresentou ao Padre Brassard o 
velho oficial. que outro não era senão 
o almirante Sir RObert Home!l. 

- Aqui 'venho, meu caro Padre, -
explicou o famoso almirante - . para re
zar a São José que é' meu me!hôr amigo. 

E acrescentou que todas as vezes que 
podia faze-lo, quando acaba.vi de es-

. coitar os navios carregados· de soldados, 
através do Atlantico, visitava Q san
tuario para agradecer a São José a fe-
liz . travessia. · 

O almirante Hornell, que se conver
teu ao c.atollclslllo desde a guerra. mun• 
dial, · tinha visitado; pela . primeira yez, 
o· santuario, em março de 1940, em 
companhia cíe .um amigo, sentindo-se · 
intimaniente impressionado pela, atmos
fera de, recolhimento e de paz, de que 
estava impregnado aquele santuar!o. 
· - São José é o meu melhor amigo 
- repetiu, comovido, o velho almira.nte. 

Tambem naquela. ocasião, como na.s 
outras·· vezes, levou consigo estampas e 
medalhas para distrlbui·la.s· entre os 
seus marinheiros, · 

P'e. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 
'. Sêm duvida alguma, a vocação ~a
cerdotal é uma das maiores graças 
que :Oeus nosso Senhor pode con
_ceder a um pobre e simples mortal. 
:t · uma graça realmente incompara
.v.,l que somente a ignorancia rell
-~iosa poderá menosprezar ou· su· 
bestimar. DizelU mesmo os teologos 
que é a maior, depois da Fé! 

A dignidade sacerdotal! A posi, 
ção privilegiada de quem foi cha· 
.mado pelo proprio Deus para ser 
seu amigo, seu comensal, o distri
buidor de suas graças e de seus be
neficias! Quem de nós poderá• com
.prunder, com perfeição e exatidão, 
,todo o sentido, toda a profundidade 
do sacerdocio ca tolico? 

Enquanto vivermos neste mundo, 
·enquanto formos simples peregrinos 
que buscam urna Patria eterna, ja
.mais chegaremos a esgotar toda a 
grandeza do ideal sacerdàtal. Em 
vista dos poderes que são confarl
dos ao Padre, por mais humilde e 
pobre que este seja, dos nossos la
bios só poderá escapar a frase elo 

,Apostolo das Gentes: "ó profunde
za das riquezas, da sabedoria de 
Deus... quão incompreensiveis são 
. os sem; desígnios e imperscrutaveis 
os seus caminhos ... " 

Foi meditando sobre .a dignidade 
de sac:erdotal e sobre a missão ·dtvi
na dos ungido·s -do Senhor, . tão 
amesquinhada e vilipendiada pelos 
.ignorantes ou pelos hornens máus, 
que . os Santos Padres fizeram as 
~-º~~ª'l"a~q es. P1-ª'1~ QY§:ª'das. e~i~L-

til'am os pensamentos mais arroja, 
dos, comó o fez com São João Cri· 
sostomo quando chan1ou o Sacerdo
te catolico de "Ul\l DE;US NA TER• 
RA" - "Sacerdos terrestris Deus". 
E o grande -Papa Inocencio III $8 

apressa por nos dar a e]!:pllcação de 
t. , bela frase, quando afinna · cate
goricamente - "É. um Deus por 
causa da sua dignidade". . 

E no entanto há tanta falta de 
Padres! Principalmente · nesta aben• 
çoada terra de. Santa Cruz, que te
ve ·o privilegio unice de haver si
do tomada em nome da Cruz de Je, 
sus, pelo ato que mais engrandece 
a dignidade do Padre catq!lco - pe· 
la primeira Missa celebrada em ter• 
ras brasileil·as por Frei Henrique de 
Coimbra! ·~ por que as familias ca· 
tolicas perderam o sentido real e 
verdadeiro de uma vocação sacérde>· 
tal, quando:, Deus chamou alguem de 
seu. meio' para .ocupar um. Jugar nas 
s:ias fHeiras sagradas. GRATAY. cos
tumava di.zer com. muito acertq que,. 
"se o. sacerdocio· fosse devidamente 
conhecido, haveria Padres demais•·. 
Não há duvida alguma! Despreza
se aquilo que se desconhece .. É se 
desconhece muito, entre nós, a dig
nidade sacerdotal. 

Procurem as familias brasileiras 
criar, no seio do lar, mu ambiente 
de cornpteensão a tão exelsa dignl• 
dade; e haveremos de ver se Gratay 
não tinha razão em dizer que "se o 
sacerdocio fosse devidamente . com
·Pl'een9_ldoi haveria. . f P;J!~s d~als ... " 

L.t,vl.V.N f\.KJ.V 

Fim de guerra 
Fellzmtnte, o· esboroamento do podérlo nazista ê um 

fato cada vez: mais lnconte1otavel. O sucesso continua 
a coroar os· esfor!;os anglo-americanos na ltalla e no 
front ocidental, e, no front 'oriental, as coisas correm do 
pelor modo possivel para o sr. Adolph HiHer. De um 
momento para outro, pode-se esperar um "krach" geral 
na re1olstencla alemã, Se tal fato não se der. o curso 
ineliitavel das colsa1o' transformará, dentro em breve, em 
simples operações de "limpeza" este vitorioso fim de· 
guerra. 

Tudo isto, eviden~emente, é para nos causa de gran• 
de jubilo, Em primeiro lugar, porque a lgreja e a Pa
trla &e beneficiam em ljlrga medida, com o· aconteci• 
mento. O LEGIONARIO 'teve de lutar longamente, con• 
trai toda sorte de incompreensões, para demonstrar que 
os Interesses mais fundamentais do Brasil e da Igreja 
nos impeliam a uma luta· decidida contra o nazismo, 
Hoje, este ponto não sofre mais duvidas. 56 temos qu3 
lucrar com o esboroamento nazista. Llbertâmo-nos do 
"inimigo n,o 1". E - nisto vai.o segundo motivo de 
nosso jubilo - as tropas brasileiras concorrem eflca-i:• 
mente para esta vitoria, que será nossa não s6 por nossa 
lnterferencla dlplomatlca no· conflito, pelo concurso de 
nosso potencial economlco, mas 'ainda pelo contributo 
do sangue brasileiro. Neste declinlo de guerra, pensa· 
mos, pois, muito comovidos, na brava FEB, nos seus ab· 
negados capelães, nos valentes Congregados Marianos que 
ela conta em suas fileiras, e mais especialmente em 
nosso prezado redator Clovls Garcia, para o qual fica• 
mos augurando daquJ todo o sucesso, no seu valqnte 
"Jeep" a que ele·deu o· nome de LEGIONARIO, 

* * * 
É preçlso que estejamos com os olhos abertos para 

o l)resente. O esforço de guerra deve consumir, no mo, 
mento, todas aà nosaas energias, Não ha mal, porem, 
em que prevejamof.algo do futuro, e que, especialmente, 
consideremos os principais problemas da Igreja no "post
guerrà", 

É necessaria · essa previsão. Até não há multo tem
po, os catollcos brasileiros acompanhavam a ação da 
Igreja no mundo, com o olhar de filhos amorosos, 'qu·e se 
Interessam por tudo quanto se refere a sua Mãe, m;is 
que sabem Infelizmente, pouco poder faz:er por ela, No 
dia de amanhã, tal não se dará. O Brasil emerge desta 
guerra como uma pot~ncla cheia de vigor, aureólada pelo 
pre1otiglo de sua força presente, e, sobrétudo, de seu 
futuro que se prenuncia cada vez: mais brilhante e mais 
proximo. O isolacionismo morreu. i!!: lndlscutlvel que 
temos, na America e no Mundo, um grande papel a re• 
presentar, e que as distancias que n'os separam da .Eu· 
ropa e dos EE, U U. Já não constituem lmpecllho para 
que desenvolvamos no mundo um grande papel, Pode· 
mos, pois, fazer muito pela dilatação da Santa Igreja na 
esfera dos problemas internacionais. Não percamos de 
v!sta esta grande verdade. 

. Até .o completo exterminio do nazismo; nossa preocu· 
pação essencial deve ser a vitoria. Estamos a dois pas· 
sos. dela. Devemos, por nossas orações sobretudo, pelo 
concurso de nossas melhores energias, trabalhar por 
que era seja a melhor posslvel. ·I!:. preciso que não se 
perca o preço q_ue a vitoria cust~u; 

.. ..,;:,. "·:--·):·,r~.- *. * .. : , ... " . r -J 

tato posto, , é _ bem evidente, que devemos compre, 
e11der e apoiar .. to~os. ós plan9s}~nderites a·. um com pie• 
fo ·exterminio; não:. só_'.: do pod_e.r.lp_ naz:lsta;·· mas· -de tudo 
quanto, no' terriforlo ·gerrt1a:nico, representa óu constitue 
raiz de, nazismo •. o nazismo não deve ser apénas des• 
truido em suas muràlhas, Ele deve i;er exterminado de 
modo tão· completo, que no solo e no espirito :germanlco 
não perdure em estado larvar. E, para isto, é absoJu •. 
tamente necessario que não se dê desde logo o nazlsmo 
como um "fato consumado". ll: 'preciso que' se façam re
latorlos meticulosos de todas· as atrocidades nazistas, re
latorlos documentados e fidedignos, que expliquem ao 

.. mundo inteiro o que eràm as verdadeiras ante-cama~as 

Plinio Corrêa de Oliveira 
do Inferno, a que a linguagem burocratlca do Ili Reich 

deu o nome de "campo de concentração", 't preciso que 
se punham a nú todos os processos pelos quais o· nazis• 
mo chegou ao poder, o suborno, a espionagem, ·a lnti, 
midação, a vlolencla clara e brutal. É preciso que se 
estudem, se expliquem ao povo, se _apontem ao ·perpetuo 
horror das gerações vindouras os processos pelos quais 
o naz:ismo se manteve no poder: a propaganda oficial, 
mentirosa e desabusada, ·a opréssão satanica de todos 
os direhos naturais do homem, a insegurança e a espio• 
nagem penetrando até nos lares, e disseminando o ter
ror em toda a vida social. · É preciso que se saiba até 
que po~to chegou a idolatria do charlatão Hitler, e quais 
os absurdos a que se entregou o neo-paganismo do sr, 
Rosenberg. ·t p'reciso que o capitulo dolorosisslmo e 
capital, das perseguições religiosas, seja posto a nú com 
tÓdÓs os pormenores, e que a pol ltlca de anestesiá. de . 
depauperamento e de divisão das forças oatolleas, ·que 

1 . 

ant1cedeu a perseguição, seja evidenciada para perpetua 
lembrança deste grande crime. É preciso que os desbara
tos ele dinheiro publico 'se conheçam até os ultlmos de

tafhes, 56 assim, o nazismo será verdadeiramente ex• 
terminado, Ou sua historia se escreverá logo, tratendo 
vivas todas as marcas da realidade, ·ou dentro de algum 
tempo desaparecerãó as vitimas, as provas, os docu·men
tos, e· tudo ficará envolto em um véo de imprec1sao e 
de duvida, que 'deixará aberto o caminho a úma nova 
restauração nazista. 

. Sem duvida, a punição dos culpados capitais se im· 
põe. Mas ela de pouco va_lerá, ·se esses homens apare
cerem à opinião publiea, sempre versatll, cemo vitimas 
des.armadas, t preciso que, essa punição se dê em uma 
atmo$fera saturada 'da lembran!,a do que o naz:ismo· foi. 

* * * 
Tudo isto deve ser feito, Mas feito ao par· de· unia 

campanha anti-comunista bem organlsada, que prove que 
o Oeidente não é obrigado a escolher ·entre o nazismo e 
o comunismo, e que pode caminhar entre estes eseolhos, 
sem naufragar de e11contro a qualquer deles, 

O 'LEGIONARIO lutou longamente contra o· precon
eeHo de. que todo o antl·naz:lsta podla e devia ser leyf. 
timamente tachado de comunista. Hoje, afirmamos a 
verdade simetrléa com esta: ha uma,exploração mlsera
vel, ·nessa afirmação de que todo o anti-comunista é 

fascista. E, para isto, não ha melhor prova do que o 
proprlo LEGIONARIO, 

Quando nos tacharam de comunistas, 'respondemos 
com um riso. Se ;ilgum far!,ante nos taxasse hoje de 
fascista, responderíamos com uma gargalhada, 

No momento, a influencia sovietica tende ·a se tor
nar mais ativa do que nunca. Não cremos no "adoucls
sement" do comunismo, nem na extlnçã<?. da 111 lnternà
clonal, ·Não cremos n'a "politique de la ma1n tendue'', · 
I!:. preciso que o comunismo seja combatido com energia 
lmplacavel. Sua expansão pela Europa será urna catas
trofe que repercutirá na imerica, Precisamos .prever 
esse 'perigo• e nos entrlcheirarmos desde logo contra 
ele, 

li< * * 
la', por Isto mesmo, desejamos com um ardor veem-en, 

tíssimo, a urgente qi.:eda do nazi&1110, ' Quanto mais os 

--~,.~ls_t,~:del~•rem hwadir, s~u \s~lo nelos.r.,,is.~~s, tanto 
· ,naior será a lnfluenc:la Si)Vietlca depois da guerra. 

Quanto mais depressa cair a Alemanha, "tanto mais ra
pidamente '5~~ .detÚ.á. ~- àv~nç<> r,us,so;: -~·_:çQmo ·.ii~ria born 
que is_so se;_desse imedta-tam'ent~+ · FJca~i~!Ylo.s., Hvres do 
nazismo .. ,/ -1,a, maxima e, estupenda ·vantagem. O co
m unismo. f)caria ·ci;t1c1ô às' m.arg:ens d0:óder, e do Da

nublo, Se')'l te_r chegado a conquisiar ~ Austsia e a Hun
gria. Na Au.stria ·e· na ·H·ungrla, Horty et caterva cal
riam imediatamente. E ·a Austria e a Hungria seriam 
poderosos pontos de apoio para a pol itlca dos Aliados 
anti-comunistas Inglaterra e EE. UU. - na Europa 
central, 

Quem sabe se a Providencia encaminhará assim os 
acontec lmentos? 

·e A T O L I C. O S 
Comprem exclu1lvame11te suas i6ias · e seus presentes · na -conhecida 
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O UNIÇO SACERDOTE DA 
ILHA DE GUA~ 

('N. C.) - Um marinheiro que parti• 
cipou da. ocupação da ilha de Guam pe
las tropas dos Estados Unidos, escreveu 
ao Exmo. e R.evmo. Mons. Edwin V. By1·
ne, ·Arcebispo de Santa Fé, elogiando o 
trabalho espiritual que o Padre Oscar 
calvo realizou durante os dois anos em 
que os japoneses dominaram a ilha. 

o marinheiro narra que o Padre Cal
vo tinha. sido ordenado pouco antes das 
fo1·ça.s japonesas invadirem Guam. Ha
via. apena.s dot.s Sacerdotes encarrega
dos da cura de a:lma.s entre os habitan
tes da. localidade, mas Jogo o Padre Cal
vo se viu inteiramente só para. pastorear 
o seu rebanho "num periodo de angus
tiosa. agonia tem poraJ ". 

"Segundo todos os dados que canse;. 
gui recolher, 'acrescenta a carta,. o Pa
dre Calvo serviu exemplarmente a Deus 
e à ;mtria ". 

Juntamente, com a carta, foi enviada 
uma fotografia do Padre Calvo, de pé en
tre as ruinas da Catedral de Guam. 

SANGUE PARA os· COMBA
TENTES FERIDOS 

BR.OOKLIN, Nova. York - . fevereiro 
(S. I. H.) - O sangue proceMnté das 
veia.s das Religiosas dos Conventos dos 
Estados Unidos, está sendo envia.do de 
avião diretamente para a Europa e da.do 
em trãnsfu.são aos soldados feridos, pou
cos , dias a.pós ter. sido doado. 

Trêll Religiosas de Notre Dame, aqui, 
foram a visadas de que su~ proprias co)l
trlbuições foram utilizadas para trans
fusõe.s . 48 h9ras depois do sangue ter 
sido tirado. 

Ali três Irmãs, estacionadas no, con• 

v~i~ ~~-~i ~W, .~ ~-

XXII CONVENCÃO DAS· DAMAS CATOlJCAS 
. nos. ESTADOS UNIDOS 

Mensagem do Santo Padre 
{E'spec'ial para S. I. H., por Frei 

Luiz Campos Goes) - Sua Santidade· 
o Papa Pio XII, enviou a Benção 
Apostolica à XXII convenção das Da· 
mas Catoilcas dos Estados· Uriidos, 
celebrada na cidade de Toledo, no 
Estado de Ohio. 

A niensagem, transmitida por ín
termedio do Delegado Apostolico nos 
Estados Unidqs, Monsenhor Amleto 
Giovanni Çicognanl, foi lida pelo Bis• 
po de Fort Wayne, Monsenhor John 
F. :t'i'oll, e está concebida nos seguln• 
tes termos: 

"Com verdadeiro prazer comunico 
que S.S. o Papa Pio-XII, envia a VV. 
SS. e à Convenção, seus membros e 
dirigentes, uma especial . Benção 
Apostollca. Ao fazê-lo, Sua. Santida
de manifesta seu paternal lnteres-

ra. o Ba.nco de sangue de Brookl!n coni 
um grupo 1e paroquianos, sob os au.spi. 
'cios do conselho Diocesano da União 
das Mulheres Catolicas do -convento de 
santo Anselmo. 

Nove outras Irmãs de Notre Dame 
deram sangue na mesma ocasião. Era. · 
a. nona doação de IJlllª dai, Freiras, a 
oitava. de duás outras, a setima, a. sex
ta. e a. quarta, respectivamente, de. três 
outr!l-'l, C:.da uma da.s Irmãs tinha pe
fo menos um membro de sua familia a 
serviço da patria. A Irmã Marta Alvita, 
tem reis irmltoo, e a. Irmã Marie Elle• 

. l\l', 9Jtl°-°• .~~ -~~S2 ~!!,l'!..;;._ 

. se pelo programa do Conselho Naclo
. nal de Damas Catoiicas, e as conci
ta a que, em seus generosos· esfor
vos, difundam a influencia dos ideais 
d:1, familia cristã,. pelo exemplo de 
suas proprias vidas. No gigantesco 
trabalho de após-guerra, a familia ·de
ve ocupar um: posto de relevo, si esta 
oração quer reparar as perdas sofri
das na vida da familia e assegurar a 
felicidade e as bençãos de Deus 110 
futuro". 

Na mesma ocasião o Padre Eduar
do H. Conwey, ao comentar os pro• 
gramas da paz, traçados pelo Papa, 
declarou: "A ·paz não é simplesmen
te a ausencia da guerra, senão a pre
sença de uma ordem fundada na jus
tiça e enriquecida pela 'caridade. A 
nova ordem mundial deva inspirar-se 
em certos principias espirituais, apre
s~ntados em forma de 01·ganizações 
concretas e eternas, pois há o perigo 
de que enquanto direitos e faculda
des que- nos assistem para• curar os 
males do mundo, o paciente morra 
pela demora em se lhe ·apllcarêin os 
principlos, Si os postulados pont!!i
cios hão de ter eficacia, devem ser 
aplicados agora, porque é evidente 
que, diante da nossas proprias vistas, 
outros procuram estabelecer já uma 
nova ordem," · 

l1f preciso "Íevantar a. nossa voz, 
clara· e firme, para reclamar a. cºg§i• 
!l~r~~Q ª2.~g_ssa§ !')~enc!as\ 0 :,, 

METODOLOGIA ESPIRITA 
Pe. Vicente M. Zioni. 

- do S. N. D. F. 

(Para oi; intere!ll&<los sobre o 
ca~ de Plnda.) 

Teimam os espiritas, com importuna 
ibsistencia em àfirmar que o Espiritis
mo é "Ciencia", e batalham com todas 
as armas para conseguir um lugar de 
honra. entre os cultores da Verdadeil'a 
Ciencia Oficial. 

Entretanto, nada de mais falso. Quan-, 
do muito podemos, racionalmente, de
fender que o Espiritismo tem um "as· 
pecto cientifico", nunca, parem, que é 
Verdadeira Ciencia Experimental. 

Esta condusão nos é imposta. por uma 
· consideração fria e indiferente, de oi-
dem metodclogica sobre os principias e 
atividades da seita. Um exame, super
ficial embora, do que se passa nas ses
sões experimentais _do espil'itlsmo e das 
interpretações dadas pelos espirltas a.os 
fenomenos ali realizados bastam pa1·a sa
lientar sobremodo a de!iclencla e os 
graves e:rros. da Metodologia experimen
tal espirita. 

* * * 

Sejamos Joglcos! Se o Espiritismo -
segundo afirmam seus doutrinadores e 
propagandistas - é uma. c!encla expe• 
1·imentaJ ou pelo menos possue um a.s
pecto fortemente experimental i cien
tificas, seus fenomenos (cuja realidade 
não receiamos admitir) devem, por es
trita exigenciá. de metodo, ser estudados 
à luz lmparcia:lmente · serena da Meto• 
dologia. propria das ciencias experlmen• · 
tàili . 

Pois bem. Ainda assim, 1-epetimo-10, 
o Espiritismo· é de nulo valor cientifi
co; tão nulo que absolutamente não po
de atribuir-se o nome de cientifico ou 
de Clencia experimental estrita, 

Vejamos rapidamente os pr1ncipios 
fundamentais do método cientifico e co
tejemo-los com a, Metodologia espirita. 

a) Prlnclplos fundamentais do 
Metodo cientifico. 

considerado nas sua.s llnha.s funda
mentais, o Metodo . não é mais do que 
a ordem ou diliposição que se deve dar 
a uma --serie de conhecimentos adquiri
dos, com· vistas à plen,a. conquist ... d.e um 
determinado fim. Este fim, no caso 
dos fenomenos espirltas é precisamente 
descobrir-lhes e explicar-lhes a verda• 
deira cau!a adequada, , 

Em todo metodo cient!flco observam• 
se sempi-e, três fases fundamentais: 

1. Observação. 
A Observação cientifica é a conside• 

1·açáÓ atenta.,dos seres e fenomenos na
turais, para deles auferir as ca.usas e 
estabelecer as let.s. ,correspondentes que 
os regulam. Nesta observi,,ção o cientls· 
ta, se põe em contato drreto com os _!e• 
nomenos que a. natureza lhe oferece ao 
acaso das clrcull3ta.ncias, para. os estu
dar com . vagar, mediante a aplicação 
exclusiva dos sentidos, ou mediante a. 
aplicação dos mesmos, coadjuvados pe
los aparelhos de laboratorio. 

2. Experimentação. 
Na. Experimentação çientifica,_ ao con

trario, o homem provoca uma. reiteração 
dos fenomenos, mediante uma. nova. d!s• 

. posição, intencionalmente impressa· às 
, clrc4l15tap.f:ias,._ nas qua;s. a. ,iutµrefa. .""'.'. 

agindo segundo as suas !e.Is -proprias -· 
costuma produzir tal fenome110, . 

3. Formulação de uma. Hipo~e. 
A Hip_Qtese é um passo mais J!,dean

tado, e de maiores re.sponsa.biliclMes, na. 
determinação da verdadeira causa· .pro
xima. dos fatos observados e experimen
tados. J!: uma interpretação provisoria 
dos me.smos, ou seja., uma suposição mo
mentanea de uma lei que os ex;;ilique; 
à espera. · de uma confirmação defini-
tiva. . 
, A Hipotese, portanto, não é a posse da 

verdade, mas apenas uma grande pro
babilidade. 

seria, pois, 1r de encontro ao. metodo 
cientifico, . a.ssentar definitivamente a 
propria. opinião sobre simples hipoteses 
não confirmadas e portanto, não traru;-

. formadas em leis. 

b) Caracterlstlcas do ve1·dll.de!ro 
m~todo cientifico. 

Este periodo inicial do Metodo cien
tUico ( observação, experimentação e 
formulação de uma hipotese) é preciso 
seja,, por sua vez, regulado pelos seguln• 
tes principias · de ordem i·acionaJ, sob · 
pena de perder· inteiramente todo e 
qualquer valor cientifico, 

_1. Objetividade. 
O Estudo da natureza e dos seus fe

nomenos deve fu_ndar-se, objetivamen
te, sobre fatos reais e jamais sei· o frn• 
to de vôOs de imaginação ou fantasias 
exaltadas de pseudo-cientistas poetas; 

2. Prudencia cientifica. · 
É anti-cientifico aceitar levianamen

te determinado fenomeno ou categoria 
-:e fatos, sem antes verruma-los com um 
serio exame, ou seja, sem antes proceder 
a uma. conscienciosa e metod!ca seleção 
de& fatos mais Importantes e decisivos, 
afim de estuda-los com mais vagar e 
profundeza. Caso contrario o cientista. 
perderia seu tempo, sufocado pelai, mi
.nucias e acidentes sem importancia; 
3. Evidencia. 

O bom cientista não pode aceitar cou
sa alguma como verct.adeira., que não se
ja. pauta.da pela evidencia intrinsec,1, ou 
exti:insec\t, Noutros tenno.s: qu.: não se
ja. susceptivei de ser demonstrada como 
tal. É preciso, . alem d!s.so, ceptificar-~e 
da. veracidade do expositor, pois do con
trario, suas afirmativas, mesmo quando 
o relator for vitima. inocente de um em• 
bus te, carecem de todo valor cientific·o; 

4. Analise e slntese. 
É outrossim, boa norma de metodo 

dividir ó objeto das pesquisas em . tan
tas partes quantas for passivei, afim de 
poder estudar cada uma com maior pro
ftmdeza e perfeiç.ão. somente depois 
proceder-se~á à sin~se ou ,coordenação 
Jogica dos mesll".;:n;; 
. 5, Controle. 

Controle ou verificação é a reconsi
deração do objeto. estudado, para se cer
tificar de que nada escapou ao olha.r 
atento do cientista. e, ao mesmo tempo, 
para ver se. as conclusões tomadas não 
contradizem nenhum.a. das demais or• 
dens de conhecimentos humanos. Agir 
de modo diverso seria, ir de encomro à, 
razão humana . 

e) Qualidades dO ve1·dadelro· 
cientista. 

Ao làdo dest~ càracteristicas funda
mentaill, neces.sa.rias a.o verdadeiro me
todo cientifico é preciso loca.lizlr as 
gu,a.ll®d.~ nr®r~ · ãO i;ie!lt~ta.. ~mo 

tal. Sinteticamente podem reduzir-~· 
às seguintes: 

1. Qualidades tisicas: integridade dos 
orgã.os e sentidos corporais; perfeição 
dos aparelho.s e meios materiais de ob
servação e experimentação. 

:t Qualidades intelectuais: capacida• 
,de para uma verdadeira observação cien• 
tüica minuciosa e atenta. dos fenome
nos a estudar; cultura suflciente pa.ra. 
lhes atingir as causas proximas; bom 
senso objetivo e logica natural; 

3. Qualidades morais: sinceridade na. 
pesquisa, mau gra.do as desagradave!.s 
surpresas cjue ela poderá causar aos 
pontos de vista do observador; desejo sin• 
cero de descobrir a verdade; isenção 
de animo ou lndependencia de · pre• 
conceitos; paciencia nas indagaçõeS~ 
prudencia na emilisão de um juizO; re• 
tldão de coraç-ão e alma; delicadeza. e 
educação no trato com os cornpanheil;os 
de observação;' respeito às op!nlões 
aiheiaii, quandp, pela, seriedade com que 
forem emitidaS, se tornarem (ligna.s d• 
tal coruüderação. 

d) Falhas da Metodologia. espirita- · 
experime.ntal. · 

Não nos delongaremos em criticar um!ii 
por uma todai, as imprecisões ou félhas 
da Metodologia experhnentaJ esplr\ta, 
Apenas . enunciaremos as suas regras, l!I 
principias gerais, deixando ao leitor. aten• 
to o trabalho que estabelecer detalhado 
confronto com os principias e leis quei 
acima enumera.mos. 

O dr. osorio Cesar, anatomo-patolo• 
gista. do Hospital do Juquéri, é que poi: 
algum tempo - ao que nos consta. pe• 
Jas, revistas e jornais espl.ritas - se deu 
à pratica do Espiritismo experiroenta.l, 
sendo muito e muito aplaudido pelos 
grandes mentores do espiritismo paulls• 
ta, deixou escrito quanto segue, na Re• 
vista Paulista de Medicina (nov. 1941):; 

"Em qualquer investigação psiquice, 
de natureza medlunica para o estudo 
dos fenomenos de efeitos físicos (voz 
direta, e materialização), só se poderá 
verificar bons 1;esultados se o pesquisa.• 
dor seguir as principais condições se• 
guintes: 

a) Organizar um grupo, no ma.xi• 
mo de seis pessoas". 

"!J) Escurecer completamente o lo-
cal dos trabalhos". 

"e) Vibrar o ambiente com ondas 
sonoras, para, facilitar e apressar a. pro• 
dução dos fenomenos". 

"d) Evi.tar concentração de pensa• 
mento. Pllestrar o tempo todo até o 
apàrecimento dos primeiros fenome• 
nos" (pag. 277, s. c.). 

Embora nem todos os itens supra-ace
nados se tenham verificado à letra, no 
caso de Finda, contudo ha muita e 
grande afinidade · entre estes principios 
e as medidas de ordem pratica -toma
du pelos diretores do centro espirita 
Terei!nhá, de Pindamonhangaba, 

Cremos até poder traduzir, com !ln• 
guagem mais sincern, o sentido oculto 
e verdadeiro da metodologia espirita·: 

1. Não permitir que o publico verlfl• 
que o que se passa no momento cr.itico 
dll. realização do fenort1eno, afim de não 
ser dece,pcionado pelo embuste, No caso 
de Pinda o doente ·esteve .sozinho e so

' lida.mente amarrado, . num quarto rela
tivamente escuro, inaccessivel ao. publi• 
co, no momento da celebre· pseudo-ope
ração. . 

2. · Facilitar pel~ escuridão completa,, 
a. ação -de terceiros, sorrateiramente· 1n. 
troduzldos no local das sessões. No ·ca-

. so de · Pinda. um medico de carne e os• 
so, munido de bisturi e ·_ pinças, de . te
souras e . anestesicos, ~. de tudo o que 
era possivef levar· oculto sob as dobras 
de uma capa ou mergulhado nos bolsos 
de um paletó, ingressou no . quarto e. pro-' 
vocou o pseudo-fenomeno espiritual. 

3. Chamar os espíritos por meio da 
musica, afim de assim desviar a aten
ção dos presentes de todo .. ~ qualquer 
movLnP-nto, ruido ou gesto suspa!to e 
comprometedor. A vitrola de Pinda qua
sl :precisou ser operad'a tambem, · pelo 
tanto que cantou durante toda a longa 
se,ssão de 2 hOras, 

4. Distrair0se o mais· possível, até o 
aparecimento dos fenomenos, como c\o!•• 
tumam fazer no palco os bons prestidi
gitadores. No caso de Finda esta dis• 
-tração dos presentes foi provocada d.e 
uin modo muito interessante, a saber, 
obrigando-os a. concentrar o_ espirito, 
a se mergulhar, por .assim dizer, dE;)ntro 
de s1 mesmos, a ponto de perder-pé no 
mar imenso da realidade. A preocupa• 
ção localiz.a a atenção para um deter
minado objeto, distraindo-a de tudo o 
mais. No caso em questão foi esta gran
de concentração exigida pelo vice-pre• 
sidente do cen~ro que impediu aos ·pre
sentes perceber o desenrolar dos dive1·• 
sos truques, inteligentemente prepara.dos. 

Pense o leitor, e reflita um pouco so
bre estes .>rincipios da . metodologia es
pirita. e diga francamente se é possivel, 
com os mesmos, firmar as bases de uma. 
ciencia. verdadeira, solida e definU!vi, 

.;CIENTlflCAMENTI 

U SUAS FERIDAS 
) Pomada HOCOttva ~o Sebaslió<l 
:ombote scleolificamenle lodo • 
~ucilquer affeceão' é:ulaneo ·como 
Milam: F' erfdas em ~eraL Ulce1aa. 
:;ha;as antigas. Eczemas Eryslpela. 
rr!eirca. Rachas nos i,es e nos seiM. 
Espinhos Hemorroides. Queimadu
ras. Erupcóes, Pieodas de mosqu1t1:11 
e liisectos venenosos. 

r . ~. 
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SO PODE fAZER BEM 
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INTENCÃO DE FEVEREIRO DA ÂROUICON~ · U 
FR~ARIA DO CORACÃO DE MARIA 

l honra de Jesus Cristo, Filho de Deus e Senhor- ·do mundo 
Pe. Luis Salamero, C.M.F. 

Assistiram os cristãos, juntos ent 
.grandes multidões, reverentes e rl
lenciosos, o ato mais solene da Igre• 
ja: a santa mis-sa, o sacrificio do ai· 
tar, continuação do sacrificio reden-

. tor, consumado com efusão de san
gue e entrega da mais preciosa vida 
nas alturas do Calvario. 

A esse perene sacrificio, agora ln
cruento e misterioso, assistem à fren· 
te da multidão os imperadores e os 

. reis, depostas as suas coroas e apea· 
dos humildemente dos seus tronos; 

· as;istem os condutores e chefes dos 
exercitos, embainhadas as suas espa
das; os doutores, guias e luzes do 
povo, hcmilham ante a cruz erguida 
e a. hóstia levantada as· suas borlas 
e capelos. 

Viela." 
· "E o -Vérbo se fez homem e- hahi• 
tóu conosco e nós vimos à ,sua .gloria, 
gloria de Unigenito do Pai, cheio d~ 
graçâ. e de verdade: Unigenlto, pois, 
s·e bem os justos se chamam filhos 
de Deus, são só por ·adoção: Jesus 
somente é !<'ilho pela natureza,.•• 

E logo refere como Sã.o João Ba
tista dv.t testemunho de· que Je_sus 
era o Filho de Deus. Mas é o Ete,no 
Pai que dá o solene· te~temunho i;ió 
batismo de Jesus à beira do Jordão, 
dizendo: Este é meu Filho .amado, 
em quem me tenho compraz:c\'o. 

As mesmas palavras repete o Ete1·· 
no Pa.i no monte Tabor: "E_ste é meu 
Filho amado; e acrescenta: Ouvi-o", 
dirigindo-se ao·s discipul.os que esta• 
varrí presentes. 

m silen .-
ClO signilica,tlv() E·sçola Técnica de .>Coórércic . -•\,, .. 

-- da 

.Academia- Mariana.~ 
Com' Inspeção Federal 

)~.lia Barão · de Paranapiacaba, 50 - Telefone 3-7995 
(/URSOS: 

_; Ba.lilco -de. Comercio .. 
- TecnÍeo (\e Conta.bÍlidade. 
..., Dactilografia. e Estenografia.. 
- Curso de admissão gr,tuito,' 

-• MATRIC:ULAS ABERTAS 

.Não é necessari9 ser congrega
do para .matricular-se. 
··• Ida.de minima: 11 anoo. 

Gránde.ci vantagens para os Con-· 
gregados s para a.s Filhas de Ma
r~. 

Recebem~se transferenc!M . 

Exames de admiss'io no dia 20 de Fevereiro 

CATOLICOS EM CADA GOTA DE SANGUE
1 

Mons .. Dr. Felido Magaldi 
0g verdadeiros ca.tolicos amam a sua 

Igreja, devota e Intensamente. Por que? 
.~rque, -seus-- inimigos a odeiam-: e dej;• -· 
prezam. , O espírito verdadeiramente ca
tolico é nobre e cavalheiresco, e o Íugar 
dos ._ cava!heiros é sempre aó lado dos 
per~uldos. A, -Igreja. é martir. A lei 
do calva.rio, a lei da Dor, foi e será sem~ 
pre : a lei do.s cristãos, que vivem e mor-

' ',1 
da.s para. o mesmo fim, visando o mfii• · 
mo alvo . e. iluminando-se todas pela · 
mesma luz divina que vem de Deus e 
que volta para Ele. _ 

Qual é a vitilna desse sacrificio pe· 
rene que atrae à sua presença, com 
o respeito mais humilde, as multi· 
dões !numeras e as classes e pessoas 
mais elevadas? 

Porem o Filho de Deus é tambem 
chamado pela Igreja "Senhor", fhas 
Senhor verdadeiro, não por favor <iu 
benevola homenagem: assim o disse 
de si mesrúo o proprio Jesus Cristo 
após ter-se humilhado a lavar os pés 
dos Apostolos: convidando-os a que 
imitassem um ato tão surpreendente 
de caridade, lhes diz: Vós me cha· 
mais o Mestre e Senhor, e justamen
t'e o diz_els, porque deveras eu sou 
Mestre e Senhor. 

' rem na Igreja, de Cristo. _ 

A !é católica é de tal natureza lmu
tave1 e eterna nos· seus ensinamentos qua 
nada., absolutamente é possivel a.Iterar, , 
diminuindo, ou acrescentando. Torna- ' 
sé mister professa-la integralmente 011 · 
renega-la. de todo. - , 

Nãd ·podendo, porem, haver duas c~.-' 
tegorias · de . càtoll,cos no que diz respel• ll: Jesus Cristo, o Filhó de Deus e 

Senhor do mundo é rei de todas. as 
nações, que todos os dias pelas mãos 
do Sacerdote se oferece no altar em 
h::imenagem perfeita dos h_omens à 
·iraJestade Imensa de Deus pela sua 
infinita excelencia e· perfeição e por 
ser Creador e Senhor de todas as 
coisas. 

A santa Igreja reconhece e adora 
a Jesus como Filho de Deus, como 
a Segunda. Pessoa. da Sma. Tr:ndade, 
como Deus verdadeiro, porque Filho 
do Eterno Pai que é a primeira Pes
soa. 

O concilio de Nicea, o primeiro 
ecum_enico ou geral da Igreja,- reuni· 
do 110 ano 325, precisamente para 

· dissipar e destruir a heresia de Ár·o, 
definiu que Jesus era o !<'ilho d e 
Deus, consubstancial ou da mesma 
e unica substancia que o Pai, exco· 
ntungando como hereje e expulsando , 
do seu seio quem não quizesse crer 
nesta verdade, revelada pelo m~smo 
Jesus, quando disse aos judeus que 
lhe contradiziam tenazmente: Eu e 
o meu Pai somos uma mesma co'sa. 
Eu sou o principio que falo convos~o. 
Sou principio, como Deus a quem vós 
reconheceis como principio eficiente 
e criador de todas. as coisas. 

Bem celebre é a passagem do 
Evangelho de São Mateus, segundo a 
qual S. Pedro confessou a gloria de 
Jesus, dizendo-lhe: Tu és Cristo Fi· 
lho _de Deus. E logo Jesus felicitou-o, 
dizendo que o Pai o inspirara., -ao 
dizer Isto, e lhe prometeu que ele, 
Pedro; seria a pedra fundamental da 
Igreja'. 

São João Zebedeu ou Evangelista, 
que tantas vezes dá testemunho da 
sua. presença pessoal nos fatos de 
Jesus, até ficar reclinado sobre seu 
peit., na ultima ceia, começa o seu 
Evangelho narrando a origem eter
na de Jesus, como Filho de Deus: 
No principio era ou existia. o _Verbo, 
a. P:>.!avra, e o Verbo estava em Deus 
(como a. palavra concebida está na
quele que a concebe antes de profe· 
ri-la) e Deus mesmo era o· Verbo (a 
mesma substancia e natureza:). 

Todas as coisas, prossegue· São 
João, foram feitas por m·eio dele, e. 
sem Ele nada foi feito: "Nele era a 

Tal se deu no magistral sermão ria 
ultima ·cela. Chamou-se tamb'em Se· 
nhor a si mesmo, quando, poucos rlias 
antes querendo entrar triunfante em 
Jerusalem, mandou dois de seus rlis• 
cipulos pedir o Jumento em que iria. 
montado,· dlzendo. ao dono que o Se
nhor precisava daquela éavalgadura: 
era O Senhor universal, Senhor' àe 
todas as coisas que exigia a um dono 

· particular o uso dos,, seus· bens. 
Os Apostolos esta'và.m habituados 

a chamá-lo. de Senhor, de modo que 
quando São Tomé se convenceu· hO 

contacto das chagas do seu làdo · tle 
que ek era realmente Je'sus resstts· 
citado exclamou com alegria:· ;'deu 
Senil Ó~ e meu Deus! 

São Paulo, segundo o costume dos 
outros Apostolas, chama-o frequente
ment'-' Senhor, e dá a razão sem pre
t~nde-lo, quando diz na sua epistola 
aos Hebreus que Deus constituiu o 
setí Filho Herdeiro de todas as coi
sas e que sustenta, isto é, conserva 
tod~s aF co_Jsas com a palavra da s,1a 
virtude e potencia. 

Escrevendo aos Romanos, sendo 
ele ciC:adão romano por privilegio, 
nJ.o se peja de ché.mar-se no prhici· 
pio da Epistola, Servo de Jesus Cris· 
to, frase humilde .~ocla;tme~te naque
le tem.po, mas muito .s1gnlf1cat1va rlo' 

· real domínio de Jesus sobre todos os 
homens. 

De modo que Jesus Cristo 11ão só 
era Senhor do mundo, como Deus e 
.Filho de Deus, mas tambein como ho
mem .a quen'l O mesmo Deus comunl· 

. cou todas as grandezas .divinas de 
'que é suséeptivel, aindl! que P,or mi• 
!agre a natureza humana. 

As~lm o confessa· tambem o Apos• 
tolo São Pedro na conversão do pri
meiro gentio, o centurião Corilelio, e 
a sua aceitação no selo da Igreja, di· 
zendo que- Deus anunciou a paz aos 
filhos de Israel por Jesus Cristo: 
"Este é· Senhor de tod!l,s as. coisas". 

Pílmeiro Congresso Eucaristico no Sana
torio Nossa Senhora ~e lourdes 

Conforme vimos noticiando, o C01; 
tresso Eucaristico do Sanatorio Nos
sa Senhora de Lourdes, Vila Mas
cote - S. Paulo, vem . tomando um 
impulso cada vez mais crescente e 

· entusiasta no coração e animo cato
lico de todas as doentes. 

Espera-se que toda a Pauliceia ca
tolica coopere com as doentes do 
Sa.natorio Nossa Senhora de Lourdes, 
auxiliando-as com orações e com a 
unica coisa que nelas é falha: - o 
dinheiro. 

A ijcrição de Congressista poderá 
se1· de 5, 10, 50, 100, ou 500 cruzeiros, 
e os cartões poderão ser retirados no 
Secretariado Geral, à rua Aureliano 
Coutinho 109, na Curia Metropolita-

ESCREVENDO NO ·cATIVEIRD 
o Revmo. Pe. c. Martindale, s. J., sa

cerdote inglê.s de fama clllnd!a.J como 
escritor, internado na Dinamarca desde 
o começo d.a guerra, publicou uma ver
são de sua. obra. sobre "St. Aloysius" e 
apesar de sua delicada saúde, completá
rã em breve uma Jjlografi.a de S. Cami• 
lo de Lel!i;, 

na, ou à rua :Marconi 34, 6.o andJr, 
sala 63. 

O HINO DO CONGRESSO 

O Hino do Primeiro Congresso EU· 
caristico do Sanatorlo Nossa Senho· 
ra de Lourdes, é da autoria. do Rev
mo. Padre Jorge Braun, S.V.D., DD. 
Reitor do Séminario do Espirito San
to e a letra da Srta. Conceição Fer• 
raz. Vem sendo, este hino, cuida"do· 
sarnente estudado pelas doeu tes e, 
tanto a letra como ·a musica, ofere· 
cem uma artística unçiffl piedosa. É 
a seguinte a letra: 

ESTRIBILHO. 

"Divino Sacramento, 
Banquete celestial. 
Sois vós nosso sustentt 
Nas lutas contra o mal. 
Divino Sacramento, 
Alento em nossa do·r, 
:::ois Pão, sois alimento, 
Jesus, Hostia de amor. 

I 

-A vida que Passa, 
É breve, é fugaz; 
O que vale é a graça 
Que -fortes nos faz. 
Eleitas de Deus, 
Olhai as .tlturas! 
Jesus lá nos Céus 
Nos guarda venturas, 

II 

O amor de Jesus 
É nossa. esperanç~ 
Nas trevas é luz 
No temor, bona,nça, 
Fugir ao sofrer,'. 
Livrai-nos Jesus! 
Não gosa o viver 
Q·1em despresa a Cruz. 

lI1 
Sofrer por amor, 
J!l puro gozar, 
Provai o sabor 

/ 

Do goso sem par! 
l'luscando a Jesu& 
Em intima uniãc, 
Vereis que na Cruz, 
Há paz e perdão, 

IV 
Res!tndo o rosarlo 
Com todo o fervor, 
Buscando o Sacrarlo 
Com fé, com amor, 
Irmãs em Jesus, 
Com ê~se carinho, 
Sigamos caminho 
.A.s Gl91i:M ~ Çi!!~,'' 

I 

"Cm curioso telegrama de Londres informa que, na solenidap_e de investidura do arcebispo 
anglican_o de Londres um desconhecido se levantou, e censurou actemente o novo titular, dizendo 
que sua escolha não tinha a aprovação do céo. E todos os titulares da "high church" ;i.li presentes 
ouviram em atencioso silencio o apari'eante. Silencio significativo! Eles paga\11 o preço de sua apos~ 
tasia. ·Está nos_ principias .do protestantismo, o livre exame. E, isto posto, qualquer · aventureir~ 
pode negar o que bei11 entenda, inclusive os poderes da hierarqyia eclesiastica, a legitimidade e vàlidadé· 
da investidura de seus membros, etc. E' o erro de-s t:-uindo-se a si proprio ... 

Nosso cliché mostra a catedral de São Paula, em cuja cripta se deu o 1ncidente. 

O ~iscopaOO e a Consagração ao Imaculado l'ioração de Mana 
~ 

Documento·· aureo sobre -consagração ao- lmaculadó Coração de Maria 
o seguinte' doc.umento relativo à con~ da, da. sua. confiança em Deus, da. reslg-

sagra.ção de uma: importante- circu11scri- ·nada·- obediencia. à vontade Divina, dos 
ção ecles!asttra '·da- Argentina." a:o· ·Irria-' · 'seus' _sofrimentos perante as·· -Dores· de·
cuia.do Ooração.- de-,Ma,ria, é- bem, mere-. Jesus Cristo, seu amado Filho; e em és
cedor, . quer pelo se.1.1 ,pr~fµndo sel)tid.9 .. pecial, nos revelá toda a. sua grandeza. 
teologlco-ma.riano, quer pela sµa fia• de alma ao dilatar seu Coração· e rece-
gra.nte · oportunlda'is, de uns minutos de ber cientro dele, maternalmente, toda a 
atenta-leitura por parte de -todos ague- humanidade remida. 
les que se interessam vivamente pela 
efetivação do Reinado de Jesus por MJ.· 
ria. É a 

CARTA PASTORAL DO EXMO. SR. D, 
NICOLAU FASOLINO, ARCEBISPO DE 
SANTA FÉ, CONSAGRANDO SUA AR· 

~UIDIOCESE AO IMACULADO 
CORAÇAO DE MARIA 

"NÕ!l, Dr. D. Nicolau Fll-Solino, pela 
graça de Deus e da Santa Sé Apostoli· 
ca, Arcebispo de Santa. Fé (Republica 
Argentina.). 

Ao Clero Secula-r e Regular e fiéis todos 
da Arquidiocese 

Por sobre a horrenda. tcmpesta.de de 
dor, de lagrlmas, de odio e de revolta, 
de exterÍninio e de desolação que hoje 
envolve e conturba os homens em todos 
os continentes, ergue-se uma voz a ugus
ta para. repercutir em todos 08 povos 
e sel'.Vlr de lenitivo em meio às agruras; 
de amor nos corações devorados pelo 
odio, e de esperança. de· novos e melho
t'es tempos e a.inda de tranqull!dade e 
pacifico labor nos mesmos sulcos abertos 
pela. guerra. 

A voz do Soberano Pontlfice, Pio XII, 
-herdeiro das tradições dos seus ·prede
cessores, fez chegar às almas o consolo 
do Pai adorado; mas Ele deseja ar
dentemente que os homens levantem suas 
vistas para. o Céu, donde ha. de nos vir 
todo o bem e, ao erguer sua mão de 
Pontifice. num gesto todo seu,· caracte
risticamente Ja.rgo, nos apontou o tro
no de Nossa Dulcissima Mãe, Maria San• 
t~ima, trono de a.mor e de mlsericor
dia; trono de maternal bondade e de 
comiseração para com a humanidade,) 

O Santo Padre, no dia 31 de outubro 
de 1942, n08 deu o exemplo de sua de
voção e de sua vontade de recorrer à 
misericordia. de Maria., ao consagrar na 
grandiosa. Basi!ica Vaticana e ante so
lene concurso cíe ~iéls, a Santa. Igreja 
catolica e o mundo inteiro, a.o Imacula
do Coração de Maria. E não satisfeito 
de tamanha Con.sagração, manifestou o 
desejo de que em todas a.s Dioceses do 
mundo catollco, se fizesse publica e so
lenemente e:;sa. mesma Consagração. 

Aprofundemos um tanto no significa
do desta Con.sagração, para gaudio es
pirltua,J de nossas almas. 

O AMOR DO SALVADOR DIVINO 

.A.ssim como o culto ao Sagrado cora
fãb de Jesus sintetiza perante a nossa 
devoção o amor do Salvador: aquele 
a.mor que o amesquinhou em Belem; que 
o tornou nosso modelo· em Nazaré; que 
o fea prodigalizar-nos todo.s 08 doutri
namento.s de vida eterna; que o perpe
tuou na. alvura divina da Santa Euca
ristia. e o levantou até ao madeiro da 
crua para. morrer por nós; rem.'.r-nos e 
a.br!r-no.s as portas do Céu; assim tam
bem o culto do Imaculado Coração de 
Maria no.s fala. da sua Purls.slma Con
ceição, prepa.ratortà. de sua. Ma ternlda
(!e ~h'.~ .. -nQ~ tU11 «11. P.\!•e~ qe ~liª' y1---- ...... _ 

MAIS Mil.E DO ~UE TODAS AS MAES 

O Coração Imaculado de Maria. Sa.n
tissima é o mais ·semelhante, intimo e 
unido ao Sagrado Coração de Jesus, to• 
da. vez que este, em virtude do Misterio 
adm!ravel da. Incarnação; é carne e san
gue do Coração Dulcissinio de Ma.ria., 
mais Mãe do que toda.s as mães, porque 
Ela. nos deu o Salvado,· do mundo per
manecendo Virgem e Mãe. 

Corno pois, não dedicar uma devoção 
especiali.5sima ao Coração Imaculado de 
Maria; se·a vida, o amor, todo o ser-hu
mano, passou desse Cora.ção de Mãé,_ao 
Coração Sagrado de Jesus? 

A Conceição Imaculada e a Materni
dade de Maria se completam admiravel
mente. Maria devia ser purissimà, desde 
o primeiro instante de sua Conceição 
porque era a eleita. de Deus para_ Mãe 
de seu Filho Divino, e não podia, em 

. Instante algum,. ter estado sujeita à ·cul
pa, e pÓrta.nto ao _ poder do inimigo, 
Aquela que devia. dar-nos o Redentor e' 
devia ser Mãe de Deus, a mesma pure
za. l_ncriada. Els porque o proprio Deus 
no-La anunciara. ao alvorecer do mun• 
do, quando disse ao demonio; "Eu po
rei inimizades entre ti e a mulher, en• 
tre a tua posteridade é a posteridade· 
dela; Ela pisará a tua cabeça e -tu ar
manis traições ~ seu calcanhar". 
(Gen. II!, 15). 

TABERNACULO SAGRADO DE 
SEU 'FILHO 

Demais, como poderia. coadunar-se a 
Maternidade divina de Ma.ria com a. cul
pa, qua:ndo Ela devi!!. ser Ta.bernaculo 
sagrado de seu Filho Uniger.lto com 
Quem havia de conviver ·corno se f05,5em 
uma só pessoa? 

A Mãe nãó podia ter ficado sujeita à 
culpa, em qualquer tempo, se tlevia ge- , 
rar a Pureza por essência. Nestas con• 
dições, a ra.zão primeiro', o coração em 
seguida. e a devoção por ultimo, com
preendem a pureza de Maria e a.clamam 
seu Imaculado Coração, no qual se con
centram todas as graça.s quasi' infinitas 
concedidas por Deus e onde palpita o 
amor mais sublime e mais puro e o ma.is 
heroico de · Mãe sobre a terra. · 

Cumpre acrescentar qué o Cornção 
de Maria é o principio do amor com 
que Ela maternalmente ve'la. por nós. 
il:rarnos o centro do amor de Jesus Cris
to como crlatura.s do Pai que- está nos 
Céus; e fomos a herança. que Maria. re- · 
cebeu no Cal vario. Desde então. "com 
Ela no.s vieram todos os bens" lia ordem 
material e de ma.ri.eira toda. espeéial na 
ordem espiritual. Ela. conhece como nln• 
guem as mi.serias humanas. que en
chem este vale de -lagrlmas· e quanta.'.! 
dessas mesmas mlseria.s não amargurâ
rnm sua. exlstencia pelo mundo!... Ela 
pode vir em auxilio d08 nossos sofrimen
tos porque é a, serihora. do- coração de · 
Jesus e por tanto, a, Tesoureira. de to•. 
das as suas graças. 
- E ~~Ad2 Mãe, cQ~e~eqQr;1. -!l -P.()deros11, 

para. aaivlar os males de nossa. vida,, aô 
'mesmo tempo que possuidora 'dum co• 
ração· cheio dó mesmo amor para com 
os homens que o de . Jesus, é muito na.
tural que esse coração maternal se en
torne sobre nossas · almas para. consola
lM, purlfica.-las e conduzi-las à. .sua.vis• 
sima. e eterna _amizade com Jesus. 

AMADA E EXALTADA PELOS 
HOMENS, 

Nada de :extranhar portanto, que Ma'~ 
ria. santisstma. seja amada e exaltada 
pelos homens, a, tal ponto que não exis• 
te ,povoado, onde seus f?a,ntuarios não 
sejam fa.roll; orientadores em :i:uino se
guro para a eterna. felicidade; nem fa.• 
mlli.a. catoJica. onde sua imagem não 
ocupe -um lugar de honra· e seu Nome 
não seja. invocado com jubi:losa piedade; 
nem coração bem formaqo cuja devoção 

· ma.is querida., .mais· fiime,'·1màVe·,·e ·sa1-,
V'adora não seja. a devoção a Maria Sa.n
tls.sima, cujo Coração Imaculado é , a 
fonte donde jorra a. torrente ca.uda,Losa 
que 'inunda. de. graça divina asi âlmas, 
as familias e ·os · povoo, ·elevando-OI!· ao 
mesmo tempo 80 · exercici0 admiravel da 
vida sobrenatural tão propri.a a.ilâs, das 
almas crlstã.s. 

'Nossa Arquidiocese conhece as ternu
ras maternais do ·coração Imaculado de 
Marta: A simples recordação dós tituloi; 
dé Nossa Senhora de .Guadalupe· e dos 
Milagres, sobre cuja.s cabeçai!. ·colocou. o 
agi:adecimento popular''dos corações fiéis 
duas aureas coroas, vem evocar às nos• 
sa.s almas toda. a. bondade de Maria san
ti.5slma e toda a· gratidão dos fiéis san
tafesinos. 

segue-se dai que, perante os convite.s 
e os desej08 do Santo Padre Pio XII, 
nós não podemos s!lencla.r mas devemos 
ocupar lugar de primeira linha. nas fi
leiras ma.ria.nas. É por isso que, lnter
pi·eta.ndo o amor filial de 'quantos resi
dem nesta Arquidiocese,' havemos por 
bem determinar e determinamos consa.
grar esta. Arquidiocese de Santa.· Fé ao 
Imaculado Coração de Maria, N=a. Mãe 
e Senhpra, 

COMO ADESAO AO .QUARTO CON• 
GRESSO EUCARISTICO NACiONAL 

Não temos a. menor sombra. de duvi
da de que. o povo catolico _ desta Arqul
diocesé receberá com ·gozo esta noticia. 
e se apressará e. realizar e. consagração 
com a· mafor solenidade po.s,sivel, em 
especial, porque desejamo,s que os atos 
desta. Consagração tenham. tambem c.a.
rater de adesão ao IV Congresso Euca
rlstico Nacional a. celebrar-se em Bue
nos Aires em outubro proximo vindouro. 
-Para · a Consagração· de nossP .. Arqui

diocese a.o Cora.çãó Imaculado de Ma
ria Sa.ntls.slma. estabelecemos a: Festa 
de 15 de agosto deste ano, festividarle 
da. .gloriosa. AssUI!ção da Virgem Ma.ria. 

Deterinlnamos outrossim, que o pro
grama. da. preparação das cerimonias se
ja do teor seguinte: 

l.o - Durante os dias 10, 11 ·e 12 
de agosto será'· celebrádo um Trlduo pre
pa.ratorio, dedicado ao Imaculado Cora.
ção de· Ma.ria, _ em todas as Paroqtúas, 
'Igreja.,, Coiegios e Iru;tltulções Catoll
cas com capelas. Onde for posslvel de
sejamos que se pregue . nesses três- dias 
sobre os seguintes temas: a) M~ternlda.• 
de Divln.a, de ~la; \:J) Maria. co~-

_É _oportuno evocar os tempos ,apos
tolicog, 

".Els que somos qualificados de Io-Íicos" 
- Escreci.a São Paulo na primeira carta 
aos cristãos de Corinto: "E nós someis 
acoimado.; de --fracos,- somos escarneci
dos, despreza.dos, perseguidos e calunia
dos" .. 

Os· historiadores da, Ígreja · nos rela
tam uma longa serie de Injurias eom 
que os prlméiros cristãos eram· mimosea
dos: 

"Aves noturnas,· homens rudes, men
tecapto.s, etc.", e o vocabulario desde 
então para cá. ainda não mudou. 

Os pusila.nímes acobardam-se e dizem: 
"Valerá.- a pen9, ser ca.tollco?" Mas os 
fortes, os espiritos bem formados e ge
nerosos retrucam: "Por l.sso mesmo, que
ren'los ser catollcos. Não é grande hon
ra. . para. nínguem entrar ·na historia. _da 
Igreja. deãempenha.ndo o papei. de Ju
das,. de· Herodes, Calfás, Pilatos, etc/' 

NO&Sa- ambição é Imitar a: Cristo tór
turado, -flagelado, -ridicu)arlzado, abari
dona.cto. o homem reto, o cristão con: 
vlcto,. orgulhoso de sua fé, dlz a -si mes-
mo: . 

.. É ' melhor ser menosprezado na de
fesa da.· justiça. e da inOcencla opri
mida,, do que viv_er coroado de gloria 
efemera. ao lado doá tiranos". li: este 
ma.Is -um motivo para. amar a Igreja. 

~pera. éla, e é éie nossa estrita obri
gação, fazer alguma coisa de grande 
pela · sua gloria. Uma religião que na
da. ~xigisse, não seria grande pela sua 
glori.a. Um.a religião que nada· exigis
~.,. não sería 1tr11,nde religião. O ca
to!lclsmo · exige muito, bx!ge tudo, não 
compartilha seu cor,a.çáO, com outros; 
quer e deve reinar em todos os campo~ 
de ação.de e.spµ-lto humano. 

-Oh! Fé Santa, Fé Universal! e de · 
todos os tempos! Eu não .sei conce
ber nli.da de mais a.dmira.vel na: sua ati-

. tud~. nada di:i mais imenso nà. sua pro~ 
'fundidade e· vastidão, nada. de mais en
cantador no se"u espirlto e na· sua von
tade! 

Digamos alnda uma vez:· n'ão deve
mos cóntentár0nos eµi crer na . Santa. 
Igreja. :' nevemos venera.:1a com estre
mecimento e sentir verdadeira.mente com 
~la., porque ela. nos co~oca. deba,lxo do.s 
pés uma.- base segura; porque eJá é mãe 
da..- civilização. e porque devemos prefe• 
rir ficar ao ládo das vitima.s e não,ao 
nado cios • carrasco.s_; porque o Catol!cii5• 
mo é o Uniéo sistema de verdades que 
se não contradizem, que convergem to-

Instituto de Serviço soclal 
ABÉRTA's AS MATRICULAS 

,. Até o dia 28 do corrente_ estarão 
abertas as matriculas· do Instituto 
de Serviço Social (rua Quintilió Bo· 
caiuva, 176, l.o andar, sala. 116), no 
seguinte horar:o: ! 

de 9,30 às 11,30 hs., exceto 6as. e 
sabado~; 

-de 20 às 21 hs., exceto sabados. 

to à. profissão de fé, ha, entretanto, 
muitas graduações cwanto à.o amor com 
que essa mesma Fé é afirmada. Ha. ca·· 
toliclsmo tib!Ó e ha catolicismo fre:- , 
mente de ardor. O primeiro mal che• . 
gará pàra. !!- salvação. Mas . .se preten• · 
dermos salvar-nos e conosco a socleda.• , . 
de, é mister então, fazer uso dó segun•;)' 
do. O coração deve tornar-se catollco · 

, em cada gota.. de seu sangue. Eis i> · 

que aconteceu com· os Santos. Eis ·o· 
que se deu com Santo ÁntóniQ. LevoÚ 
ele, de cidade em cidade, o facho ar-·: 
dente do seu entusiasmo religioso, . de 
país enf pals, de· casa em casa. Portu• 
gal, Italla, França. e outros pa!ses fo-' 
ra.m incendiados pelas chamas de ·sua 
caridade. Não }ia.via_ casa. onde pousas-

. se, cidade· por onde . passasse que nii,o 
ficasse_ abrasada pelo fogo comunícatl• 
vp rto amor divino que di> seI'. coração 
magnahimo se emana.vá. para os cora
ções que :;e lhe aproximavam. 1\ 

Nossos deveres de , catolicos fervoro• 
sos consistem principalmente em imitai: 
os Santos nas suas virtudes. - Imite..; 
mos os santos: levantemos bem alto o 
facho luminoso e Incandescente· da Fé, 
para. com ele atear em todos os cora .. 
ções incendios inapagaveüi· de amor a. 
Deus e converter e para Deus levar os 
pecádores, os descrentes, o.s inimigos obs• 

, tlnado.s e ·empedernidos, os atolados en• 
fim, -no lodo fatal do revolver das' pai., 
xões desenfreadas e ·dissolventes. 

A Ação Çatolica assemelha-se a um 
trem de que nós devemos - ser o.s m;i,
qu!nistas. Sobre os trilhos da Fé e daJ 
Cariâade, conduziremos com segurança; 
e ve'locidade as almas gue conseguirmos 
fazer entrar na. unica arca de salvação: 
a. nossa amada Igreja: Santa, Catolic~ 
e Apostollca.. 

1 

OS SOLDADOS POLONESES 
NA BASILICA DE S, PEDRO 

Pela primeira vez na. historia,. na Mis•. 
sa, celebrada pelo Santo Padre Pio· XII 
na Baslllca. · de São Pedro, . no san .. 
to Na.tá:!, milhares_ de solda.dos· polone<1 
ses entoaram varios can ticos sacros. 

. ''Sãó'con·dições· de 'inafrlcüfa::· fdffi ... 
entre 18 e 40 anos; curso· ginisial 
(1.o ciclo) ou preparo equivalente; 
atestados de idoneidade e saude. 

· As · i:erlinon!as tiveram · !nl.cio às 23 
horas, com · os canticos poloneses "Bog 
su rodzi". e "Wslobú lezy"_ Logo a.pós 
à entrada. do Sumo Pontlfice na Ba• 
silica, os •po'loneses cantaram "wsrod 
Nocny Aszy", enquanto os seus compa• 
nhelr08 passavam o Santo Na.tal nas 
montanhas nevadas dos Apenlnos. Os 
soldados do .segundo corpo . do· exercitQ 
polonê.s que combatia ao norte do Senio, 
congratularam-se mutUamenl;e pela pa.s• 
sagem do Santo Natal, assistindo logo 
a. seguir a. Santa Missa, celebrada pelos 

O Instituto de ·Serviço Social desti· 
nà-se à formação de Assistentes So- · 
clals mascul!nós; tem aprovação da 

· Autoridade Ecleslastica e inspeção 
estadual permanente. · 

Sedes, vacanles preenchidas! 
na Espanha 

Sua.. santidade o Papa Pio XII a.caba. 
de preencher quatro Sedes espanhola.s, 
<iue se achavam vagas. Assim é que 
foram feitas as .seguintes nomeações: 
Mons. Luciano Perez P!atera., Bll;po · de 

· Segovla., foi nomeado Arcebispo de Bur
gos; Mons. Daniel Lerente y Federico, 
Bispo Auxiliar de Burgos, foi transla
dado para. a Sede Episcope.J de segovi.a; 
o C<inego Francisco caver Toriv, Vigario 
Geral de Grana.da, foi. no11teado Bispo 
de Corta; o Padre Sa.turnlno Rubi Ma.n
t!el, do Bispado de Calahorra, fol no
meado B~po de Osma. 

dentora, da, Humanidade, e e) · Ma.ria 
Santl.ss1ma. e a Eucaristia. 

2.o - Incumbe à Comissão organiza.
dora redigir o programa. dos atos e ce
rimonias , a. celebrarem-se nos dias 13, 
U e 15, que termina.rão com uma Mis
sa -Pontifical e na cidade de . Santa Fé, 
.com uma. Procissão solene que terá corno 
coroamento e. Consagração da Arquidio
cese ao Imaculado Coração de Ma.ria, 
enquanto nas Paroquias de fora da ca
pital çla. Diocese far-se-ã a Consagra
ção na forma a ser oportunamente de• 

·. , terminada. 
Pedimos a ·nossos _amado.s diocesanos 

que elevem ferventes preces a.o c:éu, a.fim 
de que Deus se digne' abençoar todos 
os nossos .trabalho,s e realizações em ho
menagem à. Mãe Divina. _de Jesus com 
graças de especial a.sslstencla. · 
· E · como penhor dessas graças _ pa.ter

.nalrríente voo damos a. nossa benção em 
nome do Padre e do Filho e do Esplrito 
Santo. 

Dada. em nosso Palaclo Arquleplscopal 
da. cidade de santa. Fé, ·e.o.s vinte ê dois 
dias do mês de maio do ano do senlior 

. de mil novecentos e quarenta .. e qu&tro. 
t NICOLAU FASOLINO 
_Arceb,lsl'Q de Ba.nta. F4'~..i 

I 

_ Cape'lães militares. 
O general Aildus baixou a seguinte or .. 

dem do d_la a :seus soldad08: 
"O sexto Natal de guerra., n08 en"' 

contra no solo italiano, em ma.rcha. pa.rll/ 
a. Polonia.. O caminho é d!ficll e ~rri• 
vel, porem é cheio de glorias. As vi .. 
torla.s de Cassino, do Adrla.tlco e dos 
Apeninos são glorias que olhamos com' 
orgulho e com plena responssbi1!dade,_ 
do dever. Ha um a.no, na Missa da meial 
noite, quando o Menino Jesus nas• 
ceu, pedimos bençãos para as foturaà 
batalhas. Em 1944 não sofremos der.
rotas, e tomamos revanche sobrei 
nosso tnlmlgo. Hoje, quando o mundo 
crwtão estã celebrando a. festa. de ma.ioi: 
alegria. e esperança, elevamos 011 
-noss08 pensamentos até aqueles que es .. 
tão na. Polonla, jurando ser fiéis na ba. .. 
talha pela. llberdade e pela com .. 
pleta lndependencia da patria.. Con .. 
fia.mos em que pelo esforço de nossos 
soldados, teremos o privilegio dei 
render tl'lbuto aos pés ela. Santisslma/ 
Virgem de Josnogorska, Ostrobramska., 
Com esta e.perança, desejam"·· a. vóS 
todos um _,feliz Na.tal." 

A OPOSIÇÃO DOS CATOUCOS 
LITUANOS AOS INVASORES i 
De zu1·ich, Informa a N. c.: 
"De acordo com um refugiado· qu~ 

chegou a. esta.. cidade, o povo ca.tol!cQ 
da· Lituahla fez circulár clande~tina.men"' 
te o periodico _l•reedomwards, após te" 
rem . oo nazistas intentado suprimi-1<>'•. 
durante a. ocupação do pafs. 

Uns 200 _ Sacerdotes catollcos foral.l$ 
deportados, e é desconhecido o pa.radei• 
ro de um grande numero de sacerdotes 
na. propri.a, - Lltuania. i 

O Pa.rtldo Democratico Cristão res!g,. 
tlu valentemente durante os a.nos d!i 
ocupa.çãq ª1emã1 11,~!<e~~ Q t\lfµ~il\~C!_'.'e 

--~·· ·.....:..a:......~--
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BôA NOTIO~A PARA OS DESILUDIDOS ! 
SAIBAM QUE ... as impurezas do sangue causam fortes dôres reuma

ticas nos ossos e nos musculos; dôres de cabeça constantes; graves lesões 
no coração, estomago, figado e intestinos; fraqueza, exgotamento nervoso, 
perda de pêso, enfim, todas as consequencias de um sangue empobrecido 
e viciado. 

A DEVOCÃO AS ALMAS DO PURGATORIO OS MARTIRES DAS INDIAS 
Lio Ramos 

SAIBAM TAMBEM QUE ... o fim de todos seus males está ao alcan
ce de suas mãos. 

Consulte seu médico 'l .comece hoje a tomar o energico auxili<1-: no 
tratamento da Sífilis 

Foi 110 ultimo quartel . do seculo 
XI. !\"a Baixa Borgonha, antiga Dio-

"cese d0 ;\lacon, às margens do tio 
Grosna, em Cluny, que se orgulhava 
de ser a segunda capital da cristan-. 
,fade, ergue-se imponente e mediev11! 
mosteiro. Foi aí que teve inicio a pie· 
dosa festa da comemoração· dos Fieis 
Defuntos. J<~ra, neste tempo Abade do 
celebre Mosteiro de Cluny o ilustre 
Santo Odiio. Ao ocupar a sede aba
cial, encontrou o bom Monge uma 
certa comemoração dos · mortos ce
lebrada em Cluny, no segundo G!a 
depois da festa da SS. Trindade. Mas 
as orações deste dia er:J, aplicadas 
exclusivamente aos membros. da Or
dem, ou aqueles duma Igreja parti
cular, ligada ao Mosteil'<J .. Odilo, cuja 
caridade era sem limites· - cheg,m 
a vender todos os vasos sagrados da 
abadia para socorrer aos pobres !hi
rante uma terrível fome que assolo11 
a região - não· conseguiu côntormar
se com tal estado de colsas. Qu!s, 
pois, que, num determinado dia to
dos os Mong-es então ime.nsame.nte 
numerosos, disseminados por toda a 
Europa -- erguessein as suas ·vozés 
em todas as casas da Ordem para iJh. 

!II~-tinas, ca11tar-se-á, ao repique fes· 
tivo dos sinos, a Missa por êles. To· 
dos os Irmãos devem oferecer em 
particular e celebrar publicá.mente a 
l\llssa pelo descansó da alma de to
dos os defuntos. E para que este de· 
ereto permaneça perpetuamente em 
vigor, queremos e mandamos seja eh· 
s·ervado tanto neste lugar .como em 
todos aqueles que se acham atual· 
·mente sob sua direção". 

OS BEMAVENTURADOS DIDNISIO E REDENTO, DA ORDEM DO GARMO;' MAATIRES DA ILHA 
DE SUMATRA •• TROGANDO o SERVIÇO ao REI DE PORTUGAL PELO ao REI DOS GEUS 

NOVIÇO E ALMIRANTE - UM SANTO PORTEIRO - O ~ARTIRIO 

l· 

formula do emmcnte cientista Dr. Fred. W. Romano, diplomado 
culdades de Londres, Bruxelas e Rio de Janeiro. · 

pelas Fa-

E' um remedio que só lhe poderá fazer muito bem! 
N.0 103 EC 

13 DE FEVEREIRO 

SANTA CATARINA DE RICCI 
Sánta Catarina, uma das maiores 

·santas da Idade Medi.a, nasceu em Flo
rença, de familia ilustri.ssima. · Deus in
:!undiu no coração da criança um gran
de amor à oração e a outras praticas 
de· piedade, amor este que a levou ao 
desprezô de tudo que é do mundo. com 
sete anos de Idade foi confiada às Re, 
Hgiosas do Convento de Monticelli. Uma 
vez em contacto intimo com a vida re

·llgiosa., tanto se lhe afeiçoou que, mais 
'tarde, quando teve de voltar ao lar 
pa. terno, no· meio dos trabalhos domes• 
ticos conservou os costumes do convento. 

Bem a contragosto da jovem, o pai 
tratou de liga-la pelos laços matrimo
nals a. um rr~1ço distinto de suas rela
ções. Tantas foram as insistencias da 
filha, que afinal desisti. am do plano 
consentindo que tomasse o ·habito da 
Ordem Dominicana, no Convento de 
Prato,. na Toscana. catarina tinha ape-
nas quatorze anos._ 

Tendo operado a separação definiti-
va do mundo, Catarina não só sentiu a 

. alma Invadida da mais pura alegria, 
como tratou desde o primeiro insta.n
te, de adquirir as virtudes de religiosa 
pe1·!eita. A bula de canonização con
firma. que sua vida no noviciado foi de 
uma santidade angelica. Admiravel era 
sua humildade, que a fazia não recuar 
diante dos trabalhos mais humildes d.a 
casa, ficando-lhe o espirito sempl'e uni
do a. Deus. Tendo apenas 25 anos de 
-idade, !oi eleita Superiora, ca1·go . que 
ilcupou até a mo1·te, contribuindo' as
sim para maior alegria das irmãs, para 

muitos fosse tax11,da de impostora e hi
pocrita. Esta horri\el provação encon
trou em Catarina a maior indlferehç.a . 
e uma paciei:icla admira veJ. Conhece
dores da vida da Santa. dizem que a san
tidade de Catarina. mais se manifestou 
e . brilhou nos dias trlsti&simos da difà
mação e calunia; do que na epoca. das 
profecias e grandes . milagres. s. Fi
lipe Nery, contemporaneo de Catarina, 
tinha em grande consideração a serva 
de Deus com a qual mantinha viva cor
respondencia. Ele mesmo diz que, por 
uma graça excepcional de Deus, teve a 

· visão da Santa, com a qual se deteve 
demoradamente. 

Pelo fim da vida, Catarina foi co
metida de doenças gravíssimas e dolo
rosas. Se a .Sagrada Paixão e Morte 
de Jesus lhe era. sempre a meditação 
predilet& muito mais no momento que 
a alma se lhe preparava para as nupclas 
.eternas. com muita devoção recebeu <JS 
ultimas Sacramentos, segurando sempre 
nas mãos a imagem do Crucificado. Na 
hora da morte abriu· os braços em 
cruz, e nesta. posição entregou o espirito 
a Deus. As Irmãs que se achavam pre
sentes, ouviram distintamente uma mu
sica de harmonias celestiais e San
ta Madalena de Pazzi, que se achava em 
Florença, viu numa visão a alma de ca
tarin& fazer a entrada triunfal no· céu, 
acompanhada. de grande multidão· de 
Anjos. 

Catarina. mon-eu. aos 11 de feverei
ro .de· 1590. Bento XIV canonizou-a. em 
l 746, dedicando o dia. 13 de fivereiro a 
sua veneração. 

,· piorar de Deus perdão em favor de 
todos os fieis, conhecidos 011 desco~ 
nhecidos, Religiosos ou seculares, f4• 
Ieciclos em todos ;os lugai'es e · em 
qualquer tempo. E, levado· 11or uma 
quasi excessiva compaixão pelas ai· 
mas, colocou o santo Abade a espe·· 
rai1,a da salvação daqueles que a'n· 
da penavam no purgatorlo sôb a es
pecial proteção das almas que Já l!S· 

tavam gozando das alegrias puras e 
Sempiternas do.ceu. E no ano da gra
ça de 998, seguindo ós prudentes· coµ
selhos de Sigiberto de Gembloux, 
O dilo íixava a festa dos. mortos! para 
o dia seguinte· da soleliidade de to. 
dos os Santos, isto é, para o dia. dois 
de Novembro, data .que ainda perdura 
e mnossos dias. Odilo, então, exp_ecliu 
sem demora, a todos os Mosteiros 
que caiam debaixo da sua jurisdição 
o seguinte importante decreto, toma
do, pouco antes, no capitulo de Clu· 
ny: "Foi decretado ·por Odilo, a pe
dLlo e com o consentimento de todos 

-os irmãos que, do mesmo modo que ~e 
celebra. em todas as Igrejas da Cris
tandade no dia primeiro de Nover.i
bro a. festa de "Todos os Santos"· 
assim tambem celebrar-se-á ein nos'. 
sas casas a festa comemorativa de 
todos os Fieis Defuntos, na ord(lm 
que segue: i10 dia supracitado oeló 
Gapitulo, o Deão e o Esmoler cG:rão 
a todos os pobres que se apresenta
rem uma esmola de pão e vinho co, 
mo se costuma fazer na Quinta-feira 
Santa. A tarde, tocar-se-ão os sinos 
e ca.ntar-se·ão as vesperas para os 
defuntos. No dia imediato, depois das 

Tal era o conteudo do decreto. Vi
l'ha, em seguida, a indicação das ora· 
ções e salmos que se deviam cant:,.r 
nos oficias liturgicos desta nova fes· 
ta. Eis, em resumo, como se orlgin:m 
a festa comemorativa' dos fieis De· 
funtos. E ésta. instituição da come
n10ração dos mortos, partida do. Mos
teiro de Cluny, não. tardou. a gan~,ir 
para si tpdos os corações e transbor
dar as almas de .santa e justa admi
ração pelo seu fundador. Ademais, 
não é ela a Eixpressão viva dum pen· 
sarnento ao mesmo temp\> cristão e 
humanitario? Não . testeinunha ela 
grande compaixão dos homens e 
imenso amor para. com Deus?- t cari·. 
dade evangelica tradÚzida na pratka 
por uma a,Ima verdadeiramente 
amante de Deus. Na verdade os ho
mens da Idade Media nãó h;sitar;m 
em considerá-Ia· como inspiràção elo 
propr'o Deus. E se dermos credito 
a uma piedosa lenda antiga teria sido 
revelada por Deus aó Santo ,!\.bade de 
Cluny, como bem o confirmam cer· 
tas narrações feitas pelo Monge Go
descaldo na vida de Santo Odllo'. Sim, 
esta festa dos mortos, q~e descerra
va n,ovas espera_nças na salvação dos 
homens, p·ropagou-se rapidamente 
nos mosteiros beneditinos e. nas co
munidades seculares. Cluny, polo da 
cristandade, exercia, então, longa e 
benefica. infhiencia em toda. a Euro
pa, Imperadores e reis Papas e Bis• 

· pos, Sacerdotes e leigos, ricos e. po
bres, gostavam· de vir consultar em 
todas as ·suas graves e· dificels <li· 
íicul_dadés o Abade dos Abades, mor
mente quando ele se chamava, Odilo. 
Faleceu em 1048. Mas graças ao seu 
zelo e caridade apostolicas ésta fes
ta foí Imitada e afina.! ad~tada. pela 
·Igreja Universal. E assim é que a ve
mos celebrada na hlglat~rra com o 
belo nome _de festa das Almas, cofho 
ficou assentado nos a1iais do Conci
lio d" Oxford, em 1222. A partir elo 
seculo XI invade a ltalia, no dizer ele 
S. Pedro Damião. A Alemanha, por 
sua vez, não ficou atrás. Pois, tlesde 
1066 a.s Igrejas de Colou!a e Maien
ça e Bamberg, festejam-na anualmen· 
te no dia dois de Novembro. 

Esta festa. fechava bela1Uente com 
chave de ouro o ciclo do Ano Litur
gico ao mesmo tempo que correspo:1-
d!a às ma.Is respeltaveis afeições ctos 
povos. · 

· as quais era uma verdadeira n,ãe. Go
vernava pelo bom exemplo na pratica 
de todas as virtudes, conseguindo assim 
.que na comunidade reinasse sempre oti
mo espiríto, e as Religiosas se esforças
:iem a seguim o exemplo da . Superiora. 

Tomara para exemplo e mo.delo Jesus 
Crucüicado a quem dedicava. o mais ter
no a.mor. A Sagrada. Paixão e Mort(:\ 
de Jesus estava-lhe sempre 'diante_ dos 
oÍhcis e os· Iabios pl'O:nunciavarnslhe cons
tantemente Jaculatorlas e sau ·ações ao 
bem amado na Cruz; cuja meditação 
era, por assim dizer, o pão de cada dia 
da' Santa. O maior desejo çonslst!a-lh.e 
em poder- participar dos sofrimentos de 
Jesus Cristo e sentir no corpo o que 
Ele sentiu nas três horas da agoJ1ia. 

CAMPANHA EM BENEFICIO DA CATEDRAL 
UE -, TAU BATE' 

A pl~ridade das l\Iissas deste d!a 
devemo-Ia à generosidade dos P'apn.s 
Julio III e Paulo III, que haviam con
ced:do . aos Sacerdotes seculares . do 
Reino de Aragão o pr1vilegio de ce
lebrar no dia dois de Novembro d\\ô.S 
~fossas e três aos religiosos i;e~u!a· 
1·es. 

'> Deus atendeu-lhe ao pédido de um mo
do extraordinariamente belo. Sempre 
que nas quintas-feiras de tarde co
meçava a meditação da Sagr~da Paixão 
:e Morte de Jesus, entrava em extase, 
permanecendo neste estado até à tarde 
do dia seguinte. Era nestas ocasiões 
que sua alma via a; Sagrada Paixão e 
·Morte de Jesus com todos os pormeno
res, tomando µarte mais ou menoo o.ti~ 
va no grande sofrimento do divino Mes
tre. Alem destes sofrimentos misticos, 
Deus mandou-lhe outros, em forma de 
doenças graves o dolorosas. Em vez de 
lhe dimlnulrem a fé, aumentavam-na e 
na Santa. Comunhão encontrava a graça 
e força. divinas, para levar a cruz com 

. merecimento. 
As irmãs, observaram multas vezes 

que Catarina, tendo recebido a Santa 
Comunhão, parecia rodeada. de luz ce
lestial e o corpo elevava-se-lhe acima 

· do leito. Inimiga do proprio corpo, cas
tiga.va-o com duras mortificações, quan
do às ·irmãs dedicava. as maiores aten
ções, vendo-as sofrer qualquer cousa. 
Durante 48 anos não se alimentava. se
não de pão e agua, concedendo a.o cor
po um repouso noturno de três horas . 
apenas. Tanto mais é para admirar 
este espírito de penitencia sabéndo-se 
que a Santa mmca. cometera um peca
do mortal. 

Grandes e extraordinal'ias foram tam
bém as graças, de que Deus c·•.mulou 
suá. ·serva. Catarina possu!a o dom da 
profecia, do conhecimento de cousas 
oculta,s, da cura de doenças e da mul
tiplicação de mantimentos em favor dos 
pobres. 

Maria. Santíssima dignou-se de apa
recer à. serva de Deus e reclinou-lhe nos 
braços o Menino Jesus. Muitas vezes 
teve a a.parição, de Jesus Cristo, que a 
consolava com dulci.sslmos coloquios e 
lhe imprimiu os sinais das chagas nas 
mãos, nos pés e no lado. celebre é a 
visão d~ Jesus crucUicado, o qual 
desprendeu as mãos da Cruz e a abra-
çou ternamente. · 

Em outra visão, lhe ofereceu um anel, 
em sinal de sua união mistlca. co Pa
pa Bento XIV menciona. na bula de ca.
n1:>nização todos estes · fatos extraordina
i-ios. O sablo e escJ.arecldo Papa não 
o teria. feito, se, a.pós serio estudo, não 
tivesse certeza da autenticidade dos 

·mesmos). Catarina, porem, perm,aneccu 
humilde, _procurando oéultar perinte os 
homens ·todas as provas de predileção 
divina'. 

Reina o rt1ais 
Comissão 

grama 

vivo inforesse em todos os ambientes 
Pro= de ·Honra e outras comis~õcs 

radiofônico semanal na Z Y A 8 
Dia a dia cresce o entusiasmo pe

la breve conclusão· da reforma do 
principal templo de Taubaté. A pa
lavra do Exmo. Bispo D:ocesano 
vem encontrando a mais gene'rosa 
e entúsiastica acolhida em todas as 
classes sociais de Taubaté. A ideia 
das comemorações cio Tri-Centena
rio de Talll;laté une-se indissoluvel· 
mente à ideia da Igreja lllàe de T<1,u· 
baté .. Por isso, quando se trata ele 
comemorar condignamente O trl-cen
tem1rio da cidade bandeirante, é jus· 
to e necessai·io que eslas comemo
rações tenham o seu fecho de ouro 
na sagração rio templo que foi o 
ber~o de Taubaté. 

Feliz por todos os titulas, portan
to, a ideia de colocar a reforma da 
Catedral como o marco comemora
Uvo do Tri-Centenario de Taubaté, 
nascida à sombra do campanario 
rustico de Jacques Felix. 

Dentro de alguns clias terá inicio· 
a continuação elas abras, para o bre
ve acabamento da tão desejada re-
forma daquela Catedral. . 

Podemos afirnull' que em dezem, 
bro veremos sagrada a CatedràJ. 

Com esse fim, já se realizaram 
reuniões de homens e senhoras. de 
Taubaté. 

f'ROGRAMAS RADIOFONICOS 
Em reunião realizada· pelo Exmo. 

Sr. D. Francisco, Borja do Amaral 
assentou-se. a organização de uU-: 
programa radiofonico semanal, a 
cargo de pessoas e agremiações da 
cidade, cujos nomes serão oportu· 
namente publicados. 

A abertura e inauguração deste 
programa radiofonico na Z Y A 8 
deu-se no dia 8, às 19 hs. - Est~ 
programa inaugural, que foi reali
zado no auditorio da Radio Difuso
ra, contou com a presença. de todas 
as au!-orida.des. Falou o Exmo. Sr. 
Bispo, !ando o inicio oficial à "Cam
panha Pró-Catedral". Usaram ain• 
da da palavra o Revmo. Sr. re. Eva· 
risto C. Cesar, e o sr. dr. Felix Gu!
sard Filho, a cujo encargo esteve a 
realização crQste programa inaugu
ral. Apreciados numeras de arf,ll pe, 
lo•·. artistas locais abrilhantaram es· 
ta. festiva sessão inaugural da 
"Campanha · Pró-Catedral". En
cerrou a sessão a Palavra do Sr. Go· 
vernador da Cidade. 

Bispo Diocesano, Dr. Antonio de Oli· 
velra Costa, Dr. Edgard de Moura 
Bite1icourt, Dr. João Augusto Per.,i
re.. da Silva, I)r. Gumercindo Meire
les, Tenente Cel. Domingos Ramó8, 
Prof. Dirceu Ferreira da Silva, e pe
las S.enhoras aclamadas em reunião 
do dia 29 de Janeiro, na Igreja do 
Rosario; Sras. das. J eanne Gulsai·d 
Angelina Audrá, Ismenia de Mato~ 
Ribas, Escolastica Vieira, Eudoxia 
de· Castilho Costa e Sandra Ardito. 

COMISSÃO CENTRAL. DAS 
SENHORAS 

Sras. Das.: Alice Costa, Maria FJu, 
!alia Monteiro Guisard Marina Por
to Costa, Mercedes d~ l\la[tos · Giü
sard, Antonia Bastos, Cotinha de 
Castro, Ca.rmen de Castilho Marco11-
d,es, Maria Aluizia Castro Napoles, 
Eponina Cardoso Ribeiro e Cecilia 
Guisard Audrá. 

COMISSÃO ·DE PRENDAS 

Sras. Das.: Lucila Costa, Consue
lo Bastos, Luiza Varalo, Zule:ka 
]ferreira da Silva Elza de Matos Ri
bas, Regina Silv~ira Pinto, Carmen 
Vieira, Justina de Deus, Cecilia Dru
mond Arena, Maria Clara Junqnei-
1·a, Rita Maria de Oliveira Marcou· 
des, Almerinda de Almeida, Rita de 
Castro Napoles Escolastica BJcudo 
Ma.tia Gabriela 'R. Miranda, Ana No'. 
brega de Abreu, Hilda de Carvalho 
e Benedita Miranda. 

COMISSÃO Dit: PROPAGANDA 

Sras. Das.: Belin.ha de Matos, 
Profa. Arlinda Cesar. Braga, Profa. 
Celi~a Bernardes, America Macha· 
do, Georgina Xavier, e <JS .srs.: dr. 
,José Evangelista de. Andrade, Prof. 
Jos,\ Marcondes de Moura. Emllio 
Amadei Bherings, Evandro 'Campos, 

_José Romão Pereira e João Dias 
:Monteiro. 

COMISSÃO DE BAR 

Sras. Das.: Belinha de Matos, 
Ondina Barbosa Lima Helena Bar
bosa Lima, ,Sinhasinha' Afonso, Lour· 
des de Queiroz, Aurora Guimarães, 
Nenê Vale, Maria Gonçalves, Maria
na· Correa P.ena, Maria do. Carmo 
l\Ioura, Neuza de Morais Rego Bar
ros e Rita de Castro Napoles. 

ENCARREGADAS DOS COROS 

Bento XIV, pela · Constituição 
"Quod espensis", de 26 de agosto cie 
1748, estendeu o privilegio àa ceie, 
braçáo das três Missas a todos · os 
Sacerdotes regulares e secularés' rlc 
Hes·pauha e Pórtuga1. Leão XIII. pg; 

la Constituição '"rraus· Oceanum"' de 
18 de abril de 1897 passou-o a toda · 
a America Latina. Por fim Bento·· 
XV, pela Constituição "Incr~'entum" 
de 10 de a.gosto de 1915 c1Jnccdeu ani 
Sacerdotes d·o mundo inteiro a fa. 
culdade de celebrar 3 Missa.s, deven- · 
do ser a segunda a'p!icada pe:os fieis 
defuntos em ge:'ul e a te\-ceir'a às in, 
tenções do Sumo' Pontífice. E para 
que o fervor e a piedade sempre cres: 
cêül.êii ilo Clero e do povo na come
moração da fêsta dos defuntos fos
sem unanimes, o efeito das oraç6~s 
mais eficaz e a liturgia uniforme e 
súlene prescreveu ainda q11e este dia 
gozasse do privilegio ,de festa. ele 
primeira classe e não pudesse ser· 
transferida senão para o dia três de 
Novembro, si o dia coincidisse com 
o Domingo. E p<Jr decreto da Sagr~
da Congregação dos Ritos de 9 rle 
abril de 1919 concedeu belíssimo 
Prefacio proprlo para a Missa dos de
funtos. 

Tudo isso mostra de sobejo a alta 
estima em que era considerada en· 
tre os fieis esta festa. 

De fato. Quando o's primeiros dias 
• de novembro recordavam triste -e pe

netrantemente, a ·1embrança qu'erida 
daqueles que a morte inexoravel rou
bara do seio dos vivos, viam-se então 
as Igrejas repletas de numerosa muJ. 
tidão de·fieis à semelhança das gran· 
des festas do Natal e da Ressurrei
~ão do Senhor. Comoventes . costn• 
mes, piedosas e consoladoras cren
ças, te1'nas recordações'. tradições 
cheias de 1)oesia ligavam-se a este 
dia. 

E as brancas tumbas dos cemite
rios cobria.m-se de lindas e cust.os:is 
flores· naturais e artificiais, simboli
zando as ardentes preces dos paren· 
tes que aqui esperavam ansiosos, r,e
lo dia de se unirem para sempre s.os 
entes que jã se encontravam nas ale
grias da Patria celeste. E ainda ho
je, mau grado, o desenvolvimento ,1a 
indife11ença religiosa e· das preocu
pações puramente materiais tanto o 
povo das cidades como das' colonias 
ficou. fiel ao cul~o sagrado dos mor
tos. E este bom povo, que ainda exis
te em nossos tempos, deixa o traba
lho· e' os prazeres para. visitar sua 
derradeira morada, consagrando-lhe 
este- dia entre todos os outros. Sim 
a multidão que se acotovela à entr~: 

Transcrevemos do "Mensageiro do 
Carmelo" a seguinte noticia histor!ca 
dos Beatos Dionlslo e Redento. Os sub
tltulos sáo nossos. 

Foram numel.'osas testemunhas de 
Cristo que selaram com o sangue a fi
delidàde à fé nas tenas das Indias 
.Orientais Holandesas: Padre Agostinho 
de Madalena, Padre João Batista, Pa0 

dre Simão da Madre de Déus e outros. 
Mas os unicos que alcançaram a honra 
duQia .solene beatificação foram. os Car
melitas Dionislo e Redento, que santi
ficaram com · seu sangue o solo da Ilha 
de sumatra. No ·dizer dcs s_r.tos Pa
dres, semearam naquelas plagas iongin
qua:i o cristiànismo em e por seu 
sangue. 

FREI ÚIONISIO DA NATIVIDADE 

Frei Dionísio . da Natividade, o chefe 
da embaixada de herois que demanda
ram Achem na ilha de Sumatra, nas
ceu em· Honfleur na Normandia, aos 
20 de dezembro de 1600, e no mesmo 
dia renai;ceu pela agua. e pelo Espírito 
Santo para a eternidade. Recebeu o 
nome de ·seu· pai: Pedro Berthelot. Es
te, possuindo barco p1·oprio, fazía mui
tàs viagens não só para a Ino-laterra e 
a Espanha, mas até para a 

O 

America. 
Logo que a .idade , o permitia, Pedro 
aé'ompanhava. o pai' e, tendo apenas 18 
ano/1, já era marinheiro· experimentado, 
bastant~ perito na. arte nautlca. Ini
ciando-se a era das viagens para as In
\ilas, ta.mbem o jovem Berthelot nave
gou para. estas terras .desconhecidas. 
Partiu de Honneur em outubro de 1619 
chegando ein Jacatra no fim de novem~ 
bro de 1620. A viagem tinha. sido mui
to penosa. O comboio mar!timo era 
formado de t~ês navios. A ·nau de Pe

. dro partiu com uma tripulação de 117 
h,omens, mas ao· chegar em Jacatra res
tavam apenas 25. Os outros pereceram 
em consequencia de doenças e falta. de 
mantimentos. 

· Pedro resolveu ficar nàs Indias. Ob
teve uma, colocaç1í,o na Sociedade co
mercial , st. Malot, tornando-se pÚoto
mor num navio costeiro que comeréia
"ª nas varias ill!as da India Não tra
balhou multd tempo nesta · companhia 
que foi di~solvida. em Macassar 110 mês 
de maio de 1622. VoltO(? então para 
Java, Tornou a .empregar-se num na
vio costeiro que fazia um serviço regu
lar entre Java e Sumatra. A vida de 
comerciante lhe agrnda va bastante, mas 
havia uma coisa que não suportava bem: 
a;; zombarias. constantes dos holandeses 
protesta11tes com a religião ca tolica. Fi
nalmente saiu do serviço &juntando-se 
aos poucos portugue.ses que naquele tem
po permaneciam na ilha de Java. 

A convivencia é0m os heterodoxos 
despertou nele a vocação apostolica. Já 
em súã.s viagens nauticas obtivera algu
mas conversões entre os companheiros. 
A cabo de al)um tempo viajou· pi.ra a 
Malaca com o fim de combater. os mus
sulmano,s. · . Em cartas daquele -tempo 
Jemoo repetidamen(e sobre seu dCSCJO de 
morrer.m:i,rtir .. Consider;i.va. grande hon
re. e graça morrer lutando pela fé. Fi
nalmente entrou no serviço do vice-rei 
de. 0:Q!I-"·-' T!l;t'!lQJ.!~se-:Pllotosmor- -e. carto
gTaf o. real. T_omou parte em varias 
-combates contra os _ 'iolandeses protes
tantes e os . hà):lltantes maometanos de 
Achem. 

Pedro tinhà a:gora trinta anos era 
c~_lebre, havia feito uma carreira ~a.ra
':11hosa e lrnmanamente falando iria ain
ca longe na escala das dignidades hu
manas. Uma coi.sa, entretanto, merece 
ser desta-cada. Pe1maneceu piedoso não 
só quando a vigil.ancia de seu pai ~ res
i:ruarcl:,,ra dos excessos da vida marítima 
mas tambem mais tarde, quando vivi; 
longe da casa paterna. Recebia com 
frequencla os Santos sac:-a111entos, 0 que 
naqueJ(l tempo não era muito comum 
num marinheiro. Provavelmente foi es
ta ~requencla. que o fez escutar cada vez 
maJS forte e distinta a voz do Rei ce-
lestial . 

Não era, porem, tarefa facil passar 
do serviço do rei terreno para O do Rei 
celest~, Os Padres Jcsuitas recusaram 
admiti-lo, julgando que daf poderiam 
advle graves complicações para a Com
panhia. Após muitas orações e tentati
vas lnfrutlferas foi finalmente ~dmi
tido pelos Carmelitas que a1Tl.scaram 0 
ousado passo. Aos 24 de dezembl'O de 
1635, Pedro Berthelot recebeu o habito 
mariano da· Ordem do Carmo. Deram-

. lhe o nome de Frei Dionísio da Nativi
dàde. 

Tambem na milicla de Cristo demons
trou bravura excepcional. Não recua
va diante de nenhum sacrlflcio. Par
ticipava de todos os exercicios, Não de
seja'le. exceções para ,si. 

Bem em breve surgiram as dificulda
des temidas pelos Padres 'Jesu!tas. Exl
girnm que F1·ei Dionlsio voltasse ao ser
viço do rei. Mas a intransigencia cora
josr. do Superior do Convento fe-lo per
manecer na · viela religiosa.. Fizeram um 
compromisso no sentido de que o gover
nador poderia apelar para Frei Dion!
slo. no caso de os interesses da patria 
~·ecl.sarem. de seus serviços. 

Por mais de uma vez bateram na por
te. do Convento. Desejavam ouvir a 
opinláo . de Frei Dionisio 01·a sobre r,ata 
questão ora sobre aquele problema, 

NOVIÇO E ALMIRANTE 

;oa nM vivia muito segu1·a.. Os ho
landeses. -:J,meaçavam tudo quanto pu
desse entravar o seu comercio. Não dei
xa.riam, pois, em paz as possessões por
tuguesas. E realmente, de repente a pa
receu uma frota holandesa diante da 
cidade. Nesta hora de extremo perigo 
bateram novamente à porta conventual 
exi_gindo a presença de Frei Dionísio pa
ra a salvação da patrla. Aceitou o con
vite . sob a· condição de poder coni.lnuar 
a vest,!r o habito do carmo. E no burel 

Tendo tido noticia de que uma das 
Irmãs havia tomado nota do q•ie de ex
traordlnario e louvavel lhe ocorria na 
vida, deu ordem para que tudo fosse
entregue às chamas. Contudo não lhe 
era pos:;ivel impedir que sua fama de san
tidade se divulgasse dia por dia. De 
·toda a parte vinham pessoas, entre as 
quais algumas de a1ta colocação social 
e polltlca, ouvir seus conselhos e pedir
lhe a intercessão junto a Deus. sen, 
dO-lhe insuportavel Isto, pediu a Deus 
que restringisse os beneflclos ou que pe
lo menos não os manüestasse aos ho'
mens. Este pedido teve acolhimento. 
Deus peptititJ ! a. fama. se tra.nsfor-. 

Em todos os programas ra.diofoni
cos e propaganda pela imprensa te· 
rá a cidad,;, a colaboração· do I11s
tituto H!storico e Geograf!co de S. 
Paulo, que com interesse acom11a.
nha as solenidades do· Trl-Centena
rio da ·cidade bandeirante. 

QUERMESSE PR~CATEDRAL 

Sra. da. Lucy Guisard 
li e Srtas. Lourdes de 
Icléa Guimarães. 

Cembrane
Que!roz e 

. da dos cemiterios das cidades e· vilas 
tradicionalmente catolicas; carregan
do grinaldas de flore1>, demonstra 
ainda bastante que a festa estabele
cida pelo santo Mónge Odllo vai ité 
as raizes mais fundas do coração hu· 
mano. e que tambem viverá durante 
tap.to tempo. quanto subsistirem as 
afeições humanas. 

Por isso, até a consumação dos ~e
culos rezará, enternecida, a. Cristan
dade: "Fazemos hoje a comemo1;a· 
ção . d$ todos os fieis .. Defuntos. A 

, ma.rron carmelitano comandou a frota 
portuguesa, alcançando a vitorl&. A ba
ta.Jha rugiu três dias com extrema vio
lencia, mas ao fim do terceiro dia os ho-

--~l! fflll~ ,. Ç~r!AA mr 

No dia 31 de Março terá inicio a 
grandiosa quermesse pró-Catedral. 

COMISSÃO DE HONRAI 

A Comissão de Homa da Quer
messe é· constitulda pela~ Autor!rla, 
g~§ IOC!!;i_~_;_ = Exmo. e n.evmo Sr, ,,.....- ------- -- == ~- - -:=- - --

AUXILIARE DE QUEF!MESSE 

Pia União das Filhas ele Ma:•ia Igreja nossa .Mãe comum, após ter 
sob a orientação de da.. Carmen · d~ · cuida~osamente çelej)rado · com dig-
Cast!lho Marcondes e Profa. Cetina nos louvores todos .os seus Filhos 
Bernardes, e as mo~as de Taubaté, que já gozàm da felicidade celestt« 
das quais a C'om·rffão Central espe· quer tamhem socorrer toda~. às alma; 

r(flcação, intercedendo por elas com 
todo o seu poder 'junto a Deu~ e a 
seu Esposo, Cristo, para que· elas 
se reunam o mais depressa possivel 
à comunidade dos cidadãos do Céu". 

(Do "1\fonsageiro de Nossa Senho, 
ra d, Salett .. .,.;,,. -·--- ···· 

landeses fugiram preclpitaclamente. Goa 
estava salva. 

Ao entrarem os navios no porto, to
dos os sinos da cidade repicaram, as 
lgvejas se encheram pa.ra um jubiloso 
Te Deum, m.!s o "almirante" desapa
re·cera silenciosamente, enterrando-se 
novamente na solidão do Convento afim 
de pl'Osseguir o noviciado interrompido. 

No Natal de 1636 fez os santos votos 
do obediencia, pobreza e castidade. Em 
agosto de 1637 recebeu a tonsura e as 
quatro ordens menores, meio ano depois 
o subdiaconato e aos 20 de maio de 1638 
o diaconato. Agora haviam .de decor
rer sei.s meses antes de poder receber 
a ordenação ~,zerdotal. Mas as dispo
sições de Deus eram outras. O mês em 
que segundo os tramites Jegai.s devia. ser 
ordenado Sacerdote, seria o mês de seu 
martírio. 

No correr de 1638 havia morrido o 
velh<1 sultão de Achem na Sumatra. Ha
via sido inimigo acerrimo dos portugue
se,;. Diziam que o novo sultão nutria 
certa amizade pelos mesmos. Para dar 
termo às continuas hostilidades, o go
verno de Goa julgou de bom alvitre en
viar uma E>mbaixada especial para sau
dar o novo sultão. Um fidalgo foi no
meado embaixador. Este, por sua vez, 
pediu Frei Dionlsio como Capelão da 
embaixada.. O proprio vice-rei encar
regou-se de fazer o pedido no Conven
to. Não havia. motivos para recusar 
conyite tão honroso e por esta razão a 
ordenação de Frei Dionlsio foi anteci
pada. Em ago.,to o Patriarca da Etio
pia. lhe conferiu o sagrado pi·esblterato. 

FREI REDENTO. - U,M SANTO 
PORTEIRO 

A embaixada estava completa, poden
do partir. E..'lquanto o governo com
punha r. comitiva. do embaixador, os Su
periores do Convento procura,·&m um 
companheiro para Frei Dionísio. 

O porteiro do Convento de Goa era 
um irmão-leigo admiravelmente simples. 
Era. português, havh sido soldado · do 
exercito da India e como Frei Dionisio 
passara do serviço do rei terreno para 
o do Rei celeste. Começando como sol· 
dado raso chegou, por sua. bravura e 
bom comportamento, ao posto de co
mandante da guarda. pessoal do vice
rei. Após haver terminado o noviciado 
110 Convento de Fatta foi transferido 
para Goa onde o fizeram sacl'istáo e 
porteiro. 

Era um porteiro santo e si.mpatico. 
carinhoso e bom, irradiava uma in
fluencia mí.steriosa que criava em seu 
1·edor uma atmosfera sobrenatural. Sem-

• pré falavBJ_no martírio, embora ninguem 
acreditasse no que dizia a este respeito .. 
como poderia um simples 1rmãozinho 
dum trànquilo Convento da catollca ci
dade de Goa tornar-se martir? 

Agora, porem, afirmava a todos que 
o martírio não estava longe. Como sem
pre, ninguem aceitou suas palavras com 
sinceridade. Supunham até ·que seu ofe-. 
recimento de acompanhar Frei Dionlslo 
não passava de simples brincadeira. 
Aliã.s, os Superiores jamais lhe fariam a. 
,•ollta.de. Mas estes ficaram impressio
nados com a insistencia de Frei Reden
to e designaram-no realmente para com
panheiro de Frei Dionlsio. Quando co
meçou a contar a todos que agora ti
nha chegado a ocas!áo de tornar-se 
mart!r, mu.itos pensavam que estava fi
cando fraco da cabeça. Uma embaixa
da tão honrosa e o martírio: que com
binação absurda! 

UMA INFAME TRAIÇAO 

Etübarcaram no dia 25 de setembro 
e no dia 27 de 'Outubro ):uiçar~m ancoras 
no porto de Oleh-Leh, capital do sulta
nato de Achem. O sultão mandou cum
primentar a ,embaixada com hipocris:a 
verdadeiramente diabolica. Pós até o 
navio real à disposição dos hospedes pa
re, dirigirem-se ao palacio, onde, dizia 
el~. quartos estavam preparados. Mal 
desembarcaram os componentes da em
baixada, todos foram presos e algema
doo. Os braços foram de tal modo amar
rados que, puxados para cima pelas cos
tas, chegaram a desarticular-se. 
t Não havia prisões bastante espaçosas 

parn alojar sessenta homens e mulhe
res. Nem era esta a Intenção. Os pre
sos foram :ctistribuidos entre a popula
ção que devia envidar todos os esforços 
para leva-los à apqstasia. 

Ameaças, torturas, maus· tratos, fome 
·e sede, trabalhos forçados: tudo foi ten
tado para obter este fim. Os habitantes 
de Oleh-Oleh perceberam bem depressa 
que Frei Dionísio gozava de prestigio es
pecial entre os demais presos. Por isso 
to1:nou-se alvo de particular "atenção", 
pois se ele apostatasse, assim julgavam 
\JS perseguidores, não custaria multo le
var os outros a renegar a fé cristã. 

Frei Dionísio foi encerrado nc porão 
duma. casa indígena, exposto a baixezas ' 
inomina veis. Mas o heroi das batalhas 
marítimas mostraria riue sua alm, heroi
ca. não desaparecera sob o t,abito de 
fra<:Ie, Era. realmente a alma de toda 
a embaixada, animando, exortando e 
consolando a todos. 

Frei Redento não passava muito me• 
lhor. Seus pés estavam metidos em pe
sadas cadeias; rasparam-lhe os cabelos. 
a barba e as sobrancelhas. O desejo ar
dente de martírio que lhe abrazava. 
o coração, irradiava fagulhas que incen
diavam as almas dos companheiros. Du
rnnte um mês inteiro ficaram ,uJeitos 
ao.s mais variados tormentos. 

O MARTIRIO 
(i 

Finalmente amanheceu o dia. 29 de 
novembro. Após tantas tentativas che• 
garam à conclusão de que· era. impossl-
vel levar os herols à apostasia. Por 
i.sso fomm condenados à morte. A 
execução teria. lugar na praia. Por or
dem do sultão foram poupados o em
baixador, seu eobrlnho e ma-is alguns 
componentes da embaixada que seriam 
mais tarde. as entusiasmadas teste
munhas oculares do proce.si;o apostolico, 
A estM pessoas devemos em grande par
te a beatificação de nosso.s herois. 

rª ª1 l!l_:!>;ig_1ª boa V2J!lad~- ~ -v°"" ~ ~ ~ pg l~_i.~~ de vu.· 

Cada um dos condenados caminhava. 
entre dez hom~ns armados. Seus ros
tos macilentos lrra.diavam alegria so
brenatural. Para que ninguem julgas
se tratar-se de nm~ condenação politl• 
ca. um por,a-voz adiantou-se na praia, 
àe~l;i,rando sole11!lmellte qqe µão ~r.!im -

executados por serem portugueses. mas 
porque eram sequazes do profeta Je.,us, 
Pela ultima vez ressoou a advertencia: 
Quem pas:;ar para a religião de Maomé, 
não só será posto imedia tamente em li
berdade, mas alem disso será cumulado 
de riquezas e favores. Os obstinados 
morrerão, horrivelmente. 

rvl:al acabara de ser lida a proclama
ção, Frei Dionlsio adiantou-se pedindo 
o favor de morrer por ultim9. Ele, o 
ex-almirante, que tantas vezez encarara, 
a morte de frente, desejava animar os 
seus na luta pela Patria eterna. Como 
Capelão da embaixada sentiu-se respon
sa vel pelas almas de todos os compa
nheiros. 

Pouco importava aos carrascos quem 
morreria primell'o, quem por ultimo. O 
f;avor foi concedido. Não compreende
ram o motivo deste pedido ~á que a -ge
nerosidade cristã lhes era . completa-
mente desconhecida. ' 

Dionísio percorre as fileiras, animan
do a todos. Tirando o crucifixo de sob 
o habito, mostrou-o aos companheiros, 
dizendo: Animo e confiança, amados 
irmãos. Breve é a Juta, eterna a re
compensa. Olhai o crucifixo. Els a. 
imagem Daquele que por nós se sujeitou 
a uma morte ignominiosa. Ele vos es• 
pera para coroar-vos com a imortali
dade. Deu então pela, ultima vez a ab
solvição e os abençoou. 

Os carrascos armaram seus arcos. 
Dez flechas transpassam cada vitima. 
Os algozes, não sati.5feitos em sua sede 
sanguinarla, lançam-se sobre os marti
res, mutilando-os com seus punhais co
mo se fossem feras bravias. 

Dos labios dos moribundos ouve-se a 
nome de Jesus que se mistura com o no• 
me de Maomé, saido da boca dos car. 
mscos. Frei Dionisio exulta, vendo a 
consta.nela de todos os companheiros. 
A primeira vitima a cair foi Frei Re
dento. O ultimo seria o !1erol dos ma• 
res e da fé. 

Mas o que acontece? Ninguem ousa 
estender o braço para ele. Picaram de 
subito com receio da santidade maravi
lllosa deste homem singular que está 
rontente, vendo a morte dos companhei
ros. Mas o que os infiéis não ousaram 
fazer, realizou-o um apostata. Toma o 
punhal e golpeia a cabeça do martir. 
DêS\ 'arte Frei Dionlsio, como ultimo de 
todos, rende a bela alma ao Cria.dor. 

Herols da fé! Não amados com dis
tinções terrenas por atos de bravura hu
mana, mas sim com a aureola. do mar
tirio, distinção que levaram consigo pa
ra a Pa.tria. ve1·cladeira, distinção que 
dar_á. alegria. a eles e a. nós, por toda a 
eternidade, quando estivermos em sua 
companhia. Herol.S que souberam sa
crificar o sangue pela boa causa, pela. 
melhor causa, pela causa mais nobre 
que podemós lmagillJl.r: a Patria celes
te, a pacificação das . almas com Deus. 
oxálá, brote fecunda e vlgOl'Osa. a ~e
mente do sangue dos martires, lança.da 
na terra dos infiéis. Oxalá, sigamo.; 
generosos o exemplo destes heroi.s, para. 
que tambem nós sejamos herois da Igre. 
ja., herois de Deus, ,, 

•-'!•.::,.,.., ... ~~'}_.·,.;r1;.;,:;._~ 

Dr. Durval Prado 
M e!lloo Ocu t!Stll 
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HORA SANTA REPARADORA NA 
IGREJA OE SANTA IFIGENIA 
Na Igreja de Santa Higenia, nos tres 

dias de Carnaval, ás 16 -horas se rea
lizará a tradicional Hora Santa Repa
radora, que será pregada pelo Rvmo, 
Frei Athanasio, DD. Superior do 
Convento do Carmo, da Rua Marti
niano de Carvalho. 

Estão convidados os Irmãos da 
Fraternidade Eucarística, a Guarda de 
Honra de N. SS. Sacramento, o Apos• 
tolado da Oração e os fieis em geral 
exortando-se a todos para que procu
rem completar a sua homenagem de 
desagravo ao S. Coração com a assis
tencia a S. Missa e com a S. Comu· 
nhão nos tres dias. 

Na _Hora Santa de hoje, :jomingo, 
tomarao parte as representações das 
paroquias de São João Evangelista 
e Nossa Senhora das Dores da Casa 
Verde, ás quais corresponde a Ado
ração Cc:letiva, sob a presidencia dos 
seus respetivos, Senhores Vigarios, 

· !4:PARELHOSi 
. . ~ 

para CHAeCAFE. 
modernos, elegantes, 
em.desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
-Podem ,or adquirido, 
lambém em l O paga• 
siento, pqlo .. Plano Suava'"• 

. ~ 

Jli1a ~,t de Maio, 80-90-S. Paulo 
,t f>,~.lt.M 
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EVANGELHO 

C~t\RNA\7 AL 
DOMINGO DA QUINQUAGESIMI\ 

(S. Lucas, 18, 31-43) 

Naquele tel'l1po, tomou Jesus os doze· e lhes disse: "Els que 8tl'l:l1rnos a 
~erusalel'l1, e serão consul'l1adas toda::; as cousas que foram escritas pelos 
Profetas do Filho do Homem. Será, de fato, .. entregue aos gentios, e ludibriado, 
e flagelado e cuspido; e depois que o flagelarem matá-lo-ão; e ressuscitará 
ao terceiro dia". - E eles (os discípulos) nada entenderam destas cousas, e 
era esta palavra cousa escondida a eles e não entendiam as cousas que 
i&ram ditas. 

Aconteceu, entretanto, que ao se aproximarem de Jericó, um cego 11enta
va-se ao longo do caminho, e mendigava. Este, ao perceber a turba que passa· 
~a perguntou o que era, Disseram-lhe que Jesus de Nai:aré passava, Excla· 
11,ou então, dizendo: "Jesus, Filho de Davi tende piedade de mim". E os que 
ia1n na frente, repreendiam-no para que se calasse; ele porem, clamava ainda 
mais alto: "Filho de Davi, tende piedade de mim", Parando, mandou Jesus 
que o conduziuem junto de si. E como ele chegasse, perguntou-lhe, dlz:endo: 
••Que queres que te faça?" E ele disse: "Senhor, que eu veja". E Jesus lhe 
disse: "Vê; tua fé te salvou". - E logo viu, e o seguia, glorificando a Deus. 
',E o povo assim que viu, deu louvores a Deus, 

COl\IENTARIO 

\ A vida, de Jesus Cristo tem 'uma 
é::erta continuação · na sua Igreja, e 
Entre os fieis, Foi assim que a per
seguição de Saulo, atingia-o pireta· 
mente, embora fosse voltada contra 
a Igreja e os fieis. E é doutrina cer
ta que a- Igreja constitue o Corpo 
l\listico de Jesu~ Cristo. Não é, pois, 
de se admirar que as cousas que 
aco;1teceram com a Pessoa adoravel 
do Senhor se repitam no decurso da 
Historia, e o que Ele sofreu no $eu 
Corpo fisico, sofra hoje a Igreja n'a 
contradição do seculo em que vive
mos. E este é precisamente o tem))o, 
>em que as potencias infernais se 
atiram mais rudemente contra a Igre
ja e o espirito de Jesus Cristo, p1·0-

curando inutilizar o esforço ele uma 
e desterrar para todo o sempre, o 
outro do seio das sociedades huma· 
nas. Jesus, com efeito, nestes dias ãe 
carna vai, é entregue às folias pagãs 
que não diferem dos ludibrios e fla
gelos com que os gentios procura
·vam reduzi-lo à impotencia; e como 
então o que pretendiam era deü:a-lç 
só, execrado por todos, abandona:lo 
d~ todos; assim hoje o intento in
fernal consls.te em afastar os indivi· 
-i'uos da Doutrina, preceitos e e,;pü·i· 

· to de Jesus Cristo. 

* * 
Os meios são varios, mas todos 

eles tendem a um mesmo fim: o do· , 
minio da. sensualidade, o vicio que 
enerva. a vontade, amolece o animo, 
torna o homem Incapaz para as cou· 
sas grandes, os grandes heroismos. 
Ora é de heroismos que vive e sub
siste O Catolicismo. O ataque, por,;im, 
não ó improvisado, nem surge de mo
do repentino. f; preparado de longa 
data, pois é preciso que os frutos do 
carnaval não sejam efemeros e suas 
festas não venham a ser um fracas
so. Por isso c:ia-se primeiro ambi· 
ente na sociedade por meio dessas 
:pequenas cousas que Irradiam e dão 
tom. Porque são pequenas, a elas nào 
se atende muito: só espíritos estrei
tos se poderiam ocupar de semelhan
tes ninharias - "de minimis nom 
cura• praetor"; porque vêm ao en
contro das inclinações eia natureza 
- p. ex. o desejo natural de exibição 
tão proprio do elemento feminino -
não SÓ não topam com impeci!hos, S8· 

não que contam ·com valioso e persis
tente aliado. E assim, a titulo de mo
da para evitar anaci·onismos, e por 

tenderam", "era umà palaYra ocul, 
ta", "não entendiam as cousas ... " 

Não é para admirar; pois as pa
lavras de Jesus Cristo eram b~m 
claras. De fato, que é que lhes dis
se? - Disse-lhes que seria "ludi
briado" .. flagelado'' "cusp!do" e 
"morto:,_ Nenhuma destas palavras 
tem qualquer significado sibilino, 
oculto, ou tropico que torne difícil 
entende-las assim que são pl'onu11c1a
das. - No entanto; os apostolos na
da ·entenderam de nenhuma delas. í; 
realmente difícil de se admitir. Por 
isso para que não houvesse duvida 
nenhuma, São Lucas repete esta 
mesma asserção três vezes: 

O mesmo se dá tambem com os ca
tolicos com relação ao carnaval, às 
modas, às diversões é ao ambiente 
oposto cio seculo em geral. O espíri
to de pobreza, de mortificação, de 
modestia, de recato, .de humildade é 
um espirito tão contrario ao espil'i
to berrantemente contrario ao espiri· 
to, de ostentação, de orgulho, de vai
dade; que é inacreditavel como haja 
catolicos que ·não percebam essa 
diferença, e não tenham o menor pe
jo de contribuirem largamente pa
ra que esse espirito maligno conti
nue a dominar a sociedade e nela 
deite ainda raízes ma.is profündJ.s. 
E, nilste intuito, não poupam arnrns 
11enhuma1?: exemplo, palavras, iri-si
nuações, etc. São apo!;tolos deste 
mal. Realmente nada compreendem 
de Jesus Cristo. Não o conhecem, -
como se arranjarão no rlla do Juízo? 
Não terão receio daqÚela palavra ter· 
rivel: "Na verdade não vos conhe
ço"? 

* * * 
"Si sal evanue1·it in quo salietur," 

- Esta asserção de Jesus Cristo, 1·e
fere-se em vrimeiro lugar, aos Ap9s
tolos e seus sucessores. Não ha a 
menor duvida. Todo o ca:tolico, po
rem, é, no selo da Sociedade, o fer
mento que ha de levedar a massa. 
Cabe-lhe, pois papel semelhante ao 
do sal que condimenta os alimentos. 
Deve ele espargir o bom odor de .Je
sus Cristo que tôrnou ·o ambiente 
agra'davel aos olhos de Deus e oh: 
jeto das complacencias divinas. E es
ta obrigação não é onus livremente 
aceito, mas dever imperioso que lhe 
impõe O carater do Batismo. Pois 
:iem. o catolico que faz profissão à e 
seguir a Jesus Cristo, e lhe clesco
nhece o espírito é comparavel ao sal 

CRITICA 

BIBLIOGRAFICA 
"GREPUSU~LO" 

· Henry Van Kem·pen 
1 

Sob este titulo, a Revista cios 'fli
bunais imprimiu um volume de agra
d1avel apresentação, ele que é autor 
o sr, Henri vau Kempen. 

Pelo nome da obra e pela apresen
tação da capa, tem-se a primeira iUl· 
pressão de que é algum romance sen
timental e langoroso. A interessan
te vinheta da capa represe)ita um 
velho eclificio rural, todo em ruinas, 
dardejado pelos raios rubros de um 
sol poente, num ambiente ele desola· 
.;ão e de tragico desespero. Desde 
as primeiras paginas, entretanto, per
cebe-se que o conteuclo da obra é 
inteiramente outro. f; a historia ele 
um homem de ação, vigoroso, meto
dico, observador, que viveu em müi
~os ambientes, conheceu muitos pai
ses, timbrou em conservar em um 
recanto de sua alma recursos Inte
lectuais sempre vi vos, para · a m,;;cli
tação, para a vicia do espir:to, e que, 
no farto e placiclo planalto ele sua 
existencia, resolve narrar o qúe sen
tiu e observou na longa luta: de sua 
carreira. f; talvez este, 0 sentido do 
titulo: uma viela que atingiu ~na 
meta terrena, tem um ar de maturi· 
clade que lhe dá sempre um que de 
crepusculo ... 

O livro nos narra muita coisa 
curiosa, desde as reminisconcias .;11-
cantadoras ela aldeia belga em q'.le 
o autor nasceu, e na qual· ainda vivia 
um pouco da autentica civilização 
crist1i. ~le nossos maiores, até as oh
servaçoes. mteressantes sobre o Bra
sil. no qual ele vive co1110 amigo de
dicado, inte'ramente afeito com os 
na.bitos e a mentalidade da terra, a 
ponto de considerar com afeto nos
sa.s qualidades, e com evidente 1,o-
11l1omia nossos defeitos, O autor c•o
nheceu o ambiente universitarlo 
inglês e belga, lutou no comercio da 
Argentina e da bacia platina . que PX· 

rilorou com a inteligencia' de uiu 
sociologo, passou pelos Estados U.11-
clos, de que tambem nos conta coi
sas muito curiosas, esteve em Cuba, 
ele que güstou Intensamente, voltou 
para a Belgica, à qual jã não se adap
tava muito, e por fim fixou-se no 
Brasil. 

O autor não tem pretensão de nar
rar coisas maravilhosas, mas sim
plesmente interessantes, cheias <le 
verdade, e que ele soube realmente 
JJôr· em foco de maneira a dar a su'à 
experiencia pessoal o maior interes
se. Ás paginas desse livro, mesmo 
s.s mais intimas e pessoais, se lêm 
semrre com prazer, sem esforço, e 
com uma curiosidade que não des
falece. 

O livro é, em s:ntese, um aspecto 
de conjunto, claro, preciso, variado, 
elo mundo contemporaneo, visto com· 
sua fisionomia quolicliana, por um 
o,iservador inteligente, culto, nmito 
sagaz, que soube ve-lo em ang11los 
diversos e sempre CO!l) real origina
lidade. 

Em todas as su~s pag-inas, I}0ta se 
11m1. pos:ção cristã discreta mas de; 
finida, que aumenta a atração que 
todos os ieitores elo LÉGIO.NARIO 
sentirão pelo trab.alho. 

1..ER f:: 1-RUPA.GAR O 

"LEGION ARIO" •miÍ outros pretextos com que se oro· 
cura um toxico para a conélencia, 
vai-se criando, firmando, tornando 
mais denso e mais profundo ·um am

. biente de sensualidade (que abol're-

~:~~:~f;a~ã~uâ0 s:1~-i~~ponsabiliza pela. ~Jit!:~;;=-- E: DEVER OE TODOS 
ua t.:ATOLICUb 

ce ó ambiente de pureza e castidade 
que é proprio de Jesus Cristo) rlo 
qual o carnaval não passa de um mo
mento mais agudo, nías perfeitamen
te tolera vel. 

Não é este O conceito em que se 
tem comumente O ca.ruaval? Porqu<e? 
Porque as moelas e os bailes já pre
:pararam os espíritos de maneira que 
0 que aparece 110 carnaval não !ll?s 
parece já cousa. muito diferente. 

* * * 
"E' eles· (os discípulos) nada en· 

tenderam destas cousas, e era esta 
palavra. cousa oculta a eles, e uão. 
entendiam as cousas que eram di· 
tas". _:_ São Lucas tem receio de que 
se não acredite que realmente os. 
apostolos não compreenderam o que 
lhes acabava de dizer o Divino M.95-
tre. Por Isso repete e repisa o mes
mo conceito três vezés: "nada en-
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CONFLITO ENTRE OS CATOUCOS COlOM· 

BIANOS E OS COMUNISTAS 
O observador do Primaz da Colombia impedido de falar· 
no Congresso da Confederação dos Trabalhadores da 
America Latina - Mais uma do sr. Lombàrdo Tole0 

dano - Protesto da imprensa 
Durante uma das sessõe~ do "Se

gundo Congresso da Confederação 
dos trabalhadores da America Lati
na", celebrado recentemente em Ca
li, na Colombia, o Revmo. Pe. Vicen
te Andrade de Valclenama, u. J., dele
gado observadôr de Sua Excía .. Rev• 
ína. o Snr. Dom Ismael Perdomo, Ar· 
cebispo de Bogotá e Primaz da Co
lombia, abandonou a sala, em sinal 
ele protesto, "ª! era a atmosfera hos
til a Santa Igreja naquell'i amb'.ente. 

Com efeito, . na primeira sessão, o 
snr. Lombardo Toledano, proferiu 
,·iolentos ataques e perfidas acusa
ções a Santa Igreja Catolica. Na )Jro
xima sessão, o Revmo. Pe. Valde11a
ma apresentou um protesto, para qne 
fosse lido. O congresso, que se dizia 
clemocratico, recusou'.se, a ler· o pro
testo do representante do Snr. Ar-
cebispo. · 

O snr. Francisco Bocarra fez nov11s 
acusações a. Santa Igreja, como este 
novo acusador não fossa operarlq, o 
Rev·mo. Pe. Valdenama pediu a p'ala
vra para revidar aos _ataques sofridos 
pela. Esposa de Cristo. O snr. Lom
barda To:edano recusou-lhe o uso e.a, 
palavra, alegando não ser ele, repre
sentante de operarios. 

Democraticamente, o Revmo. Pe. 
Valdenama. pediu que a sua propos
ta fosse posta em votação, pedido es
te que não foi aceito pelo snr. Tole
clano. Continuou o Révmo. Pe. Val• 
denama, alega11do que representava. 
o Snr. Arcebispo Primaz da Colom
bia. Foi inutil; o grande líder comu
nista negou a palavra ao r'epresen
tante da Santa Igreja. 

O unico caminho digno e decoro
so era abandopar o co11gresso. Foi o 
que fez o Revmo. Pe. Valdenama. 

PROTESTOS DOS "CATOLICOS 
DA COL.OMBIA 

A "Federação Nacional de Estradas 
de Ferro da Colombia'' publicou um 
energ'co protesto contra a. "maneira 
descortês e desrespeitosa com q11e 
procedeu o congresso, negando o uso 
da palavra ao Revmo, Pe. Valdenama, 
Delegado observador do Exmo. Rev
mo ·snr. Arcebispo Primaz da Co
lombia". I<'az coro a este pl'otesto o 
"Tiem1ro", diario publicado em Bo
gotá, afirmando que "é intóleravel 
que agentes da .fracassada. revolução 
mexicana, venham nos intoxicar com 
seus proprios problemas." ú mfsmo 
apoio dá o cli~rio "El Pueblo" que se 
edita""'em l\1edellin, considei·ando que 
o "Congresso de CaU, governado pe-
10, comunismo, ao snfocar 'a controver
sia nobre e a discussão rac:onai. .. 
confessa a inaptidão daqueles que 0 
orientam." 

Foi o seguinte o texto do 11rote;;to 
apresentado pelo comité executivo da 
, "Fedéração Nacio11al das 'íitirrovias": 

"0 Comité Nacional da, Fecieração 
Nacional elas Ferrovias" tendo i;ii 
conta a maneira descortês e desres
peitQSa com que procedeu çi c;ongres: 
so da G,T.A.L,, reunido na cidadé ·de 
Cali, com o Delegado do Snr. Arce
bispo Primaz ela Colombia e com o 
proprio sentimento do povo da Co
lombia, que em sua totalidade é ca
tolico, declara sua desaprovação com 
o dito modo de proceder, porque con
tl"ario aos mais elementares pr:nci· 
pios de nossa democracia, nossa cul
tura e nos;;a tolerancia na livre diS· 
cussão e no exame das ideM." 

DECI.ARAÇõES DO "El- TlEMPO" 

O diarlo colomb:ano ''El Tiempo'', 
orgão do liberalismo colombiano, ~s
créve: - "O ocorrido no Congres
so dos Trabalhadores em Cali com o 
Revmo. Pe. Andrade não deve sur
preender-nDs. É apenas uma manifes
tação dos procedimentos comunistas, 
que começam a insinuar-se entre nós. 
O comunismo-não é só uma doutrina 
economica. É, sobretudo, uma reação 
~a vulgaridade e grosseria contra a 
decencia e a cultura; da violencia con
tra. a razão; dos maus modos contra 
as boas maneiras .. É imposição, má 
fê, falta de escrupulos, íntra.nsigen
cia, sectarismo feroz, insurgidos con
tra todas as co11quistas, que a· civJ!i-

zação tem feito em dois mil anos." 
"Ao Revmo. Pe. Andrade se negou 

torpemente o uso da palavra - conti
nua o artigo citado - quando .an
tes se tinha permitido falar ao comu
nistoidé Soc;urás. Permitiu-se que 
este expusesse as suas ideias contra
rias a Igreja Colombiana, e quarrdo 
o Padre Andrade quis contestar, o 
mexicano que presicfia a sessão a le
vantou e no dia seguinte, negou de 
frente o direito de !alar. Os outros 
delegados mexicanos, em com~en~a
ção, atacaram ao seu sabor ao Cle
ro colombiano, sem que houvesse 
úma· voz de protesto contra esta ili
devida intromissão em terreno proi
bido aos trabalhos do congresso. É 
intoleravel que agentes da fracassa
da revolução mexicana venham aqui 
a intoxicar-nos com seus proprios 
problemas. O povo colombiano é ca
tolico. Os diretores elas grandes cor
rentes politicas são acordes em con· 
siderar a Igreja como uma gra:11fo 
força capaz de prestar ao. desenvól' 
vlmento e a civilização colombiana 
imens·os serviços. A a:titude do Cle!'O 
é hoje exemplar, e não ha o menor 
i1retexto pará perseguições ou ata
q ucs, como os ·que presenciou o Mexi· 
co até em data recente. Lombardo 
Toledano e seus corlfeus querem in
fetar-nos com a peste da luta religio
sa. e inculca em nossa gente, simples 
e credula, doutrinas demolidoras, cu
ja aplicação provocaria aqui uma ca
tastrofe. Roto's os freios da moral 
reHgiosa, que são os unicos que 11os
so povo conhece, haver.ia um extra
vasamento ele barbarie incontrolavel. 

"Estamos vivendo as primeiras 
etapas da penetração comunista .;_ 
conclue o escdtor colombiano -
Aproveitemos à exper:encia de ou· 
tros paises e defendamo-nos do peri
go. A oitava praga que se veio acres
centar às sete que antes afligiam a 
lrnma1i'lclade,- está a ponto de cair 
sobre a Coloinbia ... " 

INAPTIDÃO COMUNISTA 

Para o diário "E! Pueblo" à atitude 
elo Sacerdote devia surpreender aos 
dirigentes cio Congresso de Cali. e, :i 
negativa a concecler:111e a palavra 
para defender a Igreja é sintoma da 
inaptfdão comunista para a redenção 
proletaria. "Os mexicanos Lombarclo 
Toledana e Alexandre Carrilo -' cl!z 
o orgão meclel'nense - elevem estar 
surpreendidos ela conduta de um re
ligioso que. tem suficiente valor para 
levantar-se 110 meio de uma assem· 
hleia sectaria para desmascarar a r.a
lun'a e restabelecer a justiça; porque 
atitudes cl(;lsta natureza são sanciona
das onde, o comunismo impera, com o 
carccre ou o desterro, com persegui-

,. ~ão sang,·rnta ou com o atentado pes-. 
süàl. Porem com a apelação a proce
dimentos obstrucionistas, só demons
tram a. incapacidade em que se acham 
}iara at,resentar um limpo debate, pa
rac-1u.tar com armas J1ohres na con· 
quista elas multidões. 
"0 Congresso de· Cal!, govemado pelo 
comunismo,'pode atacar a Igreja; po
de tergiversar por boca de alguns ele 
seus delegados, a obra catolica 11a 
ma.teria da educação; pode, por vir
tude do animo demagogico ele seus 
lideres. sufocar a controversia nobre 
e a discussão razoavel, 11orem co:n 
isso apenas confessa a inaptidão rios 
que o orientam, e coloca a claro os 
metodos a que sempre tem apelado 
os falsos apostolos da redenção pro
letaria para o progresso ele suas cam
panhas." 

TANAGRAN 

' :t:,',' :tun;em::::can• · 
formula do Dr. 

.:,.\ ~, Tepedino. MercA 
de seus hormo• 

nl01 ei:"ecialt ranaiJ'an remoça 

a ~ulher. 

, / 

r STAMOS na. epoca dos tribunos, r arautos e porta-vozes da demo• 
.._ era.ela. Infelizmente, porem, nem 
toda essa campanha. pelas chamadas 
"liberdades populares" prima pela sin
ceridade, Não h?, muito tempo, por 
exemplo, esteve em nosso melo um exem
plar t!plco de "tribuno" ardoroso ou 
caixeiro-viajante de um Estado farisai
ca.mente democratico, A ouvi-lo, ter
se-la. a. impressão de que não ha 110 
mundo Estado em que as trádições de
mocraticas mais se aproximem de suas 
Io11tes genuínas do que no Mexico. En· 
tretanto, a realidade dos fatos ê multo 
outra.. Ainda recentemente o LEGIO· 
NARIO noticiava. a campanha desen
cadeada. pela maçona1·ia mexicana con
tra o Arcebispo da cidade do Mexlco, 
:pelo fato de S. Excia. Revma. o Sr, D. 
Luls Maria -Martinez haver publicado 
uma. Pastoral' contra "a Intensa · propa
ganda. que, com perfeita. organização e 
poderosos recurnos pecunlarios, se reali
za em todo o territorlo da. Republica, pe
las seitas protestantes". 

Total ita rismo nas Americ 

Asseverou o grão-mestre da maçonaria 
mexicana. que iria responsabilin ~ o Ar
cebispo "pelos delitos ele violação às 

' garantias constitucionais e pela altera
ção da ordem publica". 

Para se avaliar a. hipocrisia qui- es
sas palavras encobrem, vamos fazer bre
ve resumo das medidas governamentais 
adotadas 110 Mexlco, contra. a. Igreja, 
valendo-nos do relatol'lo da. Comissão 
Inter-Americana. da "catholic A.s.'!ocia.
t!on for International ·Peac,.", ele Was
hington, a · respeito da situação religio· 
sa naquele, pais. . Por estes dados vere
mos como P atitude total!tarla do gover
no mexicano com relação à. Igreja não 
collõtitue novidade, pois data de \'arios 
decenlos, e é um exemplo tiplco do to
talitarismo liberal. 

* * * 
-"~~2_€fil2~ ~~~º' ~m; o 

desenro1a.1• dos acontecimentos depois do 
colapso do efeme1·0 regtme Máclero.. Em 
1913, a. Revolução se achava sob a Cl1e· 
fia. de Venustiano C1u-ranza.. Temos 
aqui no seu smtlclo mais típico a ex
pressão revolucionaria. mexicana contra 
a Igreja. Os pronunciamentos de. Car
ranza, e sua camarilha podem sei· to
me.dos como modelo, uma especle 'de 
rascunho gros.seiro diµ; tiradas e dia.tri
bes que seriam emp1·egadas regulannen
te depois. O tipo de retorica que seria 
usado contra a Igreja recebeu for
ma. nessa. ocasião. As frases, epltEtos 
e· linguagem corro.siva, que se tornariam 
quasi monotonos em sua repetição, . co
meçaram a se desenvolver durante es
ses a.noo. 

A Igreja passou por um de seus J)Cl'io
dos mais amarb•)s de 1913 a 1817, sofren
do o efeito de terro1·ismo e vlolenclas. 
A Co11Stitu!ção de 1917 completou a tra
vejamento da revolução. l'amoso entre 
os artigos dessa Comtitulção, e nisto se 
vê o aproveitamento e extensão do mes• 
mo dispositivo na carta de 1857, é o 
Artigo Terceiro que declara sem rodeios 
que a educação deve ser leiga e que ne
nhuma. entidade religiç,sa pode estabele
cer ou dirigir escolas primaria.::, A reda.• 
ção do artigo !oi feita de modo a tor
nar impos.sivel o ·ensino por parte de 
Ordens Re!lgiosas ou do clero secular. 
Cessa. coruitituição data. a rlglda 
restrição ele a.tos de culto, que somente 
podem ser realizados dentro das Igreja.s, 
apesar de muitas de.s.~as ma.ui!estações 
externas terem sido regulamentadas du• 
rau~ o ~eculo passado, Ç) artigo 27 e!l• 

·~-.- - -=- - .. . ' - '!.··· " ·;_...,;.;.. .:.. • 

corpora. varlos detalhes com relação· às 
propriedade's eclesiasticas, tornando-as 
patrimonio da nação. As atividades 
caritativas foram restringidas, e a. Igre
ja· se viu reduzida unicamente à admi
nistração dos Sacramentos. O artigo 130 
encerra um numero de medida.s com 
relação à limitação do numer< de sa
cerdotes, ê. autoridade dos estaclos e à 
atitude do Clero- mi vida. política.. O 
mesmo artigo declara que "a lei não re
conhece a personalidade jurídica das 
ºinstituições re!lgiooa.s conhecidas pelo 
nome de igrejas" e que "nenhum mi
nistro de credos re!lgiosos poderá., em 
reuniões pub!lcás ou particulares, ou em 
atos ·de culto ou de propaganda. reli
glosa., criticar as leis fundamentais do 
pais, as autoridades em particular ou 
o governo em gera:!". 

Nos oito anos seguintes os aspectos 
anti-clericais da nova constituição não 
foram rigidamente postos em vigor. Ne-
11J:(,11na tentativa seria. !91 feita _para 
executar o que obviamente estava na in
tenção daqueles que haviam redigido 
a constituição em Querétaro: - tornar 
a Igreja. Catolica tão extinta qÚanto fos
se posslveJ sem declarar, c;!e fato, que 
ela. se achava exilada do Mexico. Sob 
o presidente Obregon, a situação se tor• 
nou latentemente tensa., posto que não 
se registrassem conflitos abertos exceto 
em um certo numero de estadO,!' em que 
os govemos locais tomaram a. Iniciá tiva 
de exe1·cer os poderes que lhes haviam 
sido concedidos pelo Artigo 130, pa.ra. 
restringir o numero de sacerdotes em 
ca,cja J\\r\§àiçág, !!,,s~ jpet,pdO f!i,yQr!J;9 

era. ,visto como o meio mais eficaz para 
eliminar a ameaça da. influencia do 
Clero: - nada ·de padres, portanto na
da ele paroquia.s; e todo o mecanismo 
do cleripa,li.smo se desmantelà, 

' * * * 
, Em fev'e!"cil·o de 1926 o novo regime 

de· Plutarco ·Ellll-5 Ca1!es tornou cla.ro que 
as leis relativas à Igreja. seriam postas 
em vigor. Razões politicas internas, co
mo se acha 11a brochura. "All Introduc
tlon to Mexlco" ( publicada pela ca
tholic A.s.sociatlon · for Intemational 
Peace - Washington), expliCll,lll as ter· 
rivels càJamldades que sofreram então 
·a Hierarquia. e os fiéi.s catolicos mexi
canos. A causa ostensiva. do inicio da 
perseguição de 1926 foi uma. . declara
ção do Arcebispo Mora y dei Rid, da Ci
dade do Mexlco, da.da a pedido de um 
jornalista., no sentido de que a. Hierar-
11uia mexicana er'a. favoravel a. uma. ten
tativa. de mudança. das clau.sulas da 
Co11Stitui4}ão contra. a Igreja. 

O governo tez as costumeiras acusa
ções de sedição, traição e má vontade 
e1n apoiar o Estado. Os declaraçõe.s do 
Arcebispo Mora y de! Rio com. relação 
à incompatibilidade dos artigos consti
tucionais .com a, liberdaâe da. Igreja, 
produziram uma. reação lnstantanea. O 
ep!.scopado formu1ou seu protesto. A 
controvers!a. saiu em campo. O 11:overno 
mexi· ano se mostrou espa.nta.cUss!mo 
com o fato de que a Hierarquia. e os 
íiéia ae mostrassem ásslm hostis a.os dis
positivos antl0 re!lgiosos da· Cdnstltul• 
ção. Aos olhos do Estado, que devia. ser 
<;Qn§tl'.Jerl,d..9 ~UPl1mp, em ~~1 

• ais 

grosseil·a. deslealdade. Deve ser a.ssina.
lado que o Mexlco de 1926 Jã se achava 
domina.do totalmente pelo espírito de 
seculár!smo e de estatismo que depois 
disso se tornou tão patente em. outras 
partes do mundo. O conceito do Esta.
do 1mpremo e ilimitado havia. do
minado profundamente os lideres mexi
canos. Essa Idéia tiplca do seculo deze
nove, tão incompativel com todo o cri
terio da.· doutrina. catol!ca, explica. a ex
trema sel13ib!lidade· do govemo mexica
no, nesta. e em outras ocasiões, a qual
quer coisa que tivesse o sabor de lnde

. pendencia. com relação ao Esta.do. Isto 
é, a. ação independente era Interpretada 
como antagonica ao Estado, Tudo 
dentro do Esta.do e nada fora do Esta.do, 

. pode ser toma.do como o axioma desse 
período. o periodo de 1926 a 1929 for
ma o ponto culminante da longa l1isto
ria de lutas. A Igreja foi ataca.da co1~1 
tal malicia e ferocidade, que os atos de 
Juarez, comparativamente falando, pa
recia.m positivamente fa vora.vels aos ca
tolicos. 

Os Sacerdotes estrangeiros foram ex
pulso.s, os Bispos forarl'l exl!a.dos, e uma 
onda de Indignação se levantou em todo 
o mundo contra. os metodo.s de pe1·se
gulção empregados. Ourante o verão 
de 1926, os atoo religiosos foram su.spen
sos e o povo catollco do Mexlco verifi-

. cou que todo o Clero ha.vla sido retira.
do das Igrejas. Estava suprimida a. li
berdade religiosa. (para os catollcos) , se
gundo fez sentir o Episcopado. O 
governo de Ca.11~. porem, 1rui!.stia que a 
U~l~O 1'11/i~l nãg !1§ P.@ªya, ÜlYQl• 
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Notas· Missioná'r.ias 
Epifania Miuionária 

Re!ere•se na historia. dos martire;; de 
Uganda, que o pal do martir B. :E:;alem
ba, velho honoJto e monogamico. cha• 
mau o filho antes de mon-er e lhe dis· 
se: "KaJemba, meu filho, durante tua 
vida verás coisas que não esperavas, 
Homem brancos virão de longlnquas :re
giões até o nosso país e ensinarão Ulllp 

religião· nova. Quando vierem, recebe-os 
com atenção e delicàdeza. e segue os seus 

-cOilselhOS ,~,. 

Foi uma. profecia, pois decorridos al
guns anos, para Já. foram os Padres 
Brancos do Cardial Lavigerle. Manifes
tou-se-lhes a luz do Evange,.h(}, 

Pio XI e o prdgresso 
da~ Misaõe:i 

Pondo em relevo os notaveis e rapidos 
progressos mlssionarios dos uJtimos anos, 
o Sumo Pontüice declarou: · "O nosso 
imediato . predécessor criou nada me
nos de 221 novos Distritos missionarias. 
Durante seu po11tificado, duplicou-se 
o numero de Missionarias e de Sa
cerdotes indjgena.s. O numero de és• 
tudantes que frequentam os cole
gios das missões, foi triplicado. Em 
1888, à.nó da. fundação da Obra de São 
Pedro.· Apostolo, havia. 870 sacerdotes e 
2.700 seminaristas nativos; em clnquen

. ta anos estas cifras aun1enta.ram por oito 
vezes. 

Heroínas de Molokai 

Faz agora 60 anos que dua.s Irmãs 
Franciscanas chegaram a Mo!okai af.im 
de ajudarem ao Pe, Damião a. ·cuidar dos 
leproso.1. Uma delas, a. Irmã Maria Eli
sabet ainda. se acha. em serviço atívo, 
enquanto que sua comi:,:i,nheira, lnvali
cla. para. o trabalho, se acha em· um i:e• 
tiro, proxlmo da coJonia dos leprosos. 

Esta. Irmã. que se chama Irmã Leo
poldina, se reçorda. de uma profecia que 
lhe fez sua Superiora, quando no Inicio 
do seu trabalho entre os leprosos: "Ma-

PADARIA E 
PARAMA 

EMPORIO, 
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Gêneros alitnentlclos. pães e bis• 
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dre, lhe perguntou a Irmã ;Leopoldina, 
que fará comigo se eu ficar leprosa?" 

A Superiora lhe respondeu: "Deus 
nos chamou para. esta· obra. ~ fizer
mos o no.sso dever, Ele nos prote!i;erá e 
a Irmã nunca apanhará. a lepra a ne• 
nhuma Irmã da nossa Ordem a I\J'Í!,• 
nhará." Até esta da.ta a profecia se 
realizou. 

Os atrativos da Igreja 
Catolica para a men-

1 talidade chinesa 

No circulo de estudos da Asl;OC.!Ação 
da Juventude Catolica de Hong-Kong 
realizou-se interessante discu.ssão cujo 
tema. era. o seguinte: "Quais são na. 
?:greja catolica as coisas p1·incipa,is que 
interessam aos chineses e o.s levam a. 
te-la em grande estima e até a abra-
ça-la?" · · 

As conclusões não deixam de interes
sar. Eis algumas: as obras de caridade 
da Igreja catolica; os seus esforços. pela. 
educação dos jovenê; a vida dura e Ea• 
cr!ficada. dos Missionarios e das Irmãs; 
o alto procedimento mora! dos catdll
cos; a unidade. da. Igreja catl11ica,; a, in
d!J;solubilldade do matrlmonip cristão; 
a unidade · e a certeza das idiéias e de 
doutrinas. na. Igreja catojica; a sua. sim• 
patia. pelos ideais patrioticos; a; doutri• 
na da. · !mortalidade da alma é o respei• 
to pelos mortos; a. d!J;cipliM, da. · Iit'aja 
catollca ". "" 

A Igreja Catolica 
na Dinan,arca 

Em llOSSOS dias o Vica.rta.to da 1'lna.-
111arca. conta. aproximadamente com 25 
mil catolicos, sendo muitos de nacionali
dade polonesa. Trabalham ali 91 m!.s· 
sionarios, doo quais· 14 são dinamarque
ses. Entre os missionarios contam-~ 
Jesuítas,· Redentoristas, Lazarlstas e Do· 
mínicanos. Os Irmãos Maristas ocupam
se do c11Sino. As Religiosas são . all 
represcntada.s pelas Irmãs de São José, 
Santa Isabel, S. Hedwiges, São Vicente, 
Irmãs ·de santa Maria, do Precioso San• 
gue e da. Assunção. 

Os católicos dinamarqueses t!nha.m 4 
· escola.s superiores com a matricula de 

900 alunos (antes da guerra). O Co• 
legio, de São Canuto dos PP. Jesuitas 
contava com cerca. de 200 estudantes. 
As Irmãs de São José dirigiam 3 cole

. gio~. e Jodas as 30 Paroquias d!.spunham 
de escolas livres e bibliotecas abertas. 
Publicavam<se 3. jornais catolicos. 

Antes da. guerra havia na media. 200-
conversões por ano. 

· Agencia. Mfs/;ionaria S. V. D. 

A RUSSIA E SEUS SIMPATISANTES 
Um leitor pernambucano envia-no.s o 

seguinte artigo publicado pela impren• 
sa. do Recife: 

Já está. escrito nos Evangelhos que o 
proprio justo peca val"ias veze.s ao dia.. 
Homem 11enhm"11 é lmpecavel. E é bem 
possível que e.ssa. dolorosa regra tenha 
uma aplicação ainda mais severa. no 
que diz respeito às coletividades. 

Os grupo.s são, frequentemente, mais 
e;;;oistas que os Indivíduos. . Certas pes
õoa.s que são capazes de ceder à com· 
paixão e ê. generosií:iade, tornam-se in
tolerantes e inflexíveis quando falam e 
agem em nome de· corporações a que 
pertencem. Um homem pode sacrificai· 
o seu pa trin1011io; mas, se puser em ris-
co um interesse de suas sociedades, lo
go su.sclta increpações e censuras tama
nha:; que, mesmo sendo o risco decor
rente de uma atitude Justa e certa, ele 
hesita e recua. Formou-se, dessa ma
neira, ao longo de !11comensuraveis tem• 
pos uma me11talidade fria, exigente e 
exto1·siva. a. serviço da.s instituições e dos 
gremlo.s . 

Da.!, poder-se dizer que pecam os gru
pos tanto quanto ou mais do que os ln
divlduos. 

E as naciona.lidades se incluem com 
relevo nessa. li.sta. de pecadores. 

as 
vida, 1na.s a.penas se t~a.ta.va de um ato 
de rebelião. Parecia não haver recon• 
ci!iação possível ent1·e ~as duas posl• 
çóes diametralmente opostas. 

Foram feitas tentativas para. se che
gar a uma. solução do impasse. Em Ju· 
nho de 1929 um modus vivendi foi ai• 
cançado para por termo à situação de 
guerra declarada. Reconhecia-se . o di· 
relto da. Hierarquia em nomear os Sa
cerdotes e religiosos que deviam constar 
do registro exigido pela lei. Era isto 
um meio indireto de admitir a, exlsten
cia de um grau, pelo menoo) de perso
nalidade Jurídica à. Igreja. Houve um 
acordo tacito no sentido de qu-. a cam
panha violenta do Estado seria. mi
tigada. Tratava-se apenai; de uma. sim
ples promel\,Sa do presidente Portes Gil. 
E a questão religiosa. não foi resolvida. 
Em 1931 ela surgiu de novo. Em ju
nho daquele ano o Estado de Vera Cruz 
põs em vigor uma lei rest1·lng!ndo o nu
me1·0 de sacerdotes catol!cos a um para. 
cada cem .mil habitantes. Vei-a Cruz ha 
muito tempo é um verdadeiro toco de 
anti-clericalismo. Talvez nenh~ es
tado da Republlca tenha sido n.ais' pro
fm1damente afetado pelo virus, A 
vida catDllca quasi não existe r.essa. re
gião costeira qu~ divide com Ta.basco e 
Chia.pa.s a trll,te honra de serem os Es· 
tados em que a Fé catollca se acha pro.· 
xi.ma. da. ·extinção. Em Tabasco nenhum 
.Sacerdote É tolera.do.· 

Em dezembro de 1931 as atividades 
anti-religio~s mals uma vez se acha
vam em função. Foi promulgada nova 
1egislaçãQ restringindo o numero· do 

Pecam os povos, 110 seu conjunto, ns, 
suá massa. Fecam, a.inda mais, not 
seus governos, porque os homens que. 
constituem os governos têm medo de 
parecer tímidos ou complacentes ·aos 
olhos da nação, na defesa de suas am
bições e de suas vantageris. 

sabemos todos que é assim . 
Por i.sso mesmo, aparece como w,n 

dos sinais mais sugestivos dos temJ:)06 
que correm,. a especle de embevecimento 
com que muita gente está. pronta e, &-d· 
mitir os erros e os crimes de todos os 
Estados mas se revolta.m ao ouvir dizer, 
que a Russía. pode não ter razál' em al
guma coisa do que anda a fazer ... 

Sempre que surge um desse.s casos nos 
quais, natural e evidentemente, os gO• 
vemantes discordam, - a. essencia. da 
argumentação de tais pei;soas fascina.
das, está em que a. culpa será de. todo 
mundo, menos de Moscou. Ali ro exi.!i• 
te boa fé purlssima, e a mais desinte
ressada. intenção de fazer bem à hl,lll'la• 
nidade. Pouco Importa que Sstalin te• 
nha. dito, uma vei:, que a, Russla não ti• 
ra ca.stanha.s cio fogo para dar aos ou
tros. Aí estão, 1100 bondes, nos ca.ft!s, 
nas ruas, rapazes Inteligentes e prepa• 
rados, a. dizer, garantir· e jurir que ela, 
tira,, •• 

L, D. 

Clero. Os sacerdotes na. cidade do. Me• 
Xlco toram · reduzidos de 90 pa.ra 24,. 
Chlapas devia ter apenas quatro . 

Em Guanajuanto, um sacerdote de• 
via atender a. nove mil fiéis. Em outu• 
\:iro de 1932 o Arcebispo Ruii: y Flores 
foi exilado". 

Durante a presidencia de úaza.ro Ca.r• 
denas continuou a cantpanha. anti-ele• 
ricali&ta.. Em 1937, a, policia matou a. 
tiros uma !ovem que ouvia. Missa. em 
uma ca.sa particular. 

Uma da.1 ma.is significativas das me·· 
didas recentes tomadas pelo governo me• 
xlcano vem a. ser a. que em . no• · 
vembro do ano passado proibiu os mem• 
bros da.s forças àrma.das da assistir a. 
cerimonias rellglosai; envergando uni• 
forme. 

·A opinião catolica se agitou de modo 
conslde1·ave1 diante da declaraçã-:i de que 
atem do Mexico ser um Estado não•sec
tario, "os "ritos dos varios credoo reli• 
glooos não se acham em harmonia com 
a dignidade do uniforme e são contra• 
rio.<; ao espirlto marcial lnherente às 
forças armadas". Os comentaristas ca.• 
to!lcos se apressaram a dizer que nem 
na Russia. sovietlca, onde é notorlo o 
desrespeito pela reUgião, se· havia Ido 
tão longe na. campanha. contra, a Igreja. 

E se acrescentarmos a estas notas o 
comentario de que a propaganda comu
nista é livre 11esse pais, teremos com• 
pleto o quadro das "liberdade.!; popula.• 
rea" no Mexico, apl"f:goadas pelos Lom• 
bardos Toledanos que por aqui têm pas• 
sa.clq. Ha. liberdade para a pregação de 
doutrinas. deJeterlas e a.nti-soctais como 
é a. comunista. Dificulta-se, porem. por 
todos os ,meios, inclusive pela violencia, 
o exe1·clc10 da mais .mportante ~as li• 
berdades que é a de adorar a, Deus em 
Sua verda'deira. Igreja., persegulncjo-se 
aqueles que são os legltimos representan• 
tes de seu Diviho fundador. Não foJ. 
outro o modó de agir do nazismo, 

1 j 

··~ 

\ 



TELEGRAMAS DO RIO 
Samba, carnaval, desor,, 
dem, ferimentos,, morte 
RIO, (ASAPnESS) -, O desfile das 

'.Escolas de Samba, e1r.1 homenagem à 
:Força Expedicionaria., Brasileira. efe-
1.uado dia 4 á, noit-e. no Estadio do 
iVasco da Gama, teJ:minou uum gran-. 
<le conflito. do q.r;áLl sairam feridas 
inumeras pessoas, sendo que 12 e'm 
.estado tal que "tJveran1 que ser so
conidas p.ela As,sSstencia .. Houve ·tanl
bem, em consequencia do con.flito, 
:uma pessoa mo,:rta. 

Para. domlr..ar a situacão, a. turma 
'ãe Socorro Urgente foi ins.Ú(iciente. 
sendo nece ssaria a prêsençi de va
:rios ,choqv,es da Policia Es.veclal. que, 
:íinalmen1~e, · conseguiram -·dom·inar- os 
·animos exaltados. O delegado Jai.
me- Prnça esteve presente. conseguin• 
do, Qbm o ·àuxilio das. forças ã. sua. 
<lispç,sição, restabelecer a calma e 
iniciar as dilig~ncfas. afim de apurar 
a,; causas do c-0nflito. 

O morto foi iõeot!ficado como sen
'<iio Jo~é ~latina/la, pertencente á Es
<:o1a. de Samba. "DepoiA eu <ligo", que 
<:aiu pro·ximo ao "goa1 °. Varias am• 
bulancias, entretanto.· foram re .. 
quisitadas, pois e>s feridos eram bas
tante nun1ero·sos, dos (lua.is ··12 tive .. 
3•am necessidade dê ser conduz\dos A 
'.Assistenc!a, ond<e\, "-P.6s medicados, fo. 
:ra.n1 ao 16.o Distrito Policial. afitn 
de serem Interrogados. Um dos feri
dos. de nome Gilson Amerlca, ficou 
internado no Pronto Socorro, vis.to 
ia presentar um profundo ferimento no 
.'tora,& 

Habilitações para as Esco" 
las t Preparatorias 4e Cade= 
:tes em S. Paulo :e . Porto 

Alegre 
,, t\ro, (ASAPRESS) - Se'gunc1o cons
ta. ·do Boletim :da. Diretoria. do Ensi• 
no do ·Ex:erCitO,. foram aprovados na 
inspeção 11revia, reallZiada nesta ca
·pital, pa.ra ingresso na Escola Prepa .. 
,',-ator.ia de São Paulo, 1s candidatos: 
}ce. constderados tna.ptos l)ara o mesmo 
:-estabelecimento de ensino, seis ca n
'didatos. Para. a Escola de Porto Ale
gre, foram habllitàdos 185 candidatos 
"' julgados Inaptos 38, 

Uma inovação nos "taxis" 
do Rio 

\uo, (ASAPRESS) - Os "taxls", 
1'.o Rio, apresentam agora uma no• 
-vidade de grande Interesse para o. 
publico. A propcslto da inovação, a 
,repi:>rtà.gem procurou ouvir a palestra 
do diretor do Transito, sr. Edgard Es· 
'-trêla, que, rlepois de êStender-se lon .. 
gamente sobre o a.~sunto do trafego 
de .iuto.m.oveis no B.io, (Jisse qu_e, c.om 

,· o objetivo ile fac!lita.r .:-icténtlficação 
1'or· parte. rio nuhlico, esse serviGo re;.. 
:snJveu que todos os chamaõos ·11 ta· 
-xis" tenha.m na parté externa. õe 
a,;.,bos os lados da ca.rrosserla,, \ns
critá, a.. ria lavra. ''taxi ". 

Explica o diretor do Transito, que 
éssa. ln:édiOa visa facilitar ~o 11~1pl 1co 
o conhecimento dos carros de . alu• 
i.uel, . pols que as novas .. placas são 
identica.s ás dos carros particulares, 
sist>;,ma instituído pelo Co/llgo N'acio
nat de Transito, que unifórmizou o 
tip-'o clê up)acas" em· todo o terrltorio 
n,,clonal. 

O Sêrvlço de. Transito levará a. efel· 
/~o rigorosa repressão sobre ôS ·motÓ• 

:ristas- que se ·recusarem· a tomar pass.a-...,. 
:géiros, apelando para o publico, no 
.,sentido de colaborar com as autorl• 
dades, denunclanrlo os .abusos pra ti
eados', em tais circunstancias, pelos 
motoristas, 

O futuro Palacio da Justiça 
RIO, (ASAPRESS) - Entre as 

:grandes corfstruções do Minlsterin na 
.Justiça., marcadas para o ano ele 1945, 
<:!estaca-se o pa.lacln da. Just!Ga. ln• 
calizado na Esplanada do Castelo, 
com fachada principal voltada para 
o monumento de Rio Branco. Essa 
construçã.o será Iniciada logo que as 
·condiç;ões ec.onomfca~ rlo pats permi· 
tirem e após os entendimentos entre 
,r;, · governo: federal e o Instituto dos 
Jndustrlarios, N'<> Palaclo da Justlca 
serão instaladas todas as <lepennenclas 
<'lo Min!sterio, estando o gov·erno em
-pen hado em Imprimir á construclto a 
maior riqueza e nobreza arquiteton!• 
ca posslveL 

Reiniciado o trafego mari" 
timo de passageiros para 

o Norte 
) '1UO, (ASAPRESS) - Já se elevam 
a. 15. navios os barcos na.clonais, per
tencentes ao Loide, que deixaram a 
Guanabara com àestino .;io norte. con· 
duzindo passageiros. Apesar de a.ln• 
da cohÚnuar o sistema de comboios, 
a· navega~ã.o de cabotagem já encon• 
tra. maiores f:i,,cilldades. Uma p;ova ê 
que a renda do Lolde já atingiu este 
;ano a 750.000 cruzeiros, quando no 
ano passa.do foi de 120.000 cruzeiros 
:apems. A na.vegaçã.o transatlantica, 
entretanto, só poderá ser Iniciada. de
uois de terminada a guerra. · 

O Cod~go · Eleitoral 
B.10, (ASAPRESS) - Segundo um 

!natutino carioca, o codigo eleitoral 
·e o decreto que o institue já estão 
prontos. 

. Os meios pollticos conhecem mui
to pouco a respeito do codlgo, sa

. béndo-se, entretanto, que .a, idéia cen
tral que presidiu a elaboração da lei 

'eleitora.!, firma um principio de sim
.. plicida.de da. execução do ato de vo
tar, bastando que o eleitor exiba ape• 
nas a. ·sua. carteira. profissional ou' de 
identidade, 

· Ó Instituto dos Advoga~,is está se 
preparando para examinar o trabalho 

, que iá"deixou-· o Pala.cio de Monro·e, 
como ta.mbem estão deixando o ,pa
lacio que nunca. perdeu o, seu indica

. tivo de Senado· Federal, . os moveis e 
· os. funciona.rios da. parte ··ao ~Uniste
- rio da. -Justiça, que · ali furiclona:,r. 

O n1esmo matutino anuncia que co• 
,:neçaram no Interior do Pa.laclo Ti
radentes as obras de restauração do 
antigo recinto da Gamara· dos Depu, 
tados. · · 

Pastor protestante denun= 
'dado ao T.S.N. 

.RIO, (ASAPRESS) - Ao Tribunal 
de Segurança. Nacional o procurador 
Joàquim Azevedo apresentou uma de
núncia contra Gustav Heldegohl, 
pãstor protestante alem.ão, residente 
em Santa. Catarina , 

• No Rio o Secretario do ln" 
tedor, do Rio G. do Sul 

RIO, (AS.\PRESSJ - Gncontra-se 
nesta capital o sr. Silon Rosas, se~ 
cretario do lnterlor do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

· O secretario ão Interior gaucho 
veio ao Uio, afim de tratar ele \·arios 
assuntbs de interesse do seu EStado. 

Generos entrados no Rio 
RIO, (ASAPRESS) - No mês ele 

janeiro passado , entraram no porto 
desta. capital 15.509 toneladas de ar
roz,_ 12.55~ toneladas de a.çucar, 3.675 
tonelàdas de banha, 3.472 toneladas 
de cebola, 556 toneladas de charque. 
3.·154 toneladas de, farinha, 4.916 to
neladas de· feijão, 12.213 toneladas de 
sal e 3.358 toneladas de milho. 

Não estão computadas 76 toneladas 
ele batata deteriorada, pertencentes á. 
descarga do navio ''Henrique Dias", 

As inundações no 
do Paraiha 

vale 

RIO, (ASAPnESS) - Segundo de• 
claraçõf>s do chefe da. secç:ão de Plu
viometria e Inunqações do Ministe
rio da A.,;-riculutra, engenheiro Josê 
Pacheco da Veiga.,· nO ·rnon1ento a~ 
aguas do Paraíba elo Sul não apre
sentam nenhum perigo, ne1n par.1 ª·"' 
cidades que foram ·atingidas pela. en
ehente. nem para as situa·da.s no ('.tir
so inferior do rio. Caso não se regis• 
trein chuvas ir.~en.Sas, con10 aconteceu 
no principio do mês::, dentro- de alguns 
dias o Paralba voltarâ á normalldade. 

As enchcntt-:, <lP, Rgnra' decorreram 
da~ chuvas de grande intetlsidade Qu(':l 
cairam rlo Al!o. P.araiba, nos primei• 
ros dias de fc;v·ereiro, · S-endo · athi~i
clas. em consequerícia, as cidades ri~ 
Jacarc.f, Cn.r:ap::i.va, Pi.ndamonhangn .. 
ba e Guaratin.e;uetA, no Estado de S.ã·o 
P.1..ulo: e l::,rra 1\lrinsa e l!ezende,. 110 

E:=;tac.lo do Rio, EZta \lltima foi a· mai"l 
castig.a.ch, 1)€'1as agua_s. qÚe invadiram 
numerosas r.?.~R~.- ocasionando serio3 
p-1·eju.i.2os. qut11 nt:.o foram maiores t"1e· 
vido aos RVi~os oportunos · da Divi
são <1e A1t11:is, t.r::i.r:i!=:mitidos logo que 
eram feitas RS pl'e.visõcs1 aos pr~ffll· 
tos destas cidades. · 

Cente1:ario do 
Saldanha da 

Almirante .. 
<iama 

RIO, (ASAPRESS) - Ko proximo 
dia 6 de abril comemorar-se-á a pa•
sagem do centenar!o do nascimento ª" 
almirante Salilanha da Gama, 

Em colabora~ã.o ·com as Prefeituras 
do Distrito Federal e de Campos, ter• 
ra -natal do almirante, o Clube NM·al 
promoverá. uma.· serie: de festividades 
clvlcas nessas duas cidades. 
- A vr! ncipal solenidade, no dia · 6, 

nesta. capital,. serã. a ina•ugura.ção :do 
.. monumentÓ a Saldànha da Gama, nas 
proximidades da · lagoa . Rodr.igo de 
Freitas. O monumento é obra do es~ 
cu)tor gaucbo Antonio Gar!gl, e r~
presenta e almirante ·na ponte de 
comando, 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM. 

UilBD . emsltiiD 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

Entrevistando o sr. Antonio 
Carlos Ribeiro de ·· Andrada: 

RIO, . fASAPFtESS) - Depois de t~r 
a tllOSSa reportagem, procurado varias 
personalida,)es, afim de'SOl)<Ül.r a ,0])1• 
n.láo publlca brasileira a respeito das 
futuras eleições· r\o · Brasil, a ASA
PRESS procurou 'o antigo político mi• 
neiro Antonio Carlos Eibeiro · de An
dracla, que ~xerceu dura:nte ,quarenta 
anos, varios mandatos de destaque no 
cenarlo. poli tlco nacional. 

Interrogado como éncaiou as noti-
ci8.s aiora dlvulg'adas Sobre a. cotls
tituclÓnalização do pais, respondeu o 
sr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada: 

ºTenho recebido 'com o · maior aco
lh hnento as noticias sobre as proxl
mas eleições no· Brasil. E faço vo
tos para que_ essas leis_ anunCletn pri
meiro· a organização do pais nos mol
des demOcl'aticosu. 

A uma perguntá dn reporter, o an
tigo· presidente ·da. Gamara ·res1,ondeu: 

"Estou rio firme propósito di, per-
1nanecer na situação em que ma en .. 
con,tro .desde 19~7. Inteiramente .afas
tado da politlca., Apôs quarenta anos 

.nessa atividaé)e, considero que devo 
seguir a linha dos ·aposentados".~ 

E depois rle uma· pausa prosseguiu: 
"Na minha idade cu111pre evitar a 

ativida/le publica, sobretudo. clepols 
do <lesastre ocorrido com o general 
Petain, cujo Insucesso para ele e pa
ra. a França deve ser atrlbuldo prin
cipalmente, ê. longevidade".· 

O sr, Antonio· Carlos Ribeiro de An
drada prossegue suas declarações, re
feriTldo-se â guerra. dizendo que-·entre 
grandes alegrias, que a longevidade 
está lhe proporcionando, destaca-se a 
de a~slstir a queda do nazismo .e de 
todos os fascismos, aos quais sempre 
votou a maior aversão. O .reporter 
observa então. que e sr. Antonio Car
los estava seguindo a tradição dos 
A nrlra./las. · ' 

Mais adiante disse o político mi
neiro: 

"Realmente os Andradas que· fun• 
da1:am a. nacionalidade, os Andradas 
<los· quais so·u neto, foi-am se1npre 
a.deptos Intransigentes. da llberdáde e 
por ela sofreram prisão e exllio". 

No Rio o sr. Batista Luza:rdo 
RIO, (ASAPRESS) - Vindo ile. Ara

xá, regressou ao Rio o em baixaàor 
Batista. Luzardo que velo em compa
nhia. do minl:;;tro . Abreu Botelho., 

Embora afastado propriamente da 
politica, o chefe. da nossa.· representa
ção .diplomatlca no Uruguai jamais 
<leixou de acompanhar com vivo inte
resse a. vi da JJartldarla nacional, es
pecialmente a do RÍo Grande do Sul, 
de que é, sem duvida, uma das figu
ras de relevo. 

Em Araxá, onde foi para uma. esta
~ão de repouso, o sr, Batista Luzardo 
nã.o ficou !nativo. Manteve-se, ao 
contrario, em grande atividade, Du
rante quatro dias conferenciou com o 
Governador Benedito Valadares, que :se 
transportou de avião, com o fim de 
se avistar com o ·nosso representante 
eni Montevldéu. 

Em Uberaba, o sr, Batista Luzar
do tevr oportunidade de pronunciar um 
discl!rso de larg,i repercussão em to
do o Esta<1o de Minas, no qual abor
dou a situação polltlca do momento. 

Antes de emba,...,ar, recebeu a, Visl
tà do sr. Cristiano Machado, figura 
ele grande projeção· part!daria. ·.em 
Minas. 

:Declara a classificaçã.o, conforme 
inquerito Instaurado pela Polrcia da• 
quele Esta.do sulino, que o réu fazia. 
predicas em seu Idioma, na JsreJa 
Evangél!sta ou Sínodo · Riogra.ncteilse, 
d.esres·peitando, . assim, un1a expl"essa 
dete.rmlrlãçifo ·ao decrHo 'n,o 1.545: 

A infração foi capitulada no artigo 
31 do decreto-lei n.o 4.766, tendo sido 
o processo distribuido ao mln istro 
J,aul Macha.do nara o julgR1nollo l'es
petj\·(J. 

· 'Chegando ·i. noitinha do dia 4, o sr, 
Batista. Luzardo, Iniciou imedia.ta• 
A1ente suas ati vldades, tênda confe
rencia.do .com o Interventor Agamennon 
~l[a.galhltes e ou,ti:o~ P.r2_fer~s. partida
[~ . --

Não se candidatará ao go .. 
verno do Ceará 

ruo, (ASAPHESSJ - o Inten-entor 
Federal no I~stado do Ceará, sr, Me
nezes Pimentel, que se encontra ha 
dias nesta capital. interroga<Io pela 
reportage1n sóbre as proximas elei
ções, afirmou <1ue elas Yirão. e que 
estão sendo ultimados os detalhes da 
legüla.ção sobre o assunto. · 

Interrogado sobre se seria. can<li
dato ao g·overno dn Ceará. o sr. Me
nezes Pimentel respondeu o seguinte: 

"De modo algun1 incluirei ou per-
1nitirei a inclusão do meu nome entre 
os candidatos ao governo do Ceará". 

Declarações do comandante 
Atila Soares 

RIO, (ASAPRESS) - A rêportagem 
tev~ oportuni<lade <le ouvir a palavra. 
{lQ comandante AtBa Soaref-, conheci
do politlco do Distrito :F'êdHal, ,mele 
teve destacada. atuação. Dif.se, in i
cialmen ti:!, que estfi. na hora do Bra
sil retornar â sua Yi<Ia democra
tica rE"prP,Sentativa, e que é oportuno 
chamar a. R.tenção do~ re.nublicanos 
11ara os perigos que ainda pai.ram so
bre a·.' nossa. geraçf\o. Não de\'omos 
iludir-nos com a derrota militar do 
fascismo, cuja~ forças ap:onizam nos 
c~mpos ensanguentados da Eurona e 
nas ilhas de,·nstadas da -A8ia, _ foratn 
suas ex11ress<Jcs. 

Diss.e ainda que o racismo é como 
um coli-hacilo Qtte, insirlio8a.n1ente, se 
ocuHa nas dobras intrincadas do duo .. 
deno, desaf:ando a ação terapeutica 
que se lhe destina. Mortos Hitler e 
seus emJ)rega dos e compa rsns, não 86 
da Alemnnha como tamb~m dos ou
tros lJaises, o germe n1alr1ito prosse
guirá.. sua obra de deg-enerecencia e 
destruiç:ão. l\le-sino aqui no Bra~il. 
não dcYcmos i~:norar. a idéia tota
litaria contaminou e P,eformou muita. 
gente,. a _maioria, hoje, anarenterneute 
reintc~rada na corrente dmnocratica. 

Prosseguindo, diz: uAo p-rimeiro 
ensejo, tais falangistas porão ele fora 
suas manguinha.s e cairão sobre a. 
nação. qualS abutres sedentos de san
gue e sa·que". 

O cón1andante, clrnois de uma serie 
<le co_nsidP-rações, diz que o Brasi1 só 
s~rã brasil!;iro ~le vrrdarle, se cada. un1 
de seus filhos esth-e?· ve1·da.deiran1en
te convicto dos seus deveres para com 
a. Patria e conscici dos seus deveres 
de cidadão. Para a conse-cu~ão desse 
súf)er_ior" 'objetivo, um s6i 1neio exi~te, 
capaz de operar o 111il;"t_e-re da demO
cratização ---:- conclt1~ nfirrnando: 11 vo-
to livre e consciente". 

de or= 
da 

Aguarda.· a palavra 
dem · ·do Presidente 

Republica 
.RIO, (ASAPRESS) - Em entrevista. 

concedida ao "Correio da ~Ianhã", 0 
coron<>l. :Magalhães· Barata, Interven
tor. Federa} no Parâ, que ora se en
contra nesta· capital, clisse ter vindo 
ao Rio a chamado do Jl!lnistro' da Jus
tiça, para· assunto Que ainda ignora. 

: Referindo-se ás proximas eleições 
que serão realizadas, o coronel Ma
galhães Barata limitou-se a. dizer: 

n.Acho que todo o pafs rocebeu com 
satisfa.~ão as palavras do Presidente 
da. Republica: anunciando que teria-
1nos eleições dentro em breve". 

Interrogado sobr" a. forn1a pela qual 
o povo deveria escolher o futuro che
fe da n,u;ãc,. r~sponeleu o lnterve11tor 
elo Pará: 

"Meu caro, a Isso não poderei res. 
ponder. Sou delegado de confiança 
de um governo, do qual é chefe o sr. 
netulio var_gas e não posso antecipar-
me. Aguardo a palavra de ordem elo 
Pr~sideute da Republica". 

O coronel Magalhães Barata aln
da con vetsou com o jornalista, re ... 
cusando-se a responder Outras per
guntas Que lhe foram feitas sobre o 
n1esmo assunto. 

Feridos da FEB recolhidos 
ao Hospital Central 

do Exercito 
'.l't!O,. (ASAPRESS) - ~ a seguinte 

a lista dôs: nomes dos praças e 1ofi ... 
ciais do Sexto Regimento de Infanta
ria, recolhidos no Hospital Central do 
Exercito, YindoS do "front" euro})eu: 

Primeiros. tenentes Cesario Tavares, 
. Caio' Figueiredo; 2.os tenentes Ma
.rio Cab.ral Vasconcelos, Newton Ri
beiro Ca~doso; sub-tenente José Can
dido da Silrn: sei,;undo sargento Pau
lo Nogu·efra Th-Ioura; terceiros sargen
tos Durvalino Dohda, Abraão Silveira 
Dias, Dllermando Oliveirão Corvetó, 
'J.'omé Gon~alves, João Alves Cardo
so,· .Toão Rolando Rias, e os sol· 
dados Raul Vieira Dias, Benedito An
tonio Serra, Jezuino Lima, Geral<lo 
Oliveira. J.Ianoel de rroledo, AriS
tldes. I<'ioravante, José Vllareal, Aní
bal Crispim de Souza, João Ra
fael Silva !•'ilho, João Mario Teodoro 
Silva, Alclcles Biscaia, 1\Ilguel Garu
folo, ·orlando Ney, Elizer Cttndido 
Salg-ueiro, .João Evangelista Pereira, 
Francisco Claudino costa, Francisco 
Costa, Cantidio Solene e José Navarro. 

Os· nomes desta relação fora,:n reti
rados da relação fornecida á Imprensa 
pela · direção daquele hospital. 

Extinto o serviço de fisca= 
lização do convenio 

farmaceutico 
RIO, (ASAPRESS) - O coroM1 

Anaplo Gomes, coordenador da Mobi-
1 lzaç;ão Econo1nica, assinou uma por-
taria, extinguindo o Serviço de Fis
calização do Convenio Farmaceutico, 

Instalação do convenio 
cafeeiro 

·:r.IO, (AGAPRESS) Instalar-se-! 
no proximo dia. 15, na sede do De
vartámento Nacionr.l do Café, o col'l- · 
vento cafeeiro, conYocado ·p~lo Minis
tro Souza. Costa. !sesta reunião os 
representantes dos governos, lavoura 
e éornercio dos Estados produtores de 
café discutit·ão os novos aspectos do 
p1'oblema_ cafeeiro, 

Embaixadas 
Belgica e 

do Brasil na 
na Bolivia 

RIO, (ASAPRESS) - Pelo avião da 
Transcontinental da. Panalr do Bra
sil,· 'procedente de La Paz, chegou a es
ta capltal, o dr. Lafaiete de Carvalllo 
Silva, que acaba de deixar o posto dé 
embàixa.dor na Bolívia, para ser o pri
meiro embaixador de nosso pais na 
Belglca, após a libertacão do pais da 
ocupacão nazista, ô referido diplo
mata partirá brevemente para a 
Europa., afim de assumir o novo· pos
to,. e para. substltul.-lo, na capital bo• 
liviana, foi nomeado o embaixador 
Carlos Celso de Ouro Preto, que exer
cia. ··o lugar de lllenlpotenciario do 
~rª-sil e,m A?:kª-r_~ 

1 
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Condecorados o Brigadeiro 
Eduardo (fomes e o Como= 

doro Clinton Braine 
TITO. (ASAPRESS1 - Ao entregar 

as condecora~ões da Ordem ·io Meri
to .:\eronautico. ao Comocloro Clinton 
Braine e a.o major Brigadeiro Eduar:-tv 
Gomes, o ~linistro Salgado FiE10 acen
tuou que ela significáva o a.E~Tadecf
nlento pe:os Yaliosos seryic_;os que am
bos prestaram AO Brasil durante a fa. 
se agu<la da campanha antl-s 11bmari• 
na no Atlantico Sul. O titular da fit· 
ron::i..utica falou <lurante a sol-?.nld:t.de 
t·ealizada f"l11 ~eu Gabinente, Pn1 se
guida â leltura, pelo cel. Dulc1ciio 
Cardos0, dos dois decretos do Pr(;si
dente da Republica, conferindo ·1 :.i,:
ta distinção no grau dé graná~ Qfi-
cial. 

O comodol'o Braine foi incluldo nl). 
QUéldro sun1ementar e o major brhra
rlç.,.iro Eduardo Gomes, no qua;t,,o Cr
dinario, 1Jelo trabalho realizado pe• 
lo antigo ci1efe do Estad.o .I\Ja.ior Co 
Almirante Jonas lng1·an, qu'1n1lJ <·Xer
ceu o comando rla 4a. Esqua.,Jra. Xo•·
te-Americana, cm cooperaçd.o innu~n 
com o ex~co1nahdante da 2a. zona 
aerea, tr.'abalho de inestima-ve1 tHOY•.d
to par,~ as relaç;ões desses clois· prd-
ses. Acentuou tambem a contribul
ção pessoa] do Coman<lante lngra.11 
para o fortalecimento da l"'AB, fa· 
zenclo entrega de aYiões capazes pa
ra as missões de patrulhamento e c.:i.
ça ao inimigo no mar. Ele ;Jn..tprio 
testemunhara a.::$SÍm con10 todos da 
Aeronautlca e o povo. hrasilofro en1 
geral, o que foi essa. contrib11'i1;:1o nu-
111a obra de interesse con1un1 € que 
serviu não só a nós, mas a t.0<11.. ri. 

humanidade na sua luta contra. o 
opressor. -

Missionarios para o extre= 
mo norte 

RIO, (ASAPnESS) - Següiram no 
dia 4 para Belem1 por via acrea, co1n 
destino a. São Pa111o ele Olivença, no 
alto rio Solimões, quasi na fronteira. 
do Brasil com o Perú, Monsenhor 'l"'o
n1az :Marcelino, Prefeito .Apostolico, e 
os li're-is Timoteo ~Iaria , e Porangaba 
e Celestino Maria de ltú, da Ordem 
dos PP. Capuchinhos. 

l~sses Sacerdotes fora1n en ,dados 
pelos sevs superiores para auxiliar os 
capu -:.inhos na rnissão eútre os co
lonos e seri)1g-ueiros e na catequese 
dos indlos, en;__. e os quais :. .) encon
t1·am os 'l.'icunas. Em toda aquela 
Prelazia existem cerca de 5.000 ín
dio~. elos quais 3.000 jâ catequisados, 
enquanto oS i·estantcs tivcran1 pou
co contàto com a civilização. 

Comando das Bases Aereas 
RIO, (ASAPRESS) - Dispondo so

bre o co111ando das bases aereas, o 
Presidente da. Republica, assinou o 
seguinte decreto lei: 

.\,t. lo.) - O artigo 42 do decre· 
to lei 6.365, de 23 de m><r~o de 1941, 
passa a vigora· com a seguinte re
da~ão: Artigo 42: Os con1andos das 
bases a ereas serão exerddos respec
tiYamente, por: 

Base aerea de la. classe - 'l,e11en
te coronel aviador do Q. O. Av.; 

Base de 2.a classe, n1ajor aviador 
do Q. O. A ; base a.erea de 3a. por 
major ou capitão aviadores, -do Q. 
O. Av. 

Art. 2o.) - Revogam-se a.; dispq
sições e.n1, .. ~ntrario. 

Obrigatoria a assinatura de 
"ponto" para os 

listas 
jorna= 

·.mo, (ASAPTIESS) - Decidindo uma 
consulta do Sindicato dos Jornalistas 
Profissfoi1afs do Estado de São Pau
lo, o Jl!i11istro do Trabalho esclareceu 
que é obrigatoria a anotação da hora 
ô.a entrada e da sa ida, em registros 
n1E:canicos ou não. devenclo ser assi
nalados os interYalos para a refeiç;ão, 
conforme o artigo 74, paragrafo 2 da 
Consolidação das Leis Tralialhistas. 

A disp-osição da Intervento= 
ria Federal do Amazonas 

TIIO, (ASAPRESS) - Por a,·iso do 
gene·ral gurico Dutra, 1.linistro da. 
Guerra, foi posto á disposição da ln
t"'rventoria I~'ederal do Amazonas, o 
capitão Manoel 1,;xpedito Sampaio, 
que ali comandará a Força· Policial 
do Estado. 

Concedida exoneração ao Prof. 
Honorio Monteiro 

( ASAPP-ESS) - O Interv<>ntor Fer
nando Costa assinou um decreto, con· 
cedendo exoneração ao professor Ho ... 
norio Fernandes :Monteiro do cargo 
de diretor' da Faculdade de Direito 
da Unh·ersic~a.dP de São Paulo. 

NOV!SSIMO HORARIO PARA 
O COMERCIO 

( ASAPRESS) - Espera-se que ,~en• 
tro · de algu!1s .dias seja adota<lo o no
vo horario de funcionanien to para o 
co111erclo varej'.sta desta capital. 

Segundo conseguimos apura.r em 
n1eios 111ais ou rnenos aut0rizados, o 
noYo horat:i (te-verâ ser das 8,30 ãs 
18,:!0 horas, con1 sen1ana inglesa aos 
saba dos. 

Eletrificação da . Noroasta 
(ASAPRESS) - l\Iais uma. grande 

ferrovia nacinral vai ser eletrificada. 
Trata.se da E. F. Noroeste do BrasiJ. 
que v~1i <t°ar in:C"io aos trahalhos den
tro em b're,·e, ,-it.acar1do primeü·o o 
balhos de eletrificação serão diYididos 
extensão de 206 <.uilometros. Os tra
balhos de eltrificaçã.o serão divi<lídos 
e·m duas etapas: uma de Baurú a 
Lins e outra de Lins a Araç:atulJa. 

CALÇADO~ PARA COLEGIAIS 
(ASAPRESS) - Será iniciada nesta 

rapital, no dia 15 do corrente, a ven
da ele calc,adoe. 'para colegiais, tipo 
Coordenação. Esses: c1lçados terão os 
seus preços entre 24 e 39 cruzeit·os, e 
se' o postos â venda 2:!.000 pares. 

O forntJcime11to desse tipo rle cal
~ado para cs negociantes do interior, 
será eito a partir de março, na pro-
11orção de 10% sobre o 1nontante das 
compras. 

Algodão consumido pala . in-
dustria em São Paulo 

(ASAPRESS) - Segundo 1•111 qu1-. 
clro demonstrativo apresentado pela 
Bolsa de Mercadorias, :to segunclQ u• .. 
1n -.--::tro ce 1:144 fora1n consumidas ~. 
80.707 to, '"ª' de algodão no Estado 
de Sã_o Pa1°1>, 

O APOSTOLADO DOS MiS
SfONAR!OS EM NOVA GUINé 

Ao tocar em terras da Nova Guiné, 
as fôrças aliadas puseram em liberdade 
os Missionai:ios catolicos que trabalha
vam com. grande êxito entre as tribus 
pdmitivas que habitam · aquelas para
gens. 

Mais de cem Missionários tinham so,
frido o horror da perseguição japonesa 
e foram, afinal resgatados pelos aliados. 
Muitos dentre êk:s estavam doentes, e 
todos se achavam muito fracos, pálidos 
e mal alimentados. 

As forças aliadas trataram imediata
mente de levar aqueles. Religiosos e 
Freiras para a Austrália, onde os enfer
mos foram tratados com t<>da a .dedica
ção .. e carinho )105 hofipÍtais.' 

A Missão mais importante em Nova 
Guiné é a que tem sua.séde .em Me!'a
úke, povoado da região meridional. Em 
1905, · tres anos depois da fundação de 
Merauke, ali se estabeleceu a Missão 
Católica do Sagrado Corad1Ó Apos 15 
anos de luta ingente, em 1920, os indí
genas estaYam .morrendo em ·tão gran
de numero e tão rapidamente que a 
Missão esteve a ponto de renunciar a 
sua tarefa. Mas os esforços do Padre 
Vertinten, apoiado pelo governo das 
Indias Orientais, tiveram pleno exito. 

Atualmente há em Mcrauke doze Sa
c2rdotes e mais de séiscentos mestres 
indígenas de Religião, aos quais o povo 
da o nome de "Gurus", cuidadosamente 
educados em Tua!, povoado que fica 
nas ilhas Kai. Estão trabalhando no 
Vicariato do Padre Grente, sucessor 
do Bispo Aerts, barbaramente assassi
nado pelos japoneses. Uma terça parte 
da população, cuja tutela espiritual os 
Missionarios têm a seu carga, foi ba
tizada. ~as escolas mantidas pelos 
missionarias ensina-se a lingua ma
laia, língua falada pelos indigenas da
quela região. 

REPRESENTANTE DO 46 LEGIONARIO" 
RIO CLARO EM 

. A representação do LEGIONARIO em Rio Claro está a cargo do sr. 
Pedro Fucei, residente à rua 9, av. 6, para venda avulsa, tomada e re
forma de assinaturas, etc. 

O lllovimento operaria catolico na·. Australia 
,; 

MELBOURNE (I.C.I.) - Cada fim 
de semana, · membros e dirigentes da 
YOUNG CHRISTIAN WORKERS 
(Y. C. W.) - (Juventude Operaria 
Catolica) de Melbourne afluem à 
Maiya-Wamba (casa da juventude), 
dirigida pela Juventude da Ação Ca
tolica Australiana, Ali se dedicam a 
uma tarefa dupla: a propria forma
ção interior e a preparação para a 
"construção de uma nova Australia". 

Os jovens jocistas rezam, estudsim 
e traçam ali seus planos sobre bases 
firmes e sólidas, a fim de os porem 
cm pratica, durante a semana ·seguin
te, nos lugares em que desenvolvem 
sua vida normal. 1 

Até meados do ano ultimo tinham 
realizado neste sentido um trabalho 
entusiastice. Uma das questões consi
deradas durante o perioao anterior 
tinha sido a "Missa dos Jocistas": 
Quantos Jovens operarias assistem à 
MissaJ Em que porcentagem? Quan
to aos que já ouvem habitualmente 
ao santo sacrificio, as perguntas se 
t·eferem aos conhecimentos li turgicos 
do operaria sobre o Sto. Sacrifício, 
etc. 

Estes questionarios foram posterior.;. 
mente examinados e discutidos erri 
Maiya-Wamba por cerca de ·60 diri
gentes, tratando-se de descobrir a ra
zão das defidencias; em uma palavra: 
julgai.'. Cumpre notar que os dirigen
tes reéehem formaçii.o · especializada 

sob a direção de um capelão. Trocam 
ideias e experiencias por meio da ex
posição de seus dramazinhos do apos
tolado e do trabalho quotidianos, de 
sorte que o jocista com os seus me• 
todos específicos de vinculação en
tre os operarias constitui um ele de 
união do operariado em toda a Aus
tralia. 

Ás segundas-feiras, ao regressarem 
aos trabalhos logo após esse fecundo 
week-end, os jocistas levam grande 
quantidade de ideias novas e solidas 
para manter-se com exito na fé, mui
tas vezes em meio de deprimente- at
mosfera de indiferença religiosa. Ex
plendido o local em que está situada 
a Maiya-Wamba em meio de planta
ções e arvores diversas, com uma 
vista magnifica para o mar. A cosa 
possui galerias comedas e salas de di
versões, como tambem dormitorios 
com lotação para 60 camas que osten
tam & cabeceira as iniciais Y. C. W. 

A compra desta casa, servida p~las 
religiosas Irmãs do Bom Samaritano 
- e as reparações a que tiveram de 
submetê-la para o fim a que se des
tinava, requereram· a despesa de • , , 
S150.000. O Arcebispo de Melbourne, 
S. Excia. Revtna. D. Daniel Manix, 
a quem se deve, em grande parte, a 
realização de tal iniciativa, declarou 
que esta obra constitui "uma das mais 
importantes empresas realizadas em 
favor da fé na Australia", - (I.C,I.) 

O EPISCOPADO NORTE AMERICANO 

E O PROBlEMA OA PAZ 
(Conclusao da 1.a pag.) 

derave' na tarefa de formular as ba
ses da paz e na determinação da for
ma de colaboração intemacional que 
deH1 ser adotada para sua manuten
ção. Se a opinião publica é indiferen
te, ou está mal informada, correre
mos o risco de que a paz não seja 
boa e talvez voltaremos a traged;.a 
da "política do poder" que no passa
do dividiu as nações e plantou a se
tnente da guerra. 

Se a opinião publica está vigilante 
e bem informada poderen10s ter se
gurança· e uma paz duradoura. É im
perativo que todos nossos compatrio
tas' reconheçam sua responsabilidade 
na formulação e manutenção da paz. 
Devem conhecer bem, as problemas e 
formar seu juiz0 à, luz da sã razão e 
em harmonia com as nossas tradi
ções democraticas a cristãs. 

Devem abandonar o odio, a descon
fiança, o e..>,iirito da siÍnples conve
nienc;a, da avareza nacional e da in
diferença ante o dlr,;ito esmagado 
pela força e devem conceber suas 
ideias 'na base das duras realidades 
objetivas. 

Esta guerra é principalmente a 
consequencia de uma educação noci· 
va. Nã:> f,of precipitada por gente pri
mitiva ou analfabeta. A filosofia con
temporanea que afirma o direito à 
agressão é obra de pessoas civiliza
das e ilustradas. Sabiam ler e escre
ver aqueles que, abandonando princí
pios morais e não deixando lugar 
para Deus na vida humana, produzi
ram os monstruosos princípios que, 
concretizados em sistemas pollticos 
e sociais escravizaram a razão huma
na e destruíram o reconhecimento cte 
direitos e deveres humanos inatos. 

Nesses sistemas se. falsea total
mente a noção do bem comum: este 
não se concebe como resultado do 
gozo comum de direitas e do cum· 
primento de deveres, I\.las como a 
cr·ação do capricho de um ditador de 
um grupo, ou de um partido. 

Os sonhos dourados da nova era, 
preconizados por estes sistem~.s, 
transformaram-se em horrível pesa
delo. Devemos ter uma paz justa e 
duradoura que deve ser a criação de 
um realismo são que tenha uma vi
são clara da lei moral e reconheça a 
Deus .reverentemente como -Autor e 
tambem a unidade da raça humana 
acima d·e todas as diferenças nac:o
nais, 

Não confiamos em uma paz q,1e 
não aceite e execute sem reservas 
nem tergiversações os principias rla 
Carta do Atlantico. Julgamos tam
bem que a mesma deve determinar 
que se ajude às nações prostra~as na 
reconstrução de suas instituições eco
nomicas, sociais e politicas, 

Se fizermos conchavos sobre as 
questões· de justiça, se fizermos con
cessões injustas à força, aumentarão 
03 ressentimentos nos corações das 
nações agravadas e a paz do mundo 
ver·se·á ameaçada. Se as nações aba· 
tidas não receberem ajuda para .dar 
a seus povos oportunidades econo
micas favoraveis, converter-se-ão as 
mesmas· em cenarios dê lutas civis 
e disturbios. Nenhum organismo :n
ternacional poderá manter uma paz 
desfavoravel e injusta. 

Existe uma comunidade internacló· 
nal de nações. Deus mesmo fez in
dependentes as nações para que go
zem plenamente de sua vida e de 
se11 desenvolvimento. Não é pórtanto 
questão de criar uma comunidade In
ternacional, mas de organizá-la. Aíim 
de realizar esse objeto devemos rP.· 
pudiar totalmente as tragicas teo
rias da "politica do poder" com seu 
equilíbrio de força e suas esferas de 
influencia em um sistema de gover
nos t!teres com o recurso à guerra 
para resolver as dificuldades inter· 
nacionais. 

Depois da ultima Guena Mundial, 
tentou-se organizar a comunidade in· 
ternacionaL l<'racassou o empreendi
mento não porque seus proposltos 
fossem errados, mas porque existiam 
defeitos em sua carta constitucíoual 
e principalmente talvez porque as na
ções não estavam dispostas a re::o
nhecer seu dever de trabalhar unidas 
para o beli.1 comum do mundo, 

O direito internacional deve regu
lar as relações internacionais, A for· 
ça deve ficar subordinada à leL 11: 
necessaria uma instituição interna
cional baseada no reconhecimento de 
uma obrigação moral obj_etiva e não 
s/i na força coesiva de um acordo pa
ra a preservação de uma paz justa e 
o fomento da cooperação internacio
nal em prol do bem comum da comu· 
nidade internacional. 

A instituição internacional deve 
ser universaL Deve influir, com o de· 
vida respeito à igualdade basica de 
direitos, de todas as nações grandes 
e pequenas, fortes e fracas. Sua cons
tituição deve ser democratica. Em
bora seja razoavel criar um canse· 
lho ~e segurança com numero limi· 
tado de membros, este conselho não 
dPve servir de instrumento para o 
dominio Imperialista por algumas na
ções poderosas. Perante o mesmo, 
cada nação deve apoiar-se em seu 
direito e não na força. Não se neve 
permitir a qualquer nação que iul· 
gne seus proprios casos. Deve reco
nhecer francamente que para as na
ções assim como para os individues, 
a' vida não é estatica. Deve portan
to dispor em sua constituição de for
mulas para a revisão de tratados 110 

interesse da justiça e do bem comum 
ela comunidade internacional assim 
par1, o reconhecimento da madureza 
dos povos na familia das nações. 

A função do organismo internacio
na1 deve ser a manutenção da paz e 
a segurança internacional, 0 fomento 
da cooperação internacional e a ado· 
ção de normas comuns para a solu
ção dos problemas economicos e so
ciais e outros relacionados com a hu
mar.idade. Para a manutenção da 
p1.z, é. razoavel que o ori;anismo te
nha à sua disposição recursos para 
exercer coação contra as nações que 
se coloquem à margem da lei, mes
mo o uso da força militar. 

Ao fomentar e promover a cóope-
1·açâo internacional .deve tratar de 
garantir às nações pequenas e fracas 
as oportunidades necessarias para 
que dêm a seus povos niveis de vida 
razoaveis e deve tratar de impedir o 
monopolio egoístico daeqµ~t~riaf! prj• 

mas necessarias à estabilidade eco• 
nomica das demais nações, 

A .cooperação internacional, para 
ser efetiva, exige deveres definidos 
das nações mais favoraveis. Ne
nhuma nação pode observar sem 
preocupação a existencia de condi· 
ções em consequencia das quais mi
lhares de trabalhadores de qualquer 
pais careçam da oportunidade de ob• 
ter de seu labor uma compensação 
acl.equada para O sustento ele suas 
familias. As nações ricas em recur
sos devem recordar que a posse de 
bens não exclui os deveres sociais 
da supervisão. As noções dotadas de 
genio inventivo e produtivo estão 
obrigadas a suprir razoavelmente o 
necessario às demais. 

A~ nações devem estabelecer com 
garantias efetivas rotas mundiais de 
comercio e linhas ·universais de co
municações a todos os paises respei• 
tadores da lei. A legislação nacional 
de proteção de legitimas interesses 
naciona!s, não deve impedir a cor
rente do comercio internacional nem 
a justa função social de cambio in
tern8.cional de moedas. 

Na organização internacional deve 
hav'e, uma Corte Mundial a qual se
ria msubmetidos todos os litígios jc1• 
ridicos entre as nações. Suas atribui
ções não seriam simplesmente de &s
sessora, senão de julgadora, tornan
do-se necessario para o perfeito íun• 
cionament0 dessa Corte o desenvol
vimento do direito internacional. 

Uma autoridade internacional com• 
petente converterá em legislação no
sl'iva os principias da lei n1oral em 
se.is a&petos internacionais e a es
ses princípios serão adicionadas <lis
posições contratuais positivas e a 
Cart8 e a legislação da organização 
internacional. 

A Corte Mundial deve receber atri• 
bulçõe~ para adotar decisões nos ca
sos que lhe sejam submetidos quer 
por qualquer das partes interessadas, 
qner pela organização internacional. 
Deve ter autoridade para levar suas 
decisões à organização internacional 
afim dP que sejam executadas. 

Seria im1til estabelecer uma Corte 
Mune.ia' sem o, dil1eito de exigir a 
execução ele suas decisões ou se o 
cumprimento das mesmas estivesse 
sujeita ao criterio da organização in· 
ternacional. 

As nações que se recusarem. a sub· 
meter sc:,us litígios, - que constltui
rem uma ameaça ao bem comum do 
mundo - à organização internacio
nal, serão tratadas conio estados a 
margem da lei. Por outra parte a P.r• 
bitragem obrigatotia nas disputá's in, 
ternacionais que- ameaçam a paz 
mundial, marcará um progresso no, 
tavel nas relações internacionais, 

A ori:anização internacional, ja-
mai3 deve violar a justa soberan'a 
das nações. A soberania é um dir0i
to que precede à personalidade ju
ridica de uma nação, a qual a orga
nização internacional deve salva
guardar e defender. 

Entretanto, a soberania não !se:n, 
ta uma nação de suas obrigações pe
rante a comunidade internacional. 
Aincla mais, mesmo dentro. do Est?,
do, a soberania nacional deve ficar 
limitada pelos direitos inatos do ho
mem e da familia. Desde que a . au• 
toridade civil não éonfere tais direi
tos divinos tam bem não pode violá
los_ 

A ideologia de uma nação em. sua 
vida interna é de interesse da comu
nidade nacional. Repelir esse princi• 
pio equivale a sustentar que a viola
ção dos direitos inatos do homen1 
em um pais qualquer por seu proprio 
governo, não tem relação com a paz; 
mundial.· 

Justamente nestes momentos no 
interesse .da paz mundial, nossa na• 
ção esforça-se para destruir cerras 
ideologias que Violam os direitos hu• 
manos nos países que estamos Jiber• 
tando, Sustentamos que para que 
exista uma paz genuína e duradoura, 
a organização internacional deve exi• 
gir como condição essencial para fa
zer parte da mesma, ·que cada na!:iio 
garanta por meio de uma lei e res
peite de fato aos direitos inatos do 
homem, da familia e dos grupos mi• 
nor!tarios em sua vida civil e religjo• 
sa. Nossa geração deve saber,. El:;111 

a menor duvida, que a existencia da 
tirania de uma nação qualquer amea
ça à paz. 

Não se pode confiar que uma nação 
que nãc concede a seu povo o go
zo pleno de seus direitos humanos 
inatos, coop·erará com a comnnidndê 
Internacional para à manutenção de 
uma paz que assenta no reconheci• 
mento da liberdade nacional. Tal na
ção seguirá sua propria egoística po
lítica internacional, aplaudindo en• 
tretanto, apenas com palavras, a co
operação internacional. 

Está dentro de nossas possibilid:i• 
des _iniciar uma nova era, a era que 
os ,povos almejaram atravez dos se• 
cuias, a era em que as nações vivam: 
unidas pela justiça e a caridade. 

É uma esperança cristã que deve• 
mos realizar, a esperança de termos 
um mundo em paz, um mundo rle 
estados soberanos que cooperem pa. 
ra assegurar a todos os homens o 
gozo pleno de seus direitos, um mun• 
do de homens livres e de nações· li• 
vres, cuja Jiberdad e esteja garanti• 
da pela lei. 
· Quiçá ·chegue a guerra, porem eé 

'se realizar noss.a espe-rança será uma, 
guerra de cast1go empreendida con• 
tra as nações que se colocaram àl 
m:i.rgem ela lei. Atravez de todos os 
sacriflcios desta guerra recordemos, 
sempre, como recordamos hoje as 
palavras de nosso Primeiro Magis• 
trado, escritas no começo do'confli-t 
to. · 

"Ganharemos esta guerra e na vi4 
teria não procuraremos vingança, se,i 

não o estabelecimento de. uma ordem 
internacional em que o espjrlto de 
Cristo ·governe. os .coraçõe~ dos ho. 
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OS MONOPóllOS INTERNACIONAIS 
AMEACAM A lUTURA PA.Z MUNDIAl 

;,_~7 

Energica ôeclaração ôe sociolo"gos 
catolicos dos Estados Unidos· 

Por intermedio da. N. c., oriunda. de 
Washington, chegou-nos a noticia se
gundo a gual o "Post War world Com
mtttee ,; (Comité de Post-Guerra) da 
Associação catolica Pró Paz Internacio
nal,, ao advogar uma politica' economica 
que faça f11lir equitativamente a todos 
os homens ·o.s bens criados por Deus, de
clara. que !é preciso "desarraigar o na
cionalismo egoista e os estreito~ Interes
ses de classe, que engendram contendas 
no interior das nações e no campo in
ternacional". O documento pede "uma 
mudança. de atitude dos povos da Ame-
1'.ica e da. Europa" para conseruir uma 
cooperação entre os governos e os povos. 

Integram o Comité eminentes educa
dore~. economistas e Intelectuais catoll
cos dos Estados Unidos. seu presiden
te é Marie J. carron, da Fundação de 
];'az Mundial, de. Boston. A declaração 
decididamente condena "o antigo isis
tema. de vida economica do ~iundo: uma 
concorrencia. sem freio, moderada ape
nas por barreiras lsolaclonistas : prote
tora&"; e adverte que os monopollos in• 
terna.clonais ou "carteis" podem ser a 
causa. de outra guerra muncjlal. "Plor 
seria, todavia,. se os tais "carteis" cals
gem sob o domlnlo dos governos", acres• 
centa a çtecJaração, intitulada "Orien
tação Economica Internacional", e cujo 
texto integral é o seguinte: 

UM PROBLEMA CRUClAL 

·'O que· se deva fazer com os mono
l)Olios e •• carteis" internacionais, e .com 
os aco1·dos comerciais que em grande es
cala. controlam a. produção do mundo, o 
trabalho, os preços, o intercambio e as 
J>&tentes, é prqblema de tão grande im· 
portanc!e. quanto o problema que slg-1 

nlfica escolher um sistema polltlco ade
quado para prevenir as gue1Ta.;. Uma 
vida economlca desajustada e erronea 
não é som~nte upia tragedia em tempoy 
de paz mas tambem uma causa primor
dial de guerras futuras que podem che• 
gar a desmoronar todo o sistema de or
ganização concebido hoje para as evitar. · 
. "Enfrentamos um problema. crucial. 
Aindll. que esteja constituída por partes 
diversas e habitada por povos diferentes, 
& terra. é' u:ia; e é imensamente rica. C. 
'à.ntigo regime economfoo do mundà --,: à 
livre concurrencia. moderada. ~omente 
:pelas· bimelras lsolaclonistas e profoto
ràs,' foi um sistema. erroneo · e i:-:·ejudl-
cial: · 

"Entregar o controle da vida. economl
c:a internacional a llomens ambiclos.os e 
~saciados , por meio de '' carteis" 
(trusts) comerciais, é pior ainda. .Mui
to pior seria, entretarito se tais .. " cai;-

teis" caíssem sob o completo domlnlo 
dos governos. 

"Contudo, é preciso formular acor
dos economic06 de alcance mundial. Co
mo já o dlsserã Pio XI, "convlrla. que 
varias n!tçóes unidas em seus estudos 
e trabalhos, posto que economicamente 
dependem em grande parte uma das ou
tras, promovessem com sabio, tratados 
e instituições uma grande e feliz coope
ração (Quadragesimo Anno). Os acor
dos economtcos são imprescindlve!s para 
distribuir com justiça tanto os proci utcs 
de escassez relativa, como o petroleg, 
~orno os que existem em grande quanti
dade, como os tecidos. A concorrencia 
mumila.l não resolve nenlmm destes pro
blemas: tambem não os resolvem a.s ta
rl!as, mesmo Quando os acordos multi
laterais de tarifas reciprocas consti· 
tuam uma solução parcial. Para asse
gurar o bem-estar mundial !mpõe-~e 
a. necessidade de uma imedia.ta direção 
Internacional na distribuição dos re
cursos. 

NOVO .CONTROLE E NOVOS 
PROPOSITOS 

"Quem deveria. guia.r a economia mun
dial? com ·que propositos deveria 
gula-la? 

"Em gera.l já o tem feito, até hoje, os 
llomens de 1tegodo, por meio de "car
tela" que eles mesmos criam. · Os res
pectivos governos têm apoiado este:, 
"cartels ", às vezes de.scuiciando de toda 
vlgilancla sobre eles. Esta direção teve 
por fim conseguir maiores iucros nos 
negocios e acumular mais poderio para 
a guerra. 

"Algo novo, na supervisão e nos pro
posltos, deve guiar os acordos economi
cos do mundô, para que possam sat!.s
!azer a11 exigenclas da lei mora,l, Tais 
exlgencias foram compendiadas por Pio 
XII nestas palavras: "Dos bens cria
dos por Deus para todos os homens, de
vem fluir equitativam&nte todo.s, segun
do os principies da justiça e da cari
dade·". 

"Para. assegurar que assim seja é pre
ciso chegar a acordos economicôs a ser
viço cio bem comum dos povos. Para 
que se consiga este fim, deve haver uma 
supervisão governamental; que dêve .ser 
feita pelo governo, pela agricultura ê co
mercio. 

"Sem duvida, nas atuais circw1stan
c!all,. talvez sejam muito poucos os acor
dos·, mundiais que se conseguiram subs...:. 
crever, com estas normas. 

"Por conseguinte, devemos restringHas 
aos poucos acordos que se possam for
mular uos dias tumultuosos Que vive• 
mos'•. 

O 0010 AOS CATOLICOS 
· .tomo ~ explicar o odlo e ogerisa de 

hoje contrà o catol!c!.smo? se os cato
licos do primeiro a.o . ultimo seculo tra• 
balham para o bem das almas, porque 
tanto adio e perseguição ao nome ca-
tollco? • 

N!nguem · poderá negar que o mundo 
está. posto sob os pés do maligno, por
quanto existe o rancor contra a virtu
de e moralidade. Tudo convulsionado, 
tudo vai de mal a pior na sociedade 
contemporanea.. Os maus triunfam. No 
meio do catacllsrna geral cada catollco 
é um enigma, um· espetaculo diante de 
Deus, dos Anjos e dos homens. Virtu
des heroicas de um lado e guedas pro
funda.a de outro lado na sociedade cha-

. mada moderna. Os erros se alastram 
por toda, a. terra: Impende multa ora
ção. . . O demonio como leão furibundo 
rodela. a pobre humanidade' procuran
do pre.saa para. devorar. Tantos homens 
:;e revoltam contra a. religião e· a pre
varicação é grnnde. Os vicias e paixões 
:faZêm vitimas em toda as camadas so
ciais. · Os chama.riscos são foi·tes e mina
zes, Todos juntos atacam de uma só 
vez o catolicismo como se . este fôra o 
unlco culpado. O liberalismo, materia
lismo, nazismo, comunismo, racionalis
mo, po.sitlvismo, maçonaria, protestan
tes. ·esplrita.s, ateismo, anarquistas, ln-

. diferentes e absentelstas. • todas estas 
kleologlas messian!cas rapidamente 
a.va,nçam e tomam grande vulto em to• 
do· o mundo civilizado. Todos juntos 
combatem !ermamente a religião cato
Jlca. Não toleram de forma alguma. a. 
vida. catol!ca. Por que? Justamente por
que a. Igreja não faz o que eles gue
rem. · Eis a 01·!gem de tanto combate 
cerrad9. Todos os prlnciplos têm o di
reito de viver à luz do dia, menos a 
Igreja. Por que será? E no entretanto o 
catolicismo é o fruto lldlmo da verda
de eterna e sempre lutou !)€la melhoria 
dos homens na terra em dois .mil anos. 
Todos os prlnciplos errados cavam a 

· dtsgraça. da humanidade. 
Qual das modal!dades tantas opostas 

pode oferecer uma pagina comparativa 
à eflciencla catolica, hoje ou ontem? 

Os catqllcos desejam a vida, os inimi
gos buscam a morte; os bons procuram 
a paz, os ma.us só . querem a guerra; 
uns colirnam a virtude, outros vivem 
ele pecados e desmandos fatais. . 

Cori10 elevem, agir os catollcos no 
aluvião de tantos males Que campeiam 
no mundo contemporaneo? Confiança 
e oração. Jamais desanimar na luta pe
lo bem. .C<?,.'tlbater como um verdadeiro 
soldado · de ·. Cristo neste _ seculo vinte, 
tal como os primeiros c.ristão,s; nos prl
mordlos das cil.tacumba.s. Rêvestlr co
mo e.ste.,, ~. 11.Xl11?,duras dá fé. tomar a. 

Padre Palma 
couraçá. de hômem. novo. Não temer as 
furlas dos inimigos das almas. Não eles
~ansar ·na viagem celere do berço ao 
tumulo. Fazer o bem a todo o custq, 

* *· * 
Todo o bom catollco dev~ oferecer às 

a,rmas traiçoeiras · de fidaga!.s inimigos 
011t1·as armas mais poderosas e nobres, 
se a defensiva, · mostra resistencia, a 
ofensiva mostra tenacidade e valor; A 
ofensiva catollca deve ser sempre a 1110-
cenc!a. da vida .e o cultivo severo da 
caridade. A de~n.siva. deve ser a pre
ce, o perdão sempre, o verdadE:iro amor 
a. Deus e ao prox!mo. Perdoai-lhes, por
que eles não sabem o que fazem .•• 

Os catollcos devem sentir com a Igre• 
ja. gue se conserva sempre a: mesma de 
geração em geração. · Os Inimigos se re
vezam no ataque generalizado contra os 
setores da. '" Ecclesla Ju.storum ". 

O . catolicismo jamais poderá deixar 
de fazer o que tem feito durante vinte 
seculos. Nunca poderá fazer causa .co
mum com os inimigos da religião Gos ' 
Apostolas até os dias de hoje. E ela irá 
até os dias do anti-Cristo, profetizado. 
Os Inimigos mais -.alorlsam a Igreja; 
ela. de rato merece o.s odlos ele seus opo 
sltores, ielxaria de ser o que é se an
dasse de braços dados com os tais .•• 

A Ig1·eja conta o numero de suas vito
rias pelo-nume1-o de combates. Os Ini
migos pequenos e internos não a aba
lam em seu pedestal divino. Os grandes 
inbnigos mais a valorisam. Eles passam 
e ela. fica. Os catollcos de ação trabá
Jham varonilmente pelo bem de tódos, 
enquanto os i:naus elemlfntos cifl'am sua 
maior grandeza em fazer todo o mal a 
si mesmos e a toda a humanidade, ia
voneando as. paixões e crimes. O mais 

belo florão da Igreja ~a.tolica é ser mar
tirizada e oprimida pelos algozes •da hu
manidade. Estes tramam todo o mal e 

· os catollcos vencem até món·endo na 
pratica do bem. É natural. · Todo o ca
to!lco deve ter a gloria de merecer o 
odio de... Satan.ás. 

(Do "Lar , catollco ") 
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Notícias dos Estados 
ESTADO DO RIO 

O EXSINO PRll\1ARIO NO ESTADO 

NITEROI, (ASAPRESS) - Na exe
cução do programa de construções esco
lares no Estado foram dispendldos cer
ca de 30 milhões de cruzeiros. dos quais 
só em Niteroi foram empregados •. , .. , 
4.700.000 cruzeiros. Desse total.. parte 
foi empregada na construção de 20 gru• 
pos escolares e de 40 escolas tipicas ru· 
rais, alem de diversas escolas isoladas 
e parques infantis'. Inclusive. a aqu1Sição 
do estadlo Calo Martins com a cons
trucão de uma piscina e iru;ta!ações pa
ra 'tratamento d 'agua. 

No corrente ano, varias obras que es
tão em andamento deverão ser conclui
dru: e quasl todos os munlciplos f_lu~nl
nenses já contam com escolas t1p1ca.s 
rurai.'l, havendo duas delas em campos 
que é o municlpio de maior extens.ão 
territorial. 

REZENDE I!\'UNDADA 

NITERO!, U-3~.PRESS) - Noticias 
chegadas da ddade de ~zend~, h1for
mam que 2:; agu:>.s do rio Para1ba con
tin\!3.!~1 a subir provocando varias inun
daçúc~. 

A,;::1:1'.am as noticias que a parte bai
xa e::, cidade de Rezende foi inundad_a 
em comequencia da enchente do refen
do rio. 

ALAGOAS 
JORNALISTA CONDENADO 

'MÀCEIÓ, (ASAPRESS) - O Tri~u
n~ t cie Apelação do Estado, remudo, 
condc~,ou o jornalista Lu!z Silvestre, dl· 
retor da "Gazeta de Alagoas" e mem
bro do conselho Administrativo do· Es· 
tado, à pen:i. mlnlma do delito de !ln• 
guagem. · . 

Ne.ssa questão era querelante o ma
jor da Força Policial, FrancLsco Alves 
Mata, att~l sr~tetario da Interventoria 
Federal. Lu!2 S!l\'estre Já havia sido 
absolvido no · jt1lGamc11to do IJ'ribunal 
Espedal de Juri. 

Rio Grz:!11de do Sul 
VIAGEIII DE ESTUDOS DE 

FERROVIARIOS 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) -
Nos fins do corrente mês ou prlnclpio.s 
de ma.rço, seguirá para Montevldéu, uma 
delegação de ferrovlarios de.ste Estado, 
que irá em viagem de estudos das co
municáções existentes entre os · dois 
pai.ses. 

A deler.ação será chefia.da pelo coro
nel Brochado Rocha, diretor da Vl;ição 
Ferrea. do Rio Grande do Sul, 

PAR'\' 
AFOGADO NA BAíA DE ll'IARAJO 

BÊLEM, (ASAPRESS) - Pereceu afo• 
gado quando viajava na bafa de Ma,ra
jó, Frei Zacarias Fernandes. religioso es
panhol que servia 110 municlp!o 51e So~
re, realizando grande obra crJSta, e eta 
grandemente estimado. 

MINAS GERAIS 
0 DESENVOLVIMENTO DE BELO 

HORIZONTE 

BELO HORIZONTE, (ASAJ?RESS) . .,
Posto gue tenha sido criada para. cen•' 
tro pol!tico. e admiqlst~·atlvo do Estado, 
esta. capita:! de~envolveu·SI/ a ta,! po!,'lto, 
que já ,pôdl) sei'J?iocada e11trf !\S, gran-
des metropoles do '.Brasil. . 

Em reiação ao ensino· prhna1·!0; · Be1o 
Horizonte· somente··é superada pela• C!l.· 
pital da Republica e. por São .. paulo, . 

De cada ,100. habitantes. de .Belo Ho• 
rlzonte, 80 são alfalJetfaados. .· . . .. 

como centro Industrial, a ca.pltal é 
superada por Rio, São Pa.u1o • e J:>or!o 
Alegre, o mesmo sucedendo em relaçao 
ao movimento banca.rio. 

No ano de 1943, o movimento l'te Yen
das mercantis atingiu a elevada: soma. de' 
7 bllllões. 300 milhões de cruzeiros, con
trn 10 bilhões em Porto Alegre, e 5 bi
lhões e 200 milhões eín Recife. 

Diariamente em Belo Horizonte, rea
lizam-se operações mercantis no valor 
de 20 milhões e 600 mil cruzeiros. 

Outro dado interessante sobre a sede 
do Estado, é o fato de ser Belo Hori
zonte a. capital onde mais se lê, pois 
conta com o maior numero de livra
rla3, proporcionalmente à sua popula- . 
ção, em virtude da qual, está colocada. 
em 6.o lugar entre as mais populosas 
do territorio nacional. 

ENCHENTE EM ITAJUBÁ 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) 
Noticias vindas de Itajubá ln.formam 
que grande . enchente, de enorme pro
porção, assolou aquela cidade, tendo as 
aguas do rio Sapucai subido a um nlvel 
que ha muitos anos não se verifica. 

Foi posto em pratica, com ll; pos.sivel 
rapidet, um serviço de salvamento, feito 
pelo Batalhão de Pontoneiros, a.judado 
por populares. · 

Mail, de cem predios ruiram, desabri
gando um grande numero de fam!llas. 
São elevados os danos materiais cau
sados à lavoura e à cidade, sendo os 
mesmos estimados em cinco milhões de 
cruzeiros. 

Foi organizado um · serviço de socorro 
às vitimas da enchente, tendo o Prefeito 

apelado para o governo do Estado, no 
sentido de conceder um auxllio para, a 
recoitstrução das habitações desmoro
nad~. 
LIGAÇÃO TELEFONICA COM SAL• 

VADOR, RECIFE E NATAL 
BELO HORIZONTE. (ASAPRESS) -

Foi inaugurado o serviço de comunica• 
ções telefonlcas entre a Companhia. Te
lefonlca Brasileira e as redes de trafe
go mutuo, ligando esta capital a sa:1va
dor, Recife e Natal. Trata-se de uma 
medida de grande alcance, que muito 
beneficiará· esta cidade. 

MARANHAO 
MOVIMENTO DO PORTO 

AO LUIZ, (ASAPRESS) - Deram 
entrada no porto desta capital, duran
te o ano de 1944, 3.587 emba,rcações a 
va,por, motorizadas. e a vela, com 138 
mil toneladas de carga geral. 

As mesmas embarcações levaram de 
São Luiz para outros portos brasl:lelros, 
137.700 toneladas. 

MATOGROSSO 
LINHA AEREA CUIABÃ-RIO 

i ' 
CUIABA, (ASAPRÉSS) - A Empre• 

sa. de Tran.sportes Aereos "Cruzeiro do 
Sul" vai inaugurar uma linha desta ca
pital ao Rio, passando por Golania e 
Uberaba. Trata-se de uma. Iniciativa 
de grande lmportancia, que virá servir a 
uma rica região do pais. 

,. 
l 

G O 1 A' s 
PETROLEO EM GOIAZ7! 

•"" 
~ 

GOIANIA, (ASAPRESS) '-:- Anunciam 
de Rio Verde, que a.caba de ser confir-
1nada- ali .a noticia, divulga.da. 11a. dois 
anos atrás pela imprensa local, i;obre 
a de.scoberta de um lençol petrol!fero 
naquele municipio. O referido lençol 
começa 110 di.strito de Chapadão, es;. 
tendendoaso por ~lo Bonito; · antigo 
Cala.ponla, até as fronteiras 'de Mato 
Grosso, na região do rio Araguaia. 

Recordasse, a proposito, o testemu
nho do profes~or Guilherme Millwa.rd, 
da. Urilver$lc!a.de· de São Pâulo e éonhe·
cido geologo, que fez interessante pes
quisas na zona do sudoeste goiano,. naa 
quais ficou positivada a. existência do 
"ouro-negro" no centro e oeste de 
Gornz. · 

2,a FEIRA DE ANIMAIS DE GOIAZ 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Está des• 
perta,ndo grande interesse nesta càpltal 
e no interior do Estado, a realização em 
maio proxlmo, da 2.a Feira. de Anlmà!.s 
de Golaz, a qual será efetuada na mes
ma. ocasião em que se reunirá o 3.o con
gresso Pecuarista. do Brasil Central. 

A Soc!iedade Goiana de Pecuarla, que 
promove aquela. exposição. desde agora 
vem tomando providencias no sentido 
de gue a. mesma se revista de pleno ex!• 
to, já tendo conseguido o apoio .do Mi
nisterio da. Agricultura. e do InterventQr 
Federal de Goiaz. 

REPRESENTANTE DO "LEGIONARIO" 
EM BELO HORIZONTE 

A representação do LEGIONARIO em Bélo Horizonte está a cargo da 
FEDERAÇÃO DAS CONGREGAÇÕES MARIANAS na pessoa do sr. Ho
racio Deodoro da Silva Jr., residente à rua dos Caetes, 109. 

,Para tomada e reforma de assinaturas, compra avulsa e de numeras 
atrasádos, etc.,· podem os nossos leitores dirigir-se ao sr. Horacio · Deodoro f 
da Silva Jr. 
._ ___ ___,__ 

AS PRIMEIRAS CC. MM. DO CANADA 
A primeira C. M. canadense compunha=se de índios 
hurões ----.:. "Sua devoção seria tida por extraordina• 

ria até mesmo nos claustros" 
Transcrevémos do n. de janelr<J· 

fév~reiro de 1945 da "Estrela do 
Mar" a seguinte noticia. historica d.1.s 
CC. rifM. do Canadá: 

1654' - É fundada· uma C. M. pelo 
Pe. Pierre Joseph Marie Charmont 
entre os hurões da ilha de Orle<1-ns 
sob o titulo dé Santa Maria. · 

1657 -'- São fundadas três outras 
congregações entre iroqueses e ou, 
tros indios. 

1657 - 14 de fevereil·o. Quarta,fei
ra de Cinzai,,, o Pe. Jósé Antonio 
Poucet realiza a primeira reunião 
dos congregados de Nossa Senhora 
com doze membros. - 24 de· feverei
ro. O Pe. V'ignard celebra à primeira 
missa na capela da Congregação de 
Nossa Senhora por ocasião da pri
meira reunião de congregados, onde 
S, de Charny é eleito presidente da 
congregaçã.o. 
.. 16~4 - 5 de outubro. Entre os alu
nos .. do Colegio elos Je;ruitas .em',Que

bec, o Pe .. Pedro Pijard funda·~uma 
pequena Congregação. 

1693 - 3 de maio. A Congregàç:lo 
da Assunção é eregida canonicarae11-
:te1 em .Vila Maria .pelo· Pe. Francisco 
Vaillant. O seu primeiro presidente 
foi'' Ô tenente-general l\Iigeon. 

1791 - A Congregação da Assun• 
ção sobrevive a0 desaparecer o ui-

. timo Jesuíta ntontrealense, o Pe. B<?r· 
11arclo \Ve!I, falecido em Montreal em 
1791. Esta C.M. é à atual Congrega
ção de Nos·sa Senhora dos Anjos, 
ereta. na igreja de Nossa. Senhora e 
dirigida pelos PP. de S. Sulpicio. · 

1906 ·- 4 de fevereir,o. Além da 
Congregação dos homens, é fundada 
outra Congregação· sob o titulo de 
Assuuçãó, ereta na Capela do Cora• 
ção de Jesus. O seu primeiro .. diretor 
foi o Pe. Garceau. 
· A respe:to da primeira Congrega

ção fundada no Canadá, entre os hu· 
rões, dá·nos a revista "Militàntes" 
d_e Nicaragua, (maio, de 1944) :i.s se· 
guintes indicações: 

Baldados havian.1 sido os esforços 
heroicos dispendidos por outros mis
sionarias, desde 1615, para erigir CC. 
MM. no Canadá. Uma nova tentativa 
dos Jesuitas em 1625. foi cqroada cie 
resultados mais felizes. Alguns da
dos de 1650 nos revel.am pol'meno
res d.e uma C.1\1. de hurões, os qµr,.is 
expulsos de seu territorio pelos fe
rozes iroqtieses, haviam chegado a 
Quebec a refugiar-se sob a proteção 
dos colonizadores. Antes de ingres· 
sar nesta Congregação eram subme
tidos os indios a solidas provas e- a 
uma rigorosa seleção, E preclsamen~ 

te, por não admitir senão a .congre• 
gados escolhidos, em breve chegou 
esta Congregação a ser muito nmne
rosa e a distinguir-se por seu fervor. 
Em grau admlravel praticavam-se as 
virtudes, especialmente as que, mais 
dificels a todo hometn, pareciam 
mais diflceis a todo ho111em, parectaip 
mais incompativels ainda com a na· 
tureza dos hurões: a castidade, a 
mansidão, .e a vingança cristã · que 
consiste em perdoar as ofensas. 

Visitando um miss.:onarió um cam• 
Po de concentração de hurõps, 1irl
sioneiro,s de seus implacavels inimi
gos, encontrou entre eles varios con· 
gregados, a réspeito dos quais escre
via em 1656: "Vi a flor da Congrega
ção dos hurões, pris!oneiros ent!'e os 
infleis; sua devoção seria tida, por 

. extraordinaria até, m()stno, nos. ·claus
tros". 

Comóvedont em· extremo é a vida 
e~crita. em' .1613,. elo. c'o.ngregado iudio 
.l\~igu~I 4yalu.iili, fal~ciàp em odor ele 
san11.dade aos 17 anos, .em 1609. · 

O EXMO. MONS, SALVADOR 
MONTES DA OCA E SUA 

VIDA .RELIGIOSA 
'.f!lm nosso numero de 21 proximo paii-, 

sado, publicamos a noticia do fuzila
mento do Exmo. Revmo. sr. Bispo D. 
Salvador Montes da Oca. 

Agora, de posse .de novas Informações, 
podemo,, dar alguns dados sobre a vi
da. deste virtuoso Prelado, vithna da sa-
nha nazista. · 

O Exmo. Revmo. sr. D. Salvador Mon
tes da. Oca, depois 0 de renunciar a Dio
cese de Valença, na Colombla,. pediu 
à santa Sé à licença necessaria para se 
flJ.zer religioso. 

Tendo sido chamado para o estado 
mais perfeito,. entr~u para. a congrega
ção do Santlssimo Sacramento, em um 
de seus conventos situados na ttalia. Fez 
o Noviciado, sob a direção do Revmo. 
Pe .. Matheus L-Ocatelli, muito conhecido 
entre nós. Professando. logo a seguir, 
foi .nomeado ·Diretor Espiritual do Se· 
minarlo Maior do.s · Sacramenti.nos. 

Depois de prestar relevantes serviços 
à Congregação dos Padres sacramentl.,. 
nos? sentiu-se atraido ·a uma vida, ain
da. mais afastada do mundo. Com as 
licenças necessarias, entrou, então, pa.ra 
a. Ordem dos· camaldulen.ses, onde foi 
encontra-lo a satanica perseguição ·na
zista, que o fuzilou no dia l O de 6etem• 
bro de 1943. 

Indicador Profissional 
' . -------------------------------A D V O G A .D O S 1 

• 
' ----------------, 

Dr. Vicente Melilo-
Praca. da Sé. 23 • 2.0 andar • Sala. 2H · 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira· 
1 

nua. Qulntino Boca.luva, 176 - . li.o 
· ndar .... Sala 323 - Tel.:_ 2•7276 i 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Rua !'lão ber.to, 224 - 1.o andai' l 
Sala 3 - Tel.: 2-1643 ,.-, S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
Hua Benjamim Constant, 23 • 4.o e.nd. 

Sala 88 ,..., 'l'el,: 3•1986 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra· do Prado 
Eng-enhelro ArqultC'to 

Arquitetura re:lgl<>~ coleglos, re!II•. 
denc1as cnl.,tlvas 

l't.U!I T,1bAro Ba<laró, 461 ,...,, $ão ,l?a.1110 
:i:c1,: z.731a • -

MEDICOS 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

Clfnlea Medica 
Cone.: R. Marconi, 34 - );.o andar 

Apart.o ~:Í - 's'el.: 4-3, l 
Res,: Av. Agua. 1 Branca n. 96 

Tél.: 5•5829 

Dr. Camargo Andrade 
no·ença• de Senho.ras - Parto• 

Operaçlle• 
Pa Ben, Portuguesa e da ,Maternidade 

de s. Paulo 
Com•.: R. Senador b'eljó n. 205 

'l'~L; :i-27U - Das 14 á.s 18 horás, 
Saba.do: Uas 10 ás 12 horas 

Res.: Rua Rafael de Barros, 457 
>J;el.: 7•4563 

Dr. Celestino BourrGul 
ltes.: J..go. s. Paulo, 8 - '.L"e!.: 2-2~23 

Cons.: Rua 7 de Abril, 235 
Das 2 ás 6 hora.~ 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

11>0 ·. ROSJ>J•rAL DAS CLJN'ICA5 li: 
SAIIIA'l'ORIO . SAN'l'A QATARJNA 

CIHO.HGIA DAS VlAS BlWARElS 
Cone.: Rua Marconi, 34 ·- a.o andar 
Fone: 4-8717 -· Das u ts 16 horas, 

;1..,; .R,ald,ncla: Av, PaeaembQ, 10H _. 
· ;F9ne: ~-26Zi 

DfAB.ETES 

Dr. Mauricio · Levy Junior 
Especia,llzado em Dietologta no ins
tituto da. Nutrlçã.o, de Buenos Aires . 

(Diretor: Prof. P. EsouderoJ, 
D. I BETES I Obe~ldade e deruala •l,•en
ça• da N11trl1:lio - "l.~&lmes allmenta
l"er en1 scral - Diaturhfos nervoaoa 
Cons.: R. Barão de ltitpetinlnga, 273 

- 6.o andar ..., salas 6•H a 6-J, 
Consulta,s: .Da.a 15 á.s 18 horas. 

~els,: Resldencla - 7-1029, e Con
sultoria - 6-2348, 

R Al OS X 

Dr. J. M. Cabello Campos 
lllEUlCO RAOIOLOGIS'l'A · 

Rédlo•IJla&l'nl!atlc!Oa '- E:uomea 
l'tadlolG&"lcoa a domicilio 

Oons.: · R\1& Marconi, 94 Oldttlclo 
Pa.steui•) 2,0 9;nd .. -: 'l'el,; .4·0666 

Res.: Rua 'l'upl, 693 - '.rél.: 6•f,Q41 
Sã.o Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende· · Filho 

Medico homeopata da C. A.. P. da 
Sc,ro,:a.ba.na, Dlreto.r clinico do Am
bulatorh> Horneoi,a.ttco do Ca.rmo. 
C:nn11.~ R. Sênado,, Feljô, '206, Úile!Ó• 

' ne, 2~0839. Res,: 8•6471, Marcar ho .. 
1a,, das 3 ás 6 h.oras pelo tel,; :~osat, 

EMPRtZA AUTO • VIAÇÃO 

S. PAULO SANTOS LTD~., 
Cr$ 20,00 

Pnibus diariamente de hora em hora entre S. Paulo. Santo., 

S. 1:'AULO 
Rua .Mauá N.e> 670 

.Fone: 4-3676 

SANTOS 
Rua do Comércio N.0 32 · 

;,., Fon~ i 6-777 

Homenageando as vitimas do comunismo. 
.. 

Grande concentração em Recife Toda 
a cidade presente - Romaria aos tumulos 

dos mortos na barbara intentona . 
Pela passagem do nono aniversario 

da intentona comunista, que assolou 
o nórdeste brasileiro em 1935, COll· 
seguindo durànte alguns inomentos 

·dominar aquela região, foram realiza
das expressivas homenagens em totlo 
o norte do país, à~ vitimas do co-
munismo. · 

A CONCENTRAÇÃO 

Desde às 7,30 horas do dia 27 de 
n·ovembro proximo passado, começa
ram a chegar ao parque 13 de maio 
da cidade do Recife delegações de 
patrões e operarias, dos Centros Eda
Mtivos, da Leg!ão Brasileira de As· 
slstencla, Escola Normal Oficial, as· 
sim como representações do Quartel 
General Regional, corpos de trqpa e 
estabelecimentos do Exército, oficla
lidade e · pra!)as da Aeronautica, ofi
ciais ~ marinheiros da nossa Armada, 
elementos da Força ·Policial de Per
nambuco. 

Viam-se ·no Pa·rque 13 de l\Iaio o 
interventor Agamenon Magalhães; 
general · Isauro Reguera, comandante 
da 7.a Região Militar; almirante 1 Dur
val Teixeira, comandante naval · do 
Nordeste; almirante Soares Dutra, 
comandante das forças navais do 
Nordeste; · ·general Amaro Bitten· 
court, comandante da 7.a D.I.; coro
nel José Arnaldo Cabral de Vascon
celos,· comandante da Força Policial 
do Estado; prefeito Novais Filho; 
drs. Etelvino Lins, Gercino de Pon
tes, José do Rego Maciel e Manoel 
Rodrigues Filho, .secretarias de Esta
do; dr. Nilo Pe1;eira, diretor do D.E. 
I.P.; .comandante Flavio' Medeiros, 
chefe do Estado Maior .do.· Comando 
Naval do Nordeste; majoÍ·,Bezerra· 
Amorim, ajudante . de ordens do in
terventor federal; . comandante Ger
son de Macédo Soares; tenente. da 
Aeron·autica Dalton. Feliciano ,Pinto; 
dr. Pirihe.lro Dias, delega:cjo reglq)ilÍl 
do Tràbalno; .dr .. Alfredo :Vieira, di
retor de, Ree.ducação • e Assfsteücia 
Social; · drs. João Roma, Fabio Cor
reia e Osvaldo L:ma Filho,. ·delegados 
da capital; sr. Rafael Alves, pr.;is!
clente da Federação do Comercio Va
rejista do Nordeste Oriental, nume
rosos industriais· pernambucanos, 
presidentes de Sindica: tos, de Caixas 
de Pensões e Aposentadorias e va
rias organizações operarias e repre
sentantes da impren·sa e do Ratlio 
Clube de Pernambuco. 

ROMARIA AO CEMITEFilO DE 
SANTO AMARO 

Precisamente às 8 e 30, a nmltidão, 
tendo à frent.e as mais altas autori
dades federais e estaduais, movimen-

·tou,se em direção ao cemiterfo ele 
Santo Amaro em romaria civica ao 
tumulo tlos ' herois que · souberam 
cumprir o seu dever, em 1935, às cus-
tas da propria vida. 

Logo após a banda de muslca da 
Força Policial do Estado vinham, for
mados, os seguintes militares, que to
maram parte nos combates daquele 
ano, em defesa da legalidade: te11e11-
te coronel José Higino, major Orlan
do, capitão Agulnaldo, capitão Flo
riano Barbosa de Oliveira, tenente 
Deoclecio Lima, tenente Severino Vi, 
to1· Cavalcantl, tenente Alvino No
gueira, sargento !francisco Verisslmo 
da Silva, sargento Pedro Pereira da 
Silva, cabo Arcelino Anacleto de 
Sousa e o soldado Eurico F'rancisco 
Bezerra. · 1 

Por todo o percu·rso, grupos de pes
soas acorriam a tomar parte na ro
maria, numa demonstração de solida
riedade às grandes homenagens que 
estavam sendo ti·ibutadas aos hero!s 
das nossas forças armadas. 

Nas alamedas do Campo Santo, a 
Companhia de Guardas apresentou 
armas às autoridades. Frente aos tu
mulos das vitimas da masorca comu
nista/· uma guarda, composta ·de sol
dados do Exercito, da Marinha, ela 
Aeronautlca e ela Força Policjal, es
tava formada. As sepulturas daque
les herois estavam àdornadas com 
flores .naturais e coroas, homenagem 
de suas familias e do povo pernam-

. bucano. . 
A multidão concentrou-sei em fren

te ao tumulo do capitão José Sam
paio Xaviel", morto no cumprimento 
do de.ver em 27 de novembro de 1935, 
para. ouvJr os discursos dos represen- . 
tantas do governo do Estado, das 
classes· armadas e dos operarias 

3.000 RECRUTAS PRESENTES ... 
Nota de excepcional relevo e de 

dignificante exemplo de brasllldade . · 
ror, a p,resenca às homenagens de 

3.000 recrutas incorporados ao. servi• 
<'O do Exercito. Nénhuma cerimoniai 
podaria sel' mais significativa par~ 
esses homens a quem vai caber a. de~· 
fesa da nacfonalldade, nesta hora de 
ingente·s· :11acrificios e supremas 1·&
nuncias. 

/ 
OS DISCURS0.8 

~ . ' 
• (1 

Pela banda de musica do. 14.o, R.I.1 
foi executada a. marcha funebre dl!I, 
Chopin, tendo, assim, inicio as home~ 
nagens, no cemiterio de Santo Ama• 
ro. 

Em seguida, ·em nome das classea 
operarias, falo\t o trabalhador Agos•· 
ti.nho José6 Rodr,l1pies. Representando 
a Aeronautica usou da palavra.· o te
nente Dalton'. Fer'iclano Pinto; pela.· 
Marinha, . o. comandante Gerson de 
Macedo Soares; em nome do governo 
do .Estado, o dr. Etelvino Lins, secre
tario da Segurança Publica, e: diri• 
git'!do uma exortação ao Exercito· o 
general Amaro Bittencourt. 

Falou,. em primeiro lugar, o sr. 
A6ost!nho José Rodrigues, em. nome 
do operariado pernambucano. Dissé·. 
que as forças dó Brasil se movimen• 
t · m para. celebrar a memoria dos. he,. ·. 
rois de 1935. Ao lado dos militares, 
tombaram inumeros · trabalhadores,, 
num testemunho · do mais .complet~ 
repudio aos ·credos dissolventes ~ . 
exoticos. Esse testemunho de fideli• 
d ade ao exemplo dos herois. é o qu~ 
0 operariado pernanibucanó vinha re,; 
petir naquele momento, na concien•·, 
eia plena dos seus deveres para éom 

· a -nacionalldade. · Termina o :sr. Agos
·tinho José Rodrigues·. dizendo: "Na; 
. data de hoje, homenageando os he-
rois de 1935, saibamos ser dignos cl~ 
confiança que nos depositar;i.iµ os 
nossos chefes". 

DEPÇSIÇÃO DE COROAS 
.) 

.'T'erminados os discursqs, o il!.t~t'· ·. 
ventar Agarrtenon Magalhães e·• o· ge
neral Isaura Reguera conduziram at~ 
o tumulo · do capitão José Sampai~ 
Xavier· uma coroa de flores naturais, 
oferecida pelo governo do Estado. 
Nessa coroa, lja-se a seguinte ·e ex
pressiva legenda: "Homenagem dt, 
Governo do Estado aos· que se sacri
ficaram em defesa da ordem na in
tentona comunista de 1935". 

O general Isauro Reguera .e o dr, 
Etelvina .Lins depositaram, sobre· ~ 
mesmo tumulo a coroá da 7.a. Re. 
gião, cuja legenda é à seguinte:;· 

' "Aos que tombaram em 35, homen~-
gem da 7.a Região Militar". · 

Finalmente, .os almirantes Durvat 
Teixeira e Soares Dutra e os gene
rais Isaura Reguera e Amaro Bltten• 
court conduziram até o tunmlo do ca.. 
pitão Sampaio Xavier a coroa oféÍ'• 
tada pela Marinha de Guerra do Bra~ 
si!: 

TOQUE DE SILENCIO 

Um clarim da 7.a Região Militar 
executou o togue de silencio, perma.
necendo os militares presentes em 
continencia, enquanto a multidão 
mantinha re'speitosa atitude. . 

Com essa tocante ceririlonià foram 
encerradas as· grandes homenagens 
Que o · governo, classes armadas é 
povo pemambucano prestaram à me, 
mor!a dos bravos que, em 1935, de• 
1'am a vida. para que o hionstro bol• 
chevista não penetrasse nas terras 
de. Santa Cruz. ·. ·· -

REPRESENTANTE DO ''LEGIONARIO" ( 

. A represemação ~o~EG!~;I~~~~~~~ está a cargo do sr. f 
Otavio Claro, para venda avulsa, tomacla e 1·e!orma de assinaturas, et:. _ l. · 

,! 
) 

·,.1 
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~ H H U WI P t NI A I H A V E ~ U A l l N H A ~º 0 1 t u t K I t u 
AS TROPAS ao MARECHAL MONTGOMERY 
Paraquedistas em aç·ão Varias cidades já foram con·quistadas 

ANO XVIII São Paulo, I! de Fevereiro de 1945 NUM. 
STOCOLMO, (Reuters) - A agencia 

noticiosa alemã para ultramar, d.ando 
hoje o primeiro informe sobre o ataque 
do general Crerar na Holanda meridional, 
descreveu-o como sendo a "grande es
perada ofensiva de Montgomery" e fa
lou numa "penetração nas linhas genna
nicas ". 

·--

Continua impetuoso o avanço Russo "A principal Investida - acrescen
tou a agencia e foi "o norte da ferrovia 
Gross-Brandemburg." 

NO INTERIOR DA SIEGFRIED 

STETTIN E .STARGARD PROXIMOS OBJETIVOS DAS TROPAS DO MARECHAL ZU-
COM AS FORÇAS ALIADAS NA ALE• 

-MANHA, (Reuters) - As tropas cana• 
denses e britan!cas estão agora lutando 
no interior rias defesas externas da. Linha 
Siegfried, que se verifica serem mais fra
cas do que se esperava. 

KHOV BARRICADAS . EM BERLIM TERROR EM KOENIGBEG 
MOSCOU, (Por Duncan Hooper, cor• 

:respo·ndente especial da agencia Reu
ters) - Com a distancia entre as tro
pas de vanguarda do marechal Zukhov 
e o porto de Stettln, reduzida a 24 
quilometros apenas, o exercito r1:1sso 
completou um dos seus mais rapidos 
e decisivos movimentos de fl.anco da 
atual guerra. 

Hoje as colunas volantes de Zukhov · 
e a sua infantaria n\oto1·!zada inves
tem com extrema rapidez através des
sa faixa da~ terras baixas da Pome
_1·ania, tendo ã. sua frente a· perspec
tiva de isolar do Reich grandes for• 
ças alemãs que se t-:;incontram na. re
,gião de Dantzig, no corredor polonês 
e na Pomerania setentrional. 

A. leste de Berlim os homens. de 
Zukhov estil.o consolidando suas ca
beGas de ponte sobre <> Oder, prons 
tá.s para utiliza-las como trampolim 
dê sua investida total sobr<! a capital 
i;erman!ca. 

· A liquidação completa do . que .res
ta. da cabeça de ponte a_lemlt"na mar• 
gem oriental do Oder, e)ltre ·Kuestrin 
e Frankfurt, talvez seja· conseguida. 
muito em breve, pois que a3 posições 
germanicas nesse ponto estão quasl 
,nsustentaveis. 

Se o marechal Zukhov conseguir ir
romper na direção da embocadura do 
Oder, em Stettin, embora isso não se
ja. necessario para tomar a. cidade, 
terá. ele cortado todas as vias de co
lllUnicação e fuga dos alemães que se 
e.ncontram a leste do baixo Oder, com 
:e.xceção de uma unlca 'estrada de ro
dagem e uma estrada de· ferro. . Se 
·em seguida ele pÚder· prosseguir ·na 
,rua, Investida por- mais 65 quilome
;t:ros, até a costa do Baltico, terá. com
pletado outro gigantesco movimento 
'de cereo e removido a ultima possi
bilidade de os alemães ameaçarem o 
;seu flanco direito, quando suas forças 
,concentradas começarem seu atac1ue 
total a Berlim. 

Esse é o plano aproximado das for
ças russas, principalmente tendo-se 
na devida consideração· a relútancia 
alemã em ceder, mesmo, algumas po
le'gadas de territorio. 

Atualmente o exercito russo ali. 
hha-se ao longo de quasl a totalida
ôa do compriJ:nento d~ rio Oder. desde 
suas nascentes atê sua embocadura. 
Esta noite, nas aguas do rio, flutuam 
'))orem, outras cousas alem · de blocos 
lie gélo. São os cadavere.a alemães, 

alguns deles carbonizados ·pelos lan
caS-chamas sov_ieticos. 

PREPARAD.O 'O ASSALTO FINAL, 
MOSCOU, (Reuters) - As · forças 

do marechal Zukhov, que operam na 
· !rente ci,ntral do Oder, estão ,se pre
pÍl.rando para o assalto d~clsivo pa'ra 
a. conquista da capital do Reich. · 

Embora Moscou nll.o t.enha. ainda 
confirmado oficialmente os- informés 
alemães de que as tropas 'de Zukhov 
estabeleceram uma cabeça de ponte 
através do Oder, a leste de Rerli m,. os 
observadores locais consideram que 
se pode agora aceitar esses informes 
como baseados realmente em fatos. 

LA:VÇOU-SE AO ATA~UE 
STOCKOLMO, (Ile•Jters) - A agen

c:a noticiosa alemã, acaba de anun
ciar que o exercito russo ianQou-se ao 
ataque, em s't1a cabeça de pq_nte de 
Steinau, a noroeste de Bresiau. 

COJIO OCVLTOU1 
STOCKOLMO, (Reuti,rs) - O cor

respondente militar da agencia 110· 
ticiosa alemã, coronel Ernest. · von 
Hammer, anunciou hoje ·que as . ."for
~as do marechal Koniev paasara.m · á 
ofensiva, desde sua ·cabeça de ponte 
através do Oder, em Steiriau, 56 qul
lometros a noroeste de Breslau, ten
do captu1·ado a cidade de ·Parchwitz, 
16 quilometros ao sul de Steinau. 

A principal investi ela sovietica. dlt'I• 
ge-se para o sul, com o objetivo de 
·cortai' .a linha rodoviaria e ferrovia.
ria. Leighnitz-Abta-Silesia, e de con
tornar a poderosa linha defensiva ale-
lã. diante de Breslau, · 

BARRICADAS EM BERLIJII 
LONDRES, (Reuters) -·· A agencia 

nazis~~ 'l'ransocean informa que·, "os 
trabalhos de fortalecimento das def.e. 
sas de Berlim estão sendo inte,nsífi
cados ·de hora em hora" é acrescenta: 

"Barricadas em grande numero têm 
sido elevadas .em todas as esquinas. 
0 barulho ensurdecedor dos n10tores 
funcionando mostra o afã. em (lue 
vão as obras de constru~ão de tri'n
cheiras, fossas, defesas anti-tanq\1es. 
e outras. · 

'l'IRO'rEIO E.JII BERLIM. 
MALMOE (Suecia) (Ileuters) O 

celebre cantor sueco Asta Lindegren 
Pott. que acabada de regressar <le 
Berlim, em companhia de 21 outros 
viajantes suecos, declarou hoje que 
desde sabado, dia do grande raide SO• 

bré a capital do Relch~ a policia n_ão 

se atrevia máis a percorrer as ruas 
dê noite, a. menos .que não fosse es~ 
coitada;, de. poderosas patrulhas arma
das.· 

Acrescentou que numerosos cam
pos de trabalhadores estrangeiros fo· 
ram atingidos durante o raide aereo, 
notadamente o campo de trabaihado
r~s ···p_oloneses, nas proximidades do 
aerodromo -berlinense ·de 'J.'ampolhof. 

No entretanto, muitos operarios 
conseguiram. escapar, disse o' cantor 
S:Ueçç:,1 __ .que :explicou: ".Escondendo-se 
nos êSConi pros. saíram ã. noite rea Ji. 
zando verdadeiras guerrilhas contra 
os habitantes de Berlim. :Muitos deles 
obtiVel'al'n armas e travaran1 duelos 
e tirotéios .. com a policia. O ruido do 
tiroteio· é agora coisa comum em Ber
lim". 
AUMENTA A CABEÇA llE PONTE 

DO.ODER 
MOSCOU, (Reuters) - Enquanto as 

tropà& do marechal Zukhov. no flanco 
setentr.ional ,da frente rus~a. de 650 
quilo'metros, obtêm novos ganhos no 
intertor da Alemanha, as forças ele 
Kon!eV, no flanco meridional, con
Q\Wtl:p-a~ ... l?lài~ ·_terreno ao redor uo 
perímetro de sua ·cabeça de ponte de 
80 quiiometros alem do Oder. Esses 
dois grande.s movimentos de flanqueio 
sã.o con~iderado's à.qui como prepa
rando ·caminho, .. para. a principal in
vestida central contra Berlim. 

.A le~t'<. dá. capitl'-1 d,a .Alemanha, a 
artilharia. -sovietlca vem marteiando 
a linha: do Dder, sem interrupção, ha. 
mais de três .dias. 

. ''I'ERROR E~. KOENIGSBEilG >, 
MOSCOU, (Reuters) - Por Duncan 

Hooper - Segundo informações di
vulgadas -por prisioneiros alemães, ec
nas de,terror,_e· con_fusão estão se ve
rificando em '.Koenigsberg, a capital 
eercada da Prussia Or!en tal. Nume
rosos- civis· qúe tentava mescap.ar da. 

, cldáde, em direção ao porto de· Pillau, 
no Ba)tico, confirmaram· essas noti
cias. 

"Koenigsberg 6 teatro de pavorosa 
confusão e ninguern sabe, exatamen-
te o quC' está aconte~endo" - decla .. 
rou u1n oficia.! subalterno alemão. 
Apenas as familias de alta patente 
conseguiram sair da cidade. O res
tante da população, inclusive os nu
merosos refugiados que vieram de ou• 
tras regiõe~, estão aglon1erados 11a 
cidade e vivein nos porões e en1 bar
racas e cabanas, levantadas nos jar .. 

· dins e nas praças publicas. · 
;l!uitos ha que ,·!vem no céu aberto. 

O oficial citado declarou que é clifi
cil olhar~se para essas coisas, ~em 
perder a calma. Outro alemll.o disse 
que os edificios da cidade· estão reple
tos de feridos e os alimentos são es
cassos. 

'STET'I'IN AMEAÇADA 

:1roscou, (Reuters) - o' mais es> 
petacular dos progressos sovieticos 
feitos no interior da Alemanha, nas 
ultimas vinte e quatro horas,- foi rea, .. 
Jizado na direção do grande porto bal
tico de Stettin1 criando .un,a ameaça 
iminente de outra armadilha baltica 
para grandes forças alemã:s, compri
midas na Pomerania e no corredor po• 
lonés. 

.As colunas volantes do n1are.chal 
Zukhov estão hoje apenas a 31 qui
lometros de Stettin e fecham-se ra
pidamente sobre a cidade, 

A)IEAÇADA A RODOVIA DAN'I'ZIG-
STE'I'TIN 

1\IOSCOU, (Reuters) - Uma das 
pontas ele lança das forças do mare
chal Zukhov está se aproximando da 
junção ferroviaria, de Stargard, r.a. 
ferrovia Dantzig-Stettin, a 32 quilo
metros a leste desta ultima cidade. 

Ao anoitecer de ontem,· essa· ponta 
de lança esta,·a a 24 quilotnetros ao 
sul de Stargarcl, mas acredita-se que 
desde então tenha feito ganhos subs
tanciais, fazendo com que a junção 
ferroviaria fique ao alcance dos ca
nhões sovietices. 

YARIAS CIDADES CONQUISTADAS 
Gi'., G. DO MARECHAL MONTGOME

RY, (Reuters) - As forças do general 
Crerar, em seu novo ataque, conquista
ram as cidades de Wyier. Zijfflich,. Er
lekom e Kranenburg, que foram tomadas 
sem grande reação alemã. Oposição 
maior foi encontrada mais ao sul, onde 
Brunk e Dent-Heuvel foram conquista
das. 

As forças 1 !iadas já fizeram I. 000 pri
sioneiros. 

PARAQUEDISTAS EM AÇÃO 
NOVA YORK, (Reuters) - A radio 

local anuncia o seguinte: 
"Tropas paraquedistas a1iadas desce

rnm na floresta da Reichawald. A' sua 
retaguarda, infantaria e forças blindadas 
canadenses e b ritanicas estão avançando 
desde a orlá. da floresta, afim de fazer 
juhção com os paraquedista.-;." 

PESADO BOMBARDEIO AEREO 
«;:. G. DO MARECHAL MONTGOME• 

RY, (Reuters) - Anuncia-se que o avan
ço das forças canadenses na nova Ofen
siv?. continua a se desenvolver de acordo 
com os planos pre,estabelecidos. A luta 
rsté. ainda em suas fases iniciais e os 
a.lemães dificilmente terão tido tempo 
de se recobrar completamente dos pé- . 
mdos ca11hoeios e bombardeios aereos 
que durante onze horas foram realizados 
nru; primeiras fases dos · ataques. 

Os aparelhos taticos do marechal de 
Peronautica Connighem, em 1. 200 sor• 
tidas apoiando a ofensiva do exercito ca.-
1rndense, destrulram 17 locomotivas e da
nificaram 75; destruíram 185 canos e 
danüicaram 372; destruiram 20 transpor
tes rodoviarios e danificaram 67, danlfi• 
cando a.inda 39 barcaças. 

SALVOS DA MORTE 
Q. G. DO MARECHAL MONTGOME• 

RY,. (Reuters) - Os primeiros prisio
neiro~ alemães capturados no inicio da 
ofensiva do exercito ca.naderu;e na area 
de Nijmcgen formavam um contingente 
de meia duzia, todos -definitivamente sa
tisfe.itoz dé se verem a salvo do terrlvel 
bombardeio aliado. 

MARCHA TRIU·NFAL 

IEV ASTADORES ATAQUES AEREOS , ~._,, . ------ .. 
1Àrrazaoa a refinaria <le -· petroleo 'de Politz 
t 
í PARIS, (Reuters) A11\J.ncia-se Pouco. de1,ois do -,ido dia. fol · OJnun~ 
-ficlalmente que mais de J.30Q bom• ciado. que uma forGa de bom'!>ardeadó-
Jp~rd,àdores americanos; escoltados rei! ~~t;tv!'· ~obre Mag-d~nburi:, c~rca. de 
~r mais de 8-50 caças, atacaram usi: 120 quilometros•a sudoeste d• ~erl1m. 
:nà,s. de petrole'o sintetico de Intzken- l\Iagdenburg jã. foi atacada quatro ve-
éibrff, a. 21 quilometros ao sul de zes neste me$. 
·Halle, uma fabi,lca de. armamentos e .A 1 ':01·mação foi seguida por outra• 
iie transporte motorlzadn, em \Veima1·, dizendo que os bombardeadoréS. acindá 
iOf! pa.tios ferroviar!os de Magdenburg estavam se aproximando da cidade. 
~- outros objetivos de transporte na Mais tarde o radio alemão em' suas 
Íà.lemanha. advert~ncias disse que um, fileira, de 
, POLITZ ARRAZADA bombardeadoree que se exte1\tlia por 
f LONDRES, (I:.euters) - Anuncia-se 120 quilo>nctro:;, tendo como ponta le 
t>ficialmente Que mil bombardeadores lança uma formaç°ll.o de caças. dirigi?· 
:pesados da R.A.R. tomaram parte nos se para sudeste, através da Alemanha 
la:ta_ques desfechados na noite passad~ central, "sobre llll1a ; mp:a frent 0 ,.. e111 
contra objetivos Inimigos. . · ' seguida foram tambem citadas a Ba-

A. grande fabrica de pet:·oleo sinte- varia setentrional e a Saxonia." 
-t~co de' Politz, p, rto <le Stettin, foi Os. alarmes radiofonicos nuncia:ram· 
.,_ principal objetivo. Trata-se de uma ser tambem possível qun uma foi"ma-
tlas duas maiores fab"icas de· petroleo ç-ão de bombardeadores com base 11a 
tiintetico da Ale·nanha, especializada Italla estivessem sobrevoando a Bai• 
;iJ.a produção de gasolina de aviação; xa. Austria. 
. Poderosas forcas de ALancasters" BOMBAS DE DUAS TO:\'ELADAll 
l:"ealizaram . dois ataques separados, LONDRE8, (Reuters) - Os bombar~ 
;,om intervalos ·de duas horas. As tri· do,!rcis pesados da RAF usaram grau• 
pulações que tom.:ram parte no pri· de numero de bombas arraza-quartei• 
±tJ.eiro ataque encontraram perfeita vi• rões, · de dois mil quilos, no seu ata-
i;lbilidade sobre a fabrica. O bombar- que noturno contra as cidades de Clec 
õeio foi muito concentrado e as tripu- ve e Goch, entre os rios Maas e o Reno, 
lações anunciaram ter observado gran• ataque destinado a apoiar diretamen• 
Jles lncendios. te o exercito canad 0 nse. 
IJOMUNIOADO DO IIIINISTERIO DA As tropas alemãs estavam conce'n• 
; · AERONAUTICA tradas nas dun, cidades, ~omo reservas 
: LOND'r.ES, (Reuters) '-- O mlnlste- a serem .,nviadas rapidamente ao pon-
rio de Aeronaut!c:.: distribuiu hoje· o to da frente onde os ca· adenses· ata-
e;eguln_te comun!c'ado: cassem. Ambas as cidades consütuem 
, · "Aviões britanicos de bom:,ardelo es- vitais junções rodovia.rias e principais 
tiveram sobre a . 'ema.nha, eom força en'tradas para 'a area da batalha._ .d-:> 
')nulto grande, durante a noite de on• Reno. Grande parte de Cleve já. fora· 1 

:tem. devastada quando de um ataque orde-
As instalaçõss de petroleo slntetlco nado pelo comando de bombardeio •. mas 

ae Pol!tz e outros objetivos foram a.ta• os alemães estavam abrigado.s nas 
cados. suas ruinas. As -equipagens dos bom• 
· Berlim foi bombardeada pelos "?)los• bardelros receberam instruções segun-
~uitos"., do as quais, caso não. pudessem lden-
• 'A. R.A.F. atacou tambem patios de tiflcar nitidament·. os alvos, voltassem 
tnanobras em Hohanbuberg, entre Kre•· coM suas cargas ae plosivos. Jntac-
feld e Duisburg, af'.m de· destruir ma• tas. Esta precauçil.o era necessarja com 
terial rodante e bloquear as linhas que uma linha de frente tão proxima. do 
seguem para a area de. batalha. A viões alvo. . , 
''Halifax" lançaran. grand .. peso as Os bombarrlciros que sobrevoaram 
bombas sobre a f•.hrica de petroleo Cleve desceram a 1-6,0 metros até fl• 
~intetlco em Nanne Pickel. ~arem sob as nuvens, antes de ··despe·-
' Foram tambem lançadas .minas em· jar suas bombas. Muitos· incendios 
l!l,guas Inimigas. acompanharam o intenso bombardeio 
; .Ca1:as noturnos e aviõ.,s. lneursores contra os centros e um piloto, ao ·vol-
iolo comando de bombardeio apoiaram tar, aludiu â. e !osll.o de um grande 
os bombardGadores e atacaram aerb• deposito de munição. 
,:J.romos. . DESORGANIZADOS os •rnAl'l'SPOR, 
, No decorrer das operações noturnas, ' 'I'ES NO nEICH 
i,elo menos i,i·es aviõ"s alemães--fotam SUPREMO Q, G. ALIADO, (Reute1~) 
destruidos. Estão faltando 16 a.pare- _ A 9.á. torça ae-n,a norte~amerlcan.a 
Jhos á.Uados. em sua~ operações de ontem l:•nçou 
, Houve . tambem atividade-. aerea um. total de 1.236 .toneladas de l.om, 
,nimlgas, ·dlrig!,fa eontra ª ·Ir.glater· bas sobre as coinunicacões da· R~na• 
ra. meridional, entre ª madrugada d& nla em apoio á. ofensiva do eie'r'cito 
<>XJ.tem e. as ·7 horas da n:an_hã ?,ª hoje. canadénse na R,rlanda, com a perda 
Registaram-se danos e baixas • . de 8!9,er,ar 7 caças bombardeadores· e 
JIOlllBARDEADAS AS .. PLATAFORMAS um bomba.rdeaibr, . 
, DA.S BOiU: AS VOADORAS Os ·resultados desses ata!tues aereos 
i LONDRES, (Reuters) - Os bombarc incluem 514 carros· ferroviarlos' des- · 
í'leiros "Sp1tflres", do Comand0 _rle Caca t I(l o i ·1 d 76 1 
'"'a R. A.· F., atacaram· dois pontos· · · r.u >).S · · 8 1· lG, .a11 4U! .. a os;.. . • •w.o.-. 
u ·.- motivas destruídas e 29 danificadas;· 
de iançamento das "V-Z", na Holandª• 158 tra.nsportes motorizados destrul-
j\legundo se anuncia de fonte oficial. dos e 151 danificados, ai.em:. de 135 

:Mergulhando de uma alt)ll'ª de 1.500 
. '-etros, a f,or_macão. bomloardec_· a. ta- cortes em ·estradas de ferro. . .. .. = 1 .Incluindo-se as operações," da,· 2.a 

brica de oxigenio liquido que·ª imcnta• r<ttça aerea tatlca, mais de 2 mil. car• 
i.ra. as "V-2". Entremente:\ outros ·"Spi.t• 
;!ire" atacavam um deposito de 1,ombas ros ferroviarios foram ·'est-puidos .ou 
••V-2" e uma plataforma. ae lançamento, d_anlficulos, 200 . locoznotivas de:atrul• 
l!l.pesàr ãa consideravel rcacão .i,.;s bl/:ote. das ou •hniflcadas e 150 corte,s réall-
rias anti aereas. Um edlflcio· recebeu illados na~· linhas· ferrovia.rias, em ·um 
\lm impacto: deeld!dci esforco d-1 pà.ra!'i:t.ar à.s 'com-

.. ;;is EMCSSORA.S A.LEMÃC" ·.4.L.E,f:'l'AM nJcacõe!I tla. P.enii'l/a entre Nl)megen·.·e 
A POPULAÇÃO o rio '.Iosela. .. . ,, . ' . 

• LONDRES, (Reuters) .- Forcas ,da· 
bombarãeadores aliado~ e~tão . sobre_• . 
voando· o ·noroeste da. Alemanha,,. hoje, 
novamente, segundo o radio alemi[, que 
desde· as nove horas da manhã. de hojê 
yem trahsmitindo- <1ovlsos de· alarme :.. 
l~~~lW, d.e! ~'.":cor$ ».iP.~,;t!>S1 _ 
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Como está sendo amplamente noticiado, os de·sp.ojos mortais de Sta. Terezinha do Menino 
Jesus. estão sendo conduzidos atra \Tez das va~ias Paroquias de Paris,. em solene peregrinação, 
para agradecer. a Deus o ter sido a santinha de Lisieux designada como uma das Padroeiras 
da França. 

· .Misterioso poder da contemplação! San ta Terezinha não saiu de seu claustro, no qual se 
finou a.os 24 anos. Entretanto, continua a agir sobre a terra,- conduzindo para Nosso Senhor as 
almas, e protegendo ·a França. Ela continua a cumprir sua, promessa, espalhando uma "chuva 
de ,rosas'Y sobre a- terra. e especialmente sobre sua terra. Que Santa Terezinha proteja a glo-

, riQsa' F'rahça, 'fazendo-a renascer ·dos escombros, purificada pelo sofrimento. ilibada na ortodoxia, 
. vigorosa no apostolado, cheia de flores e de frutos· no jardim abençoado da Santa Igreja. . ' . 

Um delez cobria. o rosto com as mãos, 
gritando de honor. 

Não 11a. .duvida de que o poderio do 
golpe inicial tomou os alemães .absolu
tamente de imprevisto, pois nã;, espe
ravam um ataque de violencl.a nesta area 
- que era justamente em todo o setor 
do 21.o grupo de exercitos a area em 
que poderiam lançar um ataque sem 
termos que cruzar primeiro um rio im· 
portante. 

Tão perfeita. foi a operação plr.neja
da que a:lguns contingentes aliados par
tii-am ao assalto uma hora antes do fim 
do tempo marcado para toc)o o ata.que. 
EM CHAMAS TODA FRENTE DE BA• 

. TALHA . 
LONDRES, (Reuters) - De Charles 

Lynch, correspondente especial - Du· 
rante o desencadeamento da nova ofen
siva aliada. no suleste · de Nijmegen, pu
de verificar como uma area de pastos 
pacifico.s - cenario ideal para uma ma
nada das classicas V;J.cas holandesas -
se transformava. facilmente num vale. 

Centenas de canhões semearam de gra
nadas as posições alemãs, durante· cerca 
de cinco horas, antes de as tropas alia
da~ lançarem-se ao assalto, partindo das 
posições que tinham permanecido desde 
os desembarques de infantaria aérea em 
Ni.imegen, no verão passado. 

Quando os canhões silencia.mm, todo 
<l vale não era senão uma fornalha. 
casa.a, a.rvores e veicules inimigos esta
vam ardendo. Contei não menos de 200 
flocos de incendio e renunciei a. ir mais 
adiante na contagem. Um forte vento 
l3vava a fumaça através do vale, em 
direção ao Reno, que margeia o flanco 
esquerdo do novo ataque do ma.rechal 
Montgomer~. Desta vez os aliados fo
ram favorecidos pelo tempo. Choveu du• 
rante todo o dia. mas a chuvr. parava 
2, noite, facilitando as operações notur
nas· dos bombardeadores. O vale do in
ferno era um vale coberto é!e grandes 
arvores, através do qual foi rea1izado o 
pimeiro arranco. O vale é dominado 
pelas colinas da floresta. de Reichwald. a 
leste. As condições pata o ataque po
diam dificilmente ter sido piores e este 
fator muito contribuiu para reforçar o 
elemento tatico de surpresa. 

Corri ·efeito, os alemães não acredlta
nm que fosse possivei aos nossos ho
mens movimentar-se através de um ter
ier.o pantanoso e contra os pontos fortes 
que formam a extremidade setentrional 
da. "Linha Siegfried". 

TROA A ARTILHA1tIA ALIADA 
PARIS, (Reuters) _; De Marshall Yar

row - A arti'Iharia. está troando na ex
tremidade holandesa. da frente ociden• 
tal, com o inicio da nova e importante 
ofensiva desencadeada. pelas tropa.s an
glo-canadenses do primeiro exercito. O 
a taque visa Goch e Cleve, na direção 
do sudeste de Nijmegen. 

o ataque desenvolve-se numa area que. 
foi .antes pesadamente bombardeada pelos 
a viões alia.dos e varrida pela artilharia. 
Toda a. frente parecia devorada pelas ~ha- · 
mas quando os aviões vomitaram fogo, 
e Jogo depois 'ÍOO avioos de bombardeio 
faziam chover suas bOmbas sobre as li· 
nhas Inimigas, aviões mandados pelo Co
mando de Bombardeio para arrazar Goch 
e ·c1eve. 

O proprio assalto foi lançado ás 10,30 
horas de ontem, .mas os tiros de barra
gem prosseguiram até 15 horas,. enquanto 
500 bombardeadores medios e leves da 
l~.a Força Aerea dos Estados Unidos 
em1agaram os centros de comunicações 
de Nijmegen, Cleve, Goch, Emmerlch e 
Goen!o. 

Outro auxilio aéreo foi dispe11$dO pc· 
los . caças-bombardeadores da Segunda 
Força Aérea Tática, que efetuaram 1.000 
sortidas, afim de castigar as concentra
ções de tropas inimigas e os pontos for• 
te~. 

Goch e eleve são duas importantes en• 
cruzilhadas rodoviarias, a.16 quilometros 
a oei;te do Rer.,,. A11tiga1nentê a "Linha 
Siegfried" terminava cm Cleve, porem, 
desde entã", foi prolongada ao lon,go do 
curso do r ~J Ijssel, con·endo para. o nor• 
te até o mar. 

Os lança-chamas e os tanques apoia· 
ram as tropas anglo-canadenses na stta 
frente de ataque de oito quilometros. 

Nos primeil'OS estagios da ofensiva·, · 
a resistencia alemã revelou-se fraca. e a.s 
previsões indicavam que, devido ás con
dições pessimas do terreno, o progresso 
realizado é satlsfatorlo. 

A nova. ofensiva pôs em movimento 
quasi a. metade da frente ocidental, con
tra os alemães, duramente fustigados. 

Enquanto por motivos de segurança, a. 
força do novo ataque pelas tropas anglo
canadenses não é ainda descrita, há 
muitas Indicações de que se trata de 
alguma coisa formidavel. 
FRUTO DO SACRIFICIO DE ARNHEN' 

LONDRES, (De Jon Kimche, comenta
rista militar da REUTERS) - O gene
ral Crerar está agor& recebendo os pri• 
meil-os dividendos da. operação de Ar• 
nhen. se não fosse a operação aero
transportada de setembro do ano pas
sado, a. atual ofensiva não teria sido 
possível. 

O ataque precisou ser desfechado em 
um "gargalo" de cerca· de -13 quilome
tros de largura, entre os rios Reno . e 
Mosa. Duas rodovias correm paralela
mente na direção sudeste, separadas por 
uma distancia de cerca de oito quilome· 
tros. Entre essas rodovias fica a floresta 
da Reichswald que . é no momento o 
principa.1 obstaculo do avanço. Na ex• 
tremidade oriental da floresta ficam as 
duas cidades de Cleve e Goch, que .são 
doi5 bastiões da "Linha Siegfried" nes
sa. area, 

Apenas em outubro ultimo, os alemães 
começaram a. construir suas defesas· nes
te setor.. Assim sendo, essas defesas são 
menos formidavels em concreto e aço 
que as posições da ''Siegfried" exiJ;tentes 
mai.~ ao sul. 

Muit.a coisa dependerá agora · da. pro
porção de tropas alemãs que foi apa
nhada. pel0 bombardeio aereo pre!lminar. 
Existem todas as razões para se acre
ditar que foram consideravels, porque os 
alemães tem escassez de pont~~ de con• 
centração adequados nesta area. 

. NOVAS CONQUJSTAS ALIADAS 
QUARTEL GENERAL DO VIGESIMO 

PRIMEIRO GRUPó DE EXERCITOS, 
(Reuters) - As tropas canadenses, em 
ofensiva no setor a. sulteste de Nijmegen, 

, conquistaram as cidades de Leuth. Za• 
dpoll, Nlel, Tuthees e Frasselt. 

Esta. ultima. localidade fica situa.da a 
pouco mais de tres quilometros a sudeste 
de · Kranenburg, já em poder das foças 
aliadas. Está situada na estrada de 
rodagem que, desviando-se da auto-estr.i,
da Nljmegen-Cleven, dirige-se para 
Ieuth passa pela floresta de Reichswald 
e ruma na direção de Goch.· 

Lauth e Sandpol! estão situadas a cer• 
ca. de oito quilometros a oeste de Nijme• 
gen entre a fronteil·a alemã e o Reno. 

Niel. dentro da Alemanha, eptá situada 
a quasi dez quilometros a sudeste de 
Nijmegen, na estrada que corre de Kra
nemburg, para. alcançar o Reno a quasi 5. 
qullometros ao norte de Niel. 

Retiro Espiritual pela Radio Excelsior 
A Federação das CC. MM. de S. Paulo realizará por meio 

da Radio Excelsior; para os Congregados Marianos, u~ re• 
tiro durante os 3 dias de carnaval. Esse retiro consistirá 
em uma série de pregações à cargo do insigne orador sacro, 
e. _ardente apostolo da juventude, Revmo. Sr. Pe, . Arlindo· 
Vieira. 

As praticas do inclito Sacerdote, que já é de sobejo co
nhecido nos meios religiosos, culturais e sociais desta cidade, 
obedecerão ao seg11inte horario: 12, 18 e 21,30 hs, 

A GUERRA NO PACIFICO 
Co1nunica·do 'do almirante Nimitz Am• 

pliada a cabeça de ponte de lrrawady .-
MANILHA, (U, P.) - As forças nor

te-americanas em Manilha, na mais t;er
rivel perseguição realizada_ até hoje con
tra os japoneses, estão eaçando os nlpo· 
nlcos a ponta de baioneta de casa em 
caSP,. e de rua em rua nos suburbios tne· 
ridionals da capital fi!lpina. 

RAMRES CONQUISTADA 
CANDY, (Reuters) - Anuncia-se ofi

cialmente . que . as tropas do 15.o corpo 
indiano conquistaram Ramres, cidade na 
1Úia · de Ramres. M largo da costa eia 
Viroania., a sudeste d.a Akya.b. · 

COMUNICADO DO ALMIRANTE 
NIMITZ 

Q: G. DE VANGUARDP AMERICA· 
NA NO PACIFICO, (Reuters) - o al
mirante Chester Nimltz distribuiu hoje o 
seguinte comunica.do: 

"Liberator.~" do Exército, pertencen
tes á Força Estratégica, bombardearam 
as instalações de Iwo Jima, nas ilhas 
Vulcão, nos dias 6 e <; do corrente. 

Outros bombardeadores da mesma for
ça atacaram a. cidade de Oklmura, em 
Jim.a, nas ilhas Bonin, 110 dia 7.. Três 
grandes incendios·foram obse1·vado.s. 

Wolesi, nas Carolina, ocidentais. foi 
bombardeada de grande altura por bOm
bardeadore~ do Exército, da Fõrca Estra
teglca no dla. 7. 1r,·1almente. e as instala
ções costeiras de Yap. no me ·o grupo. 
foram atacadas por torpedos aéreos da. 
quarta ala aérea, dos fusileiros na.vais, na 
mesm1;1 data. 
· Aviões dos fusileiros navais bombar

dearam e metralharam objetivo.s em Po
na.pe, nas linhas Carolinas, no dia se
seguinte. 

Aviões da mesma força atacaram as 
instalações de Babelthal.l9, na.s· linhas 
Palau .. tambem 110 dia· 7. 

Caças da Q_ua,.·ta . Ala da Força Aé
rea dos . fuzUeir9s na.vais metralharam 

A VENEZUELA DEGLARARIA 
·GUERRA AO '·EIXO" 

, ..::ARACAS, (U. P.) - Segundo ln
fot·maçõei;Í colhidas nesta capital, o 
governu pa Venezuela- estaria prepa
rando uma de~laração de guerra con
tra o "e;,.:o". ·Acrescentam·' ás mesm~s 
informaçõos que qualquer a•-u11.to · <le 
po!itiea internacional deverá. ser Gon
sldêrado pelo. CongrêSSO. cujas ses
sões ordlnar!as sei-ã.o iniciadas dia '19 

de• ª'bt:ilt .' · 

objetivos em Rota, nas ilhas Maria
nar. no dia 7. 

Os • aviões desta frota continuaram a 
neutralizar as bases inimigas nas ilhas 
Marshall. mediante ataques ininterruptos 
no dia 8. · 

PRISIONEIROS DE GUERRA 
WASHINGTON. (Reuters) - O De• 

partamento de Estado, num despacho 
oficial. anunciou suas intenção de respon• 
der em breve á resposta do governo ja.
ponêJ. autorizando uma comissão de re• 
presentantes da Cruz vennelqa Interna• 
flonar a. visitar os campos de prisioneiros 
de guerra. sitnados na Tailandia, em 
Singaoura e Manilha. 

A proposta _japonesa. feita pelo radio 
de Toquio. foi suscitada pela completa 
reciprocidade oferecida pelos Estados 
Unidos. no que diz respeito á visita de 
todos os lugares rinde estiverein interna
dos nacional~ tiiponlcos. 

O Denartamento de Estado disse ain• 
da: "O goveTno de To4ul0, no en
tanto não respondeu com o oferecimento 
de uma completa reciprocidade para a, 
visita de todos os campos onde estiveram 
Internados sudltos norte-americanos." 
AMPLIADA A CABECA DE PONTE .DE 

IRRAWADY 
CANDY. rReuters) - De San Jackett, 

con-espon~ente especial da Reu•,ers -
A despeito da mais obstinada reslstencia. 
oferecido oelos _japoneses. as tropa., bri· 
tanJca.s e indianas conseguiram ampliàr 
sua cabeca de ponte através do Irrawa
d:V. em Kyiiuknlaung, tendo capturado · 
ti'.e.s a.e.!dentes montanhosos. conhecidos 
como A. B. e C, e outro ponto forte cha
mado "sangrento.". Em todos os ·casos 
o metodo do ataque foi semelhante. te!Í· 
do sido realiza.do pesado · bum bardelo e 
metralhamento se?,uldo por ataque e 
tanque.,. acompanha.do de perto pela ln· 
fantaria. 

Os aliados itlnda ocupam metade da 
aldeia de Kule, apesar LI.O• ataques diur• 
nos e notLtrnos desfechacJos constante· 
mente pelos ial)oneses. 

NoYament.e, foram ,ocaliza.dos tanques 
japoncse.ç a leste do irra wady e mais a.o 
sul. :a.creditando-se que os n!ponicos es
tão ,,,-e movimr,,_tando na dil'l!çáo da ca-: 
be~~ do oonte de Kyauknl.aung, Exis• 
tem eYlder.r.la-s de que · o inimigo está 
prepara.nrto-si, p~râ. , oferece: o!Jstinada 
resistencif, nessa ar<'il, ond~ jé ,está sendo 
agora >e,~'. !cfa a pressão doi tanciues alia-
doe. · '# 

A cabeça _de ponte japonesa a oeste 
de Iwanthigthy está agora· cercada e o 
unlco melo ·de fuga dos japoneses é atra• 
vés do ri~, ' 



--
l A passagem, por esta. capital, . de · um 
ilu.stre Prelado americano que se dedi
c2, especialmente ao apc,.;tolado entre 
o.s . a.grarios, ve!u tornar presente um 
problema que ~ brasileiros precisam 
col!!Siderar muito de perto. 

Com efeito, somos essencialmente um 
!t)afs agrico!a, e, por maior que seja en
tre nó.s o de3envolvimento industrial, os 
problemas agrícolas ainda são os que 
uiii,is de perto nos interessam. 

:For !.5to mesmo, tem grande im~
í::ia, entre nós tudo quanto se refira ao 
p~ariado rura:r. 

* * * 

Nos campos como nas cidade~. a ques
tão social envolve duplo aspecto, econo
,:nlco e moral. 

Do ponto de vista economico, a situa
ção do opéra.riado rural tem seguido as 
vic~itudes das regiões em que traba
lha, Na. generalidade dos casos, não 
lhe falta a!iJnento (excetuamos, por 
ei{emplo, como é bem de ver, certas w
na... como o Ceará, em que as condições 
cllmatericas exercem um efeito nefasto 
sobre a economia). Não precisamos de 
.igasalhO, em quasi toda a extensão do 
territorio naciona1, e o pouco que oo 
precisa para enfrentar nossos invernos 
benignos, é barato e duravel. O caipira, 
e em geral o trabalhador rural, parece, 
poli!, ao abrigo das necessidade.s mais 
imediatas, Vista a questão só por es
se la.do, poder-se-ia dizer que não temoa 
lllll problema. social agrario no Brasil. 

* 

Mas esta noção é falsa. O que se 
p;\&'ia entre nós, neste particular, ,ates
ta de modo clar~imo, a. predominanc!a 
dos problemas mora.Ls, na qt~ 1stão so
cial. Mesmo nas wna.s de nosso ser
tão, em que a abundancia. é quasi pa
radislaca., exi.ste um problema social. 
Ele não tem· raiz economlca, mas psico
logiéâ:. Não é que os recursos dâ tetta 
·não bastam para o homem. o homem é 
que não está suflcientemente desenvol
vido para se por à altura da uberdadc 
QI) seu i;olo. 

* * 

NUMERO AV.ULSº 

ANO XVIII Diretor: 
PLtNIO CORl:U!:~ DE OLIVEIRA São Paul9, 18. de Fevereiro de 1945 

Diretor-Gereute: 
FRANCISCO MOI\TTEIBO MACHADO NUM. 654 

RADIO-MENSAGEM DE NATAL DO SANTO PADRE PlO XII 
o problema · da democracia 
·gQvernantes .· nas democracias 

Qualidades proprias dos·· cidadãos 
Natureza e condições de uma 

que vivem em regime 
organização eficaz para 

democrat'icô Qualidades· proprias' 'd~s 
paz - A Igre~a defensora da :v~rd~ .. 

;deira 'dig·nidade e liberdade humana Cruza·da ·de caridad~ - TextQ integral 
a 
da importante alocu,ção ,~ ., , , ~ .. ~ -

o LEGIONARIO publica, hoje o tex
to integral da magnifica alocução pro-
1rnnciada pelo Santo Padre Pio XII na 
vigília do Natal de 1944 (dia 24. d.é de
~embro, <is 13,15, hóra d3 Roma). es
ta tradução foi feita diretamente d.f1 tex
to do "Osservatore Romano" de 25 de 
dezembro de 19H. Sã-O. d.o mesmo jor~ 
1ial as divisões, títulos e subtítulo& com 
que publicamos o importante ·docu·men-
to pontificio. · · 

Como as · agencias telegra/iCa.$ dt1ml
gara1n apenas resumos desta radio~mtn
sagem, sujeit-Os sempre ·. a natural ,de
formação das noticias telegrai/éas, pre
ferimos esperar . a . chegada desse . do· 
cuinento, para triznsmiti-1-0 tos nossos 
leitores, com a maiS. absoluta exatidão. 

· · O sexto Natai de guerra 

o perigo de que o egoú;mo do domin!o 
ou dos interesses prevaleça sobre as exl
genclas essenciais da, moral po!lt!ca e 
social, e que a., ~par~mcias mentirosa.'!! 
de uma. democracia, de pura forma sir
vam não raro de mascara a quanto real• 
mente existe de menos democrat!co. 

tual e moral está bastante são e fe• 
cundo, acham em si. mesmos e podem 
dar ao mundo os pregoeiros e o.s ln&• 
trumentos da democracia, que. vivem na~ 
quelas disposições e sabem. realmenj;e 
traduzi-las em ato. Onde porem falta.m 
tl!Js hOmens,. outro.s vêm ocuparalhE?s ,o 
lugar para. fazer da atividáde pontica a. 
arena de suas ambições, uma corrida. ao.s 
ganhos proprios e de sua. casta ou. sua· 
claue, ao passo que a caça.· a.oo ~teres
ses particulares faz perder de . vista, e 
lança · me.smo em perigo, o verdadeiro 
bem ~omum. 

O ÍlbsQlutlsmo ~tatal . 

Somente a compreensão clara d-OS fin.s 
designados por Deus a toda sociedade 
hUlllana, compreensão unida ao senti· 
mento profundo dos deveres sublimes da 
obra. social, pode'colocal'·àqueles ·a. cjuem 
.foi confiado o poder, em cohdições 
de cumprir a.s proprias. obrigações de 
ordem legislativa., judiciaria. ou executi• 
va, · com aquela conciencia da própria 
re.sponsabilidade, com aquela objetivida-
de, Jmparclalldade, lealdade, generosida- Uma. sã !lemocracia, fwidada. s0bre 
de, incorruptibilidade, sem a.s quais um os prin~ipioo imuta.veis · da. ·1e1 natural 

"Bcnignitas et. huml!-riitas appa.ruit governo democrat!co dificilmente con- e das verdades revela.dai;, será resóluta.-
Salvatorls nostri Dei" (1). i,; já. pela seguiria conquistar o respeito, a con- mente contraria àquela corrupção que. 
sexta. vez, desde O inicio desta. guerra fiança, e a. ade.são da melhor parte do atribue à leglslaçáo do Estado um po-
hOlTivel, que a .santa Liturgia do Natal povo. der sem freios nem limites, e que -fa~ 
sa.uda. com essás palavras .!n~plradoras o sentimento profundo dos principios tambem do regime democratico, l!ão 
de paz serena, a vinda a.·· nó.s ·de Delis de uma. ordem po!ltica. e roc!al sã · e ob5ta.nte as aparen cias contrarias · mas 
Salvador. o presepi<>':humilde ·e esqua.- conforme às. normas do direito e· da mentirosas, um puro e simples sl.ste-
qualido de Belem faz convergir em si, justiça,,· é de partjcular · importancia ma- de absolutismo. · · 
com atração indizível, o pensamento de naqueles que, em qualquer forma de re- multidão de perguntas que se dispa.-
todos os crentes. gime democratico, têm como represen- ravam a queima roupa. Oumansky 

Ao fundo dos eoraçõés entenebrecl- tantes do povo, total ou parcialmente, recebia aos jornalistas acompanha· 
dos, aflitos e abatidos, ·desce, invadin- o poder legislativo. E pois que o cen::-... do por seu Secretario Leon Tasarov 
do-os todos, uma grande torrenre de- luz tro de gravidade de uma democracia e pelo Ataché da imprensa, senhorita 
e alegria. As frontes inclinadas se le- normalmente constitulda reside naque- Nikolsky. Demonstrava lmpecavel ha-
v!ntam serena.s, porcjue o Natà.! é· a la. representação populfl.r donde as cor- billdade na troca de perguntas e i:es· 
festa da dignidade humana., a. festa. do rentes pollticas se irradiam para todos postas .. Podia !alar em quatro idio• 
"comercio admiravel, pelo' qual o Cria.- oo campos da vida .publlca (tanto· para mas distintos. 
dór do genero humano, tomando um o bem quanoo para o mal), a questão Seu çastelhano resistia a a:vala.n-
corpo vivo, se dignou .na.;cer da. Vir- dJl. elevação .moral, da idoneidade prati- che de questões com que se via ro•. 
gém, e com sua vinda nOll deu .sua, éil• ca, da. capacidade intelectual de>.s dépu- ... deado •. Qs~jçirnali-st.as ·IDexcicauos --di· · 
vindade" (2). - te.dos ao l)!!rlamento, é para toclós os ... ··o aiisoiutlsmo do Estado (que. não .se 

Mas espont1U1éamente riÔsso oíiiar se póvoi; de regime democratico uma ques- deve· confundir, enquanto tal, co~ a, 
desvia do luminoso Menino do prese- tão de vida ou de morte, de prosperida- monarqQla· al:!sOluta; da qual .. aqui não · 
pio para· o mundo que nos 'cerca, e o do- de ou deca;dencia, de saneamento· ou ~ trata) consiste, com efeito, no prtn-· · 
loroso su.sp!ro do Evangelista São João perpetuo mal-estar. cipio erroneo de que a a.utoridade do: 
aflora aos nossos labios:.' '"Lux in ·tene.• Para desenvolver uma ação fecunda, Estado é il!mita.cllt e que diante dela ;_ 
bris lucet et tenebrae eam- non: compre~ a· renovâção profunda: e reconstrução· to- questões .ainda se apresentam_ ao nosso no de tal nome, todas as desigualdades para COl)cilia,r a: estima e confiança, to- ainda.· quàii.do dá .livre curso a sua.s mi• 
henderunt" C3f: A·Iuz reSplandeée ·nas · ·ta:1 ·c10 ·mundo. Dé tal formá," enquanto·· exame: que não sejalti arbitrá.l'ia.s mas derivadas do e qualquer corpo legislativo deve - ras despotlcas, últra.passa,nqo os limites 

Ha, 110 ru11do de nosso caipira, uma · d dlsti ir d is d 1 1 ·· · . trevas, e as .trevas não .. a. rei,eberam". os exercitos continuam a afanar-se em 1.0) Que caracteres evem . . ngu da mes!lla nat!-u:eza as co ._as, es gua • . conto o atestam experienclas inegavei~ do bem e do mal - não se admite a.pe-
:inapet~ncia. profundª e geral. Não é E lnf~lizfuento 'tambem'.\desta.• ::aêxta-'. '''lutas ''i:líói-tüeraii, .cõm.·'iüeios de ··cómba- ·. ·· os fioniens.' qué vivem· na demo·c:acia e da.des . de cultura, · posses, postráo so- ·>'- r~ólher' 'em :seu., seio .,u!llà,f., pleiade ·-io algum.· a. ·uma Jel. superior e · moral-
a,pena.s, que e; tenha faSti0 cm relação vez a 'aiiróra do ,!"'átal' surge 'sopt~cO(lS ('·~ cac)a yez)nals ~r,ue!s, os h?.nieii,s ge'.: spl.> regl,~é ;dél)'l:9crático? .2;o)_ que .. ca_- eia! çsem prejuiw, bén.eritendido, da.· '. de homens, espíritua1mente emil_lentes e ,;.f!e?l~:;ggr~i;J~,_ ,_;:t; .. ...,:f/: ,:e,--, .•... _ 
ito alimento. um fastio universal .. Tu- campos· de ·batalha. êà(Jà; .. véz: füa~·~x ,·.:-govémo ,--os réi>reaentantes· rêiipon.sa'-' '"'',rác~r~i'lf~:01hi:\9~1P~;.OII J:i~fl.lw.'-jije...; -s~ç'a"t•\:d~;;;,íarítll\d~)qiã~;Sf,;O âe'!n0•'''~--11e·'c.à4w1•'fll'meflqà& seJâtiít-cofu;!déra';, Uuin>_liômein possuido de idéla.s retas 

',;~i?1~tbi~~f,mYtT:~IJ.~~thteiJ~;t·: te'nsd~fsollf~:~:-~~tteri~Aiiifrqu~';;~}<ve&baf'rllt'çõelí;tJsí-~unin\'~1ê~loqfdfi'''' i1íl:'c1ê'mtdt"tciíi..têrii·d'r><ld~f:~ut'IÚ~Ô rias' do algum Ôb.stàculo à exLstencia e ao dos CôlllO representantes de todo o 1)0• a~rça,cd_o.~t;i,do .. e dà. au~rlc!ade;e_·tJO• 
llha.. como aJ!mcnto, num solo onde actnuulam cada, vez 'màis ·nümérosos···os'· -··e conferelicias, com o·:fito·.de' determi- · ·mãos? predomínio de um aut3ntico espirito de vo, e não Já como inaridàtarios ~e "t.una der de que se acha revestido enqus.nto 
abundam frutos de toda especle. Bas- de.spo;jos das vitimas, sobre. as terras de· nar o.s diréitos e deveres fundamentais comunidade e fraternidade. Pelo con- turba a cujos· particulares mteres-, guarda da ordem social, . não pe!lBlµá 

sertaB, onde r.aras torres ·vacUantes,' .. i.n-. sobre qut'i se deverá reconstruir uma I - QUALIDADES PROPRIAS DOS trarlo, 1ong3 c!e lesar de algum modo se:,, il1felizmepte, não raro se sac1·lfi· J·amais em·. otend_er .. a ma.. •e.·st·n .... e.-."~. ·ie1· ta.~füe .como morada a tapera escUI·a e · · · · · • M t>EG'ME · ld ,, · 11· ,n, , · "' ,.... ......_ decadente, ,qtia,ndo,Jhc sombram meios d!cam em ·sua. silenciosa. trl.steza. ·as., rui-· ·· · comunidade dos ·Estados. ,e. de traçar o . · · ·CIDAp:n.OS,,QUE,, .. YIYEM;E . ··~, _ . ~ .. · a.,.l~,. ~c.._e.~<:tY .,.,,,,e. coi1\e:rem, ,.o .. sçu · cam .M ·. verdadeiras ·,necessidades.,e' exi• ··,positiva · no a.inbit.o de. sua. coriipetencla . 
nas de. cidades outi-oí'a tfoi-éscentes e caminho para uni, futuro melhor, mais . ' · riEMoê'itATJCO, ' . · · · legitllno 'síit~iflcfüo: i:;to é, que de fron- geneias do bem comum. uma. pleia.- natUI·al. Ma.s =ta maJ·ó•tade ·a0· ·direi• 

para , construir uma habitação fresca, · · i t t d d 1 te d. tt ~~ ~ prosperas, e onde ós ànos caidos·ou rou• seguro e .mais· digno da hmnan dadc. e ao Es a o ca. a qu,a, m o ire o de de homens, que não se limite a ai• to positivo humano só será 'inà.pe)avel 
arejada. e convidativa, Em materia de bados já não ·despertam os lla.b!ta.ntes Extranha. .antitese esta coincidencia Externâr· a próprfa ·O,Pinião sobré os. de viver honradamente a' propria vida. guma profissão ou côndlção, mas que qua.ndo . .se conformar _ ou· peJo meno.s 
teto, só O simples sapé. Em materia com seú alegre coro de Natal. São ou- de uma. guerra cuja aspereza tende .a devcfrs · e sacrifiéios que · lhe são im- péssoal, no lugar e· nas condições em seja a imagem da multiplicidade da .. vi- não se· opuser· ~ ·à ordem suprema: e~-
<le paredes, terra amassada. A caiação tros · ta.ntos testemunhos mudos, que chegar aó paroxismo e ,.do nota.vel pro- posto~ . e não. ser obrigado a obedecer que os designios e disposições da. Divi- da de todo o povo. Úma plei~de de ho- tabelecida, .. pelo Criador, e post.a. .eni no-
é um luxo. E, por i.sto, não o incomo- acusam essa. manclfa .na. historia desF& gtesso clA.s áspira'ções e dos propo;;ltos p0r sem ter sido ouvido, eis os dols direitos na Providencia: o tiver colocado. mens de solida convicção cristã, de· jui- va. luz ·pela revelação do Evangelho. Ela 
da. que sobre a superfície branca humanidade que, voluntariamente cega uni .enteni!imento em beneficio .de uma. do ·cidadão, ·que na democracia, como Em contraste com este quadro do Ideal zo justo e. seguro, de senso pratico e não.pode subsistir senão -epquanJ;o:· rés-
das paredes se notem largos trechos es- diante da clàrldacle Daquele que é o· píu solida f dlll"ádoura ! Pode-se 'indubi- o proprio !lome o ;Indica, encontram a democratico 1"1'! liberdade e igualdade equa.nilrie, coerente coo.sigo mesmo em peitar ô fundamento sobre que se apóia 
calavrados. em que apa.rece a cor tr!s- esplendor e lúB do Pàdre, vol~ntariàmen- tavelmenté . discutir O valor, 8,pliéabllida- suá'· ei<prés.são. Dá solidez,. da harmo num povo governado por mãos bOnestas todas as circunstancias; homen.s de· dou- a pessoa.· humana, não merios que O Es-
te e feia. da. taipa,, Chão? Tem: bati- te _afastada de Ci'Lsto, resvalou P. ca.íu na de, eficacla desta ou d!!quela propo,sta; nia, · dos bons 'rrutos deste contato en- e ptovidcntes, que espetaculo olerece um trina clara e sã, de propos!tos solidas e tado e O :ioder publico. J',; este O cri• 
.ta basta. Jardim? Um cercadinho ava- ruma e na abdicação da· proprla. dlgnl- . pode-se deixar··em suspi:J,1So 0 julw so- tre oo cldadãos·:e o g'ovérno do Estado, Estado. democratico entreg,11e . ao ca- rctilineos, homens sobretudo cap'a~s (em terlo tundamênta.l de toda fonni sadia. 
r!ado, por onde passam aves e porcos, dade. .~té a pequena lar,;paaa ~ 'exs bre 'élas;. ·mas é. sempre ·verdade que O .,;e pode rêéonhecer se uma democracia prlcho da massa! . A liberdade; e1iqua.n- virtude d,i autoridade que emana de de·goverrío,-·inclwilve a. c!emocracia1 ·eri. 
feito de material preca.rio e pobre. tinguiu eln muitos temploo majesto~os, movimento se delineia. é· verdadeiramente sã · e ·equilibrada, e to dever mor.a! .da pl'!ssoa, se trahsfor- sua concienc!a pura, e largamente se tedo c.om que deve ser julgado O va1oi-
Neste cercadinho, raros.,os !egUllles, ra- em muftà.s capelas modestas,· onde jun• qual seja a ·sua' força. de vida e cresci- ma numa pretensão tiranice. de dar irradia, em tomo deles) de ser guias e moral de· toda. lél ps1,rticular, 
rlssimas as flores. Em abundancia, bi· to do. tabernaculo havia participado das .o proJ>lema da. dcmocrael" mento. E·· pelo que diz à extensão desa.fogo !ivre aos impulsos e apetites chefes, especialmente nos tempos em 
chos e criançadas. Porque tudo· isto? vigílias do divino Hospede sobre o mun- e· natureza :(\os,. sacrificios _.exigidos de humanos, em detrimento dos outros. que as necessidades prementes super-ex-
Porque nosso caipira tem preguiça? do adormecido. Que desolação! Que Ademais, _ e é talvez este 0 pomo. todos · os cidadãos: em nossos· dias em A igualdade degen~ra em ni:·ela- citam a impre~lona~lldade d9 .povo'·e 
Sim. Mas ele venceria por cu-to essa contrasté! · Não haverá portanto mais mais importante _ sob O fulgor sinis· que ·e; ativiclade do Estado tf tão vasta e mcnto mecanlco, numa uniformidade o tomam facil de ser ~ransv!ado e per-
preguiça, se sentisse o imenso mal estar · esperança para a: humanidade? tro. d;i, guerra.. que ôs env.olve, . no: ardor decisiva, à .. fórina democraticil. de go- , nionocroma: sentimento de verdadeira der-se; homens que, nos períodos de . 
ela vida em que está. Sua auto-suficien- escaJciante; da fornalha em qué·, se en~ vérno parece a muitos como iuri postu- honra, ·atividade pessoal, respeito da tra- transição, geralmente trabalhados e di-
cia é a. causa talvez mais profunda, pela Aurora de esperança. côp.tram, os povos como :que desperta-. la.do natural ·11u);>()~to peja propria ra.ziio. · <lição, dignidade, numa palavra tudo o lacerados pelas paixões, pelas dlvergen-
qual no~o caipira vive pobre e doente, i-a.m de um longo torpor .. Tomaram Quando porem se reclama "mais demo- que' dá à vida cl seu vàlor, pouco a pou- cias das opiniões e pelas oposições de 
como Job em seus piores dias. E isto Bendito .seja .o senhor! -D~ lugubres diante do Estado e dos governatltes unia cracia e ·melhor democracia.", : tal· exí- C() definha e desa.parece: E sobrevi· programas, se sintà.m duplamente no de-
na propr!a. terra onde o caipira pode- gemidos da dor, '.do seio mesme- da 811• nova .atitude intcrrogativa,iCl"iticá, des- gencia na.dil. n1:i.ls pode· signifi~ar que vc1~1 apenas: de uma part~, as vitimas ver de fazer circular 1ias veias febrici-
ria ter a forttma e o esplendor dos dias gustia dllacerante dos !ndividui:li; e pai- confiada. Ensiuados por ,umil. expcrien-. colccar ·,o ,efcíaclf.b cin · condiçõ<?s tada iludlda.s pela fascinação aparente de de- tantes do povo e do Estado O antidoto 
cm que Job era prospero e feli21, ses oprimidos, surge uma ·aurqi'a . de es- eia,' amarga, opõein-se. coni maior via- vei melhores de ter a proprla opinião niocracia, ingenuamente confundida com espiritual das visões claras, da bondade 

* * * 
O mais curioso é que essa lna.peten

cia., se é um defeito em si, revela a gran
t t;onc1 ue na i:.•. pag. J 

perança. Numa pleiade sempre cres- \encia aos monopallos de Uin .poder dita- . pe&oal, e de· expi;inii-la e fa.ze•là vâlér o gcnuin:i espírito democratico e com so!lclta, da justiça·. igualmente favora-
cente de espiritos nobres, surge:i:Jm pen- tódal, indevassavel e intangível, e re- · de üm· modo adequado a.o bem comum. a.· liberdade_ e igualdade; e doutra par- vel a todos e a inclinação da vontade 
samento, uma. vontade cada vez mais oi.:erem um sistema. de . governo' maL• te, os aproveitadores · mais ou menos para a união e a concordia nacional 
clara e , firme; fazer desta · guerra ::"ompativel com a dig·nidade ·e. Hberda- Fovo e "massa." nymerosos, que souberam, por meio da num espirito de sincera fraternidade. 
mundial, deste c.a.taclisma . linivei·sal, . o de dos ciµadãos. · força do dinheil'o ou da. organização, a.s-
ponto .de partida ·de uma. era.. novà, para Daqui . rieriva uina primeiJ•a conclu- segurar para si sobre os outros uma 

Estas multidões, imiqulctas, revolvi-, . · · - cc. ndic.ão privi!egiad. a e O mesmo pocer, 
das pela guerra .até nas mais l}rofun- . são .necesSlina, com a sua consequc11c1a 

Os . povos cujo temperamento espiri-

III - NATUREZA Jl CONDlÇõES. D! 
UMA ORGANIZAÇÃO EFICAZ PARA 

A PAZ 

A . união do genero 11Ulliaito e a. soei~ 
dade dos povos 

Nós quisemos, dileto& filhos . e filhat, : 
colner a· ocasião da festa, na:talicia para. 
inglcar os caminhos Pl)r qlle uma demo
cràc:~ que ·corre.sponda à d!gnldà.de bu• 
mana possa, em harmonia. com a 1e! 
nátura) e COltl OS desígnios de Deus Írla.-
11Ífestados. na . l;evelação, chegar à, re
S1Jltados beneflcos. Com efeito, Nós sen-

(Conclue na 2.ª pagina}' 

Comenta-se no Mexico 
decreto do governo peruan:o 
sobre as seitas acatolicas_·i 

o 

;:.as camadas; ·estã<t hoje dominadas pc- pratica..· O Estado· não contem em si, 
· , · · e não reune' mecanicamente em· dado la persua.são{ (aprincipl() tàlvez vaga e. 

confusa, mas, já ago' ra incoerc!vel) de territOl"io, : um.a agiomeraçáo amorfa de 
· ihdividuos; Ele· é· e. deve ser realmen-

que; se fªº tivesse faltado a POr,5ibili· 
da.de de smdicar. e corrigir a atividade te a· unidade : organlca e Organlzàdora· 
çlos, .poderes pubJicos, 0 mundo' não te• de um vérdadelro povo, 
ria sido arrastado na voragem desastro- · Povo e multidão amorfa ou, como se 
sa. da guerra, e que afim de evitar j'Jara costuma dlzér, ·· massa'', são dois con-
o futuro a repetição de semeh,ante ca- ceitos diversos, o povo vive e move-se 

II. - QUALIDADES l'ROPRIAS D.OS 
GOVERNANTES NAS DEr\lOCRACÍAS 

O Estado democratico, seja monar
quico ou republicano, deve como qual
quer outra forma de governo estar in· 
vestido do poder de mandar, com uma · 
autoridade verdadeira e efetiva. A mes
ma· ordem suprema dos seres e dos 
fins - que mostra o homem como pes
soa. a utonoma, quer dizer conio sujeito 
de ele.veres e . dil·eitos invioJavei~ - raiz 
e termo de. sua vida social, abraça tam
bem · o · Estado como sociedade necessa
ria, 1·evestida da. autoridade, sem a qual 
não poderia ei<i.stir nem viver. · E se 
os homens, prevalecendo-se . da liberda
de pessoal, negassem toda depen
dencla de uma autoridade superior do
fada do dil·eito de coação, abalariam 
com isso o fundamento da proprla dig
nidade e liberdade, ou seja aquela or
dem suprr,ma dos seres e suas fillali
ciades. 

Os disfarces de um 
em.baixador sovietieo, 

Despacho da N. C. procedente (le 
Guadalajara, Mexico, informa que o 
diario "El Occidental" comenta, com 
o titulo "Exemplo Pet'.uauo", em seu 
editorial o decreto promulgado pelo 
Govern0 do Perú que regula o culto 
não catolico, para dizer · que "a ati· 
tud . tomada pelo governo peruano 
diante do desenvolvimento da propa
ganda protestante encerra uma li· 
~ão para nós, na. q~ai poderi13:mos 
achar, senão base e materia de exe·m
plo, ao menos substancia para uteis 
e serenas reflexões" .. 

"Agu! tambem .- diz o diari0 mexi
cano depois de citar comentarios ao 
decreto feitos por "La Prensa" de 
Li.na - abundam os elementos de 
dis.;enção e incoerencia; aqui tam
beM a religião cato!ica é laço de 
. união entre a maior parte dos me
:xicanos, sobre as distinções de raça; 
cor e posição social e constitue a 
força mais potente da nação mexica
na. Aqui tambem consequentemente, 
o Estado de.ve atender a essas "con
dições permanentes de nossa realida· 
de" ,e impedir e acabar com as fon
tes ds díscordia que não são, afinal 
dé. contas, senão "fatores negativos e 
perigosos'!. 

O editorial chaina a. atenção sobre 
os consid~randos do:'decreto pel'Ua
no, "omo. segue:· "qu·e já a lei limita 
aos templos as praticas do culto re
ligioso com a unica e>:,~eçiio dos do 
catolicismo, que é a religião oficial 
do Estado; que empregando este 
grandes somas àe dinheiro no fo
lJl,ento µas m i.s.§.§.~'.'! ~toliçª1?, !illQ lJQ• 

de .consentir em c;ue essa ·ação seja 
''neutralizada nem contraditada µór 
propaganda religiosa diferente"; que 
a pfoteção constitucional para a re
ligião ciitolica se fund a~io ta.to de 
que esta é professada pela maio-ria 
do povo peruano, e ·•que o respeito. e 
conse11timento de cultos distintos 
não pode confundir-se coin a propa
ganda publica que fei-e o sentimento 
nacional e tende a produzir d'ívisõ'es 
re-!igiosas dentro da nação". 

"Os primeiroo consider.aiiciós - es
creve "El Occíc!ental" - nâo podem 
ter nenhuma aplicação no J\Iexico 
.onde legalmente o Es,ado não pi'Ófes'. 
Sd. religião alguma nem fomenta' m,
nhuma missão 1·eligiosa, alem dó que 
converteu-se muitas vezes ron aliado 
das seitas anti-catolicas e sob o: pre
testo de "desfanaUzação" em alívo· 
agente dé '\.ropaganda h·r0lig_fosa 0 

impia, porem o terceiro· é· perfeita· 
mente aplicavel ao Mexlco, pois co-' 
mo no Pe •i.- a. maioria do povo· pro
fessa uma mesma religião e a pro
pagand~ de seitas estranhas e hostis 
"tere o sentimento nacfonal" e· nãO' 
sómente tende .a pi'oduzil', porem já 
produ~ lamentaveis "divisões reli
giosas dentro da nação''· 

"Por isto precisamente temos sus, 
tenfado mais de uma vez o dever.do 
governo mexicano, sem ;.1.ir ·da ab: 
surda neutralidade que .111e impõem 
as leis vigentes, de tomar em consi• 
deração o "àentimento .nacional" e 
protege:, os vínculos eia unidade. ·fe• 
l!giosa, alma o ,proteção da u11iªªde 
~a.clo.aal J:lo~ JJi.!;11icanQ§'!11~ ' 

tastrofe, faz-se miste1• proporcionar ao por vida propriá; a massa é de si irer• 
mesinô 'povo· gaiailtiá.s ei'iéàzes.' · · te, e não·· pode move1·-se · senão por úm 
· Em taf disposição de animos, rer{a. tá!- agente · extei'no. O povo vive da ple-

ve3 para mara.vühar-nos, se a tei,ciencia nitude da vida dos homens que o com-
dém<icratlca. domiria os povos e obtem põem, cada um dos quais - tio woprlo 
largamente o sufraglo e o consenso da- lugar e do proprio modo - é uma. pes-

soa. concíente . das propi·ias responsabili-' qúele6 que ·aspil·am a. colaborar mais 
eficazmente nos destinos dos indivíduos dádes e das proprias convicções; A 
e dit sociedade? ma.sr.a pelo contrario espera uma in

Basta-nos rec<>i·d.ar que, . segundo .. os 
ensinamentos da I.greja, "não é j'Jtoibi
do preferir governos mitigados de forma·: .. 
popu\ar, salva. po1·2m a doutrina catoli
ca acerca dà origem e uso do poder pu
bJico", e que "a Igreja não. reprova ne
nlúima das diversas formas de governo, 
desde que sejam aptas a proporcionar 
o bem e.star dos cidadãos" ~). 
' se, po1·tarito, nesta soJenidadr que co
memora a um tempo a. benignidade· do 
Verbo incarnado e a dlgnidil.de dt ho
mem (dignidade entendida r>-, só sob 
o aspecto pessoal, mas tambem na vi
da. Internacional), Nó.s dirigimos a. Nos
sa atenção ao problema da democracia, 
para· examinar as normas po1·· que deve 
ser regu~.uia afim de poder chamar-se 
uma verdadeira e sã democracia, con
dizente às ciJcunstancias · da hora· 
atúaL - isto. indica. clarament,, que 9 

. cuidado e solicitu.cle da · Igreja se volta 
não tanto para a sua. estrutm·a e orga
nização e.xwrio1· (as quais dependem das 
aspirações proprlas a cada povo) quanto 
para o homem como tal que, '.longe · de 
ser ,o objeto e um elemento passivo da 
vida social, é ao contra.rio, e deve ser e 
permanece-lo, o seu. sujeito, o• funda
mento e o fim. 

SUl)Osto que a democracia, entendida 
num &intido lato, admite varias for. 
mas, ,e •pode verifícar-re· tanto ·r.as m()
ll..llf!ll!IB§ CQJllQ JlíW rcpu);lllc;;ls, !1-11a11 · 

fluencia exte'rna, é um brinquedo faéil 
nas mãos de quem quer que ·jogue com 
seus instintos ou -Impressões, pronta a 
seguir vez por vez, hoje esta ama
nhã aquela. bandeira. · Da exuJ:ierancia. 
de vida. d~ 1 um verdadeiro povo; a vida 
se difunde abundante e rica no Esta.do 
e em todos os seus orgãos; infundindo 
neles, com vigor incessantemente re
novado, a conciencia da prepria respon
sabilidade e o verdadeiro sentido do bem 
comum. O Estado pode servir-se da 
força. elementar da massa, habi!men-, 
te manobrada· e usada: nas mãos am
biciosas de um ~ ou de diversos arti
ficialmente agrupa.dos. por tendenclas 
egoistaG, o i,ropr.ío Estado pode, com o 
apoio da·massa: .reduzida a não ser mais 
que uma simples,ma.quhi.a, impor o seu 
arbítrio à pàrte melhor do verdadeiro 
povo; o interesse comum fica então gra
vemente e por longo tempo golpeado{ 
e a ferida é · bem frequentemente de 
cw·a düicil 

Dai desponta · c1ai·a outt-a conclusão: 
a, massa - qual acabamos de definir 
- é a principal in!mlga da verdadeira 
democracia, e do seu ideal de liberdade 
e de Igualdade. 

Num povo digno de tal nome, o ci
dadão sente em si mesmo a conciencla 
da · sua. personalidade, dos seus devere.s 
e , dos ·seus direitos, da propria liberda
de conjugada com o rcsp<'lto d? dlg11i-
4i\dij e liberdai:l~ ~lhcli\.> Num povo dig• 

Estabelecidos sobre esta mesma base 
á pessoa, o Estado e o poder public~ 
(com seus respectivos direitos) estão in
timamente ligados e conexos, de tal mo
do que juntamente sobrevivem ou pe
recem. 

E Já que esta ordem suprema, sob a 
luz da sã 1·azão e particularmente da 
fé cristã, hão pode ter outra origem que 
um Deus ·p~ssoal, nosso Criado1·, re
sulta. que a dignidade do homem é a. 
Jignidade d.:. imai;-em de Deus, a digni
dade do Estado é a dignidade da comu
nidade moral estabelecida por Deus, a 
dignidade da autoridade politlca é a 
dignidade de sua participação da auto
ridade de Deus. 

Nenhuma. forma .de Estado poderá dei
xar de levar em conta esta conexão in• 
tima e indissoluvel; e a democracia me
nos que qualquer outra. Portanto, se 
quem tem nas mãos o podei· pu
blico não a vê, ou mais ou menos dela 
descuida, ab!½lll. pera base a propria auto
ridade. Igualmente, se não tive: em su• 
ficlente conta esta relação, e não vil• 
no seu cargo 2 mil:são de realizar a ·.oi'-
. àcm ._ est;i,l,leleQlda.. ~i: peus, . p.ascerã. 

Nababo - catccumeno - "filantropo" gentlemau 
e acima de tudo um perigoso agente da perfídia 
sovietica Dados biograficos do embaixador 

Oumansky --- , 
N. C. - Em 23 de junho de 1943 

Coustantine Oumansky apresentou 
as suas eredenciais como Embaixa
dor da URSS perante o Governo do 
:Mexico, A imprensa da capilal me
xic-ana deu extraordinaria repercu
são ao acontecimento; suas secções 
ele rotogravuras se encheram com 
fotos dll Oumansky, em traje pro
tocolar. conversando com o Presiden
te Aviia Camacho e lendo o discurso 
de ocasião que pronunciou ao entre
gar suas credenciais. Sem que o in
timidasse a nova situação o Embai
xador Sovietico pronunciou seu· pri
meiro discurso em um castelhano 
que, embora não fosse impecavel 
pelo menos era ir.teligivel e, segun
do o "~celsior" - um dos princl
!lais diarios mexicanos - revelador 
de "muito dominio 110 acento." 

Pela primeira vez. desde ba qufnze 
anos, um diplomata sovietico era re
celJido como· representante oficial ele 
seu país em terras me.xicauas. Um' 
certo Pestovsky foi o primeiro t'epre·· 
sentante da Russh .. Sovietica. l?ez-se 
impopúlar por suas intromissões na 
P,0lit!ca domestica e ·o Governo do. 
IVIexico teve que solicitiir a sua reti• 
rada. Em segµida foi a famosa Ale· 
xandra Kollontal, hoje em 'faixa triz 
sov!et;ca. na Suecia Seu trabalho. na 
c~P.ibJ:~ mex~~~ª ;ul;rnlJQY 1,'el-ª'!lv~ 

mente insii::nificant.e, sem a L-upopu
laridade do pr!n1eiro enviado e sem 
as estridenclas do terceiro Makar a 
quem logo entregaram o ;assapor'te. 

. passar apercebidos e ·nisto sé esfor-
Oumansky serviu como' embaf:ta

dor sovietico em Wasblngtoµ nos 
dias angustiosos do pacto ríf~so-ger
mano, epoca em que a ordem. dó.,. di, 
para os funeionarios russos ·era não 
passar apercebidos e nistas se esfor
carem para não chamar a, atenção 
publica. Em troca, chegou ao !\!ex!, 
co quando o prestigio sóviet!co tínli;& 
l:hegac!o ao seu clímax . 

CAVIAR E VODKA 
. . 
· Em 27 de junho Oumansky recebeu 

aos· representantes da imprensa: nas 
aposentos que ocupava· no. Hotel .Re
fotmlt: O novo Embaixador não era 
dó tipo dos revolucionarios de longas 
barbas, que conspiram constanfenien
te · nó mundo suoterraneo. Ouiuansky 
viveu suas primeiras semanas de vi; 
da azteca no esplendor do hotel mais 
l11xuóso do l\'Iexico 1 Em suas recep
ções ,·e ;entrevistas· abundavain o.·'éa,. 
vJa:r 'e . Ó vodka. Os .jornalistas fala• 
raru dele como uni homem . aÍ'ave!, 
aparentemente franco n11nca reticen
te, sei:i,pre disposto ' a' resrioú.dêl'. il 
• ., .., · ,<Conc1u1 na ~·• pag,l '. 
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O LEGtONARJO tem o maximo 
prazer em receber visitas às instala
ções de sua redai:ão e oficinq5 mas 
pede que não sejam as mesmas felw 
tiaS 2.as, S.as e 4.as· feiras, por exi• 
gencias do serviço. 

DR. DURV AL DO LI-
VRAMENTO PRADO 

7 DIAS EM REVISTA. 
,•·:cconclusão da. 1.a pa.g) 

· deza' de certas qualidades de que e rica 
l\ alma ca.ipira.. Assim, a primeira. coi• 
5a, que impre&"Siona. na. mllieria. do cai
pira. é o que. p0deri&mos chamar talvez; 
a. transcendentalidade de .seus pensa
men~. Não· é precl.so ser grande psi
cologo para sentir toda. a força. de con
templação, .que ha. na. tnerc.ia. do ca.ip!ra.. 
Perdido em seu vasto e melanco
lico mundo interior, ele se dllitra.e com 
:;uas impressões, ldéi?s, anseios, com tu
do quanto ha. · de .. rico e indefinido 
-em sua. alma, como um espírito mal.s 
trivial, ma.is burguês, se dLsll·a!ria con
templando sua biblioteca, seus moveis, 
ou melhoi· ainda., -~ prateleiras de vi
nho · de seu, bar e --os albuns de 
~a discoteca. moderna,, rica em samba.s, 
trevos, etc. Indiscutivelmente, . ha mais 
pobreza na trivialiqade do burguês, que 
na espiritual ·indi~encia. do caipira., Mas 
o homem nem é ~â corpo, nem .só 
alma, e toda a civilização que viver só 
do corpo, ou .só da.s especulações d.i ai• 
rna, por isso .mesmo é talha. A super!o· 
ridade de· espírito .do cabOclo não ·é· ti• 
tul~ que Justifique' sua inercia. t, a.n
tes, · motivo pai-a. que· se ap1·oveite seu 
potencial interiol'. na coru;truçãc de um 
Brasil grande, 

* "' * 
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RADIO-MENSAGEM UE. NATAL :DO· SANTO PADRE PIO XII 
(Conclw;ão da. l.a pag,) 

timos a. suprema ;mp.>rta.ncia deste 
problema pa.ra o progresso paci!ico da 
familia. humana; mas a.o mesmo tempo 
son10s conclentes da.s profundas exigen
clas que esta ,forma de governo impõe 
à. m.aturida.de moi·at de cada. cidadão; 
maturida.cle mora.! que em -vão se pode
ria I e.spera,i· atingir . plenamente e com 
segurança, se a luz da Sl'Uta de Belem 
não ilumlna.sse o caminho escuro p0r 
que os ,povos transitam . de um presen, 
te t.einpestuo.50 para um futuro que al-

, meJam ma!.s sereno. 

esta inviolavel dignidade llumâ.na com 
um vigor e com umà autoridade inape· 
la.vel, que transcende infinitamente a-0.ue
la · & que poderiam -<:hegar todas 
as poSlliveis declarações dos du·eitos do 
homem. Natal, a. grande !esta ·do Ftlho 
de Deus aparecido em carne, à. '!esta 
em que o 'céu · se Inclina, pará.. a tena 
com uma. inefavel graça. e benévolencia, 
é também o dia em que a ,crJstanda.de 
e a. humanidade; · c;Ilante cio presepÍe>, na, 
contemplação da. "benignitas et huma
nitas· Salvatoris nostri Dei", se tornam 
mal.s Intimamente concientes da. estrei
ta uniáp que Deus· estabeleceu entre ·eles. 
o berço do Salvador do mundo, do Res• 
ta.ura.dor da dignidade humana, em 
toda 11. sua. _plenitude, é ponto Indicado 
da · a_liança. de todos os homen de boa. 

};ão Paulo, 10 ae .Eevereiro de 1945 

NAS. TREVAS 00 PAGANISMO -.,-Pe. P. O. Bader, S.V.D. ,, 
Wigan, Nova Guiné 

'.Dois terremotos sacualram nos ni· guem o viu ainda, mas to~-os ·sabem 
tirnos tempos as casas e choupanas descrevê-lo. Tem unia pele de ferro 
dos canacos, deixa.rido, porem; a. ef!I· e pedra simbolizando a força; tem. 
tes mais abalada ainda a s.ua. vida multas mãos, sinal da poder· ilirnita.-
.interior. Aterrorisados • olham agora do; tem o rosto de um homem. Ele 
para o futuro. faz tudo, .vê e ouve t11do, mas não 

Quando a alma timida ,não acha l)or si .. seus mensageiros são• os cãµ,s 
apoio na fé, ela vê em, _toda a parte que voam. Quando encontra o grande 
espirito!j e fantasmas, e:a fé dos neo· bumbo que chama à reza ou à escola, 
cristãos precisa ainda crescer e forti·' ele se' enfurece; quando, porem, o 
ticar-s.e. · bumbo chama a .dansas e feitiçaria, 

E àSsim das protundezas da-s al-. ele fica satisfeito, 'Enquanto o cats
mas dos pagãos surg!raní boatos e· quista en.sina, os cães que vo·am e~· 
lendas que se espalharam com ·rapi· tão bem perto para contar depois ,ao 
dez incrivel e levaram o medo e te- seu se_nhor tudo o que ouviram. 
mor até à ultima aldeia. São às ·ve· · Visto_ que todo o interesse se con, 
zes boatos ridículos, mas os cání!,cOs centt·ou · nos terremotos, ta.mbem o 
acreditam, Os catequistas não sabem "Rei" não podia ficar- calado. Ele 
o que. fazer, deu-nos conselhos praticas: "Com;, 

Os . primeiros dois .terremotos 11ão· tru.l vossas casas perto dos· rios, en• 
causaram muitos estragos mas. pre- tão não vos acontecerá nada quando 
nµnciam,. como corre o ~oa,t~,. -um .. _ vier o seguinte terremoto'.._ 

. outro mai~ -rorté_ e destrui~or'. ~ ca;i· Ê. os canacos cheios de medo logo' 
sador sera o Bispo. de Sa~ Miguel, executaram fielmente o conselho~· 
Logo que acaba~ a c_onstruça.o da ca- l\Ias ai! Começou a chover sem ces• 
tedral, ele convidara todos os cana• sar os rios cresceram e ningue!}l 
co~ para lhes mostrar a mesma ~ qu~ria ficar tão perto d.o perig~. 
P_a1a. convencê-los de q_ue ,é indas_tru s· a menos pudessem apanhar as 
tive!. . Entrementes serao convertidas 1 . 0 . 
todas as aldeias até ás mais afasta- eng01as e os· carangueJos que se en• 
d S · ' t~ ' h gada ~ ·hora do contrarn abundantemente no tempq 

as. era en ao .c e ... d 1 t a O "Rei" lha!' 
Bispo; mostrará que a catedral é. as_ .~nc ien ea · • • m s . . _ 
mais forte· que todas as casas e.chou- pro1b1u de comê-los. Igualmente nao 
panas deles. P11.ra isso causará O ter• po~e~ comer os ovos de avestruz -< 
remoto que.há de durar da meia no.ite pois iam rebentar com. grande es• 
atê a aurora: Ábrir-se:á. a, terra e tra• trondo. 
gart todas as aldeiàs com seus mora-· i>obra gente! que ince1·teza, que 
dores, ning1,!etn · escapar.á. Sõmente, a trevas pousam sobre todos. E assim 

Clinica de molestias dos olhos -
Cirurgia ocular - Cons.: Av. Ipi.; 
ranga 313 (8.o andar) ...,. .tel.: 
4-4581 -, Ees.: Av. Angelica 1408 

Outra nota que impressiona. no lar 
caboclo é a. larguei:a.. Vivemos em um 
ambiente em que os maiores plutocra
tas são a.garra.dos, pequeninos e ego!stu 
como os ma.is ínfimos burgueses. A a.vi• 
dea e a g?-D,a11c!a do proletari.aAa 
neo-pagão tarnbem é bestial e repug
nante. o caboclo, pelo cont1·àrio, na 
sua. rniseria semi-voluntaria, tem la,rgue
zaa de um "grand-seigneUi'". A aua 
mesa - pobre embora. - sempre ha. lu
gar, Lugar, primeiramente, para. os fl• 
lhos que Deus mandá, e para os filhos 
d011 outro.s, que o !nfortunio deixa na 
orfandade. Lugar ainda, para. toda és• 
pecie do . parentela.. t:.u11:ar fina.lmen• 
te, para os · estranhos de · toda matca, 
em cujo favor a. hospitalidade call<>cla, 
sempre desintere=da., sabe multiplicar 
estranhamente · os recursos fornec\do.s 
pelos rudimentos -ele . hôrta e de 
pomar, em meia dos qual/; a. velha tape•· 
ra vai ·1entamente ca.lndo .em ruina.s. 

Até que ponto,. porem os representan
te$ e os pioneirOB da. deMocracia serão 
pm;suides, em si.as · delibe;ações, da. col'I• 
vieção de que a ordem suprema. dos ·se• 
res e dos fins, por Nós repetidas vezes 
lernbra4!1,, inclue &!mi&, corno ex!gencía. 
mora.1 e coroa do desenvolvimento so-. 
cial, a união do genero lí.umano e da. 
familia.. doo p0vos? Do. · L·econheoimento 
deste· principio depentj.e o futuro da paz .. 
Nep.h\Jma. reforma. . mundial, · nenhu• 

, ma garantia. de paz . po(je a.batra.ir dele 

prio p0vo - se atribue a, resporusabili· 
da.de .da guerra, tenham. · que suportar 
por algum tempo os rlgorés das ,próvi
denctas de segurança, até que os vlncu• 
los de· confiança violentamente despeda
ça.dos sejam pouco. a. pouco ·renovados, 
é coisa. que. apesar de dura é outro tan
to dificíl de evitar-se. Apesa,r ·dis
so, estes mesmos povos deverão ter tam
bem eles a bem !Úndada esperança. (na 
medida de ·sua.· cooperação efetiva.' e · 1eal 
aos esforçps para. a futura. restauração) 
de poder ser, Junto com os ··outros 
Estados e com a tnesrna consideração 
e · os me.smoa _ direit<is, á.ssociados à. gran
de cornui:ilda.cle das nações. Recu~ar• 
lhe esta. esperança,, ~ria..·o oposto df: uma. 
sabedoria previdente, seria. ·Assumir a 
grave respon.sabtlidade de atra.vanoe.r o 
caminho para uma. libert,ação . geral de 
todas as de.sastrosas consequencl~ ma.~ 
teria!.!, mo'raie; pollticas do gigantesco 
catacll.sma. que abilou até o m'.a.!.s pro
fundo a. pobre fa.mUia, humâna,. mas que 
ao me~o ·tempo lhe Indicou o· caminllO 
·para nova.s metas; 

. vontade. Ao pobre mundo dl)acerad? · 
pe\M · dlscordlas,. dividido pelos egol.s• 

.m011, .em)enenado pelos odios, será .ali 
concedida. a luz e restítuido 'o .amor, t 
set·â. dàdo encaminhar-se em cordial har
monl.11, · para o escopo· comum, afim 
de achar f!na.1mente, na. paz de Cr~to, 
a. cura. -de suas ferida/, 

catedral permanecerá firme, ·inaba,la• . surger._ novos boatos e eles· acredi• 
vel e vitoriosa nci meio das ruínas. tam tudo. Entrando em ce1•tas aldeias 

te!.: 5-9275 

COMENTANDO. • • 
T. 
l A TATICA DO EMBAIXADOR 

O LEGIONARIO publica em outro 
'local um extenso relato da· N. e. de 
Wa,l,hington das at!vida.des do ernbaixa
·dor da Russ!a no 'Mex!co, sr. Constantlne Oumarisky, recentemente falecido num 
iecidente de aviação. Não pode ·haver 
"ieitura, mais instrutiva. Vê-se, 'em prj
' meiro lugar, que o si·. Ournansky rom
•peu decididamente com os velllos meto
. dos diplomaticos . da u. R. s. s. que 
co:nsistiam em lntervit" abet'.tamente nos 
·demais países, a favor <los movimentos 

· esquerdil,tas, Esta intervenção declara
da, este comunismo franco, se llavíam 
reyelado. completamente contra,produ• 
-cent*-'!, a pooto de tere111 criado incidt:n
tes graves, mesmo cor.i governps csquer
distaz< como os do Me;,.iCQ. 

E sabe ser gentU. cer1m.ontoso por 
!ndole · e por (eitlo, lnfenso por dignlda· 
de nativa a.o que chamarlamop "cost~1-
rnes modernos" .. esse n1odo descabeÍado 
de falar, de sentir, de se portar, o cai
pira. a.inda mesmo. quando clesf!gura
do pelo amarelão; de dentes suj~ e ca• · 
riadó:i, · metida em uma roupeta gtie ·con
servá restos muitos Indecisos de sua. 
antiga cor branca, ou das listas de cor 
que outl'ora a risca.vai11. sabe f;,.7,er uma. 
coisa. que a maior parte doe "mo
dernos'' esquecem. Acocorado si:m gra~ 
ça. nem )lnha à soleira· da. porta., con
templando com displlcencia a,s franjas 
em que se · desfarem J1mto à. c.i~ 
nela os can9s de süa calça,, dlstra.indo-se 
01esmo infinda.mente, em seguir com os 
olho.-1 a. ma.rcha de uma 111h1l1.oc,i. 

,o H. Oui'l'lansky .inudou de bordo.- .:. 
ou o mo1•lmento lento :dos dectoi; do pt 
riscMdo o chão. ele sabe e11treta11to em 
certas circ1.1'nstanclas erguer-se , , corpoNada m;i.S.; óe.bo!cljcvismos despuóorados 

r,roprios a suscitar o temor do.s burgue
ses e a despertar a reaçiío . das torças 
romervadora.s. 1iad2, de jogo frànéo. 
O nevo embaixado1· agiu como •lllll per-

. feito diplomata, fillO, habil, culto, e -
quem ci ditia? - corno um- consumado 
:'i:en_tteman". Em pouco tempo o sl'. 

· óumansky se tornou a J)t·lmeira figura 
' da. vida social mexicana, e a· ern~íxada 
· i;ovieUêá. ·passou a 5er, paradoxài:/ne11te, 

o "pivot" do· grantinisrno' da Cidade do 
, Mexico. : Atem disso, o sr. Oumaniky 

r,e punha. â. testa das mail, slmp11,tica-s 
iri!ciativas no campo da beheflcencia. 
Tudo Isto !oi largamente divulgado e 
glosado por urna propaganda bem orga
nizada., de modo que o cartaz do sr. 
Oumanslty se tomou logo algo de colos· 
sal. Isto lhe abriu as portas dos meios 
mais conservadores. 

Mas não !oi só. O sr. Oumarusky co
meçou a .iparentar inclinações religio
sas. Viam-no em atitude multo corre
ta nas solenidades religiosa.s a que de
via. comparecer por obrigação do cargo. 
E, ·em certa. ocasião, observaram mesmo 
que ele se persignava. A fmprensa pro

. clamou estes fatos em todos os tons: 

. e alina, tqml!.r atitude: dizer shn·ou não, 
com um p~rte Que llle dá 11qui· que a 
gom'al!t1a, o esmalte ele unhas. os cri!• 
mes par?, a pele ·e a~ casimira~ cu~tosas 
nã6 diio 1\ ne1111mu ··grannno" d_e· u9,e: 
resinitatiilidade. · 

* ·* *" 
· !l bem de ver· que- essa alma c;a,bo

éla' era uni grande· potencial a ser ec1u
cadó'. 'sé ·se. ·lil.stiflá&'!e ·1\ê&SA~' (JÚalida• 
·deli natiiias umâ formaç'ào crlste. genut

. na· e · vigorosa. -que transformasse a lne• 
ditação rica mas infecunda em lnterio• 
ridade disciplinada · e produtiva; se 
se conservasse e se crll,tianisa.s:;e ·es
se magnificó p~dominlo do esplrit_ual SO• 
bre · o material, mas se criasse ao lado 
dele um sentimento de respeito e con
sideração pará com o corpo humano, 
o "irqlã<> corpo", diria Sã,o Francisco de 
Assis; se "' graça de Deus. · concluzida 
nas "asas de um apostolado diligente- e 
sobrenatural. pousando sobre essa na•· 
. tureza favoravel. desenvolvesse . para 
Deus · todas estas qualidades. o Brasil 
muito teria. a ·esperar, não só do bra
ço nw.s sob1·etudo da alma ca.bocla, pa
-ra a formação de sua, nacionalidade, 

* * * 

"O cembalxador Ournansk:i' foi à lgre
cta. tal"; 1'0 embaixador Oumansky 
persignou-se"; e lá vinham os gt•andes 
clich~ do embaixador rezando, perslg-
nando-~e. etc. Mais ainda.. o sr. Estaria. ai ~ campo par,i. um tncorn-
Oumaru;ky começou a queixar-se de que paravel apostolado. Mas ln'el!zmente 
a. sua .situação de representante sovieti• o t·adjo veio comprometer tud1. Ele ln• 
co impedisse a sua aproximação com o fe~ta. os lugarejos do ·interior, penetra. 
Clero •. Prontamente, então. arranjaram- naa fazendas. chega não rarM vezes 

· lhe uma entrevista com o Revrno. Pe. até as co!on!as, e inunda com seus bar-
Pierre Charles. O embaixador lançava botões a nobre e Imensa t>lacidez; 
habilmente a isca da conversão. E, sob daquelas atmosfera.s patiiarcai.3. Ele as 
esta. cortina de fumaça, as tramas co- enche. as domina., sufoca. nelas qualquer 
munistas iam avassalando a Arnel"ica La- coisa que não seja ele, degrada tudo 
tina. guanto não exista segundo o e.spirito 

Entretanto, a. manobra dó embaixa- dei~ sacode tudo. tudo abafa, tu-
dor sovietico não lhe e1·a p1·opria, mas do transforma. As mentes tncendiada.s 
vinha do- alto. Quem J:i não ouviu ta- pelo, ecos dos danclngs perdem 

• lar qµe Stalin está ie "aproxunando ". a. sensibilidade primitiva para. as coisas 
~ que a sua atitude para com P Religião da na.turez;a. só vêem na "roça" 
'mudou radicalmente nestes ultimas tem- uma . prLsão ignob!l, na. mata um antro 
pos? Aliás, o recente episodio do Pe. v •t·de. em que habitam reptis e feras, 
Odemansky é extremamente Ilustrativo. no qu·a1 pau-_a o fantasma. do tedio e 

I!: precil,o, portanto, que. os catolicos d:\ monotonia. E dai um exodo 
, não se deixem· embair na. sua · boa fé. 'massiço (jã muito grande antes do ra
Maill· do que nunca, lembremo-nos de di<J. pela miragem distante da. grande 
que .. e3tamoo como ovelhas no meio de· cidade) · hoje quasi incoercivel. Exodo 
lobos,· e, · por Lsso. precisamos ter cul• · terrivel pela aglomeração das grandes 
dado com os hOmens, munindo-nos da. · cida.c]es, e talvez ainda mail, tei;rivel 
~abedoria, da serpente, se,1,undo· a ex- pelo co111p1exo que cria nos que ficam 
pressa recomendação evangelica. Quan- atados ao "h!nterland", ardendo em 
dt:l virmos multa propaganda em toruo sonhos lrrea.lizave!s, Inadaptados e 
c:Jas boas disposições de alguem, dcscon- hosti.~ ao melo de que. não puder.iro ·li· 
f~emos, dão nos aconteça ei;t,1,rmos cau1- bertar-se. sentenciados da natureza. em 
do :na. mes1.1a. armadilha montada pelo lu::ar de cidadãÓS fel!zes e descu\daci~ -
~r. · ·Ournansky. Principalmente, não cios pa!acio.s silvestres do Brasil 
açonteça, que. tendo .sabido resistir ga-

. lhardarnente à vio!enciá. sejamos ven• 
cldos pela 11.sonja. 

·IOMLIVRO 
ÓTIMO AMl'tf 

• 
lWA 5EMAD0R FEluO, 1ô~ 

* * * 
E por i.,to me~mo o apostolado agra

i-1c1 se torna ainda. ma.il, urgente. Ele 
. esfá. à espera de grandes apostolas, que 
o conceb,m na. pureza. do espirito da. 
Igreja. o lancem em estrita obed!~ncla 
para .com a Igreja. e o façam com o 
exclusivo .. intuito de servir à Igreja.. 

Ê: o que nos sugeriu a visita do d~~ 
tinto Freia.do norte-america.no. 

TANAGRAN 
fortiflcan• 

do , Dr.· ,~ 
M~rcl 

de IÍeU$ bormo• 

n\"19 esi:\8Cial, Ta1tagrán remoç• 

a mulht't'. 

· &em depil!tar-se .e renegar 11. si inesma. 
se porém e&a mesma ex!genci.a. moral 
cncontr2,5se sua realização numa. socie
da.4e dos. povos, que ~oubesse evitar os 
defeito~ estrutlll"l!,ls e as faJl'jàs das EO~ 

luçôe.-; que precederam, então a. majes-
. tade dagueta. ordem regutarÜ!, e domína-

1·ia jgualrnente &li. <i.ellberaçõe~ c!e,sta, ~o
ciedade e a. i!,pl!o<!,ção do.s ~us melo.s 
dE> sanção. 

felo me~mo mo.tiva se compreende 
como & à1Jtoridadé de tal sociedade do.s 
povos geverá. ~er verd&qeira. e. efét!va. ~o
bré _os· E$taqoo,!Jlembros, de· ~orma po
rcJ,It · que ~c!I!- qual co~rve Igual q.irei
to il. suá i'elatlv-a soberania. Somente· 
ti:~irn o. 'elÍplrito 'Ú urna democracia 
sadia podei·á pertetrar tambem no va:;to 
e . escá.llJOl!O campo · d.i pol!tiça e~\?ma. 

Co_ntra a (uerra de agressão . como so- · 
ll!IÇ'io das controvefsias lntcr11cu;ionai5 

Um dever, de resto; ,obriga. a tocloii, 
um dever que não admite nén1l1Jm~ ge'· 

· · mora. nenhuma. protelação, Íreµhuma 
hesitaçãO, · nenhuní.a. tergiversação: o de 
fazer toclo o possjvel pai·a proscre
vc_r · e b~nir de uma vez para seiúpre à 
guerra de agr~ão como solução .~gítl
ma dai; controver~ia,s internacionais e 
cori10 instrumento de ~~pir~ çõe~ .nado• 
na.il!_. Vimos no passado ~mpre€ndercm
$e muit"-s te11tat!vás coni. e.ste- fim. 
'.l'oil.a{Yállfam. 'E-'falirão 'tôa'as;simpi·é,. 
enquallto a part<i m.ais sadia do genero 
humano não tiver vo1,tàde !Lt"me, santa-
1i1cnt~ obstinada. ccnm 11ma obr!,g!l.ção 
t'l.e cu11dc11ciá .. de cuinpi·!r ·a níil;sâo 11ue 

· ~- i.empo~. passados haviâm inÍciadti com 
'1nsut1ctente seriedade e i'esólução. 

Se jainais \llllá geração deveü ~êntir 
no funtto da 'concmint:1a. o gl'ito. · tle 
"Gueàa .à. guei-rã! "; é eertamente'-a ~te. 
sente. camltihando attavés:cie urií·Ôcea
no de sangue e lagrlma:s;- cotnó· titlvez 
os tempos passáclos jamais cmihecerain, 
ela. viveu suas indescr!tivets ati'ocl9'Q:des 
tão intensamente, que a \embran:;a de 
tantos horrores deverá (icar impressa 
na memoria e no ma.is profundo dalma 
como a. írnai;ern 'de um inferno, à qual · 
-quem quer que nutra no coração scj\ti• 
mentos de humaiüdade, não poderá ter 
de.-sejo rnail, a_rdente ·que o de· !echa.r-lhe 
a.s portas para. sempre. 

Formação. de um orgão comum para a 
manutenção da pa~ 

As resoluções das Comissões Inter11a
ciona~, até agor.i trazidas a publico, 
autorizam-nos a concluir que um pon
to essencial de qualquer futuro reajus
tamento mundial seria a criação de um 
orgão para a manutenção da paz; orgão 
ln 1·estído por c·oruicnso · de todos de auto
rida.de suprema, e cujo oficio deveria 
ser tambem o de sufocar no nasccdou• 
ro q uaJquer amea,.a de ag1·e.ssão isolada. 
ou· coletiva. Ninguem poderia saudar 
esta. evolução com maior ale&-ria do que 
quem ha já muito tempo tem defendi
do o principio de que a . te_oi·ia da. guer
ra como meio apto e proporcionado a 
1·es'otver- os · con!lltos i11ternaciona!s jã 
é passada. A esta colaboração comum 
a. realizar-se com uma seriedade de ln•. 
tenções antes desconhecida, ninguem 

. poderia a.ugurar pleno e feliz ex!to com 
maior ,a,.rdor do que quer.1 se dedicou 
concienciosamente por· conduzir a men
talidade cristã e · religiosa. a reprovar 
a. guerra. ·moderna com seus monstruosos 
meios de luta. 

Monstruosos meios de luta! Sem du
vida o progre&o das invenções huma
na~. que devia assina!Ú a verificação 
de um maior bem-estar para toda. a 
humanidade, [oi pelo contrario dirigido 
à. destruição de tudo o que oo seculos 
haviam edificado. Mas prec~mente 
por J:;to se tomou sempr~ mais eviden-, 
te a imoralidade da. guerra de agressão. 
E se agora., ao reconhecimento . desta. 
imoral!da.de, se acrescentar a ameaça de 
uma. intervenção jurídica das Nài;õe.s e 
de um ca.st!go 1ntlingiclo ao agressol' pe
la. sociedade doo Estados, de ' modo 
que 11. guerra se sinta sempre proscrita, 
sempre vigiada por uma ação preventi
va - então a humanidade, saindo da' 
noite escura. em que · esteve por tanto 
tempo submersa, poderá saudal' a auro
L·& de urna. nova e melhor era da sua hl.s
toria. 

Sua organizaçã.o eJ<clua t_od& lmposiçáo , 
injusta 

Com uma condição, p0rem: que a.· or. 
ga.nização da paz <cujas .. mutuas 11aran
tias e onde for nece&ario as . sanções 
economlca.s e até a intervenção arma.da., 
de\'eriam dar· lhe vigor e estabUidade) 
não- consagre definitivamente .· injustiça 
alguma, não comporte al.;uma lesão de 

. algum direito em detrimento de 111lgum• 
1 povo (pertença. ele ao grupo dos .vence

dore11, doo . vencidos ou dos neutros), não 
perpetue, algum& imposição ou gr&vame, 
que só poderá permitir-se temporaria
mente, como reparação. ao.s danos da 
guerra. · 
· ·Que, alguns povos, ·a. eujos .. governoa 
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Austera~ Uçóes d& dor 

Nóis não querenfos renunciar · il Min• 
V.- ,CRUZADA DE CARIDADE 

fiança. qi,e os poves - ·cjue l)US!ITBm. Não queremos ·.concluir' esta Noua 
todos pela esco1a. dl!,· der :..,. tenham. ia• Mensa.g~ de Natal .~rn dirigir uma 
bido aprender as lições aui;teras. · E pa!a.vta. · comovida. . a. . ~odos agueles -
nesta espera.nça.· Nos sentimos conferta- Estados, oevernos, BÍ.5pos, · povos - que 
dos com· a,s pa:J!,vr11s · de . !,1omens que nestes tempos de inenarravels desástres 
tõm provago mal.s os safrimentos da Nó,s. tem prestl\do · valiooo a.uxlllo em 
guerra. e:. ·t~m .achado . acentos ge• atender ao grito' de -dor que Nos chega 
nerosos par!!, exprmtir, j1,mtàn1ente com di> toda.s as partes do ·mUJldO, e 
a. l!,firnj.ação das proprlaJJ exlgeµelas Ele em dar: Nossa. miio socorredota i !nu• 
seguraflç~ 'contr& C!U&lquer agreSllão .fu- meras· diletos filhos e filhas que ~ ví-
tura, o. seu · respeito· pelos. direitos, vital~ cls'Sttuc!es, da, guerra reduz11·am ·à. eirtre-
(!os outros paves, e a. s~ a verl!ão éoµtra · m!'L pobreza e · mlseria.. . . . . ' · 
tod;I, usurpação dos trtesirtós direitos. se- 'E cm primeiro lugar é . Justo recordai• 
ria· vão e~perar, que esta.• Mbia po, a vasta. obra. de• asslsteiicia. desenvolvi• 
siçãe, ditada peila experlencla.· da histo• da., não obstante as extra.ordln!!,rlas di-
ria e por um alto gen;;o pol!tlco, aeja. -· flcll1da4es de traru;portes, pelos Estados 
enquanto . os an!inos a.tridá s,, , encon• U~idos da Amerlca., e, no 'que diz, respei• 
tram'incandescentçs..;.. eomumente a.cei- to part!cµIa·t.·m.ente_._à.· Itau_a:, plilloJ: __ xmo. 
ta. pela ·· opu1l!í0 publlc,11,,. ·ou mesmo Repre.sentante pessoa.!,. junto à tlôS, do 
apena,s · pela rnairn:ia.. .o·· odlo,. a .!ni;:!!,pa• Freaidente daquela · União. ' · 
cic41,de de se compreenderem . mutua- Nent inenor louvor e recónhec!,mento 
m~nte, fez surgir entre es povos (lue sé N011 é grato expres:;a.r à. gcnérosidade .do 
vêm ·combaten<lo uma nt1vem demula- Chefe cie Estado,· do· Governo e do: povo 
do densa· para q11e se po..-s11- esprrar ter espanlwl. go Governo lrla.ndê.•, da· Ar• 
já. chegado .;. hora. em que um . facll.o .;entlne, da Austr&lia, da. Bolívia, do 
d~ luz des1:)()nte a iluminar o tragico pa.- Brasil, 110· .cana.dá_, do- Chile, da. ltalia, 
norama dos dou, Iadoo ela escura mura- da.. Lituania, do Perú, da Polonia, da 
lha. Mas de uma coil,a sabemos: che- Rumania, .da. E.5Iovagufa. da Su!,;rt, 
gará. o· mome.i:ito le tàlvez antes que ~e d& Hungria, do Uruguai, que ;:,crfiari.m 
pen~)'. :,~. q$ uná_:é outi,w ·reconhe- . · em nobres -~ntííneutos de trate1•nidllde 

. ceráo como, ·. tui!o'.· Í)ein cohstder11do, e .. càricjade, cujo• ~co não ha, .de. rêi:~oar 
não h8. senão um c.iminho p~ra. sair om vão pelo· .1nUJ1do. 
dit ma,ra11ha. em que a lut11. " o odio en- ::mnqlll',nto o.s homens de boa vontatlc 
,oh·craut ó mundo; e que ê a ,,01ta a ~e eE.fo_rçam por l&r,ic;ar 4ma: ponte e~-
uma. ~olida,ríed~e ba; muito. esquecida, p!ritual c)e união, entre o.s povC>s, .esta 

· ~olidariedade não ·rés\rin'gida a ,stés-on , cbra de bel'l'l, pura .e desinteres~ada, as
aqueles 1,0.vos, n1t1s unive1·~. ·funda- ,swne um aspecto ·e um. valor de singu-

• Í'l.& 'nà lntima conexão de ~ua sorte :e· SO• lar !ÍnpO)"tância .. ' . . .. : . . . 
'bté os direlto.s que lguahnente lhes-com- . .. . - .. . . . ... . , .. , . , . . . ,, . ~,,qul!.-ndC>. "'."'·· .. c.omo .. , tl3dOl;l Jluguramos 
pete ... ·· " · · ·· ,., , .,_....,..·ai;·,dissqnai.ci.a.s·,ao .odio. ~ da disçor• 

A punição dos delitoli ·: :;:··; . d!~. fiU<L~C>mjna.in ,a..,_hora \)r)1~nte não 
,, 

· · Nil1g11em. certamente pensa e1ri .de;;.ai·· 
· már a. · jÚ,st!ça, em relação· il.C!Ú4llê,,\;,. ciµe 

.-,e valeram da guerra para come.w.r ve.r
dadeiros e p1·ovados ·delitos de· dl
reíto. comum,. aos quais as supostas ne
c ,s;idades militares _,poderiam no maxi· 

· mo oferecer um. pret~xto, mM nunca 
urna. justificação. Mas se .alguem pre• 
sumisse julgai, e p:mir, não.já os !ndi· 
,•lduoJ singularmente, mas · · comunida
des inteiras coletivamente, quem pode• · 
ria deixar de ver em tal procedimento 
uma ·violação dM norma.s que presidem 
a qualquer julgamento humano? 

IV - A IGREJA DEFENSORA DA 
VER,DADEIRA DIGNIDADE E 

LIBERDADE Htl1'1ANA 

i9~m- mais que· uma.. tr!.ste recordação, 
. amadureceião ·.: com ':a.iiundancla ainda. . 
,mal.s. iarg:11,,, os' ti-ute>s desta vitoria.. do 
, amor magnanirnC> e operante sobre o ve• 
. neno do eg!JÍllmO e du inlmíz'.ldes. 

A guantos têm participado nesta. Cru
zada de caridade, sirva de estimulo e 
recompensa. a. Nossa. Benção Apo.stolica. 
e o pensamento de. que na. fe~ta. do amor 
.;e levantará por eles ao céu, de inume• 
ra \'els corações angustlado.s mas não 
esquecidos, a. oração de reconhecimento: 
"Retribuere dlrnarc, Domine, omnJbus 
nobis b1m.a. facientlbus propter nomen 
tuúm, ·vltam a.eternam!" Dignai-vos, 
Senhor,. retribuir com á. vida eterna. :a. 
todos aquele.s que nos !azem o bem pe• 

10 vo530 nome! , 

(1) Epístola, '·de·· S. Paulo: .. a Tito, 
cap. 3, v, .. 4. ·, 

(2) Antitopa. 1.a das Primeiras Ves
peras da Circnncl.§ão do senhor. 

(3) Evangelho 'c'e São João, capitu-
lo 1, · vers. 5. · 

'(4) Leão XIII, Encíclica "Libertas", 
de 20 de junllo de '888, .!ím. 

Outros .. afirmam: tambe1n a Cate- lê-se na fisionomia de todos o terror, 
dral ruirá e sepultará debai:i:o de suas· a Incerteza. Todos os boatos estão 
ruirias todoís os ·canacos, mesmo si de qualquer modo dirigidos· contra a 
estes se encontrarem por muitas le- ·M\ssão ou contra a reza, a escola, a 
guas d!istantés, igre}a. Não se sabe si há. uma orga.-

A nova ·catedi·al ocuiia assim to• nização slstematlca que trabalha con• 
dos 08 · pensamentos desta gentinha. tra nós:- podia-se pensar nas seitas 
Aliás é compree"slvel, pois ela apre~ secretas, Mais provavel, porem, é qu4 
senta a. maior 8 mais, !mpressiona'rite .se trate de uma reação ·1nconcla. do 
constru!,ãO de toda a Nova.-Guiné;· Os paganismo, que vê que perde & in• 
1;anacos nunca vi.ram algo .de· seme· fluencia dia por dia e que não quer 
lhante e uma coisa grande e nunca morrer já. Os boatos ,·êm todos. das 
vista. faéilniente sugere 'Sentimentos montanhas e af o paganismo: ê ain-
d·e pavor. da tarte e seu poder ainda não que

brado. 
Um outro boato que circula ·é este: Por' outro· lado esses boatos 'teêm. 

Quando aos domingos as pessoas s~ 
f · tambem resultados bons. l\Iostram 

reunem para rezar, ao azerem ·O :s1- aos canacos erri que tolices. eles acre;. 
na! -tia. -cruz irrompe-lheà fogo da fron•. · ditam. ~iultos vêin então o vasio. de-. 
te, ·o q uai lhes queima o vestuario· -e, . . 
se espalha em seguida, incendiando· s&sperador do. paganismo e sua. indi
toda a casa .. Foi este O motivo p•)r -zivel tristEiza. Cada novo boato ,cam;_â 
que muitos não vieram mais à reza. mais medo, mas aumenta tambem. a is crianças cfue !requentavam i,egu· incerteza .. e assim o missionaria já. 
larmente a escola nunca. tinha acon· encontra. o terrerio de· algum ·modo 
tecido alguma 1;oisa e contµdo µm preparado, para pod.er lan!,ar. à se-
medo ine:i:plicavel. deste fogo ator• mente da verdade e o ba.lsamo do 
mentava & todos. :Kuma aldeia até consolo. E a doutrina de um beus 
destruiram a. escola; naturalmente que é todo·poderoso mas ao mesmo 
tiveram que construir uma nova, E tempo Pai boJJ,doso que, com cuJdado 
neste estado de terror a alma angus- todo especial, vela sóbre os honie11.;, 
tiada. ,·é .em to.tia a p:i,1·te' coisas 1,!ll8 os ama· e ·1irotege - está C:outrh1;1. 
não existem. Assim contam que nas. acha então . feliz .entrada llOS cora• 
-montanhas . vive µm ser misterioso, ções destes filbos selvagens • 
que· denominam ...,. "Rei". - Nin, · (Do "Lar óatoiico!'). 

HAVERÁ··MESMO. PERIGO? 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S . .. .. : _,.,._ ' : ~ : . 

. ..-,, 
Conforme as proprias palavras do litar e no terreno 'financeiro ·e no do• 

'' leader" comunista chileno, o cama· mfuio do come1·cio lnteruacíonal"c 
rada Lafferte, a epoca em que atual• Porem haverá mesmo Perigii': dl!l 
mente vivemos é a mais propicia pa. uma subversão comunista. neste pa:ci-
ra que estourn em todo o mu11do a fico Brasil 0 de maioria, esmai;adora• . 
Eo prcpalaiia revolução das classes mente catolica e fiel às- tradiçõés I e--
operariag internacionais co11trà a m·· ligiosa~ de seus maiores e aos en:.i-
dem vigente das coisas. Em seguida, namentos da Si,lnJa Madre Igreja.? Él 
Moscovi.a, nos ofereceria o 1·egimern pergunta que formulamos, quando·ou-
cla foice e do martelo para soluciouar vimos tantas vozes contraditarias 
os problemas do após-guerra.. No neste mundo de confusão em que ví-
congresso· comunista. realizado na ti· vemos, . 
ciade do lltexk,o em maio do ano pas, - Muitos homens de responsabllida-
sado, Lafferte pronunciou uma vi, de estão temendo qualquer coisa: es-
l;lrante oração perante u1ta gr~ade tão notando aqui e acolá alguns· co, 
multidão de camaradas vermelhos. mentarios por .demais· símpaMzantes 
l'or esta ocasião, o conhecida agita· a'> tecimeru sovietíco. Quando, se ou-
dor chileno disse, entre outras c.oisas; ve, em pleno honde da capital frase 
o seguinte: - '·'.Neste momanto·quari· .... · .. éomo esta, que tive ocasião de escu• 
<lo os esforços dErgUerni das .Nàçõé·s tar comr tambem oUtras pessoas: "1.: 
Unidas devem coligar-se para por· ·preciso que venha Q regimem sovie-
termo ao poder do eixo, é magnifica tico para endireitar as coisas!" é 
a. oportunidade pàra. a infíltraçâ'o do porque a situação do dia de a.manhã 
comunismo em todo o mundo .. Não ~ó deven10~ encarar com· · muito tn'afa 
entre o proletariado, mas tamhem no .. ~ealismo e pensar no que haverá de 
mundo íntelectuat· e cultut·al, no mi- suceder .•• 

. Nossas maís altas auto1·idades· po-, 

Num tempo em que os j)ovos se acham 
frente a. deveres gue não encontraram 
talvez nunca, em curva alguma ela hl.s· 
toria, eles · sentem ',te1·ver em seu cora
ção atormenta.do o desejo Impaciente e 
como gue !na to de tornar as , redea.s do 
proprio destino, com maior : autonomia. 
que no pusado, esperando ,que à.ssim 
lhes será ma!.s facil defender-se conti-a 
as irrupções , periodtca.s do espírito de 
violencia, que .como uma. torrente de la
va incandescente a ti.ada poupa. de quai1-
to llles é caro e sagrado. 

DEPOIMENTO N.0 4 
licia:is já manifestaram a sua inten, 

. ção de travar Unl combate de exter
. ~in!o ao conrnaismo, que to! e ,será 

s, mpre "o !nlm!g,o numero· 1 da nos• 
sa patl'i~.". como disseram. Uma fra.

·se como esta,· pronunciada por um 
.homem de· tão altas responsabil!da.• 
·des, deve sacudtr o torpor de muita. 
gentt por aí, · que di:r que tudo 
corre às mil maravilhas e· que não 
há, de modo algum, o perigo verme• 
lho para o Brasil catolico, e coisas 

Graças a. Deus, podem-se crer passa• 
dos os tempos em que a. apelação aos 
princípios . mora!.s e evangelicor para a 
vida dos Estados e dos povoo, erá. des
denhosamente excluída co1110 !rrea.I. Os 
acontecimentos destes arioa de .guei·- · 
ra. se_ encan·egaram · de refµtar, do mo
do . ma.is cruel que ise teria. · podido ima
ginar, os propagandistas de semelha.ntes 
doutrina.a. O desdem por· eles ostentado 
contra aquele . pretendido irreali:Jmo, 
mudou-se numa espantosa realidade: 
brutalidade, iniquidade, destruição, ani-
quilamento. · 

se o futuro pertencer à democra.-0ia, 
uma pa.rte. essencial de sua realização 
deverá. pertencer à religião de Cl'i:Jto e 
à Igreja, meru;ageira da palavra do Re· 
dentor e continua.dora. da. sua. missão 
salvadora. Ela de fato ensina e defen
de as verdades, comunica · a.s forças so
brenaturais da. graça para realizar a or
dem dos .seres e d~ fins e.stabeleclda 
p0r Deus e que é o fUJ1damento ultimo 
e e. norma diretiva' de toda ·democracia., 

com a. sua mesma extstencia. a Igre
ja. se ergue de·· frente ao mUJ1do, qual 
farol esplendoroso a recordar constante• 
mente· esta ordem divina. A ·sua 
hllitori11 reflete clar11,mente sua. missão 
providencial, As lu.te.s que, comtran
glda. pelo abuso d& !orça, deveu susten
tar pela defe.sa, da. liberda.de recebida. 
il.e DeUll, foram ao mes~o tempo lutas 
pela verdadeira liberdade, do homem. 

A Igreja tem a. missão de anunciar: ao 
mundo, ansioso poi· melhores e mais· per
teitall tormaa de democrá.cia., · a mensa
gem tná!s alta e· mais _necessaria.- que · 
possa ha.ver: a -dignidade do homem, á 
vocação à. fiJjação diVlna. , J!l e> grito ·po
deroso que· ressoa,· do· pr~plo · de Belem 
até os extremos confins da. terra.. · a011 
01,1vidos dos home11s, n~ tenn, .em que 
esta. di11;nídade é ·mais dci!orQsamentE! re-
t.aixaaa. · 

o · ll.1~~rl,9 qQ ~1,1t9 N~~l P.r~_g~D}à 

--------
Pe. Vicente M. Zioni. · 

do S. N. D. F. 
Diz,se, e já tantas vezes o ouvlmos, 

que o Espiritismo ê _essencialmente 
materialista. Entretanto, conendo os 
olhos sobre , um ·artigo lindamente . 

. intitulado "O Missionaria", que en· 
feita a primeira coluna do último nu· 
mero de "Mando Espirita" (Rio de 
Janeiro, 30-1·43), deparei com uma, 
frase curiosa: 

í, •• ,a missão espirita sob todos os 
pontos de vista ultrapassa com o seu 
nitid,:i e luminoso programa in1ort;.., 

Uma tintura da mais rudimentar 
!ilosofia de simples ginasianos é bas
tante para no·lo revelar atravez 11:i.s 

palavi·as. de Leopoldo Machado, um 
dos grandes ·mentores do EspiriLis• 
mo no Bra:;il, publicadas na Revista 
l:lternacioual do Espiritismo de Ma
t.áa (1941, pâg. 1) onde o au'tor com 
muita maestria, sintetiza a doutrina: 

DEPOIMENTO 

lista todas as filosofias e. todas as " ..• a vida organica e animlca vem 
re!lgiões". - não tenhamos duvida - de muito 

Minha admiração culm~nou com a baixo.e de muito longe, dos seres inor~ 
modesta conclúsão de que a miasão g,anicos, até.-chegar ao how,.~m, ao es· 
espirita. é a "un,ica capaz de aniqui• pírito, ao anjo ... a ·especíe. humana. 
lar para ·sempre o tet·i·ivel dragão provem, material e espiritualmente 
que estende. as suas garras pelo mun- da pedra bruta, das planta.s, dos pei-· 
do todo: O Materialismo''. (o grifo é xes, dos quadrupedes, do mono, E de 
nosso) · · homem, ascenderá a espirita, a. anjo, 

Realmente,; o Materialismo é ·um bruta, "ascenderâ a espirita, a 
grande mal, um dos maiores males, aujo ... " 
causa de tantos outros que hoje .as• indo povoar mundos superiores ou 
sola.m a Humanidade, tingindo-lhe. de voltando à. te1-ra, já tl'ansforma.da em 
sangue o presente e ensombrando·lbe mundo angelical.'' 
angusUosamente. o porvir. Bem é que , Atendestes bem·? "A especie bum a-, 
o combatainos! PoreIU este combate na provein... espiritualmente da. 
h;i. de ser entre dois que -verdadeira• pedra. bruta, das plantas, dos peixes, 
mente se defl"ontém corno i~lmigos dos quadrupedes"... E esta mesma 
de morte, e jamais com a indolencia eJpecie humana origlnai·ia da pedra 
natural de dois adversarias fortuitos bruta, "ascendera a espírito. 
que se enfrentam· coagidos Pelas clr: E ·não .. é isto, por ventura, verda.• 
cunstancias, ma.s (Jue na realidade deil'O e puro materialismo? . 
conii.tngam apaixanadainente as roes• Um. pouco de meditação sobre es-
mas . ideias e tdenttcqs princip!os, tas, palavr•~ basta par& nos capii.cf• 

'!J este o caso da doutrina espirita. tarmos da ignorancia e ma.Jicia, do 
O E$piritismo não passa de um ma- embustt e ingenuidade P.sp!rita, que 

terialismo · extremado, cuidadosamen- p1·oc111·e enii:anar a uossa gente e 
te ca,muflado • sob as cores_ cel_estes ara:st.1\-la rlo cantinho do Bem e d& 
de U~ ~ÃEl~!í!.Q i !.P.i!;i.t*2 ~ll!l'.Jlualill•- Veiu,1,de qu~. leva~ a. .0.~Uli a • i"eU• 
m2, • - - ··, ._. --- - ~ ~ çig<!!!e §U~r~m!> · · -- --- - · - - · 

l, 
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r~ '. 

·quejandas. · 
Estejamps sempre de atalaia e não 

d·1rmarnos, porgue a bandeira 'verme
lhr. está fascinando a muita gente 
por este grande Brasil. A reação -deve 
acordar esta especie de sonoleocla, 
Acordar cedo para não dlspertar e1n 
ho1·a tardia, quando toda e qualquer 
t·eação for por· demais ta.rdel 

· Dr. Durval Prado 
R. SPn111tor t•aulo · lllu:tdlo, tll 

ó.o .•,nd •• l!!Rla1 liU • 13 ~ U 
( l!la<1. 4'•· t<u,. Jn96 ~nntft1e101 
Co11a.1 com nora ma •~a<'la oelo 

'1'eL1 1•1811 . 
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L.l'...lilUNA.KiU 

PARA VENCER NA VIDA, 

E' PRECISO SER UM FORTE!. 
Par~ ser forte _é neeessario, t_er _sangue puro! Depurando o sangue, 

~ d~sam.1;10, o abatunento que amqmlam a vontade, desaparecerão; sen
tlreJS maJS fo~·ça n?s m~culo~, _mais energi~ no organL'\lllo para Q trabi'lhO 
.e melhor res1.ven<:1a e d1spos1çao para a vtda 

o cataclismo mund_ia_l e suas causas ºPrega
nd

o e. M.artela
nd

o ••• ,, 
0 

- • 

JORNAL! 

valioso a~iar no iratamento_ da Bifilis, é um licor tri-iodado, à base 
le Salsapanlha, <:aro~a, Sucupira e· Sessafraz, que, por :;ua energl::a ação 
~epuradora. e tom~a, e . recomen_dâdo ha mais de 60 anos como O depura
tivo de e!e1tos ma~ eí1cases, rapido_s e certos no tratamento da sifilis, e 
seu corteJ~_ de hornveJS consequenc1as que tantas vidas preciosas recruta 
para a ~eg1ao ~os cegos, loucos e paralitkos. 

Usai-o, hoJe mesmo, e sentireis o prazer da vida com boa sande. 
N.o 104 E C. 

~POSTOLADO DA ORAÇÃO 

INTENCÃO DE FEVEREIRO: QUE o DIVINO 

ES.PIR.ITO SANTO D1: 
~os POVOS E A SEUS. DIRIGENTES A CLARID-ADE DE SUA. LUZ 

Pe. João Batista Lehmann, S.V.D. 
Dizem que a guerra está na sua 

1tltima fase, e por toda a parte ouve
se o grito aflitivo: basta, basta! Bas
ta. de massacre, basta de destruição, 
basta de furor e odio! Que façam as 
pazes! 

A Guerra o homem sabe fazer .. Sa
~erá fazer a paz? Para que haja pal 
e indiJpensa vel, que os povos e o; 
.seus dirigentes cheguem a entender
ze; que se unam sob um ponto de 

·:Vista, aceiiavel para todos. . 
Por enquanto não se vê, que ponto 

de vista possa ser este; está pare
cendo, que a humanidade anda em 
trevas. Trevas são as paixões; tre
"ªs são as ambições; trevas são os 
!()dios. 

A luz que vem, para a qual o He· 
-presentante de Cristo aponta: CRIS
TO, não a reconhecem, fecham-se. 
lhe os olhos. 
, Si o mundo fosse cristão o cami
nho 'para a paz facil seria o~ povos o 
acharem. Infelizmente O mundo não 
>é cristão. "Três formas principais ele 
:paganismo avassalam o mundo con· 
temporaneo. A forma economica rus
:sa, cujo ídolo é a Classe; a forma 
·bio~ogia alemã, cujo id.olo é a Raça; 
enfim a forma plutocratica, cujo ido
lo é o Dinheiro. A terceira .é a que 
m'l.is tei:n medrado entre nós. Nas ge. 
rações plasmadas pelo cinema e 'por 
certa literatura infantil, afrouxanHe 
O!! vínculos de familia, repudia·se a 
moral . como preconceito antiquado; 
me1.oscaba-se a cultura desinteres
sáda. Uma só cousa é sagrada: o di
nheiro: um só imperativo é categ,Jri
co: enriquecer; um só ideal não é ri· 

·sivel: gozar. A religião, se porventu
ra. escapou ao naufragio d'os valores 
espirituais, reduz-se a pedidos de gra, 
·ças tempo1·ais ou a. cerimonias ex' ' 
ternas, a reuni.ões mundanas por oca· 
sião de. c.asam~µtos .ou de exequi:is; 
etc. · · · · • ' 

Esta~ três formas da neo-paganis; 
mo e dos seus derivados podem ser 
reduzidas a um comum denouitna
dor: "o materialismo". A consequen
cia direta, imediata fatal do mate
rialismo contempora~eo nós a vemos 
diante dos nossos olhos: a catastro· 
fe, que ora devasta o mundo: o ba
ratro, no qual ele se abisma. Pio XII 
·náo -cessa de apontar para esse amar
guis~imo fruto do neo-paganismo; 
porquanto si, no após guerra não se 
1·ealizar uma "renascença m~ral" si 
os homens cuidarem de enco11tr.1r 
,apenas remedias politlcos economi
cos e sociais à present~ c'i·ise, pode· 
remos de antemão estar certos de 
que os tratados mai3 hem elaborados 
os planos economlcos mais habilmen: 
te excogitados, os organismos int0r
nacionais arquitetados com mais cui-

. dado, ruirão quais outros tantos cas
telos de areia, e nova guerra - eú
tre os venced.irec de amanhã - virá 
.assolar a httmanidarle". Assim se fX· 
pressa o ·Pe. Dr. M. Teixeira Leite 
Penido · nc S•!U excelente livro recem
editad o: "0 Corpo :\listico de Cris· 
to". 

A situação da sociedade humana 
aqui e e.m toda a parte é esta: Pre
domlu~ p.~t ioda a. parte a mentali
dade raP.à. K.:.o <!'.;.;emcs 1:ada demais 
sf afii.,,,rn:os: o muTido está mergu: 
lhado nas trevas elo :i:ira:,!:irno. Gran
de á a1:.da o 1111'l!ero tio., catolié"s 
Si nos é p~~m!: 1co aq1J1!?.ta los pelo 
que aqu! 110 P,1:,:,11 é oos é.adt• obser
var, grculle parte cele9, para t•ão r:li· 
zer a maior!,. não é praLea,lte, e 
segue s tr:lha ma teria lista. 

Por que " mundo anda nas trevas? 

nos cair no baratro dá miseria e do 
desespero. 

Em toda a parte vemos metidos à 
grande atividade· os elementos maus 
e perversos, os servidores do ma
mou, da mentira, da fraude; os me!l· 
sageiros do inferno, semeadores da 
discordia. propagadores do erro da 
heresia: arauto's de Lucifer do ~rgu
lho e do odio; artilheiros -0'e destrui
ção material e moral. 

Não está ainda tudó perdido. Deus 
ainrla, não morreu, nem dormindo 
est.á. A Providencia divina está no 
seu posto, devemos estar bem certos 
disto. A construção da torre de Ba
bilonia foi um fracasso. Fracasso rn
rão támbem os planos e as obras c].o 
super-homem do seculo· _XX, que in
cançavel se mostra em querer des· 
tronisar o Senhor· do céu e da terra. 

No meio desta situação catastro
fica, qual é o nosso dever? Declarar
nos franca e resolutamente soldados 
de Cristo e da sua Igreja. Soldadas 
que sabem agir obedecer. lutar mor
rer no comba'te; soldados q~e. a 
exemplo do grande "miles Christi" 
São Sebastião, sabem rezar. ' 

A oraçi:o é a 110.ssa arma; ciue de 
Deus No,;so Senhor recebemos e de
la lt>rgo uso devemos fazer. '·'Pedi, 
e recebere:s ". Nunca foi tão atual 
como agora esta animadora suges
tão de Cristo .O Esplrito Santo que 
pair<'u sobre o cáos ante-existente ao 
mundo, o Espírito Santo, que formou 
o Universo em todo seu esplendor e 
tão admiravelmente o di,ige e con
serva, o Espirita Santo que quais re
gatos conduz os· corações dos ho
mens, tem . em suas· mãos os destinos 
do mundo. A' Ele devemos pedir se 
digne de ·dar aos povos e a seus diri
gentes a claridàde de sua luz. 

APARELHOS 
paraCllÁeCAFÉ 
modernos, el~gantes, 
em desenhos originais 
Nacinnais e extrangeiros 
l'ollem ur ad,,u/rldo, 
lnmbé11& om l O paga• 
menro, pelu "/'la110 Suave". 

ltu.:i 21,k Maio, 80-90-S. raulo 
PANA.lit 

Vivemos dias sombrios e cheios de 
apreensão· para a patrla e para toda,, 
as nações civilizadas. Os homens des
norteados não sabem para onde cami
nham e todos se mostram preocupados 
com as possíveis consequenc!as da hor
ripilante tragedla que convulsiona · os 
povos. 

Pretendemoo estudar as .causas da si
tuação angustiosa em qui, se .encontra. 
o mundo, afim de que no.s dispoÍihamos · 
a. mover, no setor em que a Providen
cia. nos .colocou, uma luta de morte con
tra todos os agentes de dissolução so
cial. 

Em seculos futurO.'J será a presente 
guerra considerada como uma nova fase 
apeuas do mesmo cataclisma. mundial 
que teve in!c!o na conflagração de 1914. 

As duas grandes· guerras estão uni
das , entre si e ambas são efeitos das 
mesmas causas. Se estas não forem re
movida.., verá esta mesma geração coi
sas ainda piores. Apregoa-se a guerra 
total, exige-se o completo aniquilamen
to das nações vencidas, fala-se em gran
des potencias que hão de dirigir os des
tinos· dos povos e que hão de ter assim 
o monopolio do direito, forçando as pe
quenas nações a gravitar em torno delas 
e a. salvaguardar-1hes os interesses vi
tais como satel!tes desprezíveis. 

A paz fementida, consagrada pelo tra• 
tado de Versalhes, a.ss!nala o periodo de 
maior agitação que jamais viu o mun· 
do. Enganaram-se os homens ao pôr 
suas esperanças em tratados e!emeros, 
quando o que deviam ter feito era. le
var o machado à raiz da arvore da dis
.cordia e eliminar as causas desse inde
flnlvel malestar que caracteriza o mun
do hodierno. 

Todos os que procuraram di&{!nosti
car esse mal inconceblvel · pecaram por 
um unilateralismo acanhado; analisa
ram a catastrofe · sob o prisma de seus 
pequ~r.inos interes.ses e. paixões polit!cas. 

Das alt~.ras da catedra de Pedro, com 
os oli1vs em Deus, 'contemplou profun
damcute contristado o mundo em cha
mas o g,·ande Pontifice Benedito XV. 

Com & segurança e precisão · de quem 
fala. com o espirita estreme de paixão 
e considera as coisas à luz da eternida
de, em sua magnifica Enclcllca. "Ad 
Beatissimi", de 1 de novembro de 1914, 
estudou as causas profundas da guerra 
atroz que, após breve interstício, surg;u 
com maior furor ainda. Falharam to
dos o.s remedios Indicados pelos gran
des politlcos e estadistas da epoca. O 
soberano remedio apresentado pelo Pa
pa não foi experimentado. Era, entre
tanto, o unico adequado para tão gra
ve mal, o unlco gue teria efetto decisivo. 

Assinala o Papa a verdadeira origem 
do lutuosissimo conflito que então en• 
sanguentav&. o mundo: "Com efeitó, 
desde que foram !)08terga.das nas legis
lações dos povos as normas e as prati
cas da. sabedoria cristã, que por si só 
garantia111 a estabilidade e a. paz das 
instituições, começaram necessariamen
te os Estados a vacilar em suas bases e 
.seguiu-se nas idéias e nos costumes tal 
mudança, que, se Deus não vier ein· nos
so auxilio, parece Iminente o fim da ci-
vilização". · 

E'lta ultima observação para. os que a 
lêm, hoje: é deveras inquietadora. 

Infelicita. o mundo uma guena ain
.da. mais ca!amito.sa e nada indica · que 
a ·ela \'ai suceder uma paz estavel, ao 
passo que se agrava ·a muda.i1ça · na.s 
idéias e na moral dos homens, com , a. 
oficial Imposição das pícires, iiê~té.s . no
ções em ·aiguns do~--paises qtie se, degJa
diam. A· sabedoria: cristã. 'não',só' é·. des
respeitada. por -to'cta · a 'i;>ârtc, :mas. é. enál
tecida e, em a!güiis J11garés' êonflt!Ila
da por JeI, · a antitese da i;abedoria: cr~
tã. A filosofia cri.stã ita vida não é por 
certo a que vive o. mundo· âê- hoje, oü, 
como esta.mos em guerra, não é aqutla. 
pela. qual morrem o.~ 11omens. . 

os principios cristãos não entram cm 
conta nos. projetos de roconstrução das 
horas cruciantes que se hão de seguir à 
guerra. 

A principal aberração não foi corri
gida. Antes, de tal maneira acostuma
iam-se a isso os homens, que a tomam 
por coisa muito natura.!, muito razoavel 
e indice de verdadeiro progresso.· Tal 
qual como se os sintomas de tuberculo
se ou de cancer fossem mterpretados 
como sinais de perfeita e indestrutivel 
saude. 

Benedito XV distingue quatro prin
cipais conseguencias, ou melhor, mani
festaçõe,s da pavoro.sa agitação social. 
Reconhece nelas as, causas do conflito 
da tremenda desordem 'que sacudia ; 
humanidade. Hoje ainda andam por ai 
desenfreadas e muito mais virulentas. 
A primeira causa. e que de certo modo 
desencadeia todas as mais, é a ausen
cia do mutuo amor entre os hÓ.mens, 

se os homens não sabem como amar
a Deus, nem tão pouco procuram agir 
segundo esse conhecimento, ja.maili sa
berão amar uns aoo outros. 

Lembra o Papa que Jesus Cristo des
ceu do céu precisamente para restabeJe-. 
cer entre os homens o reino da paz, e 
não quis pôr-lhe outro fundamento se
não o do amor fraterno. Confirma o 

Porque a!J:11dou<>u a luz. que é Jesus 
Cristo. Por que o mundfl anda at?'âs 
dos s<?1:s h!olos ·: Porque ~ec-llat1·se à 
verdade que J esu~ Crizto prei:ou. Por 
que o mundo tor11c1.-se ião mau, tão 
cruel? Porque rejeitou o re,::ndo de 
Jesus Cristo. que é o reinado da Jus
tiça e da caridade. 

Si a este ponto a huma11id11de che
gou, não foi porque faltassem aviso, 
conselho, e aclmoe,strações. de quem, 
por seu aito minlsterio. competencia, 
obrigação e autoríd::tde tem. .de ~e 
apresent,r à hu!l.a:,lds.rlc e falar-lhe 
em nome de Deus. o,, t,ililllos Papas, 
come,.,ndo por l,eá., X! JJ de f. m.' e 
prlncir,e.lmente P:o XI ~ Pio XII n'üo 
se tem descuidado ne11r,: 111Ja missiío 
-de or~el!t.~r o muniio p~lns principio~ 
eternos da just!,a e do amor. To,fos 
eles tem dado prova de serem eles 
"o sal da terra" e "a luz colocada 
sob1·e o ·candieiro". 

O ·· USO DE BOMBAS ''ROBOT'' É INTRIN-· 

SECAMENTE IMORAl 

Aos ouvidos de todos chegou n voz 
patànal do Representante de Cristo. 
l\Iuitos acolheram com respf"to a ~ua 
voz, e· prontos se Q'.10straram para lhe 
seguir os conselhos. Outros, porem, 
vemo-los associados à"" turba multa" 
que em altos gritos declararam: "nã~ 
queremos que ele reine sobre nós". 

Do alto do Vaticano o Santo Padre 
vê e observ'a_ o mundo tão inJ.~licifa. 
do, éomparav.el a um rebanho sem 
P.istor e rodeado de lobcs vorazes. 

Chefes não faltam; bons alguns 
bem íntenciouados 'e·-ftlarividentes; 
maus· outros. cegos <i!l~i 'são, em vez 
de conduzir os seu~~_povos às altu
;•as da paz e da felléidade, ,deixam, 

"The American 
responde 

Ecclesiastical Review " 
a uma consulta· 

O metodo de bombardear com proje
tis "robot" é "intrinsecamente imoral 
e nossas forças • militares nãc podem 
usat desta maueira as bombas "robot ", 
nem sec,~·r em caso de represa.lia. nem 
tãa pouco para encurtar a duração da 
guerra". declarou o "The Ainerican 
Ecclesiastica.1 Review ". 

A decl:!ração foi formulada ao res
ponder · uma · cons.ulta. sobre ·"se seria 
permitido que nossas forças militares, 
em represaHa aos bombardeios por "ro
bot" desencadeados pelo.• nazittas, lan
çassem bombM voadoras cr,ntra as ci
dades alemãs". 

"Segundo os princ',pios cato!lcos 
declara · ~ revista - ainda quando se 
pode tolerar a morte do não-combaten
te ou do inocente, como efeito indireto 
do bombardeio contra objetivo. milita-
res lmportanteli. sempre é ,!morai' ata-
car dlretammte as ditas pessoas. pres- ' 
cindindo-se das. vai:rt,agcns que se con
seguiriam do ponto de vilita militar, 

"Hoje - continua o artigo - quando 
se lançam projetls homicidas contra 
uma grande cidade, em torma ta.J que é 
lmposslveJ dirigi-los contra objetivos mi
litares especifico.s, e de tal forma· que 
têm maiores probabilidades de explodir 
nos distr.itos res!denclals: aqueles · que 
quando se usam bombas "robot". Por 
sua propria. natureza servirão C.Jm toda 
a p1·obabilidade, para matar alguns não
combatentes. 

"Aparentemente é 1.sto que acontece 
quando se usam bombas. '' robo ". . Por 
conseguinte, o· uso destes instrumentos 
.~e guerra. é lntl'insecamente Imoral -
pelo menos na forma com que a Ale
manha.. ataca a Inglaterra.. Da.! não po
derem as nossa.s forças usar desta mes
ma maneira das bombas voadoras, nem 
mesmo em caso de represalia. nem tão 
pouco para encurtar a, duração da guer
ra. Dos atos !mora.is Jamais se segui
rá. um bem; nunca se poderá permitir 
atos Intrinsecamente maus, ainda,que se 
trate de. represalias .•• " 

• ,f/l,\ 1 P. Arlindo Vieira, S. J • 
Pe. Ascanio Brandão 

Pontiflce sua. a.sserção com uma serie de 
textos evangel!cos referentes a.o precei
•to da.· <;a.rldade. Mas o idea.1 cristão ntln
ca foi atingido, e isso porque os homens 
sempre· consideraram ·as diferenças aci
dentais entre homem e homem . como 
criadoras de muro.s de separação. · 

Feitos à Imagem· e semelhança. de 
Deus, temos todos· a. mesma. origem e o 
mesmo destino. A Incarnação estreitou 
ainda. mais esta união: revestiu de incom
paravel nobreza ·e dignidade cada · mem
bro da natureza humana. Em Crlst'o 
wmos todos irmãos. Nunca, como em 
nossos dias, se desviaram tanto · os ho
mens desse ideal cristão. · Jesus CristA, 
removido pelo emissa.rios de Satan de 
toda. a vida publica., levou consigo a ca
ridade e o amor. 

Substltuira.m-no a discordla e· o mais 
ceftnado egoísmo. · 

Rivalidades economicas, antagonismos 
raciais, acidentes de côr, orgulhO nacio
nal, a lembrança de antigos odlos e ou
tros inumeraveis !atores .contribuiram 
para distanciar os homens uns dos ,ou
tros e converte-los em outros tàntos 
Cains com reilação a seus irm~. Es
tes, assim desU11idos, envolveram-se na 
primeira grande ·guerra. A paz, em' ve~ 
de. pôr termo a. ·essas sementes de dls
cordla, não fez mais que exarcebaclM, 
criando outras novas e ma.is. corrosivas, 

Neste interim surgiu o anti-.semltis
mo em algumas nações, como. pé>Jltlca. 
de Esta.do,. e intenslficou-'se em outras 
onde não obteve o bafejo oficial. 

A depressão economlcil., · a.s dificulda
des da vida acirraram a Juta de classes. · 

Entretanto, enquanto o mal se agra
vava, de dia. para dia, ·ouvia-& por to
da a parte um repugnante encarecimen
to dessa palavra vã que se chama: "Fra-
ternidade". -· 

É de plena a.tualld3'de. esta. mordaz 
observação do Santo Padre·: "Nunca, 
talvez, mais que hoje, se. tem falado de 
humana fraternidade: pretende-se an
te3, pondo-se de pa.rte. a. palavra do 
Evangelho e a obra de· Cristo e de sua. 
Igreja, que este zelo de fraternidade se
ja uma das conquistas mais preciosas 
da civilização moderna. 
~ verdade, porem, é esta, que nunca 

se desconheceu tanto a fraternidade hu
mana como nos dias que correm. Os 
odios de raça. foram tevadoo ao paro
:xlsmo: mais que pêlos · limites naturais, 
são os p0vos separados pelos rancores; 
no seio de uma mesma nação e ·.entre os 
muros de uma mesma ·<sldade ardem .!lm 
mutua aversão as cllu;ses . dos . cidadãos: 
entre os lndlv!duos tudo se regula pelo 
egoismo, conv()rtido em lei suprema:".: 

Nunca se ralou tanto cm frat.ernida
de, nunca houve menos fraternidade! -
é um julzo que podem ratificar todos 
os que contemplam o tristíssimo pano
rama do mund<, atual. · Em nenhum pe-
1·lodo ela historkl. se firmaram tantos 
tratados e tantos pactos de amizade en
tre as nações e nunca. houve, como nes
tes ult!mos lustros, tanta québra. de 
amizade jurada.. É e&a a condição da 
fraternidade funda.ela não no direito e 
na justiça, não. na caridade· e no a.mor 
cristão, mas no vil interesse e no Ópor
tunismo · despudorado. Ess, .. arremedo 
·de amizade nã.o cimt:ntou a. coricordla. 

' Qui. ,seminant vet\tuni,j tu)'bjn~m eolli-
gent,' diz o Esplrlto &i.nto!· ."Q\Íein se- . 
·1rte!a · ventos colhe tempestades". 

Nãó consideram os Mmens a !rater
riidã.dê' como um proclut.o da unidade 
moral, mas como o efeito de condiç~s 
externas semelhantes, 

. Qs habltant,es cio Rio e de São· Pau-
l.o estão unidos, porque todos ouvem 

'O • m<!SlllO progratpa de radio. São· mais 
estreitos os Jaço.s entre nação e nação, 
entre continente .e, continente porque o 
transpo1·te entre eles, é mais rapido. Es
ta· aparencla · de uniformidade está· 1on
ge da. verdadeira. união, como a' pintura. 
grotesca. · de uma l'aictosa septuagenarta 
do viço e frescor (ia mocidade. 

Só' o amor pode unir os homens entre 
sí, O amor 1a11ça fora a suspeita, o te
mor, a inveja e o · egol:;mo. Este amor 
será uma palavra. qué o verito leva, sé 
não for haui-ldo. na. fonte do amor que 
é Deus. Só quando o espírito de Jesus 
Cristo avive1,tar ele novo. o mundo ma
terializado, poderão .os proceres das n.a
ç~s construir em ba-,es solidas esse mag• 
nifico edifício da paz. As.sim como, 
na frase da Escritura, não h.a paz · para 
os ímpios, assim tambem não ha paz 
para os povos que repudiaram a Jesus 
Cristo com sua ·mensagem de amor .. A 
paz tornará ao mundo, quando o mun
do tornar a Deus. Fora dai tudo é 
tempd perdido. Cada individuo, como 
cada pa.fs, busca. o que é seu e só o que 
é seu. Assim é e ha de ser, enquanto os 
dirigentes dos povos não buscarem em 
Deus o ·unico liame seguro que pode 
unir interesses contra.rios e perpetuar a. 
paz no selo da grande familia humana.. 

* * * 
A segunda. causa da derrocada da ci

vilização, Indicada pelo Papa, ê a ausen
cia. de respeito à autoridade. dos que 
exercem o poder. ' . 

se isto era verdade .em 1914, vede o 
que sucedeu a partir dessa epoca.. 

A geração presente tem sido batida 
IJ(llo venda vai desfeito da revdlução. :t 
o tema do dia. A mais completa anar
quia ousa. estadear-se como ordem Jegi• 
tima. 

Em alguns pai.ses a lei basca-se na 
forma. e em nada mais; em outros. nos 
costumes. ou nos mito.s nacionais, e em 
nada. mais. · 

Porque é que se registraram tan~ e 
tão genera.Jlzadas subversões dos regi
mes estabelecidos~ Porque os regimes 
se esqueceram da fonte, da 11atureza e 
dos limites da . autoridade. 

Oiçamos o tremendo veredictum de 
Benedito XV: "Desde que o poder· hu
mano quis emancipar-se de Deus, Cria
dor e Senhor do Universo, .e pretendeu 
originar-se da livre vontade doo homens, 
os vinculos que uniam os superiores· aos 
suditos começaram a afrouxar-se de . tal 
maneira. que quasi desapareceram, Um 
desenfreado espírito de lnde!)Cndencia, 
unido ao orgulho, infiltrou-se pouco a 
pouco 'em toda a parte. não perdoando 
nem sequer a familia, onde o poder pro
vem lnsofismavelmente da natureza:; an
tes, o que é mais lamentavel, nem sem
pre se ·deteve· às portas. do sa'ntuarlo. 
Dai o desprezo das leis; dai a Insubor
dinação dos povos; dai, a i:ritlca . petu-
1a11te de tudo quanto dispõe a , a.utori
dade: dai as mil industrias para torna.r 
ineficiente a força do poder: da! os fior-
1·endos delitos daqueles_ que, fazendo pro-

.. fissão de anarquia, não h~sitam em aten
tar . seja. à vida, seja aos bena do pro• 
&imo", 

Lembra. o Papa a. doutrina da Igre• 
ja. no tocante à autoridade legitima. São 
Paulo ensina. que toda autoridade vem 
de Deus, que em · conciencia devemos 
submeter-nos à. .autoridade, pois aque
le que resiste ao poder, resiste · à. orde

O jornal é apostolo, e: que apostolo! Entra cm cada casa de
baixo das portas; penetra nos salões, nos bondes e trens, anda pelas 

nação de Deus. 
Os dirigentes dos povo.s, . divorciando

se da Igreja, que é o . sustentaculo · da 
autoridade, cavam o ·abismo da propria 
rutna. Uma funesta experler_cla de
monstra que onde não ha religião, ai 
é desprezada a autoridade. · . 

Vem à.qúi a· pelo lembrar as palavras 
do gra11de. Caxias, desse esclarecido ca
toJico que, já. em tempo do liberll.lis
mo triunfante, condena.V!'- os· erros ora 
renovados por · certos filo.safos que pre
tendem instaurar no mundo · uma ·nova 

, ruas, viaja por toda a parte, rapidamente, quotidianamente e em poucas 
horas leva às extremidades de uma região as boas ou más novas, as boas 
ou más ,.idéias. E o cidadão · moderno o acolhe ansioso. Devora-o. E, 
depois vêde-o por aí fora. Aqui descansa sobre a mesa de um consuto
rio. Dezenas de pessoas o lêm, comentam noticias, discutem-lhe os ar
tigos. Aí, é !!-º sofá do salão. &pera o leitor bem tranquilo. Acolá vai é. 
cabeceira da cama. E será lido e meditado. E pelas ruas e p~aças na ... · 
agitação da "urbs" moderna, o agitado homem do seculo não tem mais idéias 
proprias. Não ha tempo para refletix;.c' Toma o jornal, pensa pelo jornal. 
E o jornal prega, doutrina, martela âs idéias e acaba vencendo. 
· O jornal é uma tentação. Aquelas noticias sensacionais, em letras 
graudas, aquelas expressões candentes, vivas, insinuantes, ninguem pode 

cristandade.· 
Caxia.,; presidente e pacifÍcador do 

:Maranhão,. aseim se· dirige a.os deputados 
daquela. Provinci.â: ''Não é é$te o lugar. 
de encetar a aJ1alise das necessidades 
do culto: nem !arei Injustiça a, V065a 
inteligenciá e sentimentos piedosos, pro
vando-vos que sem· religião não ha. li• 
berdade nem civllizaçã.o. :E se.' a!guem . 
dissesse que, a. par da. ineficacia dàs 
leis e da negligencia. das a.ut.orida.des, a 
ausencLa. do sentimento religioso muito 
concorre para ·a . Insurreição das clas
ses inferiores, de certo não erraria.. Gra
ve assunto é esse para as vossas medi• 

· avaliar como fascinam a turba! "Soubessemos avaliar o que é um jor
nal, o poder e a sug:?stão de um bom jornal, e seriamos mais solicitas pela 
causa da Imprensa Catolica". 

A COlOMBIA. HONRA A MEMORIA DE UM 

llUSTRE SACEROOTf 

tações''.; 
Sei:; .a.nos mais tarde, dirigindo-se a.os 

deputados rlogrii1denses, condena o lai
cismo de Estado e advoga a. necessida
de do culto pul:>]lco: "As mais bem 
pel)Sadas leis -:"'.' exclama o !mortal pa
trono do Exercito - as mais' belas ins
tituições n~ 'podem suprir por nenhum 
modo · a. !alta. do sentimento religioso e 
do cu)to publico, ,qualquer que ele seja, 
e multo, mais alnda a :nossa· rer.giiio tão 
santa, 'tão humana que, · por si só, fiel- · 
mente cumprida., supre muitas leis, obs
ta. mllitos ma1es• e chama o homem à 
pratica: de todas as virtudes publicas e 
privadas, que são os mais solidOs .funda
mentos da ·sociedade". 

Condiz com as palavras desse grande 
vulto da nossa historia esta seve,ra ad
vertencia de Benedito XV: "Quando 
os dirigentes do.s povos desprezam a. 
autoridade· divina,, os povos por sua.· vez 
metem a. rldlculo a autoridade· humana". 

Esta admoestaçã.o paterna.! !Oi lança.
da. ·ªº vento. Os governantes que repu
diaram a. Deus viram-se violentamente 
arrancados do pedestal em . que se as
sentava. sua autoridade para converte
,·em-se em Joguete das paixõe~ humanas. 

o .mundo aterrorizâdo· presenciou uma 
verdadeira. epidemia de desprezo dos go
\'ernos e. um · cinlco empenho da multi· 
dão lnfrene em deita-los por terra, 

O senado da Republica 'da Colom• 
bia, 1)0r unanimidade de votos, çtpro· 
vou uma· proposta que hqnra à ·me· 
Bogotá e ao Conselho Municipal. 
Riano, · religioso da. "Companhia de 
São João", onde enumera a obra. de 
apostolado do eminente Sacerdote, 
"honra· e gloria do Clero da Colom
blâ. e autentico benféitor publico". A 
resoiução foi trans·•1itida. à familia 
{]e Mons. Murcia R.iano, à Cúria de 
Bogota e ao Conselho Municipal. 

Transcrevemos . a seguir alguns 
trechos da moção aprovada pelo Se· 
nado da Colombia. 

"O Senado da. Republica deplora 
profundamente o falecimento do Rev
mo. Mons. Jorge Murcia Riano, ca
mareiro secreto de Sua Santidade. o 
Papa; Conego Penitenciario do Ca
bido Metropolitano da Cateilral de 
Bogotá, eloquente orador sacro, ati
lado escritor e ilustre Sacerdote que 
pela exc.eler,cia de suas virtude~, fe
cundidade· de sua vida na. pratica ão 
bem e si~nmcação inapreciavel 
da o'.ilra. realizada durante toda sua 
longa existencia, foi honra e gloria 
do Clero colombiano e autentico ben
feitor publico". 
. No desempenho cie sua elevada 
função s,.cerdotal, não houve aspecto 
das necessidades sociais em que ele 
não tentasse resolver algum proble
ma, com magnanimo criterio de seu 
coração nobilissimo: quer c,:imo fun- . 
clador das obras da Ação Catolica i:.a 

Colombia, para elogiar so1uçóes mo
destas, porem eficazes e decorosas a· 
sociedade; quer como fundador da 
Liga das Senhoras Catolicas, para 
vincular. a distinção. a virtude e a ca
ridade de nossas senhoras ao servico 
da sociedade. na solicita atençã-0 -à 
infanci:1 desvalida, na educação da 
juventude pobre, no melhoramento 
da amarga situação daqueles que es
tão privados da· liberdade. nas diver
sas pri~ões do país, no estimulo da. · 
economia como fator de segurança. 
social; quer como fundador do Pa
tronP to de Fammas Pobres que con
tribue .eficazmente, dentr~ da · me
dida de suas possibilidades. a resol
ver discretamente, problemas impos- · 
síveis de serem resolvidos pios ro· 
deres publicos; quer como organiza-· 
dor do Ceutro dos Meninos Distintos 
da'1cidade, para ensina-los .a trabalhar 
em beneficio de seus companheiros 
de idade, menos favorecidos pela for• 
tuna; quer como incansavel lutador 
pa.ra o melhoramento dos bairros "Pe• 
rarios da capital, principiando simbo· 
licamente pelo da Perseverancia;" 
quer como propulsor entusiasta das 
missões. nos mais remotos limites eia 
patria, para irradiar o beneficio da 
civilização cristã; quer como resta.u
rador da Capela de Guadalupe q!le, 
domina o panorama. religioso d~ Bo
gotá, e enfim, como providencia neste 
mundo que merece, como muito pou
cos, o qualificativo de haver sido fei• 

to à imagem e semelhança de Deus. 

· Os govemo.s desmoralizados, combatl
doJ, desprovidos de força mora:l, come
çar~m a agir às tontas contra. a. Jel 
natural e a lei divina. positiva, como nau
fragas perdidos no oceano revolto 
da anárquia, por terem eles mesmos 
destruido os alicerce6 em que se estriba
va. sua. autoridade. Aqui e acolá cede
ram eles o lugar a ma.is negra· e- cruel 
das tirauia,s. :;;uprlmida. à. autoridade 

. em religião, em moral, em educa
ção, em leis, o povo ignorante . e Infeliz 
tornou-se facilmente vitima das · àrtl• 

o Clero estrangeiro ., 
Alfredo · Baltazar 'da Silveira 

Jllll1Úlà.( dl)s :ptetei\sos "Mmens fõrtee que I_JJimigos_ enybu~d<ÍJ.l da.,.Jgreja Ca· 
não reconb.ecem nenhuma autoridaclé e tohc<1. agridem, os Pi41res estrangei-
pas,sam por · tudo e- · por todos. os rps, ·e não vacilam em atribuir-lhes. 

· horrores do nazismo e do. bolchevismo ·desígnios censuraveis .apontando-os 
são conrequencia logica da apostasia das ainda., como preteridotes dos direito~ 
naçóe$.. ,As. que não .. chegara.ir a. esses dos Sacar.dotes nacionais. Ora o Cle-
l)xtremos, verão tambem dias igualmen- rigo, qualquer que seja a su; proc;e-
te tristes, se não fizerem pé atrâs e denoia; tem uma Única. missão: a de 
butcat'em em Deus o esteio da. autor!- levar' as .almas a Jesus Cristo-Rei e 
dade e a segurança da ordem pública. Senhor Nosso; portanto, é incabivel 

O homem sem Deus não conhece lei essa distinção dos nacionalistas exa-
nem. rei. .Mais ou 'menos em toda· a gerados, que não praticam as lições 
parte, a. burocracia. e o poder do. dlnhel- cristãs e querem, entretanto, traçar 
r<J levam tudo de vencida., uma'.• onda as normas religiosas às Autoridades 
de deso.rdem seguiu-se à. temera.ria. der- ·Eclesiasticas brasileiras. A escassez 
rubada, na qual foi o machado levado do Clero brasileiro é úma dolorosà. 
à. raiz cfa. arvore da autoridade. o mun- realidade, porquant,:> mi,itos \)ais, im-
do de hoje assemelha-se a um matadou- · p1·egnados de erroneos principfos, 
ro · borbulhante de sangµe e a guerra procuram estrangular as vocações sa-
nada. pode fazer para livra~lo desta si- cerdotais; Jogo, seria incompreensi-
tua;ão aflitiva. Os planos de uma uni- vel que se fechasse mos. nossos port.os 
versail democracia não passarão .de so- às sotainas de outras regiões,, que, 
nhos lrreaJlzayeis, enquànto a deinocra- aqui, se instalam e prestam ao pa.is 
eia for Interpretada como mobocracia, relevantes serviços. Nossa historia 
ou o reino da ·desordem,.· e 0·e; or!ge.m· ··-·a~· · .. 'têm 'a· ffüstrar:me ós capitUfiJs' figúras 
lei e da. autoridade . não for compre- · respe.itaveis de batinas, tecidas,." ·em 
endida. · outros contin~ntes. mas que tiveram 

Triste éondição é hoje a dos que go- uma decisiva influencia no,nosso pro-
Ternam! Desarmados, privados do pres- gresso moral e intelectual. Manuel da 
tlglo da autoridade, são· muitas vezes Nobrega, Aspicuelta Navarro, Leo-
forçados a lançar mão da vio!encia. .para. nardo Nunes Antonio Vieira Fnm-
sufoca.r as rebeliões. Mas, com que pro- ' • 
veito? pergunta Benedito XV. .. A vio- cisco Pinto. Luiz l<'igueira. u venera-
JencLa. reprime os corpos, não triunfa das vel José de Anchi.eta. nos primeiros 
vontades". tampos da nossa formação, não ti

veram por berço natal as· nossas pla-
t lndi:'.pensaveJ um lento trabalho df.t gas fecundas; no entanto. a ação quê 

reeducaçao dos povos. Só a . religião 

desenvolveram ( em nosso 1e.rrefi'c.id, 
não merece silêncio., ' 

Frei Ca~tano de Messina, e Fr. Vi· 
delís d'Avlla portaram-se nos.campos 

·do Paraguai, quando o Imperio ·do 
Brasil teve· de guerrear um ditadç,1• 
da (!Stirpe · nerqpiana, com tamanha. 
dediéação que o magilanimo D .. Pedrd' 
JI lhes· conferiu as honras de coro11·e1 
e diversas condecorações; e,' bem 
que houvessem nascido em rincões 
italianos, nlnguem se lembrou de é·i· 
ticar o governo brasileiro, que re
compensava· os que sabiam ·compor• 
tar-se com · heroicidade em difíceis 
situações. Ju.les mavelin - gloria. 
dos lazaristas, educ;;dor exímio .~. 
era oriundo da França. José Natuzzi, 
era patrício de Dante e de. Contardo 
Feí·rini, .o que não impediu de alcan• 
çar imenso prestigio, entre nós. 

Jamais prevaleceram, no nosso 
amado Brasil. os detestaveis precon•, 
ceito~ raciais., que l?,nJ:lHll cid~~es 110 
deses·pero: e não é aconselhayel, por 
conseguinte, que estejam a clamar 
contra ·o Padre estrangeiro aqueles 
que não têm imputabilidade moral e 
buscam ·envenenar as massas igno• 
rantes com um nacionalismo . enfer• 
miço. Certos zelos escondem sinis• 
tros planos: assemelham-se aos elo
gios da raposa ao corvo, de cujo bico 
ela queria ver ltvre o queijo para o 
devorar, entre motejos à inexp.erien
cia do corvus vorax. 

poderá tomar e.sse trabalho ·rrutifero. 
Deus· deve reapar~cer no cenario deso
la.dor do mundo materializado. Jesus 
Ct·isto, ó Rei dos Reis e Senhor dos se
nhores, deve retomar seu lugar de hon
ra no concerto das naçoos e !luminar 
com as irradiações de sua doutrina e de 
seu amor tanto os que governam como 
os que se submetem a. autoridade cons
tituida. Nenhum homem, .por grandes 
que sejam seus talentos, tem o direito 
·de fazer-se obedecer de seu semelhan
tes, .!!: mistér que um poder mais eleva
do, que o proprlo Dewi venha interpor
se entre o povo e os que o dirigem. 

CAIXAS RURAIS 

Todo · poder vem de . Deus. Quando 
este, que é a fonte 'de tOda autor!c.ude, se 

. eclipsa, OS homens desnorteadC3 perdetn 
a. noção da obediencla. e não vêem mais 
em seus superiores híerarquicos senão 

' usurpadores de um poder q•1e ninguem 
sabe donde vem, de 1m poder. a que to
dos resistem, desdé .. o homem culto, 
consclo de seu valor, até as crianças das 
escolas que, com as primeiras · 1etra.s, 
aprendem a criticar .e a desprestigiar os 
que têm em lllãos as redeas do governo. 

O exemplo deve vir de cima. Quan
do em eras de. maior tranquilldade. para 
o m'urtdo, vialll \JS povos os grandés cur
varem-se humildemente diante de Deus 
de. certo ·modo ·os confundiam com ague: 
le Senhor supremo a . quem représenta-

( conclue na 6.a. ºª"ina) 

A 'ILHA DA 

A Federação das Caixas Ruràis, 
teve a sua 1.a assembleia anual no 
dia da festa de Nossa Senhora de 
Lourdes, Padroeira da Instituição. 

Essa obra não passa ainda de uma 
tentativa; coro tendenclas, entretan
to, a desenvolver-se ilidefiuidameote. 
As ca.ixu associadas são apenas 6. 
Poderão s6 no Rio de Janeiro ser 
um dia 200, conseguindo pela 'apro: 
ximação e fiscalização reciproca a 
realização de um verdadeiro milagre, 
nos denrtamentos da economia e do 
credito. 

Humildes sejam 0 s princípios diz 
a Escritura, para . que verdadeira
mente se comece. A graça divina os 
fa!'á medrar e prosperar, 

A !l'edel'ação, com alguns meses de 
registro no Serviço de Economia Ru
ral, já realizou uma Semana Social 
a que estiveram presente.s Arcebls: 
pos, Bispos, Sacerdotes, um Ministro 
d~ Estado e altos representantes da 
Administração Publica. Adquiriu uma 
casa forte para a guarda de seus· va
lores · e preparou livros, cadernetas, 

ESPERANÇA 
De Cruz D' Alva 

·· • ~· um justó __ dever d?s que receberam os altos benefícios da civilização·'· 
cr1S_tã - combater· o nazismo cruel, o fascismo vaidoso e O niponis. mo trai-
çoeiro! . · ' 

de FE}s ~ m
0 

?tivo ·d~te_ livro. s~ples "como a verdade. 8 poemas vibrantes 
. e - l ilu.5tra~ - 233 pa~nas - Nas principais Livrarias - Distri

buidora em S. Paulo:· - LIVRARIA TEIXEIRA - Rua Libero Badaró 691. 

cheqn.es e fichas para. , distribuiçãc;, 
as caixa,, associadas. 

l<'ez einprestimos e recebeu ·de110• 
sitos, em soma superior , estes ulti• 
mos, à novE! m!I cruzeifos. Os t>l'i• 
meiros são. concedido!:! · a. juros de 
10% ao ano. calculand.o sobre os saí
dos. de,·ido_s e pagos com as amorti
zações; As sobras da. economia ·popu
lar recebem Juros superiores aos· da 
Caixa IDconomicá. ·. · 

A garanUa solidaria representada 
pelos bens imoveis dos· Socios das· 5 
Caixas· Federadas, eleva-se a mais de 
um milhão de cruzeiros, por enguán
t(). O Capital inicial subscrito é de 
cem contos de r·eis (moeda antiga), 
sendo de dez, o realizado. A mil con
tos montá a responsabilidade da.s 
caixas pÚante a Federação. que as 
A •xilia com credltos em conta cor• 
r·ento,, até' esse· valor. 

É tudo gratuito na Fsderação: a 
sede social, cedida . pela Radio Vera. 
Cruz: o salão das sessões p!enarias 
d,is Semanas Sociais, cedido pela J<~e
deraçãc,. das Congregações Marianas;· 
os serviços da Administração e os 
da Contadoria Geral. A l•'ederai;ào 
como suas associações, não pagam: 
em .sua~ operações, nem selos nem 
impostos ao Governo. ·A lei não pode 
s.:r melhor. nem mais liberal. 

É uma obra de magnifico alcance 
m~ral e economlco, a seduzir para as 
ve1gas azues de sua atividade a re• 
nuncia vicentina dos· catollcos' brasi• 
Jeiros. f a bolsa comum do povo. A 
ela, guiem tem, recolhe; quem não 
tem. recorre. m um centro · de arre"'!• 
mentação inexpugnaveJ contra o ;'o. 
munlsmo. É a defesa, por 11xcelencia. 

.. contra, O§· males da. familia · · · 
• ' • ,. • •• ' • . . t, 



FlORILEGIO CORDIMARIANO 
Compilado por 1'. ·valcntim .\. de IIIaria C;,I.F, 

.,. 
U~í PEQUEKO ESCLARECrnIEl\'- manifestava na submissão a José, 11a 

'1'0: Damos aqui o titulo de "]'I,O·· lnalterave1 paciencia e serenidade 110 

RILEGIO CORDIMARIANO" a uma meio dos incomodos da pobreza e do 
Coletanea de seletos pensamentos rn- trabalho, na plena conformidade com 
bre o Imaculado Coração de Maria, as dispos_ições, muitas vezes arduas 
1·espigados no jardim das vidas dos e penosas da Divina Providencia, i:a 

,-Santos, dos Sumos Pontífices e l~s- doçurà do trato e na caridade para 
-critores Eclesiasticos de nota. com todos os que abeiravam dos mu-

Vão ordenados para serem reparti- ros santos da pequenina casa de Na-
:dos por todos os dias do ano, em nu- zaré" ••• · 
. 111 ero de trezentos e sessenta e cin
-co, aparecendo em series d_e. quinze 
pensamentos cada uma, cm memo
ria dos quinze misterios do Santís
simo Rosario, devoção tão do agrado 
.de Kossa Senhora, tão estreitamente 
1mida, aliâs, à devoção cordimariana, 
e pela mesma Senhora tão Insisten
temente recomenda.da nas suas ma
ravilhosas Aparições em Lourdes e 
:na Cova da Iria de .Fatim.a. Form_a
rão, por tanto, uma coroa mística te
cida de 15 perfumosas rosas afim de 
l)Oder ser ofertada, em preito de sin• 
cera e filial homenagem ao Coração 
da augusta Rainha das flores. 

Ela que deseja e pede aos seus de· 
'\rotos ser recreada. e enfeitada cl e 
flores - "FULCITE l\IE FLORES"; 
Ela que é a Flor mais bela que desa
brochou no Ja.rdlm da humanidade; 
,E1a que é saudada e a.clamada pela 
Igreja como "A FLOR DOS CA.M
POS", "0 LIRIO DOS VALES", 
$'AÇUCENA ENTRE OS ESPINHOS" 
'G a "ROSA MISTICA DE JERICó", 
'íi, digne lançar-lhes a sua benção _ma
·'ternal e desabrochar um sorriso de 
bondade e de clemencia para que es
tas rosas misticas do seu FLORILE· 
CIO criem azas no dizer do poeta, e 
:voem impelidas' pela suave aragem 
·idas sua~ bençans por esse mundo 
iem fora das almas, atraindo-as pa. 
~·a o imperio suave do seu amor. 
i E assim sendo, elas frutificarão em 
tibras de virtude de -renovação e de 
~lorificação. "FLORETE FLORES, 
DATE ODOREM ET FRONDETE IN 
PRATIAM" •. 
• ·Faça· essa celeste Jardineira com 
iJlue estas nossas flores não sejam 
!e[emeras à maneira das .que nascem 
.is fenecem no mesmo dia, mas que, ao 
~nvez, frutifiquem sempre e sejam 
sementeira de novos frutos. 

~ CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO 
~ORAÇÃO DE MARIA ATRAVÉS 
po PENSAMENTO DE SUA SAN· 

'i :TIDADE PIO XII 
'J ,I Quando futuramente se esc1'ever a 
· /\"idü. do atual Pontífice reinante Pio 
XII será de toda justiça dedicar um 

'capitulo à parte que ponha em rele· 
i'oivo seu grande amor e extraordinaria 
k:Jevoçãn para com a excelsa l\Iã-e .de 
J)eus. · 

;1 A devoção à Nossa Senhora - si· 
''&1al carateristico de todas as almas 
31redest!nadas - desabrochou no co

<~·ação , do pequeno Eugenio Maria. 
, l'acelli com o alvorecer da prime!ra 
·infancia; cresceu e desenvolveu con1 

' 0 corre•· dos seug anos juvenis, a tal 
vonto qne, ªº cel-ebrar no dia a de 
'iii.bril· de 1S99 sua primeira J\1issa so-

1:)ene no celeberrimo altar da maior 
'lgrt>-]a. de Roma co,nsar;rada à_ N_ossa 
~enhOrá tá Bá:siífoà0 Minàúa 'de San,-. 
:ta Mari~ Maior escrev'eu, cont'o ates• · 
°±ado eloqu~nte 'desse santo -e gr!l.nde 
'::imr,r que nutl'ia em seu coração va
:··:r( com a_ l\ladou<1, as seguintes µ~
-iavras · c,onsignadas na• imagem;lem
, ir-.i.nça desse feliz acontecimento: 
• , ALMA DEI PARENS 
~ AD CUJUS ARAM . 

IM:MORTALI DEO 
PREWITUS LITAVI 
SALUS POPULI RÓMANI 
GAUDENS VOCARI ADSIS 

f Santa Mãe de Deus, em cujo altar 
(~ft.recl, pela primeir~ _ ~ez, ao Deus 
iimortal o -Santo Sacr1f1c10, d 1gnai-vos f enigna~ente conservar-me em vos
' ~o coraçao. 
i Desde a Catedra de Pedro, Sua 
fliantidade Pio XII tem, oportuna-

1 ente e por diversas ocasiões <le
onstrado, que, ·o unjco caminl10 pa

. a 1·ecristiap.isar o mundo e conse· 
iguir seu retorno a Deus e ao Evan-

1,,gelho que em má hora abandonou, é 

t
,~ recurso a Nossa Senhora. 

"AD JESUM P:E:R MARIAM" .•• 
Desse• postulado da Teologia Ma· 

·iana aplicado à Consagração no 
ilmaculado Coração de Maria, tão do 
/coração do Santo Padre, deseja ar· 
~.aentemente Sua Santidade fazer um 
½nstrumento de renovação espiritual 
,;J>ara os Indivíduos, para as familias 
i;.e para as sociedades, segundo cons· 
·1ta da letra da lutenQâO do "Aposto
\'1ado da Oração". aprova da abençoa
• na pelo mesmo i:'anto Padre para o 
· l'llê~ de Maio de 1344: "PARA QUE 
\OS INDIVlDUOS, AS li'Ai\l!LI AS . E 
;'.AS SOC!DDADES SE RENOVEM ES
. PIRlTCALMENTE PELA CONSA
G'tAÇÃO AO · [MACULADO CORA· 
''Q.rn DE MARIA". 
. Por isso a ,Consagração ao Jmacu

·:la.do Coração de Maria tão insiste~te
meute recomendada por Sua Sant1da
'1e Pio XII longe de ser uma cerimo· 
1'nia mais Ju ~inE;nos aparatosa, fiticia, 
sentimental., ha de se tomar, mor· 

,'~ente para'. as familias, "uma reali· 
'dade vivida!' dia a dia, na expressão 
'µ 0 sa,udoso Pontifice Bento_ XV. 

í,; assim que o lar domestico trans-
11tormar-se-á num santuario que se res-
11e'ita; · será um trassunto do lar ben· 
dito deiNazaré. . 

. .' Uma familia onde reina em toda a 
'~lenitude o Coração de l\laria, é uma 
i':ramilia do Coração de Jesus. Nela 
''ihaverá amor, união e fidelidade ·en
rtre os esposos; os filhos serão to· 
r~dos' recebidos do céu como bençam 
Vde Deus, e para Deus serão cuidado· 
r',isamente educados; o amor mais pu
i ro estreitará pais a filhos e filhos á 
1.!J)ais; .as leis da Igreja serão relig~o
'lsamente observadas; nela florecerao 
: todas virtudes ••• 
,· Vem aqui muito a proposito a se
"iguinte belíssima passagem de Sua 
· Santidade Pio XII, tirada dum dos 
' seus admiraveis discursos dir!gidos 
1 ;aos recem-casados em 1940: 
1,_· "A i\lãe de Jesull é um perfeitissi· 
· wo modelo das virtudes domesticas, 
f(iaquelas virtudes que devem embe· 
[ le-o estado dos conjuges cristãos. Em 
i .(Maria o afeto mais puro, san lo e fiel, 
···;[eito de sacrificios e de atenç,ões de· 
licadas para seu castisslmo esposo; 
nela a dedicação inteira e con~inua 
aos cuidaflos da familia e da casa; 
?J Ela a perfeita fé e o amor ao ·sPu 

~fu~ Pi~~~~ f l~ill2!~e ~ 

A PALAVRA E O TESTEMUNHO 
00 SANTO PADRE 

1 - .. ''Ao Vosso Coração Imacula-
. dl'l, nesta hora trágica da historia lm
lllana, nos confiamos e consagramos;'. 
(Pio XII - Mensagem Pontifícia de 
31 de outubro de 1942). 

2 - "Ao vosso trono, supl\ces nos 
prostramos, seguros de conseguir mi
se1·icordia e· de encontrar graças e 
oportuno auxilio e defesa uas presen
tes ,.c:alamidades, não pelos nossos 
m·er!tos, de que não presumimos, mas· 
unicamente pela jmensa bondade· c:e 
Vosso Coração materno". (Pio XII -
Mensagem radiofonica de 31 de out11-
bro de 1942). 

3 - "Rainha da Par., assim como 
ao Coração de Vosso Jesus foram 
consagradas a Igreja e todo o genero 
humano para que, colocando nele to-· 
das a.s suas esperanças, lhes fosse ~i
nal e penhor de vitoria, e de salrn
ção; assim ,nós igualmente nos con
r.agramos para sempre tambem a Vós 
e ao Vosso Coração Imaculado". 
(Pio XII :e_ Mensagem Pontiflcia de 
Id.). 

4 - "Afin:i de que o vosso amor e 
patrocínio, ó Mãe N_ossa e Rainha do 
mundo, apressem o triunfo elo Reino 
de Deus, e todas as gerações huma
nas, pacificadas_ entre si e com Dens, 
a Vós proclamem Bemaventurada e 
convosco entoem, de um polo a ou
tro da terra, o eterno MAGNIFICAT 
da gloria, do amor e do reconheci
mento ao Coração de Jesus, onde !Só 
podem .encontrar a verdade~ a vida e 
a paz". (Pio XII - Mensagem de 31 
de outubrP de 1942). 

5 -·"Invoquemo-la mais uma vez, 
como a Rainha da Paz, que só Ela 
nos poderá valer. Ela cujo Coração 
materno se comoveu perante as rui• 
nas qu1 se acumulavam na vossa Pa
tria e tão maravilhosamente a socr
reu; Ela. que, condoida na provação 
desta imensa desventura com que a 
Justiça de Deus penitencia o mundo, 
já de antemão apontava na oração e 
penitencJa o cam!uho da salvação. 
Ela não. nos ha de negar a. sua ter
nura materna e a ericacia do seu pa~ 
trocinio". (Pio XII - Mensagem ra
diofonica a Portugal de. 31 de outu-
1>1·0 de 1942). 

6 - "Foi Ela, a Imaculada, isenta 
ae toda mancha original ou atual, e 
sempre unida intimamente com ~eu 
Filho, que como outra Eva. juntame?n· 

. te com o holocausto dos seus direit% 
maternos e de seu materno amor, o 
ofer.eceu no Glogota ao· Eterno Padre 
por ..todos os filhos de AdãÓ, manch.t• 
dos por sua queda miseranda; de :110-

do que a que era fisicamente Mãe da 
nossa divina Cabeça, foi, com nov.o 
t1h1,-lo µ-e ~lor e,~, gioJ.\a,, feita,.,1,,1!1~· 
rlt.hâlni'ente· 'mfe.~de. tr;clos os. se,is 
membros"; -- (Pio.,. XJI. - Encicl!ca 
".~fístic-i Corporii,"). (1) 

7'·--- "]'oi Ela que com suas efica
cissimas ·orações ·obteve que ·o Espi· 
rito- do Divino Redentor, dado jà na 
Cruz fosse depois, no dia de Pente
costes, conferido com 3queles dons 
prodigiosos à Igreja recem-nascida. 

F.oi Ela, finalmente, qut, suportan
do com animo forte, e confiante imen
sas. dores, verdadeira R.ainha, elos 
martires, mais que' todos os _fieis, 
"completou o que falta à Paixão d.e 
Cl'isto... pelo sen corpo· que é ·-11. 
Íg1:eja",- é assistiu O corpo mistice ele 
Cristo nascido do Coração rasgal!o 
do. Salvador, com o mesmo ah1or e 
so)icitude materna com que amamen· 
tou• no berço o Menino Deus-,. (Pio 
Xll - Euciclica "nlystici Corporis"). 

·s - "Ela pois, 1\1:,e Santíssima de 
todos ·os membro~ de Cristo, a cujo 
Cora1:ãó Inwcnlaclo confiadamente 
consflgramos toc!os os homens e que 
agora em corvo e alma rerJtge 11a 

glor_ir e rchra juntamente com seu 
FIiho, nos alcance dele que sem in
terrnpçiio corra,,, os caurlaes da gra
ç., ·da excelsa Citbeça para todos os 
membros dn C.)cro. mlstico, e, como 
nos tempos p::~!:.,\os, assim hoje pro· 
teja a lgrej,, cvm o seu podcros's· 
sim· patú,ci;:;o e lhe obtenha !inal
mente a el:-. e a. toda a humanid.ide 
tempos mal5 tranquilo:,;". (Pio Xll 
- Encic:li~a ":,li,tici Corporis"). 

9 - "A u.rta portadora do conso
la1lor not:c:~ 1,·J com que Sua Exce
lencia dá co;,tu ,la Consagra,ção ela 
Arquidiocc3~ 1\0 lírnictai ao Coração 
de ~faria, é f,i·2,~111I!·o~,, 1,arcntese de 
piedosr e ser~:,~ ,.lcr::·::1 cm meio aos 
pavorosos lL•', .:,ns •la guerra. Sua 
Santidade crr.1r,:ez-se YiYamente em 
verificai o t:!.tt: i obtido po,- Sna Excia· 
Revma e :l~lt, t.>iicl_to ::3:·. Arcebispo, 
exito qu,1 ccnei:-_,1.a !untamente o Cora
ção de Ji:.sü., C•i•t0, alegra o de ~eu 
Vigari,, e gan.DlO tGS!Htros de gra
ças a ts.11tog u?l',~do~ f'i!,o,;''. (Da Car
ta do Erom:i. Car~cal 1\laglione, Se
cretario 11,J :ts~o ele ::> . .:a Santida, 
de Pi, XII ao ;<,;uno. D. Antonio M. 
Barbier!, A,..:1hisvo de í\!ontevideo 
por iu1••1.,-4•o de Mons. Levame, 
Nuncir l!e <;11;. Sa:itldade.) 

10 - "lf;11q;;a1;u1 o augusto Ponti• 
fice roi.a n;i C< l':tção Imaculado de 
J\Iarla. <'C'l~tlnn~r prodigalizando so
bre esst. am::1da Ar(Juidi0cese as ter
nuras do ,;11~ Psi)ecia I r,r!'leção, para 
os rru10~ dn prolliclc11Pia ~olenidade 
serem v•mpre mals copiosos e sele
tos, o esp~cial~11011te entre os jovens e 
adultos. cr.:n 11atel'nRl carinho envia 
a Sua Í~1:eln., ao H;x1P.-0s. Prelados, ao 
ClP.ro, aos llcllg'iosos e. Religiosas e 
a todos os í\<>ii1, o prej1io e a Cl!'etsO· 

laçãg de Sua Ilençam Apostolica. (Da 
Carta do [<;mmo. Cardeal _Secretario 
de Esti>:lo de Sua Santlcla-Je Pio XII 
ac Eirmo .. Sr. .'\,ceblspo de Monti
video). 

11 - Por ocasião ela Consagraçã'Ó 
das Dioceses de Florid~. e Melo no 
Uruv,uai, trocoram-se P.ntre a Curia 
Diocesana e o \'alicano os seguintes 
Cabogramas: ·· 

"Santit&lmo Padre: .(Ci<h!de do Va
ticano; - Oíocese dé 'Florida e Melo 
consagrar-se-ão dia 8 Coração 'Mãe 
Celebtia.l, sendo recitada à mesma ho· 
f! ]li __ ~~~~r?_I e f?c~~1l!_Í~! ~ P.r~~~ 

CEGfONARlO 

de Vo 0 ~a Santidade. Nessa solenissi
ma c".,juntura estreitamente unidos 
vossa sagrada pessoa, imploramos 
bençam apostolica, Paternain, Bispo". 

OS MELHOR~S PREÇOS 
Com a data de 7 de Dezembro o 

Santo Padre respondia com o seg11in
te· cabograma: "(Citá dei Vatica1,J) 
Bispado de Florida - Uruguai - Sua 
Santidade, pedindo ternuras Mãe Ce
lestial sobre Diocese, envia cordial
mente implorada bençam apostolica. 
- Cardeal Magtlone". 

E A MELHOR QUALIDADE 
PRESUNTO E FRIOS - VINHOS FINOS, -FI-tUTAS 
BlSCOUTOS E BOMBONS - GENEROS AL1MENT1ClOS 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta, 1,559 (Esq, R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

12 - "Larga difusão será assegu. 
rada entre os fieis de todo o mundo 
à Consagração ela Humanidade ao 
Imacnlado _Coração de Maria, que .o 
Santo Padre Pio XII fez na sua l\len• 
sagem de sabado u_Jtimo, 31 de outu-

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Brlg, Luiz Antonio, 2,098 - (Em frente à Igreja 

linaculada Conceição) Fone: 7-5453 

bro. ' úNlCOS DISTRIBUIDORES DA 
(Do "L'Osservatore Romano" de 

,Novembro de 1942). MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
t;NTREGltS A DOMICILIO ' FRESCA EM PACOTES 

• 

13 - "Julga-se em certqs 'meios re· 
lieioso:: que serão da-das normas aos 
Bispos e expedidas Instruções aos 
Prelados de todo ·o mundo para que, 
a exemplo do ·santo P11dre, em to
das as Catedrais, '1hsilicas, Matrizes, 
Santuarios e Igrejas de toda a Cris
tandade, se realizem cerimonias eles-· 
tinadas a preparar os fieis ao ato ria 
Consagração." (Da Radio Difusora elo 
Vaticano de 4 de novembro de 1942). 

· F ÃTIMA, TERRA DE. MILAGRE. E DE FÉ 

14 - "Incumbe agora aos povos, 
às Dioceses, às Familias e aos .indi· 
viduos secundar o de.seio e o ato pa• 
terna! de Sua Santidade o Papa Pio 
XII". (" La. Civil tá Catolica" - orgão 
oticioso do Vaticano - novembro -
1942). 

15 - "O Santo Padre .tem toda a 
esperança na misericordiosa _inter
cessão da Santissima Virgem para o 
apaziguamento cio conflito que· en• 
sanguenta o mundo. 

Pediu, por isso, .o concurso das 
crianças para com a boa e poderq.• 
sissima Mãe do Céu. , • 

De:•.s permita que recorde aos ho-· 
mens a meditação das verd..i,des ~o
brenaturais, fora das quais o mundo 
procurar:í em vão a ordem e a paz! 
Deus permita que consiga desenvol
ver nos nossos corações uíl1 amor 
,ma.is vivo à Santissima Virgem que 
é o caminho indisp.-,ns.avel e seguro 
para ir a Jesus". (ua Carta de Sua 
Eminencia .o Cardeal l\Iaglio!le ao 
C)nego Barhaz, diretor de "La Croix 
du Midi", França, ao ensejo da pu
blicação do Interessante livro "Fati· 
n\a MERVElLLE. INOUIE" que tem 
tid~ uma larga difusão em França. 
- Ver - "Voz da Fa.tima" de 13 de 
outubro de 1942). 

(A segui!') 

1) A Enciclica. "Mystici Corporls' 
de Sua Santidade Pio XII estâ. toda 
ela. impregnada do perfume suavis
simo ,:!e uma pro(unda e filial devo~ão 
a Nossa Sênhora. Bsse nobilitanti:, 
predicado do 1 •minosissimo dc,cumento 
pa]nd cuhnina na conclusão, que re
sulta. urn verdadeiro hino ttiunf.::t.l ein 
honra de Maria Santissima, a qu~m 
o ·'santo Padre confia os votos e as 
esperan'ças ela hun1anidade e da Jg-re· .. 
ja nesta hora tão sombria, tão :11Jlo
rosa e tão tragica para a historia da 
humanidacle. . . 

A procissão de Nossa Senhor.a de 
Fatima será sempre digna de admi
ração. 11: que a gente lusa al caminha 
num serpentear sem fim, aos milha
res, na gloria inifinita cl'e uma fervo· 
rósa oração. 

. . 
Em maio de 1944, muitos foram 

lambem os i·efugiados _que, de velas 
acesas,. bem firmes em suas mãos e~
trangeiras, erguernm preces, cheios 
de suavíssima paz, longe dos seus 
lares destroçados pela metralha e a 
maldade de outros homens. 

l\Iuitos deles não sabiam sequer, 
anteriormente, onde ficava Lisboa ..• 
!\o entanto; agora, ei-los empunhan
do cirios portugueses, junto de portu, 
gueses na linda e. doce tena de Por· 
tugal! ...,, 

Fatima ! Tão misti ca. e tão linda! 
Tua imagem é cheia de harmonia, pe
quenina como as mulheres da nossa 
terra e Santa. como só Tu! 

· ,A imagem de Nossa Senhora ele 
Fat!ma anda associada toda à presti· 
giosa aureola do "milagre de Fati· 
ma". Ninguem poderá dizer toda a 
luz toda a consolação e toda a esp~
ra1{ça que ela tem derramado na no~
sa terra e até no estrangeiro. Desde 
qu_e apareceu no ceu ele Portugal, 
uma benção extraordinaria. desceu 
sobre ele. 

A Imagem da Cova da Iria foi ve
nerada pelo pais inteiro. Todo o Por· 
tugal catolico ajoelhou Junto dela. 
l\lilbares de· olhos que se ensombra
vam 11a duvida ou estavam cegos de 
incredulidade, brilharam depois, lím
pidos, plenos. de alegria, 

São de Sua Eminencia o. Cardeal 
Patriarca de' Lishoa estas palavras 
para a entrevista; que me concedeu 
em 1942: "Qualquer imagem de Nos
sa Senhora,· quer se chame da Con-

23 DE FEVEREIRO 

São .P"edro .. Pamião 
'si~ P~J;tbiiriião, ê~i·chaí e rioütor 

da Igreja, nasCi:U pe1oa íins do ano d~ 
1006 ou ·eni começo ·de 1007, ·fn, Riwe
na. com rC'celo de ser part:ela<la demais 
a fortuna da famjlia, em. virtude d.a 
pl'Olc. nuinerosá, a · mãe expo-lo; reto

, mando-o pouco depois. Pedro perdeu 
os pr.is 1.11uito cedo e ficou debaixo dllS 
o):dens de .. _ um irmão 111ais . ve~ho, que o 
tratava com ·mu,fa du1;éza · e sem e.· me
nor caridade. 'l'endo 10 aneis, a sorte· 
de Pedro. melho1·ou. . ·um outro irmão, 
Damião, que era ·arciprestê em Ritvena,, 
recebeu-o ' em casa, introduzlnclo-o no 
estudo dil.Í! ·c!enclas e foi para ele um 
pai carinhoso. Para mo.~tr11,1·~-lhe gra
tidão adotou o cognome de Damião, Du
rante algui:ii. anos, teve . por p1·ofes- , 
sores esse irmãcf' e um outi-o Sacetdote. 
Mais tarde. continuou ôs estudos em 
Faenza e Parma, Nesta. u'ltlm.a cid_ade 
e depois em Ravena exerceu o carg<i de 
profes.sor. En\ todo este temty> se lhe 
reali:wu na alma grande mudança. Ten
do 28 anos, fez-.,;e · monge do. ere
miterio de Fonte Avelana; na Diocese 
de .Faenza. Com dedicação; a mais ex
tremada trabalhou na santi.ficação, lan
çando os alicerces de uma vida· asceti• 
ca, que não mais largou· até a morte. 
Tanto se afeiçoou a Fónte Ave!ana, 
ijUe foi preciso ameaça-lo com a ex
comunhão, para determina-lo a aceitar 
a purpura. Diversos outros mostei
ros convidaram a Pcd1·0 para. pregações 
i5 para. reforma-los em seu espirito. Mor
to o Prior da Fonte Avelana, . to! 
Pedro eleito seu sucessor. como Supe
rior, dirigiu toda a atenção à fo1mação 
de um bom espirito ascetico na.:: comu
nidades, Para este fim escrever as bio
g1:afias ,dos Santos OdUon, Romualdo, 
Domingos Loricato e Roc\olfo de Eugu
bio, que apresentavam aos 'monges 
exemplos perfeitoa da. vida religiosa. 

Pedro· não podia ficar indiferente 
diante da situação triste em que se 
achava a Igreja catolica. A Sé Apoato
Jica tinha se tomado objeto de aspira
ções ambiciosas e achava-se em certa 

-NOMEADOS CAMAREIROS 
SEGRETOS 

Por ocasião da Ordenação Sacerdotal, 
realizada. na · Igreja do Menin( Deus, 
de Florianopolis, em janeiro ultimo, fo
ram publicados documentos da Santa 
Sé, pelos 'quais o Revmo. Conego Be1·
nardo Peters, Reitor do Seminario 
Arquidiocesano de Florlanopolis, e o 
Revmo. Pe. José Locks, Vigario de Ita.
ja!, foram elevados à d(gnidade de Mon
senh(\!'CS Ca,mareiros. Secretos de ·Sua 
santidade o Papa Pio XII. 

' . 1 :· . 
penêlencia •"áà: e™" imperial da Alema.-

. 11!fa.' Em condições- 11.nalogas estavam a.s. 
dignidades· eclesla.sticas n.1. Italia, Ji'ra11,, , 
ça e J\Jemanhà. Os prepçte.uws da po
liticai vend.Jam •nai; á. troco de dinhe_\rO. 
ou davam-nas às stÍas criaturas, Gl'~n; __ . 
de pute: ·do Clero tinha-se esquecido . J,le 
sua, a'lta. missão e e.sta va entregue ao . v.i
clo da simonia ou '.do· (1icolaltismo. o
povo cristão estava '.,sem guias, e o espi-
1:ito da impiedade ;:tlâstrava-se cada vez 
maiis. 

Pedro Damião se ··opôs,· com toda -a 
força a este estado ele ci;>isas. Pôs-se 
em comunicação d!re~a com os Papas 
Gregorlo VI, Clemente •.. II, Leáo IX, Es
teváo IX e, N·icoláu n; é. conseguiu que 
se abrlsse · :Corte caro'panha contra os 
dois abusos, que tanto. preJucacavam as 
o6ras de Cristo na ~rta; 

Ele mesmo escreveu · du~s inonogra:Cias, 
em que tratou das d~as chagas· perni~ 
ciosas no corpo da Igreja. A segunda 
publicação contra o nlcolait!.smo, criou
lhe muitos ·adversarios, por causa do as
~unto e do modo franco . e energico com 
que desvendou e atacou o mal. 

o Papa Estevão IX, porem, nomeoú o 
autor Cardial Bispo de: Ostia, dignida
de a que se achava Jlga,ia'.outra, de De
cano do Colegio Cardlnalicio. 

GrandiOfl:l. foi a atl~idade de Pedro 
Damião na reforma rellgiosà, em mui
tas Dioceses. Comissões difkillmas e· 
bem melindrosas foram-lhe confiadas' 
pelos Papas, e sua prudencla, energia e 
caridade conseguiram os mais brilhan
tes resultados. ·- Foi este o motivo 
porque os Papas tão pouca disposição 
mostraram de aceitar-lhe o reiterado pe
dido de exoneração para poder vol
tar ao querido cremiterio. Multo bem 
fez· a Santa Sé ·em não !le ter privado 
da cooperação de .tão hábil diplomata 
e santo reformador. A ,po!itlca abu
siva do partido Imperial, -.na eleição do 
sucessor de Nicolau II (1061), necessi
tava. de um regulador J?l'Udente e ener-

. gico, -da tempera de um Éedro Damião. 
Em multas· questões difíceis e mélin• 

droaas, quer entre diocesanos e a a.uto· 
1·idade diocesana, quer religiosas e Bis
pos, era-lhe decisivo o arbitrio. 

Tendo 67 anos de -idade, foi enviado 
ad "Reichstag" de Francfurt para, na 
qualidade de delegado pont(Iicio, protes
tar· contra o projeto do imperàdor Hen
rique IV, de divorciar-se da legitima 
mu\her, 

O Arcebispo de Ra;,ena tinh~ incorri· 
do na. excomunhão e mori'ido sem absol
vição. Reinava na cidade forte animo
sidade contra Roma. PeQro Damião 
acalmou os espiritos e re:;tabeieceu a 
paz. Foi esta a ultima obra do Santo 
l\a sua. vida. Ansioso por · procurar o 
merecido descanso em Fonte Avelana, 
morreu na viagem, em Faenza, no ano 
de ~.089, tendu 83 anos de idade. , 

e R E DIA R I O VI MAR São Pedrn Damião é enumerado en-
. . . :_ tre as figuras mais eminentes de todos· 

, os tempos. Foi grande como sabio, fui~ · 
A R T I G O S F I N O S 1igioso; Sacerdote e . cardial. Admira-

PARA veis e fora do comum· eram-Ih os co-
C A V A L · H E l R O S nhecimentos, principalmente na jm·is

prudencia, admll'avel a austeridade e 
C A S A V I M A R santidade de sua vida, adm1rave1 ª· p1e-

DE dade ;e zelo sacerdotal: admirnveis, eI:1-

VIN(lE MªRQUES & CIA fim a dedicação incondlcion_al à Santa 
U 1 }i ; Sé e o entusiasmo e atividade pe!a pros-

peridaçie da Igreja.. O (Orpo do, g,:an• 
Rua Libero Badaró, 488 de santo descansa · na Igreja dos Cil;ter-

7 ,0 and.ar salas: 68·69 cienscs, em Faenza, . Leão XII deu a 
Tel, 3~7077 . São Paulo São Pedro l} Ul41Q P.Q.11®0 9,ç ,CQµtçr 
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Fernanda Reis 
ceiçiío, ou das Dores, ou do Sameiro, 
ou do Carmo, não· importa o titulo, 
rel)Tesenta sempre uma só e mesma 
Senhora, a Imaculada Virgem Maria, 
l\Iãe de Deus. Mas, cada uma não a. 
representa ria mesma maneira: a ca· 
da invocação corresponde um miste· 
rio ou aspecto especial. A imagem 
de N. S. de Fatima representa a Vir· 
gem Santíssima aparecida na Cova. 

·da Ida. 
4: o simbolo daquela "linda Senho

ra" que ditosos pastorinhos contem
plaram extasiados, e lhes disse sor
rindo como lhe perguntassem · com 
clelici~sa simplicidade: "Vocemecê 
donde é?" - que era do Céu. E a-eles 
confiou a sua mensagem d0 oração 
e I)enitencia para todo o mundo" ..• 

O milagre de Fatima consiste nis
to: tres érianças rudes e simples de~ 
claram varias vezes que tiveram a 
aparição da Santissima Virgem, a 
qual lhes fez comunicações superio
res à sua idade,. cultura e preocu
pações. 

Sofrem heroicamente, apesar~ 
sua timidez infantil, mantendo fir
memente a extraordinaria afirmação 
1mrante a familia, o .publico _e a auto· 
ridada administrativa. 

Transformam-se moralmente at& à 
santidade, fazendo coisas sublimes 
que mal se podem ler dos olhos en
xutos, como essa admiravel J_acinla. 
cuja vida é um lindo __ capitulo de le
genda aurea. 

Predizem aco1Hecimentos imprevi
siv·eis, quo se confirmam: morrem 
santamente duas_ delas, sem se de6· 
dizerem jamais, a garantirem que a 
Senho_ra lhes tinl1a aparecido, pro· 
metendo vir busca-las breve para o 
Céu, A- mais vellla vive consagrada a 
Deus, Lucia - Irmã Dores. agora, no 
"Instituto Doroteano", em Tui, na Es
panha, só desejou um presente 110 
'l!ia em que se consagrou a Jesus ua
ra todo o sempre: "Clores e l\be
lllas" ! E as mãos de sua Mãe, mãos 
ele velha e tremula camponesa, lev:1-
rnn1 IJ,té um convento espanhql nm 
pouco do' perfume e· da teh·à ile Por
t1w;al. 

I1'111ã Dores eleve clir.er· de si o que. 
disse Santa Teresa elo .Menino Jesus: 
- "Je ne suis rien: je ne fait rien; 
·j'aifae et j'attériõs/~Dieu · fai :de moi 

. C8' Clui'il ~\r::e\ll'~-.. :~;.~-:·,:::,~.::.:~. 
o gra!}".g!i. ~~1tei:Cf,~ft_f-Flgue1i'êdo, no 

seu livrQs;i'JFatima-'·'.i d,iz o que com a 
devida venia ··tr,àriiil:heYo: "Porventu
ra podéá-'11aver, tietféfção sem luta, 
santidade ·sem tcrrnHlnto? Se os impe• 
tos humanos' só'·;;~ ciomam na inti:na 
violencia Qem exercida, na provação 
bem suportada; se ·somente assim, 
as almas se melhoram e se adestram 
110 trato paciente com as gentes mas 
ela terra; se não há superioridade 
moral sem a dura cxpeÍ·iencia da ad-
1-ersidade que afeiçoa as almas e as 
depura, quanta dor não será precisa 
para, quebrando irascibilidades, amo
lecendo durq:as, diminuindo o vital 
egoismo, trazer o homem à doçura e, 
esquecido de si, e lembrado dos 01Í· 

trqs trabalhar para os outros?! Oh! 
Dor' quantas vezes, Mestra ele Virtu
des.' és o asperrimo veiculo destes 
domínios supremos!" 

Assin;, é. S~mpre a. Dôr: a gran,le 
mestra, a ensmar-nos na imensa an· 
la ela vida as primeiras letras. E, 
quan:io o ensinamento é doloroso em 
demasia, a -morte, quasi sempre cha· 
ma a si o si1premo papel de grande 
libertadora. 

A Fé' _do lugar escondido, onde 
a Senhora apareceu, centro nacional 
de peregrina~ões. A Cova -da Iria ir
radiou sobre todo o pais um poder ele 
renovação religiosa, um entusiasmo 
de crença que já se espalha pelo 
mundo. 

Como se ha de chamar a isto senão 
milagre? 

Tem a linguagem humana outra 
palavra para o designar? 

Desejaria que todos os portugueõ"?s 
acompanhassem meti unicõ .voto 11es· 
tê momento:· "Que Nossa Senhora 
ele· Fatima proteja, com todo o seu po
der, nossos queridos_ irmãos, os valen
tes soldados brasileiros!" 

O NAZISMO AFOGA A-S VOGA
ÇõES SACERDOTAIS 

,y-

0 diario suiço "New Zuercher Na
chrichten ", Informa que as medidas to
madás pelos nazistas. privaram a ·A,Ie
m'ânha de uma nova geração de Sacer
dotes. 

_o perlodlco assinala que, pelo menos. 
97 por cento dos estudantés de teologia 
foram mobilizados pela "Wehrmacht ", 
Centenas de seminaristas moncram nos 
campos de batalha ou fo:·am feitos pri
sioneiros pelos aliados. 

Muito significativo é o fa.tr de que 
até 1933. ano em que os naz;ist,a( se apo
deraram do poder. o numeto de orde
naçoes sacerdotais atingia a uma me• 
dia de 150, somente oa.s Arquidioceses 
de MÚnich e .Fruning. Em 1943 somen- . 
te- cinco Sacerdotes foram o:·denados, e 
em rn44, somente trê~. 

Mais ainda, as faculdades -de- teolo
gia, que não foram fechadas, estão qna
sl _vazias. o celebre seminario Maior 
de Munich, foi fechado pelo nazismo, 
porque. Sua Emc!a. o Sr. Cardial Von 
Faucha,ben, Arci-bi.5po de Municb e Fru-; 
sing, se opôs, · que nele fo.sselll cla,da.{ 
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DISCURSO AOS CONGREGADOS MARIANOS 

00 RIBEIRÃO PRETO 
No dia 6 de Janeiro pp., o nevmo. 

Sr .. Pe. José Coelho de Souza S. J., 
DD, Diretor da Confederação Kacio
nal das CC. l\DI. pronunciou o se
guinte discurso/na PRA 7 do Ril.Jei
rão Preto: 

"É 'com grande prazer que· vos ·cli· 
rijo é,palavra atravez desta vossa 
estação riberoprelana. É sempre: um 
111omento de alegria para o Diretor eia 
Confederação Nacional das CC. M~i. 
quando enti·a em contato com os ;;r,l· 
dados do imenso exercito azul cio 
nosso BrasiL E vós sois, entre os .. 
130.000 Marianos brasileiros uma for• 
ça aguerrida e disciplinada. De há 
muito já conhecia a pujança do •ros· 
so · movimento, por meio da corres· 
pondencia epistolar e pelo vosso tão 
noticioso Boletim. Agora porem ved· 
fico, com os proprios olhos o magni· 
fico espetaculo de vossa organização, 
da 'vossa vida mariana e elas vossas 
realizações 110 campo do Apo3tolado. 

Bem sabeis como é confortador·a, 
nesta hora., a difusão 'das Bongrega, 
ções .Marianas nesta. terra. d.e Santa 
Cruz, com sua multipla atividade em 
todos os setores da vida catolica. O 
Brasil de fato se niarianiza, e os mo
ços de tita azul são conhecidos em 
todos os quadrantes da Patria. 

E conhecidos porque? Pela sl)a pie
dade profunda., pelos -retiros do Car· 
naval, pelo movimento em prol da 
Pàscoa dos homens, pelo ensino ela 
doutrina cristã, pela formação dos 
Circtilos ÜJ)erarios, pelos recrutamen
to rfos rapazes para os Exercicios Es• 
piritua.is, pela def_esa impavida da fé 
atr. vez do radio e da imprensa, pe
las obras de caridade das Conferen
cias Vicentinas, pelo trabalho · na 
"Legião Brasileira. de Assistencia", 
uela visita aos ho2pitais e aos ca:-ce
i·es, enfim pela conquista das alm11s 
por todos os meios a seu alcance. O 
ma.rianismo é -um fato uma força. 

É por isso que, neste instante, eu 
vos trago o amplexõ de solidariedade 
das outras 43 Federações Marianas 
do . Brasil, unidas, a. vós pelos laços 
da mesmo ideal e da mesma ativi
dade, 

Marianos: No meio dessa agitação 
gigantesca, que convulsiona. todos os 
povos de hoje, e que abala tam\)em 
a nossa Patria qaerida, nós somos, 
moços da fita azul, os cavaleiros ria 
Virgem e soldados do Brasil para de· 
ter os avanços das ideologias anti
cristãs,. que amea(:am destruir as· 
nossas t'radições catolicas e que 
conspiram contra a moral irreforma
vel da Santa Igreja de Deus. 

A luta há de ser titanica. Jamais 
se abateu uma tempestade tão alar
mante sobre .um povo inexperiente 
como o nosso. Todas as forças · do 
mal, os adeptos de todos os credos e 
de todas as doutrinas, se conjuram, 
num só bloco contra os dogmas e 
contra as leis que professamos. llias 
eles nada conseguirão enquanto es· 
tiver a postos a 'mocidade sadia do 
Brasil perfilada sob a ·baÚdeira. da
quela Rainha- que. esmagou, de_sde o 
seu p:·imeiro insta1Jte a cerviz da ~er· 
pente infernal, e que "dissipou todaE 
as heresias. da face do mundo." Nós 
seremos às ordens desta nossa Sobe
rana o balu.arte da nossa fé e da nos• 
sa. gente nós seremos a verdadeira· 
FEB. Fo;·ça Espiritual do Brasil. 

No entanto, Marianos, não nos des-. 
cuidemos. Vigiemos pela oração e pr,
lo sacrifício, para não nos tomarmos 
nós mesmos presa facil dos inimigos, 
e não sermos invol:.mtal'iamente, os 

· "quinta-colunas" a SCi'Vito ela causa 
das trevas. Cuidado com os de6er· 
tores! Ale1'ta contra os 'falsos ir· 
mãos! Sejamos disciplinados, e .~oe· 
sos às ordens de , nossos superiores 
hierarquicos, e não permitamos que 
se quebre ou se afrouxe o vinculo 
indes'trutivel que nos une e nos ir· 
mana. 

Estejamos de sobreaviso contra as 
infiltrações de elementos cujas ideias 
são incompativeis com a nossa cri· 
entação. 

E tenhamos principalment\l confi
ança. nAquele que venceu o mundo, e 
que inscnlpiu o trofeu de seu triunfo 
nos ·ceus ela nossa Patria, e espere
mos a vitoria dAquele que jamais 
eonheceu a clerrota, e que fez 'fo Bra
sil a sua tcr.·a. a terra da Virgem 
Aparecida. 

Congregados! eu vos saudo com o 
nosso vibrante e imperecível brado; 

"Ave Maria" 

ECOS DA VISITA DO REVMO. PE, 
JOSlt COELHO DE SOUSA, S, J. )_ 

A F. D. CC. MM. ,J 
{ 

Aproveitando suá estada no 'Ribei• 
rão Preto, o Revmo. Pe. José Coe• 
lho S. J., dd. Diretor <la Confedera• 
ção Nacion:tl das Congregações l\!a
rianas presidiu à Reunião l\lensaL 
dos m'embros da I•'ecleração Diocesa• 
na das Congregações Marianas, no 
dia 7 de janeiro proximo passado. 

Estiveram presentes a esta Reu• · 
nião todos os membros da Federação. 

Usando da palavra, assim se ex· 
p1·essou o Diretor da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas, 

"De há muito desejava entrar em 
contato com esta -Federação, pois so· 
mente a conhecia atravez das publi
cações ele suas atividades. E hoje te
nho a satisfação de presidir à Reu• 
nião desta operosa Federação Ma1ia• 
na. 

É necessario que todas as Federa
ções Mariànas, e· estas com as coo" 
gregações agregadas, intensifiquem·. 
suas relações, estabelecendo um ín-
tercambio maior. Só assim, traba
lhando com uniformidade e união ,cte 
visitas, pocleremos te1· de fato um 
grande exito em nossos esforços. E 
esta ur.iformidade deve ser, alem elos 
trabalhos, na saudação mariana, 110 
uso do Manual e ainda 110 uso· im
prescindive1 do nosso distintivo. 

No momento devemos primeira-
mente atender à seleção dos Congre
gados Marianos, devendo haver ê-m 
cada Congregação um grupo seleto 
de· perfeitos chefes. Este deve ·sér o 
grupo ele elite." 

Continuando, o Revmo. Pe. Coel110 
de Sousa disse que a Confedera<;ão 
Nacional fará ralizar em Barued em 
julho p.f.1 uma Reuniã-0 dos Direto· 
res das Federações Marianas. · Em 
preparo a esta Reunião devem os 
Srs. Diretores das Federações fazer 
uma Reunião dos Diretores das Con
gregações Ma. ia nas. Espero o Rev• 
mo. Pe. José Coelho de Sousa ql!e 
todos os Diretores das :E'ederações 
Marianas Diocesanas do Pais compa• 
reçam a esta Reunião. Deverá por• 
tanto estar presente a ela o Revmo. 
Pe. Jaime Luiz Coellio, dd. Diretor 
Diocesano das Congregações Maria
nas do Ribeirão Preto. 

PALAVRAS DO REVMO; PADRE 
JOSÉ COELHO DE SOUSA NO 

"ALBUM" DA FEDERAÇÃO 

"Grande satisfação experimentd 
em visitar a magnifica sede da Fe· 
deração Mariana de Ribeirão Preto, 
modelo de Instalação e de órganlr,a
ção. Pude verificar a realidade de 
quanto conhecia apenas por relação. 
alheia. Meus parabêns aos dirigent~s. · 
1iioneiros do movimento .mariano s11-
:rn as Federações Brasileiras. Que 
a Virgem, _ Rainha e_ Mãe, conünue "?'""' 
a.bençoar as atividádes ·"desta .. brio_sa · . 
mocidade, que está fransformando 
Ribeirão Preto, num vasto reino àe 
Maria". 

FALECIMENTO 
Faleceu em Carangola, à. Revma. Ma

dre Maria Cecilia Julia11a :le São Jo
sé, O. S. M., Priora Geral da cimgre,;a• 
ção da. Terceira Ordem Reguiai." das 
Servas de Maria do Brasll. O Prefeito 
Municipal daquela. cidade decretou luto . 
municipal, em homenagem 1t. memoria 
da. Revma, Madre. ell-dlretora da E~· 
cola Norma-! e ·do, (;lnas!o '!Regina P;i.~ 
eis", das Irmãs servas de Maria, naque• 
la. cidade. 
, o corpo foi transportado para o 'Rio, 

de Janeiro, em carro especial, ligado à.o 
expres.so da E. F'. L. Seu sepulta.mento 
foi após a Missa- exequial na. Capela do 
Orfanato em Jacà.1·epaguá, no cemlterio 
desse suburbio. 

CAMUFLAGEM 
A tatica. de camuflagem dos protes• 

tantes vai evoluindo. Agllra são as edi· 
toras "refo1·madas" que evitam apa.re
cer ostensivamente com caratci· confes• 
sionat Adotam nomes neutros. Uma. 
das criações mais recentes neste utllo 
é a "União Cultura Editora", de São 
Paulo, que obedece à orienta.çãc do Ins
tituto de Cultura Rel!glooa, do i,aator 
Riz:w. Portanto estejam de sobreavfao 
os catolicos. 

CONGREGADO - DE SANTOS lNGRESSA 
NA COMPANHIA DE JESUS 

A Congregação Mariana da Anun
eiação, aptiga Cogregação l\lariana 
ele Santos, dirigida pelos Revmos. 
Padres Jesuít?.s, promoveu em sua 
sede social, sita à nua Sete de Se· 
tembro n .. 45, na vi::ittha cidade 
praiana uma reur.ião resliva para des
pedida de um ele seus mr.mbros, o 
Sr. Antonio CuLinhol;i, ttue r.eixando 
as rileira~ maria11as vai ini;ress:ir ua 
Companl1ü1 de Jr::rns. 

Presente a .quasl totalidacle_ elos 
membros da Congregação, foi a ~es
são- a horta pele Presitl'!ute, S1·. Ennio 
Emmerich ele Souza i;:ue em breves 
palavras def;niu os motivos da reu
nião. 

A seguir fizeram-se ouvir os tres 
oradores inscritos, congregados Srs. 
Pedro Coleto dos Santos, Afonso Vi
tali e Dr. Edison nuivo de Souza. 

O Sr. Pedro Coleto em bela oração 
saudou o futuro levita em nome de 
toda "à Congregação, dizendo da ale
gria de que todos se achavam pos
suídos pelo fato auspicioso de seu :n
gresso na Companhia de Jesus e re
comendando-lhe que cada vez mais 
se· afervorasse na devoção a Maria, 
pois, dessa forma a sua permunencia 
na Companhia de ,Jesus ssria assina
lada por uma serie de l>ons serviços 
prestados à Igreja; 
· O Congregado Afonso Vital! falan

do em nome do Gremio de São Luiz 
rez um retrospecto muito interessan
te da. vida do homenageado na - Con
gregação, ressaltan_do a sua profiéua 
atividade em todos o~ tra~~ i\!! -~.fg;~-~ --·-·-

Finalmente o Dr. Ediso11 pronun, 
ciou formo_sa oração sobre a partida 
do congregado Cutinho!a formulando 
oportunos conceitos sobre .a vocação 
religiosa, rcconlanc!o r-,ntre outra~ 
cousas, que justamente agora, qué. já 
se ouevm rufar elo~ tambores e o 
ruido dos guizos e cl:ocalhos anun
ciadores da mals desenfreada de to· 

. _d:is as orgias r,ublicas, precisamente 
nessa hora O congregado Antonio C11-
ti:,hola retira-se para a vida religio
sa, sac•·ificando todos os ·prazeres e · 
divertimentos deste mundo, para 
me,110r servir a Jesus e mais· de per· 
to receber os influxos de sua graça. 
divini. e santific~clo,·a. 

Antes do encerramento da sessão 
o ltevmo. Padre ftoberto Drumond 
S. J. tomou a palavra e pi·onunciôu 
eloquente discurso, relembrando. fa. 
tos muito interessantes ocorridos, em 
sua vida religiosa e principalmente 
quando do coméço de sua carréira 
sacerdotal no Rio de Janeiro e termi· 
nou afirmando que embora quando 
chegado em Santos já encontrasse 
desabrochada aquela vocação concor
rera para a orientação do Sr. Cuti
nhob e por isso estava convito ee 
que :: sua vocação seria levada a bom 
termo para maior gloria ...,de neus e 
honra da Congregação JÍ,,Jaria.na. da 
Anunciação. 

O Revmo. Padre Dit·etor em breve 
o•ação encerrou a sessão ouvindo-se 
finalmente o hino da11 Congregações 
1\>iarianas entoHcln por todos os pre•. 
sentes. A seguir Coi · St!l'Vidci um. va.' 

. ri~~~~Ef.is.9_~ ref1·e~~..O~.t a2Iali&t 
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EVANGELHO 

A JERCEIRA TENTACÃO 
i'RIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA 

São Mateus, IV, 1-11 

N~quele tempo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espirito Santo, afim 
~e ser tentado pelo demonio, E, depois de haver jejuado quarenta dias e qua• 
ren:a noites, teve fome, Aparecendo-lhe, então, o tentador diz;se,lhe: Se és 
t:, Filho de Deus fau com que estas pedras se transformem em pães. - E 
~esus respondeu-lhe: Está escrito que não só de pão vive o homem, mas de 
;:toda a palavra que sal da boca de Deus. - Então o demonio transportou-o à 
~idade santa, colocou-o sobre o pinaculo do Templo, e disse-lhe: Se és Filho 
,ide Deu,15 lança-te daqui abaixo, porque está .escrito que Ele ordenou aos seus 
'janjos que vigiassem sobre ti; e por Isso eles te amil'ararâo cm ~.uas mãos afim ;de n_ão ofc_ndercs o teu pé nas pedras. - E Jesus respondeu-lhe: Tambe~ está 
escrito; nao tentarâs ao Senhor teu Deus. Novamente o demonlo levou-o a um 
_rnonte elevadissimo, e mostrando-lhe dali todos os reinos do mundo, e a gloria 
;deles, disse-lhe: Dar-te-ei todas estas coisas, se, proetan'i'o-te, me adorares, 
::E Jesus disse-lhe: Retira-te, Satanás, pois está escrito: adorarás ao Senhor 
.teu Deus, e a Ele só servirá~. - Imediatamente deixou-o o demonio, e logo 
,c:is an ios se aproximaram para o servirem. 

COl\IENTARlv 

1. · !anto I11acio de Loiola,, no nu11c& 
hsâs louvado livro dos Exercicios es
pirituais, com Intuito de firmar ainda 
melhor a resolução já. tomada pelo reti
i'ante de bem seguir a Jesus Cristo, pro
:Põe a meditação conhecida das duas 
bandeiras. Figura o Santo dois exerc!
t-0s que se defrontam, o exercito de Je
isus Cristo. e o exercito de Satanás. para 
rlisputar o dominio das almas. E, co
hlo todo exercito, têm estas duas mill• 
cias sua organização, com seus chefes, 

!•aeus auxiliares e seus soldados. De um 
·'la.do estão os membros da Hierar
, quia EclesiMtica, o.s Sacerdotes ' os lel
cos que se dedicam ao apostolado e mais 
'-,s Anjos de Deus que levam a todos oo 
teciintos as graças internas e externu 
tom que vençam a 1·esistencia da natu
't-ez.a humana e façam com que. as pes
lSOa.'l se filiem ao esplrito de Jesus Cris
to. De outro lado é Satanás que 
encaminha todos os demonlos seus auxi
!larel!, recomendando-lhes que não dei
~em recanto na terra onde haja almas, 
ilem a.tacar com sagacidade maneirosa e 
;r,.rtificios inteligentes com . Intuito de im· 
i,Iantar seu espirita satanico "'? mundo. 
( Esta é a realidade: no mundo defron
tam-se duas cidades, a cidade de Deus, 
~om sua organização admiravel. que é 
ia, Sociedade Santa, a Igreja de- Jesus 
k:;risto, agindo às clara.5 pa,:-, difundir 
a doutrina salvadora do Divino Mestre, 
., dllat;i,r seu reino no mundo: e a ci
(lade de satanã11, tambem ela organiza
éla, tambem eia, com .seus elementoa es
~olhidos neste mundo, entre' os hOmeru;, 
11 apostados a destruir a cidade de Deus, 
e, Implantar a sensualidade na terra, e 
a perder toda.-; as almas. 
• 

/ ~im que ha tambem uma. cidade de 
E;a.tanás organizada. na. terra. Só que, 
illã.o age às claras, mas trabalha na som
l,ra, nas· .revas, no silencio e no segre
ijo de companheiros que não confiam 
uns nos outros. É neste sentido que se 
tJOde tomar a advertencla de Sã< Paulo: 
• Non est nobJ.s coluctat!o adversus car
:nem, vel adversus sangulnem, sed ad• 
iversus rectores tenebrarum harum -
:No~o combate não é tanto contra a 
carne ê o sangue, ma11 contra · oo que 
tllrigem estas trevas em que vivemos". 
i E para que não se pense que são fan
ta.s!M o que aqui· expomos, recordam'ls 
o· te&temunho de S. S. Clemente XII, 
que, em meiados do seculo XVIIl, na 
bulia "In emlnentl". denunciava a exls
tencia de uma organização secreta, com 
ramificações no mundo inteh·o, cuja fl· 

, nalidade era a destruição dos lmperlos 
111 da Igreja.. Organização ardilooa que, 
•egundo mais tarde o .. notou o San• 
;to E>a.dre Leão X:Il, iniciava seu trabalho 
~á, nos propr!os cursos unlvel'sitarlos. ex
plorando uma ambição de gloria e brl
füante carreira. Eis as palavras do 
Pontiflce: "A mais memoraveJ en
tre ela.i. (sociedades secretas) aquela que 

· l!O chama - Unlversitaria. -,- as~im 
chamada par ter o seu principal a.si;cn
to e domicilio em muitas Universida

. des de estudos nas quais os ra
µazes são Iniciados, e formados para to
da a. Iniquidade por algUllS professores, 
que em vez de os instruir, os per
vertem. com oo mister!os da sua seita, 
que ma!.s verdadeiraménte se '1evem cha
mar misterios de Iniquidade". 

Hoje em dia, \'leste n<"sso Brasil, tais 
coisas não são novidades e todos co
r.hecem os verdadeiros intuitoi das fa
mo.sa11 ,a&ociações ben~ficientef de ca~ 
l'a.ter profissional. que alegam proteger 
estudante.~ pobres! Ingenuo quem acre
dlt~ que elas desapareceram com r 
denuncia. publica que se tem feito de 
gua existei.eia.-

São este., nomens que constítuem, na 
expretsão forte de santo To~s de 
Aquino, o corpo nüstico de Satanás, 

* * * 
Mas, a que vem tudo l.sso, num co-

mental'io de Evangelllo dominical? É 
o que vamos ver. Se considerarmos a.s 
três tentações de que foi objeto o Dlvi• 
no Salvador, notamos uma diferença ra
dical entre as duas primeiras e a ter• 
ceira. Concordaiy todos os comen
tadores que o demonio não tinha certe
za de que Jesus Cristo fos.se I: ::. Sa
bia-o um homem extraordinario, pois 
que, ce1tamente, conhecia,lhe o Aasci
mento, e o testemunho de São João 
Batista. Esperava um hom.~m extra.or
dinarlo, desde o Eden, quan_do lhe fôra 
prometido que uma mulher e :eu filho 
lhe esmagariam a. cabeça. Estava, 
poill, Inquieto, e nas suas tentações o 
que procurou foi tirar a limpo a qua
lidade deste nov-0 asceta que se retirara 
para o deserto. Na primeira e segunda 
tentação . - a primeira incidindo dire
tamente sobre a. divindade de Jesus 
cristo, pois, só Deus pode das pedras fa
zer pão; na segunda, procurando a ve
rificação de um texto da Sagrada Es
critura que se reteria ao Fill1" de Deus 
- pretendeu ve1•lficar se Ele era real
mente Filho de Deus. e port,anto Deus 
Ele mesmo. Nada .coru;eguiu, parem, 
que pudesre ou confirmar sua suspeita, 
ou assegurar uma flegatlva. 

Resolveu, portanto, pa.si;ar a uma ou
tra ordem de considerações. Para levar 
a. cabo seu Intento infernal, tlnh, Sata
nâ3 absoluta necessidade do concurso 
do~ homens, e não de homens quaí.squer, 
·mas de homens excepcionais, dota
dos de fina inteJigencia, e de lnquebran
tavel força de vontade, Ninriuem me
lhor lhe aparecera no mundo com es
tas quaJidades, levadas ao mais alto grau 
do que o personagem que tinha diante 
de si. Talvez ... Se não for ele De~. é 
talvez possível c;ue consiga traze-lo para 
meu serviço. E lançou a. rede. A mes
ma rede que apresentara no Paraíso aos 
p1imeiros pais, e cuja marca tr~ia con- · 
sigo Indelével na sua propria revolta: le
var o homem a abandonar seu Cri\\dor 
para adorar a criatura. "SI ca.
dens. adoraver!s me". E propôs sem
pre o m'.'Smo engodo, a gloria, a fama, 
as riquezas.' a ciencia e o domlnlo do 
bem e do mal: "Haec omnia tibi d.abo". 

Els porque o mal en'contra sempre in
teligencias lucidas, argutas, labio.sas, 
conte.mporizadora:i, a.faveis e ... desJeais, 
hipocritás. Estão. a soldo do pai da 

,mentira, que é o anjo da luz decaido. 

"A CANÇÃO DE BE_RNAOETTE" 
VISTA PELOS CATDLIGOS 

INGLESES 
O film "Song of l'!ernadette ", (Can

çã~ de Bernadetel tirado· do· romance 
do mesmo nome do judeu alemão Franz 
wer!el, nfü, foi bem recebido na critica 
inglesa. O "Unive1·se", '\ folha catoli
ca. semanal de maior projeção na. 
Inglaterra, escreve mais ou meuoo as
sim: 

"O film não é desrespeito•<>, mas não 
fez boa Impressão no publico a represen
tação de Nossa se·n11ora, tanto. na figu-
1·a como na voz. Santa Bernadette tam
bem é o mesmo tipo du · meninas grá
cio.-;as de · Holywood, apenas com um 
chale a tamancos de pau". No fim, 
diz o critico: Entre os catollco3 cau
cou ~ssima. lmpreSl>ão saber que Jen
nifer Jones. que teve o par.e! de Berna
dette, mãe de doLS filhOs, divorciou-sé lia 
pouco. 

Aniversario da sagração epis
copal do Exmo. Bispo do RIN 

beirão Preto 
Dia 2 de fevereiro· pp .. come

morou seu 36.0 aniversario de 
Sagração Episcopal Sua Excia. 
Revma. Dom Alberto José Gon
çalves, dd. Bispo Diocesano do 
Ribeirão Preto. 

Há 36 anos atrás, na Igreja 
de Curitiba, Sua Excia. recebia 
a Sagração Episcopal, e dirigia· 
se para aquela Diocese afitri de 
zelar pelo rebanho que lhe aca
bava 'de ser confiado pêlo Diviiío 
Espirito Santo. 

36 anos de proficuo labor, de 
trabalhos incessantes, de lutas 
continuas, eis o que tem sido o 
brilhante episcopado de Dom 
Alberto. 

Comemorando tão g'!'ata efe· 
meride, foi celebrada na Catedral 
do Ribeirão Preto, dia 2, ás 7 
horas, por Sua Excia. Revma. 
Dom Manuel da Silveira D'El· 
boux, dd. Bispo Auxiliar uma 
:Missa gratulatoria. 

A porcentagem de catolicos na 
população norte-americana 
BOSTON, Massachusetts, fevereiro -

(S. I. H.) - Segundo da.dos estati.sti
cos recentemente compilados pelo Exmo. 
Mons. John F. Noll, Bi.spo. de Fort Way
ne, no Estado de Indiana, Boston po6$ue 
a maior população catollca dentré' to• 
das as cidades dos sstados 'Unidos. Es· 
8€& dados mostram que a. grande cidade 
do Estado de Massachusetts é 74,3% 
catolica. 

Em segundo lugar vêm Nova Orleans e 
Louis!ana, r.:om 66% de habitantes cato
licos e, em terceiro lugar, Provlde;ice e 
Rhode Islande com uma porcentagem 
de 56,7%. 

Mora. Noll computou a porcentagem 
da. população ··catolíca das 50 maiores 
cidades dos Esta.dos Unidos. Depois de 
Pro1'Ídencia. e Rhode . Islan1, vêm em 
qwi,rto lugar Siracusa e Nova York, com 
52,5% de habitantes catolíc01;· a cida
de de Jersey, em Nova Jersey, em quin
to. com 52,2.%, acusando a.5 outras einco 
das nove cida.des mais catolica.s doi, És· 
ta.dos Unidos as ~egu!ntes porcentagens; 

Bufa.lo, N. Y., 52%; worchester, Mass., 
49 % ; Detroit, Michigan, . 46,2; São Luiz, 
M!.s.sourl, 42,9, e- Chicago, Illinois, 40,8. 

Apenas 2:?,3% da ,>opulação da cida
de de Nova York e 29,3, da de Filadel· 
fia. se com põem de catolico.s, segundo 
'mostra a mesma estattst!ca. 

Baseando seus calculos nas cifras pu
blicadas no "World Ahnanac", Mons. 
Noll acentuou que as seita.s pi-atestan
tes contam com 35 milhões de membros 
no pais, contra cerca de 20 milhões de 
catolícos. 

SCIENTI FICAMENTI 

AS SUAS l'ERfflAI 
• Pomado 1oceattvo SIio Sebattt~& 
combate scientiflcoo,<1e re todo • 
qualQIJ&r alleecóo curon&o eomo 
1ei(ffll: Ferida• em 9eral. Uleerat. · 
Clioqa1 onli9as. Eciemas Ery1i))l!la. 
Frieiras. Rochas nos p(,1 • no• 1e101. 

Espinhas Hemonolde,, Ot1e\modu
ros, Erupc6es, l'iC<" fo, d• mosqull,:ae 
• l1Uecl<» veneno-. 
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I""' s 1Jra.dos de alarma proferidos 

O pelo t:al'C11a.J-Arcebtspo de Bue
nos Aires e pelo Arcebl.spo da 

Cidade do 1"1ex!co contra o perigo da. 

NOVA ET VETERA 

· propaganda protestante nos incitam a. 
tecer alguns comentarioo em torno de. 
co11cur~o que os filhos de Lutero e de 
Calvino emprestam ao laictsmo em sua 
to.rma. atual. 

·Com efeito, Jã se fol o temp<., em que 
o laicismo ac.smrila cl,i.ramente a forma 
''.neutra" ou indiferente em relação a 
Dewi. quando violentamente se comba
tia o . ensino do catecismo na• escolas. 
Dla.nte dos pequenos l'esúltados desse 
"metodo · 1lreto". ensaia-se hoje em 
di'3o um proc<-sso Indireto. que é o de 
fornecer um sucedant?O falso para a 
Religião verdadeira Perdur~ a campa· 
nha talcista e anti-clerical, m~ em vez 
de mostrar suas tendencías contra Deus, 
se oculta na ruupagem . de um vagc deis
mo ou de um cri.stianismo largo· e 11· 
bera!. 

Ora. não resta duvida que nos pai.ses 
sm que impera o Estado leigo, o pro
selitismo protestante vem se mostran
do um dedicado colaborador das força~ 
do mal. nessa nova rorma de ta!clsmo. · 

Á França rm uma da~ primeh·as vi
timas dessa trama. Já em !!m do Se• 

cu!o passado Geoi·ges Goyau denuncia
vá essa modalidade dP. campanha lalcis
ta em que o protestantismo se aliava à 
maçonaria !)<Ira t·ouba.r, aos tilhoE da ter
ra de São Lui• o lnei,timave1 dom da 
\'erdadeira F'ê. São. j seu UVl'o "L'Eco• 
le d'aujourd'hui" o trecho que a se
guir a.presentamos. i meditação de nos-
sos leitores~ · 

"' li< ,. 

''Foi uma boa. fortuna pa.1·a o. no~o 
t\lgime escolar o ter sirlo ln::aigurado 
pelu 5r Jules Ferry: - nenl.wn homem 
a,~ A ~ em ~t)!lr o 
·-1.J-· . .;,_-· ' ·-

Laicismo 
ao sr. Jules Ferr:v que essa. incerteza 
pôde ser cuiw,1,ie11t.~me11te di.starçada. 

Que De~ ex~ta., é uma. necesi;idade, 
de acordo com O.-l progl'amas; que Ele 

'seja discreto, e muito discreto. é uma 
necessidade po1 lei: que Ele desapareça, 
é uma necessidade segundo o desejo da 
maçonaria. Nem as escolas primarias 
nem as éscola.s normais podiam es1;>erar 
longamente que os. especulativo~ refina
dos achassem uma solução elegante: Nos
sa raça, ademais, ama as idéias claras, 
a mosona limpidá, as situa~õe· preci
sas; ela teria 1amentavelw.1?nte tateado 
em v'ão, se se baseasse em seus proprios 
recursos para determinar -iual cl,evia ser, 
na escol,<i. primaria, a dti.~ção de Deus. 
Foi a uma religião exot!ca, a 11.ma teo
logia exotica e quasi ql'e a um v.ocabu• 
!Arlo exottco que o sr. Jules l<'erry pe
diu a sa.lva~ão: - Sob os ol.l1ares es
pantados de uma parte da igreja e\•an
gelica fra j,ccsa, um certo protestantis
mo liberal. repentinamente imigrado. 
conquista: na.-; escolss nacionais, um 
ascendente que nunca fol obtido na~ 
proi.rias catedras da pseudo-refonna: e, 
por uma d{.,;sas ironias indizll•e!s que 
formigam na bl.storla ·contemporanea. a 
escola. que se qua,ü!cava ;:orno "neu
tra" rei..>orreu a. tec,logos para que el<'~ 
lhe definissem ,sua consclencia e para 
que lhe mobllla~em o va...,,1 "A vito
rta da. Alemanha &obre a França.. escre
via ha mats de d~ <ino~ um pensado1 
universltarlo, que se tornou um doi . 
ma.is falados teorlcos socialistàs, sr. 
Oeorges Renard. rol uma ,!torta do pro
testantismo. Tem havido em França 
prov~ cm ~~r P'@YW~12 ~· 

ta ve!, em abrir portas falsas de saida 
nos impa.sses em que se empenhava 
sua política, e em dar à ilusão de gue 
elas eram ve1·dadeiras soluções, e se, 
após dezoito anos, o profe:;sor e o Ser 
supremo ainda se acham incertos quan
to às suai; relações reciprocai,, foi graças 
um recuperar de simpatia em relação 
aos protestantes, e nunca foram ele~ 
mais numerosos nas camaras, nos con
selhos publico.s, nos Minlsterios. Achttr
se-5.o seus 1·aiit01: em cada um~ das leis 
votadas nestes ultimas anos. Ê ai11da 
seu modo de espirita que se acha 110 

11ab!to que adquiriram alguns de nos• 
sos estudiosos e de nossoo · pensadores, de 
envolver sua Incredulidade em tiras de 
flanela". Estas linhas. podiall' servir 
de epigrafe â. historia 1a intervenção 
da reforma calvinista em nosSQ 1·egime 
escolar. 

cerca de 1869, três homens eminen
tes do protestantismo francês lanç&ram 
na Sulça umi- semente 1·ellgiooa: 
fundaram um "cal to libe1·a1 · em um 
terrltorto .. em que. desde a reforma, <> 
bigotismo protest~.nte reinava como se
nhor absoluto". e "constituiram por 
subscrição uma sociedade de crlstlanÍ.s
mD 1Uberal". O 8r. l"erdinand Bu!saon, 
- era um deles - ,recordava, ha pouco~ 
meses, sobre o tumulo do sr Jules Steeg, 
essa tonglnqua campanha de apostolado: 
- "Foi em llleufchatel .. dizia ele, onde 
o sr. Pecauclt havia ido. apoiar com .sua 
grave pa\avra um esforço t~ntac)o para 
separar do cristianismo tradicional e 
eclesiastlco o que se poderia chamar o 
crtstlan!.smo eterno, uma. especle de 
,lilViP!l:el!19 feit9 da medula do vel110 
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Em seu próprio inter~s~e exa·mine as gran'des vantagens 

que 'ofer_t!cemos durante estes poucos dias 1nais <la no,ssa 

,t 

Venda especial de 
,,,.,, 

verao 
• 

Recomendamos aprovéif<1.r as sensacionais remarcações oue 

fizemos ,em artigos d.e todas. as secções~ • 

Artigos modernos e. 'das i.nelhores quaUdaéles l>·or . 

Precos de 
/ 

U~TIMA SEMANA EM QUE NOS ARTIGOS NAO REDUZID.OS 
FAREMOS 10% DE DESCONTO NAS VENDAS A DINHEIRO _ 

Rua Direita, 162-190 . Oalxa Pastai. 111 
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Notas Missionárias FEDERACÃO MARIANA. FEMININA 
Para auiatir a M1aaa 

Seis rapazes pretos de 12-1-l anos, 
achavam-se a caminho, de volta. para. 
Yamacolo, Haviam ,ido o con.wlo de 
assistir dP novo a missa dominical e de 
a.colher em seus jovens corações. o Oi• 

. vino Hóspede. d11.1; almas. 
Jubilosos· e satisfeitos, pe~ tarde· pu

zeram-se a caminho, de regresso para a 
ca.sti.. Umti. : longa. jornada de '1 horas. 
Tendo· caido a. noite, la.nçaram•re de 
Joelho·s ali mesmo,. no meio dó caminho, 
e coín fervor elevam 'ao ééu a· ot'ação da 
noite. Era tempo de acender a.s tochas 
que nunca. pl'.>dem faltar numa noite 
africana, 'n,ão' ta.nto para espancar . as 
trevas corno. para. afasta.t· as fe1·as. 

Um sobressalto Invade os .jovens co
rações. A! tocha, negam fogo - estão 
demasiado umi(las. Passar a. noite na 
solidão da.s , selvas africanas .,.. sem 
fogo! Deus tenha compaixão de nós! 

Cansad06 e .em pa,ssos forçados avan
Ç11,m fentamente, t_ateando liB treva~. 
Qua.is fantasmas negros rodeiam-nos os 
troncos giga,ntescos · de Eahat=i e ·em 
massa. info1·me se ergúem de encontro· 
ao céu eséuro. A 1·ede ·c~>n!usa das 1·ai
zes adventicias retem -e utorva ma.i.s 
aind& os viajares noturnos, · 

Eis senão quando uma sombra desliza 
pelo a,r. . um estaJ!do e wna escura 
massa. cai ap . chão. . Um ,suspiro, um 
gemido breve e logo Oll este"tores de 
morte do ultin10 caminhante. Os res
tantes volta.m•se. 011 ! horror! Dois 

grandes ólnos felinos a falsear cé'mo fo-
go na. escuridão! · 

- Koi, koi, tokoku!a.1 - i·ebenta
ll)es do peito o grito de aflição, - O 
leopardo, o leopardo! A morte, a. mor
te! E lançam-se para a frente. Mas 
as raízes, os atoleiros e a. escuridão pren
dem-U1e11 os pés, O leopardo, entremeri
tet, chupá com sofreguidão o sangue de 
Filipe Wólama., pela veia. rasgada , do 
pescoço. Não é o leopardo como o ~!gre 

· ou o leão, que se contenta· com uma só 
vitima. Dilacera e suga enquàuto · hou
ver sangue . vivo. 

Seus olhos vão seguindo os pob1·e5 ra• 
pa=. Ergue-se. Uns saltos· Ja1·gos e 
Simão. Liha.o está. por terra, com· o pes
coço aberto. Logo é a vez de André 
Boio. E assim tambem os restantes 
-sucumbem, um. após outro: Beda Deco, 
Gabriel 8aham e Vitor Belima, .Reti
ra-se" afinal, a fe1·a, deixando no cami
nho solitar~o os 6 cadaveres exangúes. 

• No dia ,seguinte ó mlsslonario encon-
tra os COl'l,)OS dilacerados. Os negros que 
o acompar.Jlam prorrompem em gritos 
de dor. 

- "Não é verdade - pergunta o Pa
dre a.os jovens - para o futu:o já não 
vos a.trevereis a fazer tão longà jornada 
a tra vês da. floresta, para . lr· à 1h~ ·1 " 

- "Como é qi,e nos pades' crer tão 
covardes? Que domingo seriá e.ste, se 
não fo.ssemos à. mlua? Contudo, sere
mos mal.s prudentes. Pol.5 quem se átre
và a. via.ja.r de noite, deve ter garantido 
O õf:U fOiO, 

RETIROS DE CARNAVAL 

Sempre empenhada no aperfeiçoa
mento moral das Filhas de Maria, a 
Jl'ed·eraç;ão proporcionou-lhes retiro 
espiritual, dmante o triduo carna\'a• 
lPsco, em varios Internatos dá. Ca,. 
pital, onde foi possível .organizar. es
se bet'efico movimento. Forll.ru pre
gadores o Revmo. Cgo. Marcondes 
Nitsch, no Co!eglo Sion; o Revmo. 

Mas nós nos consolamos, pois que as 
suas l!tJmu se achavam pu1·1ficada.s pe
los antoll sa.cramentos ! ". 

Oferta mi111ionaria de um 
operaria 

"Envio-lhe junto uma peq11ep.a qua.n. 
tia para, fins ml&Sionarios. ·V. Revma.. 
pode emprega-la onde' melhor lhe ier• 
vir. Se houver aJ estudante3 pobres, te
rei grande prazer em poder valer-lhes. 

Enquanto a., circunsta.nclas de vjda. , 
fical'em neste pé, sempre nel de contri
buir, com quanto me for po:;sivel, para. 
essa obra eminente. 

Sou apenas um simple.s pedl'eil·o. Con
tudo, o que outroi; de meu.s colegas i.as· 
tam em a.Jcoo! e ruma. l.soo eu be!'Il pos• 
so mandar. para um oobre estudante, a 
quem faltam 08 meios. 

Que o bom Deus se digne abellçoar a 
!ru;1gnil1cante o!erta ". 

e protestantismo 
Eva.ngelho, uma. religião laica do · 1deaJ 

,moral, sem dogmas, sem milagres, sem 
padre.s. Jules Steeg era. então um jo
vem e obscuro pa_;toi· p1-otesta.nte. Obs
cw·o não; jâ era conhecido como wn li· 
Vl'l!-pensaclor l'eligiooo; havia se coloca-· 
do logo · no Inicio na e21trema ~querda 
da teolQ&'i& p1·otesta11te.. Foi a ele que 
o sr. Peca.ut . recorreu para orientar a 
pequena e· aud~closa igreja UbnaJ que 
sP- organizava. na Suiça rran~e.sa ". O 
sr. l3ui.s.son, por seu la.cto, publicava nes
sa epoca, s<tbre o cri.stianismo liberal e 
sobre o ensino da' Historia Sagraria, al • 
gullS opusculOI! hoje ~sqúeclaos: - elel 
se achavam cheios' de audacia.s propo
slta.is: e nessas audaélà..s, refletindo 
a.través do espelho da eloquencla, ofus
cou desagradavelmente os outros pas
tores. 

Estava reservada a. esses t1·ês m.s
sioua.rjos a p1·es1dencia · da elaboração e 
da execuçiio de noosas leis escolares: -
a Suiçe, os. devolveu' à França. 

O 81'. Buts.>on e o sr. Steeg . tomaram 
parte Importante na. discussão de.ssa~ 
leis: - o primeiro ~ tornou dll'eto1 do 
e.nsino prlmario: o ~gundo 101 diretor 
do Museu pedagogico e da. &!cola de 
Fonte,ia,y:. o' terceiro, sr. Pecaut; como 
Inspetor geral da> ln•t.rução Publica, 'dl• 
rlgia. a reorganização de todas as nos• 
s11-1 escolas ncirmàl.s. E· ro1 assim 1·eall
mdo o tonhp de Edgar Qulnet. de que 
todos três, na Sulça, ltaviam sbfrldo a 
fascinante lnrluencta. tgnora-se bas
tante, em geral, a. chefia tnt.e!ectuaJ que . 
exerceu. ~obre oo ruturos Mmell.! de Es
tado da. ;crceira ~publlca·. o estr_anho 
e robusto ienio de Qulnet: (Q1 bem e~· 

quecida. e.ssa. fl'ase. de Gambetta: "o 
promotor do ensino leigo, em Fra11ça, 
foi Qulnet ", e essa outra de Jules Fer• 
ry: - "N~ nada fazemoi; senão l'eto
mar a he1·ança. de Quinet ". Revoluéio· 
nario por exce!enctà·, tão . logicamen~ t 
tão ·. profundamentt revolucionar!o que 
não era ~mente ao rutura, ma.s a.o pas
sado, que , se aplicava. sua Imaginação 
subversiva, Qutnet , desejava, retrospetl· 
vamente, uma França completamenw 
out1·a., uma França. filha da reforma, e 
ele éeru;m•ava ps Co11St!tuilltes e os Con
vencionai.s por não terem feito Lutero 
e Ca.lvino oo diretore~ tardioa da alma 
tra.ncesa.". 

· Depei.s de narrar como r,s p1·otcstan
tes senhOl'es Bui3SOn, Steeg e Peca.ui 
deixaram seu pequeno cenac.ulo de Neut
chatel, para vir despertar a Paris do 
sonho catollco e para as.sumir a gover
nança. do espírito fl'ancês. d!Í o autor: 

"Nessa emigração. seu te1·reno de ação 
l!e. tornou maior e tambem mais difi
'c:ll: ..,.. trabalhatam, em 1869. em um 
país protestante· (a Sulçal e no meio 
de protestantes:· trabalharam. depol.< dls· 
so, em um pais catollco (a !<'rança) € 

no melo da intancia catollca: - bastan
te lndi!erentes à idéia de uma 1g1·eja 
para procurar auméntar a cllentela con
tes.,lonaJ do · protestanti.smo. bastava.
lhes fazer 1·e1na1 o espirita 11erl'!tico. O 
sr Steeg, desde 1865 navta como <1ue 
traçado Q1l1 programa _ de ação futura: 
- "Parece duvidoso, escrevia ele, que · 
pOSS&mó~ lama.Is esperar ver a França 
entrar nos quadros de nos.sa tgreja, tal 
qual ela atmilm!lnte se r cha coru;titulda. 
Te~Ol!, pcrem, Ull1& coiBa. melb,or a, clese-

• 

jar: - é ver-se egpalhar em torno de 
llós o esµirito prutei;tante, t.sto é, o es• 
pirito religioso, cientifico e liberal". O 
sr. Pecaut escrevia em 1879: - "A obra 
de secU1artzação moral :iue as !Ocleda• 
de:; catolicas não re.-J!za!ii.m no seculo 
XVl por via da. refo1,na ecler~a.stic.l .QU 

religiosa, as sociedade~ catollca~ tentam 
realizar por Meto da reforma escolar. 
Aquete.s mesmos E!Ue ~lgan uma 

· tal ref01·ma Ulsuficiente não podem dei
xar de nela cooperar''. 

Parece que a ~,va política escolar era 
como que um peut~o de desc11IP11E dirigi• 
do pela · França ao protestaiitlsmu, CIO 
quaJ nossos ancest1·a1s não avaliaram o 
valor; tanto o sr. Pecaut ·e .Jeu.., t'lllll• 
gos lhe prod!galtz.avam seu concurso. 

Sofreram a dor de ser mal ~ompreen
dido!. Foram quat!flcado5 de lrrel!glo• 
so11, como se sua ·vida intell'a, votaaa· 
ao serviço de uma aspiração rel!glosa., 
não se tnsurglSSe contra um tal epíteto. 
Eram acusados pelos disclpulos e1, Com• 
te, de p0r em perigo a religião l)()!liti• 
va, ao que o sr. Pecaut resoondeu: -
" A um e11SU10 regular e leigo ~a ,moral, 
a religião 1J1i.,;itlva. const!tulrla. naaa pO• · 

der!& perder a. não ~r na medida em 
que. em lugar. de ser veruadetramente 
1-eiígiosa. ~la rosi;e simplesmente ecle
slastlca: JU. petnttcada •n suas formu• 
las, seus ritos. suai; praticai;. sua hlsto• 
ri& sobrena.~ural. ela. se torna.sre lnca
pa:, de se adaptai a. ·1m novo estado de 
cultura Intelectual é de . ativtdaae . so
claJ ". ,· 
; Não "'ra culpa dcle11 -se um11 [greja 
lmutavel, tutora espiritual do pafs do 
aual se tol"ll&.J'l,m educa.dores, "estl'e1't/t· 

Pe. Casagrande, da Ord1'm dos 'Eg
tigmatinos, no lnstitutô Sauta Tere
zinha; o Revmo, Padre 'Eduar()o ftõ· 
rsrto, nr Colegio Santa Inês; o, Rev· 
mo. Padre Silvlo, Passionisfa, no Se• 
mlnerlo das Educandas e o Revmo. 
Frei L1tlz Gonzaga da Costa, o. F. M., 
no Coleglo , Santana. Houve grande 
interesse por,essea 'i'etkos, tendo fica
do todôs os Cólegios completaménté 
lotados Muitas Pias· 'Uniões também 
promoveram retiro durante o Carna
val, em ;mas· sedes, o q(fe )eva a ·pre
ver um aumento geral de retirantes, 
em i·e!ação ao a.no passado. Desejan
do obter o -total da A;quidiocese a 
Dir-atoria da Federação solicita de 'to
das ar Pias· Uniões os da.dos relativos 
ao retiro de Cal'Oaval por elas pro
movido. 

PIA UNIÃO DAS FILHAS DE 
MARIA DE LINS 

Em telegrama. endereçado à P'ede
ração Mariana Femlnl~a de s. Pau
lo, comunicou o ~xmo." é Revmo. 
l\Ionse11h01 Vigar!o Geral a realiza· 
ção do retiro fecnado na· Escola. Nor, · 
'mal daquela cidade, com o conrpare
cllnento , · de 1.60 b'ilhi~. de Maria. 
Agradecendo a gentlleza da comuni
cação a Oiretorla da ~'ederai;.ão cum
urimento,u suas lnuâs t1e l,ins pela 
real i1,açâo de tâ11 ol.,d,,so 1noviine11to. 

me11Ld .;lltn,1açae1a a r.0011 noosa hl.sto
ria, a. nosso temµe1·11,nw11to nacional", 
&e sentlllse tolhida ou dimtnúlda pelo 
novo enshlo da moral; e, se aconteee~. 
por désgraça, como depoll; d!sao · toi 
coru;tatado pelo sr. FouU!~, que es,!õa. 

. inovação esco1a,r V!el!Se desmentir certas · 
:speranças otimistas, era necesiiarlo .,11r .. 
mar antecipa.damente que a. caus&·aã.o·.,· 
dev!a ser procura.da nos proprlos defei
tos, àa. !Aovaçãn mas em n~e tempe
ramento. em na&ai, Li'a.diçõe:;. em 11os
Mo formação catollca heredita.rta,". · 

* * * 
E mais arllante: 
"O t·egtme das escolas put,)icu con-

.. fCll!S!ona la, ucrev lll o U: Ft)lop., se 4,eha 
·em perteita 11armon1a •om ~ preten
sões teucratlca:.. com o esp1r1to de tmi• 
dade e de unobll!r,la.de 1·elig!oi;a toda exte
rior do catoliclsmo. Ele é, por Isõo rne.s
mo, contrario ao esplr!to rio protestantlõ• 
mo, o qual · comporta . essu diversidades, 
varlaçõell que Bo&uet lhe r.ensura, e que 
são o oroduto e o sinal de unu religião 
interior. liVllB. sincera, progr~iva. viva., 
De acorao com os interesses cato
Ucos em todo pais · em que o catolicili• 
mo é o culto tra.dtc1onal da. grande 
maioria, não se pre.staria_ atenção aos 
verd,a_delros lntere.ssei. e aos direitos das 
minorias religiosas". Pelo cor.tra.rlo, ts
peram-se da. nova lei escolar vanta.gena 
instgnes: - ela seria a auillllar do es
pirlto da Reforma, e a. •• Critica !iloi;o
fica" citava pra.zeh·oi;a um e,rtlgo de um 
perlodlco protestante, em que se 
e,-a1entava. a. esper11,nça d.e que os pro
fess<'.;es protestantes se mu!tlplicassem 
em nossas ,.~colas e que. ·ape,sar de a11a.i·
darem oa.ra. si suas convicç~ reii• 
glosas. P.les "comumcariam necessa.ria• 
ment.e a ,eus aluno~ <i..lguma couaa. de&~ 
sa •~·-• 0 r1riac:'e deSSll lrÍdependenci.a. da 
atttud~. desse· e.sntrtto liberal que o pro
teatantismo lncUlca. ", 

... 



TELEGRAMAS DO RIO _________________________________ .:,_ ________ _ 
A -Delegação brasileira 

:onferencia Intera; 
mericana 

à Cá e lá ... 
rao, ( ASAPRl!:SS) - Mais dois en

g:en heiró~ acabam de se exonel'a:.. .. d:1. 
Di\'isão ·'áe Aguas do Minister10 rla 
Ag-ricultura, elevando para 33 as ,-~:. 
gas. na carreira de engenhE-tro, n~ 
llU_ais deverão, dentro de algu,Ls ttias. 
·se· ele'var a. 35, em virtude de ,nais 
clois técnicos pretenderem JeiJ<~.,· o 
serviço publico. 

Coril as exoner_:ações. ver1fica,1as, os 
se11.viços da Divisão de Agu1s .estão 

legação ~ Embaixador Leão Veloso; &endo set·iamente .perturbados. o nu
d_elegados, }Lihkbrand,., Poml)(Í1. /m-ero, reduzi<l.; de'.'e11genhelros ali -,m 
Plnto e Acioly;< ·. J oâo · Ca11los,- V,Ltal, ,. '1 -anvtdade,,"-acha."se'<1uasi Impossibilita
Pedi-o Calmón/'Valenti!n ·Bou~as,_ 1 A,,~- d<!, de ate"ú.iler. ·ás· solicitações q U<> lhe 
mando _de An:uda ·Pereira, Cel. NeBtor.. sã.o· feitas; · 

RIO, < ASAPRESS) - O f'residente
·da Republicõi\_ assinou decr to, no
meando a ·"seguinte .. Delegação ílrasl• 
leira á Confei-encla Int~r-Aniericana 
~obre Problemas da- Paz e da Guer
ra, a realizar-·se· n'él,·Ç·cidade do .Mexico1 

ehl fevereiro corretÍte: Chefe da De-

de Souza r_1iveirà.;_ ao_!'ssorcs-~elli- · Os técnicos. da Divisão de /\guas se 
cos, - Jos~ -?,e Alc~1car Neto •. %os-é d~ -exO?era~1 e t::stão se, empregando en1 
Campos llfelo, José Garíbald!,' Dan:as, a.tividades particuiares, ·· porque neste 
João~· Lira ~loura, Romul~ · de Brito caso os or.denadns recebidos são lJen, 
.A1n1éida; secretario ge1;.9.l da D~le- superiores aos pagos pela Uni:i"J. 
ga~ão - Aguina.ldo .~osterau 1''ra
goso; segundos secr~arios - J.i i1:1e 
de Barros e Artur. Franciscano La
faiete de 4_ndrade;· .. terceiros secrnta
rios - Jorge Alvat'es Maciel e Pau-
10 de Ca1npos Ol1'1'eira; auxiliares -
Humberto Gom•,s Criptografo e ~l:tri,, 
de· Lacerda P',lnentel; datilografos: -
:!lla'ria Luiza :Acioly e Cora Lob<>. 

A' es4>era das eleições 
RIO, (,1.SAPR!~S8) - Muitos dos no

\~e i.rite,rventores federais Que se en
contr~vam nesta capital jft regressa
i•am .tt seµs respectivos .Estados, e fa, .. 
la-'#, ,m manifestações ·ubilosas e de- · 
c 1..a.rações peremptorlas, como a do sr. 
'A,.gamenon Mai:raihães, interventor no 
ffistado de Pernambuco, que teria rea-
firmado o que publicou a ilnprensa.. 
norte-americana. 

. Cont#iua int nsa a espectativa em 
tôi·no da promulgatão do codigo elei
toral e, quanto ás forças po!itlcas, es
tas -já se ·arregimentam·, nesta capital 

, e nos. Estados. As ultimas atl vldades 
no terreno pol!tico são as seguintes: 

A pacificação da (a.mitra amazone-!l· 
:!Je~ com-.um acordo entre os-srs. Alvaro 
:\faia ·e Severino Nune·s. Em re_lação ao 
,sr, Alvaro Maia, declara-se que ele 
não será candidato ao posto de g_over
ml.dor do Amazonas. 

O .. interven tor paraense, coronel Ma
gal!Íães Barata, foi recebido dia JS 
pelo presidente da Republica, regres
sando a. Balem hoje, domlngo. 

O sr, João Cleofas declarou â, lm• 
prensa de Rec!Ce, sendo divulgado pe
la.· imprensa ·car.ioca,, O seguirite: .iEs:• 

· ta.mos de acordo com as sugestões ln• 
dicadas pe!ó general ·G6is Monteiro". 

ti esperado aqui, dentro de breve 
dias, o interventor paranaense, i:sr. 
Manoel Ribas. 

,;t,, Consumo do leite 
B.10, (ASAPRESS) - Divulgando-

1!8 dados sobre o consumo do .leite no 
arfo passado pelos cariocas, 78,203-,511 
litros de leite foram bebidos nesta ca
pital; O CliJ8 ;repres.enta- uma d!minuj-. 
ção ·de 4,65% em i·elação ao consumo. 
de 13.43. · A media diaria de ctmsumo em 
1344 foi de 214.272· litros, Dezembro, 
com 7.5U,584 litros, foi o tnês de· maior 
cOnsunto,: e setembro, con1 354,4:rn li• 
tros, foi o de n1enor consun10. 

· Nómeação. de 
·· Militar 

Çapelão 

•' l:tIO, (ASAPRESS) .- O general E\1-
tcico Gaspar Dutra, Ministro da Gu4;lr
a-a, nomeou o .Pa.:re Enzo de Campos 
Guso, par:i, Capelão MÚitaí-~ . 

Nossa legislação social se= 
ria· um dos fatores da ele" 
,V.ijÇão ._ do custo da vida? 

:RIO, ú\SAPRViSS) - O sr, Joaquim 
· · :Perelf"a da Silva" na t'eunião semanal' 

do Con•dho D_iretor da Associado 
. Comercia!, disse que a nossa legis.la-
1:ão social é; sem rluvida, um fator :la 
elevação co.nstante do custo da vid~1. 

·citando, pOr\CXemplo, o aViso previo 
e' êiltabilidade, o sr. Joaquim Pereira 
da Silva diz que um empregado cp;e 
ontra para um estabelech11ento prod113 
multo· nos primeiros tempos, mas "'1g·o 
que completa 11 meses, passa a produ
zir menos e pior. 

O sr. Daniel de Carvalho, em segui
da, declarou que a Associação re~olhe 
as observações, q11e serão tomatla~ 11a 
devida consideração. Pessoalmente c4,.,. 
munga as mesmas í<leias. e pensa que 
há ainda outras medidas nas leis tra
balhistas que _estão contribuindo 1>ar,i, 
a diminui~ão da produção. 

"Prima inter pares" 
RIO, (ASA:PRESSJ - A cronlca ·c1-

nematografh'a carioca, ·em geral, con
sidera que "Pi{-Paf", produç-ão da Ci-·· 
nedla, dirigida por Adernar Gonzaga, é· 
a pior obra do cinema do Brasil, su
gerindo que a· mesma seja. retirada da 
exiblçf•o, para que a produção nacio
nal não cles1nereça o apoio geral do 
publico, com a exibição de tão lnfE(iz 

·r.elicula, 

Liga das Nações 
Americanas 

RIO. ( AS.\PRESS) - Sabe-se ag·ora 
que o snr. Adolf Berle Júnior vai par
ticipar da Conferencia do Mexico; co
m, um dos elementos de malor des
taque <la repre~entação dos Estados 
Unidos, sendo-lhe reservado um pa
pel ·.de. grande relevancia,- polst como 
se sabe, o em·bai,rndor americano no 
.Brasil vai sugerir que a reunião seja. 
umà especie. de Liga das Nações Ame
ricanas. 

:t:: de autoria do snr. Ber!e o proje
to relativo ao pais ag,·~ssor e ele su
gerirá.. que o pais americano Ou extra• 
a_inericano que agl'edir um pais .ame
ricano. terá ·contra: si todos os demais 
pitises do conti'n'ente. Para Isso, o snr, 
Ber!e. Junior acha que devem ser rea
justadas, em carater definitivo, as 
fronteiras ~ª-~ naç_ões am-erlcanas. 

Desaparecido nas selvas 
da Amazonia · 

ruo, (ASAP.~gSS) - Há dias foi 
divulgado estar desaparecido nas sel
vas da A ma zonas, na região do rio 
Machado,. aflue11te do Mâdefrà, ,o Sa
cerdote Salesiano Padre l!'ranc!sco Jo
sé Maria, com a lc,lad e de 64 anos. dos 
quais 2,0 Passados entre os lndios caa 
teqÜizanrlo-os e_ realizando obra de um 
verdacieiro à11ostolo, O Padre Fratlcls
co;José Maria é um grande pintor, ha
vendo varias LgÍ•ejas ~ Amazonas si• 
ão decoradas por· suas mãos. _ 

Segundo o qué se presume. o referi
do Salesiano teria srno devorado pelos 
lnrlios selYagens que vivem naquela 
reg!ã0 da Amazonla brasileira. •rrês 
caravanas já se Internaram I el~ f!o
restit ''· dentro, á J)l'OCU!'a do illfOl'tU• 
nailo Sacerdote, t-endo sido !nirut!Cê
ras · todas_ e <t_uaisquer pesquisas. 

O -'Padre· F'ranciscd ê natu'ral de ,Ja
caretinga, E_stado de Minas, t.encJo· si.do 

-~ducado na ltalia, adqulritid;:, ,grande 
cultui·a, 

A noticia do desapareo!mento. do 
Padro T•,l'ancisc~ emOcionou profunda ... 
ment" tooos_ os catolicos do k1·asil. 

!,'alando á hnprensa, ·ô Exmo, Snr. 
Dom Pedro Mazza, · Bis»o-Prelado ele 
Rio Negro. a cujo· Clero pertencia o 
Paclr·ei ~'ra ncisco, declarou: '·'Eu tenho 
espe1·an~as de que o Padre não esteja 
1norto. -pore111, · al'\enas perdiQo naquP-
las -selvas insondaveis Eu mesmo «::s
tive ·perdirlo mais de um 1nés, e certa 
ncasião unia Religiosa SalE>8iana este

.ve -tamben1 desaparecida, sendo encon-

PROPAGANDA PROTESTANTE OU 
~ INTOLERANCIA CLERICAL ? 

São· impagaveis os protestantes 
com o seu eterno berreirt.> contra a 
ili'tolerancia clerical. Em tudo intro
metem-se e em tudo veem a malfa
da.da intolerancia. Se a maioria dos 
brasileiros concorre com seus a uxi
lios para uma homenagem patrioti
ca a Nosso Senhor Jesus Cristo, no 
Corcovado, berram os protestantes: 
INTQLERANCIA CLERICAL, DES
RESPEITO· À CONSTITUIÇÃO... Se 

.. obteem d(' Governo ensino religio
·_so,.- facultativo nas escolas: CLl!:HI
CA'LISl\1O! desrespeito à. constitui-

. ção! Se a entronização do Crucifi
xo nas. escolas e salas ele Juri, idem, 
idem;.. Se reagem contra a imper, 
tinen'te e importuna eV'angelização 

'de quem já nasceu com o Evange
lho: de novo INTOLERANCIA CLE
lÜCAL!... Chegam até a meter o 
machado nos cruzeiros, e derruhá
los como se deu aqui, bem há pou
co; se o povo reage: INTOLERAN
Ch\.CLERICAL! .. , 

J\Ias tudo isto porqu~? Porque, 
m_inoria ridicula, como são no Bra
sil, não podem arregaçar as man
gas e arrastar asas.- Permitisse 
I:eus, para desgraça do Brasil, que 
fossem maioria, que pudessem do
minar! .. , Veriamos, então, reprodu;:i
dos os fatos de outrora de que está 
cheia a historia, quer nos países da 
Europa quando obtiveram a proteção 
dos goV'eruantes. quer no Brasil, nos 
tempos da . colouização. Basta dizer 
que os primeiros santos brasileiros 
- S. lnacio de Azevedo é compa
nheiros, . foram martires da sanha 
dos pirat.à:s protestantes. Basta· 1e·ru
br1r' a chegada de Bois le Comte. 
snbrinho de V!l1egaigno11 (7 31-õ7) 
à baia do Rio de Janeiro. com SOO 
homens, 18. peças de artilharia e mi
nfatros calvinistas, para a coloniza
ção. E quem relata todas as cenas 
l1orripilantes de crueldades, mas
sacres, pilhagens. incendlos e assas
sinatos, não sõ no Rio, como em 
Pernambuco, Paralba. Rio Grande 
rio No1,te. llfaranhão e'· Rai~ 11~0 são 
os "suspeitos clericalistas" não, t !l 

insuspeitíssimo historiador prot~s
tante R. Soutliey, em Historia do 
Brasil, t>a pitulos li. III, IV, citados 
por -Soares .d'Azevedo, em "B_rado 
de Alarme." Bem merecem estas 
paginas serem divulga.das nesta 
epoca de tanto assanhamento àos 
arraiais protestantes. Mas não é 
preciso evocarmos epocas tão remo, 
tas, para obter um autentico pano 

· de amostra d_a apregoada tolerancia 
protestante. fJ de outro dia na cida
de de Rio Paranaíba onde e quando 
puderam dominar a situação politi
ca, a serie incalculavel de banditis· 
mos praticados, que culminou no as
sassinato do Vigario, em plena rua, 
sob lnfamti: tocaia, a tiros de cara
bina, pelas frestas de uma janela, 
numa manhã de abril, quando a vi
tima se dirigia para a Igreja, afim 
de celebrar a Missa. Isto não é into
lerancia nem ultramontanismo as-. 
fixiaute, está claro, é, ao contrario, 
PRESERVAÇÃO DA l\IORAL, DA 
JUSTIÇA E DA LIBERDADE lN-

· 1'1füRAf,, ISTO f; DEMOCRACIA! 
para os protestantes, já se vê IN· 
TOLERANCIA CLERICAL ! Foi es
ta. mesma intolerancia que le1<on 
Jesus Crtstn ao patíbulo. Os REVE
RF'.NDOS do seu tempo - Ánaz e 
Caifaz - augustos e honrados pre
decessores dos de· agora - recla• 
maram sua prisão. sua condenação 
à morte e liquidaram com a sua vi
cia, cravado numa r,uz. Porq·ue? 
Porque era um intolerante... um 
a:'iitador pel"igoso... um revol-tado 
contra a CAR'i'A MAGNA do pais .. , 
contra a DFiMOCRACIA . DOS SE
PULCROS CAIADC'.,.~, Pudessem os 
REVIDRENDOS de casaca e pT"Ole, 
ele hoje, que por al andam a cerrar 
pun7os e a beri·ar contr-a a intr;e
rancia clerical, pudessem eles cons
tituir maioria e dominar para terem 
o pra4.~r .de crucif1rar o Papa, os 
Bispos; sacerdotei: e F1·eiras, sa.
<iuear con\leritos e incendiar Igre
jas! •.• 

, Do j,.:·nal .''. A L',z" ' 
Illspàdo lle Aterrª'!lº 

trada um mês depois, desfalecida. f'll1 

uma caverna. tm torno, aguardandow 
lhe a morte, viam-se centenas de uru
bus, que estavam prestes a dcvora
!a.' 

Relembrando a catastroie 
da barca "Setima" 

TIIO, ( .\SAPHESS) - Toda a im
prensa clesta capita] volta a condenar 
o <lA-smazelo da Canta reira, que já es
tá. pondo. em risco a vida claqueles 
que ~ão obrigados a usar as suas erh
barcaçpes. 

Hâ poucos dias, foi a Barca Tercei
ra que andou â. inatroca. 1ias ·1media-
çôes da illla. do Governador, 1,011do em 
rlsco a vida de centenas e ce-ntenas 
<le passageiros. 

Depois, foi a vez da "!cara[" cJue, su· 
perlotada, parou no melo da bala, ten
do levado rio Rio a Niteroi, numa Yia
gem em que normalmente se gasta 15 
minutos, mais de 4õ. 

Os jornais· chamam a atenç:to elas 
autoridades, porqut como vai o cles
ruazelo da Cantareira, dentro de pou
co tempo teremos ele lamentar .uma. 
catastrofe igual á da barca ::iétima, 

Designado o 
Eduardo 

Brigadeiro 
(fomes 

nro, (ASAPHE:SSJ - o Ministro ela 
.Aeronautica assinou ato dispensaHdo, 
J)Or- ter sido nomeado comandante rla 
II Zol)a Aerea,. das fu11ções de mem
bro· ·da comissão de pro1noção da Ac·
ronalltica, o brig·a.deiro .t(jahnar !\·:hrn
cat-enhRS e designando ))ara a referlda 
comissão o Major Bri'gadeiro Eduardo 
Gomes, dh~tor de rotas acreas1 de 
acordo com o art. 3G elo Regulamento 
das promo~ões. 

FR~COS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

UinlD ~eosetato 
''SilNÉlRA" 

<3ránde Tônico 

E ainda ha falta .. , 
nro, ( ASAPRESSl!' - Durnnte o l\llo 

de 1944 a Casa da Moeda forneceu ás 
delegacias· fiscais nos Bstados e (t. 

Caixa de Amortização o total d~ Gr$ 
18.486.4 5 7,20, em moe6a divisionaria, 
Durante, _o mês ·çorrénte a Casa <la 
Moeda forneceu ás .. delegacias fisca;s 
de Alagoas, São ·l?aulo, Paraná e Jlio 
o,·ande do Sul, e á caixa de Am•>rti
zação, moedas divísionarias no tota! 
cl~ Cr$ ·1.132.000,00, Alem disso, no 
mesmo perioclo, a caixa de Amor1'i~a
ção poZ em circu]ação 11ovas notas tle 
1 e 2 cruzeiros, num total de 800.000 
cruzeiros. 

No ano passa-do, o total dessas mcs-
n1as notas postas en1 circulaç;ào l,>i 
do CrS l 00.000,00, 

Parec:e assim que não havcr[l n1ais 
falta de moeda division-aria. ·• 

Beiição do iate "Lidice" 
RIO, (,\S.\Pf!ESS) - Numa soleni

dade ele grnn<le brilhantismo, com a 
presença' d8 nutne1;osa· a:isistefti::ía, êf,~-
tuou-Se o lan~~àmênto · e butisi110 do 
ia.te a motor "Lidice", destinado á na
vegação · da ca hot.age1n, A cerimonia. 
te,·e lugar nos estaleiros ''Phenix" da 
Quinta do Caiú, nesta capital. 

A estatua do Duque de Gaxias 
O monumento do Duque de Caxias, 

que será levantado nesta capital, 110 lar
go do Palssandú, depois de dois anos 
de· trabalho do escultor Vltor Brechcrct, 
vencedor de um concurso Internacional 
instituldo pela Prefeitura para esse fim, 
terá as seguintes dimensões: o cavalo 
em que se assenta a estatua mede 11 
meti·os de altura por 9 de comprimento 
e 5 de largura, cabendo em seu corpo 
nada menos de 30 homens. A cstatua 
de bronze, pesa cerca de quinze tone
ladas. O pedestal e os relevos serão fei
tos de granito, 

Auxilio á 
Bento 

população de S, 
do Sapucai 

(ASAPRESS) - O Interventor Fer
nando Costa assinou um decreto, abrin
do um. cerdito extraordinario de Cr.$ 
60,000,00, Desse cerdito, cr.s , , . , .... 
150.000,00 destina.m-se ao Departamento 
das Municipalidades e o restante à Se
cretaria da Viação e Obras Publicas, 
destinados a prestar auxilies às viti
mas da inundação de São Bento do Sa
puca! e a. reconstruir pontes, estradas é 
pred!o3 de pcs:;oas necessitadas. 

Construção de casas operarias 
(ASAPRESS) - Encontra-se cm an

damento a construção de numerosas ca
sas operarias em Santo André, onde, de 
um numero projetado de 1.900 reslden
cia3, 400 já se encontram terminadas e 
hábltadas, estando muitas outras em 
vias de conclusão. Essas construções 
são financiadas pelo Instituto de Apo
sentadoria e Pensõe" elos lndustrtarios, 
que tambem vai Iniciar a construção 
de 576 easa.s na Moóca, tambéll) para 
serem alugadas a lndustrlarios. 

Por sua ve,1,. na Varzea do Carmo, tam
hem será elevado um grande conjunto 
residencial. pois ai! serão constrniclos na
da menos de 4.000 apartamentos, cal
culando-se em 12.000 o numero de pes
soas 0 ue residirá nos mesmos. com con
forto e proximo ao centro da cidade e 
do bairro do Braz, o mais industrializa
do desta capital. 

200.000 pessoas deixaram a 
cidade durante o carnaval 

(ASAPRESS) - Durante os três dias 
do carnaval. deixaram esta cidade, com 
destino ao Interior, cerca de 200.000 
pe.si;oa~. dos quais 150.000 viajaram por 
estrad:>. de ferro e os restantes por auto
onibus. Nesse numero não estão Inclui
dos os que usaram outros meios de con
dução, que, dessa. forma, escaparam ao 
controle da:5 autoridades. 

NOVO HORARIO ao COMERCIO 
VAREJISTA_._. 

( ASAPRESS) - Em despacho com 
o Prefeito Prestes Mala, o Intervento1· 
Fernando Costa aprovou o novo hora
rio para· o comercio varejista de.sta ca
pital.· horario esse que -.vigorará até o 
fim do ano corrente, 

Durante o;; meses ~onslde_1·ados ele ve
rão, de setembro a março, o funciona
mento será das 9 às 19 · hora.s, exceto 
aos sabadoa, que funcionará das 8 às 13 
horas. Nos meses considerados de in- -
verifü. de abiil a. agcsto, i;erá das 8,30 
às '18,30 horas. sendo &QII .sabad.º8 · (la.s 
1,3_9- ªli 1;3,3º 1wr;i,s, ·· · 

L E G t O_ N. t\ R I ü Sao Paulo, 18 de l·nere1ro de l<J+.'l 

CONVENIO aos ESTADOS 
CAFEEIROS 

,---· ------------------;::;:::;::::;::;:;:::;:;::;::;::;:;;:;::;::;;;---, Os uuicos valores que ex!stcm são os 
va.lores materiais, A vida boa é a vida. 
de abundancia e ele conforto, Riqueza~ 
material5 constituem a ambição domi• 
nante, 

( AZAPRESS) - O Interventor Fer
nando Costa assinou decreto, designan
do os representante.s paulistas que to
marão plrte no Convento dos E~tados 
Cafeeiro;i. instalado na capital da Re
publica. Como representantes do gover
no do Estado. da praça de Santos e da. 
lavoura, foram desiguaclos. res1>ectiva
mcnte. os srs, Francisco D"Auria. João 
Moreira Sales e José Cassiano Gome.s 
dos Reis. 

Só se enaltece o lado material da na.• 
turcza humana. A prossecução da fe.; 
licldade é a grande preocupação da vi., 
da; por felicidade. porem. se entende· 
não a alegria espiritual, mas tão somen .. 
te o prazer físico. 

MARTIR DO SIGILO 
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Escreveu ·o Papa: "Quando, na ver,. 
dade, com as escolas perversás, onde sei 
plasma o coração da tenra idade, ma~ 
Jeavel como cera, com a má impren.sa/ 
que forma a mentalidade das massas, 
inexperientes, e com outros meios, quet 
influem na Oi)inião publica, se fez pe• 
netrar nos esplritos o erro funesto dei. 
que o homem não deve depositar sua:i 
esperanças num estado de eterna feli .. 
cidade; que aqui, aqui mesmo pode ser. 
feliz mediante o gozo das riquezas, da~ 
honrai, dos pr,azeres desta vida, nãQ 
ha que maravilhar-se que tais seres hu• 
manos, naturalmente feitos para a feli• 
cidade, com a mesma. violencia com quQ 
são impefidos a buscar semelhantes bens• 
repilam qualquer obstaculo que os rete., 
nha e embà.race ". 

DA CONFISSÃO 
: . :.:.::.· ..:.::..:.:: :.:;.~~··,.~·,.· ····,.·~ .. ··,.··: •..,··~~~· •,.••,.,• •..,••,.• .•. ........ / ...... :·.: •,..••• ... -.. .. 

LONDRES, (I. N. S.) - A horrivel 
história de como um sacerdote católico 
francês foi brutalmente torturado pela 
Gestapo porque s-:: recusou a quebrar o 
sagrado sigilo da confissão, vem de· ser 
narrada pelo jornal londrino "The Uni. 
verse". A informação foi dada pelo 
"Jornal Diocesano de Orleans"e o fato 
ocorreu no dia 12 de junho de 1942. 
Quando o Padre Fouché regressou á 
sua carn em Montargis, após ter ouvido 
confissões em sua igreja, encontrou dois 
agentes da Gestapo que o esperavam, 
Interrogado aeêrea da visita que rece
bera de um soldado tcheco, o Sacerdote 
declarou que o mesmo o procurara 
para confessar-se. Perguntaram então 
os agentes germanicos qual tinha sido 
esta confissão, ç.O que respondeu o Pa
dre ser-lhe irripossivel dizer. Diante dis
so foi detido c encerrado numa prisão 
rolitaria, Durante êsse tempo, o Padre 
Fouché foi a principio vitima de tenta
tivas de subôrno que resultando inú
teis transformaram-se em ameacas. Fi
nalmente foi torturado de uma n1aneira 
tão horrível que não pode ser descrita. 
Nada porém, conseguiu arrancàr-lhe 
uma só palavra. Na sua volta a Montar~ 
gis, verificou êle que os francêses já sé 
organizavam para libe~tar a cidade, 
Compreendendo que os seus. paroquia
nos deviam ser protegidos até que ~ ci
dade fôsse conquistada, o Padre FouchtS 
dirigiu-se corajosamente ás autoridades 
germanicas pedindo salvo-condutos 
para os seus · caros paroquianos. En
quanto falava, urr. soldado alemão ati
rou contra êle, pelas costas. O Padre 
Fouché é um dos muitos cujos lumi
nosos .exemplos constituem uma fonte 
de orgul!io e de inspiração para os ca
tólicos de todo o mundo - conclue 
"The Univcrse", 

O cataclismo mundial e suas causas 

G.ONGENTRAÇÃO MARIANA EM 
GURITIBA 

CURITIBA, <Po nosso representan
te) - Logrou absoluto sucesso a Con
centração Mariana realiza.da em Curi
tiba no dia 4 do corrente, a qual com
pareceram Congregados de· toda a cida
de, tendo falado na .santa Missa rezada 
na. Igreja. do senhor Bom Jesus, cm 
preparação ao santo Retii:o, o Revmo. 
Pe. Fernandes. 

O BRASIL -TEM QUASI 11 .000 
lEMPLO_S,~ GATOLICOS 

(Conclusão da 3.a pag.) 

vam e por ,isso não tinham nenhuma 
dificuldade em submeter-se aos que só 
padiam ordenai· o bem, porquanto bus
ca.varo em Deus a força e as luzes de 
que precisavam para. o !iel r!ese!T'..::>enho 
de sua mis.~ão. • 

* * * 

Eliminado ou enfraquecido o duplo 
elemento de co"'5ão de todo o corpo so
cial '-- prossegue Benedito XV - isto 
é a união mutua dos membros· pela ca-
1·idade e a união dos proprios membros 
com a. ·cabeça. pela sujeição à autorida
de, que marav!lha, que a sociedade ho• 
dierna se nos apresenta como dividida 
cm dois grandes exercites que lutam en
tre si ferozmente e sem tregua? 

Alude o Papa a. outra causa do trc
. ·mcndo confllto: ·. ll. cri.se cconomica. 

O que era verdade em 1914, quando o 
mundo não · havia ainda presenciado e 
luta ferina que mais ta.rde se desenca
deou, é_ hoje uma dolorosa realidade. 

A guerra não resolveu nenhum dos 
problemas que atiraram os homens uns 
contra. outros. As fileiras do proletaria.

,do avolumaram-se e sua sorte to1nou
se mais tru;egura e·· mais · angustiosa. 

A concentração das riquezas em mãos 
de uns tantos privilegiados aceleróu-se 
num ritmo jamais visto. Os construto• 
rcs da paz não viram ou não quiseram 
ver que a solidariedade e reciprocidade 
economica i:las nações é uma condição 
sine · qua non da solidariedade e unida.
de social. 

Enquanto umas nações tiverem .credi
toa e outras debitos, enqua-nto algumas 
possuírem o quasi monopolio ·dos mate
riais basicos que Deus destinou ao uso 
e beneficio de todos, enquanto 'um& des
leal concorrencia. regular as relações in
ternaclona.is, .não poderá haver senão 
aparencla de paz. Detrás desse falso 
frontespiéio tr;i va-se violenta batalha 
economica; esta, logo rompe a fachada 
e torna-se militar, 

Os debates economicos da ultima 
guerra são os mesmos de hoje e ainda 
estão envolvidos na atual conflagração. 
As nações descristianizadas perderam o 
senso do equillbrlo. Quando falam em 
defender os direitos das pequenas na
ções, o que tem em vista na reà:Jidade 
é c\efender exclusivamente seus proprios 
intRresses, 

A triste historia da nobre Polonla ai 
Í'l.IO, ( A.) - Segunrlo os ultim~ da- está para. desafiar qualquer idealismo. 

dos estatísticos; existzm no Brasil 3.71,9, Os mais legítimos direitos são sacrifica
congregações religiosàs, sendo 3.376 ca-' dos cinicamente, .. quando entram em· jo-
tolicas e 302 a.catolicas. · go os propr!os intere.sses. Após a he-

No norte, compreendendo o Territo- catombe, que parece está atingindo sua. 
do do Acre, e os Estados de Amazonas, fas~ _ dccisi"~· .. novlls_ .e mà)or~s surprezas 
Pará, Maranhão e Piauí, ha 241 con- éstão rç~ri:idaa"'..i:iiJ.ra a hÜfuanidacfo. 
gregaçõcs catolicas e 23 de outras. reli- O ·a1'bítramelito das arn1as não 'traz 
g1oes. No Pia ui Impera O catolicismo,· ",td'i~it!J,lia _sólução pài'i. tãó. graves pro
não existindo seitas ou cultos de -qual- _ pl~m~s, ,Esta, sangrenta intervenção ci
quer outra cspecie. rnrgica não terá, outrn efeito senão a 

No nordeste, Isto é: ceará, Rio Qran-· . é:-mceibâção i:Io maí. 
de do Norte, Paraíba, Pernambuco e- De nada sei·ve ían~ar os povos na lu-
Alagoas, existem 1.064 congregaçõea ca- ta, sob o prewxto de que vão pugnar 
tolicas e 41 acatoUcas. Pernambuco é pela, liberdade. A liberdade e uma qui• 
a capital religiosa do nordeste do Bra- mera pa.ra os que se vê~m na ·1mpossi-
sil, figurando com 423 congregações ca- bitidade de assegurai· a r,ropri.. subsls-
tolicas. O Rio Grande do Norte tem 
apenas uma congregação aca.tolica. 

Na oeste do pais, compreendendo. ser
gipe, Bafa e Eõpirito Santo, exlst~m 259 
organizações catolicas e 39 não catolicas, 

No Estado do Rio, Distrito Federal, 
São Paulo, Paraná, santa catarina e 
Rio Grande do Sul existem 1,584 con
grcga:;õcs catolicas. São Paulo, com 845 
congregações catolica.s <;J 71 acatoiicas, 
é o ma.ior ba.lua1te da Igreja de Roma 
em todo o pais. o Rio Cirande do Sul, 
ao contrario, com 88 organizações aca
tolica.s, possue 32 da religião da maioria, 

Minas Gerais, Goiaz e Mato Grosso 
possuem 228 congregações catolicas e 20 
acatolicas. 

Em todo o territorio nacional existem, 
aproximadamente, 12.413 templos, sendo··-
10.787 catolicos, 1.228 protestantes e 398 
de outras religiões e seitas, O norte tem 
834 igrejas catolicas, 62 templos protes
tantes e 18 de outras rel!glõcs, num to
tal de 909. o nordeste tem 2.189 igre
jas catolicas, 159 protestantes e 31 de 
religiõ~s diver~a.s. No leste ha 1.300 
templos catolicos, 119 protestantes e 16 
de outras religiões. No sul existem 
4.000 emplos catolicos, 736 protestantes 
e 269 de outras seitas. No centro, 2.380 
catolicoo, 152 protestantes ·e 69 de outras 
religiões. 

Minas Gera is é o Estado que tem o 
maior numero · de igrejas caolicas, se
guindo-i;e-lhe São Paulo. O Territo1·io 
do Acre ter:1 apenas 28 templos, 23 · ca
tolicos 3 protestantes e 2 de outras seitas, 

1 nstituto Mo~erno 
PRAÇA DA Sll N.u 

SÃO PAULO 
Fundado em 1917 
DACTILOGRAFIA 

TAQUIGRAFIA 
O Melhor Ensino 

Pelo Menor Preço 

o Arcebispo· de .Westminster 
deseja a prosperidada 

da ltalia 
Despacho procedente da cidade de 

Londres. _do correspondente da N C., in
forma. que o Exmo. Revmo. Mons. Ber
nard W. Griffin, Ai'cebispo de West
minster, em uma mensagem traruímltl· 
da pela •• B. B. C." e dirigida ao povo 
da itaJla, exprimiu o desi-jo de que "o· 
ano de 19,.5 seja pal'a vós um ano de 
grandes esperanças e incansa veis esfor~ 
ços ". "Queira o Divino Infante que velu 
a tra.z.er a paz aos homens de boa von
tade, ajudar-vos a res_taui:_ar , nai e a 
prosperidade de voo.sa amada patrla.''. 

tenc!a. 
Exemp-Jos eloquente,• e náo raros de 

velhos pakes ela Europa ai estão para 
mostrar como o povo não hesita em sub
meter-se a uma tl€rvereão política, a fa
zer o sacrifício de sua liberdade, a cur
var a cerviz a. -Um jugo ignominioso, des
de que a esse preço veja o fim de uma 
incerteza economlca. 

Frases bonitas, tiradas oratoria.5 de 
demago:,os interesseiros não lmpressio
n.a.m a misera .plebe, se os clamores do 
estomag() vasio l'l?ssoam mais · altos a 
seu~ ouvid~s. Easa situação aflitiva, es
sa luta acirrada entre o capital e o tra
balho, entre as nações pobres e as na
ções 1·lcas, já teria cessado 1-Ja . multo 
se- tivesse sido óuvida a voz serena d~ 
grande Pontifice Leão XIII. 

Para desdita dos p'.l\fos, o matcrlal!s
mo dissolvente do seculo ·passado, cujos 
efeitos estamos sentindo, fól o terreno 
a1·ido e pedregoso que não permitiu vi
cejasse a semente de vida lançada pelo 
Vlg"ario de Jesus C1'isto. 

M. Heyma11, Ministro do Trabalho e 
da Industria, na. BeJgica, assim se refe
riu, em 1931, à Encíclica "Rerum No
va rum.,:· "O apelo lançado ha quaren
ta . anos deu nascimento· a um mundo 
novo.. . "Rerum Novarum" teria sal
vado o mundo inteiro, •se alguns, que ti
n~am o dever de ouvir a voz do Papa, 
nao se tivessem obstinado em merecer 
a exp1·obação da Escritura: "Têm ·ouvi
dos e não querem ouvir". 

O ALGAlDE DE BOGOTÁ PROi
BE A EXIBIÇÃO DA PELIGULA 

"NANA" 
Procedente de Bogatá, atravez da 

N .. e., é a noticia segundo a qual o 
Dr. Gabriel Pa1:edes, Alcaide de Bo· 
i,:atá proibiu a exibicão nos teatros 
clesta capital ela pelicula "Nana" ba
seada em uma obra de ·Emilio Zola 
e interpretada por Lupe Velez con'. 
siderando-a imoral e contrari~ aos 
bons (!Ostumes. 

Alguns meses antes havia sido exi· 
bido o filme em Bogatá, Medelliu e 
outras cidades da· Colombia, provo
cando varlos protestos. Ao intentar• 
se uma no,a serie àe exibições, o 
Exmo. e Revmo. Mons. Emllio Bri
gard, Bispo Auxiliar de Bogatá e os 
diretores da Legião Colombia~a de 
Decencia, apresentaram um protesto 
formal ante o alcaide. A resolução 
deste veta a aprovação previa que 
deu a junta, local de censura de espe
taculos. 

A Legião Colombiana dé Decencia 
esforçou-se para conseguir que sejaiu 
tambem as peliculas "Lucrecla Bor
gla" e "A vida inulil de· Pito Perez" 
classificadas como imorais. · · - ' 

Qua.si ldentica é a 1111guagem do "lea· 
der" socialista Albert-Thomaz, diretor 
do Bureau lnternaciona:J do Trabalho, 

A maior parte dos homens das clas
ses Inferiores, dlz o genial Pontífice 
Leão XIII, "vive em uma situação de 
infortunio e de mi.seria não merecida", 

.-.s causas do mal são- as seguintes: o 
desaparecimento wis antiga.s corpora
ções, em que nada as vtesu subStituli'; 
o laicismo :·.as leis e nas instituições; a 
liberdade sem Deus converteu-se em 
opressão do fraco pelo forte; · uma devo
radora usura, praticada por homens avi
clos de lucro e tomados de Insaciável 
cupidez; a concentração em mãos de· 
alguns da ;ndustrla e· do comercio,, ano• 
malia. que impõe um jugo quase servil à 
multidão dos proletatios. Insiste a En
ciclica particularmente nó remed!o · mo
ral que traz a pratica, da. justiça e da 
carlrui.de. 

A cada momento está o Papa· a lem
brar a necessidade da reforma. dos .cos
tumes. 

A questão social não é apenas ques
tão pol\tíca e economica; ·é, antes de 
tudo, uma questão moral. Dai a inefi
cacia de todos os esforços do Estado, se 
este presi;indir da colabOração da Igre
ja, Não são as leis que modificam a 
mmta.lidade de um povo e Impõem -uma 
nova ordem, ma.s é o respeito dos postu
lados morais que prepara o terreno pa
ra os frutos consoladores· de uma sabia 
legislação, 

"O homem não vive só d~ pão", é o 
pregão da sabedoria eterna, São infi
nitas as aspirações do coração humano. 
A suprei;são de toda crença religiosa, a 
morte de um Deu..s remunerador torna 
o hômem mais impaciente de. gozo nes-

. ta terra. como ninguem poderá pre
tender eliminar certos sofrimentos, cer
tas privaçõe.s, certas· desigualdades e as 
diversas provações da --Vida, a irreligião 
deixa o homem entregue a uma tristeza. 
sem compensação. O soc!a.lismo e o c~
munismo, bem como o nazismo despo
tico, são corola.rios cio atelsmo oficial. 

Descristianizado o operariado pélo 
laicismo das e.scot.as e de todas as ins
tituições pub'licas, a utopica igualdade 
de classes e condições sociais se lhe apre
senta de maneira sedutora e quase ir• 
resistivel. 

A necessidade de divulgar os lumino
sos ensinari1entoa da Igreja é · tanto 
maior, nesta hora tragica., quanto mais 
a,mé1açaclores se esboçam os µorioontes. 

Hoje julgam os homens que comba
tem pela. liberdade; amanhã hão de 
travar luta. ainda mais renhida pela con
quista dô pão e de um viver menos in
digno 'de uma criatura d.e De~s. 

Quem pode crêr que os . quatro mi
lhões de· aderentes da Confederação Ge
ral do Trabalho, de 1937, que os mi
lhões de ~omunistas e socialistas da
Aiemanha, da litglaterra, da Russla, da 
França, da. Italia, dos Estados Unidos 
e de outros paises se resignem . a depor 
as armas e dar por inteirament,. frustra
dos seus planoo revolucionarios? Não 
se aproveitarão, pelo contrario; do es
_petaculo desolador de um mundo em 
ruinas, ruínas que· atribuirão sem duvi
da ao capitalismo imperialista, para jus
tificar seus intentos .de subversão da so
ciedade? 

Quem . poderá conter essas multidões 
famintas, depa\.t[)',lradas flsica e moral
mente peta guerra atroz.? Quem poderá 
cleter c.ssas legiões de vit!ina.s infelizts 
ela. cubiça dci;enrreada dos nomens do 
dinheiro, da louca ambição e dos erros 
gra vissimos dos que dirigem os povos? 

Só a Igreja, humana porque divina, 
inexoravel na defesa dos prlncipios sal
vaclores da civilização cristã, defensora 
imperterrita. da justiça · social, realidade 
viva. entre . os doús extremos viciosos do 
l!beralismo economico, gerador · de mi
seria, e do bolchevismo selvagem, gera
dor. de desordem e revolução, só a Igre• 
ja. poderá Impedir o pavoroso cataclis• 
mo social que ameaça o mundo, 

E se ·oeus pennitir, em sua sabia Pro
videncia, que os homens tirem todas as 
coni;equencias de seus erros, de seus cri
mes, de sua luta encarniçada contra 
Cristo e sua Igreja, nem por isso de
verlamos julgar tudo perdido. 

Sobre as rulnas de um mundo divor
ciado de seu Deus, surgiria mais esplen
dente que nunca a cruz que o~ venda
vais dos sccul01; até hoje não consegui• 
ra111 a.bater e essa c·11z lembraria aos 
povos que não na. salvação em nenhum 
outro senão em Jesus Cristo Os ensi
namentos de Leão XIII, de Pio Xl e do 
atual Pontífice, irradiações do Evan
gelho lndestrutlvel, mostrariam à.s na
ções comba'lidas e sequiosas de uma du• 
radoura restauração s'Jcia-J a unica so
lução po.s.5!vel do angus~ioso problem~-

* * * 

· E a vida não ha de tornar-se cada veiJ 
mais cara? E a. cu!turs: poderá deixa!.' 
de degenerar? ' E a civilização não ha; 
de ser atingida. no seu amago? Que 
maravilha que a. ordem cio mundo 3e 
transforme em .rastUllo que esteja ape• 
nas ei;perando a tocha flamejante dai 
guerra? 

A sêde do ouro torna o homem duro• 
lnsensivel, incapaz,de ~ooperar nos gran• 
des movimentos regeneradores da . so,. 
ciedade, Ao lado do . casebre do hum!!.; 
de operario carregado· de filhos mal 11_!!'! 
tridos, 1ior falta de recursos, pompeia ~
suntuoso palacio do rico que não quiS 
mais que um ou dois [ilhos, afim de go .. 
33,r a vida- e poder esbanjar à solta no.!( 
descaminhos do vicio o que daria parai 
o sustento de centenas de familias des .. 
grac;adas. . 

Multiplicam-se os casinos por todos 
uS recàntos do pais e, nesses · antros de 
perdição, aproveitadores inconcientes 
delapidam cada- noite mill1are,5 de cru• 
zeiros que facilmente ou · por meios iJi,. 
citos · lhes vieram às inãos. 

Nesses antros da chamada alta socia,. 
dade, senhorinhas e senhoras que perda• 
ram os ultimos vestígios desse pudor, que 
tanto enobrece a mulher. escandalizam ~ 
publico com seus desmandos morais e 
não -.raro, estonteadas pelo alcool, caem; 
nos braços dos discolos que lhes abriram Ili 
bolsa para se entregarem a essa.s repug; .. 
nantes orgias. · 

Exibições escandalosa.5 excitam as pai,. 
xões da. lubrica assistencia; sedenta d~ 
fortes sensações. . 

E ha. tantos tetos sem luz e sem pão! 
E ·ha. tantas crianças que vagam aa 
desampai:o pelas nossas grandes cidade~ 
na mais negra miseria física e moral! 

O fazendeiro que se orgulha de dat 
500 ou 600 inil cruzeiros por um anl .. 
mal, reserva para a criação dos nedlos 
novilhos, ~ratados principescamente em 
luxuosos estabulos, vinte a. trinta. litros 
de puro leite, quando a alguns pai;sos dO 
sua. co11fortave1 vivenda, em de.sabrl .. 
gadas choupanas, perecem de inan!çãO 
miseras criaturinha.s à iningua. de uni 
(!'edaço de pão! 

. Ressoa-nos aqui aos ouvidos :,, terriveJ 
objurgatoria. do Mestre div.ino: "Vae V(l,. 

'bis divltibus" ! Ai · de vós,· ricos ! 
Tudo ústo . está clamando por Deus, 

Vivemos ·em· uma ordem sobrenatural, 
Temos necessidade· da_ graça p:ua viver 
vida dígúa. cie. tim _tiomem. Quando a 
vida é desespiritualizacia, , degrada-se o 
homem. Este, reduzido assim ao nivel 
do animai, é Incapaz de amar a selli! 
semelhantes, jamais saberá reconhecei: 
cl respeitar a autoridade, ja,mals se ani• 
mará a tratar seu proximo coi.l a devi"' 
da Justiça, Em uma palavra, a secula,. 

: rização da vida resume as três causa:, 
do nosso mal acima estudadas. , 

Aqui, sumariamente, é verdade, está) 
indicada.' a cllagnosé feita por Benedi~ 
to XV ha mais de trinta anos. Sua$ 
pala vra:1, como se vê, estão cheias de 
sabedoria e suas admoestações são em 
extremo realistas e de . nenlmm rr:odq 
se podem taxar de falso rebate. Entre. 
tanto, as J)2!lavras do Papa foram pro .. 
feridas em vão. Pui;eram os hon1eru; su:;a 
esperan~as nas armas, nos planos poli,. 
ticos, na maquinaria do progresso auto,. 
matico. 

Ainda após a indefinivel agita:;ão qué 
se se·guiu à grande guerra e que deVh 
ria. ter levado· o homem à reflexão, ain• 
da a.pós a consideração do fantastico 
dcsperdiclo de vidas e de dhlheiro, sem 
nenhum proveito, não deram as naç~s 
a devida atenção a tais advertenclas, 
Em meio do caos reinante em per!odQ 
tão crucial da historia dos povos, sw:• 
giram os Idealizadores de uma novà 
guerra, 

Em lugar de uma nova ordem, basea. .. 
da no amor, enxamearam partidos qut1 
,e dedicaram a. fomentar o odlo; em lu,. 
gar de regimes esta veis, deposltariül5 dEl 
verdadeira autoridade, vicejaram fa.11~ 
tastlcas caricaturas de governos sob di,. 
tadores empenhados em fazer voar pe .. 
los ares o sistema planetario; cm lugat 
de ju:/tiça economica, houve um grand.EI 
progresso na.s via.s tortuosas da lnjusti .. 
ça; em lugar de uma profunda visão da. 
vida, generalizou-se uma visão cUl'ta 4 
acanhada. 

Nosso estado presente ê de estarrecei, 
e não é isto aillda o Um, • · 

Ma.!, as pa;J.avras de Benedito XV, que 
talou em nome c'c Cristo e animadó' dt1 
espirito de Cristo. não passaram. Per. 
manecem para nossa instrução. 

A hora. que vlvemos é grave. é solene: 
6 a hora das reivindicações divinas. 

Os cr!mP..s acumulados pelas naçõef 
Todo.5 estes males, segundo Beneii• nestes ult!mos tempos estão sendo pu .. 

to XV, ,êm uma raiz .nai.s profunda. nidos por Deus. O ma.ior de todos foi 4 .. 
que eleve ser extirpada, se quisermos as- repudio da. ação salvadora de Jesus 
segurar um.a. tranquilidade estavel e fru- Cristo, pedra. angular de todo o ed!ficig 
tuosa. nas relações humanas. Qual seja social. 
esta raiz, no-lo mostra o Apostolo: Foi ele removido e tudo caiu por ter4 
"Radi:;: omnium malorum est cuplditas", ra, lll necessario que os homens. reéo4 
A raiii de todos os m1.les é a cubtça. nheçam i;eu erro funesto e se conven• 

O desejo imoderado dos bens ten:enos çam, diante do norÍ:ido espetaçulo dt 
faz o homem esquecer-se de todo de seu um mt,,do em ruinas, que não·'ha sal• 
destino eterno. Corusequencia de<.r.e en- vr.ção em nenhum outro. 
golfar-se nas coisas da terra t a. com- Jesus Cristo é o caminho: sem Elê 
pleta secularização da vida. tudo é desorientação. Jesus Cristo é à 

O mal que ,se verificou no ultimo verdade: sem Ele tudo é mentira. Je• 
quartel do seculo, foi-se desenv,.-vendo su.s Cristo é a vida: i;em l!:le tudo f 
rapida e constantemente. morte · ___________________ · _____________ t 

REPRESENTA.NTE DO ºL .. ~IONARIO" 
EM- BELO HORIZONTE 

. A representação do LEGIONARIO em Belo Horizonte está. a cargo da 
FEDERAÇÃO DAS CONGREGAÇOES MARIANAS na pessoa do sr. Ho
racio Deodoro'da Silva Jr., residente à. t·ua dos Caetes, 109. 

Para tomada e reforma de assinatUrlll!, compra avulsa e de numeras 
atrasados, etc., podem os nossos leitores dirigir-se ao sr: Horacio Deodoro 
da Silva Jr. ' 



... 

TEATROS E CINEMAS 
~RQ.GRAMAS DE H OJ.E 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

:ART-PALACZO Passagem para Marselha, com Hwnphr.e;f Boga:rt. '-:- D. 
BANDEIRANTES - Festival de Carlitos, com C. Chaplin, - A. 
BROADWAY - A filha do comandante, com Katryn. Grayson. - D. 

· METRO - Oh, Marieta!, com Jeannette Ma.e Donald. - AMC. 
OPERA - A historia de um jovem pobre, com Hugo del Carril. - A. 
PEDRO II - Amor e batucada, com Leo Carmo. - APA, 

O enganador, com William Boyd. - A. 
SÃO BENTO - Monstros da noite com Biila Lugosi .. ..;,. AÍ'4 

I'ortalezas voadoras, com Richard ·Greene. - A.· 

SE_Gr/NDOS EXIB!DO!tES 

.ALHAMBRA .,.. Sete dias para amar,: com Wally B1·0,vn. - D, 
Morreremos ao amanhecer, com .John Clements. 

AMERICA - Um barco e nove de~tinos, com Tallulah Bankhe&d, ... D. 
Aventureiro do Alaska. 

ASTORIA - Quem ama sofre,·com Helena Lucena. 
AVENIDA - De Mayerllng a Saràjevo. - M. 

Ladrão que rouba ladrão, com Stan LaureJ e Oliver Harclr. - s 
BABILONIA - Nove garotas, com Jlnx Falkemburg. - D. 

Rainha dos corações, com Margaret O'Brlen. - D. 
BRAZ PÓLZTEAMA - Qoyesca.-s, i:om Imper!C) Argentina. 

· Que louras, com Anita L01iisé. ;.;,; :.itPil: · · · · · · · · 
CAMBUCI - Rose Marie, com Jeannette Ma.e D011ald. ,- APA. 

Os amores de Edgar Alia.o Poe. - AP.11;: 

J 

CAPITOLIO - De amor tambem. se m:orre, com Charles Boyer. - D. 
Beleza sem dinheiro, com Joan Davis. 

COLOMBO - Capitão Blood, com.Erro! Flynn,.- R, 
Exploradores do oeste. 

COLON - Senda da Morte. - AMC. 
Quadrilha da cidade. - AP A. 
Heroi do .Arrabalde. - A, 

1 
ESPERZA - A mulher sempre vence. - ·APA, 

Cow bpy. de Wall Street. · 
FENIX - Sonhando de olhos abertos. - D, 

Surgirá a aurora. 
IDEAL - Mistertos da ca.scavel. 

Ela quai;i matou Hitler. - A, 
· A mulher sempr~ vence. - A.P A, . · 

GLORIA - Àmor a percentagem, com· Rosalind Rwse!. - "'· 
• Vaqueiro intrep1do, com Charles Starret, 

IR!S - Historia de uma noite, com Pedro. Lopes Lai;ar. - At'.«, 
Sentença matrimonial, com Deunls' O'Keefe, 

LUX -'- Epopeia da alegria, com George Ra!t. 
Canario amarelo, com Anna Neagle ...... AMG, 

MODERNO - Candida milionaria. ·- AP.d.. 
A hora antes do amanhecer. . 

ODEON (sala vermelha)·- Fantasma da. tuzarca, com Olson e Jonnson. :Al'A. 
· Nove garotas, com Jlnks ,Falkenburg, - D. . · 

(sala azul) _, A canção que escreveste para. mim, com Glg!I, - APA. 
Que louras, com Anita Loulse .. - APA. 

OBERDAN - Almas no mar; com Qi!,ry COop!?r. 
Num corpo de mulher, com Ray Millimd .. - R. ., 

OUMPIA - Um barco e nove destinos, com Tallu!ah :Bankead. - lJ. ··)":. 
o anel da morte, 

PARAIZO - Legião Bran'la, com·veronlca Lakc. 
Mulher contra .homem;. 

PAULISTA - Perseguidos, com Errol -1"1;11111. 
O quarto 313, com Kcnt Taylor. - APA. 

. PAULISTANO - A grande mentira, com: Bctte Davi& 
Duas semanas .de prazer. 

PARAMOUNT - Endereço desconhecido, com :pauJ t,Uka~. - Al'A. 
Rainha dos cor-ações. com Lucille Ball. · 

PARATODOS - Endereço desconhecido, com Paul LUkas, - Al'A, 
Goyesca.-s, com Impcrio Argentina. 

RECREIO (Centro) - A rainha da Broadway. 
Um parecido fatal. 

RECREIO (Lapa) - Odio que mata, coµi Laird Gl'l!Jiilr. 
Maldição do sangue de pantera; com Simone Simon 

REX - Sultana de sorte, com Doroty I.amour, - M. -
Guerrilhas. . . 

ROX I - Quem ama solre, com Elena Lucena, · 
Amor -tirano. - APA. · · · ~ 

IW/AL - A canção que escreveste .para mim, coo-; Gl_gll, - Al'd, 
J, beira do abismo. com Lon Cha.ney. · · 

SANTA CECILJA - A. força do coração, com Roddy Ma-e Dowall. - A, 
Cuidado com, níamãe. com Mary Asw:. 

SANTA HELENA - o caradura. 
Herança de odio 

SÃO CAE1'ANo·..:.. Comboio para·leste; cç,m l-Iumpl1rey Boaart. - APÁ 
O . anel da morte. · · · 

SAO CARLOS - Damasco. com George ·sanders. 
Panico na Birmania. - A. 

SÃO 1,UTZ - Tropel ele barbaros. 
Claudia. · , . 

S..tO PAULO - Tampice, com Edward G.iRobinsor- - Al'L:
. Cana.do amarelo, com Ann Neagle .. - AMC. 

S.AO JOSE' .- CJandida n11lionaria. -- APA. 
· ·: .. A hora antes· do amanhecer; · . . . . 

· SÃO PEDRO -' De :amor ta.mbem se morre, com· CÍ'Íarlég :Boyer. -'- 'D, 
· · Jornalistas Catollcos á rua QUintlno · Bocaiuva · 175., 3,o anc,!a.t, 

PENHA - Sargento York, ·com Ga.ry 'Cooper; 1 

A amazona dos .ares .. · · . 
UNIVERSO - . Ca.pltão Bl()Cld, çom Erro! Flyn11, ~ ~ 

Exploradores do oeste. , . . · . . 
VILA PRUDENTE - Alguem falo11, ' 

Ouro da lei, · 

õ;XPLJCAÇôES DAS CO'tAÇôE~ 

B._ - BOM · - l.ô'ilme que pode .ser visto por todos com · proveito mora,. 
B.P.A. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser mto·com Pl'OVeito 

moral tão somente por adUltos. · 
A. - ACE!TAVEL - Filme que pode ser visto por todus, embora sem proveito 

moral, . 
A.M.C. - ACEITAVEL MENOS PÃRA ORlANQAS -. Filme que COj'ltem 

cenas que podem hnpresslonar o publico ln!antu. . 
A.P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - Filme que pode eer e.Mistido 

por adultos; embora sem proveito mora,. · · · 
It. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas deve ·eer estrltainente 

reservado a pessoas de . sólida formação inor;i.l e rellglos.;i,. 
D. ,- DESACONSELHAVEL - Filme que pela _gra,ve in!)onveniencia do enredo 

ou dat1 cena~. deve ser eVitado por qualquer publico, 
M, - !11AU - F!lme prejudicl_a.J para r.JU?-lquer publico . 

NOTA: :_ · t importante que o espectador :nlto se ccontente·com·,a, ·simples· cota.•··: 
çáo do filme ou da peça de teatro. mas qu, procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. Isto justificará uma cotação que, 
afirmada sem nenhum comentarlo, paderâ parecer Injusta. e, sobre
tudo, com a leitura de uma .análise que põe em re)evo os elementos 
bons e maus do filme o espectador pouco a pouco, educará. sua. 
conciêncla. e aprenderá 11, julgar por 31 mesmo os outros filmes que 
lhe forem apresentados. . . 

Os boletins da Orientação Mon,I dos Espetaculos contem uma 
crlUca detaJhada de todos oa · filmes .exlbtdos em -São paulo. t publi• 
cado semanallnel)te e a asatnatu.a anual cu5ta Cr$ 20,00 na Ca• 
Pltal e Cr$ 25,00 para o Interior. lnformações na As:;oclação dos 
Jornalistas Catolicos, 1\. rua Qulntino Boca.luva 173, 3.o andar, 
sa)a 307 - Fone: 3-7760. 

NEUTRALIDADE IMPO,SSIVEl 

Disse abalisado pensador contem, 
poraneo, José de Malstre, que multo 
ma.is valem as mãos que estão postas 
do que as que combatem .. ; O exem
plo de tão irrecusavel verdade temos 
aos nossos olhos. As potencias q11e 
desencadearam a- conflagrai:ão inter· 
nacional zombavam dessa admoesta
<:áo e, porque dispunham de \Jnensoa 
recursos bélicos, tinham a vitoria. co· 
mo certa. Entretanto, já sentem a 
derrota que se aproxima, como tre,, 
menda lição de. que é dehalde que ~e 
defende a cidade, se Deus não a pro
tege ... 

Não foram os gestos ousados, as 
atitudes atrevidas, os desígnios do 
terror, da vlolencia e da força total 
que prevaleceram.· ;\las os prognost} 
cos seguros e os postulados oracu
lares de Pio XII - o Papa das cons· 
tante_s viglllas ao pé do Tabern~culo, 
a rezar sem desanimo nem desfalacl
mento pela sorte elas lJopula,ões fe• 
ridas ou esmaga.das pelos mstrumen· 
tos de destruição e de morte. 

As palavras de paz e de~velo pac 
terna!,. do Pastor Angelic0 bão de 
marcar em todas as latitudes da su

. perficie do globo o testemunho· da 
fraternidade evangelica; sem a q11al 
os povos se abismam no baratro das 

. devastaçõerr indescrlt!veis que dJvj, 
samos ao longo do panorama politico 
hodierno. Mas ·nem a luta renhida. a 
ferro e ·fogo, fez· esmorecer 'O.-i11ovl
mento crescente do, Apostolado da 
Oração, Na Belgica, por exemplo, to-

Andrade · Furta.do 
raro rundados entre o.s beligeranf.es 
323 secções especia.is ~o Apostolado. 
No norte daquele' pais, ba pouco 11· 
'.bertado, dos 4.800.00\) habitantes, per· 
tencem às· fileiras d6 Apostolado .. 
330.400 liomens, dos quais 16.30,0 são 
zeladores. 

As cif-ras destas estatistiaas elo
q\lentes e expressivas devem ca·paci
tar-nos de' que, a.pesar da. dureza 
do conflito dolorosfsshrio, as multi· 
dões padecentes não sãt:t rocha este
ril, nem ~minho. batido, nen1 chão de 
e,1pl1:1bos, 111as terreno que· a 'dor 
amanhíl e prepai·a ~ara a germinai;ão 
da sementeira abençoada. 

Ainda llem, estâ, assim,' verificado, 
de modo evidente. que Cristo não 
cont~ somente com a lndiferen!)a ... 

N" entender de um escritor ellll· 
·nente, não hâ neste ponto neutrali• 
dade posslvel. .. Blle é amado e ~an
dito ou repelido· e odiado. Diante 
d'Eile, faz,se . mister que cada qual 
s'l .decida!. · 

Membros do Clero de · Paris 
mortos. pela libertação 

A eml.ssora. do Vaticano, numa: Irra• 
diação ca.ptadii, pela. Coinl.ssão Federal 
de comuntcações dos Estados Unidos, 
declara. que trinta e dois n,.eml:iros do 
clero catolíco de· Paria pereceram pela 
libertação da. França, Cento e oito ou• 
tro~ foram feitos prillloneiros de . guerra 
e 11,índ& «e enc<1ntr1.m f~r& do .pa-t~ 

J-' W V ..l V ,"~ • i. l\. l V 

Notícias dos Estados 
G O I A' S 

O REBANHO BOVINO DO BRASIL 

GOIANIA. <ASAPRESS) - As UI• 
tlmas estatísticas bovinas dadas a co• 
nhecer, estiri1am em 40.564.83!> o nos
so efetivo bovino, o que si&11ifica ain· 
da. manter o Brasil a sua posição dé . re• 
levo entre os grandes países criadores 
do mundo. 

Nessa tabela as populações . bovinas 
da. Ba.fa, · de Goiaz e de Mato Grosso, 
apresentam gi·ande aproximação nos to
tals respectivos, havendo o censo regis
trado para o primeiro daqueles Esta• 
do~. a cifra de 3.259,400 animais; para 
Golaz, 3.159.400, e para Mato Grosso, 
3.067 .500. 

A imprensa comentando essa apura
ção, diz. que, se as ultimas contag·en11 
atribuíram 3.159.400 cabeças de gado bo
vino para. Goiaz, quando cm· 1939, #uma 
cuidadosa estimativa do Minist<lrlo da. 
Agricultura computava em mais de 4 mi
lhÕér, o efetivo p€cuarlo do Estado, 
temos de convir que um ·-<lecrescimo · da 
população animal goiana, diminuição es
ta, sem duvida alguma, atribuída ao des
prezo do gado de criar pelos cspecimens 
d?. raça fina e quiçá, á. exportação des
controlada do gado de corte para os pos
tos de matança. 

COMERCIO E INDUSTRIA 

GOIANIA, (ASAPRESS) - Uma CS• 
tatistica aqui divulgada, revela. que no 
ano findo fora,m i11staladas em Goia• 
nia. 135 estabelecimentos fabris diver
so~, subindo a. sua. produção a Cr.$ ...• 
8.117.910,00. O numero de estabeleci
mentos comerciais, por sua vez, elevou
se a. 3_32, com um capital total de Cr.$ 
·6.896.000,00, se11do o valor dos e.stO(jtJP.• 
r.:ist:"Utes de Cr.$ 12.925.500,00 

CEAR A' 
.iJAS, QUANDO CHOVE. , 

FORTALEZA, (ASAPRESS) - 'i'fo 
município de Jaguaribe desabou a· maior 
clluva deste ano. A grande pressáo da. 
agua arrombou dois gra.ndes açudes par- . 
ticularq, alem de outros prejuizlls. · En• 
tretanto. reina gra.nde alegria entre a. 
população .sertaneja,. que continua fa• 

-zendo aii suas plantações. 

SEMANA DO SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS · 

FORTALEZA, (AS/\PRESS) - O eén• 
u;na.río da. fundação do Apostolado da. 

\ . . _:. . . . 

ACADEMIA MARIANA 
Depois de um pcrlodo de ferias, reini

claram•se os cursos marianos mantidos 
pela. Academia Mariana. Foram otlmos 
os resultados ·obtidos no ano anterior. 

A seleção rlgoro.ca. dos alunos ·da Aca• 
demia tem-lhe gara11tido um ambiente 
de escol. Principalmente· os cursos de 
Inglé.1, Pôrtuguês e Economlà Domestica, 
wm sido muito procurados. O.s aJu• 
nos o·u são ·gratuitamente recebidos ou 
pagam uma mensajjdade !nsign!ilca.n
Le. .A foi;_mação de academias foi ·sem• 
pre do repirito das Congregações Marl.a· 
na:; e a de São Paulo é um fruto na
tural da orientação dada. àquelas asso• 
claçÕEs pela llustre compa11.hia de Jesus. 

Dração, comemorado nesta capital com 
gril,nde briUianti:imo · no,, ano passado, e 
com a real~ij.ção (!,e Congressos Euca.· 
rlstlcos em vários municlplo.s cearen• 
ses. terá as suas comemorações sole11e
mente encerrada:1. com a. realização da 
Semana do Sagrado Coração de Jesus. 

M autoridades ecleslallticas estão tra
. balhando ativamente na organização 'de 
· um ·vasto programa, a exemplo da sema
na do Papa, rea:llzada na mestna. epoca 
do ano 'passado. DU1·ante a semana 
serão rea-lizadas conferencias, prornovl• 
dos diversos atos religiosos e exposições. 

PAR ANA' 
NOVO TRAÇADO PARA A ESTRADA 

CURITIBA-PONTA GROSSA 

PON'.ÇA ClROSSA, '(ASAE'RESS) 
Anuncia-se que o governo do Estado es-

. tá. lntere&ado em estudar um novo tra
çado para. a· estrada. que liga esta cida• 
de à capital do E<ltado. Caso seja con• 
cretiza.da · essa .medida, a viagem entr~ 
Ponta Gi'ossa e Curitiba poderá' ser fel• 
ta e-m menos umà. hora do que atual• 
mente. 

MATO.GROSSO 
A BORRACHA EX'l'RAIDA CUSTA 

MAIS DO QUE O· PREÇO DA 
TABELA 

CUIABA, (ASAPRESS) - Ôli ~erin• 
galista8 estão arneaça(fos de Interrom
per os seus tr11,balhos, pois: a botracha 
eid,raida está. lhes custando um· preço 
superior ao que figura na. _tabela de com• 
pra do Banco da Borracha. Ha espe
rança.!, contudo, de que mediante certa.s 

colllpensaçõe-,, que os ~ringal:i.ew piei• 
team chegue-se a. resultados i;a.tisf&to• 
río~. 

COMANDANTE DA 9.a lt, '.M, 
CUIABA, (ASAPRE',SS) -.- Teve a 

mais grata. repercussão neste Estado; a. 
nomeação do general Mário Pmto Gue
des para o comando da 9.a. R,égião Mi• 
Uta~. 

CAM PI NA.S 
!'IOU-ZAS RE:\"DE BOMEl\"AGl>JM >. ·UM 
SEU li'ILHO MORTO :\"A l''RE~_TE DE 

BATALHA 

Pela primeira vez na vida de Sou.tas, 
não se realizaram -ali,· fest~ios carna• 
vale:scos, tendo ··sido sÚspensos os bai• 
Jes, que estavam marcados.· pelo ·c1u. 
be Recreativ.o Souzapolense . e pelo 
Souzas F. C. · Não 'houv·e assim, ,nem 
bailes, e muito menos carnaval de rua. 
Nem mesiuo os apa,relhos dé radio !r.• 
ram ligados, tendo Souzas pres,ado, 
desse modo, a mais tocante home:,,a
sem aos bravos soldados ·que iutam 
na F. E. B. 

MOGI-M·IRIM 
CO:-iGRE!SO EUCARISTlCO 'DE 

M~Gl•MIRIM 

lltOGI MIRIM, (ASAPR!';SS) -
Prosiieguem animados O!l ·,tra))alhos 
prepara.tor!os do Congreisso :F,ucariitt. 
co l9cal. que i"erá. l.igar· de Z2 a 29 de 
julho de 1945, A !rente do movltnentó, 
encontra•se o· dii,nó Paroco, ·Mon21e~ 
nhor· Moisés, Nora, çoadj1,tvi!,dO po:' SS, 
nevmas. o .Gonego José Na_rdim e o 
Padre Mariano, faroco de Ja_g-uariuna: 

REPRE$ENTANTE DO "LEGIONARIQ;' 
EM RIO, CLARO 

A representação do LEGIONAl'tlO ·el'n Rio Claro está 'a cargo do sr. 
Pedro Pueei, resideate â rua 9, av. 6, para venda avtilsa, tomada e re
forma de assinaturas, etc. 

EM TORNO DE CARLOS DE LAET 
· Transcrevemos de "k União": 

"l!l iuegav.el .que não se pode ler, 
facilmente, em nos~os dias, os traba· 
lho;s de Laet, reproduzidos, muitos 
deles, não ha duvida, nà "Revista de 
Cultura". l\1as se exige Làet em "li· 
v"ro", deseja;sé que Laet- venha à to· 
na ·em bloco; Nesse sentido o Rev• 
mo. Pe . .Ascanlo Brandão escreveu 
um artigo que não perdeu sua ,atua-. 
!idade, artigo que deu motivo, por 
sua vez, a uma. .carta aberta do nos· 
so prezado colaborador Prof. C. · A. 
Barbosa ao Desembargador Mafra. de 
Laet, · filho elo grai1de esc;ritor. A 
"A ·UNIÃO" não tem duvidá llm abrir 

· colunas para a. ma ter!~. em · questão. 

CARTA ÁSE~TA AO DESEMBA~ 
GADOR JOAQUIM MAF'RA 

DE LAET 

dro ÍI) ln~tltuto onde cotnec;ava . E>U 
a estudar quando. ·você concluia, 

Penso na sua boa almà 'e· !embro
me .do Padre Antonio Vieira. pregan• 
do com a incontestavel autoridade do 
15.-iu verbo brilhante. sobre o· pecado 
de 011ilssão, onde·. termina.: ponderan• 
do, por estes todos--'.seremos condena• 
dos. · 

Em' paginas do tão apreciado cla$
sico; achamos outrossim a profun~a 
advertencia: "Si fora· dar por .amor 
dos homens ou por 01itro respeito; 
sim, que era caminho de· perder o· que 
se dá: mas, dar por' amor.. de r>eus 
não ha mais _certa. negoci_açã.o, não ba · 
mais certo ·módo de aJunta:r fazenda." 

Sei perfeitamente qne, do ponto 1!0 
vista . material, não lhe intere$sa 
q•1a!q11er negociação: mas .•. espiri· 
tuatmente falando, nunca devemos 
cessar de "àiustàr fazenda". E ·nei· 

• Rio, fl'.'d·e janei1'0 de 1945 !lj:!.S condições, ocorre-me :..... antes o 
l\Jeu caro amigo: cril'1)e · de omissão denunC'.iado · i;>P-lo 

Não ~e tem noticia de outra.,organi• :JJÍfo-me novame1ite· e1npenhadõ, 111 referld9 escritor, Paq.re Ascanio 
zação intelectual exclusivamente maria- qualidade de. bom colega., em uma. Brandão - uma.· ideia, ou ;ine!bor 
na que tivesse cliegado á pujança e á. causa releva.11t,e: .volto, con-strari-gldis• 1riés~o unta,·J)ro11osta,; conhecendo o 
solideis desta Acacten11.a. E, pois, uma simo, é certo; mas esperan1;oso no presado colega com·o vicenthio e nos• 
vitoria do ma.rianismo paulista, sempre exito da lnsistencia. so colaborador- na .admiravel oltra ele 

. na va1uÍ;uarda pelas suas . liiiciatlvas. . . . , , ,..,, ·. · .: ., Es· ta e· a· "'eu ·ve1· uma .grata · obrl• FMd ,rico Ozanain. · Alem das vantàgens ue um a11biente . . ' · ... • . . . , . · · .. · ' · , . -
1 t A d · 1 ,, ·· .- , · · t f · gai;ão · põrque muito deve, :o dlscipu •. , · · Ofereça,. com os respectivos direi· 

~e e r a · ca. t:!ffi:/ possue i_nspeç~I e• " fo á.d~'profeSSOI' · o aprendiz ao-. !ÍlCS• tos autorais, âs joias. ÍiterariaS de 
era:, _o· 9_qe s1sn. .. 1ca_ qu_e,os s<:y~,,, .Pl~·. tre'·-e os novos ~os velhÔs• estes éón- . maior relêVo pela pe'rtei!)ãci da tói·· 

mas sao reconhecid~ _em tod~, o Bras'.l. _sai1'ados - desde a antig'uidade, ro• ma _ou meritd de oportúnidade, a etta 
No dia 8 de :ere,\ell-O t~v~r!l,llt ,,ll'licto. · mo o~ venera vel S,imeão - por um ou . qualquer_ , outra ~s,oclação de 

as_ aulas dos cUls(?S marianos. _As ni:a· privilégio extmlo, qual · 0 do sabeL' car:dade. Na.o faltara quem, pela 
tncu)as c?ntln_uarão abei_:tas ate o ·hm peta e:i.periencia confirmado. sua escolha,· tara. tal ·seleção, ~Ui!· 

. de fevereiro, a rua Barao de_ Pa.rana• l\Iãós amigas deram-níe, há d:as, 0 metépdo·a .depois -ao seu apreço:· e 
placaba, 50, das 13 às 18 hoia.,; e das àrtigo· das "Vozes. de Petropolls" ile deste plOdo - sem lhe roubar· o t~m'. 
rn.3o as 22 horas. Os Congregados Ma• um correllgionario nosso, emerito e po i:>recioso :-- · terá. o Jornalismo ca.-
nanos e as Fill1as de Maria podem ca~- desassombrado. no bom combate so- tolico brasileiro, na expressão . do 
~ida~r-se a qualque1' dos curso.s clts· bre CARLOS DFJ' LAET ESQUECI." eminente e l!:eloso escritor, preciosl· 
cnmmados abaixo: DO .. Nesse trabalho cita ele a mfnha dades raras ,e, paginas de ouro no flS· 

Português - 4 anos; Inglês-- 3 a11os; Conferencia. sob1·e a personalidade t.ilo polemista. . .. 
Latim - 3 ano..5; Contabilídade - 2 deste es"critor . mencionando á .frase Este jornal - prererid-o para a dr· 
ános: Dactilografia - 6 meses; Eco- que· então pro'nunciel, a proposito da vulgaçio desta Carta, como orgii,o .da. 
nomia Domestica - 2 anos; Teoria Mu· '·Lua obra._ crimlnosamente esquecida boa,imprensa - transcreverá, eom a. 
sical - 1 ano; Harmonium - 3 anos; nos jornais." Esta. frase na .,mesma · clevida venia, o artigo do -LE<UONA'.-
Te.quigrafia - 8 meses; AdmiEsão ao Conferencia,, procurei atenuú . subs•. RIO, . reproduzido pelas "Vozes de 
Comercio - l ano; Curso basico 41e tituindo O . ·adverbio por "d~lorosa,. PetropoJisi•, · pa_ra ·a_ssim. significar 
comernio ·e C.urso .. Tecnicq. .. de .eontabi• cmente».-e assim O fiz visao·do melhtll' bem o empenhó geral, 'com que eia• 
!idade. tócar ~ coração do filho, do deten· niam os admiradores de · Carlos de 

Os congregados MarianQS matricul;:'.. ·. tór de . tantas. joias.· espliindida·s, que ;Laet. 
dos em outras escolas poderão trans~- enriquecem a literatura patrla. Por amor de Deus e da· sua.- causa, 
rir-se para a Academia Ma1·íana até o Pensa diversamente · o menciona,. por amor dos homens e da sua 11aJ-. 
dia 14 de março do corrente ano. A do correligionario, dizendo: ."todavia , vação, meu velho amigo . (atn~ade 
Academia re.serva descontós- especiais carisàimo Sr. Dr. Barbosa de Ollvei: que se' avizinha de meio -secuto, · per-
para os Congregados que se transtert• ra, um -crime literarl_ó de esq11ecim~n- dôe·me esta lembrança de·tão longln• 
rem para os seus cursos. ·Seria, real• to não importa· em insulto aos• reg• q_ua juventude) conce_da à no~sa li• 
mente de grande vantagem para as con- pousa veis, pelo olvido de nosso Laet ,teratura, o·· _conhecimen~o, quase·. lm•. 
gregações e para os Congregados que ná poeira dos a.rqulvos. É um crime. p_óssivel nà autalf~ade, dos prim<>res 
todos se reunissem na mesma escola, de· omissão. E O lamentamos bastan· coin que o seu extremoso Pai à' soube 
em ambiente apropriado à coru;ervação te. Podemos pois afirmar: criminosa· opulentar. 
do espírito mariano. mente esquecido. E a expressão que Com .an~ecipados -agradecimentos 

Em fins de fevereiro realizam-se os C:ôa na consciencia dos responsaveis." por essa magnifica conc~ssão, suge~ 
exames de admissão para ingresso no N ~sses .termos, cum1Jre · agora lor- rida neste. dia da visita dos l\lagos, 
curso Basico de comercio; até essa epo- uar ao assunto, meu caro colega, ·ape- com seus regio11 presentes .ao Meni110 
ca haverá oportunidade para muitos jo- !ando para a amizade de contempora, Jesus, receba, meu caro Laet, um sin-
vens de ambos os sexos habilitarem-se neos que fomos no antigo Gina,sio Na- cera_ e afetuosiss.imo abraço. , 
para a matricula nesse curso. cional .(hpje novamente Colegio Pe- C. A. BAR,BOSA DE. OL,IVEIRA'' 

Indicador Prof isslon81 
ADVOGADOS 

Dr, Vicente Melilo 
.l"ra~a da S.é, 23 • 2.0 andar • Sala 246 

Dr. Plínio Corrêa de Oliveira 

nua Qulntino Rncaluva, 176 - 3.o 
ndar - :Sala 323 - '.l'el.: i-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister • 

.~11a <;iio bento. n4 .L 1.o 11nt1a.f' 
Saia. 3 - 'J'el.: 2-1643 - S. PAULO 

Dr. Carlos Moraes, de Andrade 
L-tua. l:lenJa.mtm c,;on•t~nt; ~a. 4,o and, 

:Sala 88 - '!'el.: a-lJS& 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 
(!;na:••nl.J:elrn 4 r<111,h1 to 

\r11.:lt""'tura .. 1·4:, 1,21--.~ ·~nl~Kll"lS, r~sf. 
<:Jenelas cn1 .. 1tvaa 

Rua Libero 8a.dar6, <51 ..., São :.>aulo 
ll'a_l.J. '!.7ill · 

MEDICO,S 
Dr. Vicente de Paulo Melilo 

ôllnlc" Medka 
Cons.: R. Marconi, H - 6.o anda.r 

Apart.o "ª - '.'el.: 4-8F i 
Res.; Av. Agua Branca· n. 95 

~'e!.: 5-58~9 

Dr. Camargo Andrade 
IJoençus de Senhora• - Parto• 

O perH<;lh•• 
Da B&n. Portuguesa e da Maternidade 

d" !:!. Paulo 
Con,.; n. !:lena.flor ~'ejjO n. 205 

'r,J.: 2·2H! - l>aa 14 lt& 18 horu, 
Sabado: Uas to u 1~ horas 

Res.: Rua Hafael de l:larroa, 07 
Te!.: 7·4S~a 

Dr, Celestino Bourroul 
Rea.: 1,ao. :,;. l-'auJo, 8 - Te!.: 2-i623 

Cnr,s.: HUH 1 l'Je A brll. 2oó 
Das :1 ta ó raoraa 

Dr. Reynaldo Nevea 
de figueiredo 

1)0 Hos·,,, ... ,u, IJAS, t·t.1.'\IL'\!I Ili 
SA,\ITOHIO SAlll'IA c;,1·1,"fl:\i.l 

(Jll-<UHUIA DA:S VIAS Blf.lAH~S 
<"1/n•: !-lua Marcnnt. 34 - an~nd,1r 
~-,,,,., t-S7!7 - L>"8 14 ét. 16 ,,,,,as. 

1-esldencl&: Av, Pa.ea.embl1 !OH · 
~ Tone; S·2621i 

DIABETES 

, Dr. Mauricio Levy Junior 
Espeoíallzadc, em IJletnlog-111 n9 Ins
tituto da Nu tricão, de Bue11ns·. Alrea 

! l.lf.retor: Pro!. P. f'.:sc_udero). 
D ! Blll'l'ES1 llhe•fdade e demnb <1,•t'n• 
~a• do N111rl1:lio - "-"a'lmea 11llmPl:IIII• 
·rer e,n zer'al -- Dls1Urblo11 ·ne'r•e•u• 
i.:on$.; H. 811,rão de 1t,tPetin1na:a, ZU 

- fi.n '<ndar - a;aJas ti•B a· 6•J. 
Consulta:,;; IJaa 16 a.a 18. 1101•aa, 

Tels.; Reslclencla - 1 • 1 OZ9, a Con.• 
sultorlo - &·2au. 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Caunpoa 
"naun, nA111111.11i;111·t.1 

Rlidfo .. 1Una::11ftath1na - ~u1 rt1P• 

n,uJl<t14h1 h•oa n donrh•II lo 
Cnns.: Kua M~rrnnl. , g4 , , 1C<11 r.tcfo ., 

Pasteur, ~ o •n<1. - 'J'.,I.: ,,Ofióó · · 
Res.: Hua Tur,1, 693 - Te!.: 6-HO 

. l,~n l'Rlllft 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende 1- dbo 

Mt!>,tlc,, liome.,plll:, "" u. A. I:'. "ª 
~i-.rr'l>r»t,::ina · l>tretnr r.11ntc-rt "n .\m. 
b111att,r1ft ~om<"npijll<"O no '-;:arrn'o,; 
{ 'nn~. ~ B, t-1ert;.1'1"r f-l'Pt.161 : 30&, ·telf'tO• 
n,e, a-ost9, !{H,; ·a-un, Ma.rc~r · hO• 
re.. de.• a t11 « bo:"' uli t,.lü ,.oai,. 

. EM PR.tZA AUTO • VIAÇÃO l 
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Os aisfarces -de um embaixâdor sovietico· 
. . .. ' . ! 

o obsequio uma respeitosa dedicato~ 
ria assinada por C.onstantine ou, 

1·igiam perguntas candentes acerca· mansky. 
da liberdade religiosa na Russia. Ou· É insignificante? Quem sàbe? 

(Ooncius!o da 1-a, pag.)" ! .. 

mansky respondia. que o clero russo Porem revelador de um modo d~ 
já. havia demonstra.do seu patriotis· proceder que 60 multiplicava inces, 
mo ao apoiar a causa da libertação santemente maneira, de· proceder qttl!I 
nac-ional. llfais ainda que na Uniáo ale_m do n'iais contrasta. totalment~ 
-exi"stia - segundo ele - plena S&-· a de outros diplomatas, que. con• 
paração · do Estado e da. Igreja, den- sideràriam estas del!cadez_as com~ 
tro· de uma carateristic.a. atmosfera perdas lnuteis de tempo. · 1 
de tolerancla e libercÍa(le de cultos. MUITO INTERESSE POR ASSUN'"-i 
E, como quem trata de se antecipar , , _TOS RE;,LIGIOSOS · . 1 
à, ~usp~ltâ de intervenções, de que· se o embaixador .:_()umar;tsky demons~. 

. acusara os .. seus predecesso~es, Ou• trava sagaz interesse pela religião ei 
mansky insistia em que ·a politica so• de maneira especial, pelo fundo ra• 
vietlca. havia adotado com infJexibl• ligioso do povo mexicano. Em coliver, 
lidada, a norma de não intervir nos sações privadas insistia frequenta, 
assuntos domestlcos dos outros po· mente sobre O que · ele considera.v~ 
Tos; Ist, sucedia, quiçá para. sorte de ser grandes afinidades entre a Rus .. 
Ouma.nsky antes de que se colocas- sia e . 0 l\iexlco; entre .os campone~ 
:se a. questão polonesa e por certo ses .enamorados de siia terra de am~ 
muito antes de que sobreviessem as , 'Óa; as nações. o ano passa'do inst~ 
recentes controversla~ com _ o lrâ, 'nuou ao Ministro da Belgica, seu· de,i 
.onde a diplomacia sov1e!ica ,iao ~?~- sejo de. couhecer algu mSa.cerdoté eà• 
trou escrup11los para f_er1r _a sens1b1ll· tolico, lam.entando 110 mesnio temp~ 
dade dos -pequ.enos pa1ses. . . as dificuldades que l0 impediam apro_..-

Pouco. deJ)01s o gove!no so_v1ehco ·ximar-se normalmente do· _religiosos{ 
adquiria uma das mansoes .mais su!1· 0 Ministro O apresentou ao Revmo~ 
tuç~as de Tacubaya., para reside11c1a Pe. Piedro Chave·s, s. J. ambos man..' 
de sua embaixada, Debaixo da som- ti'l'eram uma extensa e sem duvid• 
bra ,bonachona de. uma imensa foto• proveito-sa conversação. 
gyaha · do marechal Stalin a influen• Em março do ano passado, visitot( 
c1a..sovietica começou a se extender e O Mexlco O deão da Faculdade. de Fk 
a ,t:rescer em toda parte. O ~es• losofia da. Universidade de Lava.!~ 
mo Oumansky. chegou a predonui:iar C'>mo pensador catollco interessad~ 
entre todos os diplomatas acredita- 110 marxismo e em. suas consequen• 
dos perante o· governo do Me:xlco. cias f!losoficas solicitou e obtev~ 
Não se PitSSa.va Ulll. dia em que il?a uma entrevista' com Oumansky Q· 
!~tografia. não apa:ecesse nos peno• mesmo me dizia depois que o embai• 
d1cos, Fez-se participante de. todas . idor. 0 havia impressionado com~ 
as reuniões sociais· e inteletuais: Ao homem sagaz hábil esperto e· córn.; 
celebrar o dia da . Arvore ele era. pletamente c~nsciente- -do papel quE!j 
quem p~antava. a .planta simbolica.. lhe cabia .de desempenhar 110 l\llexl.; 
Outro. dia era fotografado com Is!· co. Não. era,. sem dúvida, um doutri, 
doro F~J?ela, governado; do Estado nador nt.,,r,iista, preocupado com ele,.; 
do Mex1co, quando este !la a sua men· cubraçõeir dlaleticas. o deão. con,. 
i;agem anual. Presld!a as frequentes cl~ia · afirmando que · Oumans1iy eral 

. sessões q~e se o~ga_mzavam par'.':. hon· muito J.ia.bil, mas não, como se havi.aj, 
rar a Unlao Sov1etJca por ocas1ao de descrito um diplomata de salão,, 
suas vitorias contra a Alemanha na-
zista. :V:isitava as instituições docett• 

·. tes s.eguindo um plano que. deve ter 
: l'lido -concebido com especial ,meticú- . 
IÔ,sldade. Demonstrava particular ln• 
teresse pelá "_arte, e a musica. .dos me• 
xic.auos. -Frequentava as,solrées e os 
cockta.ilr das outras embàfxa.das e · 
cultiváva. a àmfsade pessoal dos· me• 
·xicanos .conhecidos. como· advérsa-
rios dos soviets. · 

VISITA A UNIVERSIDADE' 

Ouiuansky na:da:1:··t!nha. de 1'~ 
liUsta •. · O embaixador nunca tratou 
de !Ínpor l{arl · !-4/l.x ·aqueles com 
queril t1·atava. Em suas f~stas e re
cepções não dogmatisa','.a · com .formµ
las ou _citações do "O C\\Dititl". ·mra. 
:,;implàsmerite um "gentlêman'.' culto 
e ata'.vel. TrataVá de demonstrai' qae 
o Uàlão Sovletlca campo de ,eti.ca 
está longe de ser a .sociedade ,rude .e 
selvagem .que as ve~es ,~e descreve. 
Em seus contactos pessoais o Ou
mansky atuava' com tecnica ·extraor~. 
-dinari:i1.. Na primavera passada, por 
exemplo, solicitou ao reitor da/- Uni• 
versidade Nacioqal · a hó~ra de visi
tar a Alma l\Iater mexicàna. O, en• 
tão 'o Reitor, Dr. Brito _Fouche,. vis°i• 
tou a. Russia e. é conhecido desde ha. 
muito · tempo· como anti-comunista 
franco e energlco. 

9utnansky fez a visita; ·acompa_nlla
do- pelo ileu secretario, Os fotografas 
·da Imprensa entraram em ação e os 
orgãos diarios noticiaram que o em
baixador sovietice havia visitado to• 
d.i.s as dependencias da Uni"ersida· 
de, surerindo · Ideias para conseguir 
a cooperação entre as Universidades 
da Russla e do Mexlco. 

Na dita. visita Oumansky não fez 
a menor referencia as questões !l0li· 
ucàs. o embaixador demonstrou ln• 
teresse · particular, conbecin1entos ar
tlsticos, ao crlt1car os murais que 
adornam a escola preparatoria. Re
cordou pormenores de Rivera de Ou
rozco e de outros pintores mo'dernos 
do Mexico. Pronunciou0se um tanto 
depreciativamente_. 9011tra a natu· 
reza · tendenciosa· dos ditos murais 
que preteudein glorificar o prol etaría
clo como inlm!go do Clero· e das elas· · 

ADAPTABILIDADE SURPREEflt 
DENTE 

O ª~f,ctd qe sua · perso~alidaif's.' 
que mar",. l!le tem comentado· no l\fe•: 
· ·10, .era · a surl)reendente babilidadeli 
com' que se amoldava a todas a~' 
circunstancias; Ha · alguns meses, 
quando a: legaçãÓ da Belglca mandou; 
celebrar uma Missa para come1norai.f 
a. fest11,- nacional de seu pais, tódo ~ 
corpo diplomatlco foi convida.do ai· 
assisti-la, oumansky tambem esteve( 
presente, e a fotografia de sua pra, 
sença no templo catol!co foi divulga. 
da pela. iniprensa. Seguiu a Misea; 
com illlenso respeito; Ajoelhou quan,. 
do a cerimonia exigia e esteve de pê~' 
quando foi preciso. A fotografia d~ 
embaixador sovletlco de joelhos nar 
Igreja, como . a. publicou "El Unlver~' 
sal", da cidade do Me:xico, deu luga~ 
aos comentarias mais variados. Eni. 
epoca. todavia mais recente Um i·e•. 
porter social de "Novidades", ta.m•: 
ben: da cidade do· Mexlco, assevéoti: 
em ,sua; se·cção que havia visto Ou<1! 
mansky fazer o sinal· da. Cruz, · du•·' 
rant-e os funerais da esposa. do em• 
baixa.dor da Colombia •. Desnecessaria · 
é·· dizer-sé que este gésto tmplicarla!· 
·ua exageração do cumprimento d~: 
protocolo... · 

Oumansky conquistou um presttg!Q 
socia! conslderavel. Muitas .das D1ais 
distintas. ittmlliafl do Mexico se van• 
gloriavf!.m dos convites para as "sol·· 
rées" da embaixada sovietica:! lJui 
convite do embaixador da Russia era; 
pará muitos, precioso galardão so• 
ela!! ! ! O escrttor catollco. Afous~ 
Junco, declarou que Oumansky pos~ 

ses dirigentes. 
UM EPISODIO 

· suii. um encanto pessoal difícil de re• 
sistir: Ainda que não. fosse homeni 
de milagres era, })Orem, um embaixa.
dor soberbo, deante de qutim os ,co
°tegas pareciam simples amadores, 
Como· era natural, dispunha· de quan,, 
tidade /ilimitada de dinheiro. Não sei 
p1·eocupava com a questão econotui• 
ca. Banqueteava-se opiparamenté, po• 
rem seinpre em forma correta •. Algll"' 
JllaS vezes era divertido · ve-lo. presi• 
dir benignamente. as ceias organiza.. 
das pelo Comité de Auxllios a RÚssi;rj 
nos mesmos momentos em que eni 

· . algum armazem de luxo da capita! 
SIGNIFICATIVO mexicana, exibia-se com ostentaçãQ 

Em outra ocasião Ot1tnansky teve um serviço de prata. êinissima, com., 
qu~ sentar-$e ao lado da tsposa do prado ha- pouco para a embaixada F.O• 
énéanegado ilos Negocios da Argen- vletica 11or vinte . mil pesos, muito 
tln.i, ao presenciar a um espetaculo. mais de- que se conseguia obter para,·-r 
Era esta uma situação delicada por- aliviar os sofrimentos do povo russo. 
que de todas as nações latino ameri- A Influencia de Oumansky no Me< 
canas, é a Argentina a: menos bem xico era tndlscu.tlvel e boas as re-
disposta· quanto à Russia. Porem, lações com os funciona.rios do go.c 
o enleio. se rompeu quando o emtíai· verno. O· embaixador auscultava cón, 
xado· soube que a daruà havia r,.,,j. tinuamt?nte o pulso popular e nã~ 
elido em Genebra-, e que sentia o,·o- inoorria no erro de crêr que a.· vida 
fundo interessf! pela literatura rr,n· de um paili começa e se concui co~ 
cesa. Oumansky falava um fran, es a de seu ministro das Relações Exte, 
excelente e conhecia a Cundo ·a· <elll· t•iores. Seu serviço de imprensa e:a:al• 
tura d<> (•'rança. A .co11 versa ~ão · ,e tava a versãn sovietica dos aconteci• 
e'.1caminbou por estes lados. A da,na me1"1tos contemp'ora!?eos. O embaixail 
arg~ntina expressou interesse por um dor sistematlC'amente organizava ex~ 
escl"itor cujas obras não lia via con, posíçõeF e exibições. A unica vez qu~ 
seguirlo obter- O embaixador a es(lU· a einba_i:iada não explicou 0 ~ fatos4 
tou com· detida 'atenção. O dia se, (o 1 quando se tratou do general Bor. 
i;uinte-.o automo.ve! rarticnlar ele Ou· A opiniãl' publica ,mexicana reagiu 
mansky se deteve ante a rf!sidenc!a violentamente contra O cruel abando,. 
do repre~entante da Arl:\'t?lltina e um, no eir, que se deixou os patriotas ds 
Secretar,ir ,Pntrou e ent, •g0 u para a ,. Varsovfa, aoi quais negou-se todO' 
senborl' o 1ieq11et1n pac-ote Co11 linha Atn:ilV slmTJlesmentP pnrque não per• 
o texln franeês puhlieaoo em Moscou tent">iam à mesma caterva. Nem o 
da. obr.a qu e interessava a. esposa do proprio Omansky soube responde~ 
dir>~~tà, ars:entino •. AcomHi1hava ~~ 11.ergu11t!§ .l)!lblicst,h. ' 
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OS RUSSOS CONQUISTAM GROSSEN E ENTRAM NOS SUBURBIOS Of BRESLAU 
I . 

Cruzaao o 
avanço () 

rio Bobner 
russo ameaça 

Prossegue 
extensas 
da luta 

a 
zonas· 

pela 

investida de Koniev a 
d·e 'minas de carvao 

po,s;se de Chojnice 

sudeste 
alemãs 

Berlim 
Descrição 

!:STOCOLMO, (Reuters) - Algum 
tempo depois de anunciar que as forças 
~ermanicas abandonaram a cidade de 
Grc.sson, na confluencia dos rios Bobber 
e Oder, o comentador militar da agencia 
alemã-D. N. B. admitiu que as pontas de 
qança sovieticM cruzaram o rio Bobber, 
nessa região. 

N'OS SUBURBIOS DE BRESLAU 
ESTOCOLMO, (Reuters) - Os russos 

rntraram nos suburbios de Breslau, in
formam fontes germanlcas. 

ESTOCOLMO, (Reuters) - As autori
ô.ades militares alemãs admitiram esta 
1.a-rde que, apos ataques de todos os la
dM, desencadeados por poderosos con
tingentes russos, tropa.s QOvieticas pene
twram nos suburbios de Breslau. 

A penetração em Bres!au - diz a in
:formação - ocorreu nos suburbios de 
P.iettendorff. situados a pouco mais de 
3 quilometros do coração da cidade. 

.' KONIEV A 108 I{MS. DE BERLIM 
· ZURICH, (Reuters) - Informações 
terma.nica.~ sobre a investida do mare
cllal Koniev colocam os russos a 108 
quilometros da capital do Reich. 
! NUMA FRENTE DE 65 KMS. O 
' MOSCOU, (Reuters) - De Duncan 
'.Sooper, cprrespondente especial da Reu
ters - Apressando sua "investida- fn
:i:acão" sobre Berlim, o marecha.l Koniev 
,:.stâ avançando sobre uma frente de 65 
qutlometroa, a 108 qu!Iometros do subur• 
bio sudeste da capital do Reich, 
' Não houve mais noticia.s sobre o avan
~ de Konicv em direção ao ·Neisse, a 80 
quilometros de Dresden, anunciado on
tem pelo "Pravda". 
' Acredita-se aqui que essas operações 
de investidas de tanques e que Koniev 
consistem principalmente de uma serie 
~tá, agora consolidando as posições do 
corpo principal de seus Exércitos, antes 
de anunciai· formalmente esses ganhos, 
Não há qualquer Indicação de que suas 
tropas estejam ~m qualquer ponto. a me
nos de 80 quilometros de Dresden, dis
tancia que já fora anunciada ontem. 

O AVANÇO RUSSO 
, MOSCOU, (Reuters) - As po~tas de 
lança de tanques do marecnal Kon!ev, 
investindo na direção de Berlim, a.pós 
nm brilhante ·avanço de 40 quilometros, 
ameaçam hoje um triangulo de cidades 
alemãs que formam um bastião ao .. ma
i::iço que protege· os acessos sudeste a 
r;apital. . " --· . . 

' . As pontas desse triangulo. são. Kotbus,' 
(;uben e Forst. todas elas entre 95 e 110 
quilometras de Berlim, Guben e Forst 
tfá. estão hoje ao alcance· dos canhões 
BOviéticos. 
: os golpes relainpago.s dos tanques de 
Konle.v aumentaram de muitos Qllilome
tros quadrados seus ganhos através do 
()der, ~ ultimas ?.4 horas. 
;5EGREDO SOBRE AS OPERAÇÕES DE · 
1 ZUKHOV 

·':i· MOSCOU, (Reuters) - continua. ain
ija sendo mantido o silencio de seguran
~ sobre as operações do marec_ha1 Zuk
liov através do rio Oder. 
i No entanto, um corespondenti> do jor• 
21al "Estrela Vermelha", que acaba· de 
:r:egressar de um voo sobre a linha de 
frente, disse de maneira· .. significativa: 
"'As tropa.s russas não estão agora. muito 
oistantes das margens do Spres (sobre 
as quáis fica Berlim) e da. região rural, 
Vilas e suburbios da capital da Alema-. 
11ha. 

PESADAS CHUVAS 
•. MOSCOU (Reuters) - começou a 
chover na 'rrente do marechal Koniev 
e as aguas que transbordam dos. rios 
~undam e amolecem o terreno trans-
1;ormando-o em lamaçal. Os homens do 
Exército soviético vestiram seus capotes 
encapuçados e estão investindo para a 
ire:nte, a despeito da pesada chuva, com 
$gua correndo sob seus pés. 

CAIU GRUENBERG 
' MOSCOU, (Reuters) - A emissora 
local anunciou o seguinte: 

EDEN RECEBEU ESTRONDOSAS 
l ACLAMAÇõES EM ATENAS 
r • ATENAS, (Reuters) -~- O ministro das 
Itelações Exteriores da Inglaterra, sr. 
:Anthony Eden, recebeu hoje estrondooa 
manifestação da multidão que se aglome
rou para vê-lo quando o ministro bri
tanico visitou Cor!nto, ,de -surpresa. Os 
sinos das Igrejas repicaram em sua. 
honra. 

"As tropas d& Primeira Frente Ucra
niana continuam a levar a cabo a sua. 
bem sucedida ofensiv,a. O inimigo· está 
lançando á luta reservas, mas· tem fra
cassado todas as suas tentativas de ·deter 
nosso avanço. As ropas soviéticas estão 
esmagando as reservas alemãs e avan-· 
çando ·. persistentemente. Formaç9es, mo
veis sovieticas e forças de infantaria, 
avançando ao longo· da margem ociden
tal do Oder atravessaram uma região 
montanhosa e a.tacaram a guarnição ale
mã da cidade de Gruenberg, desfechando 
vigorosos golpes a suleste e a ·!este. Uni-. 
dades soviéticas venceram a resistencia.. 
inimiga e ocuparam a cidade. , · 
AMEAÇADA A PRODUÇÃO CARBONI-

FERA ALEMÃ . 
LONDRES, (Reutcrs) - por Geofrey 

Parr, comentador industrial da Agencia 
Reuters) - O avanço das forças 'do ma
rechal Koniev está ameaçando atua!men-. 
et a produção de quasi 50 mil toneladas 
de carvão pardo anual que é essencial aos 
esforços de guerra da Alemanha. Co-. 
brindo uma vasta superficie entre _Kot
tbus e Dresden. esta gigan-:esca ag\ome
ração de jazidas carboníferas é· consi
derada o maior deposito de sua especie 
na Europa. 

As colunas do MHechal Koniev· estão 
a pouco mais de 16 quilometros dessas 
n_i.inas de carvão. . • 

Com a area industrial do Ruiu amea
çada ·pelos aliados de oeste e com as mi
nas da Alta Silesia · nas mãos dos russos; 
é muito possível que o marechal Koniev' 
prive em breve as industrias da. · região
central do Reich de sua ultima fonte se
gura de energia". 

Conhecidas. cpmo as minas ·de, carvão , 
mole- de Niederlesitz, essa região produ• 
zµi mais de , ~O ·mil. toneladas · por ano 
em 1932, mas· desde então essa produção 
foi auinentada ·conslderavelnie_nté.'.·i A' 
Alemanha. ê o maior produto~ de carvão 
mole do m·uncio. e esse carvão; sempre. 
desempenhou importante parte ria; liber-· 
tação das .Industrias alemãs ·do carvão 
mole importado. A. perca da .1·egião ,de. 
Niederlau.sitz seria um golpe eston~nte 
ao esforço }1\l guerra. al~mã<>, .. wtqua1110' . 
a ·nova 'bivestida .das forças tlO ma.recnal 
Kóniev já privou o Relch cie uma grande 
região carbon!fera p.a. Baixa Silesia, a 
oeste -do Oder, e flenque. ou um .distrito . 
de ,carvão . .mole secunda.rio, nas monta-.. 
nhas, . na fronteira da . Checos)9-vaquia .. 

Cristo· 

Existe, indiscutivelmente, um. pro· 
blen,a alemão. Problema essencial
men·~ espiritual, que consiste em 
quebrar o espirito belicista da Prus-

AS FORCAS OE PATION OCUPARAM 
WASSERBILLIG _- E . · BURN 

~ torria'da 'de Kessel 
A luta 

COlll O 3.o EXERCI'l'O NORT.I,;• 
~UIERJCANO, (Reuters) - A~ forças 
blindadas do 3.o Exercito do general 
:éatton penetraram na.s cidades de 
jW'asserbillig e Born, na fronteira en
:tre Luxemburgo e a Alemanha. 

I<ESSEL 
LONDRES, (Reuters) - Kessel, na 

~strada princiP,al que corre para o 
!sudeste de Gocll, a 5 quilometras des
ta. cidade, foi conquistada tendo _sido, 
à.sslm, aumentada a ameaça aliada 
contra este bastião da linha "Sieg• 
tried". 

APOIO AEREO 
LONDRES, (Reuters) .Aviões 

•Lancasters" da. R. A . .B'., proporclo-
1iando apoio direto ás forças terres
tres aliadas, bombardearam esta tar
de a cidade de Wessel, situa.da na 
fflargem oriental do Reno, à 32 qui .. 
lometros a sudeste de C!eve. O bom
bardeio foi altamente concentrado, 
t'endo os aparelhos pesados vo~do cr.m 
escolta de caças. 
. A LU'l'A NA l'l'ALIA 

- Bomnarôeios aereos 
na Italia · · · 

choque de patrulhas e ,l~e)os: de ar
tilharia. 

01,ernti'h.·~- ncrcns - Bombardeando· 
por melo de instrumentos, _poderosas 
forças de bombardeadores pesados ·da 
15.a força aei;~ estrategica norte
americana com•· escolta., a.tacaram co
n1untcações ferroviartas e objetiçvos 
petrolíferos na area de Viena pelo· 
terceiro dia consecutivo. Forças de 
bombardeadores medlos e pesados da 
n. A, F. a.tacaram tambem uma refi-
11aria petrolifera. 110 norte da Italia. 
Bomba.rc1eadores medlo~ .da força 
Aerea tatlca. alia.da do Medlterraneo 
atacaram um depo,.ito de munições 
no,.nordeste da Italla, enquanto os ca-. 
ças e caças-bombardead_ores cont,inua-. 
ram · seus ataques contra a linha_ -do 
Brenner. alem de bombardear e m.e
tralhar"' outras li~has e junções· fer~.' 
roviarias. Aviões da força ae,1,ea dos 
B.:i,lcii,s bom ba.rdea!'>.Llll -· depooltos Pe
troli feros e linhas de comur.-cação 
na Iugoslavia, enquar,to aviõ.es cos
teiros realizaram operaçtes contra um 
deposito inimigo no nordeste da·. i:ta~· 
Üa. ·. 

KONlEV, PRINCIPAL- ATACANTE DE 
BERLIM 

MOSCOU, (Reuters) - por DUNCAN 
HOOPER, -core5pondente especial. - o 
marechal Kon!ev continua no panorama 
inte1naciona.l .da gue1Ta· como o possível 
vencedor .. ·da. . capital do Reich. A 
amea~:'a de ·suas forças, á capital alemã, 
do lado sude.1;te, é mais aguda. do que a 
dót: exercitos do marechal zuk.hov. ali
nhados mais para leste. Alás, os defen
sores de Berlim t~m diante de si mais 
do que uma simples in.s!nuação de um 
possivel desa,.stre. Os alemães só deteem 
Zukhov . com grande dificuldade, numa 
CÍistá:ncia 'dé 50.a 65 qul!ometros de Ber
lim/ enquaI1to sofrem· a ameaça mals 
iµórtifer.a:, em · um dos seus · flancos. 
· Xon!ev· ~stá ameaçando uma bastião 

tri,a.gular- de 95 -a 130 quilomctros de 
Berlim, formado por .. Kottbus-Guben
:Forst .. · 'Dentre ~á.s, Gubené uma junção 
ierrovlaria. e, rodoviaria vital, situada a 
só qútl<imetrcis ào sul de Frankfurt, en- • 
quanto Í"ornt· está a. 14· quilometras ao 
sul de' :Cl;ubei:i; --~mbl).s .sli eI1cotitram, no 

· l'Ío Nê.lsse. Por sua vez Kottbus é unia. 
grande'' çiCÍadê, indru;trial no rio Spres 
a.;98 qul!orrl~ros à' sudeste de Berlim. 

:As :tropl!,s-·do marechal Koniev, agora 
· firmemente estabelecidas atra vé,s do Oder 
nied!o, já. limparam uma_ grande parte eia 
curva -do ·Oder,- a.baixo · de Frankfurt. 
Apesar ·de tudo prosseguem combatendo 
na dir~çã;o ~a. curva' onde o rio, se volta 
para, .. o ·n9rte, na direção de F,a.nk.furt. 
E.slia ·manobra colocaria em. breve. os rus
so,s ~111· posição de, espremer ou isolar 
todo o · remanescente das forças a1emãs 
11a, curva do .pder, lle~ · como permitir 
o assa.lto. a Frankfurt_ pela retaguarda. 

Hf, · uma .sémanâ Koniev· estava a mais' 
dó CÍobrÓ .de 'cilstáncla · em que se ·encon
tra:-hoje: de:'Berlim. _ Agora· parece· aos' 
observ,adores. militares des_ta. .capita.! que 
ela · te1_11 \ tanta , op<>rtunlda.de quanto. 

: Zukhd.V· de ser o priinelro a penetrar nos 
su.Jiíirbios da cipital alemã._· .. Os propr!os 
alemáeíl' 'não· ·sabem· qual. dos dois, -
ze -..zukhov·: ou se Kóniev, - assaltará· 
Ber.Iim; ou,sé ambos 'o 'farão s·unultanea
mente;,: ,· ., . · · . . . · . . .· 

.. Já_ ~damente, c<ll)'lprometidos ,elll _de~ 
. ter as :.rorçiµ ,de Zukhov ime(\latamente 

à. !este. dii. · cidade, os alemães 1·e!útam. ou 
• ~ão '. íjjciP.~s . de eil,coµ(ra.r . !orças s\ifi
'· élent,es.j:i~ra ·eyi_tar· que Koniev estabeleça. 
uma t~i;i~··ifolida, a oeste do Oder. . -· .~-::-,.·. ' . -~·- ' . " 

. sia,'.·e;org.anizar a A·lem.anha ·de modo. 
q:1e·'eia· possa ·ser para'o mundo in
teir,. -um magnlficq fator de progres
so, e . não •'df de'struição. 

'. Ésse' protiema conté~ ·em seus re• 
folhes, n1i1 ·outro&. Até <iúe ponto es
se·'espirito 'dominou· o· povo alemão? 
Exis_te uma responsabilidade global 
de todos os' alemães pelo nazismo? 
ou este .é apenas. o produto de t1ma 
éo,rrente"icleologica· combatidà na .pro
pria-iAlémanh,ii?. De que. maneira· or
gani?:ir ·'uma. Alemanha "viavei°", mas 
qüe seja''defí'nitivamente "desprussi
ficada"? ,· C~mo . pu'nir os responsa
veis·? Até quando deverá durar a 
puni~ão r 

· Tocl'as estas. questões, que têm sus
citado · · controversias apaixonadas, 
têm fe'itc esquecer o centro do pro
blem... · O unié:ô . .;,odo ·de resolv.er Ô 
"caso". alemio está ém sua intensa 
e completa cristianização, ou seja, em 
term,,s mais precisos, sua "recato
liclz.-.ção". Genuinamente catolica, a 
Alemanha será o que foi na Idade 
Media: espada da Igreja, posta ao 
strviço· "de Deus ,e dos. fracos. De
formacll?. _pelo protestantismo, pelos 
sistemas de força que em consequen
cia. do. protestantismo a. dominaram, 
a Alemanha será sempre uma 
ameaça. 

,cristo. é a .. solução do "caso" _.ale

m~, co'nio de todos os "casos" dessa_ 

n~tur~za." QÚando a Alemanha me
'. dic\jill estava" sob a direção do& lm· .. ,c, 

' Enquanto itso. cada ve7, maior numero 
cl~ tropx; "'Volkstrum" está sendo !an
ca da á luti't na frente do ma.rechal Ko-
11ie·,. O tempo chuvoso ainda não con
seguitz n<'m conseguirá, pro1•avelment.e, 
diminuir o lmpeto da marcha de Koniev. 
Os !1omens do exercito sovietlco estão 
avançando sobre_ magnificas estradas ·de 
ro~pn · 

. 1\. ofensiYa de Konle,v, que é .mail; diri
g!d& contrn a industria, contra o material 
pesado e humano do. Reich, do que pro
priamente contra: o Exercito alemão, le
vou suas tropas.a. uma região que possua 
n:uito maiores suprimentos.· para &ias 
propriàs tropas maq-uina.s de guerr<1., do 
que já fora1_11 encontrados. np,s longos' 
amnços através das planícies polonesas; 
e cloz campos ·de centeio da prussla ,orilln- · 

A Silesia já foi eliminada. com novos 
· progresscs ao sul de .. Breslau; As grande;,; 
fabricas de armamen,to . da . Checo~lova
quia tambem. e:stão arncaçadas, 

Adernai:;, o exercltd sovietico movimen• 
ta-s~ rapidamente n:i. direção. do· grande 

. triangulo" ·industrial formado. por Dres
den, Leipzig t· Chcmnita .. EIJ.quanto a 
industria de guerra alemã se ,desnian~la; 
a maquina industrial sovietica produz-· 
um2. ton·ente de equlpárnentos de tõd.á 
cspéci~. em quantidade;; mmca dantes ai"'. . 
cartçadas. · · · · · · · 

A primeira fotografia do. exercito rµs•. 
so, quando atravessa,,a ó Oáer, publi
cada nesta capi1<3.1, mostra uma ponte 
sub.5tanc!al, plenamente ápàrelhada. 
Tropas ruàsas · atravessam-na; · ·. 

Quanto á 'fre~te do marechal.. Zukllov, 
ainda persiste, ó •• blaclt-out" geral, prin
cipalmente através do Oder; ·nos pontos 
mal; proximós de Berlim. · · · · · :, · ' . 

Todavia, um telegrama -da' frehte., .. c;ie> 
batalha. recebido á taude i:ie~ta. capital; _· 
dl7. · o -seguinte: . "O exercito .sovletico, já, · 
llão está . assim tão longe . d.as 'margem · · 
do Sprec, dos suburbiÓs de Berlim e\das 
".ilas e. grandes. proprieda,des q~e,·c1r
cundarri · a capitál alemã. A, aia direita. 
€ló marechaCZukhov utá experiméntart •. 
do as prox!midâ<les· sucfoste ·.de Stetill. ". · 

o marechà,l· Rokossõvsk~'i' '<iepõli •d~ · ' 
conquistar· à. localidade de. ChOjntce, .. ·& . 

· 103 quilometros a. _,sudeste de· Daptzig, · 
de assalto, está.· investindo . dlreamente 
par.a. o mar.- "Tudo·-está em- ordem'.''-
é a senha;para. Moscou. ·. · · · · 

peradores do Sacr·o lmperío_, · não 
constituia um "caso••.' 

Nosso cliché 'mostra ·um_ ·aspecto 
da ""'" de coroação dos Imperadores· 
catolicos da Alemanha poctica e afe
tiva da' Idade Media. Foi· c;om o 'do; 
minio ferreo: militarista, pagão do's 
Hoenzollern prussianos, que essa sa· 
la pasfou, de centro de gravitação do 
mundo alernãp, a mé'ra sala .de. mu· 
seu. Cessou a era. dos imperado1:es 
peia graça d_e Deus. ,Começou a. dos 
imperadores pela graça do canhão.'..'. 

ESPERA .. SE UM .. DISCURSO 
DE CHURCHILL 

LONDRES: (Reuters) - Espera-se que 
o primeiro ministro Winston Ch urcb'ill 
preste informações ào parlamento bri
tanico a rc~peito da Conferencia. da Cri
meia, quasi imediatamente após ·o seu 
regresso á Grá Bretanha.. 

Alguns observadores loca-is prognosti
cam que o discurso de Churchill, que pro
vavelmente Ieva1·á. quasi dua_s horas abor
dará todas as questões mundiais, será <> 
mais importante já pronunciado pe;o pri
meiro ministro. 

Os arranjos ,1arlamentares toram dei~ 
xados em conduições fluida, afim de po
der-se ajustar tudo de forma a ·haver 
tempo quer para o discurso quer para 
doí:; dias de .amplos debates parlamen
tares sobre a situação da guerra q11e. se 
anuncia terá l4gar ãepoi.S do discurso. 

Antecipa-se que o secretario do exte~ 
rior, sr, Anthony Eden, ao regreasor ·com 
Church!Jl, encerrará os debates no· segun• · 

dia de sesi.ão. · 

,,< RÊ.PRESENTANTE ·.Dt) "LEGIONARIO" 
. . ··.EM -ARARAQUARA : Q. G. ALlADO NO MEDITERRA. " 

~EO. (Reuters) ..... J1l o seguinte o 
texto do comunicado oficial divulga
do hoje por este Q. G.: 

"Operacõe111· terres.tres ~ A a.tlvlda• 
,~ ~ll;l !J..ml:ia.s' ai; fl(entes 'limitou-se a.' 

, A força aerea aliada do Medit~_rra• 
neo realizou mais de 1.600 sortidas. 
:Q_eb.:'ari,,m .dé, regr,essar qu~tro -~le- nos- · 
sós · aparelhos", · · ' ' 

. 'A ·r,.;preséntaçãÓ' ·do· LEGIONARIO ·em Araraquara está··a -cargo.do,sr.: 
Otavio .Çla1·0, para .ventla avulsa,. tomada e reforma de assinaturas, etc. 

/ 

---.--·- ,_,, 
·····. ,. .· _._ --··----- ···-------~-· -- ._ .. _, _____ ·-· ----- -· ---------- -------·-·-- ...... -- ----~ 
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Ioamas ~e Ren~a lnolesas 
Linda · tonalidade de creme, desenhos 
atraentes e de sugestivo efeito para ador-
no de móveis. Nossa importação 

)VAIS RETANGULARES 
0,15 X 0,30 Cr$ 18,00 0,15 X 0,30 Cr$ 18,ôo 
0,25 X 0,35 Cr$ 26,00 0,25 X 0,35 Cr$ 2·6,00 

0,30 X 0,45 Cr$ 36,00 0,30 X 0,45 Cr$ 36,00 
0,35 X 0,50 Cr$ 42,00 0,35 X 0,50 Cr$ 42,00 

0,35 X 0,90 Cr$ 75,00 0,35 X 0,90 Cr$ 76,00 

0,40 X 090 · 
. ' ·'.· . 

Cr$ 85,00 0,40 X 0,90 Cr$ 85,00 
0,40 X 115 ' . 

Cr$ 120,00 0,40 X 1,15 Cr$ 120,00 

iEDONDAS QUADRADAS. 
0,18- Cr$ 12,00 0,15 X 0,15 CrS 10,00 l 

• • • 
0,20 . .. Cr$ 14,00 0,20 X 0,20 Cr$ 14,00 
0,25 • • Cr$ 20,00 ·0,25 X 0,25 C1·$ 20,00 
.0,45 • -~ • Cr$ 56,00 0,45 X 045 ' - - Cr$ . 56-·-00 ' . :·, 

Secção de.: ·Roupªs de vama e Mesa -. ,3. ª sobreloja 

Casa Anglo;;B.rasileira 
. Sucessora 'de MA:PPIN· STORES. S. Paul<> j., .. \' . 

• . Compnr Bollus de . Guerra é abreviar a v.Jt•r1a: 

...-"4, ... .,_.;;..;...._,,...;....., .... _,;,,..,..;..._,__....; ___ ....; ____________________ ----------------~ .. , 

PACIFIC0
1 

IMINENTES GRANDES ACONTECIMENTOS NO 
Três ·esquadras 
em . perspectiva 

1 
americanas em ação - Grandes· batalhas navais 

Continuam os ataques a Iwo Jima, ond~ 
se espera um. des.embarque 

WASHIKG-TOX, (Tieulers) - As. in
formações niponicas deixan1 preYer 
que. o Japão teme uma ação de s-ra.u
de: envergadura por parte das forças 
n orte-aml!ricanas. 

A· proposito dos ataques aereos a. 
Toquio e particlilannen'te · do ataque 
aero-naval contra J,vô Jin1a, que toi 
canhoneada p-elos navios norte-ame
ricanos e tambem bombardeada. pela 
aYiagão, a radio niponica. admlte a l1i-
1>otese de um desembarque de forças 
norte-americanas em territorio me
tropolitano . japonês. 

Certas fontes niponicas dão mesmo 
com:o· ln1lnente esse desembarq)Jc. 
1.200 AVI'ÕES 'l'OMAM PARTE 1'10 

ATA.Q,UE 

NOVA YORK, (Reuters) - In(or
ma~ões aliadas- dizem que mais de 
1.200 a•viões na,·ais toman1 para na 
atual u blitzi> aerea contra a região 
de Toquio. 

SÃO FRAJ\'CISCO DA CALJFORê\IA, 
( 1-:euters) - Um· ra.diograma J)roce
dente do Q. G. avançado da esquadra 
do Pacifico na ilha de Guam, iÍlfor
mou que mais de 1.200 aviões oriun
dos dos 1,orta.-a viões da esquadra. nor
t,i'-americana - e constituindo a 
maior força do g·enero jamais posta 
em ação numa. só operação vaquela 
7.ona. - estão tomando parte nos ata
ques á. região de Toquio. 

No·vo REIDE 

NOVA YORK, (Reuters) - A a.gen
cia hoticiosa japonesa anunciou hoje 
que--novo. reide, com uma. <lura~ão de 
cerca de uma hora, foi realizado pe
los aviões aliados contra o territorio 
metropolitano Japonês, ás 12,;;o ho
i;as de hoje (hora de Toquio, que equi
Ya.le a 3,30 horas G- M. •r.). 

O PRIMEIRO A.'J'AQ.UE 

NOVA YOTIK, (Reuters) - A age11-
cia. noticiosa japonesa anunciou em 
uma irradia.~ão que o 1n-iJueiro ata
que contra o territorio metropolita-· 
no japonês foi realizado por três va
gas de aviões inmi!;-os, das quais duas 
tinham, ao que se calculou, 300 a\'iôes 
cada uma. · 

KOV À. YORK, (Tieuters) · - A• radio 
de '.Coq11!0 confessou que . instalações 
militares assim co1110 bas~s. áêr.eas na 
area de 'l'oquio foram a.tacadas du
rànte o grande 1·eide reáliiado contra 
o territorio metropolitano japonês nor 
aviões aliadot. co:n base em porta.
aviões. 

Igualmente, o comunicado divulg·a
do pelo Q, ·G. Imperial japonês ás 
18,20 horas (hora do Japão) e trans
mitido· pelo radio anunciou que o ata
que dos aviões americanos contra o 
te?t'it,;r,Jo 1netro1,0Iit.ano do Japão l<•i 
lançado, "por uma poderosa força de 
tareca inim.iga". e111 vagB:'I <rue ata
cal'am durante· mais de nove ·horas, 

ESPERADO l\'OVO A'rAQ.UE. 

);OVA YOHK, (Reuters) - Em suas 
i rradiaç;ões sobre os ataques atne:·i
canos contra. o territorio metropolita
no do Japão, a agencia noticiosa ni
ponica declarou ,hoje·º s~guin.te: 

11 Existc111 indicaç:ões ,d~ ,que a for
Ça de ataque inimig·a, ainda está OJ)e .. 
;.ando na·s aguas adjacentes ao nosso 
pais e ha g..-ande possibilidade ele 
que o inimigo lance· outro reide con ... 
tra o territorio metropolitano japo
nês,- co1n a\,iões com base ·e-1n porta .. 
aviões,_,ama.nh~". 
RBI~ICIADO O DOl\lDA.RDEIO DE 

'l'OQ.UIO 

XOVA YORK, (Reuters) - A agen-
. eia japonesa Domei numa..- lr1·adlaç:ào 
transmitida ás 8 horas da ma.nhã (ho
ra. japollésà) ~ a1..1ui cuptada r.,el9 ra
dio-escuta, informou que a frota 
aerea. dos porta.aviões americanos 
reiniciara seu ataque ao distrito me
tropolltario de Toquio. i1oie, saba<lo. 
Os atacantes estavam divididos em 
três o·ndas sucessivas a· partír de 7 
horas da manhã exatamente. A ba
talha ainda. está contir.t1anelo. 

A seguir, referindo-se ao reide efe
tuado onte111 ás O hora~. a mesn1a 1r
raclia.ção indicou ,,_ gTancle escala da 
operação a.o anunciar que pelo menos 
43 ·a,;iões haviam sido <:lerrubados nas 
coma.vca.s de Chita, Shizuoka., Ka!l
gaw e Gumrna, assim como outros 
aparelhos inimigos derrubados em 
gTande numero em outros lugares. 

LOCALIZADA A ESQ,UADltA 
l'iIPO"-'.lCA 

WASHlNGTüX, (!,eute1·s) - l,;m 
norta•voz naval fez hoje a seg·uinte 
sensacional revelação: "Já se cont:e
ce o destino da. esquadra japonesa, e 
a. esquaC:ra do almirante Sprua11ces 
escolherá com satisfação a oportuni
dade de medir forGas com eh,". · 

O 1·eferido porta-voa confit·mou as 
noticias divulg-a.clas pela emissora ele 
'J'oq·uio segundo as quais belonaves 
no1·te· .. a1nertcanas haviam bombardea
do <i:or!'egidor á entrada da baia de 
lllaÍiila, 

Verifica-se consequentemente que 
t.r~s esquadras norte.;.americanas t"S

tão opet·ando e.m aguas. inin1ígas, is
to é, nas aguas .de 'l'oquio, de Iw-ojitna 
~ de co1·regldor, 

HOUBARDEIO DE 1'\!0 Jl!UA 

NOVA Y.OitK, (Tii,utel'S) ~A agen
cia noticiosa japonêsa confirma que 

. uma frota. americana integrada por 
cerca de ;;o nâvio-s lançou uma barrc.t
g·em naval contra Iwo Jima. 

A informacão niponlca diz que os 
objetivos do l'elde foram 1dentifica. 
dos coll!o sendo a a.rea metropolitana 
de 'l'oquio e a. prefeitura. de Shizuolrn. 

Porta-aviões e coura:cados fazem 
parte da. !rota,· 1].t11c11nt,t} - ªª,~-ªc~nta 
~J.:oquio, ,..,,,.. .... · ·- __.., --... 

:SOVA YORK, (Routers) - A radio 
de 'l'oqÚio informa que o a.taque rea
lizado contra 1,vo .lin1a, que fica &o 
longo <la rota das "Super-ltorta.lezas·• , 
das· :Marianas a Toquio, pr.ognostica. 
um iJnincnte desembarque americano. , 

A agencia noticiosa japonesa diz o 
se,guinte: 

"E1n todos os reides ·anteriores d.ls 
"Supcr ... Ji'ortalezas" contra nosso U·r
ritorto metropolitano; nosso posto de 
observa~ão de Iwo Jima. localizou ra
pidamente os movimentos inimigos e 
transmÜ.iu prontanlente valiosas ln
formações pRra nosi:)as unidades aerea ~ 
de interceptação e para. a patria. Se 
o inimigo conseguisse ocupar lwo ,li
ma, es_taria estaria e1n situaç:ã.o <l.P. 
estabelecer nessa ilha u1i1a base df: 
caças que cooperariam com os inc,1r
sores "B ..... 2:J." nos· ataques ao Japão 
11:je_tropolitano". 

À .ag·encia acrescentou que a. forr,a 
naval Ciue vem bombardeando I '-"º 
,lima desde as pr_imeiras horas de ho
je ê integrada por cerca de 30 navios 
de suverficie, inclusive couraçados e· 
porta.aviões. 
k:SPER.\ 0 S.t,; 'DECISIVA. BATALHA 

W ASHIKGTON, (Reuters) - Foi 
revelado <1ue as. forças na'Ç'ais no Pa
cifico já localiz1ram a esquadra ni
ponica. 

Acredita-se que a, !rota de guerra 
americana c.oma.ndacla. pelo almiran
te Spruances travará uma decisi\·a ba
ta, ha com os na vfos do lllicado. 

'l'Rll:S. .t,;S(l UADRAS 

WASH!SG'l'O;-.', (Reuters) - J;oi 
revelado que três esquadras a111e1·ka· 
nas S'-~,aradas, estão operan-<lo em 
aguas do Pacifico: uma nas aguas cie 
Corregidor-, a segunda na. area de '!'o
quio e, finalmente, a terceira em Iwo 

· Jima; 
JIO\'UlEN'l"A.i\l-SE AS •rnOPA.S J.\

POl\ESAS NA CHINA 

CHlJSGKJXG, (Reuters) - Os 'ja
poneses estão n1ovin1enta11do trop:.1s 
para o tea.tl'o de guerra da China, 
~fitn de poderem enfrentar umaa: po.-;
sivel lnvasão aliada do continente ehi• 
nês. 

Alguns contingentes niponicos já 
foram tranMeridos da ll!andchuria pa
ra o baixo Yeng 'l'zs, outras foram 
enviadas para Cantilo, no sul da Chi
na e outras ainda, para a Indo China 
françesa, 

Os observadores militares desta. ca
pital 11ào acreditam l]Ue a~ tropas ja
pono~as .enviadas á Indo China sejam 
utilizad"s. posteriormenté numa noya 
investida 'contra Kunning, ponto ter
mlnnl chinês da e~trada. da Birmania, 
,~orno·_ <~OÓ_ .. fr::t-$."Clpe a e•sa f)OSSivC! in
Va~ãf)_'- :l.li'n dn·. 

· Ademais, todas essas ·manobras têm 
i;:om~ bas~ ,i, estr,1,tegia, defen.siY«" 

,I> 



() 

NUMERO AVULSO 
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'CR.$ O,tlO 

l 
Dü'etor: ·· . , Diretor-Gerente: ANO XVlll li l?t,lNIO CORH1:t- DE , OLIVEIRA São Paulo, 25 de Fevereiro de 1945 FRANCISCO MONTEIRO MACHADO NUM. 

Não terlamos muito que dizer, sobre 
o incidente. Roo.sevelt-De Gaulle. E 
isto · porque. talvez;, tivessemos que di
zer demais. o assunto é complexo, e, 
na pjura.lidade de aspectos que envol
ve, ~ poderia ser tratado em secção mais 
extensa. Ora, precisamente agora, te
mas de um interesse mais proximo exi• 
gero noi;.sa. atenção. Analisemos, pois, 
ape:p.a.s dois angulos do problema. 

* * * 

A priori, é evidente que a atitude !n
traru;igent€ do sr. De Gaulle foi moti
vada. em grande parte, pela exclusão 
dá· ·Fra1wa, das conversações de Ialta. 
De duas uma, ou a França é uma gran
de potencia com que se preci.0 • contar, 
ou·não. Se·ê. ·por que a excluíram? se 
não é; deve ela aceitar de ser in telrada 
dos resultados da conferencia como pe
queno Estado subsidia.rio? Deve seu 
c\1~fe· consentir em receber um "diktat'.' 
conferenciando com Roosevelt, ao mes
mo tempo e do mesmo modo que o 
negus, o regulo da Transjordania e ou- fl 
ti:os chefetes semi-civilizados conferen
ciam com Churchill? 

Evidentemente, não. E, por isto, com
preende-se bem, que o sr. De Gaulle, no 
seu comunicado todo L'llpregnado de al
ta e fina cortezla francesa - e que sau~ 
dades tinha.mos, de ver luzir e~sa _" fi• 
ne;;se" em um documento polhico inter
nacional - tivesse posto claramente os 
pingos nos "l! ". A França tem um 
prestigio internacional a manter. E: in
teresse legitimo dela, é !nteres.sc sagrado 
da civil!z;ação e. da propria Igreja, que 
eEOO prestigio se mantenha. 

* * * 
~a.s a questão tem tambem outro as

~cto. Ninguem ignora que o grande 
problema. de amanhã será o conflito de 
interesses entre o bloco anglo-america
no· e a Russia. Todos desejamoJ arden• 
temente que a França propeida para 
o )a.do anglo-americano. E, por isto, 
preferíamos que o sr. De Gaulle .tivesse 
aproveitado a ocasião para tomar atitu
de de tal maneira antl-sov!etica. que 
nã'o restas.se a menor duvida sobre a 
futura posição internacional de sua 
grande e nobre patria. 

Mas. . . e ai novamente o problema 
se· desdobra... é preciso, para tal, que 
os aliados, por uma política de franco 
a}:)Oio e compreensão para com a I•'ran
r.a, não a atirem aos braços dos sovicts. 
E. assin: o problema se desdobra c se de.s· 

(<.,;ooc!ue na .:.• oag.) 

-· 

Templ 
\JEMOS no cliché · 

'f o templo · do ....... 
ano feliz em que os 

imperadores chine

ses iam resar pela 

prosperidade do'" Ce

leste Imperio". O 
edifício é todo · re

vestido de finíssimos 

azulejos· azuis, · que · 

contrastam com o 
ouro da cobertura. · 

".Os Deusés dos 

gentios são dcmo

n ios", diz a. Divina 
. . 

Es'critura. E, com 

efeito, a idolatria é 
uma" triste conse-

quencia 

original 

incitou 

do' pecado 

a que nos 

o demonio. 

E' de nossa intcli-. 

gencia corrompida 

por essa falta inicial 

do genero humano, 

bem como das sedu

ções diabolicas, que 

nasce o culto . dos 

idolos, e déuses gen

tilicos. 

Graças a Deus, 

hoje em dia, para 

rezar. pela felicidade 

do povo chinês, ·não 

existe apenas a ·mi

sera prece imperial 

aos pés de um deus 

de vento e de menti

ra. Existe o cu! to 

santo, 

davel 

Igreja 

mana. 

divino, agra

a Deus, da 

Catolica, Apostdlica, Ro-

o do an:o feliz O Santo Padre Pio XII agradece 

N1 .China, têm tiáo tmtifo de-

os voto~ de Natal do Sagrado Colegi.o 
e .da P1~elatura Romana 

· Texto integral dos _discursos pronunciados . por $ua Santlda"dê 
e ·pelo Emo. ·cardial Decano, na vigilia do · Natal de 1944 

,•. 

Como nos anos anteriores, tambem 
a 24 de dezembro ultimo,. pela ma
nhã; (às 10 horas) o Santo · Parll'e 
concedeu· uma audiencia · · êspecia.l · ào 
Sagrado Colegio Cardinalicio e à 
Prelatura Rómana. Interpretou os 
votos de Natal de todos o Em. Car
deal Januario Granito Pignatelli di 
Belmonte, Bispo de Ostia e Albano, 
Decano do Sagrado ColegiQ. 

Publicamos hoje esses importan
tes discursos em tradução feita sobre 
o texto ·orfginal ital:ano, publicado 
no Osservatore Romai10 de 25 dé de
zembro de 1944, donde. são tambem. 
os tifülos da alocução pontifícia:· 

O DISCURSO DO EMO. · CAI<· 
DIAL DECANO 

Beatissimo Padre! ., 

d·~ caridade, que é ·a mais industriÓ
sa, imparcial e uniforme. Nem se apa
gou em nós o eco de Vossas. ~-oridas 
mensagens paternas ao mundo intei·. 
ro; dos Vossos penetrantes discur· 
sos feitos aos grupos mais qualifica· 
dos por exce!encia de posição social, 
de autoridade, de virtudes cristãs, de 
saber e de lleroismo patriotice. E 
dentre esses discursos queremos sa
lientar _aquele recente, de particular 
significado e importancia pratica; 
fe:to aos trabalhadores da R.A.l., 
vindos a esta mesma sala prestar ao 
Papa a sua homenagem devota. e ,fi-. 
lia!. 

Mas o que mais profundamente 
impressionou a nós como a toda a 
Igreja, foi o alto e eficaz; interessa· 
mento por Vós tomado pela incolu
midade desta Roma, Vossa Diocese 
p1·edileta, Mater et Caput totius mur,. 

Por misericordia· de Deus e cari- di, afim de que lhe fossem poupados 
da.de Vossa, ,!,·me -concedida ainda os horrores da guerra, horrores que 
uma vez, inesperadamente, a altissi- infelizmente muitas outras cidades 
ma honra e alegria suprema de .de- insignes da ltalia e dos varies Países 
positar aos pés de Vossa Sant:a'ade beligerantes tiveram de suportar. E 
os votos do Sagrado Colegio e da foi com justiça que o povo romano, 
Prelatura Romana, por ocasião tia em explosão unanime de afetuoso re-
faustosa e sempre cara ocorrencia conhecimento, Vos decretou o titulo 
do Natal. de Defensor Civitatis e Salvator 

Todos nós estavamos, certamente, Urbis. E quem poderá esquecer os 
bem longe de pensar num sexto !\a- grandiosos espetacnlos da praça São 
tal de guerra. Deus, porem, Supremo Pedro 110 ultimo 12 de março (ani· 
governador dos acontecimentos hu- versaria de Vossa Coroação) -e no 5 
manos, permitiu que se prolongasse a de junho seguinte? Viu-se então a 
tragedia horrenda e sanguinolenta; incomparavel Praça apinhada de gen-
seja feita a Sua vontade! Aceitamos, te vinda de todos os recantos da ci-
adorando e bendizendo, a ulterior e ela.de; gente das mais variadas con-
justa expiação univel'sal! dições saciais, de diferentes credos 

Beatíssimo Padre: tambem no de- politicos e religiosos; todos para ren• 
correr do ano que está prestes a ter- der homenagem ao Pai comum, para 
minar admíl'amos Vossa sabedoria no aclamá-lo, ouvir a Sua palavra de 
gov·erno da Igreja, tornando dificili- amor, de conforto e de serenidade. 
nio pelas delicadissimas situações E Vós, Santo Padre, falaste como só-
creadas pelo conflito ingente, inerli- mente Vós sabeis e podeis faliu·: mm 

eá1 todo ·o Oriente. Se ela se to na historia da humanidade. Te- firmeza apostolica advertistes sole· 

pudestes depois convidar o. mesm" 
povo romano, com toda a Igreja, a 
agradecer a Deus .Bendito, à. Virgem.. 
Imacula.da e aos Santos Aposfolos 
Pedro e Paulo, por se ter superado 
o perigo da Cidade. · 

Infelizmente porem, o odio, a per
fídia e estaria para dizer a volupia 
de ;angue, de· morte e destrqições 
não, pretendem ainda desarmar-se. E 
Vós, Beatíssimo Padre, continuais in
tt,epido na Vossa intensa. pregação de 
amor de paz, de justiça, de ·com
preensão e tolerancia mutua entre os 
individuas e as nações; reivindican: 
do autorizadamente os direitos de 
Deus, das almas. da pessoa humana; 
e defendendo e sustentando . os de
beis e os oprimidos, onde quer.,,.que 
se· encontrem. 

Diante de exemplos tão esplendo• 
rosas, nehum de nós pode ficar· indi
ferente. Todos nós - queremos humil· 
demente estar ao Vosso· lado no cum
primento de uma tarefa tão espinho· 
sa e formidavel. Unimo-nos a Vós no 
espirito de expiação, de mortifica
ção e mesmo de renuncias pessoais, 
em favor de tantos desventurados 
sem teto sem vestes e sem comida, 
l\lultiplic~remos nossas orações ues• 
tes dias particularmente sagrados; 
e prostrados aos pés do Divino ln• 
fante, rezar-Lhe-emos por todas as 
Vossas intenções. 

Queira es.te amavel Salvador, Cu
jas vezes na terra Vós dignamente 
fazeis, pela intercessão da Mãe Ima
culada l\laria e do querido São José, 
sustentar-Vos, confortar-Vos e couso• 
lar-Vos. 

Santo Padre: Bom Natal! Ad mu[. 
tos annos! Abençoai-nos! 

A RESPOSTA DO. SANTO 
PADRE 

mos segnido com interesse e compla- nemcnte os beligerantes, da sacrali-
sc1w0)\•im0~ntn a;: Ordei1s · Con- fristiànis·ar, ser:i t:m baluc1.rte · r·eflc:a filial Vossa ininterrupta obra da.de e intangillilídarie de lloma; e GRA'T'!OÃO PATEF:NA 

templativaS, :.e 'e. :$as Qrdengte.m e.o.-t:tr.· __ .. a,o CO!ntWis.·1.110., .e eSJll.a~:J,.• ·.-·· __ .. _.- ._ . ·==-~.=:::::;===================== . . __ . 1\fals ll.inda que o cóstume tra<lietb• 

O tAmEMff- 1118~!-i- ·~~-~~i1;ço-~-~~ 
rll lMADO '' [ASAM· ·E~~yo-- cw·1L '' Devemos auxiliar com 1105S05 trarão_Tlªr.·a o grel;1'0 qt,talidv.c:es 

1 1 d d 1 d ~~:t~!1!~i~~~. ~u~ª~~r~~t::i a~~m~: ·tfJ LÃ · - . · E, - - · · esforços e nossas orações a con- naturais que, ú luL da gra:ça, ir• - • • • chega a seu ocaso, Nos houvestes 

. ·~~t&r. . ... '. . ' a.~!, . r • . ...... ·.. versão da China. ~gora que a .rbar.de_iàorã1.º1.1u'i11.11daog,n. pif~cr.ºasan:.1·1f1lae1:--o·or\s .. _1:: s o .a. o e X p e I e I o n ar I o t:i~st!dºco!º~o:s°:S~!s1~~!iº!o1~~::: 

O Presidente 
rogar uma lei 

de Nicaragua promete , der.
contra o matrimonio, cristão 

Procedentes de lllanagua por in
termedio da N. C. as noticias que 
abáüm abaixo transcrevemos: 

Depois de estar há, três anos es
tabelecida em Nicaragua a lei de pre
fel·encia do matrimonio civil sobre 
o religioso, o que constitui uma in
juria à Igreja Catolica, o Presidente 
da·. Republica. general Anastacio So· 
moza, prometeu solenemente, ante o 
Congresso l\lariano Eucarist!co cele
brado· em Leão que se repararia o ul· 
trage derrogando a tal lei. Imediata· 
mente depois o l\Iinisterio do Gover
no·· propôs à Camara dos Deputados 
uma lei pela qual se derroga em to· 
das· as suas partes a chamada "L,!y 
de· Prelación dei l\Iatrimonio Civil". 
Com este motivo renovou-se a ín· 
tensa polemica que em 1941 provoca
ra. '·entre diversos grupos a ignoran· 
eia do matrimonio'sacramental. 

Com' grande f<?rvor celebrou-se na 
histórica cidade de Leão um Congres
so Mariano Eucaristico, que se en
cerrou com a solene cornação de Nos· 
6a. Senhõra de Guadalupe,. e a inau
gurrção, na Praça de Guadalupe, da
quela cidade, de um monumento que 
representa a-terceira aparição da Vir
gem do Tepeyac ao ind!o Juan Diego. 
Aiéin de assistir os Prelados de 
Leão, l\Iariagua e l\Iatagalpa, parti· 
cipara.m das solenidades que crgaui
zou a Ação Catolica no Santuario 
Nacional de Guada.lutie, S. Excia. 
l\!-Ons. Luis Chavez e Gonzalez, Arce
bispo de São Salvador, o Exmo. e 
Revmo. l\lons. José de Jesus r.Iari· 
ques Lárate, Bispo Titular de Verbe. 
l\lons. l\lariquez coroõu a imagem de 
Nossa Senhora de Guadalupe com 
uma coroa rec.ebida das mãos do 
Presidente Somoza, o quai compare
ceu tambem a outros atos do Con
gresso Guadalupano. f; Nicaragua o 
primeiro pais que erige um monu
mento a Nossa Senhora de Guada
lupe. Em div·ersos atos sociais, e em 
presença do Corpo Diplomatico das 
Nações Unidas, homenageou-se a 
l\lons_ Mariquez, ao Exmo. e Revrno. 
ê\Ions. Nicolás Pigerino e Soaiciga, 

FRANCISCANOS POLONESES 
DEPORTADOS 

os Revmos. Padres Franciscanos con
,;entuais sofreram na Polonia inumeras 
perdas. Cerca de 30 Sacerdote~ e 50 
Irmáos foram assassinados pelos nazis
tas. De outro lado. 400 Religiosos da 
mesma Ordem, foram deportados para 
a Alemanha, i1ara trabalharem nas fa
bricas e outros foram internados nos 
campos de concentraçã:>. 

Os claustros dos Padres Franciscano~ . 
de Radomsk, Varsovia, Wilon, Luwow e 
Kosow, foram eompletaui€nte destrnidos 

B!spo de Leão; e ao Padre Tiopez 
Beltran; por· seu apostolaclo gua!fa• 
lupano en1. Nlcaragua. · 

O Presidente .Somoza - segundo 
Informa "La Prensa"· de ,l\fanagua 
- "prometeu solenemente ao Con
gresso Mariano que se repar,aria o. nl· 
traje que nas leis· se coiuete· contra 
a liberdade de concienci.a com a "Lei 
de preferencia do matrimonio civii", 
dando ao matrimonio ,reHgioso, o uni· 
co verdadeiro matrimonio ,entre os 
cristãos, o lugar que de direito lhe 
com,;,ete". 

PALAVRAS 00 ARCEPISPO 
OE MANAGUA 

"Ninguem poderá. negar, esta.oda 
em seu são juizo. e livre de fauaticas 
paixões, que proibir O ni,atrímonio 
religioso quando não · precede o•· con
trato civil, é uma verdadeira ·e· gra
ve restrição do culto catolico, que 
o Impede de administrar um de seus 
Sacramentos, infringindo-se o precei
to constitucional "... que não se res
trinja nenhum· culto ... " declarou 
11um editorial escrito para o "El Men· 
sajero" de I\Ianagua, o E·x1110. e 
Revmo. Mona. José Antonio Lezca
no e Ortega, Arcebispo de Mauag\la, 
na. ocasião da promessa do Poder 
Executivo de derrogar a "Ley ·de 
Prelacion". 

"Já era uma afronta para ·O culto 
catolico que a lei não concedesse ao 
matrimonio religioso· nenhum efeito 
civil, pois assim· o equi'para a· união 
concubinaria - escrevê o Prelado 
- ... Porem com a lei que tira a li· 
herdade do matrimonio, a afronta foi 
maior, pois enquanto a união concu
binaria não é punivel em nenhum 
caso, · a união sacramental· é punl
vel e com graves castigos, si não se 
verifica com a precedencia do con
trato civil .•. 

"0 mais afrontoso é para os Sa
cerdotes do Culto Catolico ter que 
dizer aos seus paroquianos: - "Eu 
não os posso ~sar S€m que haja o 
contrato civil, sem expo-los a graves 
penalidades, pois a administração .do 
nosso Sacramento é delituosa. peran· 
te a lei; ainda que eu me decidisse, 
por .vosso b.ei:n e:Ípiritua 1, a lncot;rer 
nos castigos que· acarretam o matri· 
monio-sacramento, não devo con· 
tudo expo,los a esaes .castigos."· 

Depois recorda que quando no fim 
do seculo passado decretou-se o ma
trimonio civil contra o matrimonio 
religioso, o liberalismo recorreu "a 
todas as classes de meios, ainda os ti· 
ranicos, para implantar uma .de suas 
•· maiores conquistas"; Mons. Lezcano 
acrescenta que "A lei que restitua ao 
culto catolico a liberdade de admi· 
n istrar aos seus fieis o sacramento 
do Matrimonio, seria um fiel cumpr,i-
111ento da CQnstituiçã.Q. da, Republi· 
ca.'' 

guerra está para te'rminar, essa " = ção, quisestes agora oferecer-Nos o 
potencia terá tHll decisivo papel ria ,de· Deus. J Exmo. ·e Revmo. Sr. D. Carlos Sé, 47, 10.o andat'), Liga das Senh,,· dom de vossas fervorosas orações e' 

. Carmelo de Vasconcelos l\lota, Ar- ras Catolicas ( Avenida Brigadeiro dos vossos votos expressos é~m tão 
rebispo l\Ietropolitano, vem de ter Luís Antonio, 580), Liga do Profos- deferente bondade, com tanto fres-

A Diocese de,· Barra 
• •I • • . ·, • • 

consagrada :ao Corâção -de -Maria 
O Exmo. R.évmo. Sr .. D. João Muni.z,· C. SS .. R., Bispo de Barra,. na 

Baia, vem desenvolvel'ldo apostola.do b\dlhal'lte e · fecundo na sua Diocese. 
Nas visitas pastorais, à margem do São Francisco e de outros rios, ~er
vindo-se de todos os meios de. conduçã9, em c11mp1·imento do nrnnus epis'." 
copa!, em .cinco meses de viagens .S. · Ei.cia.•.Revma. percon:eu 500 leguas, 
visitando 35 cidedes e vilas, elevando~se a. 14.628 as. confissões, das quais 
5.3.00. atendidas pp1; $ .. Excia., com 19.125 éqmuúhões distribuídas. Nesse 
apostolici>· trabalho, aérescido · do interesse [leio bém estar material dps 
seus diocesanos, atendendo a mais de 4.000 doentes de impal udismo, l)âo 
podia faiecer-lhe ·a· .. gloria de consagrai;·· a _Dioce~e ao !maculado Corac;?o 

·.de Maria. . · . . · 
, . Foi o que· fêz no .dia 27 de ianeiro;ul.timo, -por ocai;ião de se encon-
trarem eis Sacerdotes da Diocese ení Santo Retiro. . .·.. · 

A:formu1a ··da consagração da DioÇese e- dos dlocesanos. foi lida, em 
ato· solerie; pelo Exmo. Revmo:· Sr; D. João Muniz, na presença do Revino. 
Cl:ero·'Diocesállo e de grande nume~o de·-fieis. ·, 

,' 

7.000 irmãs· de· cari.dà~e.Jtáncesas ·colaboram 
ao -programa, de• auxilio as Vitimas de.· guerra 

Toneladas . de provisões.· enviadas 
catolicos . nortérarrÍericanos 

pelos 

"As irmãs de car:idade. que por ge, 
rações têm· trabalhado· entre os PO· 
bres da França desenvohêrain por 
meio de seus hospitais, escolas, cli· 

. nicas, casas e orfanatos, o progra· 
ma de Auxilio de Guerra da "Natio
ual Catholic Welfare Conference", 
afirmou e!'n Nova York o Exmo. e 
Revmo. Mons. Patrick A. O'Doyle, 
diretor executivo dos dos serviços, 
ao· anunciar que mais de 7.ÔOO Ir
mãs de Caridade de São Viéente de 
Panla na França e suas 800 institui, 
ções magnificamente· equipadas, co· 
laboraram no programa de auxilio its 
vitimas de guerra naquela nação. 

Os U.S.A. enviaram à França cane· 

O Primaz da Hungria nao aban
donou o seu rebanho 

A~ar dos avanços. ruMos até o inte
rior da Hungria. e em torno' da, cidade 
de E.Ztusom, quP- tem sido teatro de 
violentas batalhu, o Eminentl.ssimo Sr. 
Cardial Ju.st!nian Seudi, Arcebispo de Esz-
tugom e , Primaz da Hungria, perman~· 
ceu em súa Sé Aniuieptscopal, dando· ao 

,se"u,·re~o· um: exemwo .. de, fo_ttal_e,za .• 

gamentos de· alimentos, vitaminas, 
·dextro0 maltosa, leite em pó, alimen• 
tos concentrados, sopas deshidrata· 
·das. - roupas e abrigos; dTogas para 
serem administradas pelo melhor e 
mais treinado corpo de assistent·?S 
sociais - as Irmãs de Caridade -
em muitiplas atividades de assisten· 
eia nas cidades e nos campos. O ser
viço· de auxilies da N. C. W. C. pr0· 
verá 6 clinicas .ambulantes e seu pro· 
grama para 1945 inclua. o envio de 
538.400 .. libras. de leite em pó, .... 
16.400.000 tabletes de vitaminas e 
alimentos concentrados, 92.500 cober· 
tores de lã, 48.000 libras de dextro
nraltosa, 66,000 pares de calçado, .. 
4.000 .Jibras ·, de .;xtrato de carne, . e 
19.200 unidades de sopas deshidrata
das, além de uma continua pr·ovisão 
de remedias e desinfetantes. 

Dirigirá os Serviços de Auxilio o 
Dr. Henry Amiel,. natural, de Paris, 
e . professor • da Universidade. de 
,Loyola em Nova, Or.léans. Os servi
ços de 'Auxilio · de Guerra da N. C. 
\V. C. se extendem atualmente a cen· 
tenas de . .milhares de vitimas. refu· 
giados, prisioneiros e . ma'rinhelros 
):nerca,ntes' d1f·35 __ paJ~és, · · · ·· 

u111 gesto da mais alta significação sarado Catolico (R. Venceslau Brás, cor, e tão claros acentos, pelo vos-
religiosa e patr:otica, ao encabeçar 78, 4.o andar) ou aos Revmos. Viga- so eminente interprete, o venerando 
uma campanha em favor do "te:·~o · rios, ou ainda para a Chancelar!a cto s_,uhor Cardeal Decano do Sagrado 
para o soldado expedicionario... Arcebispado, na Cu ria nletropolitana Colegio: quisestes dizer a quem Jeva. 

A esse proposito, o Revmo. Sr. Co- (Rua Santa Teresa, 37). sobre os frageis ombros, em te).lipos 
negif Paulo Ró'lilü · Loureiro, Chance· Recomenda s. Excia. Revma. que tão dificeis o peso ·c10. Supremo 'Mi· 
ler do. Arcebispado, baixou o seguiu- . este aviso seja levado a0 conheci· nisterlo A1;ostolico., _que no cumpri• 
te aviso, que explica o aicance da mento dos fieis e que os mesmos uiento de um oficio cada dia mais 

,slmpatica iniclativa: exortados rezem o santo terço do Ro· vasto e espinh.oso, Ele pode sempre 
sario, nas igrejas matrizes diarla· contar com o concurso de todas as 

AVISO N. 34 

CAMPANHA PARA O TER~O 00 
SOLDADO. EXl"EDICIONARlO 

"De ordem do Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano venho !em
b1·ar os 11e-.:mos. Parocos, Reitores de 
igrejas e Capelães do Arcebispado so· 
bre· a "Catnpanlla pará o terço do 
'soldado expedicionario brasileiro'; -
grande movimento de preces da par· 
te dos fieis e esforço dedicado· para 
a oferta de inumeros terços - tudo 
em fa.vor dos nossos abnegados e va
lorosos p;,tricios q'ue alem-mar estão 
combatendo valorosamente e arris
cando suas vldas pelo Bt'asil. 

A Campanha do Terço compreende 
dup1o ·ato de generosidade: que cacJ3, 
fiel reze um terço na intenção <los 
nossos expedicionarios e· depois faça 
a doação de um terço para o expedi
cioria1·io brasileiro. 

As ofertas de terços devem ser en· 
caminhadas para as sedes da Fede· 
ração l\lariana h'eminlna (Praça da 

OS FILIPINOS AGRADECEM A 
DEUS A LIBERTAÇÃO DE 

MANILHA 
Despacho . procedente de Washingtofi, 

pela N. e., informa que muitos funciona
rias do governo filipino assistiram a uma 
Missa que aí se celebrou na Igreja 
de São Luis, em ação de graças !)ela li
bertação de Manilha. 

"Esta volta· a Manilha - o cumpri
mento da promessa de um valente guer
reiro: - "Regressarei" - . esta façanha 
logrou extto com a cooperação dos ho
mens dos E. E. U. U. e. das Filipinas; 
esta ocasião é um dos poucos momen
tos epicos em que, verdadeiramente, se 
aprecia . o que significa para um povo 
a liberdade"' disse em seu sermáo o 
Revmo. Pe. Neil J. Gargan, S. J., Rei· 
tor da Igreja de São. Luls. Celebrou 
a Missa o Revmo. Pe. Joseph J. Me Lo
righliu, s. J. 

Os funcionarias filipinos que assisti
ram o ato foram presididos pelo sr. 
Jaime Heri.andez, ministro de Fina.nças 
das F!lipinas e encarregado das cousas 
de seu governo durante a a~encja do 
presidente Sergio Osmena, O chefe de 

. Estado filipino se acha, segundo. $~ fí3.• 
oe; na cidade de Ma11il11~, 

mente ou em particular,. para que re- vossas forças consagradas ao ser• 
suite coroaria do· mais abençoado e.xi- Viço· d1:, causa tão aügusta. 
to a "Campanha do Terço pelo e pa· A tanta vossa devoção· e fidel!dá• 
ra o soldado expedicionario". s. Pau· de, a tanto zelo operoso por vós exe·, •• 
lo, 17 de fevereiro de 1945. (a) Cone· cido nos encargós a vós designados· 
go Paulo Rolim Loureiro, Chanceler na milicia de Cristo - d.e que· oufro 
do Arcebispado." (conclue na 6,a pai;!ina}. 

/IMANE TECEL PHARES" f I . 

Não sabemos se, durante os· opulentos festins de Berch~ · 
tesgaden, ou nas horas de iniquidade em que o Fuhrer ai 
ma .. tirisava os fepresentantes de poten~ias catolicas como: ·à. 
Austria e a Polonia, alguma misteriosa mão lhe deu o aviso. 
que enregelou o sangue, nas veias do Rei Baltasar. O 
certo é que, como nas grandes catastrofes biblicas, ~s dês~:. 
graças se multiplicam sobre a cabeça de Hitler. E, ainda 
ha pouco, uma bomba atingiu e danificou Berchtesgaden, 
aquele logar de abominações, de sensualidade e de iniqui• 
dade, que era o terror do mundo ocidentaL · 



• 

COMENTAN • • • 
LIBERDADE 

·.sem, está o Brasil novamente integra
do em regime ctemocrat!co. segundo o 
curso natural dos acontecimentos, Jogo 
teremos eleições diretas, e, em breve, 
nossos destinos serão presididos por um 
governo representativo. Porem, o que 
nos interessa mais .de perto, como jor
nalistas, é o restabelecimento da liber
dade de critica. 

Ora, , a liberdade é característica da 
dignidade humana. Só os se1·es espiri
tuais têm liberdade, isto é, a capacida- 1 
de de dirigir a propria vida, de· fazer os 
proprios destinos. O homem, até cer
to ponto, é senhor de sua propria 
realidade, e pode modela-la e ageita-la 
se~do a sua vontac\,é, · Mais· do que 
:i.sso,. · em alguma medida o homem é 
fruto de sua propria iniciativa. O esta-. 
do de pura natureza não existe 
para. o homem, isto é, o desenvolvimen
to espontaneo das forças naturais não 
dá. Ó homem "humano", conipleto na 
sua. fisionomia especifica. Pelo contra
rio, a experiencia prova que, lar
gado a si mesmo, o homem decai para 
um estado infra-humano, em que a hu
manidade se lhe torna qu.asl irreconhe
civel. Não foi a tôa que o Papa Pau
ao III foi obrigado a declarar oficial
mente que os lndios eram verdadei
ri>.5 homens, com todos os direitos cor
respondentes, e não simp!.es an!mJLis de 
pre.'la. O homem, completo segundo a 
sua. natureza especifica, é produto da 
cultura e só se realiza através da 
cultura. Em outras palavras, a nature
za. humana exige a cultura para mani
festar as suas virtualidades intr!nsecas, 
o homem é naturalmente um ser cultu
ral. ;No homem, pois, natureza e 
cultura não são conceitos opostos, mas 
c'omplementares. Dai têm surgido um 
3ein numero de ambiguidades e equivocas, 
que têm lançado grandes . confusões 
em clenclas tipicamente culturais, co
mo a. Mo1·al, a Economia Pol!tlca, a so
ciologia, o · Direito, etc. Dai, tambem, 
surgiram todaa as questões rela.tivas ao 
Direito Natural, porque uns vêem ape
na., o. aspecto exclusivamente cultural, 
e outroo o aspecto exclusivamente natú
:ral ,do problema.. 

Disto tudo, porem, uma conclusão se 
impõe: é que.não ha cultura sem liber
dade, nem !!herdade sem cultura.. E 
não basta uma. simples liberdade "em 
principio", como capacidade pslcologi
ca., mas é necei;.sa.r!o o exercício atual, 
concreto, moral da llberdade. 

Mas, aqui nos encontramos pernnte 
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1 DIAS EM REVISl A 
(Conclusão da 1.a pag.) 

dobraria ainda mais, em uma serie ln• 
definida. de aspectos, a. respeito dos 
quais fixamos apenas .dois, para melllor 
orientação de no&Sos leitores. 

uma gi-a.vissima. responsabilidade. , Por• · 'I!: havei ia ainda uma. pa1avrn a dizer 
que a liberdade em exerclcio - e ~to sobre o Vatica.no. A &i,nta. Sé não foi ; 
é radicalmente proprio da liberdade -· ccrnv!dada para 1~ conferencia de !alta, 
:pode produzir não só a verdadeira cu!- não pediu para ser convidada, e não ~-
tura, mas tambem para-culturas, pseu• bem.os se iria., e&o foose convidada.. 
do-culturas e até mesmo anti-culturas. uma coisa, entretanto, é absoluta-
E, por anti-cultu.ra, deve-se entrnder mente cei-ta. ll: que ela não tem ne-
não tanto a privação da cultura, como nhum interesse proprio, em tal convite. 
a cultura pervertida, Isto é, uma ma- Descle a. Revolução Francesa, a vida ln• 
nipulação ativa da natureza humana ternaciona.l se organizou de mtneira a 
que a deforma fundamentalmente. que O Papa figurasse apenas como um 

Eis a responsab!l!dade que· o Brasil arastado e obscuro com-participante dos 
tem agora . sobre .os ombrns. E · o o nus grandes acontecimentos, muito distante 
desta responsabilidade atinge de mo- cto foco central onde tudb se de-
do _todo especial a · imprensa, pela liber- cide e tudo se faz. A queda. de Roma 
dadé de critica recebida neste momento, em _1870 agravou ainda mal:; essa situa-·, 
Ninguem ignora os precalços e os danos ção,' com, o desapare_c!mento dos antigos 
inherentes ao silencio, às unanimidades Estados Pontificlos, reduzidos ape1:1as à 

·pll&llivas, às conformidades massiças e pequena Ilhota vaticana,,. çuja soberania 
ãrtit~cials/ Mas não µos , deixemos ' er_á. ~nt~tad_a: _peia . proprla Halia .. , fl 
embriagar· pela Iibé1·dáde: eia· é. üm ·dom·.· ·as coisas ·foram se desenrolando, corren• 
~mito precioso e muito perigoso. Ela cio, rodando, rolando, e rolando tan• 
exige de todos uma grande elevação de · to que 1-olaram até o . fim da ladeira. 
propO~ltos, um alto se1is:\ moral. uma Aos olhos do mundo Inteiro, o Papa foi 
perfeita integridade de ;,rinc!plos. "cor- 0 gi·ande proscdto, que, expulso da si-
ruptio optlmi, pessima ". Saibamos 1;s- nistra alquimia. internaciona!, tinha os 
tar à. altura da liberdade, pois a mes- deàos limpos de tocjas 8{õ tintas de 
ma liberdade que fa..z os Santos, faz os tratado com que se de.sgraçuu v mundo, 
bandidos. l!nipas de todo o sangue que se tem 

vertido sobre a face da. terra. Cl;J.efe, 

ESCOLA APOSTOLIGA NOSSA 
SENHORA DO CARMO 

··J.io domingo proximo, 4 de março, se
·rá. inaugurada a nova part~ da Escola 
Apostol!ca de Nossa Senhora do Carmo, 
em Itú. 

Fundadà. em 1926 para consolida:·, com 

I;EGIONARIO 

N.OVA 
Os ultlmos acontecimentos politicos tiveram, par,jl 

a vida do pais, ~maJmportancla transcendental, quer do 
ponto de vista material, quer ·1deôlogico. Habituado a 
considerar apenas os aconte.clmentos sob. o angulo .de 
sua especial repercussão no terreno religioso, o LEGlô· 
NARI.O .se abstem de . qualquer comenta rio. estrltamen: 
te temporal, não consentindo jamais em que em suas 
atitudes e opiniões Influam as preferencias legitimas 
que, evidentemente, podem ter os que o escrevem. Mas 
como catolicos temo.s, evidentemente, uma palavra que 
diz:er. E, por slngular e feliz: coincldencia, essa palavra 
foi dita antes mesmo dos acontecimentos que devemos 
ana_Jlzar. Não nos cabe sênão lembrar aqui os conceitos 
do Santo Padre Pio XII, que publicamos em nossa ultl· 
ma edição. Eles exprimem o que de mais utif e mais 
profundo a opinião catolica tenha que dizer ao mundo 
moderno, no momento em_ que o arcabouço politico de 
todos os povos, inclusive do nosso, vai ser submetido 
a exame. 

* * * 
Em essencia, a igreja não opta por nenhuma forma 

de governo - monarquia, ar:stocracia ou democracia -, 
desde que respe.ite o direito natural e divino. 

A_ este proposito, parece-nos que nunca foi tão rte· 
cessario que tod.os os catollcos se unissem em torno do 
proprio_ conceito do direito natural e divino, 'e flz:essem , 
dele sua grande bandeira, De fato, o problema essencial 
consiste em saber se esse direito viverá, ou não, se ele 
serã Instaurado em condições de durabilidade, ou se ~ua 
implantação será uma efemera reintegração de prlnci• 
pios fadados a ·ser desenraigados pelo primeiro tufão 
politlco ou ldeoiogico que sopre novamente pelo múndo, 
E, como a respeito da conceituação desse direito os e-a• 
tolicos não podem estar em desacordo - é materla ele• 
tinida pela Igreja - todo o peso da opinião pode bem 
convergir neste sentido, com evidente vantagem. para a 
Igreja e a civilização: 

O que é propr-ia,p,ente o direito natural? Ha tr,1. 
tados inteiros para definir esse conceito. E não é facil 
coloca-lo. ao alc:anc_e do publico necessariamente hetero• 
geneo, a que se. dirige um jornal, 

1A criatura htimàna tem certos direitoa que lhe vem 
de· $Ua propria natureza. Assim, todo homem, pelo pro• 
prio fato de ser homem, tem o direito de não :.er morto 
ou espancado injustamente. Esse direito vem de sua 
propria condição de homem. E como a condição de ,ho• 
mem lhe foi dada por Deus, esse direito lhe vem de 
Deus. Assim, pois, todos os homens têm esse direito,. 
porque são todos homens. Não foi o Eatado, nem foi 
essa ou aquela corrente doutrjnarla, que lhe ifeu esse 
direito. · O Estado apenas protege esse direito, Mas o 
direito à vida ou à integridade fisica nos vem de Deus. 
O Estado· rião o pode, portanto, retirar a ninguem. E, se 
G fiz:er, pode dar-se o caso da pessoa lesada ter até a 
obr:gação de resistir ao proprlo Estado, · Mas o direito 
à vida e à integridade flsica não é nosso_ unlco direito. 
natural, O homem tem direito a sua honra, a sua pro• 
priedade; a sua dignidade e, sobretudo, a sua integrida· 
de moral, Nlnguem pode obrigar o homem à pratica 
de uma ·a1rão imoral, E Isto é de direito natural. · O 

ERA 
Plinio Corrêa de Oliveira 

ltlals sagrado dos direitos do homem consiste em pro. 
fessar, praticar e propagar livremente a Rellglão Ca· 
tolica, Ora, para a Igreja, é absolutamente essenclal 
que esses direitos sejam. respeitados -pela- legislação do 
Éstado, qualquer que seja, aliás; sua forma ·de governo. 
t essa a razão profunda, da lnéompatibilida1e ~ntre a 
Igreja de um lado, o naz:ismo e o comunismo de outro. 

Neste sentido, devemos distinguir -a atltu~e do Es
tado perante o problema da liberdade de culto, de sua 
atitude perante a civilização cristã. Um Estado pode 
conferir à Rellglão todas as facilidades de expansão d~ 
seu culto, mas ter um regime hostil ao Catolicismo. Ou 
pode criar dificuldades 11 expansão do culto catollco, e 

ter um regime compatível, ao menos em suas linhas ge• 

rais, com o da Igreja, Assim, por exemplo, houve tem• 
po em que o naz:lsmo favorecia a expansão do culto ca• 
t;\lco. Foi 'isto durante 'alguns _mesés apenai;, .depois óa 
conc:ordata. Mesmo nesse perlodo, o regime nazista era 
antl-catollc:o, pois que visava a estrutura~ão da socle• 
dade ·contra as normas da moral catolica, do direito na~ 
tura1: Por outro lado, Filipe, o· Belo, <de França, perse
guiu a Igreja, tolhendo a expans«'o de seu culto em mui• 
tos pontos··de vista; Mas o regime medieval f.r.incês, 
vigente ainda. a -seu tem,po, era conforme as exlgenclas 
e principias eia doutrina catolica, · · 

Ora, qualquer que 'lleJa .. a.· polltlea religiosá· do na• 
zi&mo ou do comuniamo, serão- sempre regimes anti,ça• 
tollcos, porque 11ua essencla 6 a negação dos direitos eia 
pessoa humana. E, como tal, .não poderia ser, de mo· 
do nenhum, compativel com o c·atollclsmo, Porqud este 
é. o tutor do direito natural. E .o direito natural pros• 
creve qualquer reglmt alicerçado. na negação daquilo 
que o Papa tão bem distingue . na Encicllea My,stlcl • 
Corporis Christi: os direitos da pessoa, e a situação le· 
gal do individuo, 

Ora, o que · n6a càtollcos devemos desejar, no ino· · 
mento prosente, é sobretudo que os· direitos da Igreja 
e da pessoa humana sejam respeitados. l!:·nos peito di• 
vergir sobre' a forma de gover'no que, dadas as condições 
concretas desse ou daquele país, melhor pode conduzir 

· ao respeito de uma ou outra coisa. Não nos é lielto di~· 
co.rdar do ponto eSllencial: a. saber, que o. fim a aer dci;e
Jado por qualquer forma de governo, é este. 

p * * * 
Acrescentemos de passagem, que este é o imelhor 

melo que temos, para trabalhar .em prol da prpsperlda· 
:de aínda mesmo materia_l, do pais, O esplendor da lgre• 
· ja, a segurança de sua situação, a perfeição da ordem 
natural nas relações jurídicas e isociais, do o elemen· 
to indispensavel para a grandez:a mesmo temporal, 1ié 
um país. · A tal ponto que Santo Agostinbo põde dizer 
que a Igreja, ín,tltulda para conduz:i.r ·os homens ao Céu, 
influencia de modo tão completo e· feliz: a vida tempo· 
ral, que ae diria ·quHI que ela for lnstituida só' par,a' tor• 
n~r fella:cs oa homens, neste mundo, ·· 

o dever patriotico "º momento é, pois, um; traba• 
lhar· pela plena observancla do direito natural e do· dí· 
re.lto divino, dentro das diretrizes que a ·Hierarquia· naja 
por bem dar-nos a este respeito, · 

CJ t.; •: e o s7 
Comprem e,ccluslvamente . suªs lóilis · e seus presentes na ,onbeciaa 

ioALHARIA .. 

CASA 
&tJA 16 DE NOVF.MBRO N. 26 

IEBQIÚlla da B.na Anchieta} 

Os protestantes franceses pro
clamam seu apoio a oe· Gaulle 

• • 
CASTRO 

OFICINAS 
PROPRIAS 

• 
• 

Jf nieoe 111.111ce,aionarioa doe A.F A 'f & 
DOS relogi.Ofl • E L E C :, & J. • 

a. formação de Religiosos brasileiros, a 
obra. de restauração do Carmelo Brasi
leiro . levada a. efeito pelos Carmelitas 
holandeses, tem já aquela Escola Apos-. 
tolica dado resultados apreclaveis. ll: 
'\)a.stante animador o numero de sacer
dotes .que ali tiveram a sua primeira 
;formação. 

rambem ele, de uma. vasta comunidade 
internacional, mantem noo l!mltes de 
seu reino espiritual uma paz e Ull'\ª or
dem inviolavel, entre· as nações que 
fora da seara da Ig1·eja :,e entredeg!adlam 
com sanha reroz. Alemães, ll:1gleses, 
amencanos, brasileiros, 11.ipõc:;, todos vi
vem - os catolicos, é vii;to - em paz 
religiosa. Na Igreja, n'ão brigam. Fo
ra. dela, brigam. Porque? Pçrque a 
Igreja é a fonte da ordem, a fonte da. 
justiça, nas suas fronteiras não ha. Ju- O "reverendo" dr. Marc Boegmir, pre-

UM · Of ICIAl CATOllCO JAPONÊS PREFERE 

A MORTE 'À· PRATICA DE UM CRIME 

Ds longa data, porem,. fazia-se sentir 
·a. falta. de lugar para receber maior nu
ro cie candidatos ao sacerdocio na Or: 
dem cam1e!ita.na. 

As .acomodações eram de p1·oporçóe~ 
tlem.asiado reduzldas, mormente nos ul
tunos _anos em que, com o favor de 
Deus, maior foi a afluencia d~ vocações. 

Em _ vista dis.so, empreendeua~e. o des
dobra.mento do · predio cte modo a poder 
acolher mais . desafogadamente, maior 
numero de joven.s que aspirem a ser,vll: 
a. Deus na. Ordem Mariana por excelen
cla, a Ordem de Nossa Senhora do 
Carmo. 

!&e empreendimento vem agora de 
ser concluldo e é com justificada satis
fação e alegria de toda a Provlncla Car
melitana Fluminense e dos catolicos bra
sileiros em geral, que no doi'>1lr,.go vin
douro se procederá à benção das novas 

· instalações da Escola Apostolica de Itú. 

gar para as guerras que a. sanha agres- sidente da Federação de !greja_s protes-
sora de algumas nações desencadeou no tantes francesas, anunciou a existen-
mundo. · · ela. das mais cordiais 1·e!ações entre o 

O Papa· é o Rei dá Ordem, o Princlpe governo provlsorlo do general De Gaulle 
da ·paz, Q soberano dispensador da Jus• e diversos grupos !"9llg!osos do pais, 
tlça. Contemplando-se a luminosa 68• ' "O governo - asseverou o dr. Boeg-
renldade de seu reinado, com aà tem- ner - tem grandes desejos de1 conservar 
pestades · que estrondejam longe déle, as boas relações e as boas graças das 
uma. pergunta vem espontaneamente igrejas, . o _general Dii Gaulle e seus 
aos esplritos: se tudo se depositasse em ministros gozam do apolo praticamen-
suas mão.s, a seus pé.s, sob a. egide de te de todos os protestantes' franceses", 
seu vulto bemfazejo· e protetor, nãa _mu
daria de rumo este mundo desvairado? · 

* *. * 
>l!lsta. pergunta, fazem-na todos os hO• 

d1e11s sensatoo. E dai, para o Vaticano, 
em virtude de seu proprio isolamento, 
um, prestigio,· uma autoridade, que pa- , 
rece ·ter' chegado a seu cllmax, de tal 
maneira que o Pa.pa. - considerados 
apenas os lntere=s da phancelarla va
ticana - nada tem que-lucrar io111 sua 
ma1S · proxima participação . do~ negocios 
internacionais. i 

* * • 

Mas, evÍde11teme11te, os lnter&se:!l clll 
Igreja. não são · apen~s os do prestigio 

CABELOS BRANCOS ••• 

UMA NOVENA EM INTENÇÃO 
DA POLONIA 

N. C. - Como eco da agoúia e tor. 
tura daqueles que participaram da 
"i\Iarcha da Morte de Bataan", no
ticia-se o edificante · sacrlficio rle 
um tenente da marinha de guerra 
japonesa, que morreu para salvar a 
vida a alguns inimigos de sua patrla. 
Este acontecimento tem sido qualifl
éadd como "um dos exemplos mais 
sublimes e humanos da guerra · do 
Pacifico", no "''Vindscock", orgí!.o 
hebdomadario do· corpo de marinhe!, 
ros dos Estados Unidos: 

O fato foi narrado por um dos ofi· 
ciais. americanos, salvos pelo japo, 
nês catolico. 

"Aqueles que sobreviveram à mar
cha de Bataan, foram· amontoados em 
barcos transportes que logo zarpa
ram para as ilhas japonesas ... en· 
tre estes, dois jovens oficiais ame· 
ricanos. 

"Como animais ielvagens iam 

"Sua. generosidade ac3.bou po1· cu!!· 
tar-lhe a vida, quando um torpedo 
americano. fendeu o casco do navio 
transporte. A tripulação japona.a 
lançou-se aos botes salva-vicias,. tli?· 
pois de cientificar-se que a porta do 
calabouço estava travada. Naquela 
pocilga, os soldados americanos es
peravam a morte ... quasl agradeci, 
dos. 

"Mas subitamente a po1·ta d.o ca
labouço se . abriu e surgiu o oficial 
japo11és. Os prisioneiros· precipita
ram-se para o mar e com eles os 
dois oficiais americanos que narram 

. o fato. 
"Sobre a coberta do barco jazia o 

tenente catollco japonês, baleado pe·. 
los· oficiais superiores. Ali agonizou, 
este heroico oficial japonês, eúquan, , 
to os prisioneiros por ele salvos da 
morte ·certa, 'procuravam a salvação 
·atirando'.se no mar, uns para. morrer, 
outros para. salvar-se .. 

Somente· um catolico ê .capas de 
fazer um sacrificlo tão grande e tão 
,desinteressado .. 

São Paulo, :25 de Fevereiro de 1945 

A 1 LHA DA ESPERANÇA 
De Cruz D' Alvà , 

E' um justo dever dos que re~eberam os altos benefícios da civ!lização 
cristã - combater o nazismo cruel, o fascismo vaidoso, e ·o oiponismo trai-
çoeiro! . 

Eis o motivo deste livro, simples como a verdade. 8 poemas vibrantes _ 
de Fé :... i0 ilustrações - 233 paginas - Nas principais Livrarias - Distri
buidora em S. Paulo: - LIVRARIA TEIXEIRA - Rua Libero Badaró 691. 

INFERNO 
Pe. Vicente 1M. Zioni. 

do S. N. D. F, 

Om do& dogmas do catolicismo rêl.l· 
mente lll&Íll ataca.do pelos espíritas é o 
da. existencia. do INFERNO. 

Nem poderia ser de .outro modo. 
t Interesse do demonto que os ho

mens re percam e seJa.m para todo o 
sempre desgraçados e i11felizes como 
ele o é. 

com efeito. Dada a sua. natureza. es• 
plritu.al, o demonlo carece de materia e, 
conseguintemente, ê puro esplrito, do• 
tado de faculdades espirituais sup,rlo
res: lnte!lgencla e vontade. Embora des
virtuadas e para sempre !mposslbfiita
da.s de atingir e possuir o seu objéto pro
prio, a saber o Bem -umo e a uma Ver
dade, ou seja, Deus Nosso Senhor, e&t~s 
faculdades conservar, no dom!nio, rei.ati
va. agudeza e penetração, multo maiores 
do que a:s nossas. · 

Ademais, Satanás sabe perfe!tamerlte 
que o afastamento eterno de Deus, tal 
c6mo existe no Inferno, é o maior mal 
que pode advir à. criatura.· sabe, outros
sim, que n!nguem, de são julzo e equi
l!brlo mental querérã. voluntariamente 
condenar-se ao . inferno eterno, onde ro 
ha hediondez, sofrimento e horror. 

Doutra, parte, como o demonto nutre nm 
odlo de morte contra· Deus e os homens, 

· 1·edimldos pelo Sangue de Cristo, segue
se que, para. os poder atrair ao Inferno 
deverá. forçosamente ou negar, se~ pro
vas, a existencia de&e lugar de supll
cios lnterm!naveis; ou, pelo menos, ate
nuar-lhe a. duração, o tempo ou a qua
lidade dos tormentos. 

Ma.Is. Não convem ao demqnlo a.glr. · 
diretamente e por si só, visto como sua 
presença. monstruosa repeliria necessa- · 
.ri.a e i11stantaneamente qualquer cria
tura. Fa-lo, pois, indiretamente, valen
do-se .de ·instrumentos docels nas suas 
mãos, sumamente ingenuos e inca.pazes 
de perceber a armadilha. onde calram e 
o· abismo onde .se encontram, Tais !rui· 
trumentos. nas mã~s do demonio,. para 
a. perdição das almas · são os espíritas e 
os princlplos da doutrina kardeclsta : 
esplrltas que negam a exlstencla. d'l In
ferno, ou, lhes· diminuem a, hediondez; 
princlplos que visam demonstrar · a im• 
possibilidade de tal pena, dada a Infi
nita mlser!cordia de Deus e sua imensa 
bondade. · É sempre 11: repetição do mes
mo .argumento milhares de vezes des-

truido pelos prlncipit'.5 da verdadeira teo• 
logia. 

* * * 
A isso tudo a})énas .fazemos . uma ll-

geira. observação para Qs homens de bO)'ll 
senso, e pa.ra os que possuem inteligen
cia. bastante par.a compreender as coi• 
saa: 

A infinita. bondade e a Imensa mlse
, tjcordla. divina. i;ão atributos de Deus 
do mesmo modo como o são a sua jus

. tiça. e infinita. santidade. 
Visto como os a.tributos de Deus de

vem necessariamente existir sempre em 
Deus, segue-se que ao cast!g~r o pecado 
mortal, ou seja, a ofensa infinita contra. 
Deus, deve o Onipotente agir) nas suas· 
relações com as criaturas. ·em· harmo
nia.. com todos os seus atributos.. · Nun• 
ca. poderá. agir com um, em opo.,lção ou 
franca. desaprovação do outro. 

Logo, a bondade e a. justiça divinas, 
qúe q~erem tambem respeitar a liber• 

., da.de humana, não têm ma.ui que saneio
,, nar, para todo o sempre, aquela separa
çlio absoluta. entre o homem e Deus, li• 
vremente aceita e querida pelo homem, 
no ato do seu pecado· mortal, 

E é nesti separação frrevogavel e do• 
lorosa. ·entre a criatura e -Oeus, ·seu fim, 
que consiste a maior pena · do· !nfemo, 
a saber, a pena do dano, à · qual se 
acrescenta a dos sentidos, em castigo 
da pecaminosa conversão para as cria• 

· tura.!, proprla. do mesmo pecàcro 
mortal. 

Conclusã.o 

Diante desta doutrina e atitude dos 
espirita.s, negando e . procurando esque
cer · o dogma do lnférno; somos levados 
a pensar que eles assim procedem, não 
porque· rea.lmente não acreditem na. exis· 
tencla. do mesmo; sim porque esperam 

. por ~ meio, abafar a voz da. conscien• 
eia. que lhes mootra ser o Inferno o· lu• 
;,,ar dos seguidores. de Satanás e de todos 
aquele:, que 11vre e espontaneamente lse 
afastam da verdade e !ànatiéa.mClnte · se 
apegam ao ·erro· e à mentira. 

&piritas do Brasil! Enquanto ê tem• 
po, meditai um pouco no· abismo que es
tais abrindo para a vossa alma, aceitan
do, e · praticando a doutrina. que o 11spi• 
rito infernal velu plantar na terra -e 
que vós, sem o pêrcebcrdes cha)nals pa. 
radoxalmente ESPlRITISMO. 

. . . · .. 

CONGRESSO EUCARISTICO' ao SANATORIO 
i ( NOSS~ SENHORA 'UF lOUROEr .· ..... . 

O PROGRAMA DAS PIEDOSAS HOMENAGENS A JESUS HOSTIA 
Co11.!orme temos 11otlclàdo, nos · dias 

. 5, 6, 7 e 8 de abrll p, v. realizar-se-á. o 
1.o Congresso Euca.rlstlco · do sa,na.torio 
Nossa. Senhora de LOurdes. Não só o 
prinlelro 'deste sanatorlo, mas, na reali
dade, o primeiro Congresso Eucar!zt!c• 
que se realiza em um hospital ·do Bra• 
s!:l, talvez mesmo do mundo, 

Alem dá homenq,gem que se ,preten
de prestar a Cristo Rel, deseja.-se arden
temente que esta. manifestação de Fé 
seja. repetida em ·outras organlzaçõe.s hos
pitalares para maior glorlflcaçã.o da sa
grada Euca.ristia. 
~ necessario, que este congresso E_uca

ristlco tenha a. maior repercussão · pos
sível, sendo necessario para -isso, que· o 
apoio da população catol!ca. ele São Pau
lo . seja irre.striti:>. 

O PROGRAMA 
· o programa,, já elaborado e aprovado 

por s. Excia., o Sr. D. carlos Carmelo 
de vasconcelos Mota, é o· seguinte: 

Dia 5 de abril - "Ven1 creator" 
cantado pelos coros dos semlnari..stas 
Sa;Jvatorianos e cio verbo Divino. As 9 
horas, Mi.lisa solene de abe1'turf que se
rá celebra.da no Altar Monumento por · 
O. Carlos Carmelo de Vasconceloo Mota. 
As 15 horas haverá. a, primeira 68SSãO 
de estudos, sendo apresenta.da.s duas te
ses: "Eucaristia, remeci!o de todos os 
males,,. e "Eucaristia, penhor de imor• 
talidade", pelas srtas. Jaci Viana e Ce
cilla Sá., que gentilmente aceitaram L 

convite da Comissão Executiva .. 
Dill. 6 de abril - Missa às 9 horas. 

celebrada, pelo Revmo. Padre P1·ovincia.l 
do Verbo Divino, pregando a.o Evangelho 
o I:tevmo. .Padre Caio Castro, s. V: D. 
As 15 horas, durante a sessão de estu
do:!, serão 1.presentadas mais duu teses: 
''Eucaristia, monumento de amor" t 
"Eucaristia e o sacerdote". 11or uma 

representànte · da Federa.çlió das Filhas 
de Maria, e pela srta. Marila Magno 
Ferreira. 

Dia 7 de ab1·il - As 9 horas, Missá ~o 
Saba.do elos Sacerdotes, falando ao Evàn
g9Jho o ,,Revmo. Pe. Olavo -Scar, DD. 
Ifüetor da Adoraç~o Perpetua. de Cam
pinas. As 15 horas, na sessão de estu. 
do~. serão apresentadas as teses: "A 
Eucaristia e a santls.sinla Virgem Ma
ria." e "Jesus Hostla. e a minha· hos• 
tia" •. respectivamente por uma Irmã• 
z!nha da. . Imaculada Conceição e pela. 
srta, Beatriz Ca.xquejo. 

Dia 8 - Na Missa solene de encerrà• 
mento, haverá · a comunhão geral dos 
homens, sendo após maugurada a una
gem do Sagrado Coração de Jesus no 
jardim do asilo de Vila Mascote; e 11m
çada a pedra 1undamental da gruta de 
Lourdes, . no local do Altar Monumento. 
As 15 horas, com a presença de s. Excill., 
Revma. O. Carlos Carmelo de Vas.• 
conceloo Mota, ha-.erá a solene sessão 
de encerramento, seguida da l'roCi.li.são 
Eucarlst!ca. ' 

As lruicrições dé congressistas, · pode• 
rão ser felta.,s no secretariado geral, à. 
rua Aur_ellano Coutinho, 109, na. Curla 
Metropolitana, na Rádio Excels!or, n.a 
rua Marconi, 34, 6.o andar, sala 63, e 
na casa Isn.ard. 

. Todos os catol!cos de São .Paulo de• 
vem cooperar para que esta manifesta• 
ção de a.mor a NOlilSo Senhor Jesus Crls• 
to tenha o maxlmo brilho possive1. Que 
cada um coopere denti·o de suas -posses 
para o 1.o congresso do sanatorio ·m,5-

. sa senhora de l,our61e.s. Os cartões dé 
congressistas, variam de Cr$ 5,00 a 
cri soo.o.o. 

Nos dias do Congresso providenciar• 
se-ã. facU condução para o sanatorlo, 
devendo partir onibus do· Broklin Pau
lista em numero suficiente. Pela. im• 
prensa dar-se-ão noticias a este respeito. · · dlplomatlco. A Igreia ê · Mãe. Pode 

ser que, no exclusivo intuito de proteger 
a seus filhos, ela consinta· em partici
pai· de seus conventos, e introduzir um 
i,ouco de · amor e çle ordem em 
suas relações. Neste ~ent!do, pode mes
mo ser que ela deseje essa oportunida
de de fazer o bem. Mas uma coi.sa é· 
certa ... Se o Papa aceitar e= oportu
ni<lade, não é senão para bei.eflciar o, 
rr,undo desinteressadamente. 

iím grupo de oficiais poloneses na, ES• 
cocia, pi•opa.garam a . idéia: de fazer em 
todos os paises amigoo uma novena à. 
Sant!.'lSima Virgem do Perpetuo socorro 
para que 'Deus abrev;.~ o tempo de mar
tlrio do povo da Polonia e· lhe dê 
a plena e verdadeira llbe1·dade. 

encerrados em pequeníssimos cala
bouços, tão Imundos que era '.fmpos
sivel deitar-se. Quas! não· se podia 
respirar, porque havia falta de ar. 
O mau cheiro que emánava dos cor· 
pos Imundos, das feridas purulentas 
etc., torturava as narinas. D.e vez E'!ll 
quando entrava um pouco de ar fr&s· 
co. 

"Eete era , proporcionado por um 
Jo.vem oficial japones, que furtiva
mente abria a .comportá que fecha
va o calabouço, conseguindo Jogo 
mais explicar. aos prisioneiros o 11eu 

A DECENCIA NOSlRAJES FEMININOS 
Todo.s · os saba.dos, ao meio dia, "pela 

Radio Excelslor, faJ.a;á uma· das inter
nadu. congressistas, dándo informações 
sobre o Congresso. Periodicamente es
ta. mesma emissora Irradiará o hino do 
Congresso, gravado pelas propr!as ln• 
terna.das. 

"Os pugnazes O'Callagans" 
Quatro Irmãos catolicos da região do 

Tyne, na Ing!a.terra, foram alcunhado.,, 
· entre as· forças brita.nicas da Afrlca e do 
Medlterrano d, "os pugnazes O'Çalla
gall8 '.' .. o tenente-comandante ct.rurgi~o 
Jerome, e major Wllliám O'.Callaga.n são 
medicas; Frei James e· Frei Corneliu:; são 
Padres e CapeJãés Junto às tropas. O 
ult.lmo i·ecebEJU ferimentos na Tunisla 
quando a ambuJancia em que viajava 
pa.,;sou sobre uma mina. Na Sicllla., sob 
pesado bombardeio de· artllharl.t, um es
tilhaço de granada penetrou-lhe .na per, 
na; ele arrancou-o e seguiu. Não ap
mira, pous, que ~ homerl8 _de Y<11r-ksl1lre 
de seu réginlento, os "green Howards".
dlg1-m dele que á "'~- fi,i1U'<!. · lQl'Ml• 
ºªYl}U'!,, - ~ . . ·-- -··---· 

A novena. teve · 1nlclo em 29 de no. 
vembro e terminou em 8 de dezembro 
de 1944. Sua Excia. o Arcebispo da Es
co,,çia, M:ons. Me Donald, aprovou e deu 
tuna benção especial, 

A Polnnla é teatro de grande 
sofrimento 

Wla4y~law Folkluskl, ministro de cut
tos do governo polor.•~ .. manteve uma 
.longa. conferencia com o Nunclo 
Apostollco junto ao governo ,da Polo
n ia,' E;,:mo. Revmo. Sr. D. WU!làm Oód
frey, e com o Exmo. Revmo. Sr. D, 
Bernardo Griffin, Arcebispo de West
mlnhter. 

Tratou-se na conferencia de àssuntos 
· · re!lglosos e sociais, relatlv()s à ocupa .. 

ção · da Polonia por tropas nazistas e 
. · común!.sta~. O m!ni:itro Folklusk! ln

' torn1ou aos altos P.relados da Santa. Igre
. jrt, elos . sofr!ment9s que ams~m- fl ~-
. ~ ~-i i~ 1&~lia • . .. 

. modo de proceder. ' 
"O jovem oficial era catolico, ba

via sido convertido pelos Padres de 
l\Iaryknoll. 

"Todos os dias arriscava ·a sua vi
da num gesto de caríàade ... tão só 
porque era catolico ! 
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Oportunas determinaç.ões · do Cardial 
Buenos Aires Arcebispo de 

N. C. - "Que os sacerdotes jncul
que.m, e velem· tambem os pais e 
mães de familia com suas palavras 
não menos que seu exemplo, o es-
11frito · de modestia e de temperança 
cristã que nos faz ver esta vida co, 
mo periodo de prova em que devê
mos abster-nos das concupiscencias 
que lutam. contra nosso espirito". 

. reêordou em nome de Sua Emcia. · o 
CiÚ·deaf Santiago· Luis Col)ello, Ar
cebispo de B11enos · Aires, o Secreta· 
rio. Cba.nceler do Arcebispado, ao 
enviar aos Parocos, Capelães, _ao 
cerdotes e Superlores de comunida
. des religl(\sas, uma. circular que l'lil 

. produz as .dlspcsições do Ep!scopa,
. do Argentino sobre a modestla cr,~ 
ta. · 

· "Não estão de conformidade com , 
P\Odestla: er1etã ·-~-. <:antinua o · texto 

- n~m a promlscuii'.1.de de sexos nu 
piscinas de natação, e Blll certas di
versões do verão em que o traje é 
completamente inadeq11ado para es
t~r fora da agua, nem os trajes fn .. 
convenientes. de alguns esportes pu
bUcos· femininos, como concursos gi· 
nasticos, concursos de beleza, exr,o
sições vivas dé modas improprias" . 
No referente à modestia .no vestl~o 
das mulheres que frequentam a igre· 
ja e os sacramentos elas terão de 
conformar-se com as recomendações 
dadas à Juvontude Catollca Fem!hl
na, no ,Congresso realizado e~ Roma, 
em 1940. "Para a Igreja, o vestnarlo 
tem que chegar ~té o nascimento na
tural do colo na parte superior; na 
inferior a_té m11i11 abaixo do joelho, 
·e as mangas largas a.tê. <:obrir ,G ·lin• 
' tebrai;oJ•. . . . . -. - . ----:--: - --
.. - ... 

Dr. Durval Prado 
Medico •>otilleta 

K. Senn<lor l'aalu ·t1:Kldlo, ar, 
i.o .. nd, • !Salas ó l~ • 13 • lt 

llll!!Q. lla ttua Josê 13nnt(A01<>1 
Con11.1 com nora m,u,11t1 .. oelõ 

·ra1.1 a-iau 

TANAGRAN 

~IM: es1velav 

à CBtdher. ' 

Otimo fortifican-

te feminino 

Formula do Dr. 

repedino. Mercf 

de seus honno• . 

ranagr•n remoça 

• 
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KIS 
Preparado incomparavel para igrejas e casas de familias, pens5es, 

hoteis, e automobilistas. 
Com este preparado os metais ficarão limpos e brilhantes em um 

minuto sem serem riscados. E.specialissimo para metais finos como ouro, 
prata, metais brancos, niquelados, prateados, dourados, etc. Limpa tam
bem toda especie de objetos caseiros como talheres de aluminio, de alpaca 
e de qualquer metal, vidros, espelhos, marmore, azulejos, celuloide e 
muitos outros objetos. Este preparado constituirá as delicias das senho
ras donas de casa na limpeza dos objetos caseiros, e de toda_s as pessoas 
que o usarem. 

Remete-se para qualquer Jogar mediante a remessa da importancia 
ou pelo reembolso postal, livre. de parte os seguintes preços: 

1 tubo Cr$ 3,50 - ½ duzia Cr$ 15,00 - Maiores pedidos maior redu
ção - F. E. Lopes - Mogi Guassú - Est. de São Paulo. 

50 ANOS DE SACERDOCIO 
No proxlmo dia. 15 de abril, o Exmo. 

;Revmo. l\Ions. A11pio Odier de Oliveira 
:restejará suas Bodas de Ouro sacercto
ia.is. 

Sua Excia.. Revma., que pertence ao 
'::Revdo Clero da Arquidiocese de Maria
na, onde exerce as funções de Vigario 
Oera.!, deverá ser muito cumprimenta.
ido ne.ssa. ocasião. 

·Mons. Aliplo de Oliveira, que ocupa o 
!cargo de Presidente do Cabido Metro
lIJO!itano, foi agraciado pela Sa-nta Sé 
JCOm a dignidade de Prelado Domestico 
ide Sua Santidade. 

Para. comemorar condignamente a 
grande data, será reallzada na Arqui
diocese· de Mariana, uma serie de festl· 
vldades, que obedecerão a.o seguir.te pro
grama: 

_1 - NA CATEDRAL - Missa canta.
lia. por S. Excia., Asslstencl.a P011tifical 
do Sr. Arcebispo de Maria.na. coro 
do.s dois Seminarios. Cumpl'imentos e 
homenagens das Exmas. Autoridades, 
,Associações e fiéis do Curato de Sé. 

2 - NO PAÇO EPISCOPAL - Almo
i!;<> oferecido pelo Sr. Arcebispo, a que 
comparecerão os RR. Coneg0s do Cabi· 
do, Reitores dos Seminarios e convi• 
p'ado.s. 

3 - NA RESIDENCIA DO HCIMENA• 
GEADO - saudações e cumprimentos 

do Revdo. Clero, dos Seminaristas, co
legio Providencia., Grupo· Escolar "D. 
Benevides", Externato Marianense, Es
cola S. Estevão e delegações paroquia.is. 

4 - NO SEMINARIO MENOR - So• 
lenlsslmo Te Deum Laudamus, nr Cape
la em que o Jubilado celebrou sua l .a 
Missa, a 16 de abril de 1895. sessão 11· 
tero-muslcal, pelos alunos de ambos ·os 
Se minarias. 

5 - NO DIA 16 - Partirá Mons. Ali
pio para. sua 'cidade natal, Sant' Ana de 

·Ferros, de que foi estiínadlssimo Paroco 
dura.nte 19 anos e onde, em 1926, o sur
preendeu a merecida Provisão para Vl
gario Geral da Arquidiocese. 

Nessa Paroquia estão sendo prepara
das grandes e slgniflcath•a.s horr.enagens 
a S. Excla., sobressaindo a oferta de 
Bolsas perpetuas de estudo, em benefi
cio dos alunos mais dedicados do Semi
nario Maior São José. 

NO_TA - Por determinação âo sr. Ar· 
ccbispo, em todas as Paroquias haverá, 
de vespera. ou mesmo 110 dill, jubilar, 
Missa rezad:i. por tntenção do virtuoso 
festejado, competindo aos RR. Viga.rios 
e Diretorias de Associações - ofícios ou 
telegramu.a ao Jubilado, manifestando 
sua devotada adesão às merecidas ho
menagens ao seu venerado Vigarlo Geral. 

LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS 
Departamento de Cursos 

Pouco após sua fundação, cuidou 
a Liga das Senhoras Catolicas de 
iniciar, €m sua sede, cursos livres de 
;portugues, francês, inglês, taquigr:i.
fia, datilografia, corte e costura, que, 
regidos por. professoras competentes, 
tiveram franca acolhida. 

l\Iais tarde, ciosa de estender sua 
ação à numerosa classe de moças 
que trabalham no comercio, fundou 
o Curso de Auxiliares de Escritorio 
e um curso anexo de preparatorios 
que, desde fevereiro de 1935, vêm 
funcionando com perfeita regularida
de e sob reconhecimento estadual. 

Tendo por finalidade dar às suas 
alunas um prei:iaro técnico comercial 

vida pratica, buscam um curso rap!
d >. Co1ístarão dele as seguintes ma
terias: português, aritmetica, datilo
grafia e taquigrafia. Sua duração se
rá. de 1 ano. Funcionarão tambem na 
Escola os cursos livre_s diurnos de 
português, francês, inglês, datilogra
fia, taquigrafia, corte e costura e, à 
noite, para moças que,· já nas lides 
comerciais, desejam melhorar seus 
conhecimentos, serão os mesmos re
petidos. 

O movimento de alunas e matricu
las nestes ultimos 4 anos, a contar 
de fevereiro de 1941 até dezemb1·0 
de 1944, foi o seguinte. 

de real valor e uma solida formação ALUNAS: 
:profissional . catolica,Uá conf~iu ~- , , ,Curso:! t1~· Auxiliares \de, Esc1·. 
Escola 116 diplé)mas de Auxiliare_s .<l,e Cur~o de PrepaI'atorios .... . 

264 
103 
507 Escritorio a moças qu·e, por sua com-. Cursos livres diuruos ...... . 

l)etencia têm sabido preencher com Cursos livres· noturnos (3 

25.r €ficiencia colocações em repartições anos) •••••• , • , , , •....•. 
:pubUca-s, bancos, escritorios e esta
belecimentos comerciais. 

Em consequencia, porem, do de
creto-lei de 29 de dezembro de 1943, 
(lue reformou o ensino comercial- e 
com o fim do enquadrar a Escola. no 
regimez, federal, foi ·requerida inspe
çãL para o Curso Comercial Basico 
que tambem conferirá às alunas o ti
tulo de Auxiliar de Escritorio. Terá 
o novo curso a duração de 4 anM, 
funcionando anexo o curso de prepa-
1·atorios. 
· Será iniciado. ainda. este ano, um 
Curso Comercial Pratico para as mo
ças que, desejosas _de -Ingressar na 

Transcrevemos de Verbum (dezem• 
·bro de 1944): 

Em dois planos diversos pode si
tuar-se o estudo das relações entre 
o catolicismo e o totalitarismo: no 
plano das ideias e no dos fatos. 

Questão doutrinaria e questão po-
1itica. Sob o primeirn aspecto a dis· 
cussão é, por assim dizer, atemporal: 
transcende as contingencias da his
toria para colocar-se no firmamento 
,sereno das necessarias relações· 
ideais. O encontro no domínio da po-

· ]itica, este mergulha em cheio na tra
'~edia que se desenrola no cenario 
da vida contemporanea, com ó inte· 
resse empolgante de um espetaculo 
-que contemplam os nossos olhos e 
<a animação de paixões fundas e vio
lentas. 

A rigor não fora Impossível sepa, 
rar-se o exame destes aspectos fun
damentais. As doutrinas poderiam 
discutir-se academicamente sem a 
:preocupação das suas ressonancias 
nesta. ou naquela fa:Se !ia historia. 
Mais dificilmente, mas ainda assim 
com um maior esforço de abstração, 
não fora de todo impratlcavel balan
cear os fatos prescindindo das dou
trinas que os explicam. Não segui
remos ·por esta via. Num momento 
dominado, como nenhum outro, pelas 
maiores tentativas de expansão tota
litaria, num ambiente social em que 
l)ropagandas- menos escrupulosas 
procuram lançar confusão nos espíri
tos, semeando suspe'tas de coniven
cias totalitarias por parte da Igreja, 
o dever de encarar o problema na in· 
tegridade de 1,eus aspectos Impõe-se 
como uma responsabilidade a que 
ise não pode furtar a consciencia, 

I 
O totalitarismo hão nasceu e:n 

nossos dias por geração espontanea. 
O nome é novo, não é nova a reali
dade que ele exprime. Antecedentes 
historicos - fatos e ideias - já ha
viam preparado o caminho a esta 
exphsão de imperialismos vampiri· 
zantes. 

A Revolução Francesa endeusara o 
individuo. Proclamara a sua onimo
da autonomia e reduzira o papel do 
Estado ao de simples guarda da or
dem jurídica. Kant, seu cóntempora
neo, limita as funções do -poder po
litico às intervenções indispensaveis 
l)ara manter o equilibrio e11tre as li
ber'dades em conflito. Assegv.rar a 

....... -."·_;-~.--

Total 1.131 
MATRICULAS: 
Curso de Auxiliares de Escr. 264 
Curso, de · Preparatorios . . • . . 106 
Cursos livres diurnos . . • . . . 647. 
Cursos livres noturnos 517 

1,r,34 
As aulas terão in'.cio no_ proximo 

dia 13 de março, estando abertas as 
inscriçoes para o curso de admissão. 

devo tito 
"LEGlONAHIO'· 

coexistencia das liberdades dos ci· 
dadãos, Elis a sua.__missão, mi.ssão r,e· 
gat!va, missão policial: Desaparecia 
assim o centro positivo de unidade 
e solidariedade soc:al, para o qual 
devessem convergir as· liberdades m
dividuais. As consequencias · dissol
ventes deste individualismo extre
mad::i não se fizeram esperar. No 
campo economico, sobretudo, for,un 
ma.is 1·isiveis e mais desastrosas. 
Exploração do fraco pelo forte, do 
trabalh, pelo capital, exacerba~âtl 
dE.".lta terrível questão social que, há -
mais de um seculo, é o espectro ne
gro que paira rio horizonte, como a 
mais grave ameaça à nossa civiliza
ção. A reação não podia tardar. Con
tra os desmandos do individual sur
giriam as reivindicações do s.oc'al. O 
g1 upa reafirmaria a sua força contra 
as unidades centrifugas que o desa• 
gregavam. E como as reações pro
fundas _carecem de freios regulares, 
a um excesso se oporia outro exces, 
so. O pendulo não se deteria na po
sição de equilíbrio e oscilaria de ex
tremo a extremo. Contra o Individua
lismo mobilizar-se-ia o socialismo. Ao 
Estado que apenas montava guarda 
para a tutela da ordem juridica se 
substituiria o Estado, providencia 
universal. O poder publico que, antes 
contemplava, indulgente, o uso e abu
so de todas as liberdades "deixan
do-as fazer", passaria a ser um go· 
verno monopolizador e disciplinador 
de todas as formas da atividade ci· 
dadã. Economia, educação, ciencia, 
moral, religião, familia profissão, 
igr<> · t, todas as modalidades da cul
tura humana, todos os tipos de agr<1-
pamentos sociais passariam a mover
-se ao ritmo de um compasso que re
geria, podéroso e incontrastavel, to

-da a imensa orquestração social. Foi 
nestes ·ambientes reacionarios dó so
cialismo que incubou e depois se de· 
senvolveu o germe do totalitarisli10 
de nossos dias. O comunismo é ape, 
nas uma das formas extremadas do 
socialismo. Nas fileiras socialistas 
militou varios anos o futuro funda, 
dor do fascismo. Ao seu nazismo quis 
Hitler, para lhe frisar a origem e a 
orientação, se lhe impusesse o 11ome 
·de naci!.nal-sociallsmo. 
- Enquanto assim as propagandas 
apaixonadas preparavam as massas 
para saudar nas novas ditaduras 3. 
saivação · contra a inef1c1encia. e a de-

~~ga~ão g2 E~a~ li!2~~~~~-~ 

LEGIONA RIO 

Intenção de Março do A~ost_o!ado da Oração Íegªiiºú ;ãt~ªºd

v·e rm 8 Ih a 
"Para que se volte à verdade e a ret1dao na vida particular 

Quertl fala em retorno à verdade e à. 
retidão na vida particular e na vida. pu
blica dá· a entender que essa verdade e 
retidão, tão desejaveis na vida de cada 
individuo e nas relações dos homens en
tre si, já não existem. 

Sem entregar-nos a. um pessimismo 
desalentador que se compraz em exa
gerar os desmandos da horn que vive
mos, somos contudo forçados a confes
sar que hoje, mais que nunca, se fa
zem sentir os efeitos funestos da falta . 
de verdade e de retidão, seja ria ,Ida 
particular, seja na vida publica. 

Todos encarecem a uma voz essa fa
lha. lamentavel da sociedade hodierna. 

A hipocrisia e· o· mais· refinado· ego is•. 
mo reinam sem peia por toda a parte. 

As na.çõ~s pa.rece que perderam de to
do o senso moral. Os tratados que fir
mam entre si têm vida. efemera.. Sub
sistem enquanto não entram em jogo 
interesses suba.Jternos que, levam tudo de 
vencida. 

Estipulam-se os tratados 'e pac_tos de 
amizade com multa solenidade e pro
testos de inquebra.ntavel f!del!da.de. Ama
nhã, esses pactos são dissolvidos com 
a mesma facilldade com que foram fir
mados. 

A consequenc!a desse grand"' mal . é 
um 1utuoso estremecin1ento das · relações 
il1ternacionais. Nenhuma nação se fia 
de outra. Ha nações fracas e fortes, 
.:JU i1ações que têm direitos e outras que 
não os têm. O direito cedeu o lugar 
à força bruta. Desencadeou-se o atual 
ca.tacllsma ao invadir a Alemanha a no
bre Polonla. 

Coligaram-se as grandes pote~
ra defender os direitos sagrado: daque
le povo oprimido. Hoje essas mesmas 
nações, esquecidas de seus compromls· 
sos,_ sofismam miseravelmente para Jus· 
tiflca.r a prepotencia. da Russia triun
fante. 

Nas relações social.s, dentro dos limi
tes de um mesmo país, nota-se a mes
ma falta de sinceridade e de retidão na
tural. ' 

NA VIDA SOCIAL 

A ,·ida social torna-se em extremo 
penosa Po,r falta de confiança mutua en
tre os homens. 

Não ha sinceridade, não · ha retidão 
ne.;se constante entrechoque de inte
re,}Ses que caracteriza, a socieda.cte' do~ 
na&OS dias. 

Verifica-se à letra a palav1·a "º 
Apostolo: "Cada um procura o que é 
seu,'. 

Buscam-se vias tortuosas para · atln· 
gir fins ilicitos. Triunfam os mais es
perto~. Desfazem-se os compromissos 
com o maior cinismó. 

Antiga.mente empenhava. um homem 
a sua palavra e. era o bastante: hoje o.s 
documentos solenes não têm valo!'. 

, A mais detesta.vel · burocracia tenta 
restringir _ as desa.stro~ _ consequencias 
dessa 'fái'tâ:-Cde caratéf' mas seu efeítô ê 
contr,aproducente. · · .Quànto maior. é o 
formalismo · burocratico, · mais se- desen
volvem a · venalidade e os embustes de 
todo o · genero · para frustrar as disposi" 
ções da. lei. 

O suborno se ·a.lastra. ·de modo_ pavo
roso e ·os que se. limitam a apoia.r~se nas 
garantias da lei nada conseguem. Os 
industriais e comerciantes incluem · em 
seu orçamento uma grande 'verba para 
esse fim abjeto, e os que apelam para 
o dever. para a conclenc!a falam uma 
linguagem que quase ninguem entende. 
Cometem-se injustiças clamorosas. Não 
têm nmpero os que só se curvam dian
te do dinheiro. O intereS/\e pecunlar!o 
ê o movei de tudo e são legião os que, 
sem a menor hesitação, sacrificam o 
dever a. esse !dolo. 

Diante dele eclipsam-se e: sentlmen-

e -na vida pública" 
' ' 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
tos ma.Is nobres, inclusive o amor à 
Patrla. -E= hecatombe moral é co11se
quenc!a do amortecimento da fé. 

Os homens perderam de vl.sta o so
brenatural. Os unicos valores que exl.s
tem são os valores materiais. A vida 
boa· é a. vida de abundancia e de con
forto. Riquezas _materiais - constituem 
a ambição dominante. Só se epaJ.tece 
o Ja<lo material da natureza. humana. 
A pro&'lecução da felicidade. · é a gran· 
cfe preocupação da vida; por felicidade, 
porem, se entende não a alegria espi
ritual, mas tão somente o prarer flsico. 
E a vida não ha de tórnar-se cada vez 
mais cara? E a civilização náo ha de 
ser .atingida .em seu amag<l? Que ma
ra vlllia que a -Órdéin do mundo . degerie-
1'8 nesse caos medonho que . desnorteia 
a _todos? A sede do. ouro torna o ho
mem ardilosa, duro, !nsenslvel, incapaz 
de cqoperar nos grandes movimentos re
genera.dores da·,, sociedade. · 

Tudo isto está · clamando · por Deus. 
Vivemos em uma. ordem sobrenatural. 
Temos necessidade da graça pa.ra viver
mos vida. digna de . um homem. Quan
do a vida- é desespirituallzada degrada-se 
o homem. O homem reduzido ao nivel 
do .animal torna.-.se desleal e h!pocrita:, 
jamais saberá reconhecer e respeitar a 
autoridade, é inca.paz de a.mar a seus 
semelhantes, jamais se animará a tra• 
tar seu proxlmo com a devida justiça; 

NA VIDA PARTICULAR 

Tantas e tão grandes mlserlas sáo um 
reflexo da secularização da vida., da 
ausencla completa ·do. sentimento reli
gioso. 

Dai todos os desmandos que lnfellcls 
tam a sociedade. Reina detbragadamente 
a Infidelidade conjugal. Desaparece o 
familia na· voragem das praticas anti
concepcl011ai,s. Enxameiam os escan_do
Jos por toda. a parte. Chegou o mal a 
tal ponto que os homens de cara.ter, que 
se revoltam contra certas lnfamias, são 
tidos em conta de fracos, de espírito, de 
retrogrados, de falldos, cie homens, em 
suma, que não sabem viver. Que coisa é 
a· verdade? perguntam . eles distraida
mente, como o fez Pilatos a Jesus CrJs· 
to, sem nem sequer aguardar a respos
ta. Retidão moral? Que s!gilif!ca. Is· 
só? Sô conhecem eles uma norma de 
vida: locupletar-se de qualqutr ma
neira. 

Um jovem advogado catol!co la\nen
tava.-se a um colega de profissão de que 
encontrava. em sua. fé o ma.ior obstaculo 
para -triq1ífa1· na. vida.. Se pudesse - . 
disse ele - a· exemplo de outros mui
tos, dar certos passos que· a religião 
próibe, muito outra. seria. a minha situa
ção. como isto é doloroso! Se assim 
pensam os que devem, por vocação, -ser 
à luz do mundo e o sal da terra, donde 
poderá vir a regeneração da sociedade? 
O homem nunca.' perde por dizei a ver
dade e por manter-se no caminho .do 
dever. Os _. catollcos: que, em sua vida 
particular, não são o ·que d~v.eriam ser, 
que. 'transigem, por intefêsres'-rastéiros, 
com as mais elementares obrig!Í.ções de 
,Estado, dão. um grande es·candalo e· con
firmam os maus em suas vias escabro
sas. 

Fel!zmente, nem -todos pensam a&sim. 
HP, homens, embora; sejam (lStes cada 
ve~ mais raros,. que· ainda. ·põem acima 
de tudo a conciencia. e ingressam de 
cabeça erguida no reto caminho do de
ver. Os propr!os dirigentes dos povos, 
em horas tormentosas, procuram a co
laboração de · homens de fé, por julga
rem-nos incapazes de ijertos deslizes. de 
certas vilezas a. que se entregam sem es
crupulo. os que não temem s Deus. 

A reforma da sociedade virá da refor
ma dos Indivíduos. Não são \IS leis que 
modliicam .a_ menta'lldade de um povo, 
mas o respeito dos postulados morais. 

Mudam-se os regimes, surgem novas 

formas de governo com promessas Jlson
geiras de transformações radica.is. En
tretanto tudo conttnua da mesma ma
neira, se é que não se agravam os es
canda.los que em vão tentaram. remediar. 

A causa desse descalabro está ·nos ho
mens que não prestam, que não têm ca
rater,. que não temem a Deus ~ que por 
Isso mesmo não conhecem nenhum 
obsta.culo quando se trata de satisfazer 
suas loucas. ambições. . 

Mentem com a maior desfaça.tez, lan
çam mão da duplicidade para ilaquear a 
boa fé dos que lhes caem em mãos. Esses 
desalma.dos, à. semelhança· dos juizes cor
ruptos de que fala a Escritura, têm as 
mãos cheias de presentes. É esse o 
peso que faz pender a balança íià 'jw;~ 

tiça, 
cantam as gra11dezas. da Pa.trla, o 

futuro risonho que a espera, o dinamis
mo dos hómens que a dirigem, mas des
graçadamente tudo Isso só serve de mu
carar um sentimento de natureza bem 
diferente. 

o g€Sto que acompanha essas retum
bantes manifestações de - .amor à Pa
trla tornou-se prosaico. Já não ,levam 
a mão ·ao coração,. mas ao _estomago'. 

O patriotismo para. uso externo: o 
egolsmo é que domina nei;sas vidas cor
roida:; pelo materiàllsmo despudorado. 
Não basta ela.mar contra ta.is abusos. l!l 
11ecessario levar o, maéhado à. raiz_ da 
arvore. Se os que vivem a malslnar ·tão 
abomlnavels mlserla.s tratassem de ser 
em sua vida particular o que deveriam 
ser, se se convertessem em fermei;ito, não 
de malicia, mas de i:egeneraç!lo social. 
ma.Is hoje ·mais ·amanhã ver!amos re• 
pontar a luz em meio das trevas e a 
conclencia. e a retidão· moral retoma.• 
riam seu posto dé honra, Oxalá to
dos puressemos em pratica a palavra de 
Cristo'! "Brilhe pois assim a vossa 
1uz diante, dos homens. ·para que vejam 
dS vossas boa.s obras e glorifiquem a vos
so Pai que está no céus": (Mat. 5, 14), 

LIÇõES DO MESTRE 
l 

Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade 
e ·a Vida.. Caminho, não conhece· as ve
redas sinuosas da falta de retidão; Ver
dade, detesta a mentira a a hipocrisia; 
Vida, condena_ os desregra.ment~- morais 
que causam a morte dos sentimentos 
mal.s nobres da humanidade e o que é 
pior, a · morte eterna, merecido castigo 
dos que repudiam os bens do espirlto e 
só busc.a.m as mi.serias dá , ida efemera. ·· 

· Durante sua · peregrinação por' este 
exil1o, o Mestre paciente, condescenden
te para com todas as -fraqueMs . da po
bre criatura humana; teve _ sempre pa
lavras terr!veis para verga.star a hipo
crisia.. 

Quer que sejamoi; sinceros em pala
vras e obras.. "Seja · o vosso .-falan sim, 
s!m; não, .não. O qUe va.1 alem dl.5.so 
procede do mal".' (Mat. 5;' 37). 

Condena a. vã ostentação no exerclciio 
das boas obras:'· ·"Guardai-voi; de fazer 
as vossas bOas obras diante · dos homens, 

"·''c'õ_m o f!m'ii:lê- serdes víst&':;})Or. eles; 
doutra sorte· não tereis - a recompensa 
junto ao vosso rai que está · nos 'Céus. 
Qua.11do )?Ois dás esmolas. não faças· to
car · trombeta. diante de ti, como fazem 
os. hipocrltas nas Sinagogas e nas rua.s, 
para serem honrados pelos homens. Em 
verdade vos digo: já . receberam a sua 
recompensa". 

... ·~E quando orardes, não haveis de 
sér como os hipocr!tas"que gostam de re
zar de pé, nas Sinagogas, e nos cantos 
das ruas. para serem vistos dos homens". 

• . . "E quando· jejuais, não vos po
nhais tristes como hlpocritas, que des

. figuram os seus rostos para · fi..zer ver 
aos homens que jejuam". (Mat. 6, 1·5). 

São · Paulo, eni suas epistolas, insiste 
frequentemente · nessa santa simt,I!cida.
de e retidão que deve ser o ·caracterlsti· 
co de todo cristão: "Quanto ao mais, 

------
Pe. · Ascanio Brandão 

As' vitorias russas crearam entre nós esta conv1cçao erronea e peri
gosa _ de que o regimen sovietico é o ideal sonha?º ~ara. o mundo ap_ós
gue1·ra e de que, afinal, o comunismo nunca foi,. nao e, e nem. sera o 
que dele pensavam<ls e pensa a Igreja. H9uve mesm~ quem, Julgasse 
11ecessario arquivar a Encíclica "Divini Redemptoris" de P10 XI. · · 

Ha um prurido de sovietismo de stalinismo, e a mistica do comu
nismo velada ou abertamente vai' se revelando aqui e acolá - atravez 
do ba,sbaque e dos elogios desmesurados aos triunfos do Csar de todas 
as Russ.ias na diplomacia, na guerra, e nas armas. _Já não se. faz dis
tinção entre a nação, o povo russo que luta pela patria, e o regunen que 
o tiraniza despoticamente num totaH!arismo. mais terrível que o d_o Na
:i:i&mo e o do "Facismo. Aquela reaçao form1davel de um povo fendo na 
sua patria e disposto a lutar com todas as energias, pela sua ~efesa, con
sideram alguns apenas fruto de um regimen, belezas do comumsmo, prova 
real de que s6 da Russia pode vir a salvação para o mundo! Como se 
ouvem despauterios e panegiricos absurdos de Stalin e do sovietisn:io! 

-Os _comunistoides nacionais-andam assanhados e~ ousados.:- Agora ,a tahca. 
é ocultar-se atraz das brilhantes vitorias russas contra o inimigo comum. 

Esqueceram-se alguns católicos de que Pio XI na "Divini Redempto
ris" nos diz: o comunismo é essencialmente mau. Notai bem: essencial
mente mau! O grande Pontífice como que prevendo o . que hoje vemos 
e sentimós 11larmados previne-nos contra os disfarces, as ,atenuaç5es hi
pocritas, as i1 usões de' cristianismo, e as bel~s frazes so~mras e d~m~çfatica~ 
do comunismo. Batisaram agora o comumsmo e o fizeram cnstao. Ate 
alguns catolicos andam por aí a festejarem o batisado. Disse e repito: 
N~o ·vejo porque combater o Nazismo totalitario e tecer elogios ao mes

. mo regímen totalitario do comunismo russo. E' combater a Satanaz e 
encher-se · de amores pelo Diabo! • 

Que Stalin venha dar ao mundo a sonhada democracia, a liberdade 
pela qual lutam heroicamentê as Nações · Unidas e derramamos nosso 
rnngue brasileiro nos campos de batalha da Europa, não podemos e não 
devemos crer. Seria a mais tola e a mais perigosa das ingenuidades 
democraticas Democracia nunca foi este Democratismo .revoluciona
rio e perigoso que por aí se vai prpagando sorrateiramente, e não raro 
abertam.ente, com, e apezar da censura. Não confundam vitorias do exer
cito russo com vitorias do regímen comunista. E' muito cedo para jul
garmos si os triunfos e a reação formidavel do Exercito russo, são o 
fruto de um regímen ·ou o patriotismo ferido de um povo que se levan
tou unido para defesa imtrutiva do solo patrio como um. protesto ao 
Internacionalismo do regímen. , 

A diplomacia diabolica, ultra-maquiavelica e oportunista de Stalin 
se presta a qualquer papel; a todas as combinações, a todos os entendi

. mentos, a todas as Alianças, contanto que afinal, a ultima· cartada seja 
· ganha pelo Csar de todas · as Russias - e o comunismo triunfe. Já per
ceberam como os bigodões de Stalin se democratizam? Vede como ten:tam 
nos iludir com a liberdade religiosa na Russia! As palhaçadas da velha 
igréja ortodoxa com o seu famoso Patriarca, só nos fazem sorrir. Ridi-

. cuia comedia! 
Ha uma propaganda intensa, mentirosa e habilidosa para· nos con

vencer de que ha libel·dade religiosa na Russia. Querem batisar · e até 
canonisar o regímen! E enquanto isto, Bispos· e catolicos _ dos. paise.s in • _, 
vadidos pelas hordas barbaras e pagãs de Stalin, protestam e clamam ~. 
contra os horrores da perseguição religiosa, a destruição dos templos 
e os sacrilegios dos soldados russos po1: onde. vão passando. A Polonia 
catolica nunca deixou sem protesto as atrocidades e sacri!egios dos co
munistas. Queremos nos iludir com a liberdade russa? Queremos es
perar do poderoso Aliado a paz e uma nova era para o mundo? Feliz
mente que Rooseveet e Churchill, si por necessidade se unem a Stalin, 
parecem bem prudentes e reservados quanto as pretensões do regímen 
sovietice. Hoje se olha mais para aquele vulto branco de Roma, e que · 
representa sem duvida a maior força moral e espiritual, do mundo mo
derno - o Papa! 

E sem aquele que proclama: opus justitiae pax - a paz não,, virá 
com segurança. 1 

. Não nos iludamos com os_ triunfos . da Russia porque é cedo, muito 
·cedo· para um julgamento da causa real destas vitorias. E _saibam nossos 
catolicos que o termos um inimigo comum, e estarl_Uos em combate, pela 
defesa da patria, não nos autoriza nem admite atenua11,te11 à palavra do 
Papa na Enciclica "Divini Redemptoris" que condena o comunismo. ,Não 
é sem magoa e serias apreensões que hoje percebemos este escandaloso 
·namoro até de homens de certa responsabilidade ·e de alguns catolicões' 
liberais, com a Russia _e os solenissimcis bigodões de StaUn! . 

Aí! deles, dizia Pio XI, serão i;is primeiras vitim~ no dia em que , 
por ·desgraça 'triunfe o regímen em suas patrias! Perigosa e fatal ilus[o_· 
vermelha! 

irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o 
que é honv~to. tudo o que é justo, tudo 
o que é sauto, tudo o que é amavel, tu
do o. que é de. boa fama, se ha alguma 
virtude, se ha algum louvor de discipli
na., seja isto o que preocupe os vossos 
pensamentos". (Fl!. 4, 8 l . 

... Vêm aqui a· proposltp as adverte11clas 
de São Paulo aos servos. Todos nós 
somos servos de Deus e é com tais dls~ 
posições que devemos servi-lo: "Ser
vos, diz o Apostolo, obedecei em tudo 
a vossos senhores temporais, nãc servln• 
do só na p1esença· para agradar aos ho
mens, mas com sinceridade de coração, 
temendo a Deus. . Tudo o que fizerdes, 
fazei-o de boamente, como quem o faz 
pelo Senhor, e não pelos homens, certos 

de que recebereis do Senhor o -gâ~ 
da herança.. Servi a Cristo senhor-, 
Pois o que pratica a. Injustiça receberá, 
segundo a injustiça praticada. pois em 
Deus não ha. acepção de pessoas". (Co!. 
3, 22-25). 

Só quando fo~ recrlstianlza.da a, BO• 

ciedade pagã, dos nossos dia.s é que po
deremos saudar a. voltá da verdade 'e 
da retidão na vida particula.r e na· vi
da publica. A moral laica ê de todo 
Ineficiente contra · o violento d,esenca
dea.r das paixões humanas. A verdade 
e a retidão com Cristo ou a mentira. e 
a Injustiça sem Cristo. Nada sé fa:a 
sem Jesus Cristo. É ele a pedra angu
lar do edificlo: foi removida essa pe
dra ,e tudo caiu por terra., 

Catolicismo totalitarism,o 
res livres; ou se exalta o poder .,u. 

... bilco .. como Jonte exclusiva 1:le. todo o 
· . direito, e, na realidade, se substitui 

a or.de111 jurídica pelo predomínio da 
-força e se abre, larga e inevitavel, a 
porta a todas as exorbltancias do po 
der. A prinieira alternativa só é pos
sivel numa concepção espiritualista 
e teleologica do homem e do univer
so. A outra é o corola.rio fatal do na
turalismo imanentista sob qualquer 
dos lnumerolli' avatares de que o re
vestiu o pensamento moderno divor
ciado do cristianismo. 

a si e a seus fins subordina econo
inla,--edueação; ·cl-encia ·arte- m·oral e 
rellgiã9, todas as ma'nifestações da. 
cultura, todas as formas da vida as
sociada, todas as atividades e ener· 
gias humanas. 

feras intelectuais as ideologias jurl· 
dicas abriam logicamente o caminho 
ao advento de Leviatã, o monstro, ço 
Estado onipotente. O panteísmo, o 
materialismo, 0 positivismo juridlco 
fatalmente- desfechariam no absolu
tismo do Estado. 

Hegel com o s_eu panteismo polltl· 
co, com a exaltação da guerra, con· 
siderada como a mais alta afirma
ção da soberania, com a apoteose do 
Estado, a que se não atribui .outra fi· 
nalidade senão. o proprio triunfo, do
minou nefastamehte o pensamento 
alemão e !' mais eficazmente talvez 
do que qualquer outro pensador des, 
te seculo trabalhou para acrescer o 
poder do IJ]stado" (1). 

Como nos bojos do materialismo 
se oculta o totalitarismo mais abso
luto já o havia mostrado a !ogica de 
ferro de Hobes. Onde se nega a exis
téncia do espirita, Leviatã giganteia 
e ninguem lhe pode por limites à 
voracidade lnsaciavel (2). 

Talvez com menos escandalo de 
formas, mas com mais pênetrante 
influencia dissolvente, o positivismo, 
limitando os seuss acanhados horizon
tes ao fenomeno jur!dico, contribuiu 
para a exaltação do novo idolo. 

O direito, ensinaram leigões de ju
ristas modernos, é uma criação ex· 
clusiva do Estadô. Dos poderes in1· 
blicos, como de fonte unica, derivam 
todos os direitos dos cidadãos. Ouça
mos algumas destas formulas ant~ 
1·!ores à crise tptalitaria contempo
ranea. "Na ordem dos fatos contin
gentes e na corrente da vida, escre-ve 
Sorel, é necessaria uma direção e 
uma regra de julgamento, Só em si 
mesmo poderá encontrá-las o Estado; 
De sua onipotencia é que as tira. Em 
todas as coisas, sua razão · derradei
ra é a razão de Estado, isto é, a ve
lha doutrina da salvação publica, tal 
como Roma. praticara e ensinara ao 
mundo. Esta doutrina que nunca de
saparecera da politica, a Renascen
ça a reabilitou. Seu· des€11 volvimento 
~ , eralelo !: ~cão ~- g1·and~ 

Pe. Leonel 
Estados modernos" (3). E por Isto, 
que· maravilha se grandes estados 
modernos desfecharam no totalitaris
mo? "Não há direito, . ensina um ju
rista. ltajiano, Pétrone, senão. por 
obra e e.feito da atividade do Esta, 
do; não há direito subjetivo anterior 
ao Estado ou d.ele· Independente e 
portanto a ele contrario; mas ·só· há 
direito no Estado, pelo Estado e- por 
graciosà concessão sua" · (4). Esta 
formula de 1910 é de cunho vincada· 

· mente mussollnico. _As consequencias 
de semelhante "filosofia" ·do direito 
vão longe,_ negam de fato todo O. di· 
reito e. destro.em toda a ordem_ juri
dici:i. Se o. Estado é o criador nrbl
trario do direito, quem lhe poderá 
limitar este poder? Se o direito po
sitivo. esgota todo o direito; se a na
tureza humana; na sua dignidade _ es
piritual e na autónomia do seu des
tino· de pessoa, não. possui, anterior
mente a0 Estado e dele. independen
te, direitos_ proprios e verdadeiros, 
entre a ordem da justiça e a ordem 
da legalidade _há equação perfeita. 
Na atividade do poder soberano não 
há como distinguir· o licito do ilici
to. O que for revestido das forinas 
legais serã, por isso mesmo, justo. 
Justos os morticínios, justas as con
fiscações, justos os extermínios e ve
xações de toda sorte que embebem 
de sangue e de !~rimas os sU!cos 
dos grandes e pequenos despotas da 
historia: 

Para atenuar a repugnancia des, 
tas conclusões e · salvar de algum 
modo a dignidade humana von Ihe
ring esboçou e Jellinek desenvolveu 
a chamada teoria da autolimitação 
do Estado, seguida por numero~os. 
juristas clentro e fora _da Alemânha 
(5). O Estado, ensina o aut?r de Der 
Zweck in Recht, é soberano abso
luto; dele deriva todo o direito. Qual
quer lei heteronoma, que o obrigas
se, destruiria a· sua autonomia ilimi
tada. No proprio interesse, porem, a 
vontade livre' e · abimluta do · poder 
soberano ~.W~ · convenlenta iub:in~ 

Franca, s. 
ter a normas determinadas as , suas 
relações com os outros entes juridi
cos menores. Estabelece, neste intui
to, i:ertas llnhàs de ação, por que 
pautará o seu comportamento. Cria 
.assim· o direito positivo, dentro de, 
cujas normas circtinscreve a sua .ati
vidade. Nenhu_ma destas .regras, . po, 
rem, _ lhe é imposta por uma ordem 
objetivr ,de direitos ou por uma exl
gencia superior da justiça .. Brbtam 
· todas . da livre determinação da von
tade suprema do poder estatal. l!im 

· outros _ termos, o Estado não é . limi-
tado mas autolimita-se. _ . . ' 

Para quem se não paga de artifl
cfos verbàis toda esta laboriosa cons
truçã9, con10 garantia dos direitos ln

. dividuais, tem a consistencia de· um 
castelo de cartas. Não há obrigação 
érJcaz onde nãÓ há distinção e jerar· 
q•1la d vóntades. Quem po:le ligar
se pode desligar-se. O vinculo 'não 
subsiste deveras se· quem o criou po
de, a seu arbítrio, desfaze-lo. Onde 
só o Estado liga, nlnguem poderá li
ga-lo. Que lhe poderá 'Opor a razão, 
·a conclencia, a familia, se os seus di
reitos não são reais e não tem fun, 
damente-. objetivo independente dos 
poderes politicos? Os direitos da 
pessoa humana. só serão tutelados de 
modo eficiente· quando houver· impos·' 
sibilidade de viola-los, impossibillda· 
de de fato ou impossibilidade de. di· 
reito. A primeira, a impossibilidade 

,.~e fato, evidentemente_ não existe; af 
·éstá cheia a historia de violação das 
leis positivas por parte dos pode!·es 
soberanos. Impossibilidade de direi· 
to, tampouco, porque no ato de violar 
uma lei positiva, o Estado cria um 
riovo direito, como emanação livre 
da ·sua vontade soberana. · 

Achamo-nos, portanto, ~iante : de 
um dilema inexorave!. Ou se reco· 
·nhêce no homem· a.- existencia obje, 
tiva dos direitos inerentes à sua ·na
tureza racional, anteriores ào· Esta, 
do e por ele Jtiviolavels - e é pos, 
·sivel -€ntão ,tratar;se de uma organl'. 
v;ação· sô'cial. e~ politica. . digna 'd&-.~ 

·. São as lições duras de um exame 
de conciencia sincero. 

* * * 
Os germens amadureceram. As 

condições soc!ais criadas pela primei
ra guerra mundial revelaram as de
ficienclas do Estado que o 11beralls
m0 do seculo XIX forjara, julgando • 
ingenuamente haver arquitetado· uma 
estrutura política que iria desafiar 
os seculos. Apareceram os homens de 
aço e sobre. a' Europa desarmada pa
ra.· á resistencia se desencadeou a 
tragedia do tolf'illtarlsmo, a '1lals gra
ve que ainda ameaçou a civilização 
cristã. 

A nova revolução apresentou-se co· 
mo doutrina e como regime, filoso- . 
fia e política, uma e outra estreita
m ~nte unidas, a filosofia oriéntanifo 
a politie,a., a politica realizando a fi. 
losofia. O nome de totalitarismo pre
tende signi';.;car esta simbiose do 
pensamento e da ação. Um todo, so
lido. ~ indivisivel, eis o que· deve ser 
esta grande realidade social que ê 
uma. nação~ .F'ragmentadas e dividi· 
das, as nações enfraquecem, defi
nham e morrem; compactas é uni· 
das ·vencem e realizam os seus desti· 
nos historicos. A unidade Integral de 
um povo, porem, só a pode realizar o 
Estado. "I'udci, portanto, rio Estado, 
para o Estado e pelo Estado·: nada 
fora. do Estado. Sua missão primelra 
é realizar um bem social que a ideo
logia politicamente dominante eleva 
R categoria de bem supremo. · Consti
tui-se assim um novo Absoluto - Na
ção, Raça ou Classe - ponto de re
ferencia por que passam a aferir-se 
toda_s as ações dos lndlviduos e· dos 
grupos. É uma lnve-rsão completa de 
valores que vai rep·ercutlr na inteli· 
g<:incià, na vontade, [\a consclencià 
dos cidadãos, impondo-lhes uma con
cep'ção integral da vida. É - uma hi· 
pertrofia abso1·vente da. politica que 

Para conseguir essa totalização de 
um povo em torno de uma nova for• 
mula de existencia, o Estado arma
se de todos os Instrumentos que lhe 
subministram os aperfeiçoamentos 
modernos. As tecnicàs da psicólogia 
e das condições do· comportamento, 
o monopolio da educação, os mil re
cursos de, uma propaganda eficien
te abrem-lhe o caminho das almas ,e 
facilitam-lhe a. Invasão conquistado• 
ra das consciencias. Onde hão bas• 
tam os processos de sugestão e es
.timulação, · entram em jogo os meios 
repressivos e terroristas. Campos de 
concentração, expurgos periodlcos, 
exilios, execuções a cargo de mili
clas. habilmente treinadas - Ges·ta
po ou Guepeou - eliminando ou re· 
duzindo a silencio os recalcitrantes, 
terminam a obra de nivelamento e 
conformismo com o pensamento e a 
vontade do Estado. 

o~ regimens totalitarios caracterf. 
l!am-se ainda por um nacionalismo 
exaltado. É, um desejo desmedido de 

. crescer, uma ansia de espaço vitàl, 
Ulil... imperialismo insaciável. Como 
consequencia, a apoteose da guer1'a, 
da guerra como expressão de força 
militar da nação, como meio de, ex
pansão terrlto1'ial, como condição de 
hegemonia domi_nadora. Para os vi• 
zinhos é um perigo inqUletante; .para 
a paz internacional, uma ameaça con
tinua.. 

Adaptando-se aos temperamentos 
e às particularidades blstoricàs dos 
varios ,. povos o totalitarismo có11tem
!lOraneo assume três formas princi·· 
pais, nitidamente caracterizadas: o 
fascismo, o nazismo e o bolchevismo, 
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f t OftJtEGIO COitDINlt\ftlt\l'I O 
O ~anto Padre 
Pio XII e a Coo
-sagração ao lma
cuia do 

de 
Cor ação 

Maria 

': NOVO APELO PONTIFICIO: ~co
nheciamos até agora o texto intregral 
de um importantíssimo documento Pon• 
tificio sobre a Consagração ao Imacula
ôo coração de Maria. O proprio santo 
Padre quaüfica esse documento de 
"NOSSO APELO": " ... PARA TAN
'TO, A TODOS OS QUE QUEIRAM 
ACOLHER FILIALMENTE "O NOS

. SO APELO" ENVIAMOS DE TO
DO O CORAÇAO NO SENHOR, COMO 
AUSPICIO DE CELESTES FAVORES E 
PENHOR DA NOSSA PATERNAL BE
NEVOLENCIA, A BENÇAO APOSTO• 
LICA". 

sua santidade Pio XII, gloriosamen• 
te reinante, em carta datada e!l' 15 de 
abril de 1943 ao Emo. Cardial ~aglio
ne, depoils de relembrar com indisfarça
vel satisfaç~o o fato auspiciosíssimo da 
coru;agração do mundo ao Imaculado 

,Coração de Maria, passa a exortar os 
fiéis de todo o Orbe catolico e em espe
cial aos Sagrados Pastores, a ren_ovar o 
ato da consagração para conseguir de 
Deus por meio do coração Imaculado 

. de Maria, "que a guerra acabe na terra 
e brilhe quanto antes a aurora da paz". 

Trata-se, portanto, de um novo Apelo 
comovente de Sua Santidade Pio XII, 
o Pontlfice da paz e do coração de Ma
ria, à Consagração Cordirnariana. E 
e~se comovedor Apelo reveste pela sua 
:forma, pela sua objetividade e pela sua 
~lenidade, os carateres de uma nova e 
incilsiva. Mensagem Papal endereçada 
ia todo o Orbe catolico, 

Damos a. seguir alguns topices mais 
i;alientes do memoravel documento Pon
t!f!cio, com os qÚai~ resolvemos con
feccior.ar a primeira parte deste FLO
RILEGIO CORDIMARIANO. Para te• 
cer o Flor!legio anteriormente publicado, 
fomos colher as flores mais mimosas re
cendentes de aromas cordimarianos, nos 
amenos canteiros da primeira Mensa

.gem de Sua Santidade, de 31 de outu
lni e 8 de dezembro de 1942. 

l - O SANTO PADRE LEMBRA-NOS 
, A CONSAGRAÇAO: "No ultlrnd" 

mês de outubro Nós apresentamos, 
confiamos e consagramos ao cora
ção Imaculado de MariJ. a santa 
Igreja, corpo tnistico de Jesus Cris- . 
to dilacerado por tan~ feridas, e 
todo o murido, que ardendo em'·odio 
e exacerbado de !dissidios sofrt a pe
n:i das suas iniquidades". (Apelo 
de Pio XII de 15 de ab,·il de 1943) . 

2 - A CRUZADA D_A CONSAGRA· 
ÇAO CONFORTA, O CORAÇAO DO 
PAPA: "E como conforto da 
Nossa alma soubemos que esse ato 
foi repetido quasi • por tcda a parte 
-pelos Bispos e pelos Ministros sa
gra.dos e pela multidão do povo cris
tão". (Apelo do Santo Padre de 
15 de abril de 1943). 

S- MAIS PERTO DQ.OÔRAÇAO DE 
- -MARIA:· '"Mas,' se quasi todos os 

crilstãos se consagraram esponta
neamente ao Imaculado Coração cie 
Ma.ria, é necessario que com ani
mo va-loroso a Ele se unam, se ver
dadeiramente desejam que a Santis
sima Virgem acolha. suas preces" 
(Apelo do Santo Padre Pi<' XII de 
15 de abril de 1943). 

. ~ - O REINADO DO CORAÇÃO DE 
'.MARIA: "... E que, bem dispos
to3, com devoção e amor, r~o so
mente aqueles que têm as flores da 
sua infancia a recender de inocen
cia e de graça, mas todos os fiéils, 

- implorem de módo especial, _no pro
x!mo mês de maio, da Mãe celes
te, com renovadas instancias, que 
reine e triunfe nos corações dos ho
mens repacificados, o amor frater
no; que a virtude vença os vícios; 
às armas se sobreponha a justiça, 
à violencia sem freio a serena refle
xão; e que, finàlmente, aplacada:, 
as ondas desta teme1·osa tempesta
~e. todo.s os povos voltem à paz, à 
concordia, a Cristo ... " (Apelo de 
Pio XII de 15 de abril de 1943). 

r g - O ~AN'I'O PADRE DIRIGE SUA 
EXORTAÇÃO_ PATERNA!, PRIN
CIPALMENTE A OS SAGRA
DOS PASTORES: "Nós alimenta
mos segura confiança nesta Cruza
da de oração; eis po1·que, de novo 
neste ano, te entrega.mos, d;leto filho 
No.sso, o honroso encargo de levar 
Jjlelo modo mais oportuno esta Nos
~ exortação paternal ao conheci
mento de tcdo.,, principà,lmente dos 

-í'PAR ELHOS1 . .. 
~araCHAeCAFE· 
,nodernos, elegantes. 
em desenhos originais 
·HacJonals e extrangeiros 
-Podem ,a, adquirido, 
também em 10 puga• 
,nento, pelo 11 Plano Suave'•. 

Pe. Valentim A. de Maria, C. ~- F. 
Sag1·ados Pastores do orbe catolico, 
os quais sem duvida, serão solicitos, 
não só em a exporem aos seu.s fiéis, 
mas ainda em torna-la efetiva com 
a maxima diligencia". (Da Carta
Mensagem do santo Padre ao Emo. 
cardial Ma.glione, Secretario de Es-

' tado do Vaticano, de ~5 de abril 
de 1943). 

li - A PAZ POR MARIA, RAINHA 
DA PAZ: "Desde o p1·incipio des• 
ta guerra imane, hoje estendida a 
quasi todo o mundo, temos em cada 
ano, ao aproximar-se o mês de Ma
ria, exortado, por seu intermedio, 
todos os cristãos e, de modo parti
cular, todas a.s crianças inocentes, 
que tão caras Nos são, a. que pe
çam Insistentemente· à Santissima 
Virgem, em verdadeiro caudal de 
orações, que alcance de Deus a paz 
por todos de,,ejada". (Da carta
Mensagem do Santo Padre de 15 
de abril de 1943). 

; - NAO BASTA QUE PELA ORA• 
ÇAO A MAE DE DEUS NOS APRO• 
XIMEMOS DE DEUS: "Mas, c·o
mo bem sabes, dileto filho, não 
bMta propiciar-se Deus com ora
ções. não basta invocar com supli
cas o patrocínio e o auxilio da san
tíssima Virgem, Mãe de Jesus Cris
to e nossa Mãe: muito mails requere 
de nós todos este longo e terrível 
flagelo. que parece abalar os pro
prios fundamentos dQ humano co
mercio e ameaça arrasta-lo a uma 
1·uina. irreparavel ". (Da Carta- Men
sagem do Santo Padre Pio XII de-
15 de abnl de 1943). 

& - CONFORMAR-SE AS DOUTRI• 
NAS DE JESUS CRISTO: "FA· 
ZEI TUDO O. QUE ELE VOS DIS
SER": "Certamente, se todos 
curarem, tanto quanto neles cabe, 
de cumprir este dever - de tcrna
rem conformes às doutrinas de Je
sus Cristo os costumes dos indiví
duos e das nações e fazerem obser
var, quanto passivei, na vida quo
tidiana, os seus preceitos - mais 
gratas e melhor aceites ,erão as 
suplicas a Deus e à Sua Mãe San
tíssima". (Da Carta-Mensagem de 
Sua. Santidade Pio XII de 15 de 
abril de 1943). 

9 - RECORRAMOS TQDOS A MA
RIA: "E já que, como afirma São 
Bernardo '' é vontade de Deus que 
alcancemos tudo por meio de Ma
ria.", recorramos todos a Maria, de• 
ponhamos junto do seu altar as su
plicas, as lagrimas, as dores e pe
çamos alivio e conforto... afim 
de que o Deus da milsericordia com 
um ge.sto poderoso apresse o termo ' 
desta calamitosa procéla e taça com 
que - pacificados e unidos no fra
terno amor os animes e restabeleci
da a 01·dem da tranquilidade e da 
justiça, resplandeça o mais depressa 
possiv_él o arco-lris da paz e uma 
era mais feliz para a socieds,de hu
mana". (Da Carta do Santo Padre 
Pio XII ao Seu Secretario de Esta
do, Emo. Card!al Luiz Mag!ione). 

10 - SOB AS ASAS DO SEU CEf.,ES• 
TE E PODEROSO PATROCINIO: 
"De fato, . Maria é I tão . poderosa 
Junto de Deus e do seu' Filho uni-

. genlto que, como canta Dante,· 
"aquele que pretende uma graça e 
a Ela não recorre, é como se pre
tendesse voar sem asas". Ela é 
Mãe de Deus toda poderosa, e tam
bem, coisa para nós muito suave, 
nossa Mãe amantíssima; por isso, 
a-legremo-nos em nos pormos sob a 
sua 'proteção e o seu au.;:ilio e em 
nos confiar plenamente à sm bon
dade maternal". (Da carta-Mensa
gem de Sua Santidade Pio XII de 

15 de ábril de 1943 ao Cardial 
Maglione). 

11 - O ACONTECIMENTO MAIS 
GLORIOSO ro PONTIFICADO 
DE PIO XII?: "Um dos aconteci
mentos mais glor!oso.s, senão o . mais 
glorioso, do Pontificado _de Pio XII 
foi sem duvida, a consagração da 
Igreja e do mundo ao Imaculado 
coração de Maria, realizada por 
Sua Santidade pela. primeira vez no, 
dia 31 de outubro de 1942 através 
da Mensagem radiofonica "BENE
DICITE DEUM COELI" •.. e rena• 
vada solenemente na Basilica do va
ticano no dia 8 de dezembro,· Fes
ta da Imaculada Conceição de Nos
sa. Senhora, assistida por mais de 
50 mil fiéis, com numerosos Pre
lados, Arcebispos e Cai·d!ais ". (Do 
livro "FATIMA REVELADA . A O 
MUNDO", pag. 74). 

12 - DE EXTRAORDINARIO ALCAN• 
CE E TRANSCENDENTAL IM• 
PORTANCIA: "O mundo não sou• 
be ainda. avaliar em toda a sua des
lumbrante ,magnitude, o extraordi· 
nario alcance religioso e social des• 
se memoravel acontecimento na Hils• 
toria. -da Igreja e nem ponderar qual 
ele merece, a sua traru;cendental 
importancia, quer para. o presente, 
quer para o futuro da Igreja e da. 
Humanidade". ("FATIMA REVE• 
LADA AO MUNDO", pag. 74). 

13 - GESTO POR DEUS lNSPiltA· 
DO AO SEU VIGARIO: "Estamos 
muito perto do acontecimento da 
Consagração, para lhe medir em to
da. a sua grandeza o gesto por Deus 
inspirado ao seu Vigário na terra, · 
e para calcular a repercussão que 
não deixará de ter na vida. da Igre
ja. e na historia do mundo". <"LA 
CIVlLTA CATOLICA", orgão ofi
cioso do Vaticano, de novembro de 
1942). 

14 - UMA CIRE:UNSTANCIA DIGNA 
DE NOTA: - "No termo da Men• 
sagem, quando pareceria dever con
cluir as suas palavras com um~ in
vocação a Nossa Senhora de Fati
ma. para que continuaese a dispen
sar como até agora a Portugal a 

· sua maternal proteção, eis que o 
Papa, de repente, volve seu olhar 
ao mundo inteiro para o consagrar 
ao Coração Imaculado de Maria". 
(Da "CIVITA CATOLICA", de no
vembro de 1942). 

15 - OU0AMOS O APELO DO PA• 
PA: "Pela boca autoriz;ada.e in!a
livel do Santo Padre falou a voz do 
Céu; fez-se ouvir a "palavra dlvine. 
do •• doce Cristo na terra e Princi. 
pe da Paz; ecoou per todos os am• 
bitos do globo o sentid 1 apelo do 
Coração matei'nal dAquela que, apa
recendo seis vezes nos montes de 
Fatima, é e será sempre a ONIPO· 
POTENCIA SUPLICANTE .a inter
ceder de continuo entre a Majesta
de Divina. ofendida. e a Humanida• 
de prevaricadora, a gloriosa NICO· 
PÉIA ou Vencedora de todas as ba• 
talhas. 

Felizmente, imitando o gesto ins
pirado de Pio XII, os Prelados' do 
mundo Inteiro, serftindo com o Papa 
e na unidade da IgrejÍL, apressam
se em consagrar suas Dioceses. ào 
ImácÍulado Coração de Maria. 
Ao Apelo do ,Representante de Je
sus Cristo na terra, os ~divlduos, 
as familias, as Dioceses e até as 
nações· enfUeiram-se nesse abençoa
do movimento de Consagração ao 
Imaculado Coração de Maria". (Oe 
"FATIMA REVELADA AO MUN• 
DO", 1.a e~ição, pa.g. 76 e 77), 

(A seguir) 

HOMENAGEM - DOS CONGREGADOS . DE 

NATAL A O. MARCOU NO DANTAS 
~ecorreu bastante animada a ses· 

são de 14 de janeiro pp. às 8 horas, 
na sede da Federação Mariana da 
Diocese de Natal, com comparecimen
to de todas as Congregaçôes daque· 
la capital, al(\m de outros jovens. ' 

Antes da reunião, os congregados 
mariano assistiram ao Santo Sacri
fício da Missa, às 7 horas, na Ca
tedral, celebrado pelo Revmo. Pe. An· 
tonio Antas. apro.ximando·se todos ela 
sagrada mesa da,comun,tião. No coro, 
fizeram-se ouvir piedos'bs hinos sa. 
eras.-

A sessão foi presidida pelo prof. -
Ulisses de Gois. Inicialmente, o dr. 
Oto Gne'rra fez os comentarias em 
torno do santo Evangelho do dia 
tendo se demorado em ressaltar a 
importancia do sacramento do matri· 
monio. base fundamental da consti· 
tuição da !amilla. Em seguida, o 11re• 

· sidente congratulou-se com a avulta· 
da asslstencia, tendo posto em rele· 
vo o espirita de disciplina e -ohedien· 
eia que caracterfzam ,os componen
tes das Congregações: Disse, ainda, 
da satjsfação dos presentes em ter 
em seu meio os congregados visitan
tes. 

Após comunicar à assistencia qu!l 
o Retiro Fechado do Carna vai teria 

- inicio no dia 10 de fevereiro pp., no 
Solegio s.anto Antonio, terminando na 
quarta-feira, 14, o prof. Ulisses de 
Gois disse que o pregador dos santos 
exercicios seria o J esuita Padre A:1· 
toTiio Alcan tara, do Recife, passan
do, em seguida a fazer outros avisos. 
Lemb1'0u M festas de Santa Inês e 
São Francisco de. Sales,- respectiva
mente,. a 21 e 29, tendo se congratu· 
lado cóm o cm1soclo PTOf. Manoel Ro· 
drigues de Melo, pelas brilhantes co· 
memorações do Cincoen~enario da 

CREDIAR!O VIMAR 
ARTIGOS FINOS 

PARA 
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Capela de Pendencias, e comunicado 
aos presentes a posse, na vespera, 
do Exmo. D. Hen!'lque Gelain, novo 
Bispo da Diocese . de Cajazeiras. 

Antes de ser encerrada a .reunião, 
pronunciaram aplaudidos discursos · 
os congregados José Tercio, dout'.)r 
Everton Cortêr, I<'. Veras, Jairo 'l'o· 
neli e Grimaldi Ribeiro, secretario ela 
congregação do Colegio Marista, do 
Recife. 

Após a sessão, grande numero de 
congregados, à frente o professor 
Ulisses de Gois, foi à residencia do 
Exmo. Sr. Bispo Dom Marcelino Dan
tas, Bispo Diocesano, afim de levar
lhe as felicitações dos congr.egaclos 
marianos ao iniciarem suas ativida· 
des 110 p'resente ano. 

O "OSSERVATORE ROMANO',' 
REFUTA AS GRITIGAS 

DE "PRAVOA" 
Despacho procedente da cidade do va

ticano, do cor1·espondente da N. C., in
forma. que a critic.a. que o diario 
"Pravda", de Moscou, -fe2, a ultüna 
mensagem de Sua Santidade o _ santo 
Padre ó Papa Pio XII, foi 1·c;futada. 
de maneirn contundente pelo "Osserva• 
tore Romano" com duas ob.servações la· 
conicas e serenas. 

o diario "Pravda" qui.s interpretar a 
mensagem do Papa como proposta para _ 
que na. futura. organização da paz se dê 
o mesmo tratamento aos vencidos· e aos 
vencedores. "Isto 1quivale a dizer -
escreve o "Pravda." - que se deve man
ter a. mesma atitude perante aos ho• 
mens que amam J!berdade e aos 
agressores .. .-" 

o "Osservatore" responde que 
sua mensagem o santo Padre falou 
reparações de guerra e do castigo 
culpados .. 

em 
d!!§, 
dos 

"Pravda" criticou a distinção feita 
por Sua Santidade, entre "as massas." 
e "o povo". O orgáo sovietico susten
tcu que com estas palavras o Santo 
Padre se p1·onunc!ou contra o reconhe
cimento da vontade popular, 

A ilsto o orgão vaticano responde, com 
um esclarecimento de conceito~.. DLs.se 
a respeito que, na. mente do Santo Pa
dre, a palavra massa significa precisa
mente ~ mw~~~, ~m . vçmt&,dfl 
_ 1?rs>12r~i- -

t;EGiôNARIO 

PARA VENCER NA VIDA, 

E' PRECISO SER UM FORTE! 
Para ser forte é necessario, ter sangue pu1·0! Depurando o sangue, 

o. desanimo, o abatimento que aniquilam a vontade, desaparecerão; sen
tireis mais- força· nos musculos, mais energia no orp;anismo para o trabalho 
e melhor res'.stencia e d,'s})osiçã» para a vida 

valioso auxiliar r:.o tratamento .la Sifilis, e um licor tri-iodado, a base 
de Salsaparilha, Caroba, Sucupira e· Sessafraz, que, por sua energica ação 
depuradora e tonica, é recomendado ha mais de 60 anos como o depura
tivo de efeitos mais eficases, rápidos e certos no tratamento da sífilis, e 
seu cortejo çle horríveis consequencias que tantas vidas preciosas recruta. 
pal"a a legião dos ce·gos, loucos e paraliticos. 

Usa~-'o, hoje mesmo, e sentireis o prazer âa vida com boa saude. 
N.o 104 E C. 

Notas Missionárias . . . 

A missão deu ao céu suas 
primícias · religiosa~ · 

Aos .90 anos de idade e 72 de vida 
religiosa niorreu em Basutolandia, 
Africa, a primeira Religiosa nativa. 
Sua. fa1n11:a foi a. primeira que se con• 
vert~u e um sobrinho da elita reli
giosa !oi O primeiro Sace1·dote naU· 
vo. 

(Our Colored Missions) 

A Congregação do 
Santo 

Espiritc 

Esta. Cong1·egação bem conhecida 
e . justamente apreciadíl, contava, !;lá 
pouco, 37 Bispos, 150'6 Padres,_ 860 
In11ãos e 3.347 aspirantes. Nas mis· 
sões confiadas a seus cuidados con
tava 65 Padres incligenas; 13.658 ca
tequistas e 897 Seminaristas indige
nas. Só em Africa tinha para evan
gelizar 25 milhões de almas, das 
quais 2.165.000 são catolicos e 550.000 
catecumenos. 

(A,gencia Fides) 

Ninguem é gêneroso 
como Deus 

"Catholic l\Iedical l\l!st;ion Board", 
a "iiiteressanté organisação norte
amnicana dirigida ·pelo Pe .. Eduardo 
Gareschi S. J. cujo fim é conseguir 
'material medico para as Missões,: 
conta com a .ajuda de pelo menos 
10% . dos hospitais. catolicC/s norte
americanos. , como caso. digno 1\e 
menção basta citar o_ feito de um 
hospital catol!co que deu· à o_bra um 
do'!ar por cada uma de _suas camas, 
numa ocasião -em que o mesmo ho~
pital se encontrava em dmceis cir
cunstancias econom!cas e 11ouco de
pois recebeu um legado de um mi• 
!hão de dolares. Não é esta a prim,?i
ra vez em que o Dono dl!, seara re
compensa com sell\elhante generosi• 
clade as esmolas para as obras de 
caridade em paises de mlssõe·s. 

(The_ ~,edical :?lp~sionary) 

Aventuras l\llissionárias 
do Pe. King, S. V. D. 

uario catolico, Revmo. Pe. Geraldo 
Bazelmanz, dos Padres Norbertinos, 
recem-chegado 'da India aos Estaclos 
Unidos, no ifmpo em que foi estabe· 
lecida a Hierarquia catolica naquele 
•Dominio, (1886) havia 1.600.000 cato· 
licos distribuidos por 29 Dioceses. 
Cinquenta anos mais tarde (1936) o 
numero de fieis alcançava a cifra de 
4.000.000 e as Dioceses eram 60. Em 
1886 contava-se nas Indias cerca de 
2.200 Sacerdotes e 900 Religiosas. 
Em 1936 o numero dos primeiros clre
gava a 4,000 e o das segundas a .• 
9.000. Hoje em dia os Sacerdotes sito 
5.000, dos quais 3.500 são nativoa. 

(Agencia Mislonal 

Associação dos medicos 
chineses 

Para mais trabalharelll pela causa 
catolica, os médicos catol:cos de 
Changai fundaram a. Associação rle 
S. Lucas. A sessão inaugural reali, 
zou-se na nova sala das reuniões da 

· Universidade Catolica "Auro1•a"; to
maram parte 42 pessoas: 26 mem• 
bros titulares, 7 membros associa• 
dos e 9 convidados. O fim da Asso· 
dação é criai· um centro para todos 
os medicas ch·neses, estudar as ques· 
tões- medico·catolicas gerais e .sobre· 
tudo· locais e procurar aceitação 1m· 
ra os princípios morais catolicos nJs 
aiubientes chipeses. 

· ( O Mission;1rio Catolico) -
(Agencia Missionaria S.V.D.) 

São Paulo, 25 de Fevereíró de ·1945 

27 DE FEVEREIRO 

SÃO NICEFORO, MARTIR 
Quando Valeriano e Galicno eram 

imperadores, vi't'iam em Antioquia o 
Sacerdote Saprlcio e seu amigo in· 
timo Niceforo. O inimigo de todo o 
bem semeou a sizania, ~ a amizade 
dos dois transformou-se em inimiza· 
de acerrima. Algum tempo depois Ni· 
cefoi·o caindo em si, procurou apro· 
ximar-~e de Sapricio, oferecendo-lhe 
satisfação do mal, que reco~heceu 
ter feito. Sapricio, porem, nao lhe 
quiz perdoar; uma segunda tentativa, 
feita por intermedio de amigos, não 
teve melhor resultado .. Ainda pela 
terceira vez e quarta vez -Niceforo 
procurou o ex-amigo, chegando a 
prostrar-se diante dele, dizendo: -
"Pai perdoai-me pelo amor de Deus". 
Iuutil esperança. 

Sapricio, esquecendo-se por com
pleto do dever de cristão e Sacerdo· 
te fechou o coração aos sentimentos 
d~ perdão.· · 

Aconteceu que ao mesmo tempo re· 
bentou em Antioquia uma terrível 
perseguição da religião cristã. Os 
ciúceres enchiam-se de prisioneiros, 
cujo unico crime consistia em ser1;nn 
cristãos e muitos tiveram a morte 
gloríosa do martirio. Tambem Sapri
cio foi levado a presença do gover· 
uador, o qual fez o seguinte inqueri• 
to: "Como te chamas?" - ~chamo• 
me Sapricio." - "Tua profissão, qual 
é?" - "Sou cristão" - "Não és Sa· 
cerdote?" - "Sou". - "Eis a ordem 
dos imperadores Valeriano e Galie· 
no, segundo a qual todos aqueles que 
se dizem cristãos, .devem sacrificar 
aos deuses imortais. Quem se negar 
a prestar esta homenagem, será con· 
denado a torturas e multas, e, si não 
ceder será morto." Sapricio respon· 
pond~u: "Nosso Rei é Cristo. Só ele 
é Deus verdadeiro, Criador do céu! 
da terra, e do mar. Os deuses dos 
pagãos, porem, são meros ídolos, 
que devem desaparecer do mundo, 
pois, nenhum poder tem, visto se:·em 
feitos por mão humana." 

Em paga desta conf:ssão, Sapricio 
.foi cruelmente torturado, O Manir, 
. porem ficou firme na fé e disse ao 
governador: "Tens apenas poder so
bre minha carne; minha alma está 
nas mãos de Jesus Cristo, daqu,ile 
que a formou," O governador, ve1111o 
que nada conseguia com torturas, 
condenou Sapricio a morte pela es· 
pada. O sentenciado foi levado ime· 
diatamente ao lugar da execução, Ni· 
ceforo sabenllo o que acontecera, 
veiu ~ encontro de Sapricio, lan~ou
se-lhe aos pés, dizendo: "Martir de 
Cristo - assim falou a Sapricio -
perdoai-me o que em humana tra• 
queza contra vós fiz. Eis a Coroa que 
Cristo vos oferece em recompensa 
da fé, que corajosamente confessas
tes em presença de muitas pessoas." 
Sapricio ficou inflexível e da boea 
não lhe sa:u a palavra de perdão. 
Aconteceu então o que era de espe
rar: Deus, vendo seu preceito desl?n· 
tendido pe:o seu ministro, retlrou·lhe 
a gra,;a e ·assistencia na hora da 
morte. Quando chegaram ao Jogar do 
suplicio, Sapricio, recebeu a ordem 
de ajoelhar-se. "Porque devo ajoe, 
lhiu·;me?" .: perguntou. aos· seus algo
zes . - "Para· levar a efeito à· exe'. 
cuião", responderam, - ·"Que fiz 
°tJ, para que eleva morrer?" - "Por
q·,e negaste sacrificar aos deuses, 
conforme o ordenam os imperado· 
res." -" Não quero morrer. Farei o 

que me mandarem e prestarei home, 
nagem aos deuses. Imediatamentà 
foi posto em liberdade. 

.Outra vez apareceu Niceforo e~ 
vendo O grande escandalo que Sapri
cio acabava de dar, dirigiu-se·lhe., 
dizendo: "Não peques, meu irmão, 
negando a Nosso Senhor Jesus Cris• 
to, Peço-te não o abandones, para' 
que não percas a coroa, que já tinha\ 
segura como recompensa da tua U, 
delidade no martirio." Sapricio ain
da ficou inacessivel a este ultimo 
apelo_ Para reparar a infidelidade dei 
Sapricio, Niceforo, apresentou:se _ ao$ 
algozes dizendo: - "Sou cnstao e 
creio e~ Jesus Cristo cujo nome Sa
pricb acaba de negar. Eis-me aqui, 
pronto ·para morrer em seu lugar." 
Todos os circunstantes se admiraram 
da coragem de Niceforo. Os algozes 
não se atreveram a por-lhe a mão. 
sem autorização do governador, Esta. 
não- se fez esperar, e poucos minutos 
depois rolou a cabeça de Niceforo 
na ar~na, aos ps-s de Sapricio e dos 
algozes e sua alma, aureolada com 
a gloria- do martirio, voôu para o céu.· 
para fazer parte do glorioso exerci
to dos · Martires e cantar louvo, ao 
Ii,;i eterno, Jesus Cristo. 

28 de FeveFeiro 

São Romão, que viveu no secu_lt'l "'• 
foi o primeiro eremita que exlstm ll1' 
!•'rança. Natural da Borgonha. en
trou bem cedo no celebre e mais an• 
tigo mosteiro da França, Ainay. Ten• 
,do apreendido os princípios da vida;· 
religiosa, retirou'se para a solidão, 
num Jogar chamado Comias, entrei 
a Suissa e Borgonha, onde mais tar• 
de se lhe associou o irmão, .Lu pi~i· 
no. Algum tempo viveram juntog, en• 
tregues às praticas religiosas, qiwn, 
do começaram a experimentar im,i 
pertinen.tes perseguições do demonío,1 
que procurou assusta-los de mil mo• 
dos. Bastante incomodados com ae: 
artimanhas do inimigo retiraram-sei 
daquele togar, em demanda de um:: 
outro. Surpreendidos pela noite, hos-

· pedaram-se na choupana duma pobre 
mull1er. Esta, sabendo do motivo da. 
fuga disse-lhes: '' l<'izestes mal e111 

ter ;banclonado a vossa casa, Si ti• 
vesseis lutado com mais coragem e 
pedido socego a Deus, teríeis venci
do as insidias do demonio". Envergo, 
nhados com esta advertencia, vo!la• 
ram ao lagar donde tinham saido ~ 
de fMo nunca mais o demonio os i11• 
comodou. 

A !ama _ dos dois santos homens 
chamou muita gente ao Jogar anela 
•estes moravam uns para pedir con
selho, oração e' consolo, outros, e -es• 
tes em maior numero, para, sob suai 
direção, levar uma vida em Deus, 
San;'Hilario tinha conferido a Ro
mão as ordens do sacerdocio. Junto. 
com seu irmão Lupicino fundou tre,; 
conventos: o de Conda:t, hoje St, 
Claude o de Lauconne e de La _Bau. 

-me. A~ redor deste ultimo se agrua 
pou a cidadezinha de St. -Romain dei 
Rache. Estes conventos gozavam ds -
grande reputação na Françá, devido 
li-O bom espirita, a vida santa que lá, 
se .levava. Romão era para todos ~ 
modelo de perfeição. O l\Iissionario foi capturado pelos 

bandidos chineses e ficou preso por 
9 dias. Vendo os japoneses in"adiram 
a China ret:rou-se para as- Filipinas. 
Quando os japoneses chegaram a 
l\findanau, . nas Filiph1as, o _Pe. King 
refugiou-se nas matas, onde 1,or 
tres meses viv.eu como um princil,)e 
das selvas. Servindo-se de uma tatica 
secreta passou ele Mindanau para 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA ... 

Em certa ocas:ão fez uma romari.i 
ao tumulo de S. Mauricio, e levou 
em su,1 companhia o monge Paladlo. 
A noitr os surpreendeu e tiveram da 
abrigar·se nu'ma gruta, que servia dei 
albergue a dois leprosos. Grande foi 
o espanto des~es, ao avistarem oa 
dois religiosos na pobre habitaçâoi -
Romão, para convence-los. de que n:i• 

da precisavam temer, abraçou-os e 
beijou-os com muito afeto. Quando, 
nn dia seguinte, os romeiros se des• 
pediram dos pobres lazaros, Romão 
fez o sinal da Cruz sobre eles e no 
mesmo momento a leDra os deixo_u. 

, Brisba11e, Australia. 
O coração do Pe. King foi semJ)re 

missionaria. Quando ainda estudan· 
te no Seminario de sa·nta Maria em 
Techny, fundou a Cruzada Missiona
ria dos Estudantes Catolicos ebl .. 
191&. Do pequeno circulo de Semina
ristas a organização espalhou-se pe'.a 
nação int_eira. contando hoje mais de 
um milhão de membros entre os ba
cllare'.s e estudantes de escolas su

-periores e· colegios norte-americanos. 
· . (Our Missions) 

Clero indigena na I~dia 

De acordo com as informações co
municadas _à imprénsa pelo Missio-

RECEBIDOS 
re. Ascanio Brandio: - OS 
CINCO MESES 

Editora: ~ União de 
Propagandilsw catol!cos, · 

o Padre Ascanio Brandão, tão conhe• 
cido nos .meios catolicos pela itnpavidês 
com que lutá .em defesa da fé, vem nos 
apresentar mais uma de sua-, belas pro
duções !iterarias, sobremodo belas por
que fazein bem à alma. 

Em ultima analise, o livro os CINCO 
MESES, visa tornar mais conhecidas, 
dos catol!cos, as devoções e praticas dos 
meses de março, maio, Junho, outubro 
e novembro. 

Conhecendo como conhece, o autor, a 
alma de nosso povo, não fez de seu tra
balho uma obra maçuda, discutindo e 
acertando a origem de taiS devoções, 
mas· sim, desceu, até os pequenos e, de 
catecismo na mão, ensinou o melhor 
modo de não perder um dia ·sequer, des
tes 153 dias que perfazem os cinco 
meses. 

Para cada dia uma meditação sobre a 
devoção do mês. Uma meditação sin
gela mas muito, pratica, fac!! de com
preender e, sobretudo, que ensina as ver
dades de nossa Santa Religião que 
mall; precisamos conhecer. E em cada· 
fim de dia. um rama\hete quP é uma 
conclusão e um propostto. 

Destas obras é que p1·ec!samos. Obras 
que esclareçam o nosso -i,ovo e que se
jam acess!veis não só no preço, cpmo é . 
esta, mas tambem na expo.siçãn da ma.
teria. 

lll, pois, com. grande satisfação que re
comendamos a leitura, " difUGãQ ~e~w 
P.recio.~o OJ.?~Cl.ll9t 

A ASSEMBLEIA GERAL OE DO• 
MINGO PASSADO 

Exortação do dia - Após a pales
tra da representante da Pia União 
do Colegio Sion, cujo resumo será 
publicado em outro numero, o Rev
mo: Diretor iniciou as suas conside
rações sobre o jejum quaresmal, es· 
te ano restringido à 4.a feira de cin
zas e à 6.a feira santa. A quaresma 
não é mn tempo de peniteuoia' fisi• 
ca, apenas, mas, tambem, do espirita. 
Hoje o Evangelho nos apresenta Je. 
sus Cristo combatente, jejuando an· 
tes de sair a pregar, sofrendo os tr•is 
tipos de tentação que afligem o 110· 
mem. Tamtlem nós somos tentados. 
É porem, dogma de fé que a tenta
ção l),unca é superior às nossas for
ças. :ú por isso uma consolação o 
sabermos que temos meios para vell· 
ce·las .. Uma coisa é sermos ·tentados, 
e outra é colocarmo,nos diante das 
tentações. Po'r isso é que a Igreja, 
mãe carinhosa nos proibe umas tan
tas coisas, não para fazer uso .de sua 
autoridade,. mas porque são ocasiões 
de pecado, A tentação é o exercicio 
das almas; é um sinal do amor de 
Deus, sempre que não a procuramos, 
mas quando. a enfrentamos. Para is• 
so contemos com a graça, sem jac· 
tancia, sem vaidade. Procuremos me• 
recer sempre a graça de Deus, e n110 
pretendamos desafiar o inimigo SO· 
zinhos. "Não nos deixeis cair em _teu· 
tação" e11slna·nos a oração de Je. 
sus; isto não slg.n!fica que nos livre 
da tentação, mas de cair. nela. "Li· 
vrai-nos do mal" - isto i. das· con-
sequencias da tentação. · 

AVISOS 

Retiros de carnaval - Com pleno 
etit(\ foram realizados 'Os retiros da 
I!'ederação em todos os colegios. As 
Pias Uniões que organizaram retiros 
deverão fornecer/ os respectivós da~ 
dos, quanto antes, afim de ser estl· 
ri1ado o total geral das Filhas de Ma· 
ria retirantes. 

Questionarios-relatorios - Pede·se 
a devolução quanto antes, afim-de 
ser preenchido o questiouario oficial 
do Departamento dé Estatistica, bem 
como para movimento interno - da 
Federação. 

Imagem "de Nossa Senhora da. Con
ceição entregue à Escola Naval - A 
]'ede1·ação esteve representada nes
sa cerimonia, que se realizou no Rio, 

'no dia 1.o do corrente, por sua Dire
toria, tendo, por essa ocasião, visi
tado SS. Excias. Revmas. D. Jaime 
Camara, D. Bento Aloisi l\Iasela, e 
D. C,arlos · Carmelo de Vasc®cel9-4 
MOtfu, 

A sra. Presidente agradeceu, mais 
uma, vez, a todas as Pias Uniões que 
contribuíram para essa oferta, 

A PRESENÇA 00 SR. ARCEBISPO 

Ao final das comunicações da sra. 
Presidente, chega à reunião o Exmo. 
e Revmo. D. Carlos Carmelo, acom
panliado d~ seu secretario, Revmo. 
Pe Lafayette, afim dé falar direta
ment'3 às sras. presidentes sobre a 
campanha que o empolga, da coleta 
de terços para o Expedicionarlo. 
Agradecendo mais uma vez, lembra 
que o 1>rimeiro terço foi oferecido pe
la sra. Presidente no ato do lança• 
mente da campanha, durante a visi
ta que lhe foi feita pelas represen
tantes das associações, por ocas~ão 
da festa da Escola Naval. 

Esta campanha tem dois objetivos: 
uni é oferecer o terço para que o ex
pedicionario o reze nos seus momen
tos de necessidade espiritual, e ou
tro é rezar o terço pelo expediciona~ 
rio, para Deus conservar a sua vida, 
devolvendo-o à sua familia. e, tam
bem, e principalmente,_ para que Nos
so Senhor lhe preserve a vida es
piritual, sempre tão alvejada· na si· 
tuação em que estão. ' 

Devemos rezar por todo_s, sempre 
pelos que precisam mais, é a _base ela 
caridade. Resar tambern pelo como.11-
dante desta batalha, o Arcebispo, e 
·pelo Clero e seminaristas. Pelos -,e
minarlstas, agora en1 retiro, receben
do a grasa especial que Nossa Se
nhor lhes concede, e para que per• 
severem. 

DepÓis de algumas considerações 
sobre a falta de Clero, e de Clero 
secular, e depois de comparar a no,;
sa população e o nosso ·clero Arqui
diocesano, com a população e o 
Clero secular do Arcebispo dos Es· 
tados Unidos, que ha pouco esteve 
em S. Pa•:lo, e com as possibilidades 
de Clero do Canadá, S. E-xcia. Rev· 
ma., exorta a todas as !<'ilhas de Ma· 
ria a "rezar muito pelo soldado da 
patria que está lá fora, e pelo solda• 
do de Nosso Senhor, que está aqui 
dentro". 

Dizendo que compareceu à reunião 
para agra,1ecer "um terço", finaliza 
a reunião dando a benção às Filhas 
de Maria. 

* * * 
A sra. Presidente pede q11e os ter· 

ços sejam entregues à sede até o dta 
28 do corrente, e declara MV2,i,'1ente 
em vigor a escala adotada para o 
Rosa.rio-Vivo, realizado por ocasião 
do IV Congresso Eucarístico. Ni\o 
serão mais solicitadas as escala~ nos 
¼ de hora, mas apenas são deter
minados os dia~ de cada Pi.a Unl~o 

. rezar, em conjunto. ou nas va1·ias 
l1oras do dia, lndividualm~~~e, g te[· 
1,0 Jlel9 e~pegici.on~i'!Q• -

Este grande mll~gre aumentou aüi• 
d,1 mais O grand:e conceito de Santo, 
em que o tinha todo o povo. -

Romão porem muito' se aborreceu 
com as h<1nras d~ que o fizeram aJ,.o· 
e retirou-se para o convento ele St, 
Claude onde morreu no odor de san. 
tidade.' 

NOVO BISPO DE GORAINGTON 
Grande multidão de fiéis a.colheu Q 

Exmo.' Revmo. Sr. D. William Mulloy, 
recentemente nomeado pela santa Sé, 
para ocupar o Sol!o Episcopal de Corrig"'. 
ton, nos Estados Unidos. 

Doi.s Arcebispos, · onze Bispos e pe1·to 
de quint1entos Sacerdotes regulares P se~ 
culares participaram da solene instala .. 
ção que teve lugar na Catedral de San~ 
ta. Maria, presidida pelo Exmo. Revmo, 
sr. D. William Adr!am, Bispo de No~h
villo. 

SCIENTIFICAMENTE 

AS SUAS FERmAS 



São Pat1lo, 2.~ de FeHreiro de r945 

OS "PROTOCOLOS DOS SABIOS DE SION" 
SÃO AUTÊNTICOS OU FALSOS! 

Um interessante estudo sobre esse· controvertido documento 
' A proposito dos "Protocolos dos Sa
bios de Sion" o Revmo. Padre Crisanto 
Cia, listre Jesulta espanhol, publicou o 
.seguinte estudo que com a devida venia 
transcrevemos da i·evista "Hechos e Di
chos ", de Bllbâo: 

"Questão muito debatida ha anos é 
esta da autenticidade dos "Protocolos 
dos Sabios de Slon": - são falsos ou 
-não? São ou não autehticos? - isto é 
- Seus autons são ou n'ão judeus, a 
quem se atribue sua paternidade? A 
questão foi de novo posta em foco quan
do um Sacerdote belga afirmou que 
são falsos e H, de Vries Heekllngen dis
se que são verdadeiros, 

Vamos examinar estas duas teses an
tagonicas, sem perder de vista que só 
se trat,'1. de J}rovar a autenticidade dos 
"Protocolos", 

( A OPINIÃO DE UM SACERDOTE 
BELGA 

Na "Noúvel!e revue tho!ogique", dia 
o citado Padre belga, que sm 1934, em 
zurich, e em maio de 1935, em Berna, 
apresentaram-se diante dos tribunais 
.suiço.s, de uma parte a "Associação das 
Comunidàdes Judias da Suiça" e a 
"Comunidade de Berna", e de ou
tra Teodoro Fischer, antigo chefe na
. zista. da Suiça e redator do diario ,. Der 
Eidgenosse", que havia publicado os 
., Protocolos" e Silvio Sch/:lell, · chefe da 
Frente Nacional da Suiça, que os havia 
vendido e distribuido. 

A lei cantonal de Berna contem penas • 
' contra o que eia chama "Schundli

teratur ", uma espec!e de literatura ten
denciosa e prejudicial, sem chegar a ser 
poinogi-afica; mas b_astante vaga em sua 
apreciação, cujo conceito não define, 

No primeiro tribunal, diz o Padre 
belga que se provou a fasificação dos 
., Protocolos"; e no segundo. sua lite
ratura. tendenciosa e prejudicial. 

Interposta apelação perante o Supre
mo Tribunal Cantonal de Berna a 27 

'de outubro de 1937, a sentença conde
natoria versou mais sobre sua Jiteratu-
1·a tendenciosa, 

Adiante veremos o que sobre esses 
proc~o:s e.screveu H. de Vries. Em 
1905 - continua o Padre citado -
Sergio Nilus publicou ~m rwsso, em uma 
tipografia de Tsarkoie Selo, na Russia, 
uma. livl'D bem · raro em cujo prefacio se 
lia o seguinte: "Em 1901 conse~i ob
ter de um de meus conhecidos um ma
n uscrlto, que pôs à minha disposição, 
e no qual com precisão e verdade ex
traordinarias se expunha o desenvolvi
mento da conjuração mundial judia e 
:maçonica, que devia levar o mundo cor
rnmpido à sua ruina inevitavel", Eram 
os famosos "Protocolos dos Sabios de 
Sion". 

Deve-se notar - continuamos a. ci~ 
tar o Padre belga - que no livro de 
Sergio Nilus, os "P1·otocolos" eram ape-
11as um apendice. O corpo da obra 
constituia a reedição de um trabalho do 
mesmo autor, que aparecera em Moocou 
em 1901 com o titulo: "O grande 110 
pequeno, ou se aproxima o Aanti-cristo 
e o rejno do . demoniCJ , na ttrra ", , , . 

Cita em seguida o articulista a serie 
de edições dos Protocolos e termina de• 
duzindo as seguint<:s conclusões: 

Lo - Os P1·otoco_los, como programa 
de ação, nada mais sáo que uma serie 
de divagações, que revelam a cada pas
so as lncoerencias do redator e sua lg· 
nornncia. das coisas mais elemen_tares, 
Encerram contradições. 

2.o - Está provado que os Protocolos 
são uma. falsificação, um pla'gio da obra 
satirica. de Maurlcio Jo!y, com o fin1 de 
tornar oo judeus odiosos, · 

3.o - O Congresso Sionista da B'asi
Qéia. nada tem que ve1· com os Protocolos, 

4.o - Não queremos discutir sobre o 
fim que intentaram coru;eguir os autores. 

Note-se que somente a segunda con
clusão afeta diretamente a autentici
dade dos Protocolos. ·,, 

H, DE VRIES DE HEEKELINGEN 

, Mas para esta tese, sustentada pelo 
Padre belga, surgiu um contraditor 
de tanta ou mais a.Jta estatura em as
suntos juda!co.s, o Insigne publicista H. 
de Vries de Heekelingen, que na "Revue 
Cathol!que des idées et des falt.-;" de 
3 de junho de 1931>, escreve um bem 

PROFESSORA 
'Procura quarto com pensão, 

perto do, bonde 40 ou onibus 
ITAIM, bairro Jardim Paulis
ta, Telefonar para 7-8717. 

.. IS · um velho tema que se renova. r E apesar de toda a caudal de 
..., tinta gasta em 'torno dele, ainda 
perduram a seu respeito a~ me.sma.s du· 
vidas e as mesmas confusões do tempo 
em que a opinião catolica ,sofria o pri
meiro embate das idéias liberais. 

Já em meados do seculo deaenove, o 
conhecido teologo e .publicista que foi 
o Padre Ramlêre publ!ca.va um I!vro, 
.. L'Égiú;e et Ia Civilisat!on Moderne", 
em cjue procurava desfazer todos os 
mal-entendidos e prevensões da.queles 
então tempos modernos em relação à 
Igreja, Depois disso, a questão foi ca
da vez mais esclarecida, principalmente 
através de documentos emanados da. 
santa Sé infallvel. Não deixam. porem, -
de ter seu sabor e de ser muito aplicaveis 
aos tempos atuais as considerações do 
conhecido pensador jesuita sobre o pro
blema. da liberdade de consclenc!a. De
pois de tratar da liberdade mol'al, da 
liberdade civil e da 'lberdade poUtica, 
passa ele a estudar a liber(lade de cons
ciencia, E ô~; 

* 
"Chegamos e1úim ao ponto mais com

plicado de toda esta controversla: à 
questão da liberdade de consciencia. so
bre a qual os ilomens mais sinceros 
disputam ha muito tempo sem çhegar a 
um acordo. Esta questão encerra a da 
~iberdade de imprensa, Pelo menos a, 

Igreja não teria nenhum motivo para 
se opor a esta ultima liberdade, assim 
como à liberdade de conscienc!a, se d 
exercicio de tais liberdades não compro~ 
mete.sse a salvação das almas que Deus 
lhe confiou, 

Mas será real. esse perigo? E não 
poderá a Igreja, sem faltar à sua mis
são, sa.ncionar e.ssas liberdades que a. 

' 

documentado artigo, que nos servirá de 
diretriz, 

PROCESSO VERBAL DE UM CON• 
GRESSO SECRETO DE 1897 

A primeira. coisa que afirmam os ju
deus é que os Protocolos nada têm que 
ver com o processo verba:! de -um Con
gresso secreto que se realizou na Basi
léia, em seguida ao primeiro Congresso 
l;liOnista. de 1897, E nisto têm razão. 
Então, como o pôde afirmar Sergio 
Nilus? 

Nas primeiras edições d~s Protocolos, 
em l!r<,.-ua. r~. nada falava Nilus des
se Congresso. Menciona-o pela primei
ra. vez na introdução da quarta edição, 
que apareceu em 1917, 

Dizia então que sabia, por uma tes
temunha. particular, de origem Judaica, 
que o texto que ·publicou nos "Protoco
los" era o resumo de um programa de 
ação. submetido . à a.provação do C_o11-
gresso de Basiléia. 

OS JUDEUS DESMENTEM 

Os tradutores copiavam a. iniormação 
anterior, como de origêm judaica, e até 
Teodoro Fritsch publicava os "Protoco
lçs" com o titulo "Zionú;tische Proto
kolle ". com qu~ todo o mundo os deno
minava, Este foi o momento escolhido 
pelos judeus para negar a autenticida
de dos Protocolos: - "Vê"se bem - di· 
ziam - que se trata de uma falsifica
ção: - o Congresso de Baslléia não se 
ocupou dessa questão". 

Os não judeus prosseguiram, porem, 
em sua.-; a verlguações e denunciaram a. 
publicação anterior de _um programa 
identico em 1903. 

Viu-se que Nilus não foi o primeiro 
que publicou o fàmoso programa. Atual
mente pode-se comprovar que o diario 
russo "Snamja.", edita.do por Krusche
wan, já o havia publicado em suas pa
ginas, de 28 de agosto a 7 de setem-
bl'O de 1903. · 

O filho de Nilus fala tambem de uma. 
edição que apareceu um a.no antes no 
diario .. Moskowskija Widomosti", em co
leção que àcaba de ser encontrada, 

· Entretanto, os .judeus af!l'ma.m que a 
primeira edição data de 1905, e ·aduzem 
como provas o testemunho de uma prin
cesa, que viu o manuscrito em Paris em 
1905, quando o conselheiro dê Estado, 
Pedro Ratschkowsky, o estava redigindo, 
ajudado por Mateus Golowinsky, agén
te secreto russo, para exercer pressão 
sobre o. TMr, 

PRIMEIRA TESTEMUNHA: ,- A 
PRINCESA RADZIWILL 

'A princesa catarina Radz!will (titulo 
de origem russo-polaca) era. na reali
dade naquela epoca a esporo de um certo 
Danvin, - depois de haver sido · casada 
com um sr, Kolb. · A pdncesa Radzi
will se casou multo jovem. Divorciou-se 
em 1906 e tornou a ca.-;ar-se em 1914 
com ·o engenheiro EmU!o Kolb. Tornou 
a divorciar-se, para casar~se de novo 
com o s1-, Danvin, Assim é que, em 
1921, quando fez essas reve!a'çõcs, era. 
a senhora Danvin, mas estás seriam _ma.is 
1iitéressàrite,s .sti'rossém 'ieitas péi.a,'prÜi,;,. 
ccsa Radziw!ll.,, 

Sofreu ela varias condenações em Pa
ri.l e Nova. York por falsificar tratados 
e a assinatura. de Ceei! Rhódes, e por 
algumas outras ialtas lnconfessaveis, 

Por este motivo seu testemunho é um 
tanto suspeito e mesmo recusavel: ma.-; 
se:.i titulo de princesa cobria multo bem 
a merc.a.doria _ . . · 

Disse em fevereiro de 1921 que Go!o
win~ky lhe havia mostrado, no Inverno 
de • ,4 a,· 1905, em presença de sua ami
ga Hurblut, o manuscrito dos Protocolos, 
e que se recordava muito bem que em 
sua prin1elra pagina havia uma grancle 
mancha. de tinta. 

TESTEMUNHA NUMERO DOIS: -
O CONDE DE CHAYLA 

Três anos mais tarde apa.recei·am · as 
"Memol'ias" sobre Nllus e os Protocolos 
do conde de Chayla, Outro bom teste
munho:.,. pois se tratava de um, agen
te bolchevista, condenado à mor~ por 
alta traição pelo governo do general 
Wrangel, mas libertado pela França, se
gundo depoimento do conselheiro de Es
tado, Gregorio Girtschitsch. 

Chayla. disse que Nilus lhe rq.ostrara 
o manuscrito em 1909, e fez declarações 
identica.s às da prinJesa Radziwill, a 
1·espeito de seu conteudo, · 

E qüanao os judeus esfregavam as 
mãos de cóntentes, ante estes dois tes
temunhos, 'deixou-os gelados a prova, já 
citada, de sua publicação em 1903, 

Ha, porem, maü;. 

OS PROTOCOLOS FORAM PUBLI
CADOS ÉM 1895 

Pode-se &.dmltir atualmente, com se
gurança. quasi absoluta, que o marechal 
Alejo Nicolajewitch Suchotln póssuia em 
1895 uma tradução dos Protocolos. Con
firina-o a declaração do filho de Nilus 
e o testemunho de uma parenta proxl• 
ma cio mareéhal, vinda de um almiran
te rnsso, que vive atualmente na Iugos
la via., 

Suchotln mostrou· o documento a a.1-
guns amigos, entre os quais se áchava 
Felipe Petrowitch Stefanoff, anttgo pro
curador do S!nodo de Moscou. 

Este testemunhou que viu o documen
to em 1895, e que em 1897 fez dele- uma 
edição privada, sem mencionar a .edito
ra, data, nem cidade. Este testemunho 
foi tomado pelo príncipe Demetrio Oa
Jitzin, presidente dos emigrados russos 
de Stari Fontag, Mrs l"ry publicou em 
"waters f!owing I Eatward" uma. foto
grafia do docun1ento com sua legislação. 

OUTRO DADO INTERESEANTE 

Em 1906, o russo Jorge Butmi publl· 
cou tambem os Protocolos em uma edi
ção no (undo igual a de Nllus, mas que 
diferia multo na forma. É, pois, p;·o
vavel que os dois rnssos publicaram o 
mesmo documento, copiando-o de di
ferentes cop!a.s, e que prova a, existcn
cia de varias documentos identicos. 

UMA RESPOSTA DO BRITISH 
l\IUSEUM 

Supondo os judeus que o publico euro
peu desco11hec!a as ediçõiis russas dos 
rrótocolcs, ao ser publicada a primeira 
edição alemã d!~seram que o tradutor 
o havia. inventado, e que não existia ne
nhum livro russo com o texto d06 rro-

' tocolos. 
o tradutor, oottfried zur Beek (pseu

donimo de Muller von Hausen) respon
deu que no Britsh Museum de Londi·es 
cxú;tia um exemplar, registra.do com 'o 
numero "3?26, d, 17", o~ judeus re
plicaram a Muller, copiando uma decla
ração do Britsh Museum- em que se di· 
zia que não existia tal livro com o nu
mero 3296, · d, 17 de registro. 

Advirta-se. porem,. que Muller citava 
o numero 3926 e não 3296. Assim é 
que o Britsh Museum 11êide responder 
muito bem à pergunta judia de qua não 
existia tal livro com o numero 3296 de 
registro, ou seja que os judeus, ao fa
zer a pergunta ao Britsh Museum, mu
daram os algarJsmos e conseguiram a 
1·esposta negativa que esperavam.· 

Por que apelam os judeus para meios 
tão reprova veis s.e sua causa é justa? 

O PROCESSO DE BERNA 

Por fim os judeu.s se decidiram a de
mandar perante os tribunais e desper• 
tou atenção o fato '.\e não recorrerem 
para isso a Londres. 01:1 Pa1•is, mas a 
Berna, com a. agravante -de que na cau
sa. dos "Protocolos" englobavam outros 
artigos e pub!icaç,óes, · 
, o ~tl\?lfilª) ca11.~o_pal, d~. !!e.fi.ujp,Í!!,_ ins· 

tancia de Berna anulou· a, sentença. do 
de primeira instancla e recusou como· 
inutil o exame pericial llOrq'ue a auten
tleillalle dos Protocolos 11ão interessava 
ao Tribunal < ! > 

·criticou severamente a eleição dos pe
ritos (porem sem recusa-los •.. ), espe
cialmente C:o terceiro, c, A, Loosli. que 
em 1927 publicara um artigo em que 
declarava que "os Protocolos llaviam si
do falsificados vergonhosamente e sem 
consideração alguma". Sabe-se, ade
mais, que Loosli em uma de suas pro• 
vas periciais inudou datas com a maior 
tranquilidade. ;rratava-se, pois, de \1111 
perito parcial e recusavet 

REFERENCIAS DA IMrRENSA 
JUDAICA 

O "Jewish ·Daily Post" de 28 de 
abril de 1935 disse que o primeiro pro
cesso havia demonstrado ''ao que se 
pode cllegar com uma boa organização 
judia". 

O "Jcwisli Chron!cle", de 5 de novem
bro de 1937, dizia que "o Tribuual ha
via declarado que os Protocolos eram 
uma falsificação provada de uma lite
ratura sem valor", Mai.q perto da ver
dade estiveram a "Revista Judia de 
GenelJra", em seu numero de novem
bro de 1937, e o "J ournal des Nations ", 
grande amigo dos judeus,, em sell nume
ro de 3 de novembro de 1937, dizendo 
que- "não se havia., podido provar_ a 
autenticidade dos Protoco1osi•, e esta foi 
a verdadeira sentença do T1·ibu11al: -

NOVA ET VETERA 

A Igreja e a 
maioria dos govemos modernos fez en
tra.r no direito publico? 

Se fosse seguir um certo numero de 
seus devotados filhos, a Igreja . não he
sitaria. um instante, Segundo esses ca• 
tol!cos, bem longe de a liberdade de 
consciencia se achar em relação. com a 
dout1·ina evangellca, ela, pelo contrario, 
decon-e dessa doutrina. E se a ação da 
Igreja não foi sempre regulad~ por es
se principio, se Ela chegou mesmo, al• 
gumás vezes, na pessoa de seus Pontí
fices, a proclamar princípios por com-_. 
pleto contrarios, atribuem eles essa con
duta seja às circunstancias particulares 
dos tempos, seja à fallbi!ldade pessoal 
que acompanha a infa.llbil!dade dos prl• 
melros Pas~Jres: ma-s eles recusam ad
mitir que a Igreja, enquanto Igreja., pu
desse jamais condenar esse principio, 
visto que ele·, seria verdadeiro e que o 
estado de coisas ao qual ele serve de 
base seria. não somente o melhoi- em si, 
mas o mais favoravel à lndependencia 
e ao triunfo de Jesus Cristo. 

Outros catolicos, igualmente devota
dos, encararn a questão de modo dife
rente, Segundo eles, é raciocinar muito. 
mal o decidir a priori que, sendo verda· 
deiro esse pretendido principio .. a Igre
ja. não pudesse jamaú; condena-lo. Fa
lar assim, se.•;a Inverter a ordem esta.• 
beilecida por Deus, e se atribuir pr•atl• 
ca.mente o direito de iirigir a autorida
de instituida por Jesus Crise para 
dirigir soberanamente as almas; é cair 
no erro que o Cardlal Pacca, e.,creven
do em no111e de Qre~grlq XVI, reP.l'OVa.• 

va. os redatol'es do Jornal l'Avenlr, e dar 
lições aos pastores encarregados por Je
sus Cristo_ do ensino . dos povos e doo 
soberanos. A unlca. conduta digna de 
um filho da Igreja · é a de corÍsúlta-la, 
de escutar sem espirito preconcebido 
suas respostas e de ter por verdadeiro o 
que Ela. aprova e por falso o que ela 
condena. 

Ora, acrescentam esses mesmos cato
llcos, se se interrogar assim a. Igreja, 
não haverá a menor duvida quanto ao . 
seu pensamento; porque em todos _os 
tempos e pela boca de todos seus Dou
tores e de todos os seus Pont!f!ces, de 
Santo Agostinho a Suarez, e de São 
Gregorio I a Gregorlo XVI, a Igreja 
constantemente proclamou_ uma doutri
na contraria à liberdade de coru;ciencla 
e se atribuiu direitos dos quais essa 
1iberdade é a negação; e· esses di-· 
reitos Ela os tem reivindicado, não co
mo emanados de circmi.:stancias e da 
concessão dos • príncipes, mas como seu 
apanagiq essencial; Ela. tem ensinado 
essa doutrina, como ensina todos os ou
tros dogmas, salvo_ talvez que Ela não 
tornou tal doutrina objeto de uma defi
nlção explicita, Não se trata aqui da 
falibilidade pessoal dos Ministros da 
Igreja; se eles se enganaram, foi sua 
autoridade doutrinaria que esteve em 
jogo, senão em . definições autenticas, 
pelo menos em uma longa serie de ato3 
solene,s; Donde se conclua que, 68 

não se deseja condenar a Igreja sob pre
t_exto de a defender e lhe arrebatar sua, 
qo1'õ~ pa,.ra, concilia-la .com a sociedade 
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o que não quer' dizer que fica provada. 
sua falsificação. Repitamos que ao se 
recusar a. prova pericia:! do Trlbur,al de 
Primeira Iru;tanc!a, foi dito que a auten
ticidade cios Proto11olos em nada interes
sava ao TribunaL 

SÃO OS I'ROTOCOLOS FALSOS 
OU NAO? 

Um preceito de critica historica. uni
versalmente . admitido diz que um do
cumento P9de ser co1i.:s!derado autenti
co até que se prove sua falsificação. 
Mas os judeus mudam os termos e em 
vez de provar essa falsificação, exigem 
que se prove a autenticidade,- e assim 
conseguem sempre jogar com vantagem, 
visto que dificilmente se poderão aduzir 
as provas desi:a autenticidade, se consi
derarmos que o príncipe ~1vow, chefe do 
governo· provisorio, maçou, remeteu _ao 
judeu Winawer toda a. documentação 
rela.tiva aos Protocolos, que havia no 
Mini.sterio do Interior e na Prefeitura 
de Policia da Russla. Se nessa do
cumentação existis3em provas em con
trario, os judeus as teriam publicado 
imediatamente, 
COPIA DE UM LIVRO DE MAURICIO 

JOLY? 

De fato, muitas das passaiens.existen
. tes ·nos Protocolos se acham 110 livro de 
Maurício Joly "Dialogues aux en!ers en
tre Machiavel et Montesquieu", E oo 
judeus dizem que o autor dos Protocolos 
é um anti-semita que utiliza a obra de 
Jo!y. . . . 

Note-se que Joly era amigo intimo dó 
famoso maçon e judeu Isa.a.e Adolfo 
Cremieux, fundador da '.' Aliance israe
lite ,universellé ", Mas a.lem_ do livro. de 
Joly, llouve outros, \, 

QUATRO PRECURSORES 

A 13 de iúarço de 1901, o deputa.do 
checo Bresnowsky perguntou ao minis· 
t1·0 da Justiça , sobre a proibição de um 
folheto intitulado: '' Ein Rabbincr uber 
die Goim ", que reproduzia. um dil;cur
ro 'do, rabino Reitchhorn, pronunciado 
em Praga em 1860, sobre o sepulcro de 
Simon ben, Jehuda. o texto de.,sa ora
ção funebre contém as mesmas idéia.-; 
dos Protocolos, Não ie · provoJ,1 ainda 
com exatidão a data de 1860, mas sim 

· a de 1901, em que intervem Bresnows
ky, ou sejam· quatro anos antes da pu-
blicação, de Nilus. · 

Em · 1868 a.pareceu a novela "Blar
ritz ", cujo autor sé intitulava sir John 
R-eitchiffc, mas seu verdadeiro nome era 
Hermaun Ooedsche. ·Ha um capitulo 
"No cemiterio de Pra.ga", em que se 
copia o dil;curso de un1 rabino, que tem 
muitisGimas analogias com o rabino 
'Reichhorn. 

Outra. novela· de Alexandre Dumas 
pai, "José Balsa.mo, memorias de u·m 
medico", que apareceu cm 1845, contem 
em seu prologo toda a. substancia, dos 
Protocolos. São bem conhecidas as re
lações judaicas de Duma.-;, ; 

E por fim, o senhor R Guenon pubJl· 
·cou em "Les Etudes Traditionelles", 
de janeiro Je 1938, um estudo sobre o 
"Barão Jehovah ", novela de Slgney 
Vignca.ux, publicada eni Paris em 1886, 
na qual se fala de um. "testamento de 
Igarzãba! ", que ·apresenta claríssimas 
semelhanças com os Protocolos, "cujos 
planeis, - diz a novela - os Judeus 
executaram, pôsto que não os hajam 
concebido", 

Pode-se deduzir que os a.utores destes 
escritos e novelas, publicados em 1845, 
18G4, 1868, 1886, 1897, 1900, 1901 e 1903, 
anteriores à publ!cação -dos Protocolos 
de Nilus, ao seguir as mesmas diretrizes, 
se acham inspirados em planos e pro• 

moderna, torna-se necessario, a, qualquer 
custo, repelir esse pretenso principio e 
não aceitar o novo regime a não sei· 
conio se aceita, ou melhor, como se su
po1·ta ·-uma desordem que não se pode 
reformar. 

se aqueles que assim racioclr.am di
zem a verdade, devemos, parece-nos, 
reconhecer que ha pelo .menos um pon
t.o sobre o qual é impossivel acordo en• 
tre a Igreja e a sociedade moderna, e 
que, por conseguinte, nós nos engana
mos ao procurar nas tendenclas dessa 
sociedade um sinal de sua reconcilia
ção com a Igreja. 

Não nos apressemos em admitir es
sa. conclwsão. Vejamos se, nessa ques
tão como nas outras, o desacordo não se 
origina em mal-entendidos e se para 
concordar não será suficiente a previa 
compreensão, , 

* * 
É indispensa vel de inicio precisar o 

sentido que emprestamos a essas pala• 
vras: - liberdade de consciencia; por
que essas palavi·as apresentam. ao es• 
pirito daqueles · que as pronunciam, 
idéia.s por completo diferentes. Como 
será possivel um acordo, se, desde o 
ponto de partida,, se começa' a não dai 
aos termos s&u verdadeiro valor? 
· Que se entende por liberdade de 

consciencia1 Será .a completa indepen
dencia da raz~o humana com relação ao 
proprio Deus, o poder de aderir indife
rentemente à verdade e ao erro e de 
mudar cada dia de crenças religiosas 
..,1rnndo os,· caorlchos da naixão 011 dos 

jetos que eles conheciam: e que estes 
planos e projetos obedecem a uma mes
ma. inspiração· é que ante essa insplra.
ção temos que pergunta.r: ' - Cui pro
dest? a. quem" aproveitam estas maqui
nações? Quen, ,tem verdadeiro interes-
se em oculta-las? : •. 

Se os Protocolos não são autenticos, 
isto é, se não foram escritos pelos ju
deus, seu autor é· um 11ota vel profeta, 
visto que seus va.tlcinlos se vão trans
formando em realidades, como estamos 
vendo em nossos dias. E esta.-; realida• 
des provam por sua vez que ha um 
numero de iniciados, que sabem exata
mente para onde vão. 

E as divagações, incoerenclas, pi·eclo
sidades e contradições que o Padre bel
ga encontra nos Protocolos, pa.ra de• 
duzir sua falsidade, aão para H, 
de Vrles prova de aut~nticidade e ori
gina:lidade, porque um falsarlo - diz 
ele - as teria evitado facilmente, 

EM CONCLUSAO 

Para terminar, e completando dados 
dos dois contendores, acrescentamos por 
nossa conta. esta- interrogação: - Por 
qu~ os judeus, coletivamente, se dão 
Jogo como aludidos, e têm tanto interes
se em livra1·-se da p,aternldàde dos Pro
tocolos? 

A este respeito, recordamos haver li
do na. edição dos Protocolos de Leizoola, 
de San Seba.stian, que o doutor Hertz, 
fundador pl'incipaJ do Sionismo" politico, 
em uma circular elo Comité sionista, 
de 1901, se queixava. da. subtraç_ão, de 
documentos dos arquivos israelitas, que. 
havia permitido aos "gentios" _conhe
cer os segredos dos Protocolos. 

A afirmação de H. de Vries, de que 
as edições de Sergio Nilus e Butmi su
põem -a exiswncia de vari06 documen
tos ldenticos, temos que opor um l!gei
i·o i-eparo: - é que talvez por h1tl:nções, 
que desconhecemos, Nilus e Butml não 
nos ,deram uma tradução completamen
te literal, mas moélificarnm ou simplifi
caram 1igelrame11te alguma pa.:,sagcm, 
pcsto que não tenham tocado no subs
tancial, 

Exan1inadas detidamente as· razões_ e 
argumentos de ambos os contendores 
sobre a autenticidade dos· Protocolos; 
tendo em vista as paginas contempora-
11eas da. Hi.:;toria Internacional: - des
truição da Russia do tzares, clausulas 
anormais dos Tratados de -Paz, criação 
de um super-governo · chamado SÓcie
dade das Naçõos, da qual se exclue de
!iberactR,mente o Papa,. estabelecimento 
do Sionismo em Jerusalem, nuvcru; ne
gras sobre a Europa ( este estudo foi es
crito ém jul!lo de 1938), m!lhõe, de 01:ie
rarios paralizadcs, d!'\)ldas enormes das 
principais naçõe.s, ·persegui,ão reli
giosa, socialismo e bolchevismo destrui
dor, que constituem a demo~tração evi
dente da. realidade do plano de con
quista, meditado pelos Sa.bios de Sion: 
nosso animo se inclina decididamente 
para a autenticidade dos Protocolos; ape
sar de que nunca possamos ver suas 
provas com claridade meridiana, vis
to que, como já dissemo.s, o pl'incipe 
Lwow entregou ao· judeu Wivawer toça 
a documentação, e as portas dos arqui
vos de Israel não se abrem com o "abre
te Sesa-mo" dos "Profanos e gentios". 

' * * *. N. R, - Mostraremos oportunamen-
te como, apesar .de todo seu_ espalhafato
so anti-semitismo, a obra. do nacional
socialú;mo 1·ealiza os planos dos 
discutidos Protocolos dos Sabios de 8ion. 
como disse o autor de "Hamlet", ha 
mais coisas sob o sol do que sonha a fi
losofia •.• 

EVANGELHO 

PR EDIL E CÃO _D lV I NA 
~EGUNOO DOMINGO DA QUARESMA 

(S. Mat, F, 1-9) 

Naqu_ele tempo, tomou Jesus a Pedro e a Tiago e seu i~mãe ~~lo, 11 es · 
levou a um monte elevado, separadamerite dos demaJs, e a• transfigurou-se; 
deante delc-s, E sua face se r·esplandesceu como o sol, e suali vestn s~ 
tornaram brancas como a neve, E eis que lhes apareceram Mcilth II Ell11a 
falando com Ele. Respondendo, no entanto, Pedro disse a Jesus: "Senhor, 
é bom estarmos· aqui. Se quereis, façamos aqui três tendas: uma p11r;t 
v6s outra para Moisés e outra para Elias''. Falava e\e ainda, q11isndo, 
um~ nuvem lucida os envolveu, e uma voz que saia da nuvem dizia: "Estei 
é meu Filho amado: ouvi-o," E ouvindo os .disclpulQs cairi11n sobre li\UIII\ 
faces e tiveram grande medo, E_ aproximou-se Jesus e os. tocou, e . lhe!/ 
disse: "Levantai-vos e não temais''._ Levantando então os oi-fios, niío vi< 
ram ninguem â não ser Jesus. E ao descerem do monte, deu-lhe~ Jeliut 
esta ordem, dizendo: "A ninguem conteis esta visá:>, 11t6 que Q F1_lho dt1. 
homem resurja dos mortos". 

COl\lENTARIO 

Não se pode negar que Nosso Se
nhor Jesus Cristo mostrou predilP~ 
ção especial por estes três disc!pa
los que associou à manifestação de 
sua gloria no monte Tabor. Se qui
sessemas procurai; a causa desta pre
dileção talvez não ·nos fosse facil 
encontrar, tanto é verdade que Nos
so Senhor é senhor dos' seus dons 
e os• 'distribua segundo seu santis· 
simo beneplacito, cujo arcanos não 
110s são revelados. Convem-ilos mais 
refletir sobre as circunstancias que 
envolveram esta prndileção. Assim, 
talvez tiremos para nós lições pro· 
veitosas e não nos enganemos pro•_ 
curando o amor de Dens -onde ele 
se não· encontra. · 

De tudo quanto se lê neste evan· 
gelho, e mais do que relatam São 
l\Iarcos e São Lucas, nota-se que a 
alegria e o prazer que inundou aos 
discipulos foi passageira, _envolvidá 
em misterio, que lhes incutiu gran
de temor, De fato, (icaram: os apos
tolos deslumbrados com aquela mag-

. nificencia, e ao mesmo tempo ex
tarrecidos de temor, São. Marcos diz 
"timore exterriti". E não compre
endiam bem o que se passava, pois, 
atestam Sào Marços a Sãó I.,ucas , 
que São Peclto falou sem saber o 
que dizia. E tudo isto se passou num 
momento. Quando acordaram, ~n
contraram-se no ord:nario de todos 
os dias, embora fosse um ordinario 
especial e extraordinario, pois, con
tavam sempre com a presença ão 
l\lestre Divino. 

* ,;, * 
Não é ousadia generalizar que to

das as graças especiais de Deus Nos
'só Senhor se envolvem em circuns
tancias semelhantes, Já ·_ti:vemos 
ocasião de salientar aqui como, sem
pt·e qu" nos Evangelhos se conta uma 
intervenção do sobrenatural, o sen
timento que se apodera dos que 
presenciam o prodígio é um senti· 
menta de temor, ainda mesmo que 
se trate de um milagre para mani
festar apenas a Misericordia de Deus 
Nosso Senhor. Tambem o misterio 
q·1e envolve estas manifestações do 
alto, é mais ou menos frequente. A 
Hagiografia cristã confirma conti
nuamente, estas conclusões, De ma
neira que podemos dizer que as gra-

• • 

ç;as extraordinar!as que concede Je• 
sus Cristo aos seus eleitos não i;ã.oi_ 
graças que lhes proporcionem- por ,-s• 
sim diz:er um céu na terra, uma vi• 
são translucida do alem, ele maneirg 
a aquietar todos os seus desejos, · $ 

a esclarecer todos os seus temores, 
Estas graças são graças, diriamQ11~ 
c;ue à pessoa mais sent<;l do que per• 
cebe, mas são suficientes. para. lhi!! 
assegurar a benevolencia éUvina, COll.• 
ceder-lhe energias para continuar no 
bem _ proposto, e como que h:anq•Ii• 
Jiza.Ja no sentido de que se encon• 
tra em vereda certa. 

Por isso, não Julgue o fiel que al• 
gum dia de$<le que deseje viver real• 
mente em união com Jesus Cristo, 
venha a ter nesta terra uma exis• 
foncia destruida de preocupações 
maiores, perfeitamente tranquila, seiµ 
quinhão · nenhum· de angustias e ou. 
tros sofrimentos .. Não, As predile• 
ções divi11as não se maoi(estam dss, 
te modo. l\luito pelo contrario. 

Ninguem poderia ·pedir para si turi 
amor do Pai Celeste semelhante ao 
com que Ele amou ao seu Filho ben1 
àmado Jesus Cristo, Seria uma blas• 
temia.' Pois bem, Este amor divi• 
no na terra, manifestou-se por maici 
do~ mais atrozes oofrimentos a quei 
foi exposto Nosso Senhor Jesus Cris• 
to. Sofrimentos· que envolvera.m to• 
d-, a vidr. do Divino Salvador, com 
uns clarões rapidos · de glorificacões 
manifestas como esta ele que nos dá. 
conta· o presente evangelho, e mailii 
alguma~ patenteadas a maior nullle• 
ro de pessoas. 

Pois bem. Jesus Cristo é o mode-1 
lo é o primogeuito entre muitos ir• 
mãos. Como agiu Deus Nosso Se• 
nhor com Ele assim agirá com seu~ 
prediletos, 

* * * 
São considerações que nos sãq 

uteis. Para não desanimarmos era 
nosso labor de santit!cação propria a 
de apostolado: para uãcí procurar• 
mos vida mais· com oda, posição reli• 
giosa menos exposta a contradições;' 
para conservarmo-nos sempre dentro 
-da. Jogica dos prineiplos revelados, 
Pois que estes são opostos aos prin• 
cipios do mundo; m11-s é:i com ele~ 
que h.:i de o mundo ser vencido. 

consc1enc1a 
A Igreja deseja, portanto a llberdadES 

de consciencla entendida em seu senti-
do verdadeh·o. Ela a defende corri todal · 
sua energia, e suas lutas contra os Pº" 
derosos deste mundo têm tido sobretudo 
~r fim impedir que essa liberdade mor-
ra. ~utocada_ na.s garras da tirania.. 

calcu!os Interesseiros? Temos razões 
suficientes para pensai· que um certo nu
mero daqueles que se mostram tão 
ardorosos em reclamar contr,i. a. Igreja 
a. liberdade de consciencia, a. compree·n
dam desse modo. Mas a esses temos 
apenas uma coisa a dizer: - ~ que es
sa pretensa. liberdade de consciencla na 
realidade é a. negação da consciencia.. 
Com efeito, ou a consciencia nada é, ou 
é o poder de discernir o justo do injus• 
to, o que é obrigatorio do que é proi
bido, Mas . se não lla acima do homem 
nenhuma autoridade a quem o homem 
deva. prestar conta de seus atos, naclA 
poçle ser para ele obrigatorlo ov ilicito; 
tudo que ele deseja é Justo, e nada. exis• 
te de inJus_to a. não ser o que lhe api'az 
declarar como tal, A consciencla, por
tanto, não tem razão de ser, E ela é 
destrulda por ,1uem a deseja libertar. 

A esses adversarios, nós poder!amos 
ainda. perguntar si para eles existe uma 
verdade, e s·i essa verdade difere do erro. 
Si negam a. existenc!a da verdade,, nada 
mais lhes temos a dl2er, Para ·que serve 
a dii,cussão, senão para demonstrar a. 
verdade, e · como demonstrar a verdade 
a. pessoas para. as quais a verdade de 
na da vale? Mas si a verdade é ll/Jguma. 
cousa e se · difere do erro, ela. eviderite• 
mente tem direito ao assentimento das. 
inteligenclas, e as inteligenclas, sem l'e• 
negar sua na.turez;a. e sem ultrajar seu 
autor, não p0dem reclamar como um 
privilegio o direito de permanecer indi• 
ferente.~ entre o erro e a verdade, 

Não ~ l)QJ.-t.anLo_ dA l>:ldenendeMl<l 4a. 

· consciencia em reJaçãO a Deus d.~ que 
se trata. aqui. 

Tra.ta-~ de sua independencia em re
lação à sociedade, 

Mas .ainr~, sob esse segundo aspecto, 
a liberdade de consciencla pode oferecer 
sentidos muito diferentes: - ela · pode 
sig·nif!car a -liberdade de aderir à ver
dade, ou a. liberdade de combater essa 
mesma. verdade. 

O primei;-o sentido é evidentemente o 
m~is verdadeiro. Se a. :consciencia é da
da ao homem para que eJe po.ssa . dis• 
cernir a verdade do erro, o justo do in• 
justo, é claro que o que importa sobre
tudo é que na. procura da. justiça e da 
verdade ela. não encontre nenhum obs
taculo, 

ora, a. liberdade de consclencia enten• 
dida nesse sentido é tão pouco oposta à 
·doutrina da Igreja, que se pode dizer 
que ela é, pelo contrario7 fruto dessa 
mesma doutrina. 

Antes que a Igreja. viesse revelar aos 
hDmens a dignidade de sua alma, eles 
nã9 pareciam sequer c•~coniiar que ti• · 
nham uma consciencia: e será em vão 
que mesmo agora se procura, entre os 
povos que não foram educados pela Igre
ja, esse cuidado ~aso pela !ndependen
cia espiritual que · caracteriza os povos 
cristãos, Já vistes em algum11, parta 
que os rebanhos de escravos amontoa
dos nas masmorras dos palaclo.• da. Ro
ma pagã .ia.mais sonhassem err a'l!nhar 
ao lado de seus infoi:tunios a necessida
de de adorar os deuses ilnundpil que 

. "-<Wi dono.s adoravam?_ ..,,,.- .. · -- - "1 

Mas nossos à.dversarios não querem 
admitir essa definição da liberdade de . 
consciencla. Demonstram por ventura;: 
que ela falsa?· Não. E como a demol16 .. 
tr:iriam eles então, vii,to que essa de• 
finição decorm da. propria. Idéia dal 

. consciencia? Por que a rejeitam? Por• 
que eles bem comp~ndem que, .se ai 
admitissem, toda a questiío da llberdad\li 
sairia. da.s obscuridades de que eles ta .. 
zem um tema tão fec11ndo para decla• 
mações. • 

Restaria. então apenas essa simpleà 
questão de fat_o: - Possuirá a Igreja a. 
verdade e dará Ela provas ·bem· certas: 
da. divindade de sua missão? Ques-,, 
tão que · se teima soberanamente em náct 
abordar. 

Para nossos adversarlos, portanto, al 
liberdade de consc!encia ponslste mal!! . 
no poder de combater a verdade r ade• 
rir ao erro, do· que no poder de fugir aaJ 
erro e de 1.derir à. verdade. 

Poderá ou não a Igreja permitir qu~ · 
a. sociedade ·conceda. a seus- membros es• 
se poder de atacar a verda4e por todos, 
os meios que não perturbem a orde!ll 
materl:al? Eis, ao que nos parece, o ver• 
da.de!ro ponto da. dificuldade e a ver• 
dadelra questão em litiglo entre os a.d• 
versarios da Igreja e seus defensores" t: 

* • Em nosso proximo numero mostrare• 
mos . como o famoso teologo resolve es• 
S?,, questão (l,e ~r!nc1piQ e §U& 11,pllc_açá!J-

' - )rR.tlt'll.. ' 

(' 
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T E L E G R A MAS D O RI O O SANTO PADRE PIO XII AGRADECE OS 
--------

l ~ comunicado oficial sobre 
as eleições 

·""".tno,· (AS.~PRESS) - o major Amil
c·ar Dutra de ?i.Ienezes, diretor-geral 
do DIP, regresse>ndo do. seu despocho 
com o sr. Presid_..,nte' da Republica, 
reuniu ás 18 horas, 110 seu Gabfnete, os diretores dos fo,·nais desta Capital, 
a~e~ci_as telegr,ifica.s nacionais e es• 
trangelras e correspondentes de Jor
nais do exte~-ior, iendo para todos a 
notá. da Sect'etaria- da Presldencia da 
&publica, . àssim redigida: 
. uos min.istros _de E-tado c'omparece~ 
:ram hoje incorporados ?O ·'Palacio Rio 
Negro, em Petropo!is, afim 'de entre
g11.r ao Presidente da Republica o es
,t:udo que, por <ietermL,ação de s. 
Excia, levará:ri:.- a . efeito sóbre o 'pro
-cesso cori'veniente 'ao funcionamento 
dó sistema dos orgãos represertati
:-vos 'e bem assiln as ·111·odificaçôes que a 
experlencia. aco-,selha _seja,m lntrodu- . 
·ztdas nos disrosit· da .Constitui• 
cio. 

Tomando co11heci1nento desse traba-r 
P.ho, que está consubstanciad.u numa. 
,exposição de motivos coletiva e na 
<14âl são eX:an1inados os prilv•:l .>ais as
·pecto;; ·ao problenia, o Chefe· da Nação 
-coÍlsiderou, ein a1npla troca de ideas 
-com seu Gabinete, os ponto,· que deve-
:rão constituir objeto da lei de reforma 
c6nstiÚ1cional a sê·r exp' rlidi, vh.:.andO 
atender ª" sugestões do reladorlo mi
nisteriàl e çonc·retizar os propositos 
manifestado-3 por $. Excia. sobre as 
alter_a~:ões julga:dai::- nece~saria~ 11

• 

Tei--mina.da a leitura <la nota a..chna 
otl diratoi:-· gera: do Dip entregou ao 
nósso ,epresentant• o dÓcument~ lido 
J)elo· llfÍnisfro Marcondes Filho, na 
:r~un1/ir., nlinistarial. 

A . ·repercussão do comuni= 
cado oficial 

RIO, (ASAPRESS) - A cidade vl
-..,eu no dia' 22 momeni.os rira1naticos 
.com on --àcon teclmen tos poli tlcos, 
.. De.srle cedo :1otava-se un1 an,~biente 
,que vrece \e a grandes acon~e.cilnentos. 
..A entrevista.··do sr. José Americo no 
"

1Corréio ··t... Manhã'' caup,-ara ex:traor
•dlnarla emoção e , noticia da reunlil.o 
>do Ministerio, publlcada pelo "O Glo• 
ho' foi· o mais sensacional furo, que 

A oposição 
RIO, (ASAPRES~ · DivulgHE> 

que as oposições .,,guardarão a publi• 
cagão da lei eleitoral e a revogação 
do decreto que proíbe a existencia dos 
partidos políticos, para ançar as ba
ses da sua ·organ~zai:;:ão partidaria, 
reunindo num. ••artido de ambito nacio
nal que te1 á o nc-.'le de União Demo
cratica Nacional as atividades politl
cas es tad uai :s. 

EntrE-tan'to, imitando o gesto do sr. 
José Amerlco de Almeida, as oposições 
estadÚais,' por me;o de declarac;ões de 
seus. lideres. an-quc!ârão que ·o seu 
candidato é o major Eduardo Gomes. 

o sr. Stettinius no Brasil 
RIO, (ASAPFES8) -· Cerca das 16 

horas do ·dia 17 chegou a esta capital, 
o sr. J!;dward ~tettinius, Seretario de 
Estádo Norte Americano. qtte acaba de 
pr,rtlcipar. ,i Confcrenci t d C'riméia. 
O i I ustre estadista vh .. iou en1 uma for .. 
tal ~za.-VOa.rlora; °',, E.v ~rcito Norte 
Americano, até o aeroporto de Santa 
Cruz, sendo dai tr~ n5portado, e1n a vião 
da l<'EB, até .. o Aeroporto Santos Du
mon·t. A sua chegaria uma batalhão de 
guardas do cori1ó fie fu.zi1eiros· navai"st 
1u·estou-Jhe as honras de estilo. estan
clo presertes· todos os almirantes, ge-

' nei-a·i·S.· Co1nal1dant€s <ie corpos·' sedia
dõ's no,-Distrit"o ·Federal, representan
te· do PresMentê da Republica, Mi
n lstros dê. Estado, outras a,utoridades 
éivls e mllltares. 

Após o desembarque do Sec·retarlo 
de E;stado norte americano, S~ Excia. 
seguiu, em companhia. do embaixador 
Leão Veloso. n!inist1:o inte.rino da-s Re
lações Exteriores, para à Embaixada. 
do·s Estados Unidos. onde foi recep-
cionado; · · 

··11uSera todos ~aleitas, á -~spéra. do que 
'Viria. : As· 1&_· :1oras, ain<'a cm . cornpanhia 

do· Embaixador Leão Veloso, sr.- Stet-
Cir.culam na cidade, com grande·, ve- tlnius -d-lrlgi~-se para retropolis ·para 

lo,;idade, todas as notic' ·s e, sahen• conferenciar com .o. phsidente Getuli.,, 
<lo· que os jornais vespertinos publi-
,caria..m edições -txtraordinarias, ver- Va.rg'as, sobie á·ssli,1t0: de trariscen-
dade.iro.s r:11 :1t:,,ões aguardavar a sai- dental iJnl_)ortaü--:ia pit-ra o cOtltinente. 
d:i. -dos j0rna'ü-,. nos cafés e oficinas, RIO, (AS.\PRESS) - Com ·destino 
se.ndo os exemplares ·grandemente dis- ao Mexico,· onde vão tomar parte· na 
p:tttados. ConfeÍ·encia lnter-Atnericana <le As-
. Em meio a essas noticias, _ prov:o- suntos de: <.+uerra e Paz, seg·uiran1 no 

fando uma atmosf ,, , c><;ci tante, sur- dia 19 á tarde os srs. embai'xador Pe-
gein notic as da queda de Berlim, ele- dro Leão VeJ030: 1.1i11istro Interino das 
-vahdo ainda ma is a emoção popular, HelaçÕ<'S _E;x te,·iores e cliefe da _dele-
:procurando todos ouvir os radios e gação · br.arileira àquele certa,ne, -e 
,obter. info'rmaç;ões · :los jornais e agen- Stett_inius Jur>lor, secretario <'e Estado 
-eiás 't'(.)·\n'e"?"·a--.·é:·on·firn1açà-o ctas- · .. 1·oti~~813.--.:-'. dq .. -:-S.o .. y..epn(?.~Ç> ·te-a_me_rican_.o. 

A publlcaoão da nota ofi iial e e .tex- · · · 
to do- relatorio --iinisterial apresen- Reunidos os Coordenadores 
'ta;dos p,lo presidente da P J)Ul:>Jica. 
càu·sou e, orroe repercussão, .-ieearo-. dos Assuntos lnter=Ameri= 
igahdo a grc.nde. ;,re são. Os · matuti
:nos· publicar.cm na· primeir? pagina e 
.a-m. :outras u1n vasto ."uoticiari politi
-co -e ;,_-s_t, gr 1.rdé- acontecitnento poli
;tico nacional ocupou posiçil.o de llonra, 
desterrando as notlc.ias <le guerra para 
um piano se;:;undario. · 
· No -ela 23 pela· manhã o,otava-s, um 
jubilo mal · co '.id,o .. no. seio do. po,·o, 
.càúsado pe,as novidade~. sendo as 
Jnésmas o aSsunto :,e todas as conver
siis .e ·ae_ todas ·as. :·o,~"',s, 

:~ s!lsfensã() da censura à 
imprensa 

11ti:o, (ASAPRE!!.8) - Será. suspen
'ta '·. a. cen::::ur.1 a,,- imprensa, excepto 

'·'<!ua.nto aos assuntos m 11ita1·es, til é 
'3. _ boa nova· que- se anu·ncht · nesta ca .. 
l)itãl. · A su . são- á. ensura coincidi
:riã. :côm a as.sinatura. do_.ato adiciollál 
JJé.Í-o :chefe do. governo. . . . . 

RIO, (ASAPRl'.;SS) - Jio fim da reu
l1ião de. onterh no gabjnete do diretor 
'geral do DIP,. o sr. Orlando D,,ntas, 
<lo '~l)iario ct·e: Noticias", , perguntou . ao 
ISl'. ·Amilcar Dutra, de Menezes: "Va• 
.:mo.s ter liberdade d·e imprensa?" 
-"Sirp, dentr.o dos mold.es d"- situa• 
ção criada pelo estado de guerra, ein 
',que nOs ...,nccint,ran10sº - reSponJsu o 
'<lfr.etor r-eral do DIP. 

RIO, · (AdÀPHESS) - U• , orgão lo· 
cál · publica que, terminada ontem a 

•reunião do gabinete do diretor geral 
.<lo DH', o. major Amilcar Outra· ele 
.11I.énezes declarou que os jornal!stas ti• 
,nhaffi'._liberdade de r3.zer_ os' co1nen;.a
rios. que ente11dessem sobre os doca
:men_tos entregues. 

Na Baia 
.R:iO, (ASAJ:', ESS) - Noticias pro

-leedentes d~ Salvador e aqui 1,ut,Jica
das. inforrnan1 :Que os ele1nentos poli

. tlcos· da antiga ·càmara Esta.dual es
tiveram· reunid;:,,s na· residencia do ·snr. 
Néstor Duarte. Do que -(oi tratado na
d:,-' transpirou. 

-RIO. (-ASAPI'..ESS) - .Noticias che
gadas de Salvador· adiantam que os 
jqrn4a~ista~ profi.~sionaís, rt:unidos, 
aprovaram uma ·moção de af)JallSCJS ao 
general Pinto Aleix:o, ·Interventor f'<e
der.al n·a Baia, por motivo das suas 
decl~racões· prestâ.das á imprensa. 

A candidatura ~o Brigadei= 
ro Eduardo Gomes 

.R.10, \ASAPRESS) - Os snrs .. Jo:io 
1'Ia'nga:beira, ·vsvaldo Aranha, Carn•~:r~o 
de- Mendonça, .Iurac! Magalhães, l<'Jo • 

· re-s · ,da C.unha e Isidoro Dias. Lo;>(:.!'f. 
ouvidos pelo "Diario Car:ioÇ!a'! .. <lecla

. ra~am que aplaudem o nome do ma
jÓr~brigadeir·o -Edua1 dÔ GÔn1e·s pai-a. n. 

J'residericià. da Republica. 
RIO, (ASAPl-tESS) - O snr. R·wl 

.PUà, ·em .manifesto no RiO Grande. do 
su1 la·nçou a candidatura do m,::1:jor
b~igacleir.o Edus.rdo Gomes para o Pre• 

, sidencia. da, Republica. 

Bedara~ões >do sr. Osvaldo 
o Aranha 

-t'tIO; (ASAPRESSJ Pergunt~,:Jo 
s-ôbte -sua opinião so·bre a candid~tura 
d9. major-brigadeiro Eduardo G_om.,,; '\. 
1ireside11cia da Republica, o sr. Osval
do Aranha n1anifesta-se deste modo: 

"'Ka minha 10·1ga e acidentada. _car· 
reiya polit~ca, convivi, · tratei e i.raba
lhei .· cOm qut1fi todos os homens d~ 
responSabilidade na vida· publica. ad
mi.n-istra.tiva e n1ilitar· dê· ·n1e·u paJs. 
N.ão· -séi de· que:n- possa merece.r. nes
tes. dias incertos, _,111~1s ~o que ele A. 

confü1.nça e o voto dos brasileiros. A 
sua ·pr.evisã<> e açà'.o e devoção ao pafs, 
no monH.)llo màis .. Hficil elos nossos 
deSt1n.cis, devemo~ to.elos. om granõe 
parté, a atitude e· até a gloria ·do Br,t· 
si.l no concer.~o- <las. nações". 

canos 
RIO. (ASAPRESS) - Estão re,mt

doS e1n conrere11Ctas .. contin \las. e ··.se .. 
eretas, ás quais se empresta.' grande 
irriportanúia, ·tódos os -subcoordena<lo
resi" n·orte·-all1erícan0s de vario$. ~::stn.
dos, .sob: a p·residencia do Coordena.Íor 
geral americano nesta capital .. 

Muito embora· sejam secretas. as c9n
fêre.ncias, 'adrÍ11te'.;Sé que ·os ass~ÓtDS 
tratados estejam ligados aos negi,,c!os 

. entre o Brasil e os Estados -·1;nldos 
no' após-guerra. · 

Transferido para ·usboa-
RIO, ( ASAPRESS) - Confirm;,_ni-se 

aS nossas jrtfor--nía:c;ões qua1ú..> a ··trans
tereúcia ·para 1;1sboa., do sr. Teoàore 
A'. XantJ;taky, ass_Ístente espec'taJ' d_o 
embaL,.,.ador 1l'orte~arnericé,ino e1n.-_nossa. 

, ca-pital,'otlde _se·erico .trav~ d-esde:·"IU:?3. 
O ai.o n~icial dÔ _governo dos Esta

dos Unidos a esse ·éspeitó tornou-se. 
conhecido nesta capital,· e o si-. Xan
t~aky e1'nbarcará segunda-feira . pára 
Lisboa, viP.j8.n<lo pelv avião da carrei-
ra. ' 

Somente 60 brasileiros se 
encontram prisionerois dos 

alemães 
R1o, < A,SAP ESS) _ A sede da 

Cruz Vern1elha Br'!-SiJeLra, tem sido 
procur_a:dO, n~st ~s ultintos dL_ s~ por 
centenas d, familia·s ·.dos expedicioná
rios que se enconti·àn1 · ·na;·:Ita1ir· an
slosàs por· sah. re1n -se- os seus entes 
querh.os estão prisioneiros dos ale
mães. ;.omente dentr.o ·-1 15 dias, a 
Cruz \·ermelh· B:rasileira rece.berá a 
l:sta ,<los pristolieiro~. Por enqanto, 
s::t.b9 -~e a.pena.s qu~ eão en1 ·nun1ero de 
60 e tamberÍ1, como já informamos.· os 
pontos· onde eles se acham éo11ce11tra
dos. 

Desastre com ·um. aparelho 
da -NAB . 

1-nO, (ASAP".a;t:;l) - O Minlsterio 
da Aenrnautica distribuiu á imprensa. 
dia lS a seguinte nota o fie· ,,j:. 

·"Ocorreu, na m nh'í de hoje. um 
acidente com umi- aeronave· da Nave
gação Aerea Brasileira, ao partir de 
Lagoa s..,,n~a.. ~vm destino ao norte. 

1:t'alecer.,:i ·11 os ·~(uatro tri'pulante-s e 
os onze passageiros. que eram os se
guintes: comandan_te Osvaldo· ,Schar.f. 
piloto:.< ,João Lupovici e·João Evange• 
lista Guim_arãe, comissario José I~s
t~ves. Passag,;iros: Suzeta Caldas T:,,
vare~. Analic~ Calrlas dê filarros, Cri
meliâe Oliveira de :;a., me1.or Maria 
Oliveira de S~. Es' 1:er Beze·n-a de Cas
tro, Ma~ia Estéla Lins ,Iaranhão, AI· 
ba Lins Mar~n_hà.o. Dyoni;io ~',:ancl~co 
Rocha, l\Iaria. d, Carino _Siqueira San
tiago, Alcebiades d·e Souza ·favares ··e 
João de SÓüza A·agâo, 

_A: diretorta da / ,·ro·nauticà Civil to
mou as providencias necessarias jun
to -â. e111presà proprietaria · da ·ae"rona
ve a det~-rn1ihou, i .ediata. abev-tur::l rfe 
um inquerito técnico em colaboração 
c?m./1. sub-Diretoria Tcf!nica .Aeronau
t1c., . 

Responderá pelo expediente 
do Ministerfo do . Exterior 

RIO, !ASAPí-:t;;SS) - O Presiden• 
te. da '.epublica . a.ssinou decreto de
desig·na.ndcl'. o n:i-.tnistro pl_e.nipote~1ci_a,. 
rio de· primeira ':lasse, .José Hobert.o 
de L\lac~do ~oares; i.,ara _setn preJüi
zo das funções. de seoreta)'iO 'gerá) in• 
terlno, . responder pelo. expediente· do 
l\li"n isterio chi's Helaçõés EXterlores, 
durante a ausencia do titular interi
no d;i- t)asta, etnbah;ador Leão V~lo~o, 

r.;REPRESENTANTÉ DO . "LEGIONARIO'.'. 
l. . Em ARARAQUARA . · .. 

1
. A representação ·do LEGIONARIO e~---~raraquara está a cargo do sr. 

... O~a.vio Claro, · para_ venda avulsa, tomada e reforma de assinaturas, etc. 

Agradecimentos do Gover" 
no do Equador 

RIO, (ASAPRESS) - O Jllinisterio 
das Relações Exteriores acaba dê co
inunicar ao Presidente da Republica 
ha.ver recebido do embaixador brasi
leiro em Quito, o seguinte telegrama: 

''O chefe do governo equ·atoriano 
ntuito comovido pediu se transmitis
se ao senhor Présidente Getulio Var
gas, e a v. ex.eia., seu profundo re
conhecin1ento pelo serviç;o inestinta ... 
vel Que o Brasil prestou ao continen
te, resolvendo e co:iciliando dentro de 
sua nobre vocação juridica a ulti1na 
divergencia surgida ch1n demarcação 
dê litnites com o Perl'l, tornanao:se 
destarte cre<lo1· ria gratidão do Equa
dor e de todos os pai ses americanos", 

Destruição de projeteis 
falhados 

RH\ (ASAPRESS) - O Ministro da 
Guerra, general Eurico Gaspar ·Du
tra, baixou instruções para a destruí
c:;ã.o _de projeteis ou engenhos falha
dos· ·nos can1po:; de i11strução e mano
bras e nos polignos ele tiro. A exe
cu~ão dessa tarefa realizar-se-ã sem
pre con1 grandes precauções, soh a 
direção de um oficial ou sargento e 
longe de caminhos, estra<las e lugares 
habitados, salvo casos excepcionais, 
e111 que a remoção do elemento fa Jha<lo 
ou abandonado não seja aconselhado. 

Só comporta 720 alunos 
RIO, (ASAPRESS) - Dlvul1rn•se 

que n:ts novas instalações da. Praia 
Vermelha. · inteiramente contra-mão 
para -a maioria. dos atuais estndante!;, 
o CoJ·egio· Pedro II só terã capacida
de para 7:!0 alunos. 

Já se iniciaram nesse c'olPgln os 
exam~s de aflmissáo, com mais de 
600 lnscritos, sendo apenas o numero 
de. vagas de cerca de 100. Grande nu
n1.ero de' professores do referido t--ole
gio a·iscorda da mudanc:;a do educ,an
dario, pois todos são acordes em que 
nun1a casa com capacidarle para 720 
estudantes não poderã ha,·er lugar 
para· 4.000. 

São Paulo possue 15 mil 
gazogenios 

RIO, (ASAPTIESS) - Segundo re
latorio· apresentado ao· ·Ministro da 
Agricultura pelo agronomo Carlos de 
Souza. Dutra, diretor geral da Produ
ç[o Vegetal e vice-presidente da Co
missão Nacional do Gasogenio, ul
trapasn. de 30 mil o numero de ,·ei
cu,Ios n1ovidos a gáz pobre exJstentes 
no ·pa!s. Circulam no ·oistri to Federal, 
6. 154 _veiculos desse tipo, enquanto 
o Estado de São Paulo dispõe de 15 
n1il, -achàndo-se os de1nais espalhados 
pelos restantes Estados do Bra.sil. 

Serão suspensas as restri= 
çõe~ · aos gazogenios 

RIO; (ASAPRESS) - Podemos ln
fol"mar. coin segurança, que vão ser 
susl)e"nsas as restrições recentemente 
impo·stas · aos automoveis particulares 
n1oyi 1oS a gasogenio, un1a. vez; que 
está :restabelecida a si tu ação do abas
teci'111éntó do· carvão vegetal. · 

:il; prova ,·e! que a revogação ciessa 
medida seja· feita no prox1 mo dia 1.o 
de . màr(:o. #! 

FRACOS e 
AJ'tlÊMICOS 

TOMEM 

Oin~o · creoiata~o 
''SlLVEIRA" 

Grande Tônico 

V~o cursar a Escora de Es= 
tado Maior de Leavemvorth 

RIO. (.c\SAPRF]SS) - Com destino 
8.iJs Estados Unidos, onde vão cursar
a ·Escola ds l<jstado 'Maior, de. Lea veil
v.:orth, · partiran1 por via aerea os ofi
ciais·. da FAB brigadeiro Sá Earp, co
roneis Anto.nlo Alberto Barcelos e Sa-
1nuel -Ril:feiro e.tomes Pereira, tenen
tes-coroneis Geraldo Dias de Aquino e 
Homero Souto· <le Oliveira, majores 
Roberto Faria Lima, Paulo Emílio .da 
Ca.mara Ortega! e Clovis Costa. 

· Ao- embarqu~ compareceram \·arios 
oficiais aviadores, entre eles o tenen
te-coronel Faria Lima, que represen· 
tou o Ministro Salgado F'ilho. 

Café exportado 
RIO. (ASAPRESS) - Durante o 

ruêS .. ile· jãneiro at.é noveinhro do ano 
passa,fo. a nossa exportac::ão de café 
ascende a ll.9i5,504 sacas, de 60 qui
los, no Yalor de J.418.!ôó.000 cru
zeiros. 

o Metropolitano, no Rio 
RIO, ( ASAPTIESS) Dentro de 

três nos o Rio terá o seu "metro". 
Atê o fim do ano corrente serão la n
çadas as bases para a constituição da 
empresa e· inicio das obras. I•;m pri-
111eiro lugar serâ construida a dupla 
circular partindo da estação Pedro II 
at:n&,indo . a pra.ça I 5, L2..pa. av. I\Ie111 
de Sá e praça 11. num percurso de 
6 quilometros. Essa linha custará 
200 milhões de cruzeiros, sendo que a 
eml)rflsa lançará ações â subscrição 
publica. 

Tem-se- distinguido no trabalho àe 
elaboração dos nlano~ para o "111etro" 
carioca'.· o professor l\Iaurkio J obert e 
os engenheiros óscar Machado da Cos
ta, Henrique de Almeida Gômes e 
Francisco de Assis Basilio. O plano 
vem 11)erecenflo o apolo do sr. Pedro 
Brando e do Banco Nacional da Cida
de de São Paulo. 

Perdido o " Tiradentes " 
RIO, (ASAPRESS) ~ O Loide Bra

sile1ro recebeu comunicação de que o 
navio "Tiradentes" foi considerado 
perdido. O cargueiro brasileiro. que 
navegava sob o coznando rlo sr. Tulio 
Scarpa, afundou em c-Ônsequencia de 
violenta colisão con1 um cargueiro in
glês. 

O "Tiradentes" era um dos 111ais mo4 
dernos cargueiros <lo Loirle e fóra ad
quirido nos Estados Unidos, juntamen. 
te_.·com outros 13 navios do n1esmo ti
po da serie ''Scan ", em 1939. Desloca.
'Va 9.000 toneladas e era um <los 1nais 
veiozes, sendo empregado na linha 
Rlb-Xova York. 

Cafeina brasileira 
RIO, (ASAPRESS) - Segundo ln

forma o boletim rlo Conselho F'ederal 
do Comercio Exterior, no ano de 1943 
a~ esta.tistica.s de comercio exterior 
do Brasil, apresentaram pela primei
ra vez cifras sobre a exportação da. 
cafeina. em quantirlac'le, ;lliás, ::1.precia
vel: 116.00u quilos no valor de 40.275 
cruzeiros. 

gm 1944 até o mês de outubro a ex
rortaçãn já atingira a LI 25.287 quilos, 
no valor <le 88 milhões: 185 mil cruzei
ros, s·,nrto fl"e 108.09~ q11llos ou seja. 
S!i: por cento aos embarques 'toram 
destinado• aos EE. UU. 

·Os demai• cllentes foram a Argenti
na; 2.0611 <JUi!os: a Sue<'ia, 1.500 <1ul
los; a. Espanha, 550 quilos_: a [ngla
terra, 499 · quilos, e Portugal. 395 
qullos, 

VOTOS DE NA l Al DO SAGRADO COLEGIO 
4fiakrtajJauhfila DA PRElATURA ROMANA 

(Conclusão da 1 a pag.) 
modo poderia corresponder o Kosso 
coração paterno, senão com um vivo 
sentimento de satisfação e gratidão 
para convosco, e sobretudo de hu
milde reconhecimento ao Pai das lu· 
zes, que fez descer com profusão :1as 
vossas almas o Esp·irito de Seu Fi
lho, Sumo e Eterno Sacerdote? 

MUL TIPLAS DIFICULDADES OCA
SIONADAS PELA GU_ERRA 

Quanto mais a guerra. se prolonga, 
tanto mais, infelizmente, as graves 
e multiplas dificuldades por ela crea· 
das impedem de prover, conforme as 
melhores tradições do passa.do e a 
expectativa dos povos que formam a 
universalidade da !grela, a não pou
cas vacancias que dolorosamente i;e 
verificaram na Curia Romana e fora 
dela. E não menos intensamente Nos 
afligem os obstaculos que tornam 
mais dificil ou, para muitos lugares, 
absolutamente impossível a vinda 
dos Bispos à Cidade Eterna, para ve
nerarem o Sepulcro de Pedro e visi· 
tarem o seu indigno Sucessor; vis'ita 
que é o símbolo e sustentaculo po
deroso da união de todos os mem· 
bros da Igreja com sua Cabeça vis!· 
vel. Nós esperamos ansiosamente o 
d a em que livre O caminho de toilos 
os Países para Roma, possamos aqui 
saudar os Nossos Veneraveis !~mães 
e conversar com eles sobre as neces
sidades, jamais conhecidas no grau 
em que se acham hoje, e os form1da.· 
veis problemas para. cuja solução, de
pois da guerra, em todas as partes 
do mundo e especialmente nos terri
torios de missão a Igreja deverá em· 
prestar sua mão' solicita, 

HOMENAGEM AO EXMO. SR, 
ARCEBISPO 

(ASAPRESS) - Os funcionarlos pu
blicos federais, estaduais e municipais 
v'ão prestar uma homenag€m · ao Exmo. 
sn:. Arcebispo Metropolitano, D. Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Mota, afim cte 
apresentarem .os seus cumprimentos pela 
poae 110 Arcebispado s. Paulo. 

Os funclonarios comparecerão, lncor
poradon, á Curia Metropolitana, no d).a 
28 do corrente, ás 18 horas falando em 
nome dos manifestantes o snr. José de 
carvalho Martins, consultor jurldico da 
Secretaria de Viação e Obras Publicas. 

NOVO SECRETARIO DA SE· 
GURANÇA PUBLICA 

Na dl3 19 proximo passado o Snr. Fer
nando costa, Interventor Federal. no
meou Secretario d2,,Segurança Pllbllca o 
snr. Pedro <Je Ollveira Sobrinho. 

O novo titular já vinha exerc:mdo o 
ca.rgo em cai,ater interino por e_nfermi
da.de da snr. -Issa. Assa.li, Sua. Excia. 
ocupou ·anteriormente .varios cargos de 
1°€Jevo n:i. administraçiio publica.- e foi 
um dos pioneiros do Centro Dom Vital 
na Rb de Janeiro, fundado por Jackson 
de Figueiredo, de quem era intimo coo
perador. 

NOVA ZELAND!A REZA PELA 
POLON!A 

O Exmo. Revmo. Mons. O'Shea., Ar
csbispo de Wellington, expediu uma Car
ta Pastoral recomendando oraç"ões pelo 
oprimido povo polonês. A campanha te
va a forma de . novena. ao Imacu\a.cto 
ccra;ão de Maria, de 29 de novembro 
a 7 de dezembro, vespera da Imaculada 
Conceição. 

A carta diz: - "Nesta circunstancia 
suá apropriado referir-se a presença en
tre nós de um acampamento _de meni
nos poloneses e o outro laç0 espfcial 
que isto estabelece entre 'lós e o povo 
da catolica Polonia. Todos estE,rão con
tentes ao inteirar-s? da satisfação do 
Capelão Revmo. Pe. Wilniewszye, e da 
administi-ação do acampamento polo
nê3, pelo ~istema de vida re!igiasa 110 
acampamento. Devemos destacar mui
to o fato de que a Nova Zelan
dia. rezara não poucas preces que ascen
derão ao céu pelas centenas de meninos 
que sem lar receberam o sacramento na. 
sua capela. Podemos imagina, lam
bem quão sinceramente será feita esta 
novena por eles, e quão emocionados es
tarão ao saber que nocsa fé comum en
con.tra maior expressão no rate de que 
muitos dos seus hospedes se unirão com 
eles· nesta campanha especial de ora
ções por seu povo que sofre". 

OS · SINDICATOS POUTICOS 
TORNAM-SE SUSPEITOS 

ElJITORIAL DO DIARIO DE COSTA 
RICA COMENTANDO O CONGRESSO 
DE DIRIGENTES DO 'IOVIMENTO 

SINDICAL '"RERUM NOVARUM" 

-Em um comentario à declaração do 
Congresso de Dirigentes do Movimento 
Sil1dical "Rerum Novarum ", o Diario 
de Costa Rica, de São José, declara que 
"faz muito tempo que ·não se produz 
entre nós um dpcumento que defina de 
um modo tão justo, tão honrado, tão 
fiel às mais puras normas democratic~. 
a posição que uma associação operaria. 
deve adotar perante o Estado, perante 
a politlca e perante as questões eco
nomico-socia!s e profissionais. 

Define a "Rérum Novarum'· não só 
a tese que põe em total oposição à 
C. T. e. R. (C:mfedera!ião de Tr.abalha
dores de Costa Rica), como ta.mbem pro
clama. com quanta honradez e serieda
de trabalha. O comunismo dos 'dirl· 
gentes da Confederação Geral dos Tra
balhadores. pelo contrario velo conver
ter esses sindicatos pol!tlcos em slndl· 
catos suspeitos e em centros de dema
gogia. de sectarismo, posto avançado 
do partido comunista. o qual não pode. 
por principio, aceitar a idéia . de liber
dade de crlterio social, político e eco
nomico do ,'lperario Com · isso, como Já 
foi dito a respeite dos -sindicatos mexi
canos, não pode advir senão o despres
tigio de ta.is associações, submissas co
mo o são aQ manejQ çlo,s partidos". 

,VISÕES DO ANO QUE TERMINA 

Não apenas nos anais da Urbe, 
mas no mais intimo da alma de todo 
o povo romano, ficou esculpida co
mo que por um buril de aço, a his· 
torla do ano que agora se avizinha 
de seu fim. 
- Ano de angustias prementes e de 
graves perigos, desde cujo inicio a 
tragica sorte tocada a outras ciã:.i· 
des reduzidas a um montão de ruí
nas e de cinzas pairava como amea, 
ça iminente soiire estas colinas sa· 
gradas de que brotaram para a hu
manidade e a cristandade. beneficias 
imperecíveis. 

B R E V E ENCERRAREMOS 1 

REMARCAÇÕES 

EXTRAORDINARIAS 

Ano de proteção generosa e pal- ... 
pavel, durante o qual o anjo extermi
nador que já brandia sua espada, 
passou poupando aos horrores rla 
devastação O solo santif:cado pelo 
sangue do Príncipe dos Apostolos e1· 
de tantos martires. 

Vcn~a especial ~e verão 
PARA TERMINAR 

OFERECEMOS 

Ano de tantas ansiedades para os 
vossos corações, inquietos não só 
pelos perigos exteriores da guerra, 
mas sobretudo pela sorte, seguran,a 
e liberdade desta Sé Apostolica no 
exercício !mperturbavel de todos 
aqueles direitos e deveres que, aci• 
ma dos conflitos terrenos, são ine
rentes à sita m'ssão universal para 
o bem das all'nas. 

Com animo reconhecido e coinovi
do t)ara com o Senhor misericordio
so nó: vemos imergir no oceano ãa 
et~rnidade este ano tão cheio de fa
digas e afãs, de dores e consolações, 
de prbvas e graças interiores. E com 
uma confiança que os perigos pas
sados tornaram a'nda mais solida, os 
nossos olhares se \·oltam ·para o 
";\Jagni consilii Angelus" que nos !oi 
dado na gruta. de Belem, e sob a sua 
benefica . direção, sem timidez pusi
lanime, afrontemos o trabalho e as 
provações que Nos reserva o futuro 
desta humanidade atrib\llada. 

RETALHOS E SALDOS 
PREÇOS DE OCASIÃO 

dias que 110s artigos 
faremos 1 0% de des., 

a dinheiro. 

Só mais alguns 
nao reduzidos 
~onto nas vendas 

TRANSFORMAÇõES EXTERIORES 
E ESPIRITUAIS DA HUMANIDADE 

Podemos todos persua.dit-nos, Ve
neraveis Irmãos e diletos fil11os, de 
qµe ao sa'r da guen-a a humanidade 
não só ·encontrará condições de vi
da. profundamente mudadas, mas so
brétudo espiritnatmente mostrará 
uma feição bem diversa da anterior 
ao conflito. 

As ca.rta:,; geograficas que assina, 
Iam os limites dos Estados não se
rão as unicas a mudar de aspecto. 

T::mliem os homens, especialmente 
os homens: nas investigações ,las 
inteVigencias, no s:~encioso ~egredo 
dos corações, nas r..spiraçôPS o ncs· 
julgamentos, nas apreciaçües e nos 
afetos, muitas transformações já se 
produziram cujas repercussões exte
riores não Si farão esperar por mui
to tempo. 

As almas de nril« gr~nde parte dos 
homens ... estão -perturbad_as por uma 
ágitação. Irrequieta, que não encon
tra talvez similar em nenhu·ma das 
niais graves crises da historia. Agi
tação na qual o bem e o mal se 
acham estranhamente mesclados, pa
ra. crear é para destru'r, para orde· 
nar e pal'a subverter. A tal agitação 
se alia em muitos uma aversão qua
se ins'tintiva contra todo o passa()o, 
um frenesi de novidade, que muitas 
vezes não deixa de ter fundamento · 
ei11 seu objeto nem nobreza nos sells 
motivos, mas que falha frequente· 
mente na clareza e precisão do fim 
e no discernimento para a escolha 
dos meios, ao mesmo tempo qne, 
com imprudente e apressado ot'mis· 
111:>, se espera rla novidade mais do 
que ela possa dar. 

Quem quer que seja perito em in
terpretar os sinais do tempo presen· 
te, em ler no fundo dos corações dos 
homens, em seguir com olhar tran
quilo e jüizo imparcial a curya -~art0 · 

tomatica desta febre, sabe muito bem 
que junto com a inquietação que in
vadiu a alma das multidões por <·.a.u
sa da guerra e dos acontecimentos 
concomitantes. penetrou no mundo 
um clamor de renovação que .tende 
e arrasta, de uma ou de outra foríua, 
para sua realização efetiva, 

Seguirá esta realização o curso de 
, um,i evolução israr\ual e ordenada, ou 
pe!o contrario irrompPrá violenta
me11te, fàzend·o voar pelos ares as 
pontes entre o passado e o futuro? 
lançar-se-á impetuosa como uma t·or
r~nte por cima das barreiras. levan
rl.- de roldão os diques da justlça e 
da moralidade? Depois do sanguino
lente, flagelo da guerra mundial, de
verá ainda a humanidade sofrer a 
punção venefira da guerra civil? 

CARIDADE MISERICORDIOSA DA 
IGREJA 

80 mesmo centro da humanidade 
que. atravez de tão tragico presente 
se encaminh<1- para um futuro incer
to, ergue-se vigilante e protetora a 
Civitas supra montem poslta, a Igre-
ja de Cristo. · 

As ondas do mar, furi.osamente en-, 
capelada.s, vem quebrar se aos pés de 
seus muros; mas no Interior, o 
S.ancta Sanctorum da sua fé e da sua 

Rua Direita, 162-(90 

esperança permanece inquebranta
vel. 

Ka tormenta das vicissitudes ter
renas e não obstante as faltas e fra
q•t_ezas que possam ofu~cá-la superfi
cialmente, ela tem a seguran~a de 
permanecer imperturbavelmente 'fiel 
à sua missão ate o fim dos tempos. 

Fortalecida por certeza tão conso
ladora, que não se funda sobre a ha· 
b'lidade humana mas sobre os auxi
lios da. Oilipotencia Divina, a Esposa 
de Crisêo pode e deve, em meio à 
presente agitação, inclinar-se com 
uma ternura muito mais profunda e 
intima, com uma dedicação multo 
mais generosa. para a imensa mnlti• 
.dão de seus filhos des"en-tu.ra.dos. 
angustiado~. pérplexos, ·e com. tàuta 
frequencia, infelizmente; transviados · 
e perdidos. 

Em nossos dias, quando se torna· 
ram legião as vitimas do erro, ino· 
centes ou culpadas; quando cresc<?U 
espantosamente o numero daquelss 
qae pelo sofrimento, pela miseria, 
opressã.o, injustiça, abandono espiri
tual e mau exemplei· perderam o ca
minho certo, u:na luminosa mensa
gem resp\andesce aos olhos da lgre· 
ja, dos seus ministros e de todos os 
seus filhos cllamados ao apostolado 
da palavra e da ação. Animada pela 
generosidade do amor salvífico de 
Deus, ela repele a orgulhosa estrei
teza, a vaidosa justi<:a do farlsalsmo 
em se'! isolamento desdenhoso e SO· 

berbo, iémbrando-se da palavra do 
Redentor: Non veni voeare justos 
sed peoeat6res. (1) 

'A DEFÉSA ci'A VERDADE 

·om. limite, no entanto, uma barr4 
ra moral se levanta diante desta ca .• 
ridade misericordiosa, uma barreira 
que a mesma .::ai-idade não tem di· 
reito · de transpor: a Verdade. 

Num tempo em que mais pungen
te e mai~· doloroso que nunca se ve

. rifica. o lamento: Desit , fidelltas 
inter filios hominum; (2) 

num tempo em que os erros, lar
g-iment-e difundidos com uma violen
cia orn maliifesta ora mal dissimula· 
d~, se esfo_rçam por conquistar a di· 
rbção d~ opinião publica e os postos 
de mando; 

num tempo em que as palavras ll· 
het"dade, independencia e democracia 
niio sã0 para algumas aspirações e 
tendencias de espírito nada mais que · 
um meio para iludir a vigilancia ôa
q.ieles cuja fid•a\idade não se presta.
ria jll.mais. concient.emente, a aban
d,inar ou colocar em perigo a heran
ça recebida de todo o passado cris
tão; 

num tempo em que ma.is habilmen
te que nunca o inimigo de Cristo e 
d'· sua Igreja procura. consoante a 
expressão do Apostolo - das Gentes, 
revestir se de Anjo de luz; (3) 

num tempo como este, a Igreja e o 
Pastor Supremo responsavel pela ile· 
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o 
rança do Senhor, têm mais que nun
ca o dever de proclamar a Verdade, 
de defe!'idê-la contra as insidias dos 
erros 'dominantes, sem respeito hu• 
mano e . sem fraquezas; de abi-ir os 
olhos .aos homens de boa vontade, e 
assinala.damente dos fieis, sobre os 
perigos de algumas correntes moder
nas; de aguçar a perspicacia de seus 
juizos, para discernir imediatamente 
os erros que revestem uma aparen• 
cia de verdade, afim de que. os povos 
não tenham- que experimentar, dema• 
siado tarde e à propria custa, a amar• 
ga admoestação do Profeta: Arast:s 
impietatem, lniquitatem messuistls,. 
comedlstis frugem mendacll. (4) 

MENSAGEM DE NATAL: 

llolicitos por· cumprir este· gr11.ve 
cever, Nós, como ,nos anos passados, 
tamb-em na presente solenidade na• 
talinia dirigiremos, ainda hoje, uma. 
l\Iensagem aos fieis de toda a terra. 
muitos dos quais, geparados material
mente por causa do conflito mundial, 
desta Sé de Pedro, têm duplamente 
a necessidade de sentir-se unidos, 
com~ membros ignalmente verdadei• 
ros e iguaimente amados, à grande 
familia da Igreja_: e alegrar-se-ão se 
Nossa palavra chegar portadora rle 
amor e de bem, ainda àqueles que 
não estão unidos a Nós pelo santo 
vinc,1!0 da fé. 

Entrementes. tudo o que o Nosso 
coração encerra de afeto, be11evolen• 
eia. e gratidão por vós, Nós o de-po· 
mos. Veneraveis Irmãos e diletos fi. 
lhos, aoi pés do berço Daquele que 
se abaixou na humildade da carne 
para tornar os qne creem Nele par, 
tir!ipantes de suas inexgotaveis ri• 
quezas e de sua imperscruta\•el dig• 
nidade, suplicando Lhe vos faça ,a. 
l·orear abundantemente, a todos e a 
cada um na esfera dos proprios de· 
veres, as alegrias Intimas e as con
solação desta filiação divina. Com 
tal augurio Nós damos rle coração a 
vós e ? todos aqueles que desejais 
incluir em vossa~ orações e nos vos• 
sos votos ile Natal, como penhor rias 
ll!ais eleitas graças do Principe da; 
Paz, a Nossa Benção Apostolica. 

1) Não vim ch,unar os justo~ mas 
os pe(. adores ( São Lu~as, ca p. 5, vers. 
H\. 

2) Desapareceu a. fide!irlad<> dei 
entre os filhos dos homens (Salmo 
lL 2). 

3) S. Paulo, Ep, 2a. aos Coríntios. 
cap. 1 i, vers. 14. 

4) Vós lavqa.stes 
fa~tes a !nlqufrlad~. 
rla nir~ntir~ ,n.,_r>i~~-

a impiedade. ceJ., 
comestes o fruto 
"~ n. 1 O. vers. 1 ~) .. 

Oração encontrada junto an 
cadaver de um soldado polonês 

"Lux Mundl" acaba de publica.r a 
oração de um heroico defensor de Var
sovla. Sobre o seu corpo já frio, foi. 
encontrada a seguinte oração: 

"Senhor, a morte võa ;obre mim, es• 
tou rodeado de rios de· sangue e po1 cha .. 
mas destruidoras. Ouço·- o gemido de 
meus amigos mo1·lbundos. Sei. porem, 
que o soldado não pode teme, a mor• 
te, pois tem que estar preparado para 
ela.. Compreendo que o assunto 
ma.is grave rle minha vida, é a minha 
salv?.ção eterna. Que me itr.DOrta a 
morte, se estou em estado de graça? 
Isto eu peço. ·senhor; oara t:tão ter me• 
do de Vosso !uizo depois de minha mor• 
te, , para proteger do outi·o mundo, 
todos os mt·UE amigos. 

Deus g~ nde. não recuseis a graça da: 
sal\,1.çã0 eterna a um soldado da Polo
nia.. Fazei. ó Jesus. · que todo aquela 
que morrer pela. Polonla ;eja salvo. 

Lembro-me de todos aquel~ que mor• 
rem e deixam aspcisas. filhos e 
noivas. Não cesseis de ajuda-los do 
céu. para que se.iam felizes que obte• 
nham de Vós a graça de reunlrPm-se 
um dia, para a. vida oue não termina. 
nunca", 
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T E A T R OS · E C I NlM A S 
PROGRAMAS DE HOJE 

PRIMEIROS EXI!JIDORES 
" 

iALHAMBRA - Modelos, cont, Ritha. Ha.yworth. - D, 
Aposta Afortunada, com Roy Rogers. - AMC, 

ART-PALACIO - Passagem para Marselha., com Humphrey 'aõnrt. ..... 'D- l 
BANDEIRANTES - Três dias de vida, com Erro! Flinn ..... D. 
BROADWAY - Viveremos outra vez,. com Ida Lupino, - A~. 
IPIRANGA - O eterno preten<'cnte, com Ca.ry Gra.nt. 
METRO - A vida tem cada uma, com Charles Laughton. - R. 1 
qPERA - Quando a mulher se atreve, com .John wa.;yne. 
PEDRO 11 - O crime do quarto azul, com Grace Mac Do11ald • .,. APA.. 

Por ceus inimigos, documentaria. - A. · 
a. BENTO - Não adianta chorar, com Oscar!tô; - D. 

A vida começa aos 18, com Oonald O'Connor, - AP~ 
. \ 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

AMERICA - A força do coração, com Roddy Ma.e DowaU. ·- A. 
Alegre divorciada, com Fred Asta!re. - D. 

ASTORIA - Quem, ama sofre, com Helena Lucena. 
, Amor tirano. 

AVENIDA - Nossos mortos serão vingados. - ÁMC. 
Aço da mesma tempera. - A. · · 

BABILONIA - Fantasma. da fuzarca, com Olsen e Johnson, - Al'A. 
O quarto 313. - APA. · 

BRAZ POLITEAMA - Ppenas um coraç!l.o solitarlo, com cary Grant. - APA. 
A leoa. do Oeste, com- Roy Rogers. - A .. 

CAMBUCI - Um barco e nove destinos, com T&llulah Bankea.d. - D, 
Alegre · divorciada, com Fred Astalre. - D. 

CARLOS GOMES - Jeronimo. - AMC. 
A besta selvagem. 

CAPITOLIO - Terra dos deuses, com Paul Munt - APA. 
Quatro moças num "jeep", com parole Lll,Odis. - APA. 

CASA VERDE - Maldição do sangue de pantera., - D. 
Viagem perigosa.. - AMC. 

COLISEU - Um barco e nove destinos, com Tallulah Ba.nk.ead, - z, 
O quarto 313. - APA. 

COLOMBO - Monstros da noite, com Bela Lugosl. -. APA. 
Rapsodia em la bemcl. - APA. 

COLON - Três glorias. - APA. 
Sentença matrimonial. 
Cow-boy de Wall Street. 

CRUZEIRO -- Odio que mata, .cam Lair Oregar. - u 
Raptor de noivas, com Bela Lugosi. - APA. 

ESPERIA - Moleque ?:'ião, com.Grande Otelo, - APA 
· Vaqueiro intrepido. 

FENIX - Missão secreta na China.. 
Encrenca sincl'Onizada. - AP A. 

IDEAL - Cartas de ·amor. - AMC. 
-,Seda sangue e sol. _; APA. 

-A canção que tu cantavas. 
IRIS - Rumo a Toquio, r.om Cary Grant . ..;; APA.. 

Herança inesperada. - A. · ' · 
GLORIA ..:. Sultana de sorte, com Porothy Lamour. - M. 

Entre o amor e a espada, - AMO. 
HOLLIWOOD - Perseguidos, .~om Erro! Fl!nn. - AMC. 

Belezas se!ll dinheiro, com Joan Da.vis. - APA. 
LUX - De amor tambem se morre, com Charle:; Boyer . ..,... D. 

Onde está essa mulller, com Sh~lla.. _Ryan. - D, 
MO.DERNO - A combinação de Ma.l;iél. ..... Jj, . 

O tenente e a enfermeira. ' 
ODEON (sala. vermelha) - E ·as chuvas· chegaram, com Tyrone Powef 

Sete 'ülas para amar, com Wal!y . .Bro:wn .... .,;,,D;.,". .- : ·, ... "-- --· .. ·;;-: .... , .-. 
(sala. -azul) ...., Apenas um coração ao!!tario, com· Cary Ctrant; - A.PA.. 

·Fortalezas voadoras, com Richard' Green. 7' A.-, , · · 
·, OBERDAN - ·Tentação de Zanzibar, com Oorothy La.mour. . 

Comando.Negro. ·. , ,. . 
· • OLIMf lA - Força do cora_ção,. com Roddy Mac DowaU; .;.., -A; 

Quatro moças num "jeep''. com Carole Landis. - APA. 1 
PAJ?AISO - Ca.:Sulou sorrindo, com Veronica t,a,lte. --· zt. 

Falcão em perigo. - AMO. , _ .... · · · . 
PAULISTA - Epopeia da alegria, com George Raft. - l). 

A mulher aranna, com Basil Ratl1bone . ..,.. AP A 
.PAULISTANO - O manda 'chuva, com liumphrey '13ógatt . ..;,. APA, 

·. A ll\Ulher fera. - APA. · ·. 
PARAMOUNT - Pe1·seguictos, com Jilrrol Fllnn. --AMO. 

A mulher aralJha., com Bi,sil Ratl;lbpne. - APA. 
PARATODOS - Era:m cinco ll'mãos, com Anne Baxter. - APA. 

Que louras, com Anita Louise. - AP A. · 
PlRATININGA - Sete dias para amar, com Wa.lly Brown, - D, 

Anjo perdido, com Margaret O'Bríen . ...., A. 
PENHA - Tristezas não paga!ll dividas, com Oscarito. - D, 
'I'rilhl\ sol!taria. - AMC. · 
RECREIO (Cent10) _: Estrada da vitoria.. 

. Herança de adio. - A!f!C. 
RECREIO (Lapa) _:._ Entrt a iou1·a e a morena, com. Ca,rmen Mira11da, - D.· 

:Bemaventurados os que amam, com Allan Jones. - A, 
[lEX. - E o espetacUlo continua. 
· A hora antes do amanhe·cer. - R. 
.ROIAL - Nove garotas, ·com Jinx l"a!li.enburg, - D. 
- . O ~jo perdido, com Margaret O'B,ie_n, - -A.- . . . . -
ROSARIO - A filha do c()lllandante, com Gene Kelly, - "r,. 
ROXY - A !rreslstivel impostora.. - D. · 

O tunel fatal. · 
SANTA CECil,IA - Eram .cinco irmãos, com Annê l3axter. - APA. 

A leoa do Oeste, com Roy Rogers. - 'A. 
SANTA lfELENA - o io'.ar das almas perdidas. - D. 

Amor e batucada. - AP A. · ·. 
SANTO ANTONIO - De amor tambem se morre, com Charles Bo;ver . .... J:). 

Indla . sagrada. - B. . . , . 
S. CAETANO - Tampico, com Edward· Roblnsoq. - APA. 

. A cruz de Lorena, com Jean Pierre Anmo,;it. - 'APA. 
S. CARLOS - Sonhando de olhos abertos . ..,.. n. · 

, Alta malandragem. ' 
S. GERA"LDO .;_ Hora para matar. - APA. 

Encontro · em Berlim. - AP A. 
, Fanico na Blrmania.. - ,4, · 

s. JOSE' - Combinação de Mabel. - D. 
Corsario fantasma. 

S. LUIZ - Abutre humano. 
Fa.ntasm~ risonho, 

S. PAULO -: Epopeia da alegria, com George :Ra.tt . .,... D. 
-Onde esta essa mu/her, com Shella R.yan. - ,D. 

s. PEDRO - Perseguidos, com Erro! Flinn, - AMO, 
Submarino suicida, com Tom Nea.J. - ,4.PA. 

UNIVERSO - Monstros da Noite, com Bela L,ugosl. - ~"Ã-
. Papsod!a em la bemol. - AP A.· · · 

VILA PRUDENTE - Por um, ideal. 
Justiça vingadora. 

-CINEMVNDI - Figuras do mesmo naipe. 
. Os anjos e os gangsters. 

Paixão oriental. 

TEATROS· 

BOA VISTA - A moreninha., -eom Bibl Ferreira.. - Al'.( 
SANT' ANA - Não ·te quero ma.la, coin Procoplo. - D. . 

' EXPLICAÇOES DAS CO'l'AÇôZS 

B. ~ BOM - FIime que· pode ·ser visto por t.odol! -.com pro1-.eit.o mora.?. 
B.P.A. - BOM PARA ADULTOS - Filme que p~de ser vist.o com proveito 

moral tão somente por adultos. , 
· A. - ACEIT AVEL - Filme que pode ser vlsto" por todcis, embora sem proveito 

· moraL . 
A:M.C. - ACEITAVEL MENOS PARA CRIANÇAS - Filme que contem 

cenas que podem impressionar o publico !nfantU. 
A.P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS -- Filme que pede ser uslstldo 

por adultos, embora sev.}, prove(to 1J1ora1. · . · 
R. - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou éenu deve ser estritamente 

reservado a pessoas de sólida formação mora.! e religiosa. 
D. -- DESACONSELHAVEL '- Fi!Jne que pela grave lnconvenJenela do enredo 

ou das cenas, deve ser evitado ·por qualquer publico.· · · 
M. - MAU - Filme preJudicial· para qualquer publico. 

NOTA: - l!l_lmportante que o esP.ectador nl.;, se contente com a. mmples cota• 
çao do filme ou da peça de teatro, mas que procu1'.e conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica.; Isto justlftea.rá uma· cotação que, · 
afirmada sem nenhum comentarlo, poderá parecer Injusta· .e, sobre
tudo. com a leitura de uma análise que põe em relevo os elementos 
bons e maus do filme o espectador pouco a. pouco, educará sua 
conclêncla e aprenderá a. Julgar por sl mesmo os· outros filmes que 
lhe forem apresente.dos. • . .. ·· · 
,. O boletim da. Orlentaçãe Moral dos J!lspeta.culos contem uma 
critica detalhada de todos os filmes exibidos em São Pi.uk l!: publl
cado semanalmente e a asstnatu.·a' anual l!Usta Cr$ 20,00 na. ca
pita.l e Cr$ 25.00 para o interior. Informações na Assocta,;ã(ã) dos 
Jorna.l!stu Catollco$, ·ã rua. , Qulntmo Boca.luva, l '16, 3.o andar, 
sala. 307 · - Fone: ·3-7760. _-· · · 

t;E.GION'ARIO 

N ot í e i a.s dos 
PA.RAIBA 
ESCOLA PROFISSIONAL 

JOAO PESSOA, - (ASAPRESS) 
Vai ser instalada em Campina Grande 
uma Escola. Profissional, para Cuja. ins
~alação _o Interventor Rui Carneiro con
cedeu · um auxilio de 20.0iJil cl'uzeiros, 

· Agora, novo donativo acaba de ser !eito, 
desta vez pelo Banco do Brasil, que doou 
ao' importancia de 10.000 cruzeiros. 

TERRITORIO DO· ACRE 
AUMENTO DA EXPORTAÇÃO 

RIO BRANCO, (ASAPRESS) - O 
Territorio do Acre exportou, no primeiro 
semestre do ano pa=do, 8.052.206 volu
mes de mercadorias diversas, no valor 
de crs 58.642.792,00. 

Comparando as vendas realizadas nes
se periodo com o mesmo do ano ante
rior, verifica-se um aumento de CrS 
11.673.071,00 na exportação dos produ-
tos acreanos. · · 

CEARA'· 
PASCOA DE JORNALEIROS E 

ENGRAXATES 

FORTALEZA, (ASAPRESS) As 
autoridades eclesiasticas- locais reuni• 
ram os gazeteiros e engraxates desta. ca
pital, afim dos mesmos realizarem uma 
Pascoa. coletiva na Matriz ,de Patrociuio. 

Inicia-se, assim, um movimento de 
preparação espiritual dessas classes. 

G O I A' S 
Ili CONGRESSO PECUARISTA DO 

BRASIL CENTRAL 

. CiOIANIA, (ASAPRESS) - A União 
das Associações Agro-Pecuarias do B_ra
sil Central já elaborou o programa de
f!hitivo do III Congresso Pecuarista do 
Brasil Central a ser levado a efeito nes
ta capital em maio proximo, a. partir do 
dia. 25 e prolongando-se até os u"ltimoa 
dias daquele mês. 

Informa.-se que a entidade en;iará nes• 
tas proximas semanas a. Goiania, como 

. seu emissario, o sr. Horacio Rodrigues de 
Rezende, que virá cooperar no.s traba
lhos de preparação do momentoso con
clave convocado pela referida entidade 
e organizado pela Sociedade Goiana de 
Pecuarla. '· 

F.ntre as 34 teses que vão compor · o 
plano geral, salientam-se por sua im
portancia para Goiaz, as seguintes: 
"Aumento da produção de gado para 
corte"; "A importanção da gado bovino 
indiano e europeu, em vista do interes
sa do aumento e me1110ria dos nossos re
banho,"; "A criaqão economica do 
gado leiteiro, alienígena e mestiço. e sua 
adaptação às zonas do- oeste"; "O for
necimento das construções rurais e ma
quinas agrícolas"; "Ante-projeto do co
digo Rural:. à lur. da realidade pasto
ril do Brasil Central" e "O Estudo do 
problema da defesa ,s.1,nitaria animal 
110 Brasil Central. · 

PETROLEO SINTETICO 

GOIÀNIA, (ASAPRESS) - o quiml
co Vicaqcua Filho, inventou um novo 
processo para a fabricação do petroleo 
sintetico. Dentro de dois meses será 
instalada, no norte goiano, uma fabrica. 
que iniciará o preparo do oleo sintet!co, 
extraido do babaçú e que atenderá às 
necessidades do trafego local e dos. na
v-fos · que · cruzam o Tocantins. a..té . .Be
lem: Essa usina se..á· a. primeira de 
uma serie a ser instalada. nas cidades 

, marginais do grande rio, . 

MINAS GERAIS 
RE\'!\10. PE. JOÃO· B. TClEN KAO 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) -
Encontra-se nesta cidade, o Révmo: Pe. 
João Batista Tcien Kao, Sacerdote chi
nês, que fará nesta capital wna serie 
de conferencias. 

Falando à reportagem declarou "que 
. os chineses têm demonstrado grande tn
lerancia para com o catolicismo, que 
vem realizando na China notaveis obras 
no sentido cultural. O povo e o go
verno dos chineses compreendem a. mis• 
são civilizadora da Igreja Catolic!J,, que 
conta atualmente na China, cerca de 
4 milhões de adeptos". 

A OPOSIÇÃO .MINEIRA APRE
SENTARA CANDIDATO 

; 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) 
O sr. 'Pedro Aleixo, o ultimo presidente 
da ultima Camara dos Deputados, dis
solvida a 7 de novembro de 1937, con
c~cleu sensacional entrevista, declaran
do que a oposição mineira tera · candi
dato. 

ESTADO DO RIO ,, 

NOVOS PREFEl'fOS DE NITEROI E 
TEREZOPOLIS 

FETROPOLIS, (ASAPRESS) - O 
Interventor Amaral Peixoto assinou um 
decreto, nomeando . o bacharel Brigido 
Tinoco para. Prefeito d.a. cidade de Ni-
tero!. · · · 

Por outro, ató do Interventor Federal, 
foi· nomeado o sr. Roger Souza Malhar
des para Prefeito de Terezopolis. 

EMBAIXADOR l)E FRANÇA 

NITEROI. (ASAPRESS) - o gene
ral François Dastier de la Vigerle, no
vo embaixador francês, entregou suas 

credencia.is ao Presidente da Republica., 
no . Palacio Rio Negro. o dij)lomata 
francês fez-se acompanhar de todo o 
pessoal de sua missão e o :;r. Carlos 
Buarque de Macedo, introdutor diplo
matice. 

O ilustre embaixador foi recebido à 
porta do pa,lacio pelo oficial de servi
ço, capitão Carlos Alberto Lopes, e logo 
a seguir saudado pelo sr. Jaime .de Bri
to, chefe do cerimonial do Itamaratf. 
Em uma dependencla do Palacio Rio 
Negro f0l o generaJ Dartier de la. Vige
rie cumprimentado por todos os mem
bros dos gabinetes. civil e militar da. pre
sidencia, estabelecendo-se viva. e pro-
longada palestra. · 

A entrega das credenciais ao Presiden
te da· Repub'.lica, realizou-se no salão de 
honra, 

Rio Grande do Sul 
MOVIMENTO POLITICO 

PORTO ALEGRE, (A$APRESS) - ll: 
vo~ corren1* nesta. capital que o sr. Ba
tista Luzardo virá breve a Porto Ale
gre, afim de dar inicio às suas ativida
des • de propaganda eleitoral. Por essa 
ocasião o nosso embaixador no Uruguai 
deverá percoqer varias cidades do Es· 
tado. Ta.mbem fala-se aqui na vinda do 
Ministro Souza Co.sta. 

Os meios politicos do Rio Grande do 
Sul estão em plena atividade, devendo 
surgir dentro em breve, dois periodlcos 
neste Estado: um na capital e outro na 
cidade de . Santa Maria, sendo que na. 
direção deste ultimo se encontra o jor
nalista Clarimundo Flores. 

REPERCUSSÃO DAS NOTICIAS OFI• 
CIAIS SOBRE AS PRQXIMAS 

ELEIÇÕES 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) - As 
noticias da reunião ministerial e da. lei
tura. do relatorio do Mh1isterio ao Pre
sidente da Republica repe1·cutiram gran
demente nesta capttal, 

A atenção popular estava inteiramen
te •voltad_a. para as noticias que, proce
diam do Rio de Janeiro. 

O sr. Raul Pila., conhecido chefe da 
oposição gaucha, antigo !!der do tradi• 
clonai Partido Libertador e da. Frente 
Unica tem desenvolvido grande ativida• 
de. Secundado pelos sr3. OsvaJ.do . Ar&• 
nha, Flores da Ci.µiha. e Alberto Pasqua.
lin!, o .sr. R.aul PiJ.s; lançou um mani!es• 
to, apr.esentando a. candidatura. do ma
jor brigadeiro Edua.rdo Gomes, esper11,n~ 
do-se dentro de. poucos d!a.s pronuricia.• 
mento igual do sr. Borges de. Medeiros. 

AFINAL,. CHOVEU. 

URUGUAIANA, (ASAPRESS) - AS 
chuvas abundantes que calram neste 
municipio fronteiriço; vieram minorar 
de algum modo o flagelo da. se,ca, tendo 
os pluv~ometros registra.cl.o \Ul'IO. al~ur& 
li@ quatro milimetros de chuva. 

B A I' A 
REUNIÃO DOS ELEMENTOS DA 

Ol'OSJÇAO 

SALVADOR, (ASAPRESS) - 03 ele
mentoo pollticos da antiga. oposição es
tadual estiveram reunidos na resldenc~ 
do sr. Nestor Duarte, lider da. concen• 
tração economista d.a. extinta. · camara. 
local. 

A reunião rol démorada., não sendo di• 
vulgados oficialmente os seus resultados. 
Reunidos em assembléia, oo jornalistas 
profissionais da Bala dirigiram uma mo
ção de aplauso ao Interventor Pinto 
Aleixo, em virtude · de suas declarações 
sobre a reintegração do Brasil na orga
nização politico-constituoional. 

FUTURO PARTIDO . POLITICO 

SALVADOR, (ASAJ;'RESS) - cons
tituiu-se nesta capital uma. com~~ãci \n• 
cumbida de estud.ar e estabelecer as ba• 
ses da organização do futuro partido 
po!itico. 

Os srs. Pereira Moacir, Francisco da. 
Rocha, Carlos Seabra e Heitor Muiiiz, 
formam a aludida comissão. O sr. Pa• 
checo de Oliveira, Ministro do Supremo 
Tribuna.! Militar, foi convidado para 
preslden te · e . coordenador doo trabalhos, 
não tendo, até agora, o antigo senador 
baiano dado sua resposta ao convite. 

Prelado americano em visita ao Brasil 
Comu11!cam-no:. do escritorio do CO• 

orde11ador dos Asswltos Inter-Ameri
canos: 

Na manhã. da quinta.feira, dia. 15 pp., 
o Exmo, Mons .. José Schlarma.11, Bispo 
de Peoria, Esta.do de Illinois, fez uma 
visita às Irmãs Franciscanas norte-ame
ricanas de Vtla Zclina, bairro industrial 
desta. capttal. , S. Excla. Revma. cele
brou a Missa 'na. Igreja de São Jo.sé, 
cujo Viga~·io é o Revmo; Pió Ragazins
kas. Os alunos da Escola Paroquial, 
mantida. e dirigida pelas Irmãs améri
cl!,nas, assi.;tiram à Missa, depoir da. qual 
acompanhari,m · o· Prelado americano 
nas or.ações costumelr11s de após Missa. 
Em -seguida, SUi!, Excia. · deixou o recin
to da lgreja. de São José, fazendo reu
alr os 460 alunos, meninos e meninas.
aos quais se dirigiu em português. Nts
sa. ocasião um membro de sua. comitiva 
tirou varias filmes dessa visita. 

A maioria dos moradores de Vila Ze
l!na é de descendencia lituana. Uma 

,nota. interessante e. caracterll;t!ca.-c.iuran
te a. Missa. que . o Bispo de Peorla cele
brou, foi a presença de muitas· mães li• 
tuanas s~ntada~ em bancos toscos, en
fileirados ao longo das paredes da. Igreja.. 

Depois de conversar à vontade com as 
crianças da Paroquia., o Exmo. Bispo 
ret!rO\l·Se para o pequeno Convento, on
de lhe foi servido café. pela:; Irmãs. De· 
poil5, o Prelado recebeu na sala do Con
vento as seis· Religiosas da comunidade 
franciscana americana.- Foi tambem ro
cebido o Revmo. Pa.dre Pio Ragazins
kas. que conversou multo teu1po com o 
Prelado americano sobre a ardua tarefa 
paroquial. 
, Em sua conver~a com o ·Vigarlo de VI

la Zellna e com as Irmãs de sua terra, 
observou ,Mons. José Schlannan que em 
todos os pa.ises que acaba. de visitar na 
America Latina, tem encontrado Irmã.s 
america-nas trabalhando, mas só. em São 
Paulo a.s encontrou se dediéando direta.
mente aos pobres e aos desamparados . 
Em vez de bÚscarem · uma zona rica e 
de· gente de alta classe social, as Irmãs 
se .dedicaram a um bairro novo e indus• 
trial que bem representa o pujante vi• 
gor de São Paulo e lá. se estabeleceram 
numa simples ca5a igual a todas as ou-4 

RETIRO DOS CONGREGADOS 
MARIANOS EM CURITIBA 

Obteve absoluto sucesso ô :ftetiro 
real(zado nos 3 dias de carnav·a1 em 
Cut·.itib_a, no qual compareceram cer
ca de 150 Congregados .Marianos e 
pessoas extranhas, tenho sido prega
do pelo Revmo. Pe. Leopold.o Drehr 
S. J. - vindo especialmente de Por'. 
to Alegre para esse fim. Realjzado 
com todo esmero e pregado com tão 
belissimas palavras, logrou e:i,;ito 
completo. ~. 

tras do bairro onde se dedicam à ins• 
trução intelectual e cristã. 

Após a. sua. visita a Vila Zelina ,o 
Bispo de Peoria foi homenageado pelo 
Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano de 
São Paulo, com um almoço no Palac!o 
'São Luiz, ao qual compareceram alem 
do homenageado: Mons. Luigi Ligutti, 
Mons. Joseph Mo1Tison; o Revmo. Padre 
Provincial dos Padres Domintcanoa do 
Canadá, que atualmente se encontra no 
Bi'a,si! em vi.sita , de wspeção; os Padres 
canadenses d!!, Congregação de Santa. 
Cruz, ora trabalha11do na. Arquidiocese 
de São Pau10: diversos membros do ele~ 
ro paulistano; o representante do es
critorio do Coordenador de Ass1.intos In
ter-Americanos de São Paulo, e o sr. 
Freder!ck Hall, do mesmo escritorio, no 
Rio de Janeiro. 

O Bispo ele Peoria e Moruenbores Li· 
guttl e Mon·ison seguira:iµ para o Rio 
de Janeiro, para lá passar 10 dias. 

Amanhã,. Mons. Schlarman· e. sua co~ 
mitiv~ seguirão para. Belem, ·ó.'lde con
tereriéiarãçÍ, éom ô:. MârlÓ .. dé' Miranda. 
Villas Bôas, prosseguindo viagem no dia. 
seguinte para. os Estados Uni<los. · 

A . POLITIGA DA RUSSIA 
E MIOPE 

AFIRMA UM DIARIO l,ONJ>JUNO 

D~spacho procedente de Londres, d11, 
N, c., informa que, segundo um esboço 
bio:i;rafico publicado pela agencia. tele· 
grafica polonesa, Bolislaw Bierut, chefe 
do comité de Lublln "foi durante vin
te e quatro anos, agente ativissimo do 
comintem, e alem disso, é cidadão so
vietico ". O Comité de Lublln já fo!'re
conhecido pela Russia como governo 
provisorlo da Polonia. 

O "Ma11chester Guardia.n ·~ ao referir
-se. ao Comité de Lublin, ·escreve que 
''evidentemente não. represenw o povo 
polonês" e que "não poderá sustent~
se sem o :i.poio das armas russas". Diz 
mais que o mesmo Bole.slaw Blerut já 
reconheceu que . é precisei · usar a força 
contra os que apoiam o governo de Loil• 
dres na& regiões libertadas; e que esta 
situação "pode conduzir a tJma. guerra 
civil quando se emancipe a. totalidade 
da PoJonla ... " 

Honestamene podemos e devemos ex
pressar a opinião de que a. pol!tica da 
;Ru.ssla é uma polfüca miope. - · acres
centa o referido jornal - que .nãP. res
ponde às exlgencia.s da Carta. do .Atlan
tico, subscrita tambem pelos sovlet!i; e 
que é indigna do governo que · a. em\ire
ende. Esperamos - conclue - 'que 
quando a. Polonla for totalmente l!ber• 
taqa pelas forças ru.ssa.s será dada ao 
povo polonês como ao grego, â. oportu
nlcl,a.de de escolher seu proprlo governo 
(sempre que não seja. do tipo fascista) 
e ·gozar da gei;,t11ria independencia. 

Indicador ProfissiOnal 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente· Melilo 
Fraca da Sê, 23 - 2.o andar - Sala 245 

Dr. Plinio Corrêa de · Oliveira 
Rua Qulntlno Bocatuva, 176 - 8.o 

· nda.r - Sala 323 Te!.; 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimâo 
Helmeister 

Rua Rão bento, 224 - 1.o andar 
Sala 8 ·- Tel.: 2-1643 .- s. PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
Rua Benjamim constant, za • ,.o anel, 

Sala 88 ""' Te4: 8·1986 · 

MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo · Melilo 
Cllnl<'u ~Jedlca 

Cons.: R. Maroonl, 84 - 6,o e.nda.r, 
Apart.o ~3 - .. !·~al.~ 4.gi;.1. 

, ~!!!~; AY, Agua Branc!!, ~ QI 1 
, ~e.l,; Ó.• 682i/ . l-- "14 

/ 

Dr. Camargo Andrade 
Doenca• de SenllC1ra• - Partoa 

Operacliea 
Pa Ben. Portuguesa e da Maternidade 

de s. Paulo 
. Com•.: R. Senador Feljõ n. 205 

T•l.: 2-2741 - Das 14 a.a 18 horas, 
Saba.do: Das 10 ás 12 horas 

Res,; Rua Ra,fael de Barros, 457 
Te!.: 7•4663 

Dr. Cele11tino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - 1•ra1.: 2•2622 

'1ons.: Rua 7 de Abril, 236 
oa11 a é.a 6 t1ora, 

Dr. Reynald~ Neves 
de Figueiredo 

DO HOSl'l'rAL DAS OLJNICAS 1D 
SANA.'l'UlUO IUN'l'A OA.'l'AlUNA 

CIROfüJLA DAl:l VlAl:l l:U1..lARES 
Ci,n1.: ttua Ma.rcnnl, 84 - a.o andar 
:Fone: 4•8717 - Da.a U A1 16 hora-. 

.Resldenchi.: Av. Pa.e,iemb11, 1044 
Fone: 5•2625 

flAIOS X 

Dr. J. , M. Cabello · Ca1'lpoa 
~IEl>ICO RAUIOLOGIS'l'A 

Rédlo•lllngnllatlrna . - lllsa111e• 
Radlolllgleoa a domloJlln 

Cons.: Hua Marconi, 94 (lj)dlflofo 
Pasteur) z.o a.nd. - Tet.: 4•0865 

Res.: Rua Tupi, 693 ' - Tel,1 6-t,o 
São Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende l:i'illio 

Medico nomeo-peta 4a e, .A. P. ta 
Sorocabana. Dlretnr cl11:1tco Oo Am
bula.torlo_ ffomeonitttco d.o carmo. 
Cone. 1 R. Sen11.1lor FelJO. ao~; teleto• 
ne, a-0839., .Res,:· 8•6411,. Marca.r· boo 
ra. das 8 4s 8 hora1 pelo tel,1 ll-08311, 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado . 

O "LEt.àlUNAHIO'' SJG. 
NIFICA BOA LEirURA 

,t:: FüRMAÇAQ. 

· - mn.-enbeli-n "rqnlleto . . · 
··~Arquitetura re 1i;:1 '" ~nleslo•, Nll• 
~ c!encla, G,,i,.uva.1 · 
,=-· :R!l-, :t.lbg~ Barlarõ, H 1 .... llo :rl~ 

· - -· ·· · :tel,'; ll-7811 ... ··· ··--· 

EMPRtZA AUTO • VIAÇÃO 

S. PAULO SANTOS LTD.A: .. 
Cr$ 20,00 

Onibus diariamente de hora em hora entre S. Paulo • Santos 

S. t'AULO 
Rua Mauá N.0 67c 

Fone: 4-3676 

SANTUS 
Rua do C.Omercio N.0 32 

Fone : 6:-'177 

POLONIA MARTIRJ' 
VARSOVIA - IMPORTANTE CRUZA• 

MENTO DE LINHAS AEREAS 

serviço Polonês de Informações 
Na Conferencia Aerea Internacional de 
ChicagO, fez-se especial menção do lin
portante papel, que futuramente será 
desempenhado por varsovia, no que 
concerne à comunicação aerea interna
cional. 

Em seus planos, os representantes -da 
Tchecoslovaqula, Dinamarca, Holanda., . 
Iugoslavia, Noruega, Suecia e Turquia, 
indicam a cidade de Varsovia como o 
ponto final ou intermedlario e de li
gação das projetada.5 linha.s aereas. 

Os plano., suecos prevêm linhas par
tindo de Estocolmo via Varsovia. a Bel
grado, Aten,as e Cairo, e ·tam:bem as li
nhas Malrnoe-Copenhague-varsov!a-Bu
ca.rest-Stambul. Outras nações prevêm 
as linhas Amsterdilo-Berlim-Varsovia e 
Va.rsovia-Brno-Viena-Budapest. A esses 
planos devemos acrescentar os projetos 
poloneses para tjepois d? guerra, como · 
tainbem linhas aereas polonesas, ex!.11-
tentes antes· da guena. 

O "l,ENJ>-LE!.SE" AMERICANO E A 
l'OLONIA 

Serviço Polonês de Informações - O 
sr. Crowlay, administrador da Economia 
Estrangeira dos Estados Unidos da Ame
rica do Norte, fez a segutnte declaração 
a respeito de auxilio pelo Sistema "Em• 
prestimo e Arrendamento", concedido às 
forças polonesas em consequencia de um 
acordo com o governo polonês. 

A primeira divisão blindada polonesa. 
que capturou aos a.lemães a. estrateglca. 
cidade de. Breda, na batalha que tinha 
por objetivo o porto de Antuerpia, está 
equipada com tapques americanos "Sher
man ". Ha cinco anos, o nucleo dessa 
divisão era. uma das unlcas brigadas 
motorizadas com que contava a Polonill,. 
Pelejaram valorosamente com poucos 
tanques "baby" e armados despropor
cionalmente em face às for,;as alemãs, 
·durante a invasão da Polonia, em setem
bro de 1939.· A primeira divisão bun
dada polonesa é uma , dâs'" varias' divi
sões pÇlonesas que têm desempenhado 
um papel importante nas, campanhas da 
Italia e da França. Os poloneses rece
beram tanques americanos aos centos 
e var{os milhares de caminhões, "jeeps ", 
carros "bilnd.ado.s e outros veiculos moto
rizados militares. · 

Soldados da primeira divisão blinda
da polon~. · que pelejaram cont1:a os 
alemães na Polonla em 1939, lutaram 
novamente contra os alemães, na Fran-

. ça, em 1940. Em seguida à queda. da. 
França escaparam e mais uma vez per
deram todo o matertal. Pela terceira 
vez voltaram ao ataque, ao desembarca
rem na França com o 1.o Exercito ca
na.den.se; era uma força de valor mili
tar tão poderosa. quanto qualquer uma 
das divisões blindadas orltanlcas, ou a,me
rlcanaii, devido ao sistema de "Empres
timos e Arrendamentos" dos Estados> 

BEPRESENTANTE DO "LE
. GIONARID" EM CURITIBA 

A representação do LEGIONA
RIO em Curitiba está. a. cargo do 
sr. Francisco Pitella, residente nes• 
sa cidade, à rua Des, Wtllitfa-
lem, 390. 1 

Para tomada e reforma de as
sinaturas, compra avulsa e de nu
.ner0ss atrasados, etc., podem os 
nossos leitores dirigir-se ao sr, 
Francisco PiMla. 

NOTICIAS DO !Nl~RIOR 

APIAI' 
RETIRO ESPIRITUAL 

Dia 10 pp., ê. noite, depois do Terço, 
· iniciou-se o Santo Retiro da c. M. 10-

cal, que teve lugar na .casa . paroquial, 
com o _comparecimento de um bOm nu
mero de Congregados Ma.ria.nos, tendo 
sido pregador o Revmo. Padre Benedito 
Ped·roso, vindo da. capital ~spec!a.lmen
te para. esse fim. 

O Retiro encerrou-se na quarta-feira. 
de· Cinza.5. 

As praticas do Revrno. Padre Benedi
to Pedroso, com palavras ao alcance de 
toda'3 as inteligenclas, edificavam os 
Congregad(l8. parecendo que o tempo era 
muito curto, tendo mesmo um mani
festado: "Que pena, o Padre falar pou. 
cot" . 

O Santo Retiro correu na melhor for
ma e na, mais sati.11fatoria. ordem, 

A e. M. deve a. realização desse Reti
ro a.os_ esforços esperidldos pelo Revmo. 
Vlgario desta. cidac1e, Padre Pa.5coal 
Ca&ese. 

Unidos e ao auxilio mutuo da Grã l3re~ 
tanha. 

com a. colaboração dos Estados Uni• 
dos, pelo mesmo sistema de auxilio mu• 
tuo de "Emprestimos e Arrendamento",, 
a Polon1a; . possue ta.mbem uma. impor• 
tanta Marinha de guerra.. Barcos · de 
guerra poloneses se distinguiram na& 
ba'talhas do Atlantico e do Mediterra"• 
neo, e tomaram parte em operações dlll 
dese111barque na França, no fim deste 

· verão. Quasl 21 milhões de doia.res en1 
alimentos, ve.stuarios, medicamentos . e 
outroo artigos têm sido fornecidos aos 
prisioneirQs de guerra Poloneses, pof in• 
termedio da. Cruz Vermelha. 

O· "LEND-LEASE" BRITANICO E N, 
POLONIA 

Se1-viço Polonês de Informações - Nas 
estatisticu recentemente publicadas ~o
bre· o Auxilio de Emprestimos e Arre11,• 
damerito prestado pela Grã Bretanha a, 
outras nações combatentes, até junho 
de 1944, a Pülonill, ocupa. o terceiro · lu• 
gar. depois dos Esta.dos Unidos e da, 
Ru.ssia: . . 

Esta,dos Unidos ..... ~ 600. '130. 00(\ 
Russla •••• 1 •••••••• 269.45'1.000. 
Polónia ........... 120.000.0.0Q 
Turquia ........... 20.681.000. 
Tchecoslovaquia · 18.629.000. 
França ........... 13.600.000. 
Orecia "' ....... • .... 12.368.000. 
Portugal . ......... ,. 11.133,000. 
China. . . •·• ........ 9.050.000. 

----~ 

E. 1. 079.648.00ll 

A MARINHA POLONE;SA 

Serviço Polonês de Informações· - Ení 
-1939, a.ntes da guerra, a Marinha. poló• 
nesa possula 4 destroiers modernos, 
1 lança-minas, 5 submll.rinos e . barcos' 
auxl:liares. Hoje em dia, clepols de ter 
perdido 4 destroiers, 2 submari,nor e mui• 
tos·. outros ba.rcos, a Marinha polonesa. 
possue: 1 cruzador, 6 destroiers, 6 sub• 
m.arinos e 8 MTB. 

As 'ünlââdes 1Jôlortésâ:s" afuncíarii~ · ~Q 
navios de guerra e mercantes inimigos 
e destruira.m mais de 90 aviões inimigos. 
Os memb_ros das trlpulaçõés.,po1o~s.s i:e• 
cetieram 1.300 <:0ndecorações po)Ón(ls~s. e 
60. br.itanicas, cias quais: 1 · Cavaleiro da. 
Ordem do Banho; 1 Ordem do I111periC1 
Britanlco; 3 Membros do Imperio Bri• 
tanico_ e ~2 o. s. e, 

O GENERAL CRERAR · EL-OGIA Oij 
POLONE~ES 

·' serviço Polonês de Informações - N& 
revista. editada pelos solda.dos canad,_en• 
ses "Ma.pie Leaf '\ foi publicada uma, 
homenagem do general Qrerar, coman• 
dante em chefe das forças canat:1ense11 
na Europa, a.o. Exercito polonês, 

"Os poloneses cumpriram todas a~ 
ml,ssões indepe11t:1entemente dl!S ~ificul .. 
dades e da resistenç!a ln4tliga. , As di"' 
visões pqlonesas em iuta, que se acha1n 
sob o comando anactense.. mostrar.im 
os mais altos valores militares". 

Acrescenta ainda o general que foran:i 
os polonesas, e não outro exercito como 
foi anunciado, que conquistaram· Breda., 

·a posição .chave na Holanda.· 
O Conselho Municipal da. cidade_. de 

Breda, Ubertada pela 1.a ·c!Jvlsã.o blinda.
da polonesa, determ.lnoq a mudànça do 
nome de wna rua.5 principais, por onde 
penetraram os polonéses, i:iara "Foo~ 
cheweg", isto é, "ruà. dos Polonesea". 

•. POLONIA SUBTE~ANEA E, () 
GOVERNO. POLONl:S 

Serviço Polonês de Informa,ções -,, 
Por proposta. do primeiro minist,o, ~ 
presidente da. .Polonla fez as segÜ!ntea 
nomeações: 

Sr. Sobolewski - Vicie-primeiro mi• 
nistro, enca.rregado das funções de de• 
lega.do do governo polonês no terrltoria 
da Polonla; 1 

Srs, Opolskl, Walkowlcz e 'fraugutU 
::;,- Ministros do governo. , 

Todo.s esses ministros residem na pr~ . 
prla. PoJonla ocupada e exercem clan .. 
destinamente as suu funções no terr!• 
torlo na.clona!. São eles membros dCi 
governo da Republica da Polorua. e sãti 
representantes desse go'(erno no pa.!i 
A estrutura dessa representação não mu
dou em conseguencla da mudança dll\ 
composlç!í.O pessoal -ia parte do gover• 
no polonês, que se acha. fora. do pais. ~ 
primeiro ministro . Arclszewski e o mi• 
nistro do Interior, Berezowskl - lide .. 
.res do Movimento · Subterra.neo - che"" 
garam só ha pouco ·da Pülonla a Lon.,. 
dre.,, secret.a.mente. . O vice-primeiro ml• 
nistro Sobolewskl oc;upou Q m~mo pos.i 
t!> e !oi deleg11,do do governo na Polonia-_ 
no tempo do gabin .. te do sr. Mlkolajczyk. 
Na secção do governo pd.lonês, que ~ 
acha na Polonla., 06 ministros Sobo.; 
lewskl. Opolski, Walkow!cz e TraUiUtjj 
representam os quatro princlP,B,is partt~ 
dos que formam o Col:lBlllhO da Uniã.O 
N~~lonal (Parlamento Subterra.neo) naj 
Polonla. ,,ij 

. "1r, 

REPRESENTANTE DO "LEGIONARIO'' · 
EM. RIO- CLARO 

A re~resentação . do LEGIONARIO em Rio Claro está a cargi, do sr. 
Pedro Pucci, residente â rua 9, av. 6, para ven~ avulsa, tomada e re..; 
·forma de assinaturas, etc. · 

,-------'"'!"'-----..,;---------------------~,j 

. \ 
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OS Ali AD OS DÃU INICIO A GIGANTESCAS Of ENSIVAS NA FRENTE· ·· OCIDENlAl 
Dueren e o setor oo rio Roer são os focos dos ataques - '' ... é o 1nais provavel .sinal 

reinicio da ofensiva russa" para o 
Geichlingen, 

land 

Cruza.do o. Roer em varios pontos Cairam 
Obergeckler, Vianden, 

Comunicado oficial 
lrhausen,. Daleiden, Dasburg, Lichtenbor e MoY· 

a1iad9· anunciando as importantes vitórias 
QUARTEL GENERAL DO ?IIARE- ' 

CHAL i\IONTGOJ\!ERY, (Reuters) -
As forças do 9.o Exercito dos Estados 
Unidos ·iniciaram gigantesca ofensiva 

Esta foi. a . primeira noticia oficial 
aliada admitindo a ofensiva das tor
ças aliadas e confirman.do as noticias 
de fonte alemã a respeito. 

STOCKOL:MO, (Reuters) - "Inl-· 
dou-se ás _primeiras horas. de hoje a 
esperada ofensiva norte-americana no 
setor do Roer, na frente ocidental" -
foi o que anunciou a agencia noticio
sa alemã. 

ANUNCIADA PELOS ALEJUAES 

STOCKOL1>10, (Reuters) - Anun
ciando·. o lançamento da ofensiva nor• 
te-americana no setor do Roer, · a 
agencia noticiosa alemã declarou o 
seguinte: 

"A ofensiva iniciou-se ás 5,45 ho-. 
ras. Nesse. momento os tanque:s nhr• 
te~americanos tentaram cruzar· o ri"o 
Roer, ao norte ·de Linntch, · enquanto 
a infantaria fazia o mesmo .no sul. 
As forças alemãs que foram Imediata
mente lançadas á. luta estão ainda 
empenhadas em pesaà,os combates 
contra o inimigo, os Quais continuam 
e·m desenvolvin1ento". 

NO SE'l'OR DO RIO ROER 
LONDRES, (Reuters) - O setor do 

Roer, onde a agencia noticiosa alemã 
diz ter sido iniciada uma ofensiva 
noi·te-americana. corre para o sul,· des
de Roermond, no sudeste da Holanda, 
atê Schmidt, na area da represa do 
Roer, 27 quilometres a ·sudeste de 
.Aachen. 

Esse trecho da linha de frente, se
gundo as ultimas informações, era 
guarnecido pelas tropas do . 2.o Exer
çito britanico, ~.o e l.o Exercitos dos 
Estados Unidos. 

"A ofensiva no setor do Roer - de
clarou· a a_gencta alemã - foi prece
dida por violenta barragem de mi
lhares de canhões, ao longo de toda 
a frente do Roe-r. · Ao mesmo tempo, 
os pontos-fortes alemães a oeste da 
principal linha de frente do Roer e· 
á. sua retaguarda Imediata fora1ri bom
)>ardeados com bombas de nevoeiro 
artificial e com bombas de fosforo. A 
éo.bertura para esta ,furiosa barragem 
foi o"grande bombardeio de ontem ã, 
noite, com granadas de fosforo, lan
çadas sobre a area de Linnich-Kier
renzig". 

NOS SUBURBIOS DE OUEREN 
LONDRES, (Reuters) - .A proposi- -

to da Informação de fonte germanlca, 
segundo a qual as forças norte-ame
ricanas atingiram· os suburblos · de. 
:bueren, recorda-se Que os ultlmos. lh• 
:formes diziam -que o -9.o. Exercito ~" 
énoontrava na margem ocidental do 
~oer, exatamente· do _ lado op_os.to_ de 
))ueren. 

Qualquer' cruzamento do Roer nes
se p'onto colocaria os aliados· imedia
ta_men te nos subúrbios de ·Dueren. 

VARIAS CIDADES OCUPADAS 
SUPREJ\10 Q. G. A!,IADO, (Reuters) 

~ Informagões. oficiais re"velam gue, 
a.pôs vencer resisténcia muito obsti
nada· das forças Inimigas, as tropas 
aliadas conquist'aram Geichlingen. e 
Obergeckler, na area a deste· de Vian
den. 

VIANDEN 
SUPREr.rn Q. G. ALlADO, (R~uters) 

,- In!orma-se oficlalmén te qua as 
forças aliadas conquistaram a cldà
de de· Vlanden. 

Com a conquista de Vlanden, as 
forças aliadas limparam agora· toda 
a area do Luxemburgo.'· 

OU'l'RAS 'CIDADES 
S_UPREJ\10 Q. G. ALIADO, .. <Reuters). 

- As forças ·aliadas que operam ·a su
di:1este de Arzfeld conquistaram as lo-· 
calidades de lrhausen. Daleden e Das
burg - segundo lnformacões oficiais. 

CAIU LICH'l'ENBOR ' 
SUPRE.MO Q. G. ALIADO, (Reuter~) 

- Anuncia-se oficialmente ·que as for
ças ·aliadas limparam de' Inimigos a 
cidade de Binscheld, a leste 'do ponto 
onde se encontram as fronteiras da 
:Belglca, Luxemburgo e Alemanha. 

Lichten bor, três qullometros a les
te de Binsheid, foi tambem conquista
da pelas forças aliadas. 

AS 'l'ROPAS CANADENSES 

S1!1'PREMO Q .. G. ALIADO. <Reuten-'l 
- De Marshall Yarrow, corres1,onden
te especial - Apôs a limpeza elo pon· 
to-forte de Moyland, as tropas cana• 
densas do exercito do marechal ~lont• 
go~ery estão mantendo uma · pausa, 
afim de se reagruparem em seguida 
a. varios dias de renhida luta. Os 
alemães desfecharam contra-ataques 
ontem e. os avanços · allá.d~s . foram 
contidos, sendo as forças de Montgo
mery obrigadas a recuar ligeiramen
te em resultado do togo da artilharia 
alemã. perto d• Udem. na ferrovia 

Audiencia do Papa a três. o.ti
ciais da Força Aérea Brasileira 

COI\! AS FORÇAS EXPEDICIONA· 
lUAS BRASILEIRAS NA !TALIA,. fe
vereiro (S. I. H,) - .Sua Santidade 
o Papa Pio XII concedeu. audiencla 
especial, recentemente. a três oficia is 
'da Força Aerea Brasileira, quando .es
tes visitaram Roma. 

Os oficiais são' major João Afonso 
'Fabrício Belloc (rua Pompeu Lourei• 
To,·66, Rio de Janeiro): 1,0 tenente Jo
.sé Ferreira da Cunha Filho (rua Cas• 

· tro Alves, 144, Rio de Janeiro).· ·e 
1.0 tenente J!'rancis Forsyth. Fleming 
(rua Visconde de Morais, 122, Niteroi). 
Os tenentes Cunha e FlemhJg são am• 
'bos pilotos do Destacamento de · Oti• 
servação de Artilharia, comandado 

'pelo major Belloc, 
Todos os três declararam-se· profUn• 

damente emocionados pela experiencia. · 
"Tivemos uma palestra muito Interes
sante com o Sumo Pontifice". decla• 
rou o tenente Cunha. "0 Papa enviou 
sua· benção especial a nossas familias, 
aos no.ssos amigos e ao· povo do· 
'Brasil". 

"Sua Santidade declarou-se multo 
feHz por ter oportunidade. de conver· 
sar cem seus amigos, os brasfleiro_s". 

Os três oficiais da. Força _Aerea 
'.Brasileira manifestarálft~s·e . sÍJrpresM 
ao- verificar que ó Pao:> 'falava; 'ti.,r• 
tu~uês ;(luentement• 

principal que corre de Goch até . o 
Reno. · 

As tropas do 7,o Exercito no,·te-ame
rlcano apodetla.ra.in-se de dois terços 
da fumegame cj,jiade alemã de For
bach, 8 quilometros ao sul de Saar• 
brucken. · · 

Os norte-americanos avançaram 
alem da ferrovia Forbaeh-Saarbruc
ken atê posições ao norte de Stlrlng• 
\Vendel, suburbio setentrional ·de ·For• 
bach, Outras forca.s do 7 .o Exercito 
ocupam posições de onde caminham 
á proprla cidade de Saarbrucken, apó,s 
miprama uma floresta a nordeste de 
Sp'hern e conquistaram elevações 
nesta area; obtendo ganhos· de ma1s 
de 800 metros. 

EN'l'UE 60 A 100 M'.IL OB'l/ZES 
STOCKOLMO. (Reutel'"s} - A agen• 

ela not-ciosa alemã anunciou que as 
forças do e marechal de campo Mont
gomery Iniciaram uma nova tentatl• 
va. de Irrupção com Imensa barragem 
de fogo de artilharia, entre o Mosa e 
o 'bafxo Reno. 

O correspondente da agencia ale_mã 
no Q. · G. de von Rundstedt, Gunther 
\Vebber, declarou que o ataque foi 
lançado após poderosa. barragem .õu
rante a ·qual foram disparados, em 
apenas algumas horas, entre 60 a 100 
mil obuzes. 
IGNORADOS AINDA OS OBJETIVOS 

LONDRES, (Reuters) - Na ausen
cia. .de qualquer confirmação dos in
formes alemães pelas fontes aliadas, 
ê a~onselhavel suspender o julgamen
to quanto ao escopo e aos objetivos 
da anunciada ofensiva na frente oci
dental. É ainda muito cedo para di· 
zer se cs alemães estão haseando suils 
Informações numa verdadeira ofen
siva ou em ataques locais de poderio 
incomuii1. 

CRUZADO O ROER! 
STOCKOLMO, (Reuters) - A agen· 

eia noticiosa· alemã citou um porta• 
voz de Berlim, anunciando que ,as trÓ• 
pas norte-americanas que crtizaram 
o noer, atingiram os suburbios de 
Dueren. 

V A.RIAS CABEÇAS DE PO.N'l'E 
S'l'OCKOLMO, (Réutcrs) - A ageh· 

cla noticiosa alemã anuncia que. ~ s 
forças norte-americanas possuem ago
ra -varias pequenas cabeças de 'ponte 
atravês do Roer, entre Linnlch e Ju
lich. 

N~ AREA um DUEREN 
STOC~OLMO, (Reuters) A ag<\nc -

~- ·.· ·- ·-·· 

eia. noticiosa alen1ã, comentando o ini
cio da. nova ofensiva. norte-::imerica
na no setor d_o Roer, diz o seguinte: 

"A. area de pueren parece s_er o s::e .. 
gundo ponto focal da ofensiva norte
a~erlcana. Ao norte de Dueren, os 
americanos estão atacando com for
mações. de tanques e Infantaria ao 
longo da··· rodovia -<íue leva a Bir
kehof". 

. " .... O MAIS PROVAVEL SIXAL 
l'ARA O REINICIO DA OFENSIVA 

RUSSA" 
STOCKOLMO, (Reuters) - Citan

do u.m porta-voz militar de Berlim, a 
agllncia ·noticiosa alémã declal'OU ho
je que :o novo ·grande ataque nOrte
ameI'.icano é 110 mais: provavel sinal 
para• o reinicio da ofensiva .russa". 

"De qualquer maneira _:_ acrescen
tou a agencia nazista - os lideres 
germantcas estão ésperando um ata
Quê ·gera-1 combina-do como esse". 

. O- 9.o . EXERCITO 
STOCKOLMO. (Reuters) - A agen

cla·notlctosa alem11. anuncia que· a no
va o!ensiva norte-americana foi lari
ç:ada pelo 9.o Exercito dos Estados 
Unidos, sob o comando do general 
Simpson. 
Q.UIN'TA E MAIOR BATALHA DE 

AACHEN 
STOCKOLMO, (Reuters) - "Come,

çou a quinta e maior batalha de 
Aachen" ~ declarou a· agencia noti
cios1.· alemã, referindo-se ~ ofensiva 
nortê-americana, acresce11tando que 
essa batalha teve Inicio após três ho
ras de VIOlcnt.O canhoneio lançado [)Or 
mlihal'es de bocas de fogo, 

COHUNICADO OFICIAL AI.IADO 
SUPREMO Q. G. ALIADO, CReuter.;) 

ti· o ·seguinte o texto do- co111unicado 
oficial divulgado hoje por este Q. ·n.: 

"As forças aliadas penetraram em 
Moyland, a sudeste de. Cleva. Nossas 
tropas através da fcrrovi'a Goch
U,lem mantiveram suas posições con
tra forte reação inimiga. Pontos for
tns e posi'çõe·s de morteiros e canhões 
ao sul de Calcar e nas arBlts '\Vee7.e
l{evelaér, Sonsbock, assim corno entre 
En1merlch e \visei foram afacados por 
cáça'.s~bomb.ardeadores e caças porta
foguetes.· 

·Uma tentativa em grande escala 
feita por uma patrulha inimiga rte 
cruzar_· o ,rto Roer na area- leste ele 
Schrnidt foi anulada por nossa arti
lharia. A leste do ponto ele encontro 
das .{r.o?te_l~~$ da Belgica, L~xembur-

" Alemanha, limpamos Biqsch0id. 
Conquistamos Lichtenbor, três .quilo
metres a leste e a nordeste da cidade 
obtivemos ganhos para -leste, atê um 
quiÍomet.ro do rjo P;uem. A'o .sul, e ;u. 
doeste de Arzfeld, Irrhaus_en, Dalel
den e Dasburg fo~am conqulstadag, 
Outras .~asamatas fnjn1igas f.oram po_s• 
tas for,i. de ação por nossas forças na 
area a nordeste de Dasburg. Con
quistamos Vianden e limpamos· assim 
de Inimigos todo o Luxemburgo, Na 
area a leste de Vianden, coµguis
tamos Geich!ingen e Oberckler,. onde 
encontramos resistencia. multo .obstl· 
nada das .forças Inimigas, c1ue ·empre
gavam tanques. ,Na,. area,.de Mattoin
fort, f"I repelido um peqtteno contra
ataque 1nHnigo. Nossos ·eletnentos 
l lmpa.ram agora de inimigos· o ·ttian
gulo Saar-Mosela, conquistaram as ci
clarles de · f'ellerlch e Tawern, e 
ocuparam parte de Sarburg. a oeste 
do rio Saar. Nossas unidades rêalizà- . 
ram dois cruzamentos do Saar, .n·l!,· 

era ao sul de Strasburg: Nossas 
forças penetrara.m .em Ser.rig na n1ar~ 
gem oriental do rio e está em progres• 
so nessa cidade uma .Juta de easa cin 
casa. •A leste cio rio nas vizinhan11as 
de Taban nossas ·unidades encontra• 
ram fogo inimigo de pequenas armas 
e morteiros. Nossas tropas realiza; 
ram firme progresso para: a limpeza 
de For!Jach a despeito da obstinada 
resistencia inimiga. Dois terços da 
cidade estão em nosso poder. N'as .,·i
zinhanças de Stlerlngen-'IVendel · cor
tamos a prlncipa

0

! rodovia l<'orbach-. 
Saarbrucken. l\!ais a leste ohti,·e
mos ganhos até de mil jardas ao nor
te de Spichern. Os bosques dessa área 
foram limpos de jnimigos e ocupa
mos elevaçõ~s que nos dão pontos de 
observaGão sobre Saarbrucken. . 

O sistema de. coiirnnlcações inimigo. 
foi submetido ontem a. àtaques à.éreós 
pesados e amplos durante· os _qú.ais_. fó-

1 

ram feitas cerca de 8 mil ser.tidas, 
Bombardeadores médios e ligeiros e 
caças-hombardead"or·es atacaram pa-
tios de manobras, junções íerrovlarlas 
e outros objetivos de comunica
ção no norte· da Holanda e d~sd·e -o . 
norte até o sul da A Jemanha ocidPn • 
tal. Bombardeadores pesados escol• 
tados atacaram cot\Íunlcações sobte 
uina area. da Alemanha· é~ntr·a1 e· no 
sul <la Alemanha. na Austria.e no nor. 
te da !ta.lia. Os obJetivós' incluiâm 
\'ladutos em Bielfelcl ·e Alti,nbken, 
j1ertÓ de Badeboril, e 'fÍl.brrc\as de' b'eú
zol em Schelven ·e Osterfcia, no Ruh. 
Na noite passacla Berlim foi bombaÍ'· 

·.•· deada por bombardeadores ligeiros, 

GUAM, (Reuters) ..,... lnforma:se ofi
cialmente que fuzileiros navais no1·te
americanos, usando Jan~a .. cha1nas. es .... 
tão limpando os ia1loneses que alnd,i 
se aferam à cratera do Sur!ba<:111, .em 
1,vo Jlmà, 

. COMUNICADOS ALIADOS 
· 'GUA!\I, <Reuters) - E o segulnte,o 

comunicado de hoje do Almir'l.nté.'ch·es-
ter Nimihr,. cofoal1dante da frota ~me .. 
ri cana do Pacifico: 

110s fuzHciro; na'\,ais atacaram ontern 
posições bem defendidadas do inimigo 
na l>al'te central de lwo Jlma, conse
guindo alguns avanços. · As pbsições
norte.:.americanas ·1nelhoraram 'gràJ1de~ 
mente· durante o <lia e substancial 
quantidade de suprimento foi desem
barcada. As baixa·s foram calculadas 
em',,644. mort-os, 4 .. 163 fe1·ido.:, e. 65.r --.de
saparecidos. F'o.ram contados 1. 222 .ia-

_. poneses mortos. 
Segunaa-f ,ira unlda1cs de. superfície 

bombarde..i1an1 Cura!Ju, na· extremida
dê meridional de Paramushiro, na.s Ku· 
rilac. · , 

O 28.o Hegimento de Fuzileiiios Ntt
vais. · dos li:stados Unidos hasteou. ·a 
bandcii·a norte•am.ericana no cimo . do 
monte Suribachi. hoje, · 

Os fuzileiros. navais norte-a1nerlca
nos conseguil'am Soment'e pequerios. g:t ... 
nhos .dé tet··reno contra a· deno,t..u:a 
resisténc1a ·rtos japoneses. ontem à tl,lr· 
de .. d.urante a opera~ã <le asà!to_ã, base 
. QU~ defende· a entrada da ilha de l"'.o 
Jima. 

-Os nlponicos desencadearam·· forte 
contra-ataque a partir da arell. do r.,e-
1·oporto. du1 ante o dia, Na ponta_ ex• 
tren1ad a ilha, outr~s fuzileiro~ ,n_a.-yâ~s 
ce1·cara].l') o monte Surlb~chi e forti>s 
patr~lhes esta,vam se 11:1ovlme,11ta'1<Jº 
para· subir as encostas, enfrentando 
ª· reação ·dos japo11eses, que se util.l~ 
za vain de g. anadas ·_de mão e de cargas 
de rJemolição. Pesadas cirnv is· dificuJ,.. 
taram a luta; 0:-< aviões nlponl'cbs 
prosseguirain úos Peus ata.4ues,. contra
as unidadés da Quinta Esquadra, sem 
êxito. Os -nossos canhões antlcnéreos 
d·err11ha.ram seisaparelho s japoneses·. 

GUAM, (Reuters). - É o seguinte o 
texto do coniunicado de hoje do al
mirante Chàster Nimitz. cdmandante• 
chefe do Pacifico: · 

"As forças d'Ó 28.o Regimento de 
Fuzileiros· navais de Iwo Jima atin
giram o ··monte Sur!bachl nos. l.,_dos 
norte e oeste, precisamente às IZ ho• 
ras de hoje· (hora local). Do outro 
lado tropas americanas equipadas ·com 
la••a-chamas continuavam a atacàr 
numerosos baluartes inimigos que ha.• 
via msido ultrapassados. A investida 
aliada que levou as forças riorte-ame• 
rlcan:4 ao. pico do monte, foi ·ar,'olà'da 
eficar.rnente pela· artilharia naval. 

· Apôs uma noite em que suas· linhas 
permaneceram estatlcas, as· tropas 
nOrte.:.áme·ricanas qUe -opera nirio se
tor norte. desencadearam um ataque 
frontal aos baluarte~ inimigos e avan
çaram lenta,ment<1 sobre o aerodromo 
central de Iwõ Jlnui.. P:. Inimigo em~ .. 

/ 

pr~gand<> · v!o]Pnto fogo tle artilharia 
é n1órteiros, ofereceu seria resisten
cia. As· ·12 horas, pequenos !(anhos 
haviam ~ido conseguidos nO centro aa 
linha ao · S1J], <lo' Rerodt'01110.- Ü ca
nhon@fO naval ~poiou no::;s~~, tropas 
durante toda a noité e hoje 11ela ma
nhã. Os a.viões dos nossos 1)/)rta
ovi(íe.s desencadearam 1wsaaos ata
ques- âs defesas inimiga~ d1irnnte a 
manhã. Nesse meio tempo ('.!Yi1)~s com 
bá.sB em portâ.-aviões d.est1~uil·am três 
'aparelhos . Japoneses e danificaram 
outro~ três em Chichi Kima, ·na~· ilhas 
Ban.lu. ' · · . , 

· O desc1,rregamento de. suplrmentos 
nas 11ra las este,'e sujeito a fogo de 
mill'telros e· de franco-atirarlnres' '1U
\·ante .. o dia de. o.nte.m .. Ourante a noi
te .. de 2~ _ p'ara ·-23 <lo COrrente, um gru
PO de .. Oaõadoi·es ·\nfrnig·os Surg'iu nf'ts 
práias da c·osta oeste da ilha, r,ara· 
at:aç;tr ~ossa~ linhas .pela retnP,,·uarrla. 
Os fuzileiros~· naYai::; americanos ani
quilarm. os Inimigos depois do ama
nhecer". 

O estado de saude de Pio XII. 
. . . 

LONDR~iôi, (R<-uter11) - O c01·
reavo.ndeute: -,do. '11\"'eWN Chronl
·cleJJ ena-, Jtpma,. hiforntn 1 ° O es

, ~D;d~ ._ de ... su~~ ·santi~iide o Pn1,n, 
( qQ.-e est~, 1,u:,fi'endo lle 11~1u~ Iarfn-

1/iite. foJ oflclolmente d<-rlnrnrlo 
' eóiÍ10 éMt-acionnrlo. mfiM .eu souh~ 
- ql)~ _!ltf! ret•eia111, con11-.t1cnc.:l'íes 
. . hro11(IUfnis e qup " ntrtllco do 
$inno•PontifJce· au1ne11t_ou l!iluns ,-f-
11,itnN dia't'lasº. 

Q. G. ALIADO 'NA ITALIA, (Reuters) 
-;--· Por Henry Ruckley. correspondente 
éspedal da. .Reuters ,- -Novas alturas es
trategicas cairam em poder das tropas 
du 5.o ,Exercito que '.\gora . desenvolvem 
pelo 4.o· dia sua ofensiva local entre os 

·picos· · montanhosos e · acima da estrada 
Pilltoia-.Bplonh!).. . As . tropas amarica nas 
e11contrarâm intrincado sistema de trin
cheira.,, ao· redor de um pico de 3 . 500 
pés de âitura. ci monte ·de la Tm,·accio, 
a· nordeste do monte Belvedere, cuja 
qa:ptura. foi <tnunc!ada ,na ultima quarta
fe!ra. ·, As· · tropas americanas irrompe
ram·· em . meio . a · determinada resistencia 
dos à.leinães e conquistaram a parte me
ridional da. referida. altura. 

As · tropas brasileiras que combatem á 
dil·eita.· das tropas americanas, conquis
taram · importante altura estrateglca de 
Monte .castelo e conquistaram tambem 
a,lmportante vila estrategica de Abetaia. 

· 'ós · contra-ataques alemães desenca
deados· pôr peqüenos r.ontfugentes de 60 
a· 80 homens limitaram-se até agora ao 

· · setol'. ·americano da esquerda. Espera~se um grande discar~ A limpeza desses picos que dominam a 
localidade · de Parreta com suas fontes 

S1) dtl·,. ·Churchut ·,,, "··-··-·· ·.c,.;ulfúrosas,--situada à,. 44c.quilometro.s a. 
li li . ;;uqqeste de Bolc>nna na estrada de Pis· 

LONDRES, (Reuters) ·_e. Intorn1a-se 
nos: ci.rculos políticos. londrinos-· (ll\ê 
Churehlll· prova,;elmente · reunirá. til• 
dos' os ministros 'e secreta.rios 'do. Ga• 
binete amanhã, afim de delinear-lhes 
as· diretrizes quê êntende obse,4-ar pór 
ocasião do seu grande discurso. com 
o. qual inaugurárá, na proxlma. sem:J.• 
nl!. · no .Párlamento. o ·grande debate ·ie. 
três diis <>m tórrio da. conferencia. de 
:Yalta, 

tola;. privou os . a\emãe.s· de valiosos pos· 
tps ~-e oi,~rvação e vem facilitar o trafego 
do 5.o Exercito no· vale do alto Rena. 

-Ein v!rude da natureza escarpada do 
terreno; no: setor americano ·rol estabe· 
leéído um sistema de cabos .para a eva-
cuação . dos feridos. . . 
· As tropas · -brasileiras que tomaram 

Monte Qàstelo · móstram-se particular· 
mente entusiasmadas comseu feito.· Des

.de.- prlncipios de N6vembr6 u1tim91 os .con
tingentes ao BrMll "~t-iv<>)'am entrinchei• 

Durante. o dia foram abat,idos ::9 
aviões Inimigos, senclo. ·destrulclo~ i_10 

solo 24 outro::;. Sf?gundo info~mcs .. ,nté 
ag·o'ra recebidos, e.stão faltando 8'. de 
nossos- hombardeadôrei- ·iH~Sa.dQS, ·: ·~.5 
hOmharde:ldores m~r1io~,- 21 bÔmbat
deadores ligeiros e 40 ca~·as",_ 

A e O· N F E R E N . e . t' A 
., - .,.. '· 

1. N T E R - A M E R I C.A N A 
CIDADE DO 

0

MEXICO, cneuters) . .:,.:_ 
FOi anuncia.do ás .pr.ime.'i-i-as· :lto·_ra·s, d& 
tarde de 23 que o secretario -de _Esta
do dos Estaclos Unidos., sr. Stetinius,. 
c_oncê.deu L:Jnla. entre~d~ta,, ~ 'im,pr.e~.~á, 
ás 13,30 horas, hora.·-Jocal, -~ que ·() 
1ninistro elo Bxte:rio~ do" 'MexicÔ, ,r.r. 
Paclilla C0~lC(>de1i a sU~ ·e'ntr~VrS't.à~""ã 
in11)1'ensa ás 16,30 horas.,. hora locar. . 

: IJISlTRSO DE sd11":ÉIÍ \veLJ,S 
Ml.\:1111. (Réuters) - Ém ctlscursn 

qu~ pronunciou .dia' 22.- o Sr.· Sümne'r 
Wells .censurou acerbamente a excl4-
são da Argentina·,e do .Salvador, da 
Conferencia do Mextco. "~ssa-. reunião, 
disse' ele, foi conv.ocada. prhnçirdial
mente para considerar o: µrojeto p.a1·a· 
a organ)zaçâo internat?ir;,na\_ f~<:>r1~u
lado em Dumharto_n Oaks, que .re~en• 

' temente foi reforçado por'nov.os .acor
dos .áos chef~s de ·Esta.elo, qôs .. I!:stado~ 
~nidos, ct·a ll ussia e da Grã .. Bre
tanha. .'l'ambem. segundo ·,.e· declá
rou, para estudar a maneira pela"qu:f!l . 
o sistema intc1~-an1eriqap.o .. pode. se C'O
looar dentro da estrutµ_ra .~à n9.;,a <)~
gani?.ação internacional. · Como i,,ode 
o sistema. hÚ~r·aQ1erica110 c.~.egflr a 
decisões s·obre ess~S qu_es.t(ieS' ·de, i~l1-
portancla '\•ital. que rlize.n1 respei,to .. ao 
futuro de t~dns OS povos· 3mer.icano~ • 
a. não ser que t'Odos os. povos, a1ne·ri• 
canos- participem, da. reunião?".· - per
guntou o sr. ,•tens._ 

rados nas encostas desse pico tje' 3, :mn 
pés de altura, a cerca de. 3' 'quilómetr'os 
do topo da .moµtanha. _Por tre~ veze_s 
os . brasileiros . desencadearam· seus a.ta
ques sofrendo considera veis p'erd~,.;. : A . 
falta completa. de cobertura. nas ·proxi• 
midades do topo da n1ontannà e o>fógo. 
cruzado alemão de Monte · B~lvedere; há· 
viam tornado até então 'o· ·a vartço dos 
brasileiros multo ditit!i. Na'· frenté 'do 
8.o Exercito asslnalaram•se intensas ati· 
vidades de · patrulhas; · , . · : . 

As forças aereas . aliadas do· Mediterra
neo, cooperando com as · forças aereas 
aliadas com base na Inglateri·a ·.e: na 
França participaram ontem. dos -ataques 
em grande escala ás · comunica.ções, çia 
Alemanha, Austria, Iugos!avia.· e ,Itali.a 
setentrional. As condições atmosferl~ 
cas não eram suficientemente bOM e · al· 
guns dos bombardeadores tiveram de· 1·e
troceder ás· suas bases. Apesar de.' tudo 
alguns pateos- ferrov!arios ·foram- bom
bardeadoo alem de outros objetivos. Os 
bombardeadores medias aliados atacaram 
as pontes na rota . do Br!Lnn~r .. com -in
teil·o exito ''. 

j' 

flOlSAS f·l l'IJ.\ S 
supremo realce · de sua 

apresentamos a V. Excia, 
Pará o 
toilette 
distinta 
bolsas 

1nodelos de 
crocodilo e 

em côres de grande 
exemplares importa· 

dos e outros de aprimorada 
fabricação n'.acional. 

coleção 
de suéde, 

de 

·marroquim 
voga. Belos 

6 Nos balcões da entrada da leia 

CASA ANGLO-BRASILEIRA 
' • > 

Sucessora de MAP·PIN STORES 

POZNAN, ULTIMA CIDAJlE POUJNESA El PODER 
DOS ALEMÃES, . CONQUISTADA · PELOS RUSSOS· 

Ordem 
Neisse, 

do dia de} Stalin anunciàndo o- feito Cruzado o rio 
i>arreJra \, que :protegia_· os acessos· sudeste · a Berlim 
Luta.,sê 'em 'fiuben O 1nia]ór Sêrgeyev pediu 
-------~ uma· ligação. par~, Berlhn... · · 

MOSCOU, <Reuters) ...... A ordem do. 
dia do marechal Stalin· anunciando a 
conquista de Pomari é dirigida ao mare
chal Zukhov e está redigida nos seguin
tes termos: 

"Ar. tropas da 1.a frente da Russi:i 
B1·anca, depois de um mes de sitio e pe
sadas batalhas contra um grupo, de ba
talha alemão cercado. conquistaram a 
cidade e -ll. fortaleza de. Pozna11, impor
tante baluarte .estratégico inimigo, si•. 
tuaclo na direção de Berlim. 

No deconer· da luta em Pozaan as 
nossas tropas fizeram 23 mil prisionei
ro~ sob o comando do major general lvfa .. • 
tem e seu estado maio1·. Alem disso as 
nossas tropas ca.pturinam , grande quan• 
tidade de · armamento:; e outros· ma.te-
Í'iais be!lcos. · . · 

CRUZADO O NEISSÉ . 
MOSCOU. (R,euters) Unidades 

a vança.da.s do exer.cito soviêtli:o cruzaram 
ó rio Neisse, vital ban·eira fluvial e prin
'cipal 1!11he. defen~iva alemã; qüe _protege 
oo acessos sudeste a Berlim -:'.e. segumlo 
informações ainda. não éçmfirinaâàs. 

A FORCA AEREA RUSSA 
MOSCOU. (Reuters) - A torça· aereâ 

soviética entrou hoje erri açao contra as 
rewrvas "-lemás. a oeste de Nelsse. prln~ · 
cipàl linha defensiva. alemã que 'protege 
o.; acessos. sudeste a Berlim, enquanto os 
engenheiros do exerci.to russo esforçam-se 
para construir pontes sobre o rio, .afim 
de: permitir o c1'Uzamento pelo pi·i11cipal 
çorpo de. tropas .de Koniev. Os "Stor
fliov!kn" · estão preparando ca.mhllio para 
o estabélecimento de uma firme cabeça 
de ponte sobre e5lia vital barreira· fluvial, 
que. wgundo informes até agora não 
confirmados, já foi cruzada por unida· 
dés a.vançadas russas. . . 
KOTTBUS AO ALCANCE- D,' ARTI-

. . LHARIA. SOVIETICA. . 
MOSCOU, (Reuters) - As tropas so

viéticas. que atingiram . a linha do Nelsse 
já ,têrri--&Ob · o--alcance · de sua· artilharia 
pesada a cidade de Kottbus. bast1ã·o n'o 
l;lpree e chave sudeste para Berlim, 21 
quilómetros alem do Nel.sse. '. 

Os · russos i11te1tsificaram · simulfai1ea-
mente seú assa:Jto contra Guben · e --Forst, 
dois basitões io Neisse, que deverão ser 

A TURQUIA DECLARA GUERRA 
A ALEMANHA 

ANKARA, (Reuters) - A Asse111• 
hléla,- .Nnclonnl Turca - auro\-·ou 1>or 
unanimidade de ,·oto" a declaração de 
&"Uerra · da 'l'urqula ás naçlle" do eixo. 

eiiminados ou cercados antes que todo 'Depois de repetir a . ordem do dia do 
o irhpeto russo possa ser dirigido contra . marechal . &talin dirigida ao marechal 
Kottbus. Zukhov. pela conquista de Poznan, o 

El\1 GUBEN cómunicado· prossegue dizendo· . . 
ESTOCOLMO. rReuters) - Um co- "O .seguinte material de guerra foi 

mentarista militar da agencia noticiOsâ· ca~turado n~sta luta: 365 aviões; 32 tau• 
alemã anunciou ho.ie que· às tropas 1,us~ quss e canhões automoveis: 584 canhõe~-; 
~an' pén~trarain-n.a. orla"orjen_tal de·9u-· 177 morteiros; 4 490 metralhadoras; mais 
ben, tlmas das· "posiçêfos-01irico''. _que de 30 roo fuzis; 36 tra11Sportes blinda-
protegem os ~cessas südeSt,e' :.à sértitn. dcs: 3 260 ca01inl1ões. 400 motocicletas; 

Guben fica 88 quilometros ·a sudeste da 21 t.fansmissores de radio: 193 locomoti· 
capital e 48 quilometros ao sul de F'l'"-n- rn"". 3 705 vagões ferrovlarlos; e 9.90 ca• . 
k:furt. i,a10s. o . !nlmlg0 rleixou no campo· de 

CRUZ.\DO O ODER AO SUL DE; b~ts·Jha 2~. OOíl mortos. 
FRANKFURT Ne. região de Brt')~lau as trop~. con-

MOSCOU. (Reuters5 ..,.. bina· referen- t.inuand~ e. rlest.micã.n das forças inilnl• 
cir. indireta. ao cruzamento do· Oder pelo gas, · cerrada,s na cidade, ocuparam os. 

. exercito russo a sudeste de Frankfurt foi si1burbios de Grossranche, . Pa.pelbof, 
feita num artigÓ publicado ~la ·impren- · Klein1·e~he. KJa.in.'Mosenvitz e Klein LI-
se, sovietlca. Referindo-se · aos feitos do chnwlt7. e ?O . qua.rteirões de casas, na. 
exercito russo. um coronel. que veio a pa.rt<> sul da cidade . 
Moscou receber· uma· condecoração diz No nia. 2?. dr> corrente no&,as. tcopaG 
no mencionado artigo: "os russos toma•. car,tura.ram 130 canhões, inclusive de 
ram · Kallsz e Lodr. e cru•aràm o Oder a i::rn.= calibre. 
sudeste de Frankfurt,". Nilo houve· qnal:. E~ nutro.s set.ores da frente assina.la-

. quer outra informa,ão sobre e--_se cru- rRm-se ,.tivicla.dN< de reconhecimento e 
· zamento do Oder. Berlim anunciou du- -lutas- -cte ca.rater local. 
· rante algum tempo que. o Oder. havia Dnre.nt-P O dia de ontem- em· todas as 

sido áuzado tanto acima como abaixo fr~nt,..,. ne batalha nossas tropas des-
de Fra.nk:furt na "frente de Berlim" do truiram ou .desmantelaram 105 a11ks e 
marechal zukliov. Esta pa.rece.ser porem canhões e11t,0moveis alemãEs e abateram_ 
a primeira referencia. soviética a tal -.cru- . 14 aviões." · 
zameúto. LlGAÇÃO PARA BERLll\1, FAZ FA• 

ATE' NA ARGENTINA .. , VOR ... 
MOSCOU. (Reuters) - 'A émissoraJocaJ MOSCOU. (R.euters) ·- De Duncan 
irradiou hoje um arttgo do jórnalista Ilia Hoàper, correspondeate especial - O 
Ehrenburg; na qual o articulista afirma. úià..jor · Sergeyev. do exercito 1·usso, teve 
quo o Exercito de Hitler insultou de tal recentemPntP uma conversação telefónica. 
forma a conclenc!a do povo russo que com 13,>rlim. o· caso •ucedeu da seguin-
esse perseguirá o "Fuehrer" alemão a.té te maneira: após a unidade con1andada 
a Argentina, caso o chanceler do Relch PP.ln ma,ior •usso ter Irrompido numa ci• 
procure refugio naquele pa'.-,. dade alemã ant.e..s rnie as espantosas 

.O COIIUTE' A LEMA O l\lUDA DE · . "Fi-a111eins" do serviço Joca.J tivessem 
ATITUDE . t:emoo rle · transinit!r uma advertência. 

MOSCOU, (Reuters) - O comité da sobre o que estmia acontecenno, sergeyev, 
Alemanha.Livre mudou radicalmente sua quf! fa.Ja fluentemente o alemão. de:u-lhes 
atituda relativamente ao exercito alemão on:em para ,:.•.1e o pusessem em lig"--ção 
à,pós a conferencia da. Crimeia. AO invez com O burgo-mestre de Berlim. ·. 
de dirigir seus principais apelos aos ofi• Re!!istrou-se então a seguinte conver-
cials alemães. dirige-se.· agorà o coinlté sação: 
aos soldados, pec.•Jndo-Jhes qlle "tomem "Alô. aqui auem fala é o secretarlo do 
armas não apenas contra, o partido na- burgo-mestre." 

. zista e · a "SS" · mas tambem. ·contra o.s "Desejo fa.lar com O burgo-mestre." 
oficiais". · - "O burgo-mestre encontra-~ fora. 

· . Prega o comtté a eliminação de5-5es Não poderia. aténsle-lo?", perguntou ·o 
"assassin_os dos so!,iados" e cita mesmo secretario. 
nomes. Ent'Jle os nomes citados figur!!, _ "Está multo bem. Aqui quem fala 
o do coronel-general Ferdina.nd . Scl)óet-' . é O burii:D'-mestre de .. x ". Como estão 
ner, novo comandante-chefe nazista na as coisas· em Berlim?" 
frente silesiana. - <'Oh! muito confusas. Dizem que 

COMUNICAD0 RUSSO · · Ó~ ru$$0-~ não estão multo •listantes: .. E 
MOSCOU, (Reuters) - E' o, seguinte qual é a situação em "X".? 

o texto _do comunicado expedido hOje pe~ - "Excelente. Os russos conquista.-
lo alto Coma11do Sovietico: r-am · a cidade ha uma hora". 

"A°.sui!o~ste de Koenigsberg noss~,;, tro~ ~ «Deixe de graçolas tolas. Infonna-
paa ., cQntlnuaram .. hoje a luta pará des· · rei isso ao burgo-mestre". · 
truir .. Um grupo de batalha ale:.náo da - "Go•.+aria aue o informas.se tambem 
Prussia Oriental e para .fechar, .ainda ao . propriÓ Hitler." · 
mais o anel que cerca a.s tropas alemãs. ., -. "Quem é você?" 
Nestas .OpE!rações fóram . realizados avan- · , . - "Um . oficial soviético. Até Jogô. 
·ços que·resuitaram na capt,ura de·nume- Avistar-me-ei c'ins!go dentrci em breve". 
rosas Joc.alidades habitadas. ·· Uma hora mais tarde chegou á cidade 
. nurante, .a, l!1ta ontem trJvsda nesa _ . um trem de passageiros vindo. do leste. 

tegião, nossas tropa.s. fizeram 50~. prisio- Os russc-s tiveram -dificuldades para per-
neiros. suad,ir o . maquinista e o. gl,\B,rda de que 

Na Pomeran!a·nos.sas forças •. dept,is de ~.:-rn. o irr"'.R.rlo 11uarda do trem·fl:meaçou 
quehr:a.r~m· a. résl.stencia alemã pcuparam o t1·pm ..,to r,nrlerla nrossegulr sua via-
a .r.lrlade e junçáQ ferrilvia.,r~ ,dç Ar- 111esmo dP "-l)l'f'~Pntar ciueixa. ao Ministro 
nswe!d. '.' · . · de Fel'Iovlai; do R~icll, · · · 
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Em recente di.5curso no . Parlamento 
brltarlico, dando conta, aos .seus ·pares 
dos resulta.dos da conferencla. de Ialta, 
declarou o sr. Winston Churchill que "é 
sobre as grandes _potencias que recairá. 
o peso prine!pal de 'llanter a paz e a. 
segurànça. ". 

* * * 
E em tom tranquilizador acrescenta 

ma.iS adiante: 
. ·"Ao m8$mo tempo, a, organização mun

dlaJ .não! devei ée ·b8'5ear na ditadura. 
das grandes potencias. l!: dever de~tas 
ser,'ir a:o mundo e não governa-lo". 

* * * 
A .antiga. sociedade das Nações "que 

SB· mostrou inadequada. para. as tarefas 
que tentou rea!lzar ", será. substituída 
por um organismo muito ma.is pode,ôso. 
Terá muitas da.~ caracteristicas de sua. 
predecessora, mas .. o novo organismo 
diferirá· del~- no ponto essencial de que 
não se excusará. de estabele~r sua. von
tade contra quem faça o ma.! Ot' . se pro
ponha faze-lo; 110 momento oportuno e 
pela , força das armas·", · 

* * * 
, Oc01:re-nos perguntar: - nestlt al

tura da confusão das relações interna
ciona.!s, que sentido darão as "grandes 
potencias" à palavra "mal"? Estarão 
de acordo sobre o que julgam nocivo a 
uma determina.do povo? 

. ' 
(Conclue na 2.• pag.) 

O "TABLll" 
denuncia o Comité de lublin 

O "Tab!et", de. LOndres, num artigo 
sobre a Inglaterra, a. Europa e a .Rus· 
s!a, diz:. , 

"O Comité de Lublin representa toda 
a serie de .males contra oo quais Cham
berla!n, - depols 'de todos t,OO esforços 
para ter dos. alemã~s uma lnelhcir opl· 
nião ·- deciarou em 1939, que co.rnba· 
tiamos. l!: a. força brutal, é a má fé 
e a opressão. 

Para . liquidar o Exercito Metropo11-
tano Polonês, oo russos usam a N. K. 
W. D. - policia política r1,1ssa. 

l!:1 uma. das terríveis tragedia.s de 
um.a.· guerra. rica em tra.geclla.s, que ho· · 
mens que, .durante cinco anos, arrisca
ram-se à -morte nas mãos dos alemães 
estejam apenas trocando os perigos de 
lima · Vida subterra.Ma. pel;t.s miserie-s · 
dos. campos de concentração sovieticos, 

Oficia.is e soldados são eliminados 
como o foram em 1939 ou força.dos a 
servir sob as ordens dos oficiais russos. 

Quanto mais .se distinguiu um ho
mem no movimento subterraoeo, tanto 
mai.s perigoso é. ele julgado ·· pelo poder 
que se chama. de "libertador". Po
demos a.va1tar Isso baseanpo-nos em 
algumas das· excusas rµssas para. essas 
Incessantes· prisõe;,, deportações, e . a im
posição à. força.. da cidadania. sovietica 
aoo genulnos patriotas po!oneses, que ~u
portara.m o peso da luta e r:ue agora re
latam sempre e sempre· como o N. K. 
W. D, tomou o papel da.·Qestapo". 

O "TabJet" publica. a. seguir cita
ções de jornais tussos. 

OS PROTESTANTES · IXICANOS 
ATACAM A IGREJA 

Varios templos catolicos em mãos dos 
protestantes - Um violento manifes

to~ que finaliza docemente· 

Em. ace dos acontecimentos" 
QS leitores habituados ao pronunciamento franco' é · 

desassombrado desta folha perante todos os. 
problemas da atualidade, desejarão sabe~, por certo, -o · 
que pensamos dos acontec!mentos politlcos q.ue estão 
empolgando a opinião publica. 

Fieis a nossa orientação tradicional, co1,slder11· 
remos apenas os aspectos espirituais da presente· si· 
tuação, Não que nos desinteressem as questões tem, 
porais. Os problemas esplritua'.s não .existem neste 
mundo em estado espectral, desencarn.2dOs· d.e qualquer 
relação com o temporal. O propr:o serviço dos. lri, 
teresses ,do espl rito exige por vezes •- e sobretudo 
durante as grandes cris!\s - uma forte lnterveção no 
que é temporal, Ainda mesmo neste caso, entretanto; a, 
distinção entre os dois campos deve permanecer sen:i· 
pre muito nltlda. O espirltllal não se confllnde com 

· o temporal, e· o domina como o Céu do.mina a terra.
Votado ao serviço da Igreja, o LEGIONARIO é c'oso 
dessa distinção, e se sente ã vontade na esfera es
piritual, da qual não deseja sair a não sér, no cai;o 
que um imperioso dever de êonsciencia a isto o force;. 

Estamos, pois, nos domínios do espírito e do.s 
princ!pios. E é dl'sta altura, que contemplaremo!; , 
em rapiqas linhas o panorama nacional. · 

cer que o. brilho dessa chama divina pode Irradiar-se 
inals, ou menos, conforme a opacidade do ar em que 
ard.e. A civilização cristã ê a atmosfera serena e 
dlafana, _que p.ermite. a irradiação onimoda da chama 
evangelica, As civilizações pagãs pelo contrario, sa
turam de vapores a atmosfera social, e toldam l'labl
tualmente, com .. as nuvens espessas dos preconceitos 
e das paixões, a plena vjsibllidade, a universal Ir.ra
diação do esplendo~ daquele que foi posto como "lu
men ad revelation~n, gentium". 

No fim da Idade Media, esi;a estrutura, se trin• 
cou. Aos poucos, agravou-se a crise, e hoje ela .está 
em -franca· liquidação. Pobre e grande, .clvlli.:ação 
cristã, no êaos de· hoje apenas emerge um ou outro 
de seus gloriosos capitels, as derradeiras ogivas que 

: a sanha dos barbares ainda não abateu.' Amamos 
estes santos e nobres destroços eom o amor ardente 
.e as saudades abrasadoras com que os antigos judeus 

. olhavam ~para. as rui nas do, Templo destruidp e aban
donado. Sim amamos suas ruinas, e se destas nada 
restasse, amarlamos ainda sua poeira. 

.E para nós, que estamos entre os escombros des
sa grande cidadela em rulnas, o· problema não é .de 
sab-.r se se poupará ainda este 0 u ·aquele resto de 
coluna ou de muralha. t a grande batalha, que de um 

· momento. para outro se começará quiçá a travar, a 
ANTES de tudo, alarguemos nos~os horizontes, para, ;;batalha ulti~a e decisiva a t~nto tempo prenuncia~a 

ver em toda a sua amplitude . ·a crise por que pelos De Ma:stre e pelos Vcu1llot, A grande questao * 
passam atualmente. o Brasil e o mundo. é,. pois, de saber se, sim ou não, a obra. ha de ser re· 

Quando ralamos de Catolicismo e política v~m- feita; se os ultimes destroços da "civitas christ:ana" 
nos Imediatamente ao espírito os problemas por'assírri · serão abatidos para dar logar à torre de Babel, ou 
dizer classices que costumam ser debatidos a este · se o.s obreiros da confusão· serão expulsos cio mundo, 
proposito: a l~dissolubii!dade do vinculo conjugal, o se os barbares vermelhos ou pardos serão. varridos da 
ensino religioso nas escolas p.ublicas, as capelan'as face da terra, se os vendilhões, os aventureiros, os 
militares etc. Sem duvida a fixação dessas garantias apostatas e os demolidores de toda especie serão es• 
em noss;s leis funàamentais é de grande importan'. .. corraçados do recinto sacra! do mundo. cri·stão, para 
eia para ,a vida religiosa .do pais .. Elas são os .marcos · 'que· os fil~os da. luz ergam novamente a grande Cl· 
luminosos da "reconquista" catollca depois da éatas· d_ade que e o Reino de Deus entre os homens. 
trofe positivista de 91. t facil perceber que no va, Há em germen uma terrível e gravlssima opção 
galhão dos debates políticos .elas podem desaparecer ., l~eologioa, que ._nos espr:i~a ness~ tormentosa encru, 
inopinadamente. A inegavel gravidade ·desse perigo z1lhada de caminhos poilt1cos, Discutam. uns a quem 
está longe de conter ou de exprimir entretanto toda perte1,cerã o mando, e outros de que ·man.eira se or• 
a importancia que esta crise univers~I apresent; para . ganiz:arão as finanças, quanto a nós, detemo-nos na 
a Igreja, · · _:_ marco divis~r das rotds, procurando conhecer os fan

Mais uma vez, repetimos: é preciso que alargue; .,-,;tasmas confusos que nos aguardam ao longo dos ca• 

Homenagem a "S. Excia; o 
Sr. Arcebispo Metropolitano 

No-dla. 28, pp. às 18,30 horas os fun· . Em. seguida uma. funcionaria. publt• 
cionarios publicos de São Paulo·pres- ca: apresentou a ·sua Excia. Revnia, 
taram expressiva homénagem ao nm perga.minho contendo .um tesoure, 
Exmo .. Revmo. Snr. D. Carlos Carme· . espiritual. dos terços rezados segun• 
)o de· Vasconcelos Mota, Arcebispo do as intenções- dos expedicionari9a • 
·Metropolitano, · no salão. nobre. \da · Sobre ,a; mesa encontravam-se. duas 
C"uria'. O ato se déstinava a' um. tem- piramides iie .. terços destinados ào!$ 

· po . a prestar ao novo ,Pastor a .homee ,nossos , herois·' cómbaterites.· 0-. Exmo. 
nagem· dos servidores da.. União, ·do Revilio. Snr. Arcebispo Metropolitano 
Estado e do munic!pio e a apresentar procedeµ. então a,. benção dos terços 
a Sua. E.xcia. Revmà. os.resultados ela . .-e-- das, medalhas em seguida ao _.que 
canipanha do forço pará o e:xpéd!éiÕ' . dirigiu a palavra aos presentes agra, 
na.rio. decendo a · .carinhosa. mànifeistação. 

Estavam presentes, al.ém .de figu- Ao mesmo•tempo: encareceu a. ,impor• 
ras de relevo no Clero; reprei.;entan- tancja e o•.significado da. campanha 
tes do snr. Interventor Federal· e tio do .. terço,. náscida. do presente ,(iesejo: 
snr. Secretario da Via!,âó. . de 11'.ossos· pro:prios expedicionar_ íos. 

A . sessão foi aberta, ao canto do 
"Ecce Sacérdos"; 1Jelo co"ro dos .flln• Sua Excia. ·Revma.,., .encareceu ir, 

cionarios publicos de São Paulo. Em .. atuação d·os Ca,:pelãe!! militares, .en
s'eguida._ falqu· em noniã dos ',s"eus c\)Íe· tre os quais seu proprio secretario 
gas O snr; e. Martins; que ,hipotecou pa'.rtlçular, Pé. r•4anilel Inocencio. Re· 
a sua Excia. Revma. a· obedienda. e feri11-se ainda' Sua Excia, Revma, a 
0 afeto da classe. Mostrou. ainda O Frei Orljind_o .. Q.F.M., morto recente
orador que 08 funcion:arios publicos, mente :na frenta italiana. 
va.rios dos quais, pertencem .à· F,E.B. As palavra.a do Snr. Al·cebispo Me, 
compreendem -e admiram o · esforço tl'Opolitano foram seguidàs de calo• 
das Jropas brasileiras quEl operam na rosos· aplausos, de vivas ao Suma 
ltaiia. Pontific_e e a Sua Excia. 

AS , UNJVERSIDADES CATOLICAS 
-Nos· ESTADOS UNIDOS 

Cento e noventa e três instituições, 
por cerca . de quarenta .. e . cinco.· 

ireqqentadas 
mU-,a!qnos 

mos nossos horizontes. No primeiro plano está em· _.minhas ... de todos os caminhos, 
jogo uma simples questão de leis. Mas· no· sub-solo :2~ . Os p~ob;lemas present:s contem em seu a mago_ as As· instituições catolicas 'de '.carater te-americanos, fundaram em todas ·a:s 
de tudo isto existe uma questão de civilização; A ·;,mais rad1ca1s conseq'uenc1as para o futuro, um fu- universitario ascendem a 193 nos unidades os "Newman Clubs"; Exis• 
civilização cristã não é uma quimera, nem unia for- ·.-'.'turo por· ~ua vez tão grave, que nele a _humanidade Est:tdos Unidos e frequentam-nas tem, atualmente 300 d .. -tes clubs, cs, 
mula oca e muito menos um sonho irrealisavel, Ela 'quasi Inteira pode abandonar ou reconquistar a rota : 1ins 45,000 alµ!lbs· catolicus; há, além palhados: por toda a ·-;ão com- o 

Os. pastores protestantes da capi- caso de se perguntar quem é que, es· existiu ;la ainda' existe ela pode deixar de existir, f ~a eternidade, t esta a situação. a que chegamos. disso, outros· ·55.000 que !requentam apoio das universidades, que põem à 
tal mexicana, em um manifesto cheio tá. procurando a desunião. Forma~am-na os seculos 'de Fé ardente. Ela foi fun- Não lhe diminuamos ó alcance, reduzindo-a ou re- Tjl~1Jersidades . não confessionais. A disposição do's estudantes catolicos 
de falsas acusações contra a Santa Ao proclaniar a "unidade" do pro- dada sobre a pedra de angulo que é Cristo: e lenta .. ,· sumindo-a. como se .todos os i11teresses da .fgreja , se l'J~ deste ·fato ó. que nas universi· amplos locais e até mesmo edifícios 
Igreja, apresentain o protestantismo testántismo, os herejes protestant~s mente, passo a passo, ano a ano. 05 marti~ps, os con· . 'r'.frasse.m apenas a alguns poucos retociues' no edifi· dadê~ oficiais, pelos 'enormes .recur- inteiros, como sucede na celebre uni·' 
como Vitima de uma ofensa, atacam · mexicanos :,ui,aram ·da seguinte logi- fe>ssores, os pontífices, as virgens' e· os doutores, ,foram · · c:o social. sos de que ·aispõein,. sai me~os caro versidade de ·columbia. É triplice a· 
a recente Pastoral do Exn10. ,Revmo ca: '.'Sendo a unidade a qualidade da· erguendo, suas muralhas.. Muralhas santas, feita~ de, * o _ensino:, teAha-se,' .taU1,bem/.em con,. atividades destes clubs: religiosa, :ln• 
Snr. Arcebispo, do Mexico e .Procla- quilo .que e uni em sua essencia e O pedras, l)edras vivas,. tráiidas pelo sa_ngue de Cri.sto; · · ta que IJa, tios Estados Unfüos ihii· télectuàl, social. Realizam-se confe, 
ma:m a unidade das diversas seitas conjunto hârmon!co da,s parte~ d,e 111'.1 . _da mo~te ao .re~ime da. ~~aç~1 .. A arpamassa.:_qu_e .i~, "DO,MI_N~,. qiiid. me vis facere"~ Sim, S~nhor, que versidades de ·graiicle prestigio, como 1·enclas sobre temas ·escoll_tido~ or• 
protestantes. todo os evangehcos nâ{> podem. d~i- une foi composta· com as lagr1mas, 0 suo~ e O 11angue · . quereis .que façamos? .. J·Iarvard; °Colunrbia, ·· eto, nas''crúàis·- gamza'm-sé '.cirê,IÍ!ds cià.'eiiiudo'ie\dis· 

SegQnA? çs circulos catolicos o do xa:-' de afh·rnar que aSOilios um• em . de 'cente.nas de geraç,ões de ~ante~. 'o linea:ento ge• . Essa resposta não está condiclo,nada, nem a llu•, ,m_si,.._{.::!.~~--1,; f. ~.···;._~ .• :::_/ .. :~.'-·.st_.~_tª_l_!lt.._;~;.;'.:ZL.r:~.i-~.\,, .... ().·_'lSS•.·õe ... ~ m .... e.tod·)·<:á,s. í.,~.ã.-~;~~ a:··· o ' 
... ~~~:~r!r:::n: :sesf~::s. ~· ~~:~~?;·;;·:fhriili'!~~}1~:i~~~q~~~~e~:;~~-~i~::{;;··~~~::···,.:· \;.~~~~~:;
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do sem fundamento as autoridades celada"! ! ? ,Continua. "0 ·que 11ossús ção visive1,.e das paglnas-divina,s da· Revelação .. Ao,s Nada é mais grave neste momento, do, que re- · ,. , ·· · ·· - , · · ·, · :sabér;fazendo :ver:a, liarmonià·'petfêi; 
re!iglosas, procurando desunir o po, inimigos notam como falta de unicla- poucos se levantou o edifJcio grandioso,· 0 Reino de servar os plenos, di.reitos da Autorídade Eélesiast:ca, OS .• ,,PROTESTANTES.· AMERICA·. ta.,entre a ciené:ia vel'dadeira e.a fé. 
vo mexicano. O periodico "La Na- de cm ;;eja a existencia de nossas Deus entre os. homens, a civilização genuit,a, nascida Já co11hecemos, todos, os ensinamentos da igreja acer- Ná.s capelas .!los "Ne·wmau Clubs" bã 
cion.", da capital mexfcana, comenta ·•h"scriminações, não é sinão o, resul• do Sangue de Cr:sto, ª grande "Civitas" ocidental e ca da organização cristã do Estado, da fam;lia, do NOS ATAflAM ·o· EP·1snop· AD' o · missa nos diás.·<le festa, c:omunbão 
que o documento está. todo ele replc- tado da. liberdade de expressão- e· in- errs'.ã que na amplitude .de .suas linhas. a um tempo trabalho e da socic;:dade. Sabemos, pois o que a U . . · · U nas primeiràs· sextas-feirai;- e-nas .fes-
io de fàlsidades e refuta a afirmação timslflcaçãi:> da obrà evange!ica no nobres e maternais, al~an·eira3 e P,lácidas; fortes e · Autor:~iade Ecíesiastica almeja, E devemos'. em união OE SEU PAIS tas principais do ano; organizam-se 
de que a. igreja evángelica .. do Mexi· munclo,. pelo que foi. necessário orga acolhedoras, tinhà algo de--um. temp.lo, de uma ,·for- com ela, almejar tão intensamente o mesmo ideal, · tambem turnos de: ·exercicios1:,.espi-
c9 ·seja uma força. espiritual que co!1 .. nizar-s,, .em distintos corpos para me- taleza,. de uma escora, dê um lar e. de_ u,m.;i casa de que a. el_e subordin!'mo::i .todos. os ou_.tros ideais ter· ·i·ituais. As festas ·· s·odais cdnsistem 
, · d 'Ih" d · O dr. Roy Ewing ,Vale, moderador da. -· .a - -La .com_ · mais e um m1 ao e adeptos. 11,or desenvolvime.nto de dita obra, caridade. renos. ·Assi. m, nenhuma. causa hum.ana,, por mais p. · · · · em sessoes · e -recepçao· amena,· etc. igreja presbiteriana 1195 Estadós Unidos, Oficialmente, pelo ultimo recensea·· existindo nela o conjunto har1úonico Não se pense que essa edificação era obra. mera- cita ou nobre, será capaz de ·nos· arrancar o mínimo Os -Jesulfas dirigem nos 'Estados 

continua. a. "acusação" de que. ,is .Bis- u !d · '14 i ·d d -manto, os protestantes do 1\Iexico não das· partes .. ·que formam o todo." mente h•imana, Ela não existiria .i;em a ~ra~a, · e ato de desprezo aos sacratíssimos direitos da. Igreja; pos catollcoo dos Estadcs Unid:OS pre- n os ·. -un vers1 a es; uma des, 
che_gavam a 176.000, p~ra umo popu- Entretanto,. depois· de :t~nta- sanrli por sua vez servia à propria expansão da graça .. A . Mas isto .não bast~ Os dire:tos· da Hierarquia . tendem obriglJ:r as igrejas .. protestantes sas, e,m São Luiz de l\'Iissouri, goza 
lagao de 19.653.552 habitantes. ce debaixo de toda esta casca está Igreja Catolica ê uma chan:ia que luz em qualquer não se limitam a ens:nar. Ela governa na esfera es, a retirarem os seus "m!ssiunarios" da de fama bem merecida pela serieda· 

Uma das noticias mais alarmantes o ~eneno, a isca.-·para pescar o; ·'ca- atmosfera. A Igreja recebe sua lumlnos:dade intrin· pirit.ual. · t, pois, o Episcopado que .tem ,o direito de Americe. ·Latina. Posto qu~ foi·çado-pe· de de· sua formáção · e cultura, pelas 
é .a· seguinte. Na Diocese de Chilajo, ··tolicos"·.que ·vêm os herejes 1irotes- seca, 1,1ão, dos. i,omens, mas do ·prop·r:o Sol de Justiça nos apontar, não só .em tese, mas nestas ou naquelas . in~talilções admiraveis em museus, la .evidencia dos fatos 3-· tec,ouhecer a '-'b.l' · · , 
do estado de Gueri·e1·o, do~e 1·greJ·a·~ tantes com olh. os complacentes. No- que é Jesus Cristo. No entanto, é preciso não esque, (Conclue na 2.a pag.) ui iotecas · e laooratorios. Tem n7 ~ ., . be1,1cmeren.cia. da_ Igreja. Qatollca, o dr. f 
ca_tolicas foram usmpa.das pelos he- tem esta parté final do manifesto. · Vale acusa ·itnpJicitamerite os. Bispos ele pro essores, 7.3H estudantes ~ 17 co, 
rejes protestantes, que até o momen -Mudando completamente de tema e quererem excluir da America Làtina ·os· .legios · agregados. · Possua · es.taçâo 
. to :se- têm recusado a entrega-las. ele atitude, clama . o manifesto por A d d · · · missionarios protestantes, dizendo a es- émissora de radio. e uma biblioteca 

Na pequena· vila de Pueblo Nue,. "um. só .esforço iíara o 111en10ramento . gr a n e e·· . · e 1 . . ·•· 1 · te. Nspeito que os protesta,ntesª ja:, com mais de 300.000 vólunies. A uni, 
vo do Estado de Vera Cruz, os here- social,' ondé _cámpeiem·· os .. ideais· de . · . . · · . . · - ·., : ',·.·.a· · . •.·p· ,· .. e··,. --.ã e• S· .·e.. a· . O I e_º·',:. S mais abandonarão os. seus trabalhos de _: ~·ersctdade de · Norte'· Dame;· fun'dada 
jes portestantes agrediam o Vigat·io justi~a, de fraternidade, de rede11~ão d • - d proselitismo na America Latina., cedendo hã cem anos, por üin sa·cerdote fran, 
da local1dade a tentarem incendiar· a do nosso povo",' para a seguir to- . 1 caçao os às exigencias da Hierarquia . Catolica cês, é frequentada. por mais de 3.000 
igreja;· travando-se violenta luta ar- mar-se de ''.simpatia" para ·.coüf •as Romana: . "Acusação" semiHtíante toi ·alunos; Existe· nela uma ·escola de 
mada. entre os catolicos e os ass;JJ. Autor.idades Eclesiastica. '' que inicia- - formulada. em maio do ano· passado, aviação. 
tantes. r:i.m .a divulgação dos. Evangelhos e Londes, ( B.N .S.) ''K cm só na base e nos hospitais, como sorrir a Úm ferido e .. apertar a' . quando realizaram a convenção .. dos .Ba- . Todos os estudantes são ··internos, 

Éss efato já foi noticiado cm no:- elo :-:ovo Testamento", para acres- sempre se compreende bem. quão ta1i1bem no atual. avanço dos mão .de outro. Dorme. perto das tistas do Sul. Ali foi decJa.rii.do que Hã· 14. residencias de estudantes ca• 
sas ·Í::olunas. centar: "Es.tariamos dispostos a c:o- importante para os nossos com· nossos exercitos" ·· - escreve O· cníermarias, sempre pronto a os protestantes. viam· com aJa.1111e a per- da· uma com a· sua capela., .ohd~ se 

O manifesto dos herejes t'1rote.:;La,,- laborar nesta· difusão, não. fora a de- C I . U . ., · d sistente csmpanha dos· clrcul~ oficia.is celebra missa.' todos os dias; com va, batentes ·é a tarefa dos aJ)C ães Jornal 'catolico "_The mverse ·. cumprir seus deveres [)Ie osos a · "' · d ·t 1 • · tes está .assinado por um grupo .ie t:Jrpada interpretação a que nos expo- da., Igreja. Cato!ica nos Estados Unidos, nos .,acer o es · exc us1vamente de-
pastor~s presbiteranos, ,batistas, pen- riamos." catolicos e quão nota vel é opa· "Um' tipico· Capelão. que se· en- qualquer ho:·a do dia ou da noi- que tratavam d~ ~liminar. as. mis.sões dicados a.o cuidado espiritual- dos uni•. 
tecostais e salvacionistas. Queram Bela. Isca! pel por eles desempenhado, não contra junto .ao exercito britani- te. protestantes ·na Amer!caLatlna.. vérsltarios. Quási todos os ;1Íünos·as· 

.apresentar ào Supremo Governo d3 co de liberta'c;ão é o Revmo. Pe. s\~tem .. à mis·sa, embora não .seild(! 
Nação,, e a opinião publica mexkana . . Da.11iel C1,1n111~il1gs, que de1ibera- obrigados; todos os dias comuniúJm 

::~~l,~:1~::::E!:;{Fí: A f .E B'. .P. erde seu primeiro Ca.pelã:o, i:rfg~~r~ja°st~~~:it: ;:raõr:~/~= A imprensa ,soviet.-ica_ataca a·S.anta:Se.'. _uns.).4Q_O _univ_ersltarios .. 

Idade 1\Iedia. e. da. Santa. lnqnisição tropa. O Padre Cummings es- HOMENAGEM ·. DOS COOPERA• 
contra a perfidia dos herejes''. Pr.:>• te,,e 110 meio da batalha, junta- Em seu artigo intitulado;·- ''Jntermediarios caluniosos", O . · oo·. RE·s· SA. LESl'AN. as· AO'. 
testanti5 mo exiSte no Mexico ha per- Morto na (ta.lia,. no. exercicio. de sua 1ni5• mente com um régimento de O R " · · ''d 1· · 11· d · · testa.ntismo existe no mexico !la per· . , . " sservatore omano . cita espac ios pu) 1ca os por certas agen- -
tr de três seculos. Os dados estatis- sijo, o Rvmo. Frei Orlando, o. F. M. guardas, desde a Nonpandía. até cias de noticias segundo os quais o j.9rnalist;l .sovie.tico, X. Gof-, ·ExM· o SR ARnEBISPO 
ticos demonstram qu., e1;1 Boo havia Chambois. Os medicas .. ordena- man em uma entrevista de sucesso mundial, publicada pela "Estrela " ' .· ' U , · .., 
&z:ooo protestantes entre os milhões 'telegramas do Rio de Janeiro informam que, segllndo comu- . ram-lhe .. q~e regressasse á pa- · vermelha" de Moscou, descreve Sua. Santidade o Papa Pb Xll 
de habitantes catolicos do l\lexico. 11icáção. recebida pelo ·l\1in· 1·stro da Guerra, falece.u 11a ·1inha de frene tria, ·_po1;e111 elé_ l)ediú que lhe · " d d • " d' ·d U S · tº 

PRIMEIRA. REUNIAO. RECiULAMEN• 
TAR DA PÍA UNIAO DOS COOPE.• 

RADORES SALESIANOS NO 
CORRENTE.ANO 

os protestantes afirmam que os ca- . como um prega or a paz suave , tzen o que a . · ovte tca. se 
tolicos em numero de 20 milhões pro- te, na Italia, no <li.a ·20 de. fevereiro, ao prestar socorro religioso- aos permitissem voltar com os feri- oporá a qulquer intervenção do Vaticano na. Alemanha, Austria, 
curam desun_ir O povo mexic:mo! F': 0 feridos, o Revmo. Frei-Orlando, O.F.M.-, que é assim o primeiro dos. e ,continuar serv:indo-os no Hungria e. Polonia. 

~ · Capelão da Força Expidicionaria Brasileira a dar sua vida 110 cum- maior hospital p"ara feridos na Segundo as-mesma agencias noticiosas, o escritor sovietico in- · De acorcíb com o Regulamento da pia, 

O CLERO OE VALENÇA CON
SAGRADO . AO· IMACULADO . · 

CORAÇÃO . DE MARIA 

A Diocese .de Valença,, no Es
•, tado do Rio, . já, se havia consa
. grado solenemente ao Imaculado 
(;oração. de l\laria. O Exmo. Sr. 
D. Rodolfo Pena,· zeloso e apostoli
éo F-reJado, aproveitando a . bela. 
oportt ... 1idade · do retiro espiritual 

· ·do seu · Clero, quis tambem espe~ 
cialmente consagrar. seoo · Sacerdo

... tes ao Cor~çã,o da Mãe .de Deus_ 
· . e Rainha 110 Clero. O l'etlro se 

realizou de 22 a 2 7 de janeiro, 
sendo pregador do mei;mo o Revmo. 
Pe . . AS-Oanio Brandão. No dta: 26, 
apôs a solene· t piedosa Hora. san
ta, S. EÍ.:éia.. Revma. o Sr. D. Ro· 

• ·dolfo Pena fez a solerie e tocante 
. 'càmagração do Clero de Valença ao 
·. Imaculado ·coração de Ma.ria · na 
capela do · Ginasio Diocesano São 

. José, onde fizeram os Sa.cerd!,tes 
.. o seu piedoso. retfro. espiritual:. 

() Revmo. Pe. Ascanio Brandão 
féz a.· pratica alusiva ao ato. · Se
guiram-se o Te Deum-e a benção. 

pi-imento de sua missão de assistir espiritualmente os nossos bra- Belgica, onde o numero de en- formava que o Papa estava preparando. U!Jla novo mensage~1. que · União. dos. C!)Operadores Salesianos, que 
vos soldadqs. ' formos catolicos era muito eleva- ·"seria contraria ao programa -aliado sobre a organização dá Eu- présc:ve se 'taça. uma reuruão dos co-

F . O 1 d 1 A . AI d s·1 f'll do,·' e11t1·e ·os qua1·s s·e acha. ndo d t . . " . . . . .. opera ores, com conferencia, por •~sião 
. 're1. r an o, 110 secu o . nto1110 . vares a . 1 va, era 1 10 ropa

0
be. pos -gu

1 
en ad.. . 

1 
"O . R _ ,, àa. festa de são Francisco de. Sales, re?,-

do,. Sr. Itagiba Alvares da Silva e de D. Jovita Attrelia. da Silva. muitas vezes induidos ·soldados · serva a em isso o 1orna sservatore \.Orano que uma lizou-se· a. pril1leira. ·reunião·· regula-
Nasceu em Abaeté, Minas, aos r3 de fevereiro de 1903. Pertencia franceses, · belgas, poloneses e radiodifusora de Moscou resumiu um artigo aparecido· 110 "The -- : ·,m?ntar do an:o, em 1.o ele ma.rço, quinta.-
á 'Proyinóa ,.olandesa• dos· Padres Franciscanos e ocupava na F.E.B. norte-americanos, assim' como Protestant" que fazia referenGias "ao importante controle do Va- fen:, às 20 · horas, ~o salão das. ASso--

b · · " · d - · ·· d. · A. · · " '· - 1 · b ~- d · · ··· cla.çoes Religiosas do Santuatio ·do sa-
o lugar· de Canelão junto ao. r 1.0 R. I., de S, João dei Rei. ntantcos · . ttcano . a economia a rge~t111a , a c? a oraçao e rep_resentantes grado Coração de Jesw;, alameda. G!e-

Estimadiss'imo pelos so_ldados dessa. valorosa unidade, gue a ele Padre Cummings ànda . agora ,argentmos. com agentes nazistas e fascistas, a um deposita, num co- · te, ii.o 240. · · 

se ·rl!feriâm ·frequente e elogiosamente nas cartas dirigidas ás suas de uma enfermaria pára outra, nhecido ban.co, a. outras operações financeiras em grande escala, · E&ta., sessão .foi uma hOmenagem dos 
· familias, Frei Orlando vinha se desdobrando, incansavel, no c)lm· feliz e de maneira paternal, pa- serilpre do Vaticano, e a uma atividade inusitada do Vaticano contra Cooperadores ªº Elxmo, Sr. D. carlos 

Primento. do sett-d_ever .. sacerdotal, para isso não medindo perig· os, rando •· de vez 'em qua. ndo para o movimento anti-fascista na Aro-enti11a\: · Carmelo de yasconcelos Mota, DD, Ar-
o "o· ,, . . · · "' ·. . · ·· . " . • ,, . cebispo de Sao Paulo, que pela primeira 

fadigas e sacrifícios. Assim. o colheu a morte, gloriosamente, em sservatore declara que semelhantes revelaç~es • que vez honrou à E'la união com sua pre-
sett J)O?to, de ,honra, 110 campo de batalha. . · · · · , pretendem ser noticias sensacionais oferecidas a opinião m1,1ndial, sença. ·· . · 

o·· Exmó. Sr. D. Jahne Camara .. celebrou dia 27 na cap~la do. o PROGRAMA DA A. e, ESPA~. devetn res classificadas entre os fresuentes ataqµes, :arbitrados, fal- .. Co111 est.ii _ re1p:1lão: àbriu~se ta.mbem 
Palacic>" S. Joaquim, 'missa em sufrágio da alma de Freiürla.ndo, NH0':1 PA .. ff'!' 1945 . '. sos e ca.lutiiosdos, que, desgrâçadamente,certa clàsse:de:propàganda ~ios1!n~º~1~:º~~~~~~~;!n~C:::~!: 
·o·.·F.·l\ir_· Lff . tem emprega o. leslaria nó Br.;"'il '., ·:;.:,_M~M· ls. ··.· . 1 

i A .Aça·.o·_ ·.ca.to. Uca. da ,Espanha,. c011- "Não existe o menor fundamento,. por impercektivel .que seja, nas I>. Luiz La.sagn; 'o v ~v~ .1sr. s:e~~r~ 
. Lamentando essa -perda, o· :Ministro Eurico Dutra pa.ssou dia 27 . · f · · -

. t I E R S D J . C form.e_ sua._ tra.d_. i~ão de ca. da ª· no d. e. d. lca_r-_._ m ormações anteriores; nem siquer ·. um ato ou uma política que João Rezende Costa fez a. conterencla. 
o segumte , e egra111a, ao xmo. , evmo. r. • · ·· a11ne amara: • 7" • d f 1 , · · oficial sobre 9; figrua do · 0 · "Sal 

Q , E ,., · se a.u··m, ... ~oblema •-portante, empe··· ~- ·. pu esse_rn odere_ cét 
1
u_·m p_retéxto para· qua quer conclusão conforme. · s,·ano·. · · · ·. gran e · . e-

'' ue1ra V. xcia. J:\.evma. receber minhas condolencias por moti110 .,. "'-' · 
d f 1 . d b . C 1 ·1· F . O 1 d' ,,,,..A·r·M·a· es•A··ano, ~~ restauração do• o menciona o 1orna tsta, . A .• ~gu.ir· a ola t t •1 d o a ec1111e11to · o no re e virtuoso ape ão 1111 1tar ret r an o, ª"' "'" "" ·- º , É' d · · . "." ~ç _ .. ea. ra ... os ex-a!u• 

.f. ., . . t d d . , . . la.res .. ,espa· nhot•, servlndo-.. se de todo.s 08 . e se esperar que abandonem pelo menos c,ertos metodo.s .de n9s Salesla.n0/1 .. d_o Llçeu Coração de Je-sacri tca/.!o no cumpnmen o o ever, Junto as nossas tropas expe- - d · 'd d 1· • · · 
. . E . . d' meio_s: a im .. prénsa, º· .radio, as .reuniões ousa a an1mos1 a e rc tgiosa, depois de numerosas e con"l'incente~ sus, . representou o esboço dramatlco 

dic1onar1as:11~·,Italia,'O· xerc1to, reconhecido ao altruismodos tg- s S' d 1 "Noite d N ta.!" H · · C · · ·1· ' · ·1· b , d . · ·pub)lca_s .. _ os clr., cµlo.s .de ~studos, eto .. 0 que a anta e· eu de sua amp a solicitude e incansa vel caridade .· . . . e . ª · .. ouve tambeni be• 
·nos ape ães: niptares, ·sa ·era guar ar com respeitoso sentnnerito para remediar os horrores 'da o-uerra. , · . . tos n~~eros de canto. A,orquestra ''.Pe, 
d,e, ggtidao, ·o nome e a n-iemoria de tão bravo e santo soldado. de. ano pa~sa.do, ?-5.esforc;os da A, C., com " , · " . · . . . R,-,•·:, dos ex-alunps ~cou nos i11ter• 
Cdsto e do :arasii". grande .-l)rqveito, foram empregados no 1las ao que parece a111da se acha em voga o metodo abusivo de:· và.los. · . ' · · 

probie. ~à.'. d;t~: vo~ões sacerdotais. in'ven tar iriformações fant~sticas para vilipendiar e .in jJ1ria.r .... V tr- d Revmo. s,.-.' Pe. Inspetor deu: d pro-
- ·.Ainda.·.·· por· 1110.· tivo· .do falecimento daquele ·Capelão., esteve · ·ran t · d · I · 1. b d f" grama de a~a·o saleslan·a para o -A atual campanha. da re$tauração dos rare\. 1en e tm oss1ve e eregir $OQre essa, ase uma 0 r; em .e 1 .. , .• .. . • . . . . con:en-

no Palácio S._ J ºªCJ.l!ÜP, a_Qre~~ntando . condolencias~ o Ge11~ral Çrjs-' . lares éo~. ta con. i .a plena aprQvação .da ci~nte e duradoura. quando toda vi·a•, haja: qu·ém persista em 'sacri- teh an?,, De acordo. com º.- Regu:amento, 
·to ·a-o···B·ar"elo" · · f' . . , · ... ·, .. · ." . · .•·. . ouve_ uma co.Ieta em b!lnef1cio da~ 
~ v . .-. - ··. · · · · lfürarquia da. Espanh~' ica1 a ver aacte as oa1xocs secta11as. obraa cie D: Bosco;. · · 

• 

/ 



---1.liõ.il_ tEGION·1i_R·IO São Paulo, 4 de.Março de I945 ' . 

• • HLEGIONARIO~ 
A 1 LHA DA ESPERANÇA 

- de Cruz D' Alva · Alocução · Pontif icia n,o quinto an1versar10 da guerra SEMANARIO CATOLICO COM 
APROVAÇAO ECLESlASTlCA 

•.. "Bispos e Padres, presos cruelmente, 
Do altar e do púlpito arrancados, · 
Por que acusaram, destemidamente, TRAOUÇAQ DQ TEXTO OFICIAL DO DISCURSO PRONUNCIADO PELO PAPA 

Redação e Administração 
Rtia do Senrinario, 199 

relefone 4-0931 
Caixa Postal 147-A 

Os crimes praticados 
Pelo negro nazismo ... 

· São Paulo __, 
Que é. grosseira invenção, contra a verdade, 
E contra os sãos principios de fraternidade 
Prés.1:dos pelo cristianismo!" - (pag. 34) ' ( 

. NO DIA -J.0 DE ·SETEMBRO DE 1944 
T~n<Ío as a,gen~fas telegraficas tra.ns• 

mitfdo com algum.à& !mpretlsões lo ,dls· 
curi/o . pronunciado :pelo Santo·_ Padre ito 
quintçr aritvei-sarlo ·. dá gúerra, publica
mos: hoje a tradução do texto completo 
(la. lmPortante alocução, publicada no 
"Osservatore Romano", de 2 de setem
bro de 1944, 2.a. edição, de onde são.'tam
belll as divisões e titulos. 

e lhes vivifica .Qs máis .. prÓfundos prln
clpios eticOJ,: a . lef moral escrita pela 
Crlador mi coração dos homens (1), o 
·direito natural que deriva " neus, os 
direitos, fundamentais· e. a inta.ilglvel dig
nidade da pessoa humana: E . para me• 
11:ior dobrar a vontade à observa.nela. des
ses .principios, - ao·_passo que, à se
melhança. das. ~forças d,a. natureza, pre
serva cios· germes. venénôsos 'que amea
çam a ordem moral/cuja. ruina. :impedem 

sobre a teITS,, tende princlpálmente a 
um.a, leail e efica~ colaboração em todos 
aqueles campas em que a crla.c;ão de uma 
organização juridlca mais reta se m:t• 
nifesta como particularmente exigida 
pela. mesma idéia, cristã. Isto vale de 
um modo especial para aquele comple
xo de formidave!s probleruM que dIBem 
res~itó à constituição de uma. ordem 
ccoriomlca_ e social mais condizente com 
a lei eterna· divina e mais conforme à 
digµlda.de humana. Neste. particular 
o pensa.mento cristão reconhece, como 
elemento substancial, a elevação do pro
letariado, cuja resoluta. e generosa rea
lização aparece a. todos os verdadeiros 
seguidores de Cristo não só como um 
progresso terreno, mM tambem como o 
cumprimento de uma obrigação moral. 

razão e a. etica social cristã htdlcam 
como os fundamentos e principlos de to
da reforma justa. 

:Assinaturas: 

. Nas melhores · livrarias _ Distribuidora em s. -Pauto; 'LivifAitA. -TEt-· ·· 1: -
X_EIRA - R. Libero Badaró, 691. .. 

Jâ o Nosso !mortal Predece:;Sor Leão 
XIII na. sui celebre Encicl!ca "Rerum 
Novarum" enunciou o principio de que 
para. toda reta or.dem eqonomica e · so
clal "deve colocar-se · como fundamen• 
to inconcusso o direito d·a propriedade 

Ano ••••••••••••••••••• • Cr$ 25,00 
· Exterior .... , , ... •• •• • ; • Cr$ 50,00 
Numero avulso ••• ••••• •• Cr$ 0,40 
Numero etrazado • • • • •• • • • Cr$ 1,00 

Rogamos aos nossos assinante& co .. 
muniearem II mudança de seus eode. 
r!cos para a Caixa Postal 147•.t\. "A i nf I u e n e i a d o Ja n se n ,S 111 

História da França" 
o 

l ..;.. A DEFESA DA 01"ILIZAÇ.AO 
. CR!STA 

Completando-se hoje o· 5.o aniversa
l'io. do inicio da guerra, a humanidade . 
olhã. ,para trâs, a reéon.slderar' o t:aini-· 
nho de !agrlmas e ele · sángue afanosa
mente percorridÓ néste lugubre quinque·-·, 
nlci da. historia; e hOrroriza~se diante do 
_abismo de mlset!a ~m que o espirlté> d.a. 
violencla. · e o · predomínio da. força a pre- · 
clpltaram. Sem cieiXar-se, contudo, aba.
ter pela. lembrança do passado, ela bus•. 
'ca ··ansiosa.mente as causas de tão fu• 
nesta cata.strofe espiritual e materie,l,. 
-dlspoata. •- a émpregar qualquer remedio 
_mais ·eficaz contra a repetição, sob ou
-trais: formas, da iniane tra.gedla." 

- - ·infunde em cada homem, em todo 
o póvo' e ·nó éonvlvio 'c'iàs nações aque
las energias ·superiores que nenhum poa 
der humano, nem de longe, conseguirá 
conferir. . 

privada,", · 
Se é verdade que a Igreja reconheceu 

sempre o "direito natural de proprie
dade e de transmissão hereditaria. · dos 
proprios bens" (2), não é tod/1-via me
nos certo que esta propriedade privada 
é de um modo particular fruto do tra
balho, p~ut;o · de u_ ma Intensa ·at!vida· 
de dO ho"1em, que a adquire gtaçals a 
uma. vontade energlca de assegurar e 
desenvolver com suas forças a exlsten
cla proprie, e a de_ sua. familie,, de criar 
para. si e para. os seus um campo de 
justa liberdade, não só economica, ma~ 
tambem politlca, · cultural e religiosa. 

SUCURSAL NO RIO: 
· Agenéla noticiosa Sul-. 

Americana '_'A.~apresslf 

. Rua Almirante Barroso, '12 

No dia 24 pp., 
o· Rev.mo. Cleri
go Irineu Leo
poldino de Sou
sa. · da. Congre- -
ga(;ão Sales.ia.
na,, aluno da Fa
culdade de Filo
sofia. de: S. Ben
to onde cursou 
a secção de Hia• 
toria. e Geogra
fia, defendeu te• 
se· de doutora
mento sob O ti
tulo. acima.· 

O ato foi presi
dido pelo Exmo. 
Revmo. Snr. D. 
Carlos Carmelo 
de Vasconcelos 
Mota, Arcebis
po Metropolita-

. no, na presença 
de conside1·avel 
auditorio. 

Constituiram a 
banca. examina
dora os Revmos. 
:o. Beda Kruse 
e Pe. João de 
R ezend e, os 
Profs. José Be
nedito Pacheco 
Salles, Arlindo 
Veiga dos San
tos e Tito Livio 
Ferreira. 

Abalados pefo· aéeryo de tantas l"Ul
:na.11; muita.s.· alma.s . honéstas como que 
·despertam de um sonho angustioso, de
·:sejosas de achar tambem noutros · cam
: J)OS - até agor.:. 'entre si separad·os- e 
· distantes- colaborado1·es e companhel
: ros de Jornada e· de luta, para a· grimd~ 
obra de reconstrução de um mundo que 
·foi solapado em seus. alicerces e dila
. cerado em sua mais, intima estrutura, 

Nada certamente-'de' mais natural, na· 
· da. de mais oportuno, nada. - suposta3 
as. lndispensavels cautelas - de mais 
devido! 

Para. quanto~ se gloriam do nome cris- . 
tão e pro!essan. a, fé em Cristo com um 
genero de viela invlolavelmente confor
me-às suas .leis, esta dlsposiçã.o e pron
tidão qe · animo a traball1a1· em comum, 
no espirlto de uma verdadeira solidarie
dade· fra.ternii. não obedece -apenas à 
obrigação moral do reto cumprimento 
'dos deveras civis;. ela. .se e·1eva à dlgnl• 
dade de .. um postula.do ·da conciencia, 
mantida t guia.da pelo amor de Deus 
·e do proxlmo, à qual çlão acre$cido vl
:go; dos si11als' admoestadores do momen
to: presente e l'.I· intensidade · do, esforça 

. rc-1u;,rido par~ a. salvação dos povos. 

. Dai vem que a. civU1zação · cristã, sem 
sufocar nem âel5i!itar os·. elén:ientos sãos 
elas mais, variadas culturas nativas, har-. 
moniza-as no. que elas têm de essencial, 
criando ,de tal 11).odo•uina larga união 
de sentimentos. e de normas morais -
solldisslmo fündàmento, este, de verda• 
delra paz, de justiça. social e de amor 

. fraterno entre todos os membros .da 
grande . familia. humana. 

Os u1tlmos · seculos vil·a,m, com ulna 
daquelM evoluções cheias -ele cóntradi·-' 
ções de que a historia est6, pontilhada; 
que de um lado . são., sistematicamente 
minados o.s mesi:nos- alicerces· .ela clvlll
zação cristã, ao· passo que do outro o 
seu · patrlmonlo, apesar de tudo, se di• 
funde sempre entre os ·povos. A Euro
pa e os outro$ continentes ,vivem ainda, 

· em. grau diverso, elas forças vltals e doo 
principios que. a 11era11ça do. pensamen· 
to cristão llles transmitiu como uma es• 
pecial . transfujsão de ~ng.ue. 

Alguns chegam a esquecer-se deste 
precioso. patrlmonio, .. a transcura~10, e 
até mesmo a. repudia-lo; mas o fato 
daquel,a. :;ucessão hereditaria. continua 
em pé, Um filho pode, sim, ren\lgar 
sua mãe: mas ele não deixa por isso de 
continuar a eia ·. un~do bió19gica e es
piritualmente. · Allslm. tambem os filhos 
que se ·afastaram da casa paterna, fa
zendo-se estranhos, ~entem todavia sem
pre, às. vezes: .lnconclentemente. como a 
voz .do -sangue, o eco daquela herança 
cri.5tã · que muitas ·.vezes, nos propc>Sitos 
e nas ações; os preserva. de dE'ixar-se clo
m1par lnteframente ._ gü\ar • pelas idéias· 
falsas a Que eles_. ade_rem· por eleição de 
vontade ou pelo . i:nenos de fitto. 

II - ALGUNS ASPECTOS DA QUES• 
TAO ECONOMICA E SOCIAL 

Após anos amargos cti • indlgencla, de 
1·estrições e sobretudo de angust1osa in
certeza, os · homens esperam, · ao fim da. 
guerra, uma profunda e ·c1efinitiva. .me
lhoria. de tão tristes condições. 

As promessas do.s homens de Estado, 
as multiplas concessões· e propostas de 
doutos é de tecnlcos, . suscitaram entre 
as vitimas de u_ma organização economi
ca e social mai.sã, uma Uusor!a expec• 
tação · de pa!lngehese total do mundo, 
uma exaltada esperança. de um reino 
milenarlo de felicidade universal. 
. Tal sentimento oferece um terreno fa

voravel à. propaganda. dos programas 
mais· r,idlcais, dispõe os esplritc I a uma 
bem comp.eensivel mas irracional e ·in
justiflcavel impaciencie, que nada pede 
a reformas organicas e tudo espera das 
subvei·sões e vlolenclas. 

Diante .destas tendenclas extremas, o 
. cristão, ciue medita. sei·tamente sobre as 
necessidades e as miserlas de seu tem• 
po, detem,i;e · na escolha dos remedios, 
fiel às _normas que 11 experlencia, a sã 

A conciencla cristã não pPde admi
tir como justa uma org8illlzação · social 
que ou nega em principio ou . torna pra
ticamente impossivel ou vão o· direito 
natural de propriedade. seja sobre os 
bens de consumo, seja sobre os meios 
de produção: Mas ela não pode tão 
pouco aceitar aqueles sistemas que re
conhecem o direito de propriedade prl• 
vada segundo um·· conceito totalmente 
falso. e portanb se acham- em contras
te com· a verdadeira. e sadia. ordem so
cial. Assim, por exemplo; onde o· "ca
pitalismo" · se. baseia sobre tais etTo• 
neas concepções, . e se arroga . sobre . a 
propriedade um direito 1llmitado, sem 
subordinação alguma ao bem comum, a. 
Igreja. o reprovou eomo contrario ao di· 
reito natural. _ ' ·. .i . 

Nós vemos, com e.f~lto, a. sempre cres
cente legião dos , tre,balhadores encon
trar-se multas veze~' diante dessas ex• 
cess!vas concentraçõe~ dos _bens econo-

( Oonclue na G.• pagina) 

Nomeações feitas pelo Exmo. Sr. Arcebispo 
A . Comissão Episcopal çte Vigilancía comissão de engenheiros pàra; proceder 

do Seminario Central do Ipiranga no- aos estudos preliminares para :a constru•• 
meou o Revmo. Sr. Conego Antonio AI· ção da nova Basilica,de Nossa senhora 
ves dii :-siqueira, Vice-Reitor daquela casa Aparecida, em, Apa_,reclda ·ao Norte -
de formação ,sacerdotal. · Dr. Giulherme Winte1', Dr. Luiz de.Anha-

Fones 22-4375 · e 43-6637 -
Anuncios: . 

t'e1ram tabela, sem compromtssó., -~ão publicamos colaboração ele peir• 
soas extranhas ao nosso quac!ro dt 
redàtores. 

O LEGIONARlO tem o maximt, 
prazer em receber visitas às instala• 
ções de sua redação e_ oficinas mas 
pede que não sejam as mesmas feitas 
nas : 2.as. 3.as e 4.às feiras, por exl-, 
gendas· do ,serviço, 

.CREDIARIO VIMAR · 
A R .T I G O S F I N O S 

ºPARA . 

C .A V A L H E I R _.O S, : 

C A S A- V I M A R· .. 
· OE 

YINCE, MARQUES, &, CIA. · 
Rua Libero Badarõ, '· 488 · 

1.0 andar. salas: 68-69 · 

Tel. 3~7077 São Paulo. 

1 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da 1.a. pag.) 

Houve tempo em que as relações 111• 

D e pois das 
saudações de. es
tilo,- prQcedeu-se 
à. arguição, em 
seguida. à .qual a 
Banca examina
. dora. se reuniu 
p a. r a proceder 

. O quad1·ante da historia· .assinala hoje 
uma hora grave e decisiva ·para toda a 
Lumr,nidade. O Revmo. Clerigo lrineu Leo])ol_dino de Sousa, 

em com])anhia do seu pai, o sr.· Sebastião Leopol
dino de· Sousa, e· de um de seus irmãos 

Um mundo antigo jaz em p{ldaços. Ver 
-levantar-se --destas 1·uinas, o mais de
pressa po35ivel, µm mundo novo, ma.ili 

de Minas Gerais, a 9 de julho de 1921. são, jurídica.mente melhor ordei)ado, 
São seus pais o sr. Sebastião Leo, -mais ·em harmonia com as exlgencias da 
poldino de Sousa e Da. Izajra Fei·- natureza. humana:· els.o anelo dos_po-

A clarivlde11cla, a. tledicáção. a co1·a
gcm, o genio -Inventivo,. o sentimento ele 
.caridade frater.na..:•ae· todos. os espíritos 
retos .e .,honestos;/(Íet~rm.inarão em· que 
medidà e até. 4uS. pruito ·será dado ao 
pensamento .cr.istíl,1>. mau.ter-se e susten
tar a. . obri gigá,p'l)sça. _da v.lg_a 1iocial, 
cconomica e l.t-..emaci9nal,. nuin plano 
que ,não contra.ste(cOm o ·conteudo ·reli-· 
gloso e moraf da· civilizàção cristã. 

0. Exmo. Sr, *rcebispo Metropolitano Ja Melo e Dr. · Amador Cintra d_o Prado. 
fez 5.a. feira. as seguintes nomeaçõss: Parocos consultores (canon 385 a 380) 

· ternacionais tinham na Igreja e no c1·is .. 
tianismo uma interprete . e uma re;r~ 
seguras . 

* * * Comi.5são Eia;ecutlva. das Obras da no- _ Morµ;, Dr. Francisco Bàstos, Mons. 
va. Catedral - Mons, José Higino de Manuel Meireles Freire, Conego Paulo E posto Que a Igreja não possuiss~ 

ao julgamento da prova, que teve co
mo resultado a aprovação do candi
·dato com distinção, grau nove. 

A tese do Revmo. Clgo. Irineu é 
de grande valor técnico. Versa sobre 
um dos episodios mais relevantes rla 
,Historia da Igreja e da França nos 
tempos modernos, que analisa · com 
bibliografia. abundante, metodo exce
lent.e e sens9 critico originalíssimo. 
Quando este. trabalho ·fôr iJ1!bli:.:a(]o, 
será a:colliido ·com- gerai aplauso eo

:-mo valiosa contribuição . para a~ le-
tras historicas,naeionais. 

Na- d.efesa. da tese, 'o Rvclo. Clgo. 
Irh1eu, por sua palavra ·fluente e 11re
dsa.,. pela exten_são ue i::eus caiü1'aei

.m.entos e vigor· de sua argumentaçT,o, 
.confirmou a. excelente impr_essão da
,da.: pela leitura de seu trabalho. 

Com esse ato a benemerila Con
,gregação Salesiana. manifesta o seu 
·empenho em dotar a Ig,·eja no Brasil 
,de um Clero· versado nos mais arduos 
. pro' lemas culturais, e . apto a exer
,cer o magisterio com os uiplomas 
presentemente exigidos pela Jegisia
ção brasil eira. 

O Clgo. Irineu Leopoldino de 
-Sousa. nasceu em São -Gotardo, Est. 

relra LeOJ?Oldino. Fez os primf)i\'ór; .. vp_s_·martlrlzados. . . . · 
estudos em sua terra natal. PriW:íi• Quais serji.o, os arquitetos que esbo
piou o ginasio em Ara.xá, com os ·.çarão. as _linhas _mestras do novo .edif!
;'adres Salesianos. Ai ouviu .a.-· v.oz ce _cio, quais os pensactores que lhe. darãô 
neus que o chamava ·para- o· estado a feição definitiva? · · 
rnligioso e sacerdotaL Passou então, Aos doloroso~ e funestos erros· do pas-

. em 19?.G, \lara o, Aspirai;i.tado. sales ia- sado, sucederão talvez outros não mc-
Ho dç·Çravinhos, unde terminou o gi- nos dcploraveis. e oscilará 'l i..unc.'.:> in-
uasia . .No Instituto Saiosiauo ,de Fi· definida.mente de um ex,remo a outro? 
losof:a e Peclagogia,·hoje: t~Jlnsferi~o ,Ou deter-se•â. o pe11dulo, graças ,à ação 

·,plira.,Lorena, ·.rez,o, s_e1i,.c_u1'so:·íi!oso-,, d(! Sllo.bias· condutores de povoo para. di
fico, terminá.ndoio, ao fim ·de 3 anqs, :retivas e wluç&is que náo contradigam 

. com distinção. · o direito i:lfvlno e i1ãó eonstrastem com 
l!;m l~.40 iniciou ·o c11: ,,ó d.e geogrn- a conclencia humana t: ,1:ir"'tmío cri.,tJ? 

na e historia na· !•'acuidade de S. Da resposta a. est;, ,x:rgunt~. ciepen• 
Bento. Bacharelou:se em· 194·2, Licen- ele a sorte da civ!Uzaçâo cristã na Euro-
ciado em 1943. pa e no . mundo. Civilização que, \ou- · 

A 31 de janeiro <1e 1939, com a ge de acarretar· spmbra ou prejuizo· a 
profissão rellg:osa, entrou para a ·todas as formas. tão variadas, de vida 
Congregação Salesiana. · Por três anos civil em que se manifesta a indole pro-
foi Secretario da Pia União dos Co· pria. de cada povo, 111e1a.s se insere 
operadores Salesianos, a Ordem, Ter• 

Por ifSO, a· tod~s~~s Nossos filhos e fj. 
lhas do vasto in~do, como tambem 
àqueles que, aiqd~ que. não pertençam 
à Igreja-, sentem-se· únidós r._· Nós. nesta 
horà c_je . determinaç_õel) qu1çâ, · irr.evoga
vels, i.n;tant.emcnte exortamos a Ponde
rarem & extraordinaria gravidade do mo

. ment? e a, con,ldcrarem como, achiJn 
de toda colabtfração 'coni outras dl·rer-

. g~ntes con:entes ideologicas .e .forças ao- _
>ciàis, 'SU°gerid:,, por vezes Í)Ol' motivos pU• 
ramente . conUngentes. a fidelidade ao 
palrimonio da. . ci'iÍJização Ú!Stã e a sua 
defesa estr;:·-1,ua c::-i.otra ·as cot'::C'.::tes at.c"as 
e a.nti-c; ;:;·:.;s. l --,omo-. o íecllo de· abo
bada, que não pode· jamais ser sacri• 
ficado 1xir nenlrnma. vantagem tra,1si~ 
toria, por nenhuma combinação mu. 
tavel. · · 

Este ·éonvite, que confiamós encontra
rá eco favoravc1 em milhões de almas 

Campós, assistente do Sr. Arcebispo; P, da Silveira cam,argo, conegô Marcelo , poderosos exercitos; se bem que sua auto~ 
D).'. Altino Arantes, vice-presidente; Dr. Franco, conego Agulnaldo Jos.é Gonçál- · rldade fossi toda moral, era. cntretan• 
José Carlos de Macedo Soares, secreta.· ves, conego Jesuíno santilli, Mons: .João to. o apoio de todos os oprimidos ·e · o 
rio_ ge1,-a1; Dr. José _Maria Whlt.aker, te- da. Silva. couto, Padre. Artur Rlcc.i .e· pa- terror de todos o.s opressores, pois se• 
soureiro; Dr. Francisco Morato, Dr. Eras- dre Lino dos Sàntos Brito. · · gundo o direito feudal, o' suiera.no devia, 
mo de Assunção, Dr. samuel Ribeiro, empregar . todos seus esforços p_ara de• 
Dr. Oofredo T. da Silva Teles·, Dr.· Jo- . Examinadores prõ-siriodals {canon 385) . . 

M é 
· · fender um vassalo lnjusta_mente _ ataca• 

5~_ cassio de Macedo so·ares, Dr. Antoni·o - ons. Dr. Jos. · Procopm _de Maga. . . . . . " do. Era portan_ to nátura1 · que os países 
Cintra Gordinho, Taclto 'ele Toledo La.- lhães, _Mons. Dr. Manoel Corres. de-Mace. 
ra e Dr. Roberto Simonsen. do, ,Conego Dr. Antonio de castre· Mayer fracos, especia.lmente os ameaçados por 

C to i j d S. i ""tenc!as vizinhas, · procurassem ~.brigo 
comissão de MPsicR sacra __ :M'.ons. , onego An /lo A ves e 1Que ra e co- "" • D c 1 M · d N·ts h e defesa sob o manto (la Sant~· s.;, que 

v h.,_río Geral, conego Antonio , lves nego r. ar os · arcon es l. e . " "' · · : a um simplês sinal lançaria contra Q 
d~· Si_queira_, _Conego D __ r, ca1·1. os Marc_on- Examinadores :do Revdmo. ·-ClerQ - · · · , · · agressor todo.s os -seus. vassalos, .. · 
de;,1._N\t.5ch,.Padre AureJio_Fra~t, Pa-· ~ons:·: ,JoAo' ·-Neponniteno- -,Man!redo- .-, .... ,,.. '*' ~ :*•-•·- · .. '.· 
dre J<;;sé Geraldo de Souza,· Pàdrc Cres,; · Leite, ·Mons, · Dr. Francisco- ;Ba!ltos, PÍl.• 
ccncio ·rruarrlzaga e maestro. com. Fu· dre Dr. Arnaldo· de souza Pereira, Pa• · Hoje em 'dia· _é!>s pequenos -Estados -s~ 
rio F'ranceschini. clre João Rezende·CúSta; Pa<lre,J<Jsê Dan- éóJcica1n sob a. proteção elas "gra11d.-:s 

com!ssiio de Arte Sacra, para -exame ti, Frei EmUio Wíenk,. Padre Geral<lo potencias"· · São prot~idos na rea!id3.~ 
das- planta., das novas Igrejas .(canon Pr~nça. Sigaud, Padre -Bonifacio de No_s- de pela _tival!dae\é e pela desco1tflanç~ 
1164) :. Mon;;, Dr. Nicolau Cosentlno, co- sa Senhora. das Dores e Frei An.se!mo mutua dos grandes ·Estados. Mar na ho• 
nego Paulo Ro!lm Loureiro, Conego João de Moena. · ra do perigo ou da rep'.trtição d<>s des .. 

~J;'ave.sio, Gonego _Antonio Leme Macha- , censores (canon 1393) .- . Mons, Dr. pojas, bem sa.b~mos O que lhes acOll• 
~o, Padre Jóão Kulaiy e engenheiro Ni· • José Procopio de Magalhães, Mons. Dr_. tece. * * * colau Henrique Longo. Francisco Bastos~ Conego .'.ntonio Alves 

de Siqueira, Conego Aguinaldo José Qon• 

c·eira da Congregação de Dom Bosco. 
Simultaneamente foi o redator elo 
"Suplemento elo Boletim Salesiano", 
orgão da mesma Pia União · para o 
sul do Brasil. 

e AT o L:I e os 
Comprem exclusivamente .suas ióias e seus presentes na ,onhed'1a 

JOALHA·RIA 

ESPIRITOS · D ESIN CARN ADOS CASA CA,STRO 

çalves, conego Dr. carlos · Marcondes 
Nitsch, Padre João Deusdedit de Arau
jo, Mon.s. João Pedro· Fusenlg. P~e Jo. 
sé Dantl, Padre Agostinho Mendicute, 
Padre Miguel Poce, Padre Anastacio vas
quez, Frei Damasco Venker, l<'rel Batis
ta. BJenke, Frei Fidells de Primeiro,- Frei 
Raimundo • de Almeida · Cintra e Padre 

· Dr. João Rezende costa. 

A solicitude dos catolico.s dos 
EE, uu. para com os comba

tentes polonesas 

. E. a este proposito será ins.tl'utivo ci• 
tar o exemplo da Polonla. Dando ex• 
plicações na camara dos comuns so• 
bre as pretensões na . Polon1,I. da Rus,. 
sia. sovietiéa, disse no correr da setria• 
na o sr. l\nthOny Eden, ml11lst1·0 do EX• 
terlor da Grã Bretanha.._ referindo-se a 
sugestão do .major Pether!c, de quEi o 
acordo anglo-polonês de 1939 havia si• 
·do cie · certa forma violado: 

"· Durante as negocia.ções _que resul., 
taram na assinatura do acordo, fi• 
cou . estabelecido entre ' o governo po• 
lonês e il govemo brita1!ico que o acor• 
do abrangeria o caso de agressão pela 
Alemanha. Não &e· tratou da questão de 
estabelecer · qualquer compromisso acer .. 
ca das fronteiras · orlentai.5- ·cta .Po:lonia "• 

P_e. Vicente M. Zioni. 
do S. N. D. l<. 

Filha da confusão, a. doutrina cspin
ta prilna. pela faclllda de. C(Jm que bara
lha · todos os conceitos. Assim p:·oc~de, 
por exemplo, quando t,,_ta e:, discorrer 
sobre a natureza e atividade da alma 
humana e dos esplrltos. 
, Embora seja espiritual, contudo, em 
l'igor de termos, a alma humana não é 
um espírito. ll: uma· substancia espiri
tual Incompleta, ao passo que ·Ó espirlto 
ê. subi,tancia completa. 
~ distinção é riecessarla ao se · tra• 

tar com esplritas, porque indeb!tamen
te, e sem nenhuma autoridade, eles 'não 
só pretendem dispensa-la, mas até des
trui-la. 

Alem disso, segundo a doutrina espl·' 
rlta., as almas dos mor.tos (almas desin· 
carnadas) podem, a seu bel prazer, ou 
a pedido d€._ determinadas criaturas, co
municar :seus pensamentos e desejos aos 
_homens, seja mediante acontecimentos 
especiais, seja, mediante fenomenos su~ 
'pranormala, seja principalni.ente, por 
meio das celebres "mensagens .do alem". 

Tal doutrina, cheia .de pueris inge11ul
·, da.des, é exposta em todos os centros e 
·· entidades esplritas, com . um tamanho 
-desa.5sombro e descaso· do .bom senso, 
·que - nos força a davidar da sanidade 
·mental de todo aquele que a def-ende. 

Inumero:; são os crenws que se. cur
. vam ante esta Imposição doutrina.ria de 
melá. duzia de indlvlduos espertos e' ln· 
tel!gentes. · 
· Todavia, como ainda ·ha, ne.ste mun• 
do, esp\rltos eqµUlbraclos e de. bom sen· 
so, cremos utll relembrar o que a sã . fi. 
Josofia ensina a este rPspeito, através 
/ias palavras autoriza.das_ do grande in
terprete e comentador de Arl~toteles, 
Santo Tomás de Aquino: 

"-qll:undo o conhecimento, natural. de 
que aqui fa~mos, as almas dos defun
tos nada. sabem de qúa.nto sucede no 
·mundo. A razão disto está em que a 
alma separada percepe tão somente os 
singulares, àos qua.:.:; está_ de algum mo
do relacionada, ou pelos vestlgios de co
nhecimentos anteriormente obtidos, ou 
pelas afeições da vontade ou por uma 
·ordenação divina. 

"As · almas. dos defuntos, segundo a 
·ordenação divina e seu modo proprlo de 
ser, estão s_eparac1a:, do . comercio com 
os vivos e unidas · ao comercio com as 
substancias . espirituais separadas ªº 
corpo. Por este motivo ignoram tudo 
qua,nto $8 passa '~;i,,,tre nós", 

.~plicaçáo 

Assim sendo, 1) os e1;'pir!tos (substan• 
cias completas) podem, pelas suas natu
rezas, comunicar-se Indiretamente 'tom 
este mundo, exprimindo seus desejos 
por meio de seres e objetos' materiais. 
2) não · assim as almas desincarnadas 
(substanalas incompletas), porque, .. se
paradas como estão dos seus corpos e 
-sentidos que constituem o seu modo na·
tural de conhecer e querer, encontram,se 
naturalmente na impossibilidade de 
qualquer comunicação c.?m os habltan
Les desta terra. 

Para. tanto requer-se uma ação espe
cial de Deus, permitindo taJ cousa, pe
,la força do seu poder Infinito. Sem esta 
intervenção divina. elas não podem -
somente pelas sua,11 atividades naturais 
..;. adquirir conhecimentos . oú ~rteza.s 
do quê se pa.S<;a na ten·a, visto como 
o modo uatural de o homem se ·comu· 
nicar com seus semelhantes é por meio 
dos sentidos, Não cremos que .os espl· 
rltas tenham autoridade bastante para 
destruir a filosofia perem e modificar 
as exigencias do bom senso., 

Doutra pa.1•te, não são raros os casos 
de apariç&.-s de almas do outro mundo, 
tanto boa3 como ruins,· dentro dos ·11m1-
tes traçádo~ pelo mesmo Deus e sempre 
pata fins dignos ;la sua. divina majestade. 

Não assim, porem, no Espiritismo. Seua 
íirul, .:ia.o somente st.o indignos da. ma
jestade de Deus, mas positivainente são 
por Ele cor..denados. Al , tiio ·o$ teste
munhos irrefutaveis da Sagrada Escri
tura, do i,ntlgo e Novo Teste-mento. 

Logo, se naturalmente as almas desin
carna.das são podem .secundar tais . ..fins, 
com maioria de razão ainda nãc o po
derão fazer sobrcnaturalmentc, ou seja, 
por ordem divina. . Isto imp'lica.1·1.a c;IC• 
feito e erro no propri? Deus, 

Conclusão 

A dout1'111a. e:,pn·,t das mensagens do 
alem é um embuste sem fundamento al• 
gúm na füião, no bOm· senso, nos :tatolõ, 
na Historia e nas atividades humanas 
em _geral. 

As mensagens espir!tas, quando mui• 
to, se exp!lcairt em parte pelo -estado 
pseudo-aluclnatorio dos séus sujeitos; 
quando não por · uma incipiente 'e com• 
prometedora doeil~ ment,!,l. 
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Em face dos acontecj~entos 
(Conclusão da 1.3 pag.) 

circunstancias concretamente consideradas, qual ó 
nosso dever para com a Igreja. Não é apenas 'uma 
indicação de rumos, mais ou menos plàtonica: o E:pis• 
copado tem o direito de mandar: ele pode urgir que 
em consciencla sigamos es·te ou aquele rumo por ele. 
escolhido. 

E lstó ainda não é tudo. Quem tení o direito de 
mandar; pode iriandar ·fivremente. Os fieis vérda· 
deiramente. submissos, devem evitar nas circunstan
cias J)resentes, quaisquer palavras, quaisquer atitudes 
q

0
ue direta ou lnd:retamente_ coloquem O Episcopap_o. 

na cohtingenclà de se pronunciar em matei-ia em que 
tíitlvez a sabedoria pastorar o levasse a preferir O si· 
lenclo; ou a arrastar neste ou naqqele sentido o pro• 
nunclamento da Hierarquia. . . 

Agora mais do que nunca, à f\lnção de governo 
11a Igreja tem· de ser facil, e desem_baraçada, para ser 
agil e segura. Aceitemos "tudo com submissão o ··si
lencio ·óomo ·as palavras, ·e estas quer sejam favora
veis quer co·ntrarias a nossas inclinações particulares. 

E se porventura a prudencia pastoral levar nosso 
Episcopado a deixar muitos problemas entregues a 
nosso discernimento particular, procedamos conforme 
nossa consciencia, sem procurar envolver a Igreja nas 
atitudes privadas que como catolicos venhamos a 
tomar. 

·* 
ESTAS linhas não têm entrelinhas, e, por isto, ,,ão 

·. se veja em nosso silencio sobre as questões tem'· 
porais, qualquer .forma de manifestação ou pronuncia· 

. mento em favor _deste ou daquele campo, e nem se, 
quer uma afirmação de neutralidade. Ser ·neutro tàm

. bem é encara_r um J)roblema ~ afirmar a equivalerye!a 
· das soluçõe1 em vista. ll:, pois, tomar posição peran
te eles. Já dissemos que, aqui, estamos fazendo plena 
abstr·ação dos J)roblemas temporais, é, por isto mes
mo, não tomamos perante e.les nenhuma atitude; nem 
.mesmo a de neutralidade comoda. Como· cidadãos co
mo brasileiros, claro est? que temos nossa opi~lão. 
Não ê este o momento nem ·o togar adequado para a 
manifestar. Pelo contrario. devemos a nossos leito, 
res o exemplo de uma perfeita subordinação à escala 
dos valores, de sorte que sejamos· c-apa2:es de nos 
pronunciar sobre o 'es])irltual com a, mais plena al)s
tração 'de· tudo· qu,rnto .é contingente e temporal, 

* 

ISTO dito, e afirmad~ a~sim a submissão dos cato-
lteos à Hierarquia, digamos uma palavra sobre 

uma questão. concreta, que começa· a se por aguda• 
mente, f'azemo-lo · ainda,' sem qualquer com'promlsso 
partidarlo, Já. que a medida que Impugnaremos teve 
seus _defensores em ambos os campos dá polltica na
cional. lt Ó reco,nhecimento do governo sovietico. 

. Di:i:-se que essa medida está iminente. Acrescen
ta-se que o Brasil terá ime.nsa vantagem no cenario 
it_1ternacional, reconhecendo a URSS. Alega-se que o 
comun.ismo já não é 1111ti-catolico, e que a Ili Inter
nacional já foi extinta. E, por fim, susurra-se. que 
essa. medida .será tomada em conexão com à liberta· 
ção de Luiz Carlos Prestes, 

N_ão entraremos no pormenor de todos esses ar, 
gu_mentQs. Admitamos, para argumentar, que o Brasil 
tire. o maior proveito .em reconhecer a Russia. Quem 
p_oderâ. assumi_r a responsabilidade pelo que em ter
ritorio nacional farão seus inumeros agentes diplo
maticos e consulares? Diz-se que a 111 1 nternaciónal 
foi dissolvida. Razão a ·mais para que o comunismo 
privado de orgãos politicos extra-governamentais, pro: 
cure apoiar-se sobre o corpo diplomatico e consular 
dos sovrets, para se expancfir. Diz-se que a Russia 
será. muito poderosa. 'Razão demais para se -temer 
que. a impudencia de seus agentes não tenha limites. 

. e nos. coloque a todo_ instante na grave alternativa 
de. brigar co_m o monstro, ou de lhe tolerar a influ

. encla em nossos problemas Internos. E terão nossos 
. gov_ernos energia bastante ·para combater efetivamen
te essa ação, ao menos com os parcos m·elos de resis· 
tencia que _estiverem em suas mãos? O reconheci-

. menjo da URSS deveria coincidir entre nós, com uma 
tremenda reação anti-comunista Pelo contrario, é 
esse.!) momento que se procura para soltar Prestlls. 

Pede-se essa medida temeraria, por uma assimi
lação injuriosa do cau_dilho comunista, com brasilei· 

. roa expatriados por motivos que. nada têm. que ver 
com a preservação da ordem social cristã. O que mais? 

* ·AQUI _fi,ca essa reflexão. Qu_er ela dizer que !'l Bra, 
.. istl·_correrá o maior risco em suas instituições e 

en, tua s_oberania, c·aso reconheça a URSS. Essa me
dida só ])Ode pois ser pleiteada em sã consclen~ia 

._ pelos que acham ·que essas va_ntagens valem mais que 
-a soberanln e as tra_dições do Brasil, _________________________ ..;....' ·----- ________ __,;, 

Procedente· de Nova York, por i11ter
. medio da N. c .• é a noticia que trans
. ct'gvemo.s: 

"Em ·um informe ao Serviço de Auxl-
. lios de Guerra. da "Natlonal cathollc 

Wélfare Conference" depois de levar a 
cabo uma missão ria· Italléi, o Revmo. 
Pe. Aloyslus J, Wyuslo; de Chicago, faz 
saber que nas ulthna.s semi.,nas funda
ram-se 25 centros· sociais e tares de re
pouso para membros das forças polone
sas que combatem com as tropas al!adas 
110 norte da' Italla. 

O Padre. Wyuslo é diretor da 
Obra Polonesa do Serviço de Auxllios 
de Guerra. Que · realiza . um servlto de 
a uxllios materiais e morais em benefi
cio dos refugiados poloneses nr Oriente, 
nà. Africa e na Italia:, e, tambem, em be
neficio das tropas polonesas . er.taciona
das ·na Inglaterra, Escocla, Ita!la e Egito •. 

Ao fazer uma resenha da expansão 
das agencia da N .. c. W. e. o Padre 
Wyuslo disse que fundara.m ·, ~ · centros 
de recreio que servem dlAl'JHmente a 
mais de doze. mil soldauo~ µo\oneses em 
zonas de segunda linha;. ~ outros dois 
centros em zonas . de prlm~ira linha, 
que servem diariamente ·a vaí-ios milha
res de soldados. Funcionam quatro si-. 
tio11 de repouso e uma casa .:de hospeda
gem paras as WAÇ polonesas situados 
em Roma. um outro em Benevento e o 
outro, exclusivamente, para eo.fennas 
de' tuberculose. em Perugla . 

Outra Inovação do Serviço de Auxl
llos de . Guerra constituem as seis eo- · 
slnhas circulantes que servirão a milha
res de· combatentes na · frente lta.l!ana. 

O "LE.GlUNAHJO" SlG, 

NIFICA BOA LEI 1 l'.JRA 

E FORMAÇÃO. 

* ,;e * 
Isto com rglação à integridàde dQ 

territorio de uin pais alia.do. Vejamos 
agora a questão da soberania. Diz êt 
mesmo sr. Anthoriy · Eden no citado d!s• 
curso: . 

"E,stamos procurando estabelecer parà 
a Po!onla o direito absoluto de escolher 
seu governo, tlvre · de -Influencias- de 
qualquer potencia ou, outras potencilas, 
.Não posso lli;,;er se teremos exito ou não"• 

Por este trecho o sr. Anthony Ederl 
insinua, com toda a autoridade· de seu 
cargo, que o governo sovletico está, 
exercendo pressão sobre · a.· Folonta; 
quanto à escolha de seu governo, Quo 
valor atribue, · diante disto, às pro .. 
mes.~as de "livre determinação dOll po .. 
vos" e te que valeu a· "extinção" dai 
rerceira Internacional? · 

* ......... . 
Diante dessa infeliz estrela con~tl• 

tuida pelos cruios da· Qrecta e da P~ 
tonla. que devel).1os esperar do org,,lls• 
mo rlelineado em D•1mba.rto11 Oaks Ei 
objeto de estudo na conferencia da Cri• 
mé!a? 

BaSllar-se-â ele sobre o principio •, do 
equl!ibrlo das "grandes potero.cias" que 
tão· desastrosos resµJta.dos trouice ao 
mundo at1·avés da finada Liga dat Na.• 
ções? 

* * 
O tremendo esforço que está sendo fel• 

to pelos exercitos aliados' para varrer da 
face ela. terra os ultlmos resqulclos do 
arbltrio totalltario está a. chamar bases 
mais solidas para a implantação da paz 
no mundo. E. essas bases surão sem
pre precarlat e tnsegur:>.s enquanto não 
estiverem !!Ssentadas sobre os verdadei• 
ros · prlnclplos . do Direito · Internacional, 
oriundos da civilização catoJ!ca. A não 
ser assim, retrogradaremos par,· os tem
pos .em qut nas relações internacionais 
prevalecia , direito do mais forte e a, 
moral da rapina. 

REPRESENTANTE DO "LEGIONARIO" 
EM ARARAQUARA 

·. A_ representaçã9 do LEGIONARlO em Araraquara está a cargo. do. sr. 
Otav10 Claro, para venda avulsa, tomada e refonna de, assinaturas, etc. : 



São Yaulo, 4 de ~far'i.? 'de 1945 

KIS 
:Preparado incomparavel para .igrejas e casas de familias, pensões, 

hot,ais, e automobilistas. 
Com este preparado os metais ficarão limpos e brilhantes em um 

mi.mito sem serem riscados. Especialissimo para metais finos como ouro, 
p1-âta, metais brancos, niquelados, prateados, dourados, etc. Limpa tam
betn toda especie de objetos caseiros como talheres de alumínio, de alpaca 
e de qualquer metal, vidros, espelhos, marmore, azulejos, celuloide e 
muitos outros objetos. Este preparado constituirá as delicias das senho
ras donas de casa na limpeza dos objetos caseiros, e de todas as pessoas · 
que o usarem. 

Remete-se para qualquer Jogar mediante a remessa da importancia 
ou pelo re<,rnbolso postal, livre de parte os seguintes preços: 

l tubo Cr$ 3,50 - 1h duzia Cr$ 15,00 - Maiores pedidos maior redu
ção - ].'.E.Lopes - Mogi Guassú - Est. de São Paulo. · 

A.ssistencia a· menores 
Pe. ArMndo· Vieira, S. J. 

-• Pela quarta vez, ~m quatro anos 
consecutivos, tive a felicidade de 
:Passar três dias junto dos meninos 
do Asílo Agricola Santa Isabel de Ju, 
J)aranã, hoje Desengano. O numero 
de àlunos passou em um- ano de 240 
~ 360. 

Graças ao auxilio que de boamen, 
ile me deram algumas almas genero· 
~as, pude levar a meus queridos ami
guinhos bolas, doces e outros pre 
13entinhos que multo os alegraram. 
Reunia-os na capela cinco vezes por 
!f}i:i, afim de rezar e cantar com eles, 
ie ile lhes· falar de Deus e ·das gran· 
das verdades da fé. · 
· Uma obra como essa não pode de 
!nenhum modo prescindir do auxilio 
da religião sob pena. de ser conde
:nada a ruldoso fràcasso. Compreen 
ideu-o em boa hora esse abnegado pa 
trioti! e , decidido amigo da infancia 
~esvalida que é o desembargador Sa
lboia Lima muito digno presidente ·r,o 
:Patronato' de :Menores. Comoveu-se 
;;uà excelencla ao ver a sofreguidão, 
a piedade e o vivo interesse com que 
·iaqueles pequenos recebiam os ensina
;mentos que lhes ministrava o Sacer· 
pote. 

Após O encerramento do retiro fui, 
~m companhia do desembargador, vi· 
isitar uma dependencia do Asilo na 
;vizinha cidade de Santa Teresa, ho, 
~e Rio das Flores. 

Adquiriu ali o presidente elo Pa
tronato a velha fazenda São Francls
v::o· pela importancia de 475 mil cru
zeiros. São 130 alqueires de terra 
com algumas benfeitorias e 140 ca
peças de gado holandês. 

Instalaram-se os meninos no ve
~usto casarão da fazenda que já es
tava quase em ruinas. Para essa :io, 

· ;va fundação foram escolhidos cerca 
d.e oitenta alunos dentre os maiores 
do Asilo Santa Isabel. Entregaram-se 
com ardor ªº trabalho de limpeza e 
adaptação da casa. O serviço de água, 
,esgoto e luz tudo é obra desses es• 
,forçados rapazes. 

Vivem ali felizes num sitio sobre, 
:man('ir!I. aprazível e de clima salu
berrimo. 

Está a fazenda a três quilometras 
ôá. cidade e conta alem disso com 
urna parada à porta do Patronato, 
concessão que · acaba de fazer-lhe a 
<::entrai do Brasil. Há agua excelente 
e abundante no proprio terreno da 
fazenda. Um carrego que passa jun
to da casa facilita, mediante uma pe-

TANAGRAN 
Otimo fortifican

~ te feminino 

~, Formula do Dr: 

7 Tepedlno. Mercll 

de seus hormo• 

nlos @sr,!!Clal• ranagran remoça 

a mulher. 

l O 0 o OATOLICO 
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•tEGION A RIO'' 

Fascismo Em teoria, o fascismo lta, 
liano deu-nos algumas das formulas 
:mais radicais do totalitarismo. Não 
fora dificil multiplicá-las. Colhamos 
.apena algumas na sua fonte mais au
tentica, a exposição doutrinaria do 
sistema pelo seu autor. "Para o fas
cista, tudo é no Estado e nada de hu 
mano ou de espiritual existe e menos 
ainda. tem valor fora do Estado. Nes
te sentido o fascismo é totalltarlo, e 
o estado fascista, sintese e unidade 
de todos os valores, "interpreta, de
sen volve e exalta toda a vida do po
vo". "0 Estado, como vontade eti· 
c:a, universal, é criador do direito". 
•• Ponto fundamental da doutrina fas
cista é a concepçã.o do estado, da 
sua essencia, das suas funções, àa 
sua finalidade. Para o fascismo o Els· 
tado é um absoluto, diante do qual in· 
dividuos e grupos são relativos" (6). 

Na alheta do "Guia" ·doutor· su· 
J]remo, navegam os dm{tores meno
res que lhe repetem as lições bem 
aprendidas. "0 individuo, ensina mn 
professor da Universidade de Caglia
ri,' existe em função exclusiva do Es· 
ta·do" (7). É a negação decidida de 
·toda a finalidade da pessoa humana, 
reduzida a simples categoria de ins
trumento do Estado. E o Estado, este 
goza de uma autonomia absoluta, fim 
supremo que de nenhuma outra fina
lidade recebe normas ou limites. Ou
ça-se o jurista Costamagna: "Para 
a doutrina fascista o Estado tem co· 
mo "fim a si mesmo, quer dizer, a ci, 
vilização, em quanto conteudo da 
"Cidade", isto é, o proprio Estado, 
e como potencia. Sem isto, sem este 
destino intrinseco exclusivo, o Esta• 
do não seria 'plenamente soborano, ou 
autarquico como o exige a conscien, 
eia nova" (8). Nesta mesma tecla da 
novidade da concepção fascista batia 
outro professor, enviado de Napoles, 
pouco antes da guerra; para reali· 
za1· ·na. Universidade de Bordeut, um 
curso sobre o Estado rnussoliniano: 
'' A ·Italia é a expressão de um Estado 
3tico e espiritual que é a fusão com, 
pleta do· individuo com o Estado, do 
particular com a· coletividade, da uni
dade com o todo. Els o ideal da nova 
concepção do Estado; esta esplritua, 
lidada, esta religião ~oc)-ªI· .. " · (9) 

quena barr~gem, a construção de 
uma esplendida piscina. 

A Escola Agrlcola de R!o das Fio• 
res pretende explorar o cu"ttlvo da 
terra, a pecuaria e ministrar aos alu· 
nos rudimentos de ensino industrlal. 
Com a pecuaria virá o ensino e a 
pratica da industria de laticínios, 
Além da agricultura geral haverá um 
ensir.o especializado de jardinagem, 
hÓrticultura, sericicultura, a vicultut'a 
e manejo de maquinas agricolas. 

O projeto de construção, orçado 
em cerca de tres milhões de cruzei
ros, está sendo organizado pela divl· 
são _de obras do ai\Unisterio da Justi
ça. Há em caixa apenas duzentos mil 
cruzeiros. Conta o desembargador 
com valioso auxilio do governo e ao. 
licitamente com a generosidade dos 
particulares. 

1t de todo fier.e~sarlo que essa obra 
seja ultimada o ruais depressa pros
sivel aflin de r.or.er abrigar 600 me
riore~. Estes aparcce'rão de· um d'.a 
para outro não sõ para tomar esses 
lugares, mas ainda dezenas de ou• 
troa abrigos quo porventura sejam 
construidos. 

Julga o desembargador Saboia Li
ma que no Rio de Janeiro há cerca 
de trinta mil menores abandonados, 
ao 11asso que o Serviço de Asslsten
cia a Menores só dispõe de meios pa
ra internar cinco mil crianças. Qu~r 
isso dizer que <!amos asststencia a.pe· 
nas à sexta parte_ dos inenores que 
.vegetam ao desamparo em nossa 
grande capital. Fato sumamente do· 
loroso e que bem niostra a g1·avida:le 
do problema! 

O grau de adiantame_nto de um po. 
v0 civilizado mede-se. pelo empenho 
em velar pela sorte dos homens de 
amanhã,· mormente desses desprote
gidos (la fortuna que, deixados a sl 
mesmos, serão inevttav~lmente ver
dadeiros cancros sociais. 

Dirigimos aqui um fremente ape· 
lo aos· nossos capitalistas que dese· 
jam tranquilizar a eonsc!encia e em• 
pregar nobremente parte dos bens que 
Deus lhes deu e dos quais há de pe
dir-lhes um dia estreita. conta. Que es 
homens do· dinheiro façam urna visl· 
tinha ao Asilo- Santa Isabel e à nova 
fundação de 1t!o -das Flores ·r,e vejam 
com os proprios olhos e -admtr.em a 
obra que ali vai realizando com tan
ta elevação de vista o Patronato de 
l\Ienores. Certamente· não deixarão 
aqueles refugias da miseria humana 
sem abrir generosamente suas bol
sas em favor de uma instituição que 
merece O mais Incondicional apoio de 
todos os. brasileiros que amam deve
ras a sua patria. 

Não poderão recear que sejam mal
baratados seus genefosos auxílios, 
porquanto reina no ·Patronato de Me-

. nores a mais escrupulosa ser:edade 
na adminlstraçãó dos bens que lhe 
são confiàdos. E mal se concebe co
mo possa ir adiante aquela obra com 
tão parcos recursos! Não há desper
dício de dinheiro nos tramites éom
pllcados de uma odiosa burocracia, 
não há obras suntµarias que visem 
efeito · de pmpaganda. Tudo é sim
ples e modesto, tudo é pobre como 
convem a uma instituição de cari· 
dads, mas nada que se assemelhe a 
um espetaculo compungente de penu-

O totalitarismo, como se vê, absorve 
tudo: 0 individuo perde-se no Estado 
que se transforma em espiritua.lidad e, 
moral, rellglão, razão unica e derra, 
delra de sua existencia. Nem nos Ilu
da a expressão "estado etlco" fre, 
quente- nos labios dos doutores do 
novo regime italiano. Não significa 
ela. o zelo do Estado pela observau· 
eia dz. lei l!lOral, mas sim que o pro, 
prio Estad<,..·se transforma em prin
ciplr ·supremo .de legislação moral, 
ditando normas, as "suas" normas, 
às conciencias. Ouça-se uma explica 
ção autorizada: "O Estado fascista 
é estado etico. A esta definição pode 
atribuir-se duplo alcance. Ou se en· 
tende que · êle age de conformidade 
com uma lei et!ca superior. . . mas 
esta concepção leva a destruição de 
autonomia do proprlo Estado q11e 
passaria a ser considerado como um 
Instrumento de ideais ·eticos não pro· 
prios. Ou que O Estado dita à Naçiio 
a.sua lei etica, fazendo dela uma no1·
ma de ação. para to.dos" (10). 

Na pratica, porem, o regime do Ou, 
ce atenu~u de multo o radicalismo 
desta ideologia. A pres;,;,ça em Roma 
do J'apa e do centro da cristandarle, 
o senso pratico de adaptação às rea-

_ lidades vivas, proprio dos lati,nos, o 
catolicismo da quase totalidade do 
povo italiano foram outros . tantos 
freios que travaram o dinamismo do 
sistema na· sua evolução imanente. 
A propria concepção da grandeza na· 
cional subministrou um modus vlven
di que foi ·uma formula de concilia.. 
ção pratica. Para o fascismo a na
ção resul~ de um processo histori 
co que lhe comunica as· suas caracte
risticas e em cuja linha deve desen
volver-se ·a ·sua vitalidade e grande 
za. Da! a importancia das tradições 
m~clonais, conservadas na lingua, nos 
costumes, nas normas do ,-iver so
cial. Entre estas tradições, nenhuma 
cOllào a religiosa se embebe tão pro
fundam,1nte na vida do povo italiano. 
O catolicismo fala em todos os seus 
monume-1tos, Inspira os seus maiores 
artistas, informa- toda. a alma popular 

· ·e identifica'se com todas as vicissi
tudt.s de uma e::dstencia hlstorica 
duaJ! vezes mllenaria. Não era possi

. :vel e..-...itar - ~ 1t11:lla, vincular-lhe º 

L E G: 1 O N A R I O 

1 
Pregando e Martelando ..• 

Na esta do Doutor Ange ico Namoro perigoso 

' No proximo dia 7, celebra-se a festa liturgica ao Doutor Angelico, Santo 'fomaz de 
Aquino. Nesse dia, dirijamos a Deus Nosso Senhor, com a Igreja_,-~ prece que -~onstitue a 
Ornção da: f\Iissa do Santo: · · - . , . 

"O' Deus, que esclareceis a Vossa Igrc ja pela ciencia admiravel do Bemaventurado To
maz. Vosso Confessor, e que a tornais fecunda et11 obras· de santidade, concedei-nos, nÓ's vo-lo 
suplicamos, a graça de ter a inteligencia do que ele ensinou,·. e cumprir, a seu exemplo, o que 
ele praticou". 

Nosso cliché reproduz o magnifico retrato do Doutor Jfaximo piittado por Fra Angelico. 

ria e ausencia de todo conforto. Dor, 
lnítorios amplos e higienicos, alimen· 
tação abundante e sadia, os meninos 
vestido;; com decencia e até coni cer· 
ta eleganc'.a e,. sobretudo, pessoal de 
serviço e professores dedicados que 
cercam de todo amor e carinho aque
las crianças. 

· Quantas vezes nossos ricos se des
fazem de somas avultadas para aj,i• 
dar obras de somenos lmportancia, 
como um campo de esportes ou ins
tituições que quase nenhum proveito 
trazem à sociedade, e quais os c1ue 
se lembram· de oferecer substancial 
dadiva para um trabalho de tanta re, 
levancia como esse que vai realizan. 

do com tanta ·dificuldade o Patrona
to de Menores? 

F'ala-sé em reajustamento social, 
fala-se em melhorar a ·condição rio 
proletariado, condena-se a ganancia 
de uns e exagera-se a miseria .de ou
tros; e, entretanto, mui poucos se 
lembram de que acima de todos es
se" problemas, .por certo importantes, 
está outro de solução inadia~el: o 
da asslstencia a menores. Esses ,110· 
brez:nhos que pedem pão e não en
contram quem lho reparta, que vaga, 
mundeiam por ai na mais negra· in, 
digencia fisica e moral, serão, no tri· 
b·rnaJ indeclina_vel de Deus, os acu, 
sadores dos que poderiam, mediante 

pequeno sacrlflcio, ter-lhes poupado 
tantos e tão grandes infortun:os. 

11: melhor, é mais humano, é mais 
patriotico, é mais cristão acolher 
hoje esses milhares de menores c,m 
abrigos como os que acabamgs de 
descrever, do qUB deixá-los viver ao 
Deus dará por esse mundo de mise. 
ria e forçá-los amanhã a separarem· 
se de _filhos infelizes para se nieterem 
desmoralizados, entre os muros de 
uma penitenciaria. Os que hoje po. 
dem facilmente converter-se em ,;i
d_adãos prestantes, deixados a si mes
mos s6 poderão contribuir para avo. 
lumar à-s filei.ras, · já tão· densas, dos 
temiveis discolos S!)Ciais. 

Catolicismo e totalilarismo 
(Continuação) 

present.e ao passado assegurando-lhe 
a unidade no tempo e afinando com 
a sua forma propria de civilização 
sem encontrar uma formula de convi
vencia amiga com o catolicismo. O 
fa3!'ismo encontrou-a na sua propria 

· concepção · de nacionalismo. A solu
ção não era perfeita. O catolicismo 
foi para a península tudo aquilo qne 
acabamos de indicar, mas não foi ~ó 
isto, 11em principalmente isto,. Não 
basta reconhecer-lhe o valor natural 
de utilidade na _obra da civilização, 
importa antes de tudo admiti-lo pelo 
seu valor sobrenatural da verdat!e. 
"0 Estado fascista, declarou uma v,,z 
o Ouce na Camara., é antes de tudü 
.e essencialmente faHcista; o catoli
cismo o completa." Imperfeita, po, 
rem, e substancialmente viciada, a 
solução evitou na. pratica ·maiores 
conflitos ..;.. não todos, porem - e 
impediu que o germe venenoso do to· 
talitarismo desenvolvesse na Italia 
toda a virulencia de suas virtualida
des. 

Nazismo Com o nacional-socialismo 
germanico, o centro. de gravidade 
desloca·se para um plano inferior. 
Da esfera da cultura desce para o do 
mlnio da raça, de uma zona especifi
camente humana para o terreno bio 
logico, que nos é comum com os bru
tos. É uma demissão doa mais altos 
valores espirituai_s em beneficio da 
éxaltação das forças misteriosas e 
indisciplinadas do instinto. O mito dCI 
sangue, "o grande mito do seculo 
XX", encerra a chave do enigma da 
historia e traça à Alemanha a rota 
do seu destino. "As forças culturais 

' e criadoras de um . povo, diz Hitler, 
0 repousam nos elementos raciais" 

(11), e a raça gerrnanlca é a grand(I 
raça privilegiada. Todos os grandes 
:V1ªlores · de · cultura. foram por ela. 

Pe. Leonel França, s.- J. 
criados. As outras "raças são de sub·· Estado alemão é, antes e acima· de 
nomens, destituldas de capacidade tudo, um Estado racista, um Estado 
criadora "unschoepferisch". Sua que apura, defende, propaga a raç:a 
missão é. servir aos hómens nordicos, alemã e a encaminha à posição de do
nascidos para dominar e reger o minio mundial que lhe é reservada. 
mundo. Diante do valor absoluto da "0 · Estado alemão deve reunir to 
raça de' cabelos .louros e olhos azuis, <los os alemães com a finalidade, não 
tudo o mais tem apenas um valor re· s6 de selecionar os melhores ele, 
!ativo. Achamo-nos assim em face mento·s rada!s· e conservá-los, mas 
de uma nova concepção da vida, 09 tambem de elevá-los, lenta mas fir 
uma Weltansohauung, que não colo' n1ernente a urna posição de domínio" 
ca no seu centro o espirita, mas o (14). Este· valor e esta. missão he• 
sangue, e, ·como função do sang~e. gémonica da r~ça teu!a, identifica, 
todas · as manifestações da. civiliza- da com a razão de ser do Estajo, 
ção, religião, moral, direito, ciencias, constituem . um bem supremo, um 
arte, todos os ideais .de beleza; de absoluto pelo qual se deverá aferh• 
perfeição e de virtude. O hitlerísmo, a .nova tabela de valores. "A alma 
con10 os outros regimes totalitarios, popular, escreve O ·sistematizador da 
não se contenta com ser uma politi- nova ideologia., Rosenberg, a alma 
ca, pretende ser uma nova filosofia popular, função do sangue e. da raç~ 
da vida. , (die rassegebundene Volksseele)_ é a 
. Mas a raça, por si, não pode agir. 
Coletividade amorfa e desprovida de medida de todos os nossos pensarnen· 
eficiencia na afirmação. de sem; di· tos, desejos· e ações; -a medida ulti
reitos e na.amplificação de seu domi· iua de todos os nossos -valores" (15). 
nio, 0 Estado é a súa defesa e.o ins.- · Contrl as exigencias deste1 absoluto 
trumento vlsivel para atuar-lhe as não · á direito · que prevaleça,- nem 
exigenéias e assegurar-lhe _a expàn· principio moral que se possa invocar. 
são e O triunfo. o fim primordial: do A concepção. racista, afirma · Hitler, 
Estado não ·é asse_gurar O desênvoi- "não pode conceder a unia ideia. éti· 
vimento de qualquer . manifestação ca o dlteito de existir se essa idéia 
cultural humana, é, antes de . tudo,. representa um perigo para a vida ra· 

Cl'al dos portadores de ·uma etica · su cvnservar a raça. "O. Estado, doiltri· 
na Hitler, deve considerar como sua ·perior" l16>· · 
rnissiio, suprema a. conservação e o ·Diante· desta concepção do Est~do, 
:1.perfelçoamento da raça, condição instrumento. da raça divinizada, an11, 
fundamental de todos os progressos la-se o indlvlduq, .. com dignidade au· 
culturais da humanidade"- (12). "0 
Estado não· representa um fim mas tonoina e destino proprio. O seu va-
um · melo; ~ a condição de uma ele· . lor 'é todo relativo, vale como d1:1po 
vada civilização humana, não, porem, sitario I efemero e transmissor de ·ele
a sua causa. -A causa consiste na _mentos puros da . raça eleita. Deila
existencia de uma -raça idonea para parece de todo a .. personalidade com 
a civillzação" (13). . .a sua. finalidade espiritual e a int.,n-

Ei corno a raça · idon ea por exce- glbilldade dos direitos . que lhe con, 
· le:ic!a para a criação e des.envolvi-- .diQiOI!a)ll a realização. plena. 
· n1ento d<i cultura .é -'a-e:ermanica .. o As coosiiqq!ln.clas. ·"-· ~s _ ~lll.i~-ª~qe,u 

~e. Ascanio BranoãQ 

A ilusão veJJttelha, fruto da ilusão côr de rosa de .nosso lih:r9:lis~o 
vesgo confunde, baralha democracia e anarquia, co1!1u~=o e ':r1StJa?15-

mo; vocífera contra a ditadura, despotica · do total_1tansmo _ nazi7fasc1Sta, 
e aceita cheia de amores a mesma diíadura <;0lnun1st?! Nao sei po~que 
tendo amor aos bigodões de Stalin, tem od10 ao b1god1_nho de H1tle_r. 
S6 vejo uma diferença entre ambos - a do~ bigodes. Dlta?ura por di-; · 
tadura, despotismo ,por despotismo, estatolatria por estatolatna, tanto. vale. 
a do regime vermelho como a do regime pardo'. Cruz gamada ou fmc~ e 
martelo se equivalem perfeitamente como símbolos de ferrea e despotlca 
ditadura estatal. . 

Os catolicos liberais não podem e não. devem se esquecer de duas 
Encíclicas de Pio XI: - "Divini Rcdemptoi:'15" contra o comunismo ateu, 
e ""Mit Brennender · Sorge"· contra o nazismo. . . 

Hoje se volta a namorar a Russia. Ha um assanh~ento pohtJ~o em 
torno do reatamento das relações diplomaticas do. Br:i5il co1:,1-, o pais dos 
soviets. Nossos comunistoides: exultam. Tem-se_ a rmpre~ao de q~e o 
país s6 se· salvará com este gesto diplomatico. ·Estamos em guerra, ~m, 
somos aliados da Russia. E' mist~r andemos unidos em _tudo. ~ 

1 
a1! ~e 

·quem fala ou éscreve contra o comunismo ou a S8!1t_a Mae Ru~sia. Nao 
se pode mesmo criticar ou censurar a sua maJe~!ade, . St~11;1, o 

I 
czar 

de todas as Russias! O' não; é quinta-colunismo; e nazi-f~clS~o. E 
continua por aí o perigoso e fatal namoro, embalado em doce 1l_usao ver
melha! O argumento poderoso, "irrespondivel", é o d~s "releva~tes ser
viços" prestados pela Russia à causa das Nações Unidas. . ~. ilustrado 
Pe. Alvaro Negromonte, com aquela franqueza e cla~eza d? i~eias que o 
distinguem sempre, responde e argumenta com muito criter10. Ouça-
mo-lo. Cedo-lhe a palavra aqui: . . 

"E' verdade que tenha a U. R. S. S. vindo prestar serviços aos ah~
dos? Resp_eitande> sempre as opiniões contrarias e usando democrati-
camente do direito de discordar, perderemos. . 

1) A Russia não entrou na guerra para ·fazer causa comum com os 
aliados. Ma:s, agredida, defendeu-se; . . . 

2) .A Russia não se podia por ao _ lad_o. do.s 1de?1S dei:nocr~bcos, que 
lhe repugnam, sendo ela, ·como é, totahtar1a, d~tatoria~, 11mclass1Sta. 

3) Pelo contrario, ela é que foi auxiliada pelos aliados. E nem sem
pre o ·recon)ieceu com lealdade e ·retidão.. ~ão . é possível ig!'lorar . que as 

· grandes vitorias do exercito russo, por adm1ravel que ~le seJa, foram al
cançadas com material inglês e sobretudo norte-americano. Sem con
tarmos outros notaveis awtllios que o set-viço de emprestimos de guerra 
prestou à nação asiatica. Sem isto, a Russia teria sido n,:ioida e domi
nada pela Alemanha. E as · primeiras vitorias o indic~ram c?m clareza. 
Estaremos esquecidos da ansi4:!dade com. que a Russia suplicava esses 
auxilios? E das manobras que fez depois para nega-los, forçando a pu-

.blicação dos dados pela Inglaterra e pelos EE. UU.? · 
· 4) E' verdade que;" indiretamente, a Russia prestou às na~ões de

mocraticas um grande setviço. Mas -foi sem o querer. Estas e que se 
aproveitavam dela. No com·eço da guerrà, ela esteve de palanque_. . • . 

5) Mas não inteiramente. De fato, se, numa. guerra, as razoes m1-· 
litares não pesassem muito mais que as .. politicas, a declaração de guer
ra da Inglaterra e da França teria sido, ao mesmo passo, à Alemanha e 
à-· Rusi;ia. Ninguem se esqueceu ·ainda. que· a guerra rebentou por· causa 
da agressão à Polonia - a nação martir, sacrificada e. injustiçada por ini
migos e amigos! Ora, o procedimento da Russia com a Polonia foi · de 
suprema indignidade. Tal como a Italia fez com a França, ela apunha• 
lou a Polonia pelas· costas - e os dois tigres dividiram entre si, .frater-
nalmente, os despojos. · · · 

6) Se a .'guerra tem mesmo em vista defesa dos direitos da pessoa hu-:
mana (comti se tem mil vezes repetido), se visa ao restabelecimento da 
democracia, é mais do que evidente que a Russia está lutando contra a· 
Alemanha, mas. não em Ausa comum com os· aliados. São causas dife
rentes, , E tão diferentes que a declaração da decepcionante. e amar~a 
conferencia da Criméia fala expressamente em forças democrabcas e anti
fascistas, tão certos estão os aliados de que ha. forças anti-fascistas que 
não são · democraticas. . .. 

' 7) Tão certos estão .disto todos os que conhec!lm as causas e o curso 
da guerra, que não ha quem não preveja que isto vai terminar em bata• 
lhas nas quais os paises democraticos .não terão·mais a Russia a seu lado, .• 

8) Sim, porque a Russia · não se modificou. Não se modifica tão · 
rapidamente um homem, quanto mais uma nação. E menos ainda um 
povo trabalhado por educação totalitaria e prolongada. Creio que não 
será preciso-· provar que os ideais, a doutrina politica e os · processos co
munistas· nada .. mudaràm. Quem leu "Um mundo só''., :de- Wilkie viu 
cómo de Stalin a llitler' a diferença é apenas de bigodé. 

9) A politica de expansão dos totalitarios é · identica. Os aliados 
:fizeram os maximos esforços para alcançàr o rompimento diplomatico 
das nações latino-americanas com o "eixo", p_orquê,. entre outros moti
vos; sob as garantias diplomaticas, era facil a propaganda política e 
doutrinaria. O caso da Argentina, reduto, da a_tividade nazista e ponto 
de irradiação da corrupção germanica na America, continua em evidencia. 
· 10) Para o comunismo ..._ ~tão totalitario como o nazismo, e tão çon~ 
denavel como ele - o exemplo do Mexico e do Uruguai são por demais 
expressivos! Os que os ignorarem, informem-se com segurança, meçam 
a atividade russo-sovietica naqueles países, estabeleçam a co.nhecida re
lação entre causa e efeito - e depois opinem para o Brasil". 

Querem nos amedrontar e insultar chamando-nos_ quinta-colunas 
quando combatemos.o comunismo. Por ventura. nós. os que defendemos 
a causa da Igreja de Cristo não temos tantas e tantas vezes saido a can:
po e rebatido corajosamente os absurdos do paganismo totalitario de Hi
tler e as ·pretensões fascistas no domínio espiritual? Somos de uma co
luna, somos da eterna coluna· de pedra, a coluna de Pedro! E enquanto 
finnes na rocha de Pedro, na éterna coluna da verdade, jamais nos ca
laremos diante do erro e da mentira, da astucia e .das manobras sata
nicas dà perigosa diplomacia comunista. Iludam-se nossos catolicos Iiber• 
rais, democratico-sovieticos, namorem os bigodões de Stalin, promovam 

· as relações diplomaticás do Brasil com o país dos soviets, enfim, derre
tam-se de amores pela Russia. Veremos um dia se o Papa e nós que 
obede_cemos e ouvimos a voz do Papa, temos razão! 

destes principias deixam-se facil
mente entrever. 

Pará. apurar e def.ender · a raça, o 
Estado invade. o dominio da vida in
dividual, Manda esterilizar os que 
lhe ·parecem Incapazes de reprodução 
eugenetica. Nega os mais comezinhos 
direitos civis aos que julga uma 
ameaça à pureza do sangue nordico. 
Monopoliza a educação das novas 
gerações e a ·orienta no sentido de 
um materialismo biologico . radical. 

(CONTINUA) 

6) "Per 11. fascista, tutto ê nello 
Stato, e nul!a di lf1l)ano o dl splrltua· 
le es!ste, e tanto ,w,no !ta valor,,, !uo
rl dello Stato. ln tal senso il fascls• 
nfo é . totalitario, e to· . Sta to fascista, 
sintesl e unltà dl og111 valore, Inter· 

,preta, svlluppa e potenzla tutta la 
vlta dei popolo", "Lo Stato, -infattl. 
come volontà etica un1versaJe, é Ja. 
concez1one del!o Stato, della sua es· 
senza, dei suo! complt1, ·ilel!e sue fl· 
nalità.. .Per iJ fascismo Jo Sta.to é. un 
assoluto, davante a! qual& lndlvidul e 
gruppt stino il relativo". .Mussolini, 
Fascismo, na 1':nciclopedia Italiana, 
Tre..-es, Treccanl· l'ummlnelll,. t. Xl V, 
1932, pp, 848, 856, 1':scolhemos, multo 
de ,caso pensado, esta fonte, por se 
tratar de · uma exposição doutrinaria 
elaborada em- plena maturidade da 
doutrina e do regime, no silencio do 
gabinete, longe dos entusiasmos e 
exclta(:ões deformantes dos- discursos 
às massas. 

7) "L'inct,viduo e ln runzione es-. 
cluslva dell"o · Stato". Enríco sa111s, J 
presupposti tondamentall _ dei n,p1ior• 
ti fra individuo a Stato l"asclsta, M1• 
lano, L938, p. 144. E à. pag. at7; "L'ln• 
dividuo' ê materia (ma.teria nobllis• 
sima) che lo t:!tato lnfornia". 

8) ".Per la dottrlna fascista, lo 
Stato ha come fine «e medestmo, vale 
a. dire, la clvilità, ln quanto contenu
to della ºclttà.", cioé rtello Sta.to stes
so; e qulndi _come potenza. Senza d1 
cio. sertza, cloê, questa exclusl va ctes
tinazlon-.1 tntrlnseca, ló Stato . non sa-
1·eble plenamente sovrano, vale'a dlre 
autarchlco, como la nuova consctem,a 
-lo esige". Carlos Costa.magna, Dottrl
na dei fascismo. 'l'orlno, 1935, p, 163, 

9) "L'ltalle a.ctuelle. est l'expres• 
ston . d'_un _ .l:lta_t ~thlque . et aolrituel 

qut est la fus10n complête de l'indl• 
vidu avec l'~tat, du p~rtlculier a.vec 
la collecttvitê, de l'un a-vec le · tout. 
C'est 1a. Í'ldéat1lê de Ia nouvelle con• 
ceptlon de l'Etat: cette sptritualltê, 
cette rellglon social e ... " · U. Uera.ce · e 
A. Assa.nt, L'Etat fasc1ste, Mora.no, 
edit. t>laples, 1935, P. 49. 

10) "Lo Sta.to fascista é Sta.to .etl• 
co: a questa deflnlzione si ê data una 
duplice porta.ta. O s'Jntencte ch'esso 
a,gisce ln conformltà dt una legge eti• 
ca $Uperiore.,., ma una slmlle con• 
cezio·ne porta all'annullamento deli' 
autonomia dello Stato medesimo, che 
verrebbe considera.to come uno. stru• 
mento di ideali ettcl non propJ:'.I, Ov
vero s'intende ch'esso índice alla .Na
z!one ·la sua legge et!ca facendone 
una norma dl azlone per tuÚI", An
tonio Canepa, Sistema dl dottrlna. dei 
fascismo, Homa, 19>7, X V, vol. 111, 
p; 123: 

11) "Dle lrnltur - und wertblldên• 
a·en .Kr.aefte wesentl!ch aur rass1s. 
clten J,;lemen ten beruhen ". A: Hitler, 
!llein Kampf, p, 430, 

12) "Vér Staat also_ s!nngemaes a.Is 
seine hoechste Aufgabe dle Erhaltung 
und Steigerung der ·Hasse zu betraclt• 
ten hat, dlese Grundbedingung a.Iler 
menschltchen Kulturentwlcklung". Op. 
cit. p, 430. 

13) "Ver Stàat ke!nen Zweck, son• 
(lern eln Mittel darstellt. Er 1st wohl 
dle Voraussetzung zur .l:lildung immer 
hoeheren menscltltchen .Kultúr,.,al!ein 
n ich"t · die Ursa.eh e. dersel ben. Viese 
liegt vlelmel1r ausschllessllch lm Vor
handensein elner zur .Kultur befaehlg
ten· Hase". Op.· clt., p, 4a1. 

14) "Das deutsche Helch soll ais 
Staat alie Ueutschen elnschltessen 
mit der Au"fgabe, aus dlesem voike 
dia wertvollsten Bestaende an rass!s
clten Urelementen nicltt zu sammeln 
und zu erhalten, sondern langsan und 
sicher zur beherrschenden Stellung 
emporzufueltren" Mein .Kampt, p. 439 
- cr. ainda p. 4ó6, 476 e passtm. 

15) A. Hosenberg, Ver Mythus des 
:io Jahrhunderts, p. 655, 

16) "Alletn sle (a concepção ra
ctsta) Kann auch tener· eth1sche11 ldee 
das .t,Jx1stenzrecht ntcnt zubllllgen, so
tern ctlese ldee etne 'uefahr fuer das 
rasslsclte Leben der 'l'raeger elner lto
ehren Etltik darstellt". Meln Kampf, 
p. 421. A tract'ucào oras11e11 a a·o l\leln 
Kampr · ("Não pode aprovar a ldê!a. 
etica do <lire!to _à existencta se, et~." 
l\11nlt_a luta,"· p. 319 l não correspon<'!~ 
(:Olll !félelldil,d() A' tPYtC 8,l8lllà0, . 

:'.I 



A Consagração das Nações ao Imaculado Coração de Maria 
A CONSAGRAÇAO DA ARGENTINA 

A Argentina é, desde ljl43, a Republi
ca. do Coração de Maria. 

Pela voz unanime e concorde dos seus 
Sagrados Pastores, a vizinha. Republlca 
do Prata foi, em sua totalidade, coma
grada. ao Imaculado CoraçãQ de Ma.ria. 

A Argentina é por conseguinte, patri
ruonio, feudo. pertença. e dote do Cora
ção de Maria. 

Abriu a. ruarch& triunfal •das Consa
grações Cordimarianas naquela. ca.tolica 
nação, o Eminentissimo Cardial Copello, 
Arcebispo de Buenos Aires e Primaz da 
Argentina, seguindo-lhe o exemp1o to· 
dos os demais Arcebispos Metropolitanos 
e Sufraganeos, que consagri,.ram sua.s 
respectivas Arquidioceses e Dioceses. 

Através destas modestas linhas pre
tendemos destaca.r, pelo seu brilho irte• 
guala vel e pela sua extraordinaria re
percu.ssão, a Consagração dJI. Arquidio
cese de Buenos Aires, dedicando a .,<;e• 
guir, algumas notas resumidas aos fa.tos 
ruais salientes das Comagrações de al
gumas outras Arquidioceses, coRo San 
Juan de Cuyo, Santa. Fé e Cordoba.. 

A CONSAGRAÇAO DA ;\RQUIDIOCE
SE DE BUENOS AIRES AO IMACULA-

DO CORAÇÃO DE MARI.A 

A comagração da Arquidiocese sie 
l3uenos Aires ao. Imaculado Coração dr 
Maria revestiu os caracteres de um ver
dadeiro acontechncnto não só pelo mo
tivo de se tratar de uma metropole como 
:Buenos Aires, a capital mais populosa 
de toda a. America Latina, e possuir a 
·~ede de um cardial da Santa Igreja Ro
mana, como pela. imponencia e pompa 
das belas cerimonias que a precederam 
e acompanharam e a. Influencia decisi
va. que exerceu na Cônsagraçãç, das de
ma ls Arquidioceses e Dioceses da. Re· 
publica. 

A DATA DA CONSAGRAÇÃO 

De acordo com as determinações de 
S. Emcia. o CardiaJ Copello, baixadas na 
;sua oportunlssima e lumlnoslss!ma Pas
toral, a. data fixada para a Consagraç'ão 
ioi dia 15 de agosto, festividade da As· 
sunção de Nossa senhora. aos céus. Alem 
da Catedral MetroJ)O'litana, em todas a.a 
lgrejas Matrizes, capelas, Colegios, Ins• 
tituições Catol!cas, etc., e confoi:mJ a.o; 
jnstruções da mesma carta· Pastoral, da.
ta.da. a 24 de Ji...tho de I 943, devia ser 
:feita com a. maxima solenidade o ato da 
consagração ao Imaculado coração ó.e 
l,faria. 

OS SOLENES TRIDUOS PREPA, 
RATORIOS 

Em cumprimen!-0 a outro dos dispv . 
·sitivos do Eminentíssimo "'urpurado, to• 
dos os Templos e Capelas da Arquidio· 
~ese, ornamentados com as suas .melho-
1·es galas, celeb1-aram solenes. e fervoro
si..ssimos Tríduos preparatorios em que 
niversos oradores sacros se Incumbiram 
de explicar ao povo a significa{,ão do ato 
d?. comagração e a origem do culto ao 
Coração de Maria propagado princlpal
lllente por São João Eudes, São Leonar• 

· do de Porto Mauriclo e pelo Beato An
: tonio M. Claret, Fundador dos Padtes 
' Claretianos. 

Nes.se concerto admiravel de. vozes e 
:preces ao- !maculado Coração de Maria 
em que rivalizaram todas as Paroquias 
do Arcebispado, merece uma referencia. 
horu·osa a. Paroquia do Coração cie Ma
J·ia da. praça "Constitución" aos 
euidados dos Padres Claretiar,os, pois 
entre todas primou pela sua magnifica 
ornamentação interna e externa, pela 
,numerosa e seleta concorrencia que to
das as noites enchia as vastas naves do 
:::antuario cordimariano, pela ~loquen
eia arrebatádo1·a dos oradores sacros e 
pelo fervor e entusiasmo das preces dl· 
yigidas ao excelso trono do maternal co
xação de Maria. 

'A PROCISSÃO LUMINOSA 

Todas essas solenidades preparatorias 
culminaram no dia 14 de agosto, ·vespera 
do grandioso acontecimento da Coma
gração numa deslumbrante · Procissão 
luminosa que devia conduzir triunfal· 
mente a imagem do Imaculado até a. ca
tedral. 

Partiu o imponente prestito da praça 
"Constitución ", tota:Jmente tomada pela 
multidão que desejava prestar aquela ho- · 
menagem ao coração de Maria. Sain• 
do da. Igreja Paroquial dos Padres Cla
retianos, o magnifico andor do co1:a. 
ção de Maria foi passar por entre on
das de povo que se ajoelhava à passa• 
gem da. carinhosa Mãe; ornada de flo
res e clareada por luzes· fulgentes. 

Ao chegar à praça de Maio, foi aco
lhida pela multidão que ali estaciona
va por entre delirantes aclamações e 
numero~as palmas em meio a um diluvio 
de flores que caiam sobre a 1magem e 
o seu andor, tudo isso realçado aos sons 

!(l1ARELHOS 
.,paraCHÂeCAFÉ 
·modernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
Podem ,a, adquirido, 
lambJm em JQ paga• 
menta, pelo "Plano Suavtr". 

Pe. Valentim A. de Maria, C. M. F. 
de uma marcha de clarins e tambores 
e duas bandas de musica militar. 

Durante o trajeto um sacerdote. o 
Padre Placido Vicente, C. M. F., ia des
de um alto falante, dirigindo a procis-

• são com insti-uções e oportunas alocuçÕ!'s 
Intercaladas de orações e canticos co
reados pela enorme multidão de fiéis que 
acompanhava, 

Por volta das 20 horas chegava a. pro
cissão às portas da catedral. Na nave 
central do magnifico Templo Metropo
J!tano encontrava-se o Emo. cardial co
pello paramentado pontlfi~mente para. 
·receber a ima.gem que entrava espargin• 
do benr.ãos e sorrisos. 

A, Imagem foi colocada em rico. tro
no, adrede preparado, debaixo de uma 
das arcadas do templo catedral, fican
do ali exposta. à visitação dos fiéis. 
A seguir, o Paroco da Igreja Matriz do 
Co1·ação de Ma.ria, Padre Pedro Serra, 
em breve, porem bonita alocução, agra• 
deceu a. Ingente multidão que se compri
mia dentro e fora. do recinto sagrado, 
aquel.as apoteoticas homenagens que .~a
bava. de prestar à sua excelsa. Rainha e 
Mãe e recebida a. Benção de Sua Emi, 
nencia, deu-se por encerrada aquele. mai:• 
uifica jornada. de é. 

A CONSAGRAÇÃO 

No dia 15 de agosto tran,sbordou em · 
delírio a. cerimonia do. Consagração. As 
10 horas Sua Eminencia. o ca.rdia! ar
gejjltino c~J,,b'rcu a. Missa Pontifical. 

A seguir, Mons. Solarl anunciou aos 
fiéis que o Emo. Cal'd:~ l ia consagrar 
a Arquidiocese ao Imaculado Coração de 
Maria com a mesma. formula com que 
Su:?, Santidade Pio XII consagrara-lhe 
o mundo em 31 de outubro e 8 de de· 
zembro de 1942. 

Todos os fiéis iam repetindo em .voz 
alta e em atitude de profundo recolhi
mento as palavras da formula consagra.•. 
torta. · 

A noite, em tOdas a.s Igrejas, Capelas 
e Colegios, repetiu-se a expressiva. e to• 
cante cerimonia. 

Para. ·reconduzir a Imagem do Ima
culado coração de Maria ao seu Tem
plo dJI. praça Constituição a enorme mas• 
sa de povo que se acotovelava 
dent~o e nas adjacencias da Catedral, 
organizou-se em procissão, reproduziu· 
do-se as cenas comovedoras e lndescri• 
tíveis do dia. anterior. 

A CONSAGRAÇAO DAS DEMAIS 
AltQUIDIOCESES DA ARGENTINA 

Consagra<1ão _da. Arquidiocese de San 
Juán de Cuyo - Para avaliar em toda 
a sua emociona.nte grandiosidade ·o no
bre e tocantç gesto do Exmo. Sr. Arce
bispo · daqulia. Arquidiocese argentina, 
cumpre recordar o tragico a.contecimen
to ocorrido na noite de 15 de janeiro de 
1944 em que um medonho terremoto des
truiu em poucos minutos quasi toda a 
cidade de S. Juári, Inclusive a catedral, 
o Palacio Arq·uiepiscopal e mais de 30 
outra.s Igrejas em toda. a Arquidiocese 
e Prov!ncla. 

O abnegado e apostolico ·Prelado, D. 
Audino Rodriguez e Olmos, anunciou 
desde as ruínas do seu Palaclo, através 

· de uma fervorosa e comovente · càrta 
Pastorat··datãda a 25 de março do Arto · 
Eucarístico Argentino de 1944, o gran
de acontecimento da Consagração ofi
cial da sua querido. Arquidiocese ao Co
ração de Maria, que se verificaria ao 
ar livre, a falta. de catedral, no dia 25 
de maio des.se mesmo ano de H/44. 

O ilustrado e apostolico Arcebispo Cor
dlma.riatlo, excogitando um melo de 
salvação m.aterial e mora.! para seu pavo 
e grei, resolveu recorrer ao "I1·is de 
Paz que interpõe entre as iras do Céu e 
os delitos do mundo'', confiando em que 
a cidade de s. Jµãn, dai por diante, 

VIVA LIVRE DE TREMORES 
REPETINDO CADA DIA 
ô CORAÇÃO DE MARIA 
ROGAI PELOS PECADORES. 

Coluna. b.endita e inabalaveJ que1• o 
Exmo. Prelado que seja o Coração de 
Maria, não tanto para sustentar as Í1a-

bltações pereciveis dos homens, quanto 
as moradas de Deus que .são a.is alma.is. 

No dia 25 de maio de 1944, data pre• 
viamente designada· pelo Exmo. Arce
bispo para a Consagração, congregaram• 
se na praça pub1ica todos ·. os coleg!os 
catolicos, o. Clero, as Comunidades Re
ligiosas e o povo, em numerb apro~lma_. 
da.mente de 50 mil pessoas. Presidiam. 
o ato, alem do Exmo. sr. Arceblspo, 
Mons. Audino, as autoridade& cMs e :mi• 
Jitares. Assistiam tambem o corpo de 
Bombeiros, o esquaclrão de segurança e 
o reghnento ali aquartelado com as ban
das do Exercito e da Policia. 

Conclulda. a Missa. o!icial celeb1·ada 
pelo Sr. Arcebispo, S. Excia.. Revma. ~eu 
a. formula de consagraçã_o. 

A Arquidiocese e Pr<>vlncia de S. ;'Juán, 
com o Sr. Arcebispo e interventor fe• 
deral à frente, deram belo. exemplo· de 
compreensão do 11tu.al momento hlstori
·co, proclamando "o Patronato do .. Ima
ctrlado Cor.ação d~ Maria e perpetuando 
o auspicioso. acontecimento da Consagra, 
ção com a construção de um Templo 
Votivo ao mesmo Imaculado· cor~ção". 

CONSAGRAÇAO DA ARQUIDIOCESE 
DE CORDOBÀ 

Conforme fôra previamente anuncia• 
do em magnifica. Pástoral do Arcebispo 
Metropolitano, D. Fermln La.fitte, o ato 
da Consagração da. Arquidloce.se de Cor
doba realizou-se no dia 15 de agosto' 
de 1944. 

As cerimonias foram simplesmente 
grandiosas; um novo e glorioso triunfo 
do coração de Maria. . 

Uma inteligente .e ativa. pro~ganda 
prendeu o fogo no,s corações: conferen. 

, cias pelo radio, projeções no cinema, ar
tigos pela. Imprensa., profusa distribui• 
ção de prospectas e folhetos de propa
ganda, etc., etc., nada se· descuidou com 
vistas- ao grandioso acontecimento. 
· o resultado· coroou as espersnças e a. · 
preparação. · 

No dia. 13 em solenlsslma. Procissão 
fol tramladada a imagém do Imacula_. 
do Coração de Marit., de sua Igreja pa.ra. 
a Catedral. No dia. 15 o Prelado· cele• 
brou Missa. Pontifical · com o concurso 
coral do seminarlo e sermão pelo Rei
tor do mesmo seminarlo, 

A tarde congregou-se . novamente. a 
multidão, desta vez na. praça publica. em 
!rente à catedral. Ali estavam todos os 
Colegios e comunidades Religiosas. 

A imagem do Coração de . Ma.ria em 
triun_fal "Ca1eça" deu volta à. praça co
mo que em revista à multidão, escol• 
ta.da por mil Clerigos, revestidos·· de so
brepeliz e presididos todos pe!Q Exmo ... 
sr .. D, Lafitte, ladeado por seu. CIÍ.bido 
e acompanhado da3 autoridades civis, 
militares e universitarias. 

ta1 foi o quactro empolgante que ser- · 
viu de apoteotlco cena.rio em que sua 

· Excia. fez a Consagração . da Arquidio
cese ao· Imaculado CoraçáQ de Maria.., 

, { , .. 

Jl CONSAGRAÇÃO DA ARQUIDIOCE· 
SE DE SANTA FÉ , 

(Re~ubllca argentina) 

Tambem a. Arquidiocese de Santa. Fé 
seguiu a. traJetoria. das Dioceses cordi-
1nar!anas. A Pastoral do Sr. Arcebispo, 
já publicada nestas colunas· do LEGIO
NARIO, está impregnada. de fervor ma
riano. "Como não dedicar, escreveu, de
voção especiallsshna ao coração de Ma
ria; se a vida, amor e todo o ser hum.a
no passaram desse Coração. ao Sagrad.o 
Coração de Jesus?" No altar de uma 
pi-aça publica. ficou três dias a imagem 
do Coração de Maria, havendo pel'
manente guarde. de honra, revezando-se 
Sacerdotes e fléis, dia e noite, nas ho
menagens e orações. Resultou o ma.lar 
triunfo conhecido a procissão. da con.sa• 
gração onde reluzia aos reverberas do 
sol um 0 bosque de ba.ndeirns e onde for
migueava incontavel multidão de. povo. 
Inaugurou-se um monumento ao Ima
culado Coração de M:arlá. descerrando . o 
véu que o encobria a suprema autorida
de da Provlncla, entre estrondosa salva 
de palmas e Incontida aclamação po
pular, 

Uma p~gina de, São 
.Francisco de Sales 

"Não somos homefü senão porque pos
suimos a razão. No · entanto raramente 
se encontram homens razoaveis de ver

da:Ze. Porque o amor pro,,rio turba fre
quentemente nossa razão e nos conduz 
pouco a pouco a_ mil Injustiças que 'po1 

pequenas que sejam, não deixam de se1 
1nuito perigosas. 

São semelhantes a essas rapozinhas 
de que fala o Oantico dos Canticos: não 
nos incomodamos com elas, porque São 
pequenas e, toda,;ia, causam grandes pre
juízos ás vinhas, devido á sua quanti• 
àade. Pensai nisto e julgai se os exem
plos que vos vou citar não constituem 
verdadeiras injustiças; 

Costumamos acusur nosso proximo por 
pequenas faltas, ao passa que a nós 
1nesmos perdoamos faltas bem mais gros• 
seiras ... Gostamos de vender caro e com
prar barato. . . :>ara os outros queremos 
j1tsti,;a; parn nós, trivares .•. Q~eremos 
quJ todo mundo ouça de bom grado nos
sas palavras, e· no entanto somos suscep
tiveis até o excesso a proposito de tudo 
aquilo .que se nos diz... Q1tereriamos 
que nosso vizinho nos vendesse os seus 
bens. Não é justo q1te ele os :, nserve, se 
istc, lhe agrada? Irrita-nos s1ta oposição. 
Não é razoavel que o1 irrit~ nossa insis
te1.cia? ..• 

Se. amamos um genero de exercício, 
desprezamos todo o resto, í!epreciando 
aquilo que ·não é de nosso gosto. ·se não 
nos agrada alg1tem que nos estetà sti
feito, achamos ru.i'l'l tudo aquil'I qtie sai 
de s1tas mãos e nlfo cessamos 1\ossas re• 
crimlnações. Ao rontrar:o, se alguem nos 
cai em graça, tudo que esse alg1tem fi
zer nos parece bem não havendo falta 
sua que não desaulpemos . .• 

E-rn t1tdo preferimos os ricos aos po
bres, embora não . sejam de melhores 
qualidades nem mais virtuosos. . . Exi
gimos com rigorosa exatidão aquilo que 
M nos deve, ao passo que não gostamos 
de cumprir nossos deveres senão á 
custa de muitas · compensaaoes . .• 
Censuramos todo mundo com muita fa· 
cilidade e desgostamos a.s censl/,ras 
'alheias a nosso respeito. , , 1 

1 Estimamo;; ~ wn, alta, ll.GJjg_ fill!!{~ 

lo q1te fazemos pelo proximo e contamos 
por nada aquilo que se faz. por nós ... 

Numa palavra: temos doir corações 
.como as perdizes de Paflagonia. Um 
deles é doce, caritativo, indulgente pa

, ra nós . mesmos. outro é duro, severo e 
rigoroso para o· proximo. Temos dois 
pesos; mn' para pesar nossos interesses, 
cm proveito nosso, outro para pesar os 
do proximo, em se1t detriment.i • .• " 

( Da "Introdução á Vida Devota;'') 

O CRISTIANISMO .NA FRANÇA 
Dois Sacerdotes catollcÓs, Pe. Codin 

e Pe, Daniel, que trabalharam por 10 
anos como missiona.rios p'opulares .nos 
distritos operarias de Paris, escreveram 
suas experienciac num livro sob o titu
lo de "La France un pays de mission?" 
Neste livro os autores distinguem na 
França como que três países diferentes: 
a França da cultura e pensamento cris
tão, onde os cristãos praticas são relatl~ 
vamerite numerosos; a. França ainda. !!S· 
sencialmente Influenciada pelo Cristl.8.· 
nismo, mas onde este iá. não é pratl• 
camente realizado e, finalmente a. cres
cente França que encontram princlp,a,l· 
mente nas cidades industriais, e que 
nada mais sabe de uma tradição nem 
de uma moral cristã, onde reina um 
paganismo total, um vazio até mesmo 
das formas mais simples da civilização 
crlstã ocidental. A extensão desta 
França pagã é descrita.. por uns nume
ras bem sugestivos: "Um, Padre custou 
a achar em uma Paroquia de 40.000 ai• 
mas, 12 opera.rios cristãos. De 70.000 
mulheres que em 1943 'foram voluntaria• 
mente trabalhar na 'Alemanha, apenas 
30 declararam a.o Capelão serem "sim• 
patizantes do Cristia,nismo", e destas 
apenas 10 era.m catollcas". "Oevemos 
lealmente cdnfessar, continuam os auto
res, que no alio de' 1943, a Boa Nova 
c1·lstã não chegou a mllhóes, e tnllhóes 
de homens, na França. E os circulas 
a que ela atinge, as comunidades cris• 
tãt, ti·ru1cAm-se em si mesm2,s ç9m iut• 
g,g ~ ll.lll .conta210 ,sllltUYil "~ 

/I.;EGIONARIO 

PERGUNTE AO SEU FARMACEUTICO ... 
e ele certamente responderá que, de fato, desde · a l'undação de sua íar
macia, o remedia mais prncurado e o melhor para o tratamento da~ im· 
nurezas do sangue, é o Depur,ativo-Tônico 

= 
energ'{cõ auxtliar no tratamento da · ;:;ifilis e todas· suas conseq\1~ncias: 
Dôres reumaticas nas juntas, ·nos .ossos e .nos muscuks; comkhões no• 
turnas, ferida:; antigas, fistulas, ulcerações generatiwdas; queda do. cabelo, 

. barba e unhas; fraqueza, emagrecimento, falta de memcria, etc. 
Siga o conselho de seu farmaceutico e torne, ho_je mesmo, este valioso 

.regenerador do sangue. 
N.o 105 EC 

. ' 

FEDERACÃO . MARIANA FEMININA 
CAMPANHA DO "TERÇO l'ELO E 

PARA O EXPEDICIONAlUO" 

Atendendo, -prontamente, a.o apelo de 
seu amado Pastor, as Filhas de Maria jã 
.enviaram grande numero de terços, à 
sede da Federação, afim tte satisfazerem 
o desejó dos nossos soldados que, nas li· 
nhas da frente Italiana, combatem pela 
nossa patria, pela conquista de um mun
do melhor, pelo. reinado da paz e da 
justiça, entre os homens.·\ Esses no.s.ws 
bravos Lrmãos, compreendendo o valor 
dessa. arma. .que tem alcançadü', para 
muitos, vioorias no tempo e a gloria 
suprema na. eternidade, pedlram terços, 
ruanifesta.ndo,. a1SSim, uma confiança 
!nabamvel, ria intercessão da . Rainha a 
quem · saudamos, repetidas vezes, des~ 
fiando as contas de seu rosar!o e cuja 
proteção imploramos, fazendo chegar, 
até a.o; alturas do Céu, ·a.quela doce pe
tição: "Rogai por nós,' pecadores, 
agora e na. hora. de nossa morte". . . E 
o . seu pedido encont.rou eco nas forças 
da retaguarda... . Uma pa.Javra de D. 
Carlos Carmelo, · anunciou 1l Inicio da 
campanha e já em suas mãos bri• 
lhou o primeiro terço... Outrós se ·Ihe 
junllllram. É !oram dezenas, centenas, 
milhares de terços que se amontoaram 
em piramldes, Jlll, C1!ria, para a 
p1!1meira remessa co,etlva.. O exlto · tles-
6& primeira. etapa da campa.nha. nos as
segura que teremos terços não .só para 
todos os expediclonari~. · da. . Arqui· 
diocese, como para. os de todo o Bra:;il. 
Movimentaram-se não .só M, associações 
marianas,. como outros ·sodaliclos, reli
giosos e associações de élasses, nutria. 

'. perfeita. ·união de vista:;,- Para. essa 
primeil;a remessa . a. Federação contri·· 
buiu corn, alguns milhares, · esperando, 
porem que novas t>fertas sejam feitas, 
quanto .antes, para que a. '.nenhum. sol
dado brasileiro. falte . essa. preciosa 
arma de fé. 

Se tão be1o é este movfa1entÔq~eÕs 
no~os ·olhos· contemplam, mais belo ain• 
da deve ser o que se p~a. no recessõ 
das almas que oram, que rezam o ter• 
ço pelo nosso Expeél!clonario, pelas .suas 
familias, . pela. . paz, A Federação es• 
tá solicitando das sras. presidentes de 
Pias Uniões obedeçam na. recitação do 
"Terço pelo Expedl~lonario" a mesma 
escala. organizada pa1·a ·. -0 "Rosa.rio Vi
vo", quando nos "prepara.vamos para o 
IV Congresso. Eucaristico Nacional, bas
tando que seja. respeita.do o d.ia desig
nado para. a Pia União, e fica.ndo à Ji
,•re escolha. da. Filha. de Mal:i.a., o hora-
1·!0 para essa piedosa i-ec!ta~ão, que tan· 
to pode ser colet1va como · ps.:ticular . 

PASCOA DAS FAMILIAS DOS 
CONVOCADOS 

Ha um gesto qun revela a alta compre
ensão qlle possue a Leg·iüa Brasileira de 
As.sistencia das nec~s.sidades espirituais 
de todos. r. a. realização do. l'ascoa Co
let!v& elas Familias dos Convncad,'lS, que 
aquela entidade promove, anualmente, 

A .teglão Bras!leir~. de Ass'.'.tcncia en• 
tregou este ano à Federação Mari~,na Fe
minina. os trabalho~. quer de propa'l;an
da, quer de realização desse imp~r~an• 
te movimrnto espiritual. Afim de cor-
1·esponder ao apelo da 11,iõ.o a direto-
1·1a da FeJeração está empenhada em 
organizar com o concurso das Pias 
Uniões seu plano de a_ção, recomendan
do a todas as Filhas de Maria que co
laborem, com sua-:; orações, para. o exi• 
to dessa campanha, quando não pude
tem participar· ativamente pelo traba-, 
lho que será realizado, junto às fami
lias dos convoca.dos, 

PIA UNIÃO DO COLEGIO NOSSA 
SENHORA DE SION 

Continuando no seu programa de apro
ximação da., Pias Uniões, com o fim de 
dar a. conhecer-mutuamente as realiza
ções desses nucleos marianos femininos 
que trabalham, não· só para o aperfei
çoamento individua) de sua:; associada.s, 
como nas obras de apostola.do, a 
Federação 'teve o prazer de. ouvir, em 
sua ultima reunião, realizada na Curia, 
a. palavra ·da srta.. Ruth Berllnck, re
presentante da Pia. União do Colegio 
Nossa senhora de t3.1on, que discorreu 
sobre a vida dessa 1associ.a.ção, uma das 
mais antigas da ca.pital. 

Damos a seguir essa. palestra que po
derá. servir de estimulo . às associaÇ6és 
mais novas, pois, a experiencia de 
outrem tem o poder de despertar, em 
nós, a conciencia de um · valor que de
veremos fazer render para · a gloria de 
Deus e honra de Maria Santissima: 

"Com a abertura do co1egio de Sioll 
em São Paulo, foi, tambem, erecta, ca
nonicamente, em 1901, à congregação 
é!as Filhas de Maria, agregada· a Prirn.a 
Primaria de Roma. 

Teve como primeiro :Diretor Espiri• 
tual ó Jtevmo. Mons. Camilo. Passa!ac
qua, sacerdote de meritos ·invulgares a. 
quem São Paulo deve tan'tos beneficias. 

Foi prhneira o'iretora a Revma. Ma
dre Gaetana e sob a segura orientação. 
de ambos a Congregação se . desenvol
veu, contando entre os · prhneiros mem
bros 8 congregadas recebidas em Juiz 
de Fora. 

Pouco a pouco, guiado pelas bo_ndosa.s 
Irmãs, a. vida de piedade da · Congrega
ção se ,intensüicoú, abraçando as diver
sas obras de apo.stolado tão recomenda
das pé!as nossas Regras. 

Na reunião de . ma.lo. de 1905, flcou 
resolvido dar Inicio- à piedosa. pra.tida da: 
comunhão de saba.do, em honra de Nos
sa Mãe Santlssima e pela, intenções da 
Congregação. Em f!ru; de 1905, foi lan
çada a ldéia da formação de, uma bi· 
bl!oteca, afim de · proporcionar leitura. 
•ã e wtrutlva. à.~ tm.~ de Ma.ria.;, sua. 

Instalação ~e realizou, ein junho de 1097, 
e desde então tem sido bem frequentada .. 

A Revma. Madre Superiora . propôs 
tambem a criação da Obra. dos Taber
naculos, acolhida: com grande jubilo e 
sem tardar as Filhas de Maria. come
çaram a. trabalhar para as Igrejas 
pobres. 

Todos os anos, aesde a instalação da 
Cpngregação, as Filhas de Maria con
sagravam alguns dias ao reth"o espiritual 
feito com a.is alunas do colegio. Em 1907, 
porem, pela. primeira vez, o retiro foi 
exclusivamente pregado para as Filhas 
de Maria. e, desde então, essa pratica 
salutar vem sendo -cumprida com re
:gula.r!dade e grande proveito para à. vi• 
da esplrit,ua.1 da Congregação. 

A partir de janeiro de 1921, resolve
ram que haveria 11, celebração da santa 
Mi&sa, com comunhão geral, nos dias de 
reunião. 

Até essa dáta, as reuniões ,constavam 
da. pratica. pelo Revmo. Diretor e uma 

. leitur,á, espiritual pela. Revma. Diretora, 
· durante a qual trabalhavam para os po• 
bres f!nal12ando-se com a. benção do 
Santíssimo Sacramento, 

Em maio de 1921, ·inaugurou-se a cos
tura . para a · !nfancia desprotegida. As 
reuniões . efetuaram-se · todas as sextas
feiras. Um a.no mais ta.rde, sob os ln• 
centivos das benemerltas Irmãs de Slon, 
foi criada a Escola São Teodoro, desti • 
:nada. a socorrer as cr!ançMi' pobres. Nes
sa ocasião, houve. uma bela exposição 
com cerca de 1.000 trabalhos, feitos pe
las Filha.s de Maria. . Esta obra benfa
zeja, c<intando com a .colaboração da.s 
ex-a.lunas . e das Filhas de Maria, am: 
para um grande numero de crianças que 
1·ecebem com a Instrução e o ensjno re
ligioso, a. assisfyncia física e material 
proporcionada por um ambulatorlo, per
feitamente organizado: 'Tendo se desen• 
volvido, _comideravelmente, foi ha pou
co !p.stalada. no populoso baitro de Vila. 
Maria. ' 

Durante o mês dé maio, as Filhas de 
Maria rendem a Nossa. Senhora . preito 
de amor especial, vindo comungar, na 
capela do Colegio, cada uma em dia 
determinado. A Obra das vocações 
sacerdotais é. tainbem alvo do devota• 
menta das Filhas d~ Maria. 

Em 1930 as Filhas. de Ma1;ia inicia
ram o edificante trabalho do ensino de 
catecismo. na IG"re.ia de Nossa senhora 
de Sion, na vila D. Pedm. 

Em 1931, organizaram a Obra do Ber- · 
ço; destinada a confeccionar cnxovals 
para recem-nascidos. Atualmente está 
desligada ela congregação, porem, mui
tas Filhas de Maria continuam entre os 
membros da diretoria. 

Com a fundação da Federação Maria
na Feminina em 1931 a nossa Congre
gação a ela filiou-se. 

Em maio de 1933, a reaUzação de pa
lestras . mensais feitas pelas Filhas de 
Maria lncitava-as a participarem das di
versas atividades da Congregação e ao 
mesmo .tempo nos Circulas de Estudos 
e nas aulas de religião adquiriam · luzes 
para maior aperfeiçoamento da vida es- · 
pi1·itual, 

Desde 1934, as Filhas de Maria se 
lnscreyeram na Adoração Perpetua. do 
Santíssimo Sacramento. · 

Por ordem cro110Jog!ca foram direto
res da Congregação os· Revmos. Sacer• 
dotes: 

Momenhor Dr. _Camilo Passa.lacqua; 
Revmo. Pe. Oiveiet, da Congregação de 
Sion; Revmo. Pe. Arnaldo Dante, da 

. Congregação de Slon: Revmo. Pe. Car
los Colson, da Congregação de Sion; 
Revmo. Pe. Luciano Rongé, da. congre• 

· gação de Sion; Frei Martinho Bennet, 
da Ordem dos Dominicanos, ocupando 
hoje esse cargo o Revmo. Pe. José Dan
ti, da Companhia de Jesus. 

Como Diretora.o;: Revma. Madre Gae
tana. de Sion; Revma. Madre Amedéa de 
Sion, hoje Superiorà do Coleglo; Revma. 
Ma.dre Adolfo de Sion; Revina. Madre 
Tecla de Sion; Revma. Madre Maria 
Angelina de Sion, que- com todo o zelo 
e dedicação vem dirigindo as Filhas de 
Maria." · 

SCIENTIFICAMENTI 

AS SUASFERmAS 
• Pomada ,eccatlvo Sõo Sebaslt<!o 
combate sch,ntificamen te todo • 
qualquer affecçóo culan!?o como 
.. 1am1 F'erJdas em 9eral Ulcera!L 
Cha9a1 anl19as. Eczemas Eryslpela. 
frieiras. Rachas nos pés e nos &e1os. 
Eapinhas. Hemorroides. Quelmadu· 
raa. Erupçóes. Picadas de mosq11)tQt 
• IDHCtoe venenosos. ,. 
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4 DE MARÇO 

São Casimiro 
Casemiro, príncipe da. Polon!a e rei 

eleito da Hungria, o terceiro filho do 
rei casemiro IV da Polonia, e Isabel dá 
Austria, na.sceu em 5 de outubro de 
1458, Não só recebeu uma educação 
primorosissima. de sua santa mãe, mas 
teve tambem excelentes- mestres que o 
introd~ziram nas ciencias; entre eles 
merece· menção o celebre Duglos.s, cha
mado Longino, · homem de grande saber 
e virtude. O maior prazer de· Casemlro 
era. rezar e estudar e ·seu lugar predi~ 
Jeto era e. Igreja. "Em parte alguma 
me sinto tão bem - dizia aos pagens 
- com nos degrau,<; do altar. Poden
do es~Cllher a caça, o jogo, a. dansa e 
outros divertimentos, dispenso~os, todos, 
~ puder ficar n.1, Igreja." A, santa 
Mlsm assistia Casemiro com um reco
lhimento admiravel. Tendo rr.ais ida· 
de, levantava-se durante a. noite, para 
fazer uma visita à Igreja; se a ac'havà: 
fe.chada, ficava de joelttos na porta., em 
profunda adoração ao sa.ntissimo Sacra
mento. Ternissima era sua. devo
ção à Sagrada Paixão e Morte de Je
sus Cristo. ·os olhos enchiam-se-lhe de 
Iagrimas, todas as vezes que olha.va pa
ra o Crucifixo. A Maria Santíssima não 
chamava. de outro nome senão o de 
"minha querida Mãe". 

O hirto predileto, que muitas vezes 
recitava era :"Omnl dle dlc Mariae", 
perola. preéiosissiÍna da literatura cris
tã, não da sua lavra., como muitos pre
tendem que seja, mas provavelmente da 
autoria de sant'Anselmo de Canterbury. 

Uma copia. deste hin~ achava-se no 
tumulo do santo; quando aberto em 
1604. O corpo estava. perfeitamente 
conservado e o hino encontrou-se de
baixo da cabeça.. 

Com o amor a Jesus e Maria ligava. 
Casemiro uma . grande caridade para 
·com os pobres, o que lhe valeu o titu• 
10 de "pai dos pobres". A. algumas 
~soas da corte, que achavam ess.a ca
ridade um tanto exagerada, casemiro 

.1·espondeu: "Melhor aplicação da no
breza um. principe não pode faier, 
senão se'rvlndo aos pobres. Quanto a 
mim, a. maior honra. não aspiro, a não 
ser a de fazer-me servo do mais pobre". 

O desprezo que tinha pelas honras e 
grandezas do mundo é bem caracteri
zado pelo modo por que ·se houve na. 
campanha contra MaUas, rei da Hun· 
grla. Matias tinha pe,dido o trono e 
representantes da nação hungara ofe. · 
1·eceram a Casem!ro a corôa de 
Sant'Estevão. O pai apoiava fortemen• 
te o pedido dos embaixadores e deter
lrtlnou ao filho, que contava apenas 13 
anos, que com força armada entrasse 
na. Hungria. Entretanto,· .soube-se que 
Matias, com poderoso exercito espe
rava a entrada. do jovem prlncipe, que 
o povo tinha se declarado de novo a. 
seu favor, e que o Papa Sixto IV dese• 
java ver Matias no trono da Hungria. 
Em consideração a tudo isto, casemiro 
1·etirou-se para o castelo· deDobzkl, on• 
de passou uns meses entregue e, 
praticas da. mais austera. penitenciá.. Um 
segundo convite de pollticos hungaros 
não foi mais tomado em comlderação e 
o desejo do Santo de alcançar a _corôa · 
da gloria. eterna aumentou consideravel
mente. A~ar de rodeado de todo o 
conforto, a vida. de s. casemlro . foi 
acompanhada de um espirita de peni• 
tencia, que não é comum entre os ho• 
mens. Extremamente rigoroso consigo, 
Casemiro trazla &mpre um cilicio, pa· 
ra castigar o corpo e cada semana de
dicava. uns dias ao jejum. Qs dias de 
jejum e abtinencla por m<J.ndamento: da 
Igreja . eram observados com toda. 
a. pontualidade, mesmo na doença. Ao 
sono eram reservadas poucas horas e, 
embora lhe c3tivesse à disposição um 
leito que em comodidade nada deixava. 
a desejar, Casemiro escolhia. de prefe• 
rencla. o chão para o' repouso do corpo. 

A pratica de todas estas virtudes me
receram ao pr!ncipe a fama de gran~ 
Santo. Entre as virtudes que· lhe ado1·
navam o coração, foi a da santa pureza 
que Çasemiro cultivou com especial es
mero e à qual se obrigou por um voto. 
'É admiravel que o jovem [)rincipe pudes
se chegar a um grau tão e1evado, 
principalmente nesta virtude, quando se 
via, dia. por dia, rodeado de perigos e 
seduções. A chave deste segredo estava 
na recepção dos Sa~rament-os, na devo
ção à. Santíssima Virgem, na. mortifi
cação constante do corpo e na fuga das 
más ocasiões. Em sua presença nlnguem 
ousava proferir palavra qu~ ofendes• 
se a moral. Quando contava 24 anos, 
lhe a.pareceram n~ organismo todos os 
sintomas da tuberculose. Os medicos, 
vendo já esgotados todos .os recursos da. 
ciencia., deram ao príncipe, como ulti· 
ma esperança. de salvar a vida, o conse
lho de casar-se. Casemlro, mal tinha 
ouvido esta proposta, declarou: "Antes 
prefiro morrer; e se tivei.5e a. perder 
mil vidas, toàas· perde~la, para guard~r 
a castidade virginal". Por um favor 
especial de Deus, casemlro soube o dla 
da sua morte e para. ela se preparou 
com muito fervor. As ultimas palavras 
que disse, foram, depois de ter beijado 
com muita ternura. o Crucifixo: "Em 
vossas mãos. ó Jesu,<;, entrego o meu es• 
plrito". Casemiro morreu ein 1484, sen
do sua festa .celberada no dia 4 .de mar
ço. s. Casemlro gÓza de grande ve
neração na Polonia, onde essa festa é 
comemorada com Oitava. 

9 de Março 

STA. FRANCISCA ROMANA 

santa Francisca. Romana nasceu em 
1'384, coincidindo-lhe o nascimento com 
uma epoca tristíssima· que a :fgreja atra• 
vessou. Foi o tempo do grande cisma, 
que tanta confusão causou no r\,anho 
de Cristo. No melo cbs tempestades, 
que ameaçavam meter a fundo a bar• 
ca. de São Pedro, Deus velou sobre sua 

. obra e deu à Igreja o consolo de sua as
sistencia, de que é prova a apari
ção de grandes Santos, naqueJJs secu: 
los turbulentos. Um destes foi santa 
Fra::icisca Roman;,, filha de F-aulo 
Brussa e de Jacobêlla de Roffre~eschi, 
ambos descendentes dP aristocracia ro• 
mana. Nutria o desejo ardent(' de p:ir 
a vida a. ~erviço de Deus e f!Jlar•se a 
1..ma. Ordem religiosa, mas os pais não 
se lhe mostravam favoraveis. Usando 
do direito paterna , garantido pelo. cos
tume antiquíssimo das familias patri• 
cias de Roma, Paulo Brussa deu a filha 
em matr-!monio ao jovem e nobre Lo· 
renzo de f'"Jnziani, cuja farail!a se or
gulhava de ter entre os · asc()ondentes o 
Papa. martir P;.u.ciano. Logo apÕs o ca• 
sarnento, Francisca adoeceu gmYe-
mente e a. cura. fr. 1 ela atribuída a 

Santo Aleixo, que se dignou de apà,re• 
éer-Jhe durante os dias da doença,. Des .. 
de seu restabel.eêlmento, Fra.nciscal 
se dedieou largamente às obras de ca.r!"' 
da.de, nas casas dos pobres e doentes, 
nos hospitais ou onde quer que sua pre• 
sença fosse reclamada. Era uma. carl• 
dade que parecia não ter limites. 
.. Deus abençoou-Toe o lar, dandô-lh& 
seis filhos. com o ano de 1378 vleram 
sobre a cidade de Roma. dias de h.orror. 
A Igreja não tinha só um, mas três Pa
pas ao mesmo tempo e cada um deles 
se empenhava em ganhar as simpa,tia.s 
de NapCl!es. Urba.no VI, o Papa. legitl• 
mamente eleito, reconheceu em Carlos· 
de Durazzo, da. er sa de Aragão, o. her•. 
deiro da rainha. Joana li, de Na.potes. 
quando esta, não tendo filhos, le-' 
gou 06 direitos a Louis de Anjou. Es
tavam, pois, em c.1ntinua .rivalidade as: 
casas de Anjou e A1-agão, cujos repre
sentantes respectivos, no tempo de Fran
cisca, eram tadlslal e Louis II. Devi• 
do a. este estado de coisas, ROrna tor• 
nou-se teatro e joguete dos partidos, 
conforme os respeJtivos Papas davam 
apoio a este ou & quele partido. A ;fa
mllia de Ponzianl colocou-se ao lado do 
Papa legitimo. O filho de carlos de Du• 
razzo, LadisI.ao qe Napoles, tornou-se o 
terror de Roma. Num deP~es'·assaltos-ã. 
cidade, o marido de Francisca foi ·gra
vemente férido. O cunhado, Pauzzo. 

, caiu no· poder do inimigo, e foi. como 
· por milagre que o filho ·mats velho, João 
Batista, não teve ::. mesma sorte. Numa 
segunda. tn7asão, La.dlsla.o obrigou muitos 
cidadãos e tambem Lourenço a aba.ndo• 
nar a cidade. 

Três anos depois apa.1'.CceU novamen• 
te o inva.-;or,.e desta vez devastou a. ci• 
dade, duma maneira. barbara. O· pala• 
cio de Francisca. foi invadido e roubado;· 
a criadagem sofrei· os maiores vexames 
e João Batista. foi feito prlsioneil·o. pa,:. 
ra completar a desgraça, apa,receram os 
tJa.gelos da. fome e da peste da qual fo• 
ram vitimas seus f'lhos João·Evangelis• 
ta e Inês. Com a morte do tirano, em 
1414, vieram tempos mais .sossegados e 

. voltaràpi os prisior.eiros e fugitivos: · O 
Papa Martinho V fez sua entrada em_ 
Roma sobre cada.veres e esc<:>mbros. Dois 
anos depois, morreu o marido de Fran• 
cisca.. Em todas estas provações, no 
meio. de tantas tribulações, teve Fran
cisca ocasião de praticar as. virtudes da. 
pàciencia e conformidade com a. von• 
ta.de. de Deus. Quando a. m!seria che
gou ao auge, foi Francisca o anjo da; 
caridade para os pobres e necessitados. 
Aos inimigos perdoou de coração e _obte
ve de Lourenço n,e estendesse tambern 
a. mão aos desafetos. Mergulha.da num 
maneira dos maus e tíbios cristãos, en• 
tregar-se ao desespero e desanimo, Fran
ninguem vive e que ·costumam descer 
copiosamente, a medida que dispensa-

. mos o con.solo do mundo. Longe de, a. 
maneira dos maus e tiV!os cristãos, en
tragar-se ao desespero e desanimo, Fran• 
cisca. procurou e achou conforto na ora• 
ção, no receber a. sagrada. Comu
nhão e na. prati~1, da caridade. Alem 
disto Deus a consolou com revelações e 
comunicações místicas sobre 11, vida ·de 
No..= Senhor Jesus Cristo e Maria San• 
tíssima. Houve tempos, em que te• 
ve a honra de traier no corpo as 1m
press,5\ls das chagas de Nosso Benllor e 

· t1entir as dores de sua santa Mãe. ca
ra.cteristico na vida de Santa Francisca: 
é a. convivencia. consta.nte que teve, 
com o Anjo da Q-uarda.. Bem jovem 
atnda., nos primeiros a.nos de casada, 
sentia a presença do Anjo, que a. cas• 
t!gav11, semivelmente, quando cometia. 
pequenas faltas. Quando perdeu o fi
!.linho Evangelista, este lhe apareceu 
com grande gloria, comunicando-lhe sua 
felicidade, na visão de Deus. Disse-lhe 
tambem que trouxera do céu um Anjo, 
que a acompanharia e seria sru ·prote• 
tor e guia. em todas as ocorren
cias da vida. Este Anjo acompanhou 
Francisca durante 24 anos, tornando-se 
vislvel só quando falava ·com o confes
sor e quando o inimigo a molestava com 

. fortes tentações. Quando cometia uma. 
· h1adver•.encia no ,erviço de Deus, ó An• 
jo não a castiga~a. mas ve!ava o rosto. 

Mais intima fo. a. co1wivenc!a com o 
Anjo que Deus lhe dera, no ultimo pe
rlodo da. vida, 'depois da entrada para 
a Ordem · que fundara. Este Anjo lhe 
era visível e no seu olhar ela lia. a 1·es
posta a. cada pergunta e o aviso dag 
cousas futuras. 

Desde a. 1nfancia, era a vida monas
tica o. sonho de ouro de Francisca, ~a
nho que se lhe realizou só no fim da, 
vida. Durante as grandes lutas em Ro• 
ma., a· virtude e 'O heroico exemplo de 
Francisca fizeram com que muitas ie
nhora.-; da melhr,r sociedade se lhe 
ligassem, com o fim de se animarem na 
pratica. da piedade e virtude cristã. Já. 
no a.no de 1425 ,;e formou uma organiza• 
ção de senhoras, que se agregaram 
ao ramo da Ordem Beneditina das 011• 
veta.nas, de Santa Maria Nuova. Em 
1431 a. mesma associação recebeu a pri• 
meira. regra e tomou l)OSSe duma 
residencia, perto da Igreja Santa Maria 
in Campltelli. A comunidade compu
nha-se de dez sen!,oras e o pequeno con• 
vento tinha o nome de Tor de 
Spechl. Enquanto o marido foi vivo, 
Francisca não tomou parte na vida da 
comunidade. sendo viuva, nada ma.Is 
a pôde reter. Em 1433 a. nova Associa• 
ção recebeu a aprovação do Papa Euge. 
Jll.o IV. 

Mais uma vez voltou Francisca para; 
a casa dos seus, para tratar· do, filho 
Ba.tlsta que. enfermara gravemente. o 
filho restabf>teceu-se e· a. mãe morreu 
em 9 de março de 1440. O corpo foi de
positado na · Igreja de santa Marta 
Nuova. 

· BOMLIVkO 
ÓTIMO AM_l~cf -
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EVANGELHO 

CONVERTIDOS 
.TERCEIRO DOMlNGO DA QUARESMA 

(S. Lucas, 11, 14-28) 

Naquele tempo, estava Jesus a expulsar um demonio, e este era mudo, t 
como expulsasse o demonio, falou o mudo, e se admiraram as turbas. Alguns, 
porem. do meio delas disseram: "Ele expulsa os demonios em nome de Be· 
elzeb;), principe dos demonios". E outros, tentando-o, pediam um sinal do 
céu. Ele, porc:m, vendo os pensamentos deles, lhes disse: "Todo reino inter
namente dividid.o, serã desolado e a as· cas.as càirão uma sobre as outras, Se, 
f)Ois, tambem Satanãs está dividido internamente, como permanecerá seu 
.reino? - Pois que dizeis que eu expulso os· demônios no poder de Beeb:ebú, 
em nome de quem os expulsam vossos filhos? Portanto, v6s me?mos sereis 
;vossos juizes. - Se, no entanto, é no nome de Deus que expulso os d·emô-
11ios, certamente chegou a vós o refn9 de Deus. St um forte armado guarda 
íseu pateo, em paz se conservam as cousas t;--"e possuc; Mas, se vjer um 
mais forte e o vencer, tirar-lhe·á todas as suas armas, nas quais confiava, 
ie distribuirá seus despojos. Quem não estã comigo, é co·ntra mim; e quem 
tião colhe comigo, desperdiça. - Quando o espírito imundo sáe do homéni, 
vaga por lugares desertos, procurando descanço, e não encontrando diz: "vol• 
;tarei à casa de onde sai". E ao voltar, encontra-.i limpa e adornada. Vai 
então, e toma con:sigo sete outros esp!ritos, piores do que ·ele, e entrando 
habitam ai (na casa). E se torna o ultimo estado desse homem· pior do 
~ue o anterior." 

COMENTARIO 

Eis um discurso severo e ameaça
·idor de Nos~ Senhor Jesus Cristo. 
Ele nos mostra que a firmeza, seve· 
ridade e as ameaças estão longe de 
ser incompatíveis com a Bondarle e 
a l\Ilsericorciia, cujas maiores mani
:festações se encontram precisamen
te na vinda do Verbo a esta terra, 
11ara remir aos· homens. Ora, é este 
mesmo Ve1,bo Incarnado, e no cum
J)rimento desta sua missão de Bonda
de e l\Iisericõrdia, que usa para com 
os Fariseus, e um pouco para com 
todos os !.Jresentes, esta linguagem 
,cheia de austeras advertencias. 

Que quer isto sienificar senão· que 
a i\Iissão de Jesus Cristo sõ é salu-
1.ar quando se tornam na devida con
sidera.ção estas suas palavras? E 
tambem não é claro que esta manei
a·a de proceder do Divino Mestre var
re completamente a idéia de uma 
lJ0Sslvel Bondade e Misericordia que 
por principio, e sempre estabelecesse 
jamais usar de severidade, de amea
ças e penas? Quando a mesma Bon
dade, e no exerclcio de sua missão 
de misericordia não dispensa a lin
guagem forte que chega mesmo a 
.aterrar, seria a mais ousada e sacri• 
lega temeridade estabelecer princi
pios inteiramente opostos a estes. 

* * * '; 
:, Vamos, pois, à lição e recolhamo-
la "cum timore et tremore". 

Fala af Jesus de um demonio que ,. 
aiijádo da casa que possuia, volta, 
depois de vagar ao léo, .e a encontra 
desprevenida, limpa e adornada. Es- _ 
tabelece-se então ai, com sete outros 
companheiros mais nefastos ainda 
do que ele, tornando-se o estado des
se homem pior do que o anterior. 

N'ão erraria quem visse desta pa
rabola varios e frequentes exemplos 
nas conversões para o Catolicismo. 
~onversões de herejes, de pecadores, 
e mesmo de til>ios, <iu "catolicos 
brasileiros", para uma compreensão 
maio!, e U:ma vida mais conforme 
ao Catolicismo. Os individuos perten, 
centes a estas varias clàsses de pes
:mas, estavam mais ·ou menos -na pos-· 
se do "inimlcus homo", Satanás. 

Eis, porem, que eles se convertem. 
E'tpulsam ao demonio de seu lnte-
1·tor, Entregam-se às pratica~ do Ca
tolicismo com grandes ardores,. mui
tos deles são recebidos de braços 
ahertos·, guindados às mais altas al
turas. E... esta imprudencia. por 
}]arte da "bondade" dos catolicos 
t'lm como efeito causar neles peri
gosas vertigens. Vem o diabo, en-

contra-os ~ssilu enevoaaos e enfra• 
quecidos pelos ares da montanha, O 
campo é propicio. Inrntra-se com re
dobrada astucia a malícia, e, embo
ra. ninguem ó note na a.parenc~, o 
ultimo estado destes. homens, tor
nou-se pior"do que o anterior. 

Continuam a crer, a, conhecer a 
Doutrina Catolica, a 'praticar a Reli
gião; mas foi-se O espírito de li'é; 
um orgulho subtil alicerçou-se em 
seu coração e inteligencia: do Ca
tolicismo conservám a crosta, para 
logo se aperceberem da in.congruen
~ia entre o espirito que os anima e a 
orientação da Santa Igreja, e darem 
margem a que -se possa duvidar de 
sua boa fé. 

Tudo isto, porem, bem envolvido, 
fechado e primorosamente acondicio
nado numa profunda e densa tibieza 
que lhes torna sobremaneira dificil 
uma nova· conversão. Nem slquer po 
dem beneficiar-se das graças das ad
vertencias fortes, pois que a mani- / 
festação externa de sua vida justi· 
fica uma duvida, não fundamenta 
uma certeza, de maneira que ,não au
toriza avisos austeros por parte dos 
encarregados da sua alma. "l!'innt 
novíssima homin!s !llius peiora prio
rlbus". 

* * * 
Ngo seria facil enumerar todas· as 

manifestações · deste espírito escor
regadio, fugitivo e indefü1ivel. O 
certo é que eles constituem os mais 
perigosos impecilhos no que respeita 
ao A1iostolado e à dilatáção, em ex
tensão e profundidade, do Reinado 
de Jesus Cristo. 

·Por exemplo haverá coisa mais 
pemlciosa para a Igreja do que essa 
tendencia, frequente em catolicos 
convertidos, de querer construir uma 
cidade espiritual pela. destruição das 
barreiras que separam a Igreja Ca
tolica das outras· confissões que se 
dizem cristãs? 

De onde vem essa atitude? De um 
falso espirito ds tolerancia, de uma 
interpretação erronea dos Santos 
Evangelhos. 

Leram algum dia em São Marcos 
9u ·outro evangelista que certa. vez 
Jesus não atendeu à 1·eclamação cl1J, 
apostolos contra alguns que não 
eram do numero deles, e que no en
tanto expulsavam os demonios em 
nome de Jesus. Leram é concluíram 
largamente: Eis, não é predso ser 
<lo numero dos apostolos, não é pre
ciso pertencer a Igreja para mostrar 
boa vontade e agradar a Deus Nosso 
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'Por lei eclesiastica, todos os fieis 
catolicos estão obrigados, sob pena 
grave, à. lei da desobriga. A conns
são e a. comunhão anuais, feitas du
rante a Pascoa da Ressurreição, en· 
tendem a todos os catolicos que já 
chegaram ao uso da razão. 

O Codigo do Direito Canonico <liz 
o seguinte no canon 906 - "Todo o 
cristão dum e outro sexo, depois de 
ter chegado aos anos da discrição, 
isto é, ao uso da razão, é obrigado a. 
confessar fielmente todos os seus pe. 
cados ao menos uma vez no ano." 

E quanto à comunhão fala o canon 
859: "Todo o cristão dum e doutro 
sexo, depois de ter chegado aos an:is 
ela ·discrição, Isto é, ao uso da rai:ão, 
deve uma vez no ano, ao menos t!a 
Pa~coa, receber o sacramento da Eu
caristia .•. " E o Concilio de Latrão, 
celebrado em 1215, ainda ;'ICrescenta
va o seguinte: "Se não o cumprir se· 
ja-lhe proibido durante a vida, a en
trada na igreja, e quando morrer, 
seja-lhe negada a,sepultura ecles;as
tic;a" (Can. XXI). 

O bom catolico não discute. A Igre
ja ordena: obedece pronta e resolu
tamente. Para ele é a palavra eterna 
de Cristo, que disse - "Aquiile que 
comer a minha carne e beber o. meu 
sangue terá a vida eterna". O bom 
e fiel filho da Igreja não cumpre a 
sua. desobriga como que a contra-gos· 

Senhor, pois que o. mesmo Mest:·e 
dlsse nessa ocasião: "Quem não é 
cont.-a. vós, é por vós". 

É aq_:iela vontade imensa de facili
ta'!' o Catolicismo - o que quer fü. 
zer destruir o Catolicismo, que é :n
consutil como a tunica de Nosso Se
nhor - para nele admitir todo o 
mundo e não ter dificuldade com 
ninguem. 

Esquecem-se estes I10mens que 
aqueles de quem 1;eclamavam os apos
tolos, 1) expulsavam os demonlos, ,o 
que esses "cristãos" não fazem, a.n
tes os introduzem; 2) faziam-no no 
nome verdadeiro ele Jesus, o que es
tes "cristãos"· realmente desconhe
cem. De maneira que, em tais cir
cunstancias, não era necessario que 
materialmente pertencessem ao nu
mero dos apostolos ou discípulos; 
estes homens já se•tinham decidido. 
De sorte que este passo do Evan
gelho jamais destroi o principio es
tabelecido no Evangelho de hoje, 
principio qus é severa advertencia: 
"Quem nãQ. está comigo, é contra 
mim". 

to, empurr;ido, arrastado, "porq11e 
não há outro geito" ... Ele não é, es- . 
cravo, e Deus Nosso Senhor não quer 
escravos em seu santo serviço, mas 
homem livfe. 

Para· a América Latina há uma -le
gislação especial no concernente à 
Comunhão pascal, Por circunstancias 
especiais, a lei da desobriga pode ser 
cumprida no longo espaço de tempo 
que vai da Setuagesima até a ·festa 
dos Santos Apostoleis Pedro e Paulo, 
a 29 de junho. A Igreja tudo facilita 
afim de que todos possam cumprir 
suas obrigações religiosas e ninguem 
possa apresentar desculpas. 
· Por esse santo tempo do ano ecle
siastico é que se prova o verdàdeiro 
catolico. Em tlm Concilio celebrado 
no ano de 506, na Galla, lemos as iie
guintes palavras -· "Os seculai·es 
que não comungarem no Natal, na 
Pascoa e em Pentecostes não devem 
ser considerados como cristãos nem 
contados entre os catolicos." Se fos
semos reviver esta lei, . quantos r,11-

tolicos n.ão seriam excluidos do con
vivio de seus irmãos de Fé! Dos mi• 
!hões de catolicos brasileiros, quan
tos serão os que irão fazer a sua Pas
coa no decorrer desses longos mes"lS 
que a Igreja põe à disposição do povo 
brasileiro? 

A Pascoa é, pois, uma prova de fo· 
go para os catolicos. :t nesta ocasião 
que se pode distinguir segur;imente 
o fiel filllo da Igreja do filho relaxa
do e menospresádor das leis eclesia.s
ticas. Conhecem-se os catoiicos de 
fato, do convicção; e os catol:cos de 
nome, de "fita", que ainda conser
vam um catolicismo tradicional de 
familia e de moda. ' 
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FALECIMENTO 
A Ordem dos Agostinianos Recoletes .e 

a Prelazia. de M.arajó vem de ~ofrer uma. 
grande perda. com a morte do Revmo. 
·Pe, Frei zaca.nas Fernandes, falecido em 
nafragto quando se· entregava. às lides 
missionarias. 

O Revmo. Frei Zacarias Fernandes, 
que contara. 30 anos, tra.ba.lha.va naquela 
Prelazia desde 1933, 

U MA vez reconhecido o reino de · 
Deus, é impossível admitir 
em principio a liberdade de o 

atacar. E como, 110 pensamento de · 
nossos adversarios, a liberdade df. 
cultos apenas significa a liberdaJe 
de destru:r por seus sofismàs o rei 
no de Jesus Cristo, parece-nos im-

NOVA ET VElERA 

. possível ·concordar com aqueles que 
vêm numa tal liberdade o estado nor
mal da sociedade huma1m, pois é ela 
mero fruto da apostasia dos Estados 
modernos. E em vez de nos adaptar
mos a essas '·conquistas do espil·ito 
de 89 ", será nosso dever apenas to. 
lerar tal estado de coisas do mesmo 
modo que o agricultor da parabola 
evangelica tolerou o crescimento do 
joio junto do t\·igo, f: a lição que ti· 
ramos do estudo que o Padre Ramie
re faz em seu livro "L'Eglise et la 
Civlllsation Moderna" sobre a questão 
da liberdade de consdencia. E essas 
paginas e.scritas em pleno seculo de· 
zenove ainda se aplicam como uma 
luva, aos dias que correm, em que a 
demagogia liberal insiste em lançar 
de novo O mundo nos braços do maia 
nefando totalitarisü10, pois que o abu
so rla liberdade, gerando a anarquia, 
é que forma o clima ri:opici(\ ao 1t).la
~ccimento dos tiranos. 

* "Diremos, de 1111c10, que ern princi· 
pio a Igreja não deve e não pode ad
mitir a. liberdade de combater a VP.r· 
dade. 

Para o provar nós nos apoiaremos 
menos sobre a autoridade soberana 
que a Igreja recebeu de Deus, do' que 
sobre os direitos da consciencla hu 
mana e sobre o interesse da socie 
dade. 

Sim, é antes de tudo a ne~essldade 
de salvaguardar a liberdade de cons
ciencia, em seu sentido mais verda 
deiro, que nã9 permite à Igreja ad 
mitlr · sem restrição essa ·liberdade 
no sentido que lhe emprestam seus 
adversarios, 

O primeiro direito como a primeira 
necessidade da consciencia humana 
é o conhecimento certo de seus de
\'eres. Até q:;e ela não tenha essa 
certeza, será Inca pai de todo progres
so moral. Privada de toda força. cm 
lugar de ir para d_,"lnte, eia hesita 
e gira sobre si mesma, como um v;.,. 
jante que perdeu seu ,1.aminho; em 
lugar de se· manter firme, ela cam
baleia e tomba como um corpo se:11 

equilibrio. Sómente a certeza pode 
servir de escudo à consciencia co1i. 
tra os ataques das paixõe,s. Esse es
cudo, nós o sabemos, não é sempre 
bastante forte para a defender con· 
tra esses fogosos inimigos. A alma 
que se encontre mais convencida ele 
seus deveres se deixa [rec;.:entemen· 
~e /evar !!el.Q ~,!~1·e~e QJl pel_o Prti· 

A parabola do • • 
JOIO 

zer; mas si a. certeza lhe falta, so
bre quo se apoiará ela para lhes re
sistir? Se11 unico ponto de apoio será 
a are1â moved!ça da duvida; isto é, 
será vei1cida e rolará sobre · nma 
ràmpa que a afastará rapidamente 
de sua perfeição moral. Concedei, 
portanto, ao homem a certeza ou re
munciai a desenvolver a mais subli· 
me de seus instintos, aquele pelo 
qual ele se eleva acima dos animais 
e ma.is se aproxima de Deus. 

Tanto mais manifesto se torna, 
porem, que a certeza moral é o su
premo interesse e o primeiro direito 
da consciencia humana, tanto mais 
se evidencia que a liberdade de 
consciencia, entendida no sentido já 
citado, é incompatível com esse in 
teresse s atentatoria desse direito. 

Com ·efeito, será preciso desconhe
cer completamente as condições pre
sentes da natureza humana para se 
persuadir que O homem esteja 81\1 

estado de adquirir por si proprio a 
certeza. na idade em que sua cons
ciencia. deve formar-se. Si seu Crea
dor o houvesse destinado .a se formnr 
sua propria crença, Ele teria dispos
to tudo de tal maneira que para rea
li~ar essa obra capital o homem te
ria a sua füsposição poderoslssimos 
recursos, e teria que lutar contra 
obstaculos menores que os de perio
dos meaos criticos de sua existencia. 
Tal não se dá, entretanto. É na li!· 
ventude, pelo contrario, é no momen· 
to solene em que o hQmem deve es· 
colher seu caminho, formar sua cren
çã. P fixar seu futuro, e entíi,o que ele 
é mai~ violentamente assaltado pela 
tempestade das paixões e· menos es
clarecido pelos clarões incertos ele 
uma razão recen1 saída das trevas da 
meninice. 

Que será feito dele em uma socie
dadQ. em que reina essa IJcença de ne
ga~ todas as verdades religiosas que 
se c\e11omh1a [!herdade de conscit>ll· 
eia? Infelizmente o sabemos multo 
bem: - acontecerá que ouvindo em 
torno de si, neRse momento solene. 
mil vozes que se contradizem, sol! 
ctta.'lo por mil doutrinas, das quais 
as mais funescis são aquelas que exi• 
bem roupagPm externa mal~ brilhán
te, incapaz de rasgar os veus capc10: 
sos que encobrem· a verdade, ele não 

· poder?. resistir à atração do erro, rle 
acordo com o Impulso tr:terlor da 
paixão. Ora; para a_ consciencla, a -
atração do erro e da paixão é a pe!or 
das servidões; portanto a lihenlade 
g~ Ç~ JS.li~ ~t~~da, ~ ª 

servidão quasi que lnevitavel da 
consciencla. 

* * * 
A Igreja não pode reconhecer a Ji. 

!Jerdade de atacar sua doutrina. Ela 
não pode, porque isto seria trair os 
direitos da consciencia de que é 
guardiã. Ela não pode, porque isto 

,·ser'.a comprometer o interesse supr~-
mo da sociedade de que é protetora. 
Ela não pode, porque isto seri!L 1L~s
mentir-se a si propria ou antes, des· 
mentir a seu Divino Fundador. Ela 
não pode, porque isto seria reconhe
cer qu~ .o erro e a verdade são cDl· 
sas indiferentes. Ela não pode, por
que isto seria colocar o ideal da 01·· 
dem na legalização da desordem, em 
um estado de coisas em que as tre
vas do abismo terão plena Uberdacle 
de vir se Interpor entre a inteligencia 
e a luz do ceu, em que o veneno do 
erro, temperado com todos os con· 
dilnentos da paixão, vem se oferec~r 
a todos os apetites em iugar do pão 
da verdade. Não, a Igreja não pode 
reconhecer esse ideal. Ela deseja a 
liberdade das almas, e é por isso que 
repele com todas as suas forças a. li· 
herdade de as redui:ir a escravidão. 

Portanto quando a sociedade mo· 
der1Ía, enganada. por sofismas secula
res, confunde esses conceitos, tão di· 
ferentes na realidade quanto o dia é 
diferente da noite, a Igreja é obriga
da a ·agir com relação à sociedade 
como age uma mãe com relação a 
um filho que se engana; ela se vê 
constrangida a combater esse er1•0 
so o risco mesmo de desagrada-lo, e 
de repelir, no proprio nome da ver
dadeira liberdade de consciencia, a 
liberdade do erro que se reivindica 
sob esse nome. 

E não se diga que, si a Igreja se 
recusa a reconhecer em principio a 
liberdade de consciencia, ela fornece 
armas contra si propria, e justifica 
todas vs perseguições que tem so· 
friclo da parte de potencias infleis 
ou ll.ereticas. Para que essa objeção 
tivesse qualquer valor, seria neces
s~rio de duas, uma: - ou bem e~· 
tabelecer em principio que a vercla
de não tem mais direitos que o erro 
à adesão das lnteligencias; ou bem 
demonstrar que de fato a Igreja Ca
tolica não dá mais provas de sua di
vindade do que as seitas creadas pe· 
los homens ou os cultos idolatricos. 
Que nos provem isso e nos confe~aa
remos vencidos. Sim, verdadeiramente 
Nero teria direito de perseguir os 
~~!stão~ §i ~ h.o~esse fil\J.Q ~!IWllii· 

trado que a honra da divindade e a 
dignidade da alma humana exigiam 
que ele -tomasse contra o Evangelho 
a defesa do culto de Venus, a deu~a 
impudica, ·e de l\Iercurio, o deus J'a. 
clrão; - n1às quem ousará susten
tar semelhante e.normidade? 

* * * 
Quanto aos poderes hereticos, te

remos ainda uma outra resposta. O 
propr:o principio sobre o qual esses 
poderes se apoiam os coloca na im· 
possibilidade de perseguir a Igreja 
sem cair na mais flagrante contra
dição. É, com efeito, por demais ma
n lfesto que eles não receberam de 
Deus neulrnma delegação especial pa
.ra. interpretar autenticamente ~na 
lei. Toda a sua autoridade 111es vem 
apenas da interpretação do Evange
li , pelo juizó particular. Mas si as 
sim é, com que .dir~ito podem eles 
impedir ào catolico de tambem in
terpretar o Evangelho à sua manei
ra? Será que· sua interpretação por 
acaso é menos razoavel que a do !.O· 

ciniano que nele vê a negação fü1 
Trindade, e do . ariano que deduz do 
mesmo Evangelho que o Verbo de 
Deus é uma pura criatura? Como, 
portanto, se podé, sem a mais gritan 
te injustiça, recusar ao catolico, que 
compreende o Evangelho segundo a 
tradição recebida de autores inspira· 
dos, a liberdade que se concede aos 
dogmatlz11,dores temerarios · que lhe 
alteram todos os ensinamentos ao 
sabor de seus caprichos? Em virtu
de de ·que logica será a Igreja cons• 
trangida. a admitir essa consequencia, 
desde que ela se recusa a abdicar de 
sua missão divina? 

* * * 
Da . questão de principio passemos 

à questão de aplica!,ão. Si a Igreja 
não pode reconhecer o ideal da socie
dade na ·11berdade concedida a todos 
os erros de atacar a· veracidade de 
seus ensinamentos, não poderá ela, 
em certas circunstancias, tolerar es 
sa. liberdade, e mesmo a preferir a 
uma proteção comprometedora? 

Para resolver esta segunda. ques
tão,· devemos distinguir dois estados 
de sociedade completamente diferen 
tes e aos quais devem ser aplicadas 
regras diferentes. SI se trata de uma 
nação no· seio da qual a autoridade 
da Igreja é l'econhecida, não sómen
te pela universalidade dos cidadã1Js, 
maa ainda pela autoridade social; de 
m iia.~ constltuida. .&ri§ilmenta li 

LIVROS 

RECEBIDOS 
vmI LASAGNA 
Editor: - ,Leitura.s ca.tolicas .de 

D. Booco 

Transcorre, este ano, o quinquagesimo 
aniversario dei falecimento do ilustre 
Prelado SPlesiano, D. Luiz Las.agua. 

O nome deste ,grande Bispo de.ve des
pertar no coração de todos os brasilei
ros um sentimento Je respeito profundo 
e imensa gratidão. A ele devemo.s o 
aparecimento Em nossa patria dos sa
lesianos. estes ln cansá veis !)à.talhadores 
de Cristo, que tanto bem têm .feito à nos
sa juventude, max!me à menos aqui· 
nhoada pela ·fortuna. 

Preparam-se, pois oo filhos de 
D. Bosco aqui radi~ados a. comemora
rem com grande solenidade a pa,<;.Sagem 
deste cincoentenario. 

* * * 
A publicação da vida de D. Lasagna 

é um dos ·.modos pelos qua.is os salesia
nos querem homenagear aquele que .em 
vida. foi o Bispo Titular de Tripoli. 

Não pode havei' homena,geru mais 
justa e acerta.da, pois D. Lasa.gna foi o 
inicl.a.dor em nossa térra d~, publicação 
das "Leituras Catolicas de . D. Basco". 

E;;tes pequenos livros, uma dentre .as 
grandes realizações de São João Bosco, 
produziram ., continuam produllindo, em 
todos os lugares onde são lidos, lmmiu, 
ros frutos. Não podia., pois, o grande 
Bispo Salc·siano deixar o Brasil sem es
ta fonte de preciosos e uteis ensina· 
mentos. 

* * * 
Num país como o nOõSo, ond" a cri• 

se de vocações é tão· premente, é sem• 
pre d.e grande proveito ler-se a 1,istoria 
de uma vocaçf.o. Especialmente quan
do· a. Divina. Providencia oiha. para. uma 
alma prendada como a de D. Luiz La
sagna. 

O menino que terminando o ginasio 
pretendia. $)r medico, e para isto pos
.:mla a.s melhores quàlida.d,1, não resis
tiu à graça., deixou-se conduzir doei!• 
mente pela mão do senhor e tornou-se 
medico de almas. 

Se a. narração de sua lnfancia e de 
sua ' vocação edif!ca.m, o que se lê de 
sua vicia .encanta, Ainda que o livro 
se apresente resumido, depreende-se 
perfeitamente todo o valor, toda a san• 
ta a.uda.cia., toda a decisão deste gran• 
de Prelado, ma.s · .sobretudo o seu grande 
amor às aJmas. 

Um suceder-se Ininterrupto de fun• 
dações,' empreendimentos, viagens, tudo 
enfim para conquistar mais a1mas para 
o Reino de Jesus Cristo, Pena. que o 
IÍvro saja tão resumido; pois está escri
to em uma. linguagem multo atraente 
e !é-se, com a maior !acil!dade, de um 
.só folego. 

Pa.rabens, .Pois, aos PP. Saleslanos. 
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Jubileu de ouro 
As homenagens prestadas á Rv<.~?· Madr~ 
Maria Eugenia Janin, Superiora ~o Hosp1· 
tal Central da Santa Casa de Mi~ericor-

dia de São Paulo 
Realizaram-se seg1mda-feil'a ultima, 

grandes testas, promovidas pela l\Ie 
sa Administrativa da Irmandade rla 
Santa Casa de Misericordia de S 
Paulo, para comemorar O jubileu dE 
ouro da profissão re;,;giosa da Reve 
renda l\!ladre Eugenia Janin, Super;o 
ra do Hospital Central. 

.Ãs 9 horas, na Capela do Hospital 
.Central profusamente ornamentada 
foi cel~bráda missa em ação de gra· 
~"as, .oficiando D. Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Mota Arcebispo Metro. 
11olitano, acolitado' por Monsenhor Jo. 
sé l\Iaria Monteiro, Vigarío Geral <la 
Al'QUídiocese e Conego Paulo Rolim 
Loureiro Chanceler do Arcebispado. 
Compare'ceu numerosa assistencia, 
inclusive membros do Cabido, Sacer 
dotes Seculares e Regulares. 

Na missa, a Madre Superiora foz 
a renovação dos seus votos r.,Jig:o 
SOS, 

Terminada a cerimonia, um de 
seus ex-alunos do Externato São Jo
sé de Taubaté. i\ionsenllor Luís Gon
zaga d, Almeida Moura, Vigario Ge 
ral da Diocese de Campinas, fez-!be 
eloquente é carinhosa saudação em 
nome de seus colegas do .mxternato 
que. em graµde numel'o, se associa· 
ram às homenagens. da Mem. 

Depois da missa reuniu-se a .Me· 
sa Conjunta, convocadft especialmen
te para a sessão solene, sob a pre;ii
,;lencia do Dr. Antoni"o de Padua Sa· 
Ies que abrindo a sessão, declarou 
o l;otiv~ da convocação e deu a pala
vra ao Dr. Sinesio F,angel Pestana 
para saudar a l\1adre Superiora, em 
nome da Irmandade da Sta.. Casa. 
· Em carinhosa oração, o diretor cli 

nico traçou a biografia de Madre J.<,u0 

genia Janin, exaltando as suas virtu
des II enumerando os se\ls grandes 
serviços à Irmandade. 

Falou em seguida O Dr. Paulo Cos
ta, um .dos ex-alunos da veneranda 
Religiosa. para felicita-la e oferecer
lhe uma imagem de S. José, padroei 
ro de sua Congregação. 

Monsenhor José Maria Monteiro, 

Dr. Ourval Prado 
llledtco <Jcullat11 

lt. llen,,.lur t•1u110 i,;~tdlo, lã 
6.o ·i.na. • .i,;,.Ja8 @lll • 18 • lf 

(l!leq. '1a ttu,. José ~on1r .. eto1 
Cona.1 com nora mar,·ada pelo 

'l'el,J :a-nu 

CONVERSÃO na CHEFE DOS 
RABINOS DE ROMA 

No dia 11 de feverelro, em Roma., foi 
ba tlzado Jsraele zo111, chefe dos rabinos 
da ca.plta.l · italiana, A cerimonia, que 
teve carater privado, foi levada a efei
to no santuario de Sa-nta Maria. dos An
jos, depois de l,sa,raelle Zolli haver re
nunciado àquele posto e de hàvér de• 
cliuado da presidencia do Coleglo dos 
rabfu. 

sua esposa tambem foi b.atlza.da na 
mesma. ocasião, recebendo eJe o nome 
de Eugenia Ma.ria, em honra do atual 
Papa, e ela o de Ema. Ma.ria. 

O ca.5al de convertidos, segundo .se 
anuncia, receberá a · comunhão dentro 
de poucos dias, em companhia da filhá 
de ambos, que está prestes a contrair 
matrimonio con1 um catolico. . 

Vigario Geral da A{quidÍ:'JCese, em 
comovido discurso, agradece.'ll as ho
menagens, por delegação da Madre 
Superiora. 

O dr. Padua Sales agradeceu a. pre• 
sença do Exmo. Sr. Arcebispo .Me
tropolitano e dos representantes do 
Clero e das associações.· 

Por ultimo falou brilhantementE!. 
o Exmo. Sr. 'D. Carlos Carmelo r1E: 

Vasconcelos Mota, felicitando a Ma•· 
dre Maria Eugenia Janin, cujos méri
tos exaltou. F'ez judiciosas considera
ções sobre a sociedade bandeirante, 
que dist!~.1guiu da sociedade paul!s~a· 
na Para S. Excia. a sociedade paulls· 
ta~a é esse conglomerado de ra!)aS e 
nacionalidades allenigenas aqui do
miciliadas bem recebidas e que com 
O SeU trabalho llonesto aqui J)T0S]Jl0-
ra,ram e vivem felizes. A sociedade 
bandeira'nte que lhe mereceu caloro· 
sos e justo; elogios, ê no seu concei
to, a que tem raizes mais profundas, 
na .formação de nossa Patria, peto 
e::.forço dos heroicos !Jandeiranies 
que com a sua energia, fé cristã e 
am~r à terra dilataram as fronte!· 
ras do Brasil conquista1wo territo, 
rios para aumentar sua grandeza. 

s. Excia. saudou na pessoa do dr, 
Antonio de Padua Sales, irmão Pro
vedor, o tipo· autentico do bandeiran
te e simbolo dessa valente raça, PPlS, 
di~se S. Excia., já octogenario, ain
da é um lidador entusiasta e infati
gavel pelo progresso de São Paulo e 
um exemplo de altruísmo e de cari
dade. 

As eloquentes palavras do chefe da 
IgrejJ. Paulopolitana causaram gran· 
de impressão e foram fartamente 
aplaudidas. 

Encerrada a sessão foi oferecida. 
uma lauta mesa de doces aos · con· 
vidados. 

CIRCULO 0PERARIO DE VILA 
PRUDENTE 

BENÇÃO DA ?EDRA FUND.MENTAL 
DA SEDE E 00 FOSTO DE FUERl

CULTURA !,'ELO EXMO SR, 
AR(;l,BISPO 

o Circulo Oper~ de Vila Pruden• 
te, benemcrlta inStitU\!ção de que é As• 
sistente Eclesiastlco o Revmo. Pe. Da
mito Kleverkarnps, SS. CC., fará. reali
zar domingo proxlmo, dh.1. 11, às !l ho
ras, a benção da pedra fl,\ndamental de 
sua nova sede e do Posto d,~ puerlcultu
ra. Oficiará a cerimonia ~- benção, o 
Exmo. Revmo. Sr. D. Cario~ Carmelo 
de Vasconcelos Mota., que será alvo das 
homenagens do.s operarios circu~ista.s e 
das crianças da. Paroquia. Dis~r.sará. 
na ocasião o sr. Antonio Alta, preslllen• ____. 
te dei;se Circulo Operaria. 

Em seguida, S. Excla. Revma.., o Sr. 
Arcebispo Metropolitano celebrará lo,. 
lene Missa campal, em sufragio da alma; 
· da benfeitora. do Circulo, dona. Anltl¾ 
costa. Ni. Missa far-se-á ouvir o C,õro 
Infantil Santa Cecília. 

Terminada a. Missa, os presentes vi
slta.rão as Escolas "D. José Gaspar". 

A sede e' o Posto de pue:-;.cuitura do 
Circulo Operaria de Vila ,. Pruden.te er
guer-se-ão no novo terreno do 1~esmo, 
situado no ponto final do bonde Vila Pru
dente, ao lado esque,rdo da p1·aça Je
quitaí. 

ciedade, poderá lesar mais grave
Jnente ainda os direitos da verdads . 
e comprome~erá seus interesses. 

e do· trigo 
Não .é por nossa propria. autori· 

da.de que interpretamos desse modo a 
parabola evangellca. Nós tiramos es
sa interpretação dos doutores mais 
autorisados, como São João Crisosto, 
mo, Santo Agostinho, São Tomaz. 
Todos ·três concordam em reconhecer 
que sob essa imagem o Salvador quis 
traçar aos chefes da sociedade a con
duta que deviam ter com o correr dos 
tempos para com os corruptores de 
sua doutrina. Mas é nisso gue pare· 
ce se limitar o acordo entre esses 
i:ustr'eL doutores; porque, encaran
do os· estados diferentes de socie
dade, eles· parecem tambem diferir 
i:i.teiramente sobre a conclusão a ti· 
rar do ensinamento do Divino Mestre. 
São João Crisostomo conclue que a 
Igreja não deve fazer uso da espa
da para reprimir os herejes. O Santo 
doutor entretanto não aprova ele 
qualquer maneira a tolerancia que 
deixará a verdade sem defesa con
tra os ataques do erro. Não se com
preende, com efeito, por que nos Es
tados Catolicos mais tolorantcs, não 
se garanta à Igreja esse direito de 
repelir a calunia, que não se uegi 
ao ultimq, dos cidadãos. _ 

na qual a legislação esteja apoiada 
sobre a legislação catolica como so
bre seu fundamento, ninguern poderia 
contestar que semelhante sociedade 
deva repelir. todos os !taques contra 
a Igreja, como todas as sociedades 
,epelem os ataques dirigidos contra 
seu governante. Seria extranho que 
as diferentes formas sociais possam 
obter proteção contra as agressões 
de partidarios de formas opostas; 
que a monarquia possa abafar as 
tentativas em favor da republica, e a 
republica reduzir ao s.ilencio os ad
vogados da monarquia, e que Sõroen 
te a Igreja não possa reclamar um 
apoio semelhante no proprlo seio dos 
povos que hajam -mais unanlmemen, 
te e mais livremente tomado sua au, 
toridado por base de sua constituição: 

Para sustentar semelhante tese, 
ter-se-ia de provar que a autoridade 
da Igreja é incapaz de servir de base 
a uma constitu.ição social. Como po. 
ren: provar esse absurdo? Seria ne
cessario condenar todás. as nações 
que se gloriam de pratlcár a mais lar, 
ga liberdade· de cultos; porque todas 
se reservam o direito de excetuar 
dessa )iberdade os princip!os ou as 
praticar. que lhes pareçam contrarias 
aos interesses sociais. A Iµglaterra 
não tolera a violação do repouso dO· 
minical; a França não permite a 
seus· cidadãos a pratica da. poligamia, 
sob pretexto de que o islamismo que 
a autorisa seja a seus olhos a me
lhor das religiões. os· proprios Esta
dos Unidos da. America do Norte· 
apesar da tolerancia sem limites ins· 
crita '·· em sua constituição, declara, 
ram guerra aos mormons de Utah 
para os constranger a modificar sua 
moral religiosa. 

Não se deve, portanto, reCl""Jar à 
sociedade o direito de cercar com 
sua proteção certas verdades que 
ela julgar nec,;issarias à sua digqida
de ou ao seu repouw. Basta Isto para 
justificar a conduta passada da Igre
jo. Porque, si na Idacje .Media ela re 
clamava o apoio do poder, era pelo 
fato de ser cristão esse poder. Fun
dado pol' ela, achava ele nela seu 
mais firme apoio; era bem justo, POI' 
tanto, que esse poder a apoiasse por· 
sua. vez. Aderna.is a sociedade tntei
ra era cristã., bem como os Individuas 
que a compunham. Jesus Cristo rei
nava através de sua Igreja sobre as 
almas, bem como sobre os povos; -
como se espantar que a autoridade 
à,é suas leis fosse publicamente. re
s;oghecída. i ~~ 2. ~O!.J2Q ~ial 1!!Q .,. - --

1;olerassé nennum ataque contra sua 
divina realeza? 

Tàl não se daria em uma socieda
de constituída fora da Igreja, e .cu
jos membros, em uma proporção mais 
ou menos. consideravel professem 
doutrinas contrarias à sua. Em um 
semelhante estado de coisas, poderia 
ser para ela não sómente urna neces, 
sidade ma.s ainda um dever de se 
contentar com a liberdade que jamais 
lhe pode sar recusada sem injustita. 

O proprio Evangelho parece fonnu
lar bem claramente essa doutrina. 

É conllecida a parabola do joio e da 
boa. semente. Um agricultor havia se
h1eado boa semente em seu campo; 
mas, enquanto dormia com seus ope
ra1•ic,J, VQiU um inimigo e semeou joio 
no meio do trigo. O joio e a boa se 
mente germinaram ao mesnio tempo 
e cobritam juntos a terra. "Então os 
servos disseram ao amo: - Quereiz 
que livremos vosso campo dessa hi:m 
va daninha.? l\las o amo lhes respon
deu: - não, para que não suceda 
que, arrancando· o joio, arranqueis 
com ele tambem o trigo. Deixai cres· 
cer um e outro até à coll1eita; e no 
tempo da colheita direi aos ceifado· 

,des: - colhei primeiro o joio e atai. 
o em molhos para o qaeimar; o tri· 
go, porem, recolhei-o ao meu celei
ro." 

Vemos nessa parabola os diferen
tes estados de sociedade no seio dos 
quais a Igreja pode ser chamada ·a 
desempenhar sua missão divina. . 

O campo em que se semeou a boa 
semente, é a sociedade constituída 
c~lstãmente, em que a doutrina da 
Igreja é unlv~rsalmente reconh~ci
da e não pode ser negada a não ser 
por má fé. Então será um dever, .Pa· 
ra todos aqueles que são prepóst,ai à 
guarda do campo, impedir o homem 
inimigo de vir af semear o joio e de 
recolher a má ·semente, si ele é- sur· 
preendido no momento em que co· 
meça a semea-la. · 

Mas si por negllgencla dos guardas 
ou pela infelicidade das circunstan
cias o joio for semeado em todo o 
campo, si ele ali germina, si pela 
multiplicidade de relações sociais ele 
entNlaça suas ralzes com as da boa 
sell'lente, si o erro adqull'e uma exis 
teneia dl!' tal forma publica, então R 
verdade conserva sem duvida todo,:; 
os· seus direitos, mas poderá ser u1u 

dever para seus detensor11s de não liô 

fazer valer a não ser peta pahnra, 
O apelo a todo outro geuero de pro

!.~ comp,r:ometeudq a.. 11.E gª ~~ 

São Tomai:, apoiando-se sobre San· 
to Agostinho, nega que se possa cl~ 
dui:ir do texto do Evangelho que to· 
da repressão material seja ln,terdita, 
visto que o perigo de comprometer 
os interesses da verdade nem sem· 
pre existe; mas essa propria razã11 
sobre a qual ele apoia a legitimidada 
da repressão das heresias em c~r· 
tos estados de sociedade, mostra 
multo bem que, segundo ele, a tole
rancia desses mesmos erros pelo me 
nos em uma certa medida, seria au, 
torisada pelo proprio E·,rangelho, nas 
condições que Jesus Cristo nos des, 
creveu sob a imagem do campo s& 
melado de joio. 

* * * 
Não estamos, portanto, muito afas, 

tados de concordar na questão pra, 
tica com aqueles,, de nossos irmãos 
que vêm na liberdade o unico pala· 
dio dos direitos da Igreja nas cir. 
cunstancias' presentes. Seriarn'os ,;n. 
tretanto forçados a nos separar de
les si quizessem fazer dessa utilidade 
relativa uma necessidade absoluta. 
poncordamos de bom grado que a 11, 
herdade é a unica proteção que · em 

' um grande numero de Estado's, a 
Igreja l)Ossa e deva. reclamar hoje; 
mas não pÓderiamos concordar que 
ala jamais possa e jamais haja podi· 
do exigir outra coisa; porque não 
vemos como concordar com i!to sem 

. condenar todo o passa d.o da Igreja e 
sem desmentir s seus ~~§. ç!fil'~ ~ 
P-1:§çiso~ e!!§i_niJ,meutp~,ii -



TELEGRAMAS DO RIO 
Declarações. da lig~ de De= 

. iesa J.V.acional 
P,10. < A:;Al' Kl~,:SS) - Tendo sido 

divulgado que ,.1,ementos da L;lga ae 
Defesa, Naciona,\ 1rta1n apoiar o ,m8.3or
brlgadelro .tq/ Juardo Uornes, aquela 
entidade toi•;{ou pu bllco. que, pelas 
suas finali•h,des. náo pode'' tomar po
sição em !"?,vor -deste.e ·ou rt8 quele can· 
dldato. Pr,rquanto. é uma organtzaça.o 
patrtotlc, <, <!esttnada preC!puamente a. 
comba.tr,r o .fascfsmo.- e lutar pela de· 
rno.crat' ização . do . vais, sem. compro-. 
:miss~; partídarlos. 

Os· seus membros, podei:ão· falar em 
seu,- proprio _nnme. · n,as nunca : no da 
Li·1,a -de Defesa· Ná.ct·onal. 

~ssêmbleia.' .dos 
cariocas 

políticos 

RIO. (ASAPH.1':SS) -Dia 28. no sa-
11!.o. d;, cçmferenctas da Associação 
Brasl1-e1ra de l1nprensa, realizou-~e_ a 
p~jmetrá . sessão plena~fa. dos polltl
cos c8Ztocas1 no intUHo dê co11g'aren1 
aS rriais · diversas corre+ntes · rlê of)ns1 • 
çãó ,em torno da can.<1fdatura do brt~ 
gà<l-"'irô' Eduardo Gomes. 

A.chavám-se representadas todas as 
entldádes -pollttcas . de> centro. pal)'a a 
,es.Que.rda. Not:l.moS a pl·es_ei.1ça,·' êntre 
').nuito's outros. dos srs. Aze~do LI• 
ma, Luiz Aranha. Nlcarior ~asctmen
,to, l\laur1clo de L;aceroà, , Celso M'a• 
;;;alhães, 1-teal f<'erreirá, 'l.'lto L1vlo · de 
::lahtana, J)ormun Martin, Miguel 
Tlmponl, .lonês Koc11a, Jansen · Mui· 
ler, Alberic~ de M~t·a1s, J. ·u. de 
:A.rauJo. Jorge,. ~Va.t\dro- L;1ns e s11,a, 
:alem de estudantis. representando o 
:movlrriento pollttco que· jft agita tódas 
:as faculdades do Oistrlto· Federá!, 
representànte<;· do Pa rti<:lo Socialista, 
êSQUeratstas..- de. vartOs matizes '-9 · re• 
;preseritant.es dos 'fet'rovtarlos da Cen
tral. 

A reti.t,.i~o.· durou multo tempo e de
liberou. a constttutção de um comitê 
)Orovl!;r,rto ,10 10 representantes de to
das ias correntes Partldarlas. O có-. 
:mil:() tunctonarâ. atê a organização 
da. cÓUga~ào, quando desa pà:recerâ, 
sJJ'bstittiido pélo diretório· eleito. 

Na pro,:lma reunião seri!.o tomadas 
'.novas resoiuções. 

Mattifestós dos universi= 
tarios 

RIO, (AS'. .. PH~SSJ - As dlreto.rlas 
'da' União Nacional dos J,.;studantes e 
da Unii!.o l\letropoJ1tana dos !,,sturJan
~é-s estàvam ret.ln1d8.s qu.:indo tiveram 
<:onheci?Tl

0

ento rios ternlos <lo ato adi
cional, dia.. ~8 promulgado. ·Apôs exa· 
m_ln·ar detidamente O aJUdJdO dÓCU• 
mento, resolveràn1 os orgãós estu
dá.ntis_ esternar a sua desap_rovnção a.o 
meimo, redigindo os seguintes ma• 
nlÚstos: ' .. e •• 

"A Umão Nacional dos J,,s(udantes 
:ma.riffesta o seu en..rglco p_rotesto con
tra o cspir1to e:mtnentemente ant1. 
democrat1co da ,,,forma constltuclona_J, 
que não_ pass1;. de uma tentativa 
de. legaliza,- a,. uegalldade imposta ao 
pals ·.pela cana outorgada ·em 10 rte 
no),'eml)ro. de. 1~37. A união· Náç1011al 
dos ,EstUda,',ites cohstd~fra as · dt feren
tes eme11d-as prorimlgadas, uma· clara 
:man1f~st;i1:ão de rtespreso ·. ás aspira·· 
,ções democrattcas nac10na1s". 

"A· 1Jn1ão .. ,Metr.opolltana dos l!istu· 
dantes, entidade que. congrega todos 
os estudantes .. supe1ores do 0-1str1to 
Fedé'ral: tenrlo conhectm_ento, em sés• 
são d.n · 1 'nnsêl ho de H.epresentante~. 
dos ter111·.,~ do Ato Ad1c1onaJ.. oütotga .. 
,do pelo ct,~t'e cJrr governo. vem, _pUl)M· 
,ca-inente manH'esta-r o seu rermn10 
:pela maneira. lnsldtosa por· ·que to1 
la..n~ado. o ref~rtdo ato rli:=i ~omplet-nen-

. ta.çã.o constltuclonaJ e bem assim ma
nué·sta·. o· seu 1-1rotesto contra a contt• 
nuacão .. da ditadura, como, ·expre_ssao 
do. governo implantado no Brasil, 'des· 
do L9_37". 

A atitude dos estivadores 
RIU. (ASAPHJ,,SS) - O sr. Luiz AI· 

berto dos Santos, presidente dó Sin
dicato . rto~ J,.;stlvadores; concedeu -~ 
im.pr~nsa uma entrevista,. na. qual 
a.ti'orda a sftuacao _política. do l:lrnsil. 

Durante a palestra sustentada com 
oi jornalistas. disse, 1nlcta.lménte, que 
os estivadores contlnltam respeitan
do e mantendo a divisa da . classe 
«sempre unlilos pelo Brasil". 

Prossegu111do, · diz: 
"Os esttvH<lnres estão, corrio st>m~1re 

estiveram, cori1 O -pensam-ente volta
do para. a llOSSfl g-rande patria. Ela 
preciSa de orden1, h'armonfa e co1npre· 
ensão·· entrá todos: ns hraslleirns. Du
rante as elefções. cada· um de• 
f<inda o seu ponto de vista, com de· 
cencia., seui provoctl;m dts:turbtos: pois, 
o 'que .-é precls~, .é que haja ordent~ 
Os, que_ pensam-._em f'iesordens. os que 
querem ~nv·enenar a alma rto povo. 
nAó -Pa.sfân1. de .cr1n11nosos. l>evern 
ser repelidos, porque . o BrasJJ não 
pl'Y.Je ser- arrastti..do'. para po~t~ào tnfe
rtôr,· para sattsraze·r a. necessida
de- de negoctstas vulgares. , g preciso 
que haja muita ordem e patriotismo. 
Os. estt-vadores· conttn.uam como sem· 
pre, em pê pelo ~rasil''. 

União Démocratica Nacional 
RlO. (ASAPHJ<~S81 - Ulvutga-se 

nesta capital ó prlmelt'O documento 
de constltu·1GâO <lemocrati'ca naclonal: 
"uS-_partido~- e correntes dem"ocrat1c-as 
e progresst~tas nac1ona1s,· cons1cterHn
do a. ·necessidade .se· umà ampla união 
de· todos OR braslletros na detesa do 
reg.lme democr.attco e da sua pratica 
efetiva. no Hrastl, proclamam ·os .... 
gutntes prlnclplos, como orlentadorés 
da a.cão que se propôs · desenvolver 
néste · momento de reconstruç:ã.o pÓII· 
tlc'a " economlca rto pais: · 

L,o ;_,.. As rorça.s polttlcóas· aqui . con
gregads.s ·re-soJvem .submeter-se a - uma 
orientação geral coinun1; no senttdo 
de. ev.itar:: a dispersão -d.e esto1•..;os ~ e 
desentendimentos. pré3urtlc1ats a olna 
de· restabelecimento do regime demo• 
cratloo. e· representittl'_;O do., Brasil, 

2.o - A restauração po!ltlca i,.aclo· 
na1 deverá ser feita na base rio regi

.me: .representativo pelo s11rrag10 uni· 
versai direto e secreto· e <las· ti bercJa· 
dês· .publicas; liberdade de manifes
tação .do pensamento. 111>erdade de or
ganlzaçi!.o partldarla, 11 ber~ade de' as
sc,cjação .. lnclustve s1nd1cal. 

· S.o ..,.... ·rodo o povo deve partlclpar 
efetiva.mente da vida polltica, de mo-· 
do ·a assegurar a permanente colabo
ra.cão rias classe·s rio €'rica mm hamento 
dos PfOblemas fundamentals·da. na:çao, 
tais como a· eléVação do nlvel mate
rial e ,cultural da c1v111zaç:io ·brasi
leira. a. lndust.ria.llza.ção e o mcre
:mento. das rorças prodJttoras Cio pais., 

4.o .... As correntes poljt1c\is .,.qu1 

congregadas constituem, como orgão 
representativo e orientador, a· Untll.o 
Uemocratlca Nacional, cuja organiza
ção Interna e processo de funciona.· 
mertto ·ser!J-o objetos de Imediata re-
gulamenta.cão". ' · 

Déscontentes os Territorios 
Federais 

RIO, (ASAJ.-'H.l!:1:iS) - Os clrculos 
ll.gàdos a.os 'l'errit.orlos · B'edera!s mos
tram-se .. descont,entes coiu o fato do 
Ato Adicional. não ter concedido re
pre,;,EÓntação aos Terrltorios, a na.o 

sec,. ao do Acre. . 
Dessa.· forma, varias centenas de mi• 

lhãre·s de brasileiros· ficarão sem re· 
presenta1;ào polltlca e numa situação 
de· tnfer-1orldade 'ás demais unidades 
ela l<"ed~1·ação. · 

O que· dizem certos circulos 
diplomaticos 

RIO, (,\SAP1:tESS) - A proposJto 
dolt · rumores que circulam nMta capl· 
tal segundo os quais serão. restabele
ç!das, br'even1ente, as relações nor· 
n1.~1s entre. o Brasil e a H.u.ssla. os 
meios· d1Plomattcos_ locats s"allenta1u 
<Jue. nunca houve .ato ou declamação 
alr;uma de.· c;uaJquCr dois dois paises 
que d_etermlnasse a inte'rrupçã.o das 
referidas relações, declarando mais. 
que :sem1J>re se observou no Brasfl uma, 
politka de reaproximação dos dois 
povos. 

No Antazonas 
. RIO, · ( A'SA PHJ,JSH) - O jornaF1sta 

Pedro · 'l'tn1oteo,: pol1t1co no Amazo
nas, ond~ ·foi -d~•l1ut8.do en1 varia!s le
Jislaturas, tenrlô sido um dos fundà
dores do 1-'artido Ti-ar,a1111sta. A'.mazo· 
neris8 e um· de 'setl."s lideres ma:is des
t3.cados. envl_ou q. i:ieus antigo$ corre
ligionários. e· ·<·on1pan~1Piro ,;naquele 
~stado; o sógu:nté telegrama: . 

ºMomento ag-·ita-se "P:ús. mo"tivo pro
>:)mas eleições ... julg~mos nqsso dev·er 
patriotlco, con lw,;endo sltu~ção geral, 
aqui . rllret,,.n1ente auscultiàda, reco• 
me·ndar prezado~. \·clho~ an1tgos cor
r~Hgir,nàrto$1 conveniellct~ a:glutl_na
ção' to('.lo.s d~ctdlÍlos com1>ánhelros an
tigo Partido Traba1111sta.· Amazonense, 
em torno personalidade, eminente Ge• 
tu lio. vàrga.s, maJÓi- benfeitor . classe 
1,ro1efarla 13'rasi}';~·· 

A atit:ude dos dirigentes de 
sindicatos · 

RIO, (ASAPHESS) - Numa raplda 
enquet(? que realtzal'noS junto a Vari«">~ 
dirlge,nt,.s, de. organtza1;ões slndlca·IS 
de. empregados, 'podemos con~taúir 
.Que. sem exceção, todos· eles apoiam o 
cl_1efo <lo· govern~. .. 

E111 géral, explica-se tal fato . pois 
as .. dlreQões sln,;licals, pelo. menos .aqui 
no _Hlo. ·e çom pequenas éxceções, vi
vem. lll:'tls em, funclles do proprlo_ 1111· 
nlsterio do Trabàlho do que dos srn
dlcat'os .de trabalhadores que eles re• 
-prêsen ta 1)1. 

e,:,mo: se sa he, mesn10 n1u1t:o a.:ntéS 
de ser. aberta a questão pollttca •. o 
governo vinha tnmando uma serie rle 
iniciativas em 'torno: do movimento 
quasl "íbsolutc_, do mesmo. Alem 
do n1a1s. ê preciso· 'lUe s~ diga, a te• 
glslacâo dn governo·· do sr. Getullo 
Vàl"ka$-t .. fmpressl·ônôu fórtemênte a 
oi_,inlil? das_ massas dos emnregados 
qüe ê afetaria 'e·m conjunto pela pro
paganda .. em torno /las le'ls sociais e 
~om~11t.e ~,..,,. <'a.sos 1ndividu~ts ê . que 
se v:--ii <le$:1IUdindn 'dê vartar-; detur-
p:l('Õei:1: multn ~~r-,a~ nt=issas leis. . 

Rlí\ (ASAl-'l{~;ss) - o .sr. Sinrlul
f.-, de Azeverln Pequ~no, secretario ge
ral ,jo ·:-,1nr11~11 to rios- 'l'rabalha/l()res 
em Carris l!rl>anos do Hlo de Janet• 
rn. pr()~tnu dec!a.rações ã. tmpr~nsa. 
,--c~r,·a· dos. actintêclmentos políticos 
<:::.,·ora n10Ytmentam o ambfentê na
rio,íal. 

Ue suas ,lr.-darações destaca-se a 
Slê'~:~int_e frase: 

"Na cartfl ha do operarlo não exis
·te a palavra Ingratidão". 

O. sr. Sindulfo de Azevedo Pequeno 
apoiàrá o nome do presidente Vargas. 

, Comercio com a Russia 
RIO. (ASAPHt,;SS) - O comercio 

cafeeiro Já está estu<!anrlo quais as 
quotas de café que deverão ser ven
<li<;la.s â. Hufsia, . Jà ha. propostas con
cretas " sabe-se que. as negoclaçõ.es 
e~tào bem adiantadas e oferecem 
vantagens para os rtois palses. 

O Ita.mâ:ratt, ·entretanto. continua a 
negar '!Ue tenham sido Iniciadas as 
chamada's de fato para o restabeleci· 
mento das relações diploma.tlca" entre 
o :Brasil e a HuSsta e vlce-ven1a. 

Na Baia '. RIO, ,( ASA.PHt,;8S) - As <leclara-
~Õ<lS_ felta:s, á 11npr.ensa pelo sr. SI· 
111q_.es 1'1llho, foram ieralmente 1nter
préfa.das, nos clrcufos poÍiticos. como 
u··ná. repu Isa li pretensão do major 
Juracl Mag·alhâes de chefiar d movi· 
mento opos1c1ontsta na Bala. !';m
bo,ra s_ituando-se todos a favor aa 
candiaatura. d~ bngadetro do ar. ·os 
opos_1clon lstas ba.tano.s reservam-se o 
direito de não S!ê'guirem a orientação, 
declara um vespertino carioca. 

7 5.o aniv.ersario do fim da 
· guerra d~· Para·guai 

H 10, l Al:'A 1-' H!,;SS) - A data dê 1.o 
de rná.rço assinala o fim da guerra do 
Paragt1a.l, uma das mais cruentas 

. camp_::.n11as ,que teve <.i<le suste11tar. o 
J!;ierCtto brast1e11'0, cujas tropis se 
cob'rlram de gloria em 'l'uiutl, Huma.l• 
tá, 1.;01nas-Valentlnas, Aval, cerro 
Corá, etc., destacando-se · os · maiores 
nomes em Ca:clas, Osorlo, Andrade 
Neve; Malet, Ca~ara e Polldoro; ao 
lado d9- ~xercito, _- a .M.ar1nha, com as 
Latalhas <1e l{tachuelo e Humaltá em 
(11{0 Tamandaré, Barroso e Carlos car
va!ho' ergueram _uni momento tmpere
civel A, valentia e pericia do Brasil. 

. Força policial ·do· Pia ui · 
R!ü, (ASAJ:'H.1!:SS.) - O . .1.11tnlstro 

da Guerra passou a disposição da 111-
terventorla B'edéra.J do Plaul, o ma
jor Vario t:oelho para comandar a 
J.<'orça. .!:'oltclal daquele h:stado. 

, REPRESENTÂNTE DO · "LEGIÓr' \RI01' 1 
. .. A x~presentação do ~=!o~~!! e:~C~1~ está a cargo do sr. ,.· 
Pedro Pucci, re.siciente á. rua 9, av. 6, para venda àvulsa, tomada e re-
,forma d_c _assinaturas, etc, .,,i.,. 

Correspondencia para 
a ltalia 

l{IO, (ASAPK!',S:;J - Ó Ml11lstro da 
Guerra, em aviso ministerial decla· 
ro"u o seguinte: 

. a) - .E<'ica terminantemente proibi· 
da a remessa de correspondencla. do 
Brasil para ltalla ou· vice-versa, sem 
ser atra vês do correio normà.l ou da 
B'.l!:B, sob pena de serem punidos os 
Infratores .. 

b) - Para. que qualquer pessoa, que 
se destine ao teatro de operações, pos
sa levar correspondéncia particular, 
deve, a,ntecipadamente munir-se de 
autorização especial que poderá ser 
concedida pelo chefe do Estado Maior 
da F'1':B no interior. 

Não mais funcionarias no 
Ministerio da Fazenda 

RIO, ( A:;A!-'HESS) - F'oi publicada 
uma decisão do sr. Paulo Lira. c1ue 
concretiza as nollcias de que o .1.111· 
11lstro dá l<'azenda não mais admttl· 
ria funcionarias nas suas repartições. 

Asstm é que na. reunião dos direto· 
res do Ministerio. o sr. pa.ulo Lira. 
diretor geral, tratou ela renomeação 
dos eScriturartos interinos na.o .clas
.sifica"tlos no ultimo ·concurso realiza
do pelo l>ASP,. tendo declarado 4ue, 
de l).'ccirdo com o cr1terío adota do pelo 
l\1inlstro, as propostas para as 110• 

tneaçõêS e ren0111eações de escritura .. 
i-iôs Interinos deviam reaclar unica· 
n1ente em candidatos elo sexo n1as
culino. 

Mortos e desaparecidos da 
: F. E. B. 

.. RlO. (ASAPl{BSS) - A Secretaria 
geral do Ministerio da U_uerra. ein seu 
boletim de 23 pÚbttca a relação dos 
oflclals e praças da ~·orça t,;,:pedlcto· 
naria Brasíleira, falecidos e desapare
cidos na frente de batalha até 31 de 
de~embro de 1944. 

!)estacamos deste boletim os se· 
w;ulnt<>s oficiais e pr,.ç:as. pertencentes 
a.o 6.o Regimento de Infantaria: l.o 
.sargento Osmar Cortes Claro, faleci· 
do; 2·.o sargento Nevlo Boracho dos 
Santos, :t.o sargento 1:ubens Leite. 
3.o sargento João Lope~ dê A~sun .. 
ção, falecidos em operações de guer· 
ra, com exceção do ultimo que ro1 YI· 
tilna. · e1n consequencta de ,u n1 aciden
te de Jeep; cabo Antonio Pinto, acl· 
den-te de JeeJ>; cabo l,.;llseu Pinhal, ca
bo. Ueraldo Martins 8antana. José ~·a
gundes (!e Machado, Jo~é da Silva. ca· 
bo Oscar Nossim. cabo San:são 
.Alves rlOs B?,ntos, todos ·em operações 
de guerra, com exceção do ultimo que 
foi vitima de acidente; soldados Abl
llo l<'ernandes, Alceblades Bobodilha 
Cunha, Aldemar Fernandes J.<'erru
ge1111 Amarilho Uonçalves de Quei
roz, Americo 1-todrigues, Anfenot" 
Ghirla11do, Antonio Aparecido, Auto· 
nio Martins ültvelra, Atllio J:'iffer, Be-
nedito Wliseu dos Santos. Benedito 
Patrl ico, Carios Bertlnl, Cesano 
Aguiar, Clau<llo 1-'lnhetro, Clito Anto• 
111ó de Araujo, C'>nstantino Morchl, 
Crlstovam Morais Uarcla, l!irnesto 
<:onça..lvê-S, .l!:urides Fernandes do 
.Na~cilnento, J:i;urides H.odrigues de 
J,lma, l!"ranclsco Uomes àe Souza, l<"ran
císco Vitoriano. João lnaclo do Nas
cimento, João Moreira Alberto, .Jo~ 
de· Andrade, José · A'ntonlo .Moreira, 
José de Souza Oliveira, José Leite da 
Silva, José Vicente de· Paula, Jo
sé \Veeck, ·oto. Unger, Paulo '!'ensine, 
Horneu Cuocco, Sebastião. Hlbeiro. 
Celso· dos tfaritos. José Maria Silveira. 
.l\la_rques, Vital l<'ontourn, Simeão 
l•"'et-nandes 'e 'l'eodoro ~'ranctsco Hi
hei_ro, todos e1n operações de· guerra, 
com ·ex~eção do ultimo que foi vitl· 
1na rte desastre rle auto111ovel. 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Oiriim creosolaio 
''SILVBIRA" 

Grande Tônico 

Novo diretor da Escola 
Naval 

IUO, (ASAPt:I;;8S) - O Presid·ente 
da H.epublica assinou decreto no1uean-
do o contra-almirante Adalberto l,a· 
ra de Almeida, diretor da. Bscola Na
val. 

Declarações do Sr~ Muniz 
de Aragão 

RIO, (ASAJ:'HESS) - Antes de par
tir para Lon~res, a hnprensa procurou 
entrevistar o embaixador .1.11unlz <le 
Aragão. 

O nosso representante en1 Londres 
declarou que o Brasil e a Inglaterra 
estavam com os seus destinos selados 
na guerra e na paz. O transporte en
tre as duas nações estarão normal!• 
zados, ou pelo menos parclalme?1.te so-
1 uelonados logo apôs a guerra. com a 
Alemanha, a.nt.ês mesmo do fim da 
guerra contra o ~apão. 

Esperado o novo embaixa= 
dor brasileiro na ltalia 

Rlü. (ASAPRl!lSS) - .1!:stá sendo. 
esperado nesta. ·capital o sr. l'edro de 
Morais Barros, transferido da embai
xada brasileira do l'erú para a da 
Itr.lla. 

O novo embaixador brasllelro em 
.Roma. demorar-se-á. alguns. dias·· nes
ta_ capital, seguindo depol~ para a 

' Huropa, afln1 de assumir o seu novo 
posto.· 

Noffcias · de 
desaparecido 

Missionario 
no sertão 

R!ü,. (ASAPR.11:SS) Anuncia-se 
que o V!garlo da Prelazia de Porto 
veiho, do térrttorlo de Uuaporé, rece
beu uma.··m.ensagem do Mlsslonarlo 
Revmo.- Pe. · l<'ranclsco .1:'uccl, que esta• 
va. sendo cQnsldera.do perdido nas fio· 
restas. ' O ·Padre :Pucel está. na. clda.• 
de, de Hpmaltá, 'e devido ãs longas 
distancias, não pôde manter constan-
tes_ notl_pias. • 

Obl;ás de tlesmonte do mor .. 
· ro: Santo Antonio 

RIO, !ASAPHESSJ - O prefeito 
<'lesta 'capital,· sr. Henrique Uodsworth, 
determlnou--â Secretaria de Obras e 
v~éão a abe.rtura de concorrencla pu
btrca para as obras de desmonte. do 
morro Santo Antonio. 

O t::oncento permanecera, deve~do 
ser feita a obra de · urbanização para. 
o mesmo " os arcos serão \gualmen
-ta con·servados. · Ulversa>i avenld?l.s 11 • 
garão a .l!:splanada 'do Castelo ã Ex• 
plana.da do Senado, passando pela de 
Sa.nto -Antonio. 

A Prefeitura cog'!ta ainda d; am• 
pllar, com aterro. a parte .. costeira 
que vai do aerodr·()n'JO a.tê a Í·'o11ta. da. 
Glorl.a, edlfican<lo a curvá ali t>Xi 
l;fil\te. · 
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ALOCUCÃO PONTIFICIA NO QUINTO 
ANIVERSARIO DA GUERRA 

Serviço de Radio Patrulha 
do Distrito Federal 

lllü. ( ASAP H~~SS) - .o sr. Coriola.n
do iie Araujo <Jols, chefa de Policia, 
falando â imprensa, re\·eJou que será. 
criado ainda este ano o sér\·lço de 
Radio Patrulha do l>1strlto B'ederal. 
acrescentando que será aumentado 
o efetivo policial e 1nelhorados os ven·
cimentos para seus servidores. 

Salientou que a ação da policia na 
repressão dos cri(11es corttra a eco
nomia popu'lar será grandemente iu• 
tensificada, 

Instruções do Chefe de Po= 
licia sobre o modo de tratar 

o povo, 
RIO, (ASAP!U!;S8) - Foi baixada 

uma portaria pelo chefe de Policia, 
referindo-se ao mod1> pelo qual as 
autoridades pol1ctais deverão inter
vir nos fatos, notadamente aqueles 
que s;e verificam nas ruas ou em lu• 
g-ares d0 malor t'requencla. u chefe 
rte Policia recomenda mes1110, que em 
emergencia especial, todo poHcial, in
clusive rleteth:es, investigadores e 
guardas.civis. deven1 proceder con, a 
necessaria prudencia. setnpre nos mol
de~ da mais estrita uri,anidaãe, 
com a seren1rlade e a. cal1na de _quen1 
procura cumprir uma missão policial, 
sem outro ohjE>tivo senão o de servir 
a justiça. e a soei e d ade. 

A renda da Prefeitura 
H.IO, (ASAPHgt;S) - O Prefeito 

Dodsworth enviou ao Tribunal de 
Contas o niovtmento ftnnnceiro rr-la
th·o ao ano de 194,. Conforme se de· 
preende. a PreféitUra n.rrec'adou nes
SP- exerclclo 1 hill1ão, 16 milhões, 296 
1nil, 339 cruzeiros. Verifiea-se desses 
dados,· que a renda da Prefeitura cons
titue a maior E>:n1 face da de todos os 
Estado~ da União, á. exceção da de 
São Paulo. 

Uberdade de imprensa 
RIO. ( ASAP1-:ES8) - A Imprensa 

vespertina publica um despacfio ·tele .. 
graflco pr(IC'edent"e do l\1exico, segun
do o qual a dclega~ão brasileira 
f\p9íará a proposta an1ericana, no sen .. 
tldó de assegurar a liberdade de tm
prensa aos palses <lemocratlcos. Mais 
adiante publica paJavrrs textuais do 
4;:>lllhaixador Leão Veloso, qtie são as 
segui11tcs: 

"Apoiaremos entustastf<'alllf'nte a 
propogta americana, garantindo livre 
acesso <lo povo ás to11tes de informa
ções. Esta proposta constituirá po· 
õerosa. a.rn1a de compreensão e conhe
cimento entre os povos, eliminando 
mal entendidos, Impedindo· Intrigas, 
tornando imposslvels atividades sub
tetraneas <'a usadoras da, guerra e 
11ermitindo ao 1Jovo e aos governos 
conhechnento 1nutuo dos se::us proble· 
1nas''·· 

Corpos insepultos 
HIO, (ASAl'HE88) - O .l.lltntstro 

c1.a Guerra, rocebeu do ge11Hal Mas· 
carenhas dê Morais. comandante ela 
Força Expedlcionaria Brasileira, na 
Italia, o seguinte telegrama. ainda 
a proposlto da atuação elas forças 
hras!lelras na. con qulsta do Monte 
Castelo: 

(Conclusão da 2.ª página) 
micos, q'.le escondida& frequentemente 
sob formulas anonimas, conseguem sub· 
trair-se a seus devéres sociais, e quase 
lançam o opera1·io na Impossibilidade de 
formar para si uma propriedade sua, 
efetiva. 

Vemos a pequenr. e- media. proprledad~ 
diminuir e enfr~quecer na vida socta'l., 
obrigada e c~>nst,ranglda. a uma luta de
fensiva. cada vez mais dura e sem es
perança. de bom exito. 

Vemos de um lado as Imensas rique
zas dominarem a economia privada. e 
publica, e muitas vezes tambem a ativi
dade civil; doutro lado, a inumeravel 
multidão daqueles .que, privados de toda 
seguran~a direta ou indireta ·da propria 
vida, não t,mam mais interes.se nos ver, 
àadeiros e altos valores do· cspirito, fe• 
cham-se · às aspirações por uma liberdade 
genulna., entregam-se ao serviço de qual
quer partido politko, como ~cravos de 
quem quer que lhe-~ prometa um pouco 
de pão e tranqui:l!dade.. E a exper!encia 
tem demónstrado de que tirania seja 
capaz em tais condições a humanidade. 
ainda nos tempos atuais. 

Defendendo µortanto · o principio da 
propriedade priya.cla, a Igreja tem em 
vista um alto fim etico-social. Ela náo 
deseja sustentar pul'a e simplesmente 
o · presente estado de coisas, como. se 
nele visse a expres.são da vontade divi
na,· nem proteger em principio o rico 
e o plutocrata contra o pobre e· o indi
ge1-rt,~ Bem ao contrario! Desde suas 
origens, tem sido ela a protetora do fra
co oprimido contra a tirania dos pode
rosos, e patrocinou sempre as j U,Stas 
reivindicações de todas ás classe.s de 
trabalhadores contra todas as iniqui
dades. M~ o a que a Igreja mira em 
primeiro lu.:;ar, é obter ciue a Institui· 
ção da proµriedade privada seja tal qual 
.deve ser Eegundo os designios da· sabe· 
dorla. divina e as disposições da nature
za: um elemento da ordem socla;J, um 
pressuposto necessarlo das lrilciatlvas 
humanas, um !mpulso a.o trabalho · em 
favor dos fins tempora.ls e transcenden
tes dá vida, e portanto da liberdade e 
dignld.a.de do Jiomem criado à Ima
gem de DeU,S, que desde o principio lhe· 
concedeu, pa.ra sua utilidade, um domi-
1110 sobre as coisas materiais. 

Tirai ao trabalbador a e~perança de 
conquistar algum bem como proprle: 
<!ade pes.soal: que outro estimulo natu
ral, poderieis oferecer-lhe para Incita-lo 
a um trabalho Intenso, à economia, à 
sobriedade nnquan+o hoje não poucos 
homens e ," - lw.vendo perdido tudo, 
nada. mais possuem que sua capacidade 
de trabalho? Ou quer-se t.alvez perpe
tuar a economia. de guerra, pela qual 
nalguns palses o poder publico tem em 
mãos . todos os meios de produção, e 
provê para todos e a tudo, ma.s sob o la-

GOMICIO PROMOVIDO PELOS 
UNIVER.SITARIOS 

Promovld" pelos· unlvérsitarlos · paulis
ta~. realizou-se 6.a feira. ultima, dia. 2, 
ils 18 horas, na praça da Sé, úm gran
de conücio. em · que tomaram parte cen
tenas de estudantes e grande massa po
pular. 

Durante o comlcio, fü:eram-se ouvir 
figuras de destaque dos meios estudan
tis paulistas, que trataram em seus d!.s· 
cursos da aual situação polltica do. pais. 

Modernos· trens na Central 
(ASAPRESS) - Viajando em trem 

especla!. chegou a esta capital o tenen
te-coronel Alencastro,, Guimarães, dire
tor de, Central do Brasil. 

Falando à reportagem dls,e que os 
trabalho., de modificação da linha tron
co estão se a.proxlmando do s;,u final 
e que logo estejam terminados, passa
rão a correr pela· nóvá. Unha modernos 
trena, que farão o percurso entre São 
Paulo e Ri.J em oito horas. 

Disse, ainda, o diretor da Central, c;iue 
aqui serão construidas seiscentas casas 
e um edifício de apa.rtamentos para re
sidencias dos empregados da ferrovia, 
acrescentar.do que os a.lugueis serão a 
baixo pre,o. 

Fina.lizando a sua palestra e referin
do-sr à sua recente ·viagem à Inglater
ra, di;;se que a wrttr de setembro pro
ximo começarão a chegar os materiais 
encomendados naquele pais. 

tego de uma disciplina dura? Ou tal
vez querer-se-á subj11gar à -ditadura de 
um grupo l)Olitico que disporá., como 
cla.sse dominar.te, dos meioo de produ
ção, mas juntamente do pão, e portanto 
da vontade de trabalho de cada uni? 

A politiCh social e economlca do futu· 
ro, a atividade organizadora do Estado, 
das Comunas, das Instituições profissio
nais, não poderão atingir de um modo 
duradouro o seu alto fim, (que é a ver
dadeira fecundidade da vida &0clal e o 
normal rendimento da ec()nomia nacio
nal) senão respeitando e defen,;tendo a 
função vital da propriedade privada no 
seu valor pessoal e social. Quando a 
distribuição da propriedade é um obs• 
taculo para este fim, - o que nem ne• 
ces.sariamente nem sempre é originado 
pela extemão do patrlmonio privado -
o Estado pode. no interesse comum, ln· 
tervir para regula.r-Ihe o uso,· ou ·tam
bem, se não se pode com equidade pro
ver .de outro modo, decretar · a expro
priação, mediante uma indenização 
conveniente. Para o mesmo escopo a 
pequena e a media oropriedade, na agri
cultura, nas artes e nos of';,ios,. 110 co
mercio e na idustria. devem ser gara.n· 
tidas e promovidas; as uniões coopera-

!~v:: d:ve:an~:g~:=~~i~=~ }Mon~~nta~ 
grande negocio ainda hoje se manifes
ta mormente produtivo, drve-se oferecer 
a possibilldlide de temperar o contrato 
de trabalho com um contr3:to de socie• 
dade' (3>·: 

Nem se diga que o progreS50 tecnlco 
se opõe a tal regime e y.rrasta. na. sua 
corrente irresistlvel toda a atividade 
para · negoçios e organizações gigantes• 
cas, diante dos quais um sistema social 
fundado sobre a prop··,3dade pt!Vad_a 
dos lndlvlduos devP lneJutavelmente de
sabar. Não; . o progresso tecnico não 
determina, fatal e necessariamente, a 
vida economica. Com demasiada· fre
quencia ele inclinou-se diante· das exl
ge11clis dos calculos egolstas. avidos · de 
aumentar indefin.idamente os éapitals; 
porque, pois não se dobraria diante. da 
necessidade de manter e de assegurar a 
propried.a.de privada de todo.s, pedra an
gular da sociedade? Tambem. o pro
gresso tecnlco, como fato social, não 
deve prevalecer sobre o bem geral, mrus 
pelo contrario ser-llle ordenado e subor-
duia.do. · 

Ao terminar esta guerra que subver
teu todas as atividades da v1da huma
na ·e as lançou em novos caminhos, o 
problema. tl.a futura configuração da or
dem social fará surgir uma luta ardcn- . 
te entre as varias C'.lr.enres, ~m 
meio às quais a C'Oncepção soclz,l cristã. 
tem a ardua mas ....-..,re missão de colo
car em evidencia e de mostrar teorica 
e pratica.mente, a.os sequazes de ontras 
doutrinas, como neste campo, tão im• 
portante para o dese11volvlmento pacíL
co da cor.vive11cia humana, os pos
tulados da verdadeira· equidade e os 
prlncipios cr!.stãos pod~m · unir-se nu~ 
estreito conubio gerador de salvação e 
'.!e bem para quantos souberem renun
ciar aos preconceitos e 1'.a paixões, e sou
berem prestar ouvldoo aos ensinamentos 
ria ver:Tade. Nós -confiamos em que os 
Nossos fiéis filhos e. filha.s do ·mu11do 
catollco, arautos da. Idéia. social cristã, 
contribuirão. ainda que a preço de no
tavei.5 renuncias. · ao progresso. para 
aquela justl,a social. de que devem ter 
fome e sêde todos os. verdadeiros dlscl
pulos de Cr!.sto. 

Ili - PENSAMENT.OS DE CARIDADE 

A exortação à vlgllancia e à prontl· 
dão de todos os cristãos para. os ingen
tes deveres de um futuro que já agora 
parece proximo, rião deve fazer-Nos per· 
der de vista as pungentes angustias do 
presente. E nl!.iiuem se maravilhsr:i. 
se, abraçando com igual a.mor a toaos 
os povos da terra, a Nossa solicitude nes
te campo ~ neste momento se transpor
ta. de um modo especial para a rtall.a 
e Roma.. 

ru; diretas operações de § ucn·a. que 
conVl'lalonaram grande parte do solo 
italiano, estão agora. distantes tambeni 
da Cidade Etern,1.. Mas as co~equen
cias diretas e ind ireta.s .do. confllt,~ · es
tão bem longe de haver cessa.do. A 
Urbe. que Maria, "Salus popull i-omaru", 
Mãe do Amor Divino, prowgeu · · na ho
ra do perigo, ·não ouve mais re.ssoa1 · o 

"Continuando a })restar infor111a
<:ões sobre as opera~ôes em Monte 
Ca'i_telo tenlrn a ac1·escentar ciue nos
sasl tropas se defrontaran1 cOn1 forças 
inimigas de duas divisões Identifica
das na zona de combate. Os prisio
neiros dessas unidades, jã. computa
do~. revelam s~r experhnentados 
combatentes, já tendo lutado em ou
tras frentes de batalha. A experlen
cia. den1on~traõa por nossos homens 
no curto c->srac;:o rte tempo. surpreende 
o a<lversarto, cujas formações cede1n . 
diante da ação slstematlca das tropas 
do 4.o corpo, Ap<'s a conquista de 
lllonte Castelo, foram encontrados ln· 
sepultos, 42 corpos de soldados bra
sileiros tombados no com bato do 12 de 
dezembro. O doloroso encontro 
reafirma a ene1·g1a do nosso esfor~o 
naquela jornada e a bravura dos nos
sos homens, rllante da vio1enc1a ca
racteristtca em todos os eplsodtos des ... 
ta guerra, rroctas as ações conttnuan1 
favoraveis tis nossas armas. ,Prestaret 

, ribombar das batalhas. Mas a luta· 
================= contra a miseria, co11tra a. fome, · a 

1nais 1nfonnes". ·:: 

Desembarque de caminhões 
(ASAPRESS) Segundo noticias 

procedentes de Sa11tos, foram desem
barcados naquele porto 27 caminhões, 
consignados · à Internacional. 

Comando da Policia Especial 
_(ASAPRESS) - Poi dispensado a pe

did~. do cargo de comandante da Poli
cil', Especial, o 1.o tenente Li.ndolfo Pe
reira. Valadão, Para. exercer essas fun
ç5di foi designado. por outro ato. o ca
pitão Raul de Azevedo. 

Melhoramentos· na Mogiana 
(ASAPRESS) - A Companhia Mo

giana de Estradas de Ferro vai passar 
por grandei reformas. devendo ser in
vertidos nas r.....,mas cerc:i de 300. mi
lhões de cruzeiros. Pela mesma fer1·0-
vi2. já foram adquiridos 9 locomotivas 
e 150 vagões, para melhoria. do seu ma
terial rodante. 

Entre M diversas obras que serão rea
lizadas destaca-lie à retificação do· tre
cho entre camphia.s · e Araguarl e a 
construção de uma nova e imponente 
estação em Ribeirão Preto. 

A Babel protestante 
.O depoimento do livro "The .beliefs 

ministers" of 700 
Fol recentemente' pública.do nos Es

tados. Unidos um livro ,em que o autor 
G€orge.s Batta, professor de Educação 
Religiosa na Northwectem 011iverslty, 
de Chicago, publica o éurlosisslmo re
sultado de um inquerito mandado a ml
n!.stros protestantes de diversa.s denoml
naçoo.,. Continha ele 56 quesitos sobre 
pontos essenciais cja doutrina cristã. E 
agora. aparecem as respostas de 500 
ministros e 200 estudantes de teolo$ia, 
formando um· livro Intitulado "The Be• 
liefs o! 700 Ministers ". 

Quanto ao dogma d-i Sant!ssima 
Trindade, 20 por cento dos ministros ne
gam que haja um Deus em Três Pes
soas! e 56 por cento dos estudantes, mi
nistros 1manhã. não admitem este dog
ma. 

A 011ipote11c!a Divina é negada· por 
13. J2<>~ AA11t2 !:l.Q!i miws!r!'§ fl.6 129r i;~~-

to -dos estudantes. 
A historia· da criação co1úorme o Ge

nesls; é regeitada . por 53 por cento dos 
ministros e 96 por cento dos estudantes. 

A existencia do diabo ·é negada por 
30 por cento dos mlnistroo e 91 por cen
to dos estudantes. 

As penas eternas. são regeltadas por 
47 por cento dos .ninlstros e 89 por cen
to dos estudantes. 

A exlstencia do céu é negada. por 23 
por cento dos ministros e 69 por cento 
dos estudantes. 

De.lxamos de falar de outros pontos 
em que ha tambem escandalosa diver
gertcia; e assim é que · não escaparam a 
virgindade de NOS$a Senhora a Sa..itl
dade da Vida. dé Jes1. :, os milagres do 
Evangelho. o julgamento final, o po
der da oraçãq e· ij proprla imortalidade 

gª'"ª®ª'~ . 

desocupação, a penurla econornlca, aJ
ca11çou em multas partes da ItaHa uma. 
extensão tal que requer. prlnclpa.Jmen
te · em vista do inverno, um remedia 
pronto e eficaz. 

NinJuem ignora como, de fato, nas 
grandes guerras se dê ordinariamente, 
às duras necessidadef. de carater m1ll· 
tar, a precedencia sobre qualque1 outro 
cuidado e considE"ação. Doutra parte; 
qualquer pe.ssoa que não se deixe guiar 
por calculos particulares, -nas reflita so
bre a Imperiosa e~lgencia de prover 
ao mesmo tempo ás · necessidades . essen
ciais dá vida civil. admitir.! e reconhe
cerá as . influencias funestas e os 
danos que a requisição sistematlca, a 
remoção ou destruição doo meios de 
transporte causaram a9 fornecimento de 
viveres suficientes e adqulrlve!s · a pre
ço razoavel. Todos compreendem· ou
trossim como este estado a,normal, uni
do com a Igualmente vasta destruição, 
requisição ou remoção de poderosos 
meios de produção, tenha provoca.do uma 
paral!.sia. na rida econom lca., cujas re
percussões materiais e espi;;ttuals so
bre a população tornam-se cada. dia 
ma.Is· sintomatlcas e ameaçadoras. 

Não serão as acusações esterels que, 
darão remedlo a tantos male.s, mas a 
sincera. e ~enerosa colaboração de quan
'tOl! têm possil.iilidade e autoridade pa
!'Z. · servir aos lnteres.585 do · pais, Não é 
talvez desejavel que cooperem ao bem 
comum pessoas de probidade .. honest.a.s, 
ilxpericntes, francas e imunes de qual
quer mancha de dellt;ç,s ou _de. abUEos 
reais, ainda. que no oassado & tenham 
achado em outro campo politlco- - o 
que. aliás. aplainaria tambem o cami
nho oara. .a união dos homens? 

Nenhum povo. ab?.tido sob o peso de 
desgraças fislcas e morais. pode levan
tar-se oor si só. com às proprlas torças, 
da sua prostração. Mâ.s doutra ·parte, 
nenhum povo. justamente cioso de sua. 
honra, se conformaria em esperar seu 
ressurgimento exclusivamente do apoio· 
de outros, sem contribuir ao mesmo tem
po com o esforço da proprla vontade e 
das propl'!as enlrglas. 

Pelo que Nós. conhecendo a profunda 
mic-~rla em que cairam ex'• 1sas regiões 
da Italla, a.nws de tudo recordamos 
i,(l.u~le~ .a.u~ nQ 'L»ili DQ~uem.'11,W>la~ pr2~ 

visões e abu:idante colheita ele viveres, 
a. obrigação de não ~ubtra.l-los, por avi• 
dez de lucros maiores, àqueles que pere., 
cem de fome, lembrando-se dos tremen
dos castigos ameaçados pelo Juiz eter• 
uo sobre quem não têm piedade para 
com o Irmão que sofre. Invocamos 
outrossim dos povos cuja capacid9;de e<:O• 

nomlca não foi substancialmente da• 
nificada pela guerra que tragam à Ita• 
lia, nos Jimit~ do possivel e sem prejui• 
:w do que é devido tambem a outras 
nações igualmente indigentes, aqueles 
socorros de que neces.sita e.,peclalmente 
'no periodo Inicial de seu renascimento. 

De bOm grado reconhecemoo o que 5e 

tem feito - e sabemos que ainda mais 
se pretende fazer - em tal sentido pe
las potencias· a.1iada.s, como tambem de 
boa vontade apreciamos os. esforços · de· 
senvolvidos pelas autoridades itall.ánas. 
'Nin.guem mals do que Nós - a quem 
os cuidados do Minis.terio Apostolico co• 
locam em posição de conhecer · mais ~a
cllmente . os sofrimentos dos pobres e · 
dos oprimidos, - sente no cora~ão a 
gratidão Intima para com todos os crue, 
na. Italia. e no estrangeiro - governos, 
Episcopado, Clero, leigos - têm co• 
operado e coope'tam a tão nobre fim. 
Se infelizmente não Nos foi possivel até 
agora. obter o uso de motoveleiros e ou
tros navios para o transporte de .gene
ros alimentlcios.e para a volta doo pro
fugos a suas terras, temos todavia a 
confiança de conseguir ém-'breve outros 
meios para levar socono . a numero~as 
desventuras. E como no µa~do, assim. 
tambem para.· o futuro guardaremos e> 
mais profundo reconhecimento para com 
quantos Nos coloquem em· condições de 
atenuar a dolorosa desp.roporção entre a 
exiguidade !e. Nossos proprios _1·~curÉOS 
e a grandeza mcomensura.vel das mais 
a~gentes necessidades. 

Nós saudamos neste socorr.o ·1évado de 
povo para .,ovo, socorro Iniciado já du
rante a. guerra, e apenas nos estreitos 
Itmltes por . ela consentidos,. o despertar 
de l.U11 sentimento de generosidade, não 
menos humanamente elevado que politi
camente acertado; sentlménto que no 
calor da luta e na apaixo11ada. afirma
ção dos interesses opostos pode facil
mente debilitar-se, 111.8$ não inteiramen
te extinguir-se, e que, fundado como é 
sobre .a propriti natureza e sobre a con
cepção · cr!.stã da vida, deverá ma.Is tar· 
de, logo· que a espada tiver posto fim 
a: sua. dura tarefa, voltar plena.mente • 
,eu lugar -de honra. · 

IV - PENSAl\lEN~OIS DE PAZ 

Nada, · sem . duvida, Nós desejamo.!! 
ma.is ardentemente· que ver quanto 11,ntes · 
brilhar o dia em que, cessado o fragor 
das armas, serão· re'Í;titúldas a paz, a, 

segurança e. a prosperidade a. uma par-
. te tão grande da humanidade torturada 
e já. quase no· limite extremo de sua.s 
forças físicas e morais. 

corações sem numero suspiram por es
se dia como os riaufragos pela estrela 
dah·a. ' Muitos, no entanto, advertem 
cic~de já, que a passagem da tempestade 
y!olontz. para a grande tranquilidade da 
pa?., pode ser ainda penosa e amarga ; 
compreendem que· as etapas do caminho 
que yai do fim da.. hostilidades ao esta• 
bel~clmento de condições norma,ls de vi• 
da, podem esconder dificuldades maio
res do que se pe11:ia. 1: por il;so tanto 
,mais· .1ecessario que· ressurja entre os po
vos um forte ,sentimento de · solidarieda.• 
de. afim de .tomar mais rapido e dur.'l.· 
douro o Sl' r.eamento do mundo. . 

Já· em-N~ discurso natallcio de 193.9 
Nós augura.vamos- a···criação de organi
zações internacionais que. evif.a11do as 
lacunas e deflciencia.s do passado, fos
sem realmente aptas a preservar a paz, 
segundo os princlpios da justiça e da 
equidade, contra qualquer pósslvel amea- . 
ça. para o futuro. Já que hoje, . à luz; 
de tantas experiencias terrivels, a a.s• 
piraçáo por um semelhante novo ins• 
tiiuto universal de paz chama -sempre 
mais a atenção dos hOmens de &<;ta.do 
e dos p0vos, Nós de boa vontade expri
mimos Nossa complacenciá e formula• 
mos o voto ct> que sua concreta realiza• 
ção e0rr,cqJonda verdadeiramente, na 
mais ll\rga. medida, à altura do fim al• 
mejado, qu~ .é a manutenção, em favor 
de todos, da tranqui1idade e da seguran
ça no mundo. 

Mas nlnguem talvez tão aoolosamen· 
· te deseja o fim do conflito i o renasci
mento da concordia · mutua entre as. na
ç6fa quanto os milhões de prisíoneir<l! 
e int.ernados civis. constrangidos pela 
guerra· ,i, come. o duro pão do cativeh·o 
ou do 1.raba.lho 'forçado em terra extra
nha. A do, pela ausencia dilatada, lon• 
ge · das mãP.s das esposas, dos filhos, pe
la longa ssparação de todas as pessoas 
e coisas amadas, os atormenta e coriro
me, · e desperta neles um vivo senti
niento ele desolaçã" e al;landono, de que 
pude· fazer idéia. soníente quem 
souber penetrar na angU,Stia intima de 
seus corações. E . ,x>ls que esta gu~rra, 
com o que lhe· est. neces.saria ou arbi
trariamente conexo, levou à ma.Is Ingente-, 
e tragica. migração de povos" que a his
tória. conhece, será obra de profÚ11de. 
humanidade, de jU,Stlça clarividente e 
de sabtldoria de governo, se a estes in
felizes não se fizer esperar, alem dos 
limite;, :10 absolutame11té necessarlo, a já, 
demasiado retardacla liberta.ção. 

Tal resolução, que naturalmente não 
excluiria cautela. alguma talve2, julgada. 
lndispensavel. seria pars, tantos mlsera.
ve1S um primeiro ralo de sol na no!~ 
tão escura, o anuncio slmbollco de uma 
nova e~ em que, com crescente disten• 
são de anlmos, todas as nações amantes 
da. paz. i.randes e pequenas. poderosas 

·e fracas, vencedoras e vencidas, terão 
parte nos beneficias de _uma verdadeira 
civilização, não menos que nos seus di• 
reitos e de'leres. 

A espada. pode, e às vez.es - infeliz
mente - deve abrir o caminho da paz. 

A sombra da espada pode pesar ain
da. no perlodo que tra11Scorre da cessa
ção das hostilidades à conclusão formal 
da. paz, · 

A ameaça da espada.pode parecer lne• 
vitavel. dentro dos limites juridlcamen• 
te necessarios e mora~ente justif!ca
veis, ainda depois da conclusão da paz, 
para defender a. observanc!a das obriga
ções. justas e prevenir tentativas de no• 
vos conflitos. · 

Mas a. a.Jma de uma paz digna deste 
nome. o seu ro;>irlto vivificador, não po
de ser senã.O um só: uma justiça que com 
medida tmpl!J'clal dá a todos aquilo que 
a cada qual é devido, e de todos 
exige aquilo a que ·ca:da qual é obriga.
do; uma justiça que não dá tudo a to
dos. mas· a. todos dá amor I' a ninguem 
pyejudica., uma justiça que é filha da. 
verdade e mãe de liberdade sadill e dt 
grandeza segura.. 

(1) Cfr. S. Paulo, Ep. aos Roma, 
nos, cap. 2. vers. 15. 

(2) J.<;nclcllca "Quadrageslmo An, 
no". 

(3) C!r, Encicllç~ "Ruadras:e~ia 
,Âll,l;lQ"•. . 
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TEATROS E C INEMAS 
PROGRA~AS DE HOJE \ 

PRIMEIROS EXIBIDORES 

ALHAMBRA - A historia de i,m jovem pobre, com Rugo dei Carril -APA 
ART-PALAC/0 - Bancando granfinos, com B .. Abbot e L Costello .:.. Aa.4 • 
BANDEIRANTES - Três dia.$ de vida, com Eri'Ol Flynn ...... D • "' • 
BROADWAY - Bu!falo Bill, com Joel Mac Crea. - AMC. 
IPIIUNGA - o. eterno pretendente, com Cary Gra.nt. - AMC. 
METltO - Viva a folia, com George Murphy. · · 
OPERA · - . Azas da vitoria, com Am; Sheridan. -. APA. 
PEDRO II - Varrendo os mares, com Richard Arlen. - AMC:. 

o cow-boy de Wall Street, com Roy·Rogers. - AMC. 
S. BENTO - Festival de Carlitos, com · Charles Chaplin. - A, 

SEGUNDOS EXIBIDORES 

Os anjos abafam a banca, com Bobby Jordan. - D. 
Os anjos abapam a banca, com Bobby Jordan, - lJ., 

ASTORIA - A irreslstlvel impostora. - D!' 
O · tunel · fatal. 

AVENIDA - Flf-Faf. - . D. 
· As três desgraças, . com 'os · três pe,tetas. 

BABIL0NIA - Onde está essa mulher, c.om Sheila R:van. - D 
A canção que escrevestes pitra. mim, com Benia.Íµino Gigli . ....., APk 

BlMZ. P°'LITEA.MA. "'." Sete dias para amar, com Wally Brown. - D, 
. O an.10 perdido,·com Mar~et ·O'Brien; - A. 

CA.M.J~UCI - De amor támbem se morre, com Charles Boyei:: ·- n. 
Submarino sulcldih ·Com Tom Neal. - APA, .. 

CAPITOL.10 - Perseguidos, com. Errol Flynn. - A:v.C 
Cuidado com. mainãe, com Mary Astor. - D • .. 

CARLOS GOMES - Henty está na berlinda. _.;. AMC. 
. .cavalo justiceiro ..... A.Mó. 
CASA VERDE - Seis destinos, com Charles Boyer. - v. 

Filosofo da. roça .. - A. 
CINEMUNDI - o cisne negro, com Tyrone Fower. ~ D 

Noites perigosas. -·APk· . · 
Cela fatal. - AP A. · 

COLISEU - A força dó coração, oom Rocldy Ma.e oowau.· - A. 
Goyescas, com Imperlç, Argentina.. . . 

COLOMBO - Não adianta chorar, com Osca.rito; - 1). 
Fortalezas voadoras, com Richard areen. ..:.. A. · 

COLON -, Gua.dalcanal.. - AMC. 
Ladrões roubados. - APA. 
Doutor em amor ..... n; .. 

CRUZEIRO - Endereço desconhecido, com 1Paul Lukll,ll, - .tr4 
Goyescas,. cbm· · Itnpe110 · Argentina. 

ESPERIA - Espiões do eixo. - .A. 
, Aventureira mascarada. - M. 
FENIX - Irmãos em ,armas, com Állan Ladd. ·- R. 

As três glorias. - APA. 
IDEAL - Fantasma do.s mares. - · AMO , 

França· eterna. - R. 
Dilema de medico. - AP A. 

!RIS - Agmas americanas. - APA. 
Duas pequenas sem cerimonia.. - AP.11. . 

GLORIA - .Elora antes do ·a.nia,nhecer, com Veronlca La'lte. 
.Prado solitario. .. . . 

EIOJ;,LYWOOD - A torça do coração, com Roddy Mac Dowall. - A, 
l!:ndereço desconhecido, com Pn.ul Lukas. - APA. . 

LUX - Entre a loura e a morena, com Carmen Miranda. - r: 
Varão primitivo, com Lul~e Aloritton. - AP A·. 

MODERNO .- Jane Eyre, com Orson Welles, -· R 
·· Sedução de Marrocos. - APA. 
OBERDAN - Ciclone de ·caça. -

Castelo sinistro. - APA. 
· 0DE0N (s, verm~l:lllcl ·-:-. Mçd~~s. ·com .Rifa: ~l}ywoi:t11. -· D •. 

. . A. vida começa aos 18, .com Donald, O'Connor . .;;;. AbA. 
0DEON (s. azul) - Não adianta. chorar; com Oscarito. - D. 

· A. mala. misteriosa, · com Edmund Lowe: _;.· APA. . · · . , 
0LI111PIA - A cruz de Lorena., coni Jean Pierre Awnont. - APA .• 

Rainha dos corações, com .. Lucllle Ball. - D, 
· l'ARAIS0 - Paixão· de toureiro. - A, 

Aventura. de um. r·ecruta. - APA. 
PAULISTA. - Eram cjnco irmãos, com Anne Baxter. - AI' .... 

. Cuidado com mamãe, . com. Mary Astor,. - D, . 
·PAULISTANO - Amor de perdição, com Antonio Vilar. - R. 
PARAMOUNT - Eram cinco irmãos, com Anne Baxter. - AP.A. 

A leôa do oeste. - A. 
·PARATODOS - Apenas um coração solitario, com Cary Grant. - .i.PA. 

Fantàsma da· Fuzarca, com Olsen e Johnson. - APA. 
PIRATININGA - E as chuvas chegaram, ·com Tyrone Power, 

Luar em Las Vegas. '- APA. · 
PENHA - Entre o a.mor e a espada. - AMC. 

Turbilhão dà Alegria.. - AP A. 
.RECREIO (Centro) - Compre-me aquela cidade; "'"'" A 

. Amor. e Batucada. - AP A. . 
REéREIO. (Lapa) - Perseguidos, com '~tr<,l: Flylln: - M{C; · 

Dias venturosos. · , .( , · · 
It.EX - Rumo a Toqu!o. - ,1Pl'f: ' 

· Maldição do' sangue de pantei·a, - D •. 
R0IAL - O Costa do castelo, con, Maria. Matos.· - A. 

A leôa.. do oeste, com Roy Rogers, - A, . , 
ROSARIO - Vivere,nos outra yez com Ida· 'Lupino. ·- APA. 
R0XY - Segredo das azas, com Lldia Matos·. 

Aliança. de aço, com. Akim '.!'amiroff. - APA. 
SANTA CÉCILIA - Mulher satanlca com Maria Montez ..... AI'J 
' Rapsoaia eni lá bemol. - AP A. 
SANTA HELENA - ·Por dus Inimigos. - A, 

cavaleiros da fronteira. 
SANTO ANTONIU - l!:i,DíJUia da alegria, coni George Ra!t. - ú.· 

O quarto 313, - ,lPA. . ' ·· 
s ... CAE'fAN.O .- De amor tambein se morre, com Charles Boyer. 

Aventureiro do. Ala.sita. - D. · · . · · 
S. CARLOS - Agmàs americanas, com John Garf-leld. - APA. 

Ela quase matou Hitler. - A. 
S. GERALDO - Rosa, a revoltosa, com Betty 01·able. -··D. 
• ~viagem perigosa. ~ AMC. 

S. JOSE' - Sultana de sorte. - M. 
Fugitivos do interno. - A, 

. S. LUIZ. - Moleque Tião, com Grande Otelo. -APA. 
,Encrenca. sincronlsada. - APA. 

s. PAUL,O - Mulher sa.tanica, com Maria Moritez. - .APA. 
. Os anjos abafam a banca, com Bobby Jordan. - D. · 
S. PEDRO - Epopeia da alegria, ·com George Rll,ft, - D, 

Varão primitivo, com Louise Albritton. - APA, 
UNIVERSO - Não adianta chorar, com oscarlto. - D 

FortaJezas voadoras, com Rlchard.Greene. - A 
VILA PRUDENTE - Lua de mel no Rio. - & 

Falso delegado. - AM~. 
TEATROS 

BOA VISTA - A moreninha, com Bibl Ferreira. - A1'A. 
SAN2" ANA - Não te quero mais, com Procopio Fenelra, - .U. 

'EXPLICAÇÕES DAS C0TAÇôES 

B. - BOM - Filme que pode ser visto por todos· com proveito m01..__ 

n: 

B.P.A. - BOM PARA ADULTOS - Filme que pode ser visto com proveito 
moral tão somente por adultos. . 

A. - ACÊITAVEL ~ Filme que pode ser villto.por t.odos~ embora sem proveito 
moral. . .. 

A.M.c: - ACEITAVEL MENOS PARA CRIAJITÇAS - Filme que eontem 
cenas que podem impressionar o publico infa.ntl. . 

. A.P.A. - ACEITAVEL PARA ADULTOS - . .Filme que pode ser assistido 
por adultos, embora sem proveito moral. . · · · . 

R . . - RESTRITO - Filme que pelo enredo ou cenas ,de.ve ser estritamente 
reservado a pessoas de sólid.a fonnaçãb moral. e religiosa. 

D. - DESACONSELHA VEL - Filme que pela... grave 1nconvenlencilt do enredo 
ou das cenas; deve ser . evitado por qualquer publlco 

· M. - MAU - Filme prejudicial para qualquer publico. 

NOTA: -- E' lmrortante que o espectador .não se contente com a. simples cota- , 
~ão do filme ou da peça de teatro, mas que· procure conhecer pelo 
menos alguns detalhes da critica. ·rsto justificará uma. cotação que, 
11.flrmada sem nenhum comentado, poderá parecer injusta e. sobre
tudo, com a leitura de wna. análise que põe em· relevo os e]ementós 
~ons e maus do filme o espectador pouco a. pouco, e-!iucará sua . 
conciência e aprenderá a julgar por si mesmo os outros filmes que 
lhe forem apresentados. · 

REPRESENTANlE Do· "LEQIONARIO" 
EM JABOTICABAL' 

A representação do LEGIONARIO em Jaboticabal e$tá a cargo do Sr. 
Claudio V. Fontes, para tomada e refonnas de assinaturas · e outras infor
mações, podem os nossos leitores dirigir-se ao mumo na Agencia do 
Banco Comercio e Industria de São J) aqlo.. · 

LEGIONARIO 

Notícias dos Estados 
MINAS GERAIS 

CANDIDATOS A VAGA DO PROF. 
LUCIO DOS SANTOS 

BELO HORIZONTE, · (ASAPRESS) -
A vaga do profe.si;or Lucio dos santos, 
da Academia. Mineira. de Letras, can
didataram-se os escritores J. Guima
rães e Francisco Siqueira. 
l\lANIFESTAÇôES · DOS ESTUDANTES 

BELO HORIZONTE, (ASAPRESS) -
Os estudantes mineiros realizaram dia 
28, t•r,1 grande comício sobre anistia 
ampla. e democratização do pais. O 
povo aderiu ao comicio e o nome de 

· Edtia.rdo Gomes para a presidenci.a da 
Republica foi aclamado. A Uniãó Es
tadual de Estudantes, lançou na oca
sião, um manifesto identico aos un!ver
sitarlos paulistas. 

Rio Gtande do Sul 
JÁ SE PENSA EM MANDAR CAFÉ 

PARA A RUSSIA, MAS ... 
URUGUAIANA, (ASAPRESS) - A 

população desta cidade está enfrent.in-' 
do um serio problema. com a falta de 
café pa.ra. seu cQnsumo. Foram esgota
dos os estoques existentes, não havendo 
noticias sobri a chegada de novas re
messas. Esta.s foram solicitadas pelo 
posto de· füica!i:zação do Departamento 
Nacional do Café, e chegam sempre com 
atr.aso. v 

G O I A' S 
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS 

GOIANIA, (ASAPRESS) - A i11ter
ve11toria. federal concedeu uma subven
ção ordinaria. anual de 100.000 cruzei
roo ao Aereo Clube de Golaz, com sede 
nesta capital, destinada ao custeio drui 
bolsas de estudos dos alunos pobres, para 
a. ))l'atica de pilotagem. . 

O. governo concedeu tambem à VASP, 
42.000 cruzeiros a titulo de subvenção 
pelas viagens semanais que essa em
presa realiza para Goiania. 

MARANHAO 
CHUVAS TORRENCIAIS 

SAO LUIZ, (ASAPRESS) - Grandes 
clluva;; desabaram sçibre esta capital 
produzindo desabamentos. · Uma casa 
desabou ocasio11a·ndo a. morte de uma 
criança de cinco anos e ferindo três pes. 
,oaj. 

B A .I' A 
A UNICA INDUSTRIA QUJ:; SE 

AGUENTA 
SALVADOR, (ASAPRESS) , - Um 

jornal desta capital comenta o fato do 
"jogo do bicho'.' estar .sendo feito livre
mente neste ·Estado, acr~centando que o 
rilesmo tem dado lucros fabulosos aos 
seus exploradores. 

O referido jornal comenta, ainda, que 
· a. unlca industria. que se aguenta na 
Bafa é a do "jogo d<., bicho", pois não 
paga impostos e não obecjece às leis 
traball1istas. 

MUITAS VAGAS, IIIAS, POUCOS 
CANDIDATOS 

SALVADOR, (ASAPRESS) - Ape
sar do edita.J publicado neste Esta.do, 
em Alagoas e em sergipe, apenas qua
tro 1•rrndldatos se inscreveram no con
curso par,. pretor. A imprensa desta 
co.pita!, referindo-se · ao fato, diz que, 
a despeito da existencia de muitas va
ga~. :linguem · quer ser pretor, devido à 
falta :'11 estabilidade e aos parcos ven
c~en,uS. 

ALAGOAS 
A POLITICA NO NORTE 

MACEIÓ, (AS:\PRESS) . - Tiveram 
grande repercussão nesta capital as de• 

ela.rações do 6r. José Americo sobre a 
politica nacional. Os jornais reprodu• 
ziram essas declarações e tiveram as 
suas edições esgotadas em duas horas. 

o nome do major-brigadeiro Eduar
do Gomes tem sido multo discutido, en
tretani,o, é opinião geral, conforme nos
sas observações, de que nenhwn outro 
candidato, dos até agora apontadoo pa
ra a presidencia. da Republica, poderá . 
derrotar o sr. Getulio Vargas, pelo me
nos neste ESta.do; Em quasi tOdos os 
Estados do . norte, i,egundo · impressões 
insuspeita.w de viajantes, sem quaisquer 
ligações com grupos po1iticos, o sr. Ge-

. tu!io Vargas deverá obter a. maio1ia. 

PARA.NA' 
ANIMADOS OS CIRCULOS POLITICOS 

LOCAIS 
CURITIBA, (ASAPRESS) - Estão 

vivamente anlmad06 06 meios polltlcos 
loca.is, havendo grande· procura · dos jor
na.ui do Rio. e de São Paulo por parte do 
povo, que acompanha. os detalhes do 
anunciado pleito. 

o sr. Laerte Munhoz, jurista e antigo 
deputado da. Assembléia. Esta.dual, fa
lando .a u&· jornal, depois de seu regres
so de SãO ·paulo, disse entre outras cou
SM o seguinte: 

"Na verdade, ·trata-se ·de' um movi
mento que está empolgando . os esplritos 
o representa. uma. Imperativa. e . granâe 
vitoria. democratlca das Nações Unidas, 
contra os regimes de opres:;ão. O Bra
sil aguarda ansiosamente o· dia hllltori
co do ])'leito, dentro de sua v.ocl!.çáQ de 
liberdade. Senti em São PalÃlo 'UU'i gran
de entusiasmo. pelo nome do ilustre brs.
silelro Eduardo Gomes, · circunstancia 
que bem a.testa. o interesse pela comple• 
i ·, democratização do Brai;ll ". 

A FAl TA DE SACERDOTES* NA ALEMANHA 
O "Tablet" de Londres e:xamina ·esse an• 
gustioso problema da Igreja na Alemanha 

O "Tab1et", de Londres, 'publicou a 
seguinte noticia, sobre a fàlta de Sacer• 
dotes na Alemanha. · 

"Como re:mltado da incorpÕràç[(o"êm 
ni.as:ia do Clero ao exercito e a conse
quente dln.inuição do numero dos Sa
cerdotes ordenados, a, Alemanha está ex
perimentando uma seria escassês de. Sa• 
cerdotes na.s Paroquias. Pode-se pre
ver que esse problema a.inda. se a.gra
vará. no post-guerra. Da.s Paroquias:a1e
mãs, a terça parte não está provida, e 
uma quint&. parte do Clero em funções 
paroquiais, já passou dos G5 anos. !Alem 
disso, o numero de aspirantes ·ao sacer
docio, no post-guerr~, será provavel
mente multo redu.zido. Diante. dessa si
tuação, a Conferencja. de · Fulda decidiu 
fomentar de maneira intensa a Obra 
Pontificia das vocações Sacerdotll,i6, 
inaugurada por Sua Santidade o Pa
pa Pio XII· em 1943. · O -Pre.sidente da 
referida Conferencia, Cardia! Bertram, 
ordenou a. recitação publica· de uma ora
ção comp0sta. pelo Papa para à "pro~ 
visão futúra de escolhidos dignos do 
Eaée.rdocio", nas Missas principaLs de 
todas as .Igrejas paroquiais, cada prl• 
melro domingo do mês'. Alem disso, de• 
terminou que no sermão, se insista espe-, 
cia.Jmente sobre a seria situação pre
sente. 

Imedia.tamente depois de subir ao po
der, os nacional!stas em 1933 iniciaram 
um trabalho sistemat!co dirigido .a: des
truir as· vocações sacerdotais. O. pri
meiro passo dado, foi fechar os colegios 
de programas classicos, das cidades· me
dias, de população · predominantemente 
catolica. Os moços catolicos que se des
tmava.m ao sacerdocio, viram-se obri
gados a deixar a casa paterna e diri• 
gir-se para. as grandes cidades, onde 
.ainda havia algurui co!egio;; do estilo an
tigo. Isoo ocasionou um aumento de qua
sl duas vezes nas despe/ias dos aspiran
tes ao sacerdpclo. Os estudos de teolo
gia se. tornaram sumamente caros, . e. os 
alunos v ;ram-.se . privados de toda 
subven~iio. oficial, ape~ar <1.0 Estado na
zista. 11&0 ser .avaro; quando se tritav.a 
de· subvenciomu-. as ()Ut~·as faculdades. 
A verdadeira luta, to(,a via, cumeçou ao 
se encerrarem os cur.sos nas esculas no1·-
1na!s. O futuro estudatite· de teologia, 
depois de culnpr!r. seu Serviço de •rra-

ba!ho, aguentar durante um a.no as bur
las de seus ·co1npal1he!ros, e ve.r-se 
exposto a tentações inintet!,'upta.s, po
dia .1.nJressar em uma univer.slda.ãe ale
mã e iniciar seus cursoo. O jovem que 
conseguia ser admitido qn uma Facul• 
da.de de Teologia no III Re!ch, pode-ze 
dizer qt1e com isto havia. comprovado'a 
sua. vocação. Mas apesar doo obstaculos, 
antes da guerra a dimlnuição do nwne
ro de estudantes catolicos de Teo!ogla, 
não tl1111a; compara.çlio com · a diminui• 
ção ca.tastroflca havid9' na.s escolas de 
pastores protestan~. J!: preci.$0 .lem~ 
brar tambem, que a.s faculdades catoll
cas de Mur.!ch. e de Wuerzburg, as mais · 
importantes, foram obrigadas à fechar 
suas portas alguru; anos· antes. . Ao es
ta1a1· a guerra, a Faculdac\e Catolica ·de 
Teologia da Universidade âe Muenster 
contava cem· 282 .estudantes, e em Bres
Jau havia mais de 300 aspirantes ao sa-
cerdocio. · 

Logo após a. declaração . da guerra, era 
facil ver que os nazistas estavam deci
didos a. aproveitar a ocasmo pará as,ses
tar à. Igreja um rude golpe. Rompendo 
com as tradiç6e.s e çom a. lei que prevê 
o emprego ·dos Sacerdotes na. guerra, so
mente cómo capelães milltares ou mem
bro.s do corP9 · m~dico, toram· o.s sicer
tcs incorP9rados, à.o.s. corpos · ele combate, 
em igualdade · de condições com os· ou
tros soldados. Atualmente, todo o Cle
ro nascido depois do· a.no de 1906, que 
se encontra em boas condições filslcaa1 
está com armas na mão. 

As perdas sofridas pelo Clero e pelos 
estudantes de. Teologia durante à, pre
sente guerra, foram reveladas, quanclo 
da. publicação das perdas alemãs até 1.0 
de março de 1943. Em 1940 liavla. no 
"grancie. Reich" 3~.103 Sacerdotes se
culares,. dos. quais, 22.221 na Alema.nlla, 

. 4.523 na Austrla · e 5.429 na Boemia e 
Mora.via. As provlncias polacfll!, com ei1-
clusão do govi:rno. centrs.l, ·contavam· 
2.930. Destes 35.103 · sacerdotes, perto 
de 25.ooo ~oram cllàmac!os às armas, 
tendo mo1Tlc(_o ou desa.parectJo, atf ag.t1é
là datá, .. 325. nós· 4.368 senimaris~,Í "em 
armas, .622 pereceram e 159 fora.·,conai
derados. desaparecidos; tudo isto até 
março · de 1943. 

ENCERRAMENTO DAS COMEMORACõES DO 
CE NTENAR10 ·. OE . DOM VITAL NO CEARÁ· 

As . cifras globais demonstram que 
l.718 homens consagrados ·ao Senhor 
pereceram, e 2.403 estavam desapareci
dos. Quer dizer,. qua.si um11, quarta par-
te estava perdida. · 1 

· 

Estat!stlcas mais recentes sobre a fa1. 
ta de Sacerdotes · na Diocése do Bispo 
de Muenster, .Conde von Galen, demons
tram que 110 Jlm de 1943, son1enfo · 1.352 
membros do Clero Secular exerciam o 
seu mini~terlo. Nas classes' Inferiores a. 
1906 havia ~95 sacerdotes, "' deste.~,. 217, 
ou seja 6b% foram chamados às armas. 
Atualmentta a .Diocese conta com 282 
seminaristas, dos quais 279 foram con
vocados, ou ~ja 98%. 

A Ação Catolica Arquidiocesana do 
ceará. vinha, ha tm1 ano, preparando, 
carinhosamente, os festejos comemorati
vos do centena.rio de D. Vital. 

Para o dia do centenariO, a Ação ca
tolica local orgmizou um programa 
constante de Missa gratulatoria, cele
brada pelo Exmo. e Revmo. Sr. Arce
bispo Metropolitano, D. Antonio Lusto
sa, às 7 horas, na Igreja do Pequeno 
Grande. A essa Missa compai·cceu · ele
vado numero de catolicos, especialmen
te da. Ação catoJica, bem como o . que 
Fortaleza tem de mais representativo no 
mundo oficial e soclal, fazendo-se re
presentar o Interventor Federal. 

Os canticos estiv.eram a cargo da 
"Schola. Can.torum" do semina.rio Se
raf.ico. dos Padres Capuchinhos, de Mes
sejana, como 'Justa homenagem dessa. 
Ordem ao seu ilustre irmão de habito. 

As 20 horas, no salão nobre do Pala
cio do Comercio, realizou•se a . sessão 
solene comemorativa do centena.rio, à 
qual contl:>areceu o Exmo. e Revmo. Sr. 
D. Antonio Lustosa, sr. Interventor Fe
dera:l, sr. Secretario do Interior e da 
Justiça, o major Juai·ez Vasconcelos, re
presentando as autoridades mil!tares, 
comissão do Instituto do Ceará, repre
sentantes da Ordem Capuchinha, de co
legios e grande numero de ct,tollcos. 

Abrindo a sessão, o dr. Lincoln Mou
rá? Matos convidou a tomar as.-;ento à 
mesa. o Exmo. · Sr. Arcebispo l\Ietrcipoli
tano, o· Interventor Federal, o majQl' 
Juarez vasconcelós, o secretarlo do In
terior e da Justiça, o dr. José W:lldo Ri
beiro Ramos e o Revmo. superior dos 
Capuchinhos naquela capital, Frei Ce
sario de Colognola, pàssando, ·a seguir, 
a presidencia da sessão ao Exnw. sr: Ar
cebispo · Metropolitano, depois ·de agra
decer a adesão do Instituto do ceará. 

Usou. da palavra; em nome do Insti
tuto do Ceará, o clr. · José· Waldo Ribeiro 
Ramos, que d~e da marcante atuação 
de D .. Vital na historia ecleslastica. bra
s!Jeirâ' e traçou a · biografia do grande 
Bispo de Olinda. 

O dr, M. A .. de Andrade Furta.do fa
lou, a seguir, em nome das associações 
catolicas locais, especialmente da Ação 
catol!ca, promotora das festividades, di
zendo da atuação do Ilustre Prelado 
0Jinde11Se como precursor rio grande .mo
vimento soclo-religioso que, organizado 
por Fio XI, empolga hoje a consciencia 
catoUca do mundo intéiro - a Ação ca
tol!ca. 

Encerra11do a. .sessão D. Antonio Lus
tosa. agradeceu a presença. de todos, ts
pecialmente das autorida-des, e o tra
bálho da Ação Catolica no tocante à 
organização dos festejos do centenarlo. 

Sob ó titulo "O Clero alemão dizima
do pela guerra", o dia.rio "La Libertá" 
declara que somente a Arquidiocese de 
Friburgo em Bre!sgau perdeu 95 setnina
ristas e quEs os Franciscanos de Fribur
go perderam 4 Sacerdotes · e 11 IrmãOs 
leigos. 

Em resumo, pode-se dizer que a. 1neta
de dos Sacerdotes jovens e a, quasi tota
lidade dos estm;!antes de Teologi.s. foram 
convocado.s. A gravidade da situação 
é suflcientt>mente clara., e o p1-oblema de 
prover o pais de Sacerdotes é, .natural
mente, uma fonte de grande angustiá 

· para os Senhores. Bispos alemães. De 
sua solução depende o futuro da Igreja 
na Alemanha. 

Tomou posse o novo Diretor da 
Faculdade de· Direito· 

(ASAPRESS) - Tomou posse do car
go de diretor da. Faculdade de Direito o 
professor Gabriel de Rezende Filho,. no
meado para e.55e cargo pelo. Interventor 
Federal. Estiveram presentes ao ato· o.s 
professores e numerosos alunos qo esta
belecimento. · 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Pra.ca da. Sé, 23 • 2.0 andar • Sala 245 

Dr. Plinio Cor1;êa de Oliveira 
Rua Qulntlno Boca.luva., 116 - 8.o 

· nda.r - Sala 323 Tel.: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeistér · · 

Rua S/1.o bento, 224 - 1.o andar 
Sala 3 - Te!.: 2-1643 ,..., S. PAUL(' 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
~·Ua BenJamlm · <.:onatan't, 23 .J ,.o· and 

Sala 88 ..., 'l'el.; 8•1985 

MEDI.COS 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
Cllnll'a tlle_dll'11. 

Cons.: R. Ma.rc:on!, 84 - 6.o andar 
Apllrt.o ~3 - '•'el.: 4.g, ( 

E!!s,; Av, Agua Branca. n. Bb 
. . i'.§1.,. 5.·5~29. • 

. 1 

.Dr. Camargo Andrade 
Doença• d,e Senhorn• - Parto• 

Opera,;4iea , 
Da. Ben. Portuguesa e da Maternidade 

' de S, Paulo 
ConP.: R. Senador FelJO n. 205 

!r<L; 2·2Hl :... Das 14 â.s 18 horas, 
· Sabado; Das 10 â.s 12 horas 

Res.: Rua Rafael de Barros, 457 
Te!.: 7•4663 

Dr. Celeatino Bourroul 
Res.1 f.go. l:!. Paulo. 8 - · Tel.: 2·2622 

Cons.: Rua 1 de Abril, 235 
Das a d.& li noras 

Dr.·. Reynaldo Neves 
de Figueiredo , 

DO ROSl'J~AL DAS Cl,l!IIICAS 'l!l 
SAJIIA.'1'08I0 SAN'J:A. ~A'l'AIUJIIA. 

(lllH:lHOlA DAS VlAl:! 81!.lAHlllS 
Oona.1 Rua· Ma.roont, 84 - a.o andar 
Fone! 4•8717 - Da.a U 4s 16 bora$; 

Resldenola.: Av. l?a.eaembd, 104' 
Fone: 6•2625 

O •·Lt::tilUNAKlO" SlG• 
NIFICA BOA LEITURA 

.& EORMACA.Q ,. 

R A !OS X 

Dr. ºJ. M~ .. Cabello · Campos 
111EUllJO RAUIOLO<,IS'l'A 

RAdlo•Ula1rnoatleoa ·- E:samea 
R.adlolOir,:lcoa a domlcUlo 

Cona.: Hua Marconi, 84 (Jíldl!lolo 
,Pasteur) 2.0 and, - TeL; 4•061i5 

Res.: Rua Tupt, 698 - 'l'el,1 G•UU 
São Pa.Úlo . 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezen.de .l•ilbo 

Medico nomeopata da · u. A. . e •. da 
Soroéaba.na.. Diretor clinico do .Am• 
bula.torlci Homeop,i.tlco .do. Carmo, 
Cons.: R. Senador P'eljõ, 20&, teleto• 
ne, 2-0839, Res.1 8-6471, · Marcar bo. 
ra, das t 41 6 horas pelo tel.t s-osao. 

ENG EN H El'R.OS 
Amador Cintra do Pratfo 

En1.enbelro A ruQlteto 
Ar<:iu.ltetura re:lgloa oolesloe, real• 

denotas ooletlva.e 
Rua r,11,.,,~ BadarO. UI -.· S!o .?a.ulo 

~~ il!.'W~ . 

EMPRtZA AUTO • VIAÇAQ 

S. FAULO. SANIO$ LTDA:. 
Cr$ 20,00 

Onibus diariamente de hora em hor~ entre S. Pa~do • Santos 

.5. tiAULO 
Rua Mauá N.1> 670 

Fone 1 4•3676 

SANTOS 
Rua do. Comercio N! 32 

Fonea 6-'771 

ENTREVISTANDO UM CONfEMPO.: 
RANEO DE DOM VITAL 

·nanscrevemos de "A União" a se
guinte entrevista. concedida por um con• 
temparaneo de D. Vital, acerca i\Q gran• 
de,Bispo. 

A PRISAO DE D. VITAL E SUà 
REPERCUSSI\O NO PAtS 

Instaurado ., o processo e pronun
cia.do, procedeu-se t • prisão do P;·e]ado 
·que, em paramentos pontificia.i.s; com 
mitra e · baculo e cercado da Camara 
Ec:leslastica, desceu à rua. O juiz exe
cutor do ·mandato, temendo um lev1m• 
te popular, pois muita gente se · aglo• 
merava;, ordenou-lhe que entrasse num 
carro, chamado às pressa:;, conduzindo-o 
'i)!l.fa. o Arsenal da Marinha. 

·Preso, "Oanganelli", preudonimo de' 
Saldanhà Marinho, exultou: "Honra.· ao 
povo pernambucano! Parabens ao país!" 

"Honra. :io país", exclamou o dr. An
tonio . .Manuel dos Reis, autor do livro 
magLstra'l "O Bispo de Olinda perante 
a ·Historia."; "porque o ungido do· Se
nhor está eútregúe aos seus algozes, vai 
comparecer ao . pretol'io de Pilatos, e 
ouvir a. voz da turba amotinada: Cril·'-· 
cif1ge, cric!fige eum ". 

Essa. prLsão ecoou profundamente no 
pais, provocando vivos protestos de to
do o Clero bra.s!leiro e · de todas as ca.• 
mad<l.'l sociais. 

Nessa ocasião, D. Viçoso enviou um 
repto ao Imperador, afim de que o man
dasse prender junto ao llispo de Olinda, 
pois se · este tinha. · transgyedldo a. lei, ele 
tambem, Bispo d~ M,u;bna, se consi
derava. criminoso. comei~tando e:;.se 
gesto denodado · e altivo, Silveira Lobo 
declarou no Senado que, ·Se fas:;e orde• 
nada a prisão de D.· Viç().,a, !,:laas se 
levantaria. numa. revoluç:í.o. 
. Na..l"a.cµJ.dacte ge ~edWlna \'19 l.ii'?, <>n- · 
de Iniciava a. meu curso acadeJnico,. Pl'.O• 
movi um pr.otesto .contra tão faom!na,·eJ 
atentado e desacato, conseguindo mais 
de durentas a:s.sinaturas, lembrando-me 
ainda. do.s ieguintes mln.eiros que a subs· 
creveram: Lima Duarte Lana, Andrade 
Botelho; David Ottonl, Morethzon, Gas
par Lopes .. do filho e do sobrinho do 
Barão . de Camargo e outros de que me 

, não NJcordo. Dentre os estudantes minei
ros n~ se NJglstrou nenhuma exce~ão. 

UMA CENA TOCANTE 1 

A ANISTIA 

Com a queda do Visconde do Rio l3ra.n• 
co, foi convidado o· Duque de Caxl.il& 
para organizar novo Gabinete, .. do qual 
muito sobressaiu o Barão de COteg~pe, . 
a quem se atribuiu a idéia. de anistia. 
que o Bras!I então desconhe'c!;t, e não o. 
perdão, pois este se conferia. a. crimi• 
noso,s. 

Diante da atitude varonil do ·Duque 
de Caxias e do valioso concurso do Ba .. 
rão de Coteglpe, encerrou-se a questão 
rel!g1osa no Brasil com o decreto · de 
a.n!.stla aos Bispos, que foi acolhido com 
verdadeiro dellrlo popular, com as maio• 
Nis ma.nltests.ções de regos!Jo J?Ubllco. 

Publlcado o decreto, o Clero e o po• 
vo, do qual fazia eu parte como ca.toli .. 
co e na qualidade de presidente da Con• 
ferencià de São Jósé, mais tarde tran&• 
formada em· Conferencia. de São Vicen .. 
te de Paulo, com seus numerosos con• 
frades fomos, radiantes de jubilo e ln~ 
descritlvel entusiasmo, à Fortaleza de 
São João, onde oo achava recolhido .D. 
Vital, busca.-lo, levando-o à Ilha <IM 
Cobras ao encontro de seu inolvldavel 

Ao cnega.r . D. V!~l ao Rio, ve1-tflcou
se uma cena tocante: · Indo logo visita.
lo D. Pedro Maria de Lacerda, ,ao entrar 
no quarto, ajoelhou-se aos pés do Bispo 
de Olinda e, multissimo comovido, pe~ 
diu-lhe que lhe lançasse a benção e. a 
toda. a. sua. diocese. Ternamente levan
tou-o D. Vital e o· abraçou com os olhos 
marejados de lagrl.mas. conversaram 

companheiro de cruzada, tambem anis• 
tiado, D. Macedo Costa desenrola.ndo,,se. 
ne&à ocasião, uma das mais edifican
tes cenas a que tenho assistido na. mt
nlla vida, qual a cio encontro dos dois 
grandes, altivos e, heroicos Bispos. 
Abraçaram-se com lagrima.s 1110s ·olhos, 
enquantô que o· povo por todrui as rua.s 
do percurso, oo ovacionava clelira.nte
mente. Da. Ilha da:; Cobras nos diri• 
g!mos, acompa;nhado.s de numerosa. mul• 
tidão para Ó Arsenal de Marmh11-, 
onde milhares de pessoas . os .. aguarda• 
vam e, reunidos todos, entra.mos na rua. 
1.o de Março, rumo ao Mosteiro de São 
Bento, re,ndendo-lhes o povo a. maior 
homena.iem . a qie. tenho presencia.do. 
Em · me:o dessa mole de gente, destael'-• 
vt.-se o . escol da · sociedade .brasileira., 
1cmb1'ant10-me · perfeitamente · de ter. vis.;. 
to ali o Padre Arcoverde, então com. 
25 anos, e mais tarde . o primeiro car-· 
dial Brasileiro; o Padre João Esberard, 
depois primeiro • ArcebLspo do Rio 
de Janeiro; Frei Fidelis· .d' Avila, ex-cà._. 
pitão do Exercito e que' prestou a.sslna• 
lados serviços na guerra. do Pa.raguai. 
Eni suma, ali se viam representantes dé 
todo o Clero naclona,l, Ministros de E.s.• 
tado, sena.dores, Deputadoo. A Cõrté 
em peso. excetQ os maçons,. esteve pre
sente nesse dia historlco e lnolvidavel, 
tributando a D. Vital 'e a D. Macedo 
Costa as ma.Is· ~xpressiva.s, a.s mais elo
quentes, . as mais grandiosas hómena.~ 

• gens que o. BràsU Já. prestou a algueni. e . 
a. que eu tive a, fortuna ~m par de u~ 
slstir. 

. sobre a questáO e sobre os acontecimen
tos e, testemunhando sua admiração por 
me.Is essa vitima da seita, D. Pedró M. 
de Laoorda. tirou a sua crU2 peitoral, 
passou a corrente ao pescoço de D. Frei 
Vital, dizendo-lhe: "Excia. tem toda a 
jurisdição nesta terra. . Vejo em vos
sa. Excla. um prislonel.ro de Cristo: meu 
Clero e o cabido serã,o felizes pondo-se 
às suas ordens: peço-lhe que nos aben
çoe, ·pois a. benção de um c<infessor da 
fé é um penhor do salvação". A o. Vi
tal, vidraram-se-lhe os olhos de Jagri
ma.s de agradecimento. 

Por outro lado, "GanganeJII" publ!ca~ 
va violentos artigos contra. os Bispos, 
artigos esses que eram vantajosamente 
respondidos pelas penas bem apara.d~ 
e destemidas do Padre João Eberarcl, 
mais tarde. primeiro Arcebispo do Rio de 
Janeiro, .submetendo-os à epigrafe: "Es· 
se !terum cr!spinus": e do. dr. Anionlo 
Manuel dos Reis, yibrante jornalista, 
ca.tolico fervoros9 e escritor de grande3 
meritoo. 

CRESCE O PROTESTO 

Na. Camara. daquele periodo, Leandro 
Bezerra, Diogo de Vasconcelos, Ferreira 
Viana e Tarqu!nlo de sousa: e, no Se
na.do, Zacarias de Góis e Vasconcelos, 
Nabuco de Araujo, Silveira Lobo e Can
dido Mendes de Almeida, autor dos co
mentarios ao Codigo . Fi:llplno, se puse
ram ao lado dq Bispo de Olinda, de
fendendo com bravure, e .ardor os direi
tos reais da. Igreja. Guardam os a.nals 
daqueia epoca todas essas remtniscen
c!a,s. 

· EM VISITA AO PRISIONFIRO 

Varias · vezes, em romarias vice11tinas 
fui visitar D. Frei Vital Ma~ia no car~ 
cere, .onde estava recolhido, exercendo 
u suas funções "intra muros", em com
panhLa de seu secretario; Padre Lima e 
Sã., Todos .lhe admiravam a coragem, a 

CONSERVADA EM PERFEITO ESTA• 
DO A LINGUA DE D. VJTAL 

- O noss~ santo Bispo faleceu· tnO dia 
4 de julho de 1878, com 33 anos, no 

q Convento de ''La. Sant~". em Paris, 
· constituindo o seu passamento uma 

grandl! perda, e tendo ! do geralmentct 
sentido de todos. O corpo foi transpor
tado para. Versalhes, onde ficou deposi• 
tado numa das sepulturai, subterraneas 
dos Padres Capuchinhos. Em 14 de ju• 
nho de 188:3, foram . seus despojos exu• 
mados a.fim de serem· 1evados para, Re• 
clíe. Observou-se, nessa oca.slão, que 
o corpo se a.chava perfeitamente con• 
servado. 

Publicou, mais tarde, o "Jornal elo 
Recife", de 16·de julho de 1925, que na 
comemoração da Arquidiocese a.o sa .. 
grado Coração de Jesus figuraram as ho• 
menagens funebres prestadas à memoria· 
do grande 0Bispo D. Vital, que, havia 

, 50 anos, fiz.era. essa consagração. Para 
serem recolhidos · os despojos do saudo
so · Antistite i:ons~rulu-se preciosa urna 
e para verificai o estado em que es.ta vam. 
esses rest,os mortais designou-se uma. 
com!ss.ão que se dirigiu ao. Convento ·âa, 
Penha. Ei1amlne,ndo cuidadosa.mente es• 
sa comissão a ossada, verificou que se 
encontrava Intacta a llngua. de D, 
Vital, ta.to significativo e que foi cons
tatado com surpresa por um ilustre me
dico presente. Repetia-se com D. Vital 
o que acontecera. com Santo Antonio de 
Padua. e São · João Nepomuceno, cujas 
linguas não foram destruldas. 

Assim, a l!ngua do vlrtuo.so e desas• 
sombra.do Prelado, que. tanto profl!gou 
os erros dos homens da sua epoca e t.a.n
to sofreu na. defesa da Igreja. tinha.· si
do . respeitada. pelas forças destruidoras 
da. natureza: 

Prorrogadas as matriculas. do· 
Instituto de Serviço soolal 

nobre calma; .a. rei:iignaç«o cristã, a con- As matriculas de candidatos ao 1.o 
fianoa absoluta e111 Deus, que revelava ano· do curso de 'formação de Assisten• 
naquele traru;e. Não assisti ao seu jul- tes sociais =cuiinos, do Instituto de 
gamento, pois me encontrava. em ferias, ,Serviço Social, foram prorrogadas até 
mas pude sentir como dolorosamente ré- o dia 15 de março corrente; e podem .ser 
perctJtiu no pais, principalmente em Mi- feitaa à, rua, Quintino. Bocaiuva; ·176, 3.o 
na.,, & stia. condenação. · andar, sala 310, no seguinte hora.rio: de 

Releva. notar o bOm sentimento crls- 9,3º às 11,30 horas, exceto 6,as e sa.ba• 
Uo · da. Princesa. Isabel e o abatimento · dos, e de 20 às 21 horas, exceto sa.balos. 
eni que vivi~ por presenciar urna ques- Maiores lnformações serão da.das oo 
tão tão ocllo.sa e a,fetâ a seu ~1. · Mui~ me.:;mo l1orario, pessoalmente ou pelo te• 
to chorava; por isso e instantemente pe. Iefone 3•6275. . , .. 
dia & D. Pedro II que, pusesse termo O Instituto de Serviço social tem a.pro-
~!1~:~~1:ta. contra ~s. l}~P~~. ~.a.. Igreja .. ';;~~Jl:~1:51astica e !11speção . e~tadual 

• 
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AS RAZõES DA DEMISSÃO 
DO GEN. RADESU 

ll!OSCOU, (Reuters) - Um comen
tarista ·da E':1nissora local acu~ou ho ... 
je o general Radescu, prirneiro minis
tro ·run1eno, que a.caba. de resignar~ 
de estar planejando utna rlitadura de 
militartst-as reacionari0s. 

"Os ultimas dias de Radescu no po
<1er - acresceritou o co1nentarista. -
demonstrarap1 que ele ,stá preparan
do um golpe d- estado fascista com 
a flnallrlade de estabelecer uma dita
dura. de n1ilitar;stas reacionario3. 

, 'l-1tt(\~'l-ó,• OI 

MAPPIN STóRE.S 

GraOOe Moda para os 

Prossegue vitofioso o avanço aliados na Alemanha 
·_ Vestidos da Estacão! 

' , 

ífreves, Venlo, 
Os alemães 

Krefeld .e ·'dezenas 
retiram-se para o 

de outras · localidades 
outro lado do Reno 

caem 
Patton 

COM O III.o EXERCITO NORTE· 
AMERICANO, (Reuters) - Treves se 
encontra em poder das forças america
nas. Toda a resistencia organizada do 
inimigo cessou na manhã de hoje. Os 
tanques e a infantaria americana. estão· 
agora eliminando os tranco-atiradores re
ll;Ul,nescentes. 
NOS SUBURBIOS DE DUSSELDORF 

Q. G. DO XXI.o GRUPO DE EXER
CITOS, (Reuters) - Por Dennis. Mar
tin. correspondente especial da Reuters 
- Os tanques e. & infantal'ia do 9.o Exer
cito do general Simpson, 7 dias depois 
de sua travessia. do rio ROer, atingiram o 
Reno e assaltaram os suburbios da gran
de cidade de Dusseldorf, no Ruhr. · 

Hoje, como um sol brilhante e com um 
apoio aereo, os americanos lutam em 
Neusse, suburbio de Dusseldol'f, rua· por 
!Ua, 

Ao longo de soda a frente do 9.o Exer
cito, os prisioneiros alemães marcham 
para a retaguarda aos mUhares. Em nu
merosos setores a resistencia alemã s·li 
pode ser classificada . de deso1·ganizada, 
pois que o..~ germanices. estão desmorali
zados. 

TENTAM CRUZAR O RENO 
ESTOCOLMO, (Reuters) A agencia. 

noticiosa alemã noticiou que as tropas 
americanas estão realizando esforçoa pa
ra. cruz.ar o Reno em Neusse. 

As forças americanas - acrescentou 
a agencia - são apoiacLas po1· formações 
muito poderosas de bombardeadores e 
bombardeadore~. 
OFENSIVA DO II EXERCITO BRITA• 

NICO 
STOC:OLMO, (Reuters) - "O II Exer-

ataques aereos 
cito brita.nico desencadeou uma ofensiva 
de ambos os lados de venlo, .44 quilome
tras a nor~te de Du.sseldorf,. entre os · 
rios Roer e Reno" - anuncia a· agen
cia oficia.! D. N. B. 

EM VENLO 
PARIS, (Reuters) - Anuncia-se ofi• 

cialmente que no setor de Krefeld as 
forças norte-americanas do 9.o ;Exército 
entraram em Venlo. · · 

VIERESSEN 
PARIS, (Reuters) - As forças nor

te-àmericanas conquistaram a cidade de 
Vieressen, no setor de Ven!o. Com essas 
a 28 quilometras das tropas do l.o Exer
operitções essa força encontra-se · agora 
cito canadense. 

ATINGIRAM OS SUBURBIC'S DE DUS• 
SELDORF 

Q, G. DO PRIMEIRO GRUPO DE 
EXERCITOS, (Reuters) - As tropas 
nor.te-americanas atingiram Neusse; su
burbio de Dussetdorf. 

Q. G .. DO 21.o GRUPO DE E~RCl· 
TOS, (Reuters) - Foram as tropas· da 
83.a Divisão de Infantaria do ge11eral 
Simpson que entrar~m -em Neusse, de
pois. de um avanço de seis quilometros 
e meio. Essas forças estão a 2.400 metros 
do Reno. 

As tropas norte-americanas combatem 
agora· dentro de Neusse. 

OUTRAS CIDADES OCUPADAS 
PARIS, (Reuters) - Anuncia~se ofi• 

cialmeme que alem de penetrarem em 
Freves, as forças aliadas que operam ao 
norte dessa cidade tomaram Mohn ··e 
Butzweiller. 

Ao sul de Trier, as forças aliadas to-

ECOS DA CONF ERENCíA DA CRIMÉIA 
'A situação 'da Renania após 
Criticas à atitude britanica 
caso polonês o discurso 

a guerra 
para com o 
de ÇhurchiH 

atacado por um jornal americano 
LONDRES, (Por J on Kimche, comen

tarista politico da Reuters) - Oe éirs 
ctilos politlcos de Lond- es informam · 
que na conferencia a., Criméia foi es
tabelecido um acot•d, ' ., o futuro 
da Renania. Accrc"ta,-.se mesmo que as 
pro1>osta8 sobre o ássunto jã foram 
,astudadas de algum tempo a esta- par
te pela comissão aliada européia em 
Londres. Até agora, .P •rem, · não se 
mencionou estas propostas porquanto 
o president" Roosevelt e o ... primeiro 
ministro 0-'turchill julgar'<ni que , go
""'rno francês deve, ser primeiramen
te consultai! e os se:r nontos de vis
ta Incorporados ao acordo final. Ess 
h aco1·do será. em breve completado, 
embc :a ainda. _persistR.m a!g,•":las di• 
vergenclas ,nt, e as vercões !.>ri tani
ca e francesa. 

Falando de um modo geral o gran
de trio concordou, segundo as noticias 
divulgadas, no estabelecimento de uma 
Renanla independente, lncluind• e Pa· 
!atinado e toda a \Vestfalia, i>to ê, a 
,egiã.o do Ruhr. 

O Estado da Renani~, segundo os 
ctrculos bem informados d" Londres, 
será colocado sob uma comissão de 
controle interna~lonal e ser.:. policia
do por uma forca Internacional. Os 
franceses, ao que se acrec" ta, concor
daram com essa solução em princi
pio. Contudo, surgiu um· ponto ele dl
vergencia no que diz respeito â. execu
ção do plano. 

Os franceses reloonbra111 contud, as 
dificuldades que surgiram da ultima 
vez quando se fizeram tentatl".à~ de 
estabelecer um pollciam,nto conjunto. 
Por essa razão desejam garantir-se, 
deterntinando par~ si um·a secção 
maior de torças militares responsa
veis pela segurança do novo Bstado. 
Esse ponto ,; vista entra contudo em 
conflito com o ponto de vista. tFadi
·c!onal ,rltan!co e tamtem com o pon
to de vista ~os· pa!ses talxos ·q·-- de• 
sejam um Estado genuinamente inde• 
pendente de ambas as margens do Re
no. Alegam que qualquer outra coi
sa vll'ia incrementai: o desejo c:a Re
nanla seja suficientemente grande em 
·ao tambem as dlficulda<\es encontra
.das depois da ultima guerra. 
· Por essa. razão os g-ov~rnos brítani• 
co amel'icano talvez proponham, ao 
,que se acredita, que o E~tado da ·Re-
. nania st suficientemente grana, e1ri, 
.tamanho e pode1·oso· en1 econon1ia pa
ra .. ser ca.pa;, de existir nbsolu.tamente 
Independente da Aleman!H,. Este pori• 
to de vista tambem coincide com o 
p()Ilto de vist.:i. f1 nc~s, '--',uito enibora 
·em certos casos haja, ao que se acre
dita, diferen~"- de opiniões, Os fr~n
ceses deseja.riam in<:1--.ii, l•'rankfutt· 
sobre-o-ll1eno na Renanla, tal com,. ela. 
foi incluida na area de· õcui,a~0ão 
após o prfmeiro conflito mundial. 
Contudo talvez este pv•1t 1 d, vista ;1ão 
sdc compartilhado 1 -las três grandes 
·potencias alia as. is.,: , .. onteiras !lO 
novo Estado se1·i, ,i eolocadas a Jes• 
te e a oeste de Osnabruck, no norte, e 
ligeiramente para leste de w iessba
den, no sul , incluiria t.odac as ctda• 
des alemãs ·, , ste d,a. linha qus1 passa 
imediatamente ao norte de Wiessba
den. Istv não 6 senão um ensaio e: o 
acordo. final sobre as {t')nteiras orien• 
tais e ocidentais da A lcma•1lrn. ainda 
éstá por ser 
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estabe1ecldo. Não ha, 
-contudo, em Lor ·res, duvida ,-Jguma 
quanto a, rnto d< que já nasceu o 
novo Estado da Bhnani, • · . 

LONDRES, (Reuters) - A. rioticia 
da· renuncia do sub- secretario do Mi· 
nlsterio dos Plan-,s e Projetos. para 
as Cidades e Ca vo , H~nry. St1·auss, 
que ê membro da Camara dos Comuns 

_pelo partido conservador, !oi . conf)r• 
mada com a pul ·,·ação ele uma car• 
ta que o. mesmo dirigi, ao primeiro 
mlnist ·o, apresentando suas despedi-

· das. _ 
O primeiro ministro em resposta. 

.que deu ao sr, Strauss diz: "Aceltan• 
-do sua. renuncia, faço asslr ardentes 
votos no sentido de que os ta.tos o 

· convencerão, realizando aqul!o que 
nossas palavras não o· consegui~aip, _1s• 

·to ê, que ·a verdadeira· e completa li• 
berdade do povo polonê• é parte ea• 
seneia l °ela éa usa pela qual o gover
no· de S, M .. estê ltita..:do cheio de fé". 

Como se sat>P., o sub-secretario l;'e• 
nunctou P.Ol' nil,o .. conco_rdar com "o 
tratamento dado ao povo· polonês pe
la conferen~ia da Crhnéta·•, 

LONDRES, (ReutÚsJ - Comentan
do· hoje os debat.es 

1
«a C:amara dos Co- :· 

muns em torno da questão polone~a. o 
::,;e1nanal'io 'he -l'-;c91tomist 11

-:. diz, ~n
tre outras coisas, o seguint~ú / .. 

"A cria~ão de um !;vHrno polonês 
geuut.namente represent, ivo é a ul
tima oportunidade que ac Nações Uni
das tê1n va1'i l var alg·u1na_ <.;Oisa do 
qu. os boniens escolhido:::; 1,ara repie ... -
desast,, polonês. .fJ igualmente ollvio 
senta,r esses p .rt!dos pr,cisam ser· li· 
deres de ests.tura politica comtJrova

·da, como por exemplo A. Witos, A. Zu
lawski ou -A, Sapielu, e esses h0\)1ens 
são realtneri de estatura politica 
adequada~ ;:·.o . a. nlisterios em torno 
deh~s. U:sses ~ão u~· homens f!Ue de
veriam ser convidados não como pet·· 
sonalidaae~. 1n"a.s i 01no lideres de -par· 
tlclos. Se o sr. Churchill tivesse eia do 
ga:rantias de.:ini, as de que irnu gover• 
r.._, estava ut.ili~a.n<l• toda A sua in
flÚencia par criar um govel'no de co-
1,gaçào pal'tidaria formado por lide
res conL~cidos e dignos de confiança, 
sua defesa das proposta, d·• Cri m·éia 
tet'ia sido verdadei,·a1. ,nte impressio
nante. 

'l'al como foi 11-róriun j tclo, set_1 dis· ... 
e-urso deu a infel1 in ··essiio de· que 
a. ini<',ativa dos 1Tol.>lemas polonese~ 
foi entr~gue a Moscou e que o góvü·· 
uv brita.nico estava disposto a apoiar 
qu;t.lquer i. L isão ussa contanto -qu~ 
fosse preServado certv aspêctr favora
vei á lnglaturra". 

O jo,•1ial diz que o discurso do mi
nistro J.as r:elai.;ões B;xu.riores ~-r. A~· 
thony Bcten e .. rriiriu essa impressão, 
pois que o orador salientou qu baVJa 
alguns g·overnos poloneses qn, -a In-
glaterra r.ào reconheceria, · 

:\la~ tan1 , .. r . .l!Jden - acres-
centa o jornal - deu no ~eu discti\'so 
pouca lmpn,ssão _de um ataque posiit-

·"J nble1ua. visando c:t:3:::i-·e·urar nes-
_.ta ult1111a .1ora un1 ~;overno polonês 
genuinamente ~·eprescnt.ativo". 

Observando que "os criticas .infe• 
lLLs, n. t, ..,verno brif: .. n rião logra
ram ·gualmente sugerir uma investi
da construtiva para a soluç:ão do pro
blen1a.'\. <J jornnl ·, -rtna 1Ue 11seus dis• 
du1·sos fo,'aY• e-111 var-io& oo· _tos apenàs 
caractel'izados de um, espírito ligeira
,,.,ente velado, de .<ando tr· ne-parecer 
certo odit• JH.tt' tudo Quanto é .russoº. 

Depois de declarar que· "um esfor
ço ·•.m' t,:,so mas , .erminaclo de,ve ser 
feito. nos pl'oximos meses parr,. asse
gurar o estabelecimento de um governo 
representati-vo na PolJnia'', o _' 4 illcono
mlst" dia< c1ue os governns l.>ritanico e 
amerl, no não podem abandonar o 
problema e deixar ( s polrmes,,s sem 
orientaç;'i'o. A base para as negocia
ções deve ser o l'econhecimento dos 
má.iores partidoo na Polont. , :,. . acei
tação dos ·lideres , bew e a união de 
todos saes ho:,,ens, todos os quais. ou 
quasi todos fa.: n<'o arte do gover
,. provisorlo noJ-,·.l' • 

CHIC 'Go. (Rei:'.ers) ·- Apôs ter 
deixado oassa1· uln dia, C\ uChicago 
'.l.'rlbune'' comenta o u!ti·no. discurso 
cl, Churchlll am Lonáres e erit:ca vio
lentam at.e o prin1eirú ministro brlta• 
TI. 'l, ac ·1 ... .-1..a<lo ,.. <ie estar "~xn·,indo 
sint.on1as de - auto-hipnose·,,~ 

"No~sa oonstltuiçã~ .,;_· diz " jornàl 
- li: ~ -~ - infolativa do présldente 
nos e 11n~oc de política sxterna. é su
je!t-.,, ao cons .. 11timento do Sen11,d<' mas. 
Churchill v" 'thr is long,. - chama a 
nossa arl"lll.n:stração de poli,tlca 
nacional como se quisesse ,iz~r qúe 
Roosevelt . rf),ção 11,mel'i,,: ., . Com 
satisfação ativa sobr~ n t e sobre no~
so·. ombros uma ,. ,1•ção de o!sas, O 
pr.imeiro rinlstr, : r> só· ·;.ni"à ·eolsa 
con11egutu, que foi cónvehcer nos 1&'· 
na.ros que a tirania Imperial pode ·so
brepujar,se a jqsttca e ·a tnoralldaije, 
Br.evemente veremos · a · a.p()Jog'!a .de 
Roósé'veh. A ,iep s de ma\:', al~umae 
palavras, sempre nó mesmo sentido, 
o jornal en en'a sua: erltlcá. virulenta 
fts pâlavras do- ehef e do. governo., br!• 
tanico,. 

auxiliam os avanços 
mar.am -ao.s alemães Krettadach, Ober
meninng e Oberemmel. 

PARÍS, (Reuters) - A cic!a<:le de 
Oberrei:ferscheid, ao sul de ?chledein, foi 
tómadapelas forças aliadas. Es'fás, ope
rando a ·nordeste de Pruem, conquista
ram tambem alturás estrategicas situa. 
das,.!mediatamente a ieste de Willwerath, 
a. seis· quilometres e meia a nordeste de 
P?uem. 

Ao sul do rio do mesmo nome, as força,-; 
aliados ampliaram sua cabeça de ponte 
e conquistaram a localidade de LaschelC'. 

PARIS, (Reuters) - Ai; tropas alia
das cruzaram o rio Neffel e limparam de 
.soldados inimigos _as localldades de Pin· 
gsheim e Dorweiller, tendo.entrado tam
bem em Wissersheim. 

Mais para o sul, as forças aliadas com
quilitaram Muddersheim, e Disternich . -
anuncia o· comunicado oficial cto supre
mo Q. ~- Aliado. 

PARI$, (Reutert) - Anuncia-se ofici
almente que as forças aliadas, operando 
ao sul de Udem, entraram na localidade 
de Kervenheim, a despeito da podero
sa oposição a1e111ã encontrada. 

PARIS, (Reuters) - A leste do rio 
Efft, às· unidades aliadas que venceram 

. a resi.stenc!a alemã nas · operações reali
zadas ontem, ·entraram nas cidades de 
Bergheim, Ichandorf, Horron e Modrath 
- anuncia-se oficiá.lmente. 

. KREFELD .CAIU 
STOCOLMO, (Reuters) - As ultimas 

noÚcias de fonte alemã recebidas nesta. 
capita.! anunciam que as tropas aliadas 
tomaram .a·cidade de Krefeld. Estas no
tic_ias não foram, . porem, confirmadas 
em nenhuma outra fonte. 
RETIRAM-SE PARA A MARGEM DI· 

REITA DO RENO 
LONDRES, (Reuters) - ~egundo in· 

formações divulgadas pelos pilotos da 
iniciaram sua retirada para as ·margens 
força aérea. · tatica aliada, os al.emães 
orientaLs do Reno. Os referidos pilotos 
fizeram essa observação ás primeiras ho
ras desta manhã,. tendo visto va.rias co
lunas de ·:eiculos alemães percorrendo 
as. màrgéns o.cidentais do Reno, na dire
ção de vario.s pontos de cruzamento, prin• 
cipalinehte · na região de Krefeld. 

No entar,to, as pess!mas condições at
rn.osfericas 'impediram que os a viões 
''.Mosquito" atacassem essas colunas. 
. O correspondente .especial. da Agencia. 

Reuters, Don ca:mpbell, informa, além 
disso. que o Nono Exército do general 
SJmps~m. continuando ont.em. o seu avan
ço, fez mais de 3 .ooo prisioneiros ale-
mães..... .... . . 

oo·, outro lado, . Marshall Yarrow infor
ma que a .1·emoção das defesas anti-aé
reas . da região de Colónia talvez signifi
que a intenção dos alemães de se reti
rarem. através do Reno. Enquantó isso, 
ai.rida não foi suspenso o "bla.ck-out" in1· 
po.sto ao setor _qo Nono Exército, ma-s, ao 
que se informa, à ofensiva das tropas 

· norte-americanas continua a progredir 
perfeitamente bem. Ainda não foi obtl· 
da, . confirmação nos circuloa · aliados da 
noticia de fonte alemã segundo a qual 
a cidade de Krefeld, um dos maiores 
centros industriais do Ruhr, foi ocu
pada pelas forças aliadas. As forças do 
genera:I Simpson toram pela ultima vez 
·assin.a.ladas a 16 quilometres ao sul desta. 
cidade. 

A ·10.a Divisão Blindade do general 
Patton cruzou o Mose!a com tanques e 
estabeleceu uma cabeça de ponte na 
sua margem ocidental dentro de Tier, 
depois de capturai· uma ponte na par
te meridional da cida:!e. O terceiro 
Exército progrediu quatro quilometres 
ao longo de uma frente de 72 quilo
metros, conquistando 5 novas cidades 
e entrando em .mais duas. 

COMUNiéADO AMERICANO 
Q, G. DO XXI.o GRUPO DE EXER

CÍTOS, (Reuters) - Krefeld foi ocu
pada e menos de 10 quilometras s2-
param agora o 1.0 Exército canademe do 
9.o Exército · norte-americano. 

O 9.o Exercito avançou 9 quUome
tros ao norte de Venlo, cidade que está 
agora ]impa de inimigos, O 9.o .Exerci
to ocupou tambem Grefarat, 11 quilome
tras ao norte de Dulen. e mais óu menos 
a meio caminho entre Krefeld a Venlo. 

A Jii,nção entre os exerçitos dós ge11e-
1·ais Crerar e Simpson parece que ocor-
1·erá, dentro. em b1·eve, após outro dia de 
grandes· vitorias ao l\mgo de toda a 
frente ocidental: 

As tropas do I.o Exército canadense, 
.avançando com novo !nipeto, ganharam 
hóje cie 5 a 6 quilometros de termo. Es· 
ta noite encontram-se a 3 quilometros de 
Sonsbeck, no centro de sua frente. a 
menos de quilometro ~ meio ao norte de 
KeveJaer, no seu flanco setentrional ·e 3 
quilo~tros a oeste. de Kantem, nó les-

Oos pontos fortes _de Weez.a e Kerve
µl}eim, .. ruiram su_bitamente quando o3 
alemães se retiraram após uma defesa 
fanatica e a maior parte do Hocllwald 
foi limpa. de: inünigo.s. Krefe!d está ago
ra :em .poder dos aliados. Os suburbios 
d~·ctdade correm· para o Reno, cons
t!tuidQs p01' uma areia edificada desde 
Krefe.ld até Uerd!ngen, na margem oci
dental do Rerio onde exilite um porto. 
·Alem de ser importante centre · textil, 
K'.i-efeld possue grandes . oficinas. de re

.. pài·os terróviarJos, fundições de feno e 
fal:lrlcas de maquinas e de produtos qui

'uiicos.·' A população de Krefeld-Uerdigan 
--era. ,antes 'da· guerra cerca de 170 mil 
habitantes. 
ATACA VIOLENTAMENTE A AVIA• 

, . ÇAO ALIADA 
LONDRES ,( Reuters) - Onda após 

onde _de bombardeadores pesados alia
dos. · uma. das maiores formações destes 
ultin).9s Í;empoo, cruzaram esta manhã a 
costa.: sudeste da Inglaterra. A.~ forma
ções aér®. 11,Jiadas inclutam grande nu
mero. de bOmbardeadores pesados da RAF 
e poderosas formações norte-americanas. 

LONDRES ,(Reuters) - Enquanto os 
aviões !~Lancasters'' da RAF atacavam 
a. cidade de ColonÍa, diversas emissoras 
alemães irradiam alarmas antl~aereos in
dié~ndo·. qije ·outros 11,taques aereos al!B.• 
do,s 'estávam sendo . élesénciacteados ~-

das forças das 
M oseJa 

em poder 
atravessa o 
dos exercitos 

Nações Unidas 
Violentissimos 

lo sul. As emlssOras alemães infor
maram que poderosas formações de· bám
bardcadores ·nas proximidades de Madge
bur, o -que indica que e~sa cidade. 
também está se1ido alvo ·dos pilotos alia
dos. 

LONDRES, (Reuters) - Prosseguindo 
nos incessantes ataques aéreos aliados 
aos objetivos militares alemães que já 
perduram por quasi semana, os bOmbar-, 
dea.dores pesados da Força Aérea levan
taram. vôo, para atacar a Alemanha, du· 
rante o dia de hoje. 

As emissoras alemãs Ja irrad.iaram 
alarmas Informando que poderosas for-· 
mações de bombardeadores pesa.dos Ini
migos rumavam na direção de Berlim, 
Chemitz e' Leipzig, enquanto outras for
mações de bombardeadores voavam so
bre a direção de Dresden. 

LONDRES, (Reuters) - O !\'tiniste-· 
rio da Aerónautioa anunciou ás primei
ras hOras da manhã, que ás 9 00 horas 
(hora do meridiano de Grccnwicll) de 
hoje, poderosas formaçõés de aviões 

"Lancasters" e "Ha.l!fax"f&jo comando 
de Bombardeio da RAr', elcoltadas por 
caças, desencadearam concentrado ata
que aos objetivos militares de Colonta. 
As forças aereas brita.nicas vizaram parti
cularmente os agrupamentos de tropas, 
as formações blindadas na cidade e pro
curàram, ainda, bloquear as estradas de 
rodagem e desmaritelar as comunicações 
ferroviarias. · 
l\lAIS DE 1.200 AV-IÕESIINO ATAQUE 

PARIS, (Reuters) - O Q, G. das Fôr
ças Aéreas dos Estados Unidos na. Fran• 
ça. anunciou hoje que mais de 1.200 .Li
berators e Fortalezas Voadoras da 8.a 
Força Aérea dos Estados Unidos ataca
ram a importante usina de gasolina sin· 
tetica. de Magdeburg e Bohlen, ao sul 
de Leipzig, as refinarias de petroleo de 
Rositz, ao sul de Bohlen, as grandes fa
brica de taques "Krupp" em Magde-

. burg e os pateos fetroviarios de Chemitz 
e Dresden. / 

As formações de bombardeadores pesa
doo foram escoltadas por 700 caças. 

A · L U'lA · N O P A C I F I C O 
600 aviões americanos atacam 

pelago de Negtse 
o arqui• 

l\""OV . . YORK, (ReutHS) A_ 
~m!ssora de Toqulo in!orl!Ht que 600 
aviões norte-arn.ericanos atacaram o 
arquipelago de Na.gtse, e11 tre . a · Ilha 
[<'ormosa e I<iushiu. Os ataques pro
longaran,-se por trf:s ·horas e ás 4,4iJ 
<hora rTo m<ricliano de Greenwich de 
hoje) ainda prc,.':,;-:;~guian1. 

O bombar<lel vir.ou principalmente 
a ilha de ll<lnaw e outr8 s ilhas. A 
emisofora japonesa acrescenta que .54 
aviões inimigos foram abatidos Ou 
danificados, 

MORRERAJ\I 3 AUIIRANTES 
JAPONESES 

NOVA YORK, (RP.uters) A 
emissora. de Toqulo anuncia que mais 
três almirantes Japoneses· t"oraúi 1nor~ 
tos em ação, São eles o contra.-alml· 
rante Takew1 Yamada, o ·contl'a-almi· 
rante Sh'shetaka Amano , o contl'a-al
mirante Kemesh1ro 'fakahsal1_i. 

A LU'l'A NA BIRMAl'ílA. 

Embora o pesado canhoneio e bo1n
bardeio tenha pulverizado as defesas 
mass!ças e posto fora· de ação cen
tenas de pontos fort<,s, os fuzileiros 
navais n.orte-an1erjca.110s prec1~ara_n1 
abri~ ca1hinho para o aerodró1no se
tentrional, lutando ferozmente. Os 
bolsões de resíste.ncia foram eli11üna
<1os em Juta corpo a corpo com o uso 
de fuzis e granadas de mão. 

CHlJ"\'GK G, (I!.N,ü,rs) Com 
o reaparecimento <.!a.s boa_s condições 
àtinosrericas - ou S_Pia ·coin o reapa
recimento füt "estacão dos ho~".1h;li~· 
<leios de Chuni l<hig" - o Q: G. · das 
defesas anti-aereas apelou novameitte 
para o povo p:--ra que, :1ão tendo ne• 
cessi'dadé urgente de pern1aiiecér e111 

·. Chungking, se !'etir~ da cidade, Chung-. 
king po:-:su - -at11aln1°11te 1.300.000 ha
bitantes, mas a apacidade e, abrigar 

· (! dt! api:na~ 400 1nil pessoas em ca• 
s_os de ataq,,es · aereos. Seus abrigos 
nnti·a~re .:., são os melhores elo n1u11• 

elo .. pois São ca,v:.ulOs na rocha e aa 
nut.orit'larl~s e tão continnan<lo na 
construo.ão de o:itros abrigos. A clda· 
d~ n1in foi,. porem, bombarileada desde 
o ·v(,l,rfi" rlo 19-• 4

·•. 

Esplenqido ·tecido, 

,para v e s-ti dos ·e 

·costumes, em be,. 

Iissimos desenhos 

destacados ou côres 

unidas, especialmen" 

te em nuances de 
· . C-0-l-e ·ç,-ã-0 pastel.· 

magnifica, 

ExposiçãQ 

nas vitrinas 

e na. 

Secção de ~ledêfos 

(Andar=terreo) 

Suceasora de MAPPIN STORES 
KANDY, (R,aut, ;) _._. Segundn !oi 

hoje oficialmept~ _anui:i:c1~dn, as tropas 
aliadas estão fazendo progNS$OS sa
tisfatortos .ao norte de. Ma.nda!ay, A 
1nenos ele 50 Quilomcntros. pn.i"a.. ocst~, 
,,ssas forças conquistaram a vila de 

. re.zin. Durante o-dia de c,,:te:!l, bom
hardc-adores .medjos atac:.traPr ns o!l
jetiYos férroviartos tnimir.los ên1 Se~ 
haw, a leste de Manc.J:ilay. ESTACIONARIA A LUTA NA FRENTE ORIENTAL 

.\"O l"HI A l,Vl'A E~l lWQ JIM.-\ 
Cüi\l AS FOH<,AS l\Ul:'n;-.\:.\J';tÜ• 

C.-\:"A.:, El\l lW(' JUlL\ u,,,ute1°s) 
- 'De· ·per<:y l'~inch, c:otncntn.r·lsta da 
lkuters - Acredita,se· que a prin'cl
raI ilha ele cleíesa japon('·sa ·P.1n Iwo 
Jima tenha ruido e que a ext re1rl!clade 
setentrional da ilha seja f0rtíficada 
ele maneira n1enos poderosa q'ue· os 
dois 1.~rços já co u.staàos pelos fu
zileiros navais norté-americanós. 

O racat.-r ,anaUco da resiste 1ci . ja
ponesa é mostrado pelo fato de terem 
sido aprisionados apenas 26 dos 20._QOO 
soldados da guarniçãó, ·ao passo que 
as baixas provaVeís elo ininügó-se ele
vam a 10 mil homens. 

A ·rerceir bivis,fo dC' fuzileiros na
,·ais, comandada pelo major general 
Graves B: Braskht~, e-stá ar1rof-un .. 
dando a cunha que tntroduztu na,s 
ilhas japonesas ao norte do a.erod1·0-
mo, encontrando Ceroz res1ste11c:ia do 
inimigo, que lüta para defender seu 
terl'itorio no norte, cada vez menor. 

O PODERl'O JAPONÊS 
Jl:OV A _YOR'(, (Reute1";) - O se~e

tario. interino. ,:e Estado. sr. Joseph 
Urew, dec ~ou ontem á noite á úr· 
g·aniza,;;ãÓ Nacion:,i ·d~ ·Es-crffore~ Es· 
tr;i,rg·eiros que, clespe!tJ elos p •ogr·eS
sos assinaJ.,.clos no Pacifõ°co, que colo- . 
<:ou os norte-americanos a 1.200 qul
lo1netros de T quio, ainda r ~o fôra 
posi-.ivel 12ut'.aque . a capac-idade do 
Japão de fazer .. gu era. 

"O Japão ainda está em posiç.ão de 
aumentar - disse o s Grev. - a 
sua_ PfOcl~1~H.o }e aviões. t~nques~ ·c;1:r ... -· 
ros bllndailos tá.o rapidamente c;uan
t'o os destrulmos. '08 :. 000.00, ·de 
soldados que possue atualm~nte, o Ja
pão pode acresc~ntàr m. is ,de 2.000.000 
já r1·ep;:1 ··a.. ~ prontos. para a luta, 
ainda nãn convocai.os. ·pod tal'11be1n 
acrescentar vutro milhão rlP ho1,1ens. 
entre as.idades· .ie i p 2!'·anos' O Ja .. 
JJão pode colocar 250.000 homens no 
cam1,o ilA b1itaJl1a, por ano, e n<"s ain
,1,,'- nãc- e::;ta111"0s 111atanclo japoneses né·s 
s::a medie". 

Os militares argentinos .não 
poderão ocupar cargos 

poUticos 
BUENOS AIH.ES, (.fleuters) ._ Os 

militares arger.tinos não mais pode
rão ocupar cargos de "dir,.,:ão. fora da 
classe. nem tampouco pàrtlc' ar· de 
qualquer ativMadê \)olitica, enquanto 

. estiverem em a.tivldades, nos auadros 
d o ei,;erci to. 

l!l esse um dos ·artigos, o 5.o da nova 
l'egu!amentacão parcial da Lei Org·a
nica do éxerc(to, aprovada· por· decre
to datado"de •,5 · de janeiro, com cara
ter provlsorlo, .. A regulamentaeão 
éonsta de ,348 artlgoG. · 

O referido· artlgó 5.ó ·dlz: "I'lca ·ab• 
solutamente· proibido aos mjlltares, em· 

·ei<erciclo, · ocupar cá.rgo'S de àlreg~o. 
. PMtencer a P.artldoP. politlcos· ou pro-
piciar, atuar, ou · participar, . de 
rtualquer forma, de .atividades Polit!c 
ca.s, mes1no quando.seja_ para a proprfa 
candidatura a ·cargo eletivo, ou figu
rar como· ade.rentes ativos. publica.. ou 
l'eservladamente,. de partidos pollticos, 
frequerita"r reunlões,.politlcas ou cria• 
ren,-~e. vinculRcões· pollt!ca!!, com, po• 
liti'cós" militantes",;· 

Atividade· de forças aero-trans portadas Os alemães 1a·nçan.1 
suas reservas a· luta Comünicado rusSQ 

IIIOSCOU, (Reuters) - O jornal "Es
LreJa_ Verrnelha" Jn:.."orma. que tropas 
sovieticà.s aero•tran!:>po:-..-tadas estão 
1:e·at izar1do ex Lensa:c::- opern.ç;õc~ e1n ·u1n 
s·etor cujo nolne constitt 9 s~gredo mi
Jitar. , 1 jornal ~1.firma, pore1i1 1 que 
infantaria, artil 11a.ria teve, 1110:rteiros 
e guarnições anti-tanques foram de
.sernharcados ~ir territorio ocupado pe
los ~Je,,-tres. Uma Yercladeira anna-
cla aerca de a1voes 1nulti-n1otores 
ti-a 1spo1·i.\1l.l u.s t.ropa:--: durante a noi
t·e, lev 11 tando v0o ele ~erodromos si
tuados perto das ·1inltas de . c,·ente e 
sob o canhoneio alem'1_.o, afiln de co1n-
plêtal' a operação. 

:l[OSCOU, (Reuters) - Nos círculos 
militares competentes desta càpital 
não foi datla nenhuma Indicação quan
to âo ponto cm que se efetu-ou o de
sembal'que de tropas aero-t,anspo!'ta
das sovieticas . em territ r·, ocupado 
pelos ale.J).l_ãe-.; O jornal "Estrela Ver-
melha" explica apenas que, a tarefa 
dessas forcas consiste em atrair so
bre si poderosas· (O!'ças alemã·· · para 
desl_ocar as principais cçmu11icações do 
inimigo e a:,..sin, proporcionar liberaa ... 
de. <le · a~Jo ás •11ais ittfportantes for
ç:rt,s ru~sas q~e se prenaratn para o 

dt:sen1,;atlea1ne11to de llna ofensiva e1n 
brande escal_a. lníortna-se, ainda. que 
;;s. operação (G: réaHur·da c~n~ 11itt:iro 
exito. 

l'lll~SO tilll GEXEllAL A'.l,EMÃO: 
1\IOSCUU, (Reu1 )r~ 1 ·-: .\nü.rictaiSe:; 

11esta capital qu.e as· fropa,. elo. mai·ec· 
clul Koniev 'Ú>risionar11,1i.J..-·na · Síle~ia 
um i-eneral de i:Órtificaçõ 0

• enéàrre
t,;ado ·aa construção de uma parte dà. 
linha de defesa do Óder, .. ó ref<,rido . 
ol'icial al(;tmão ~.sta va ,,cy· to uu111 1non~ 
te de {e110. 

os Al,EJI.U::s -.LA:\l_;A:il; MAU tm 
SU.\.S Ut::st::;tv.~s 

MOSCOU, (lt-,_utersJ - De Dunçan · 
Hooper, ·<:a·rresii"ondenfo · es1,eêia: 
Os alemães estão lançando descspe
rada1nentt1 .reserva2 á 1 uta, pl? íc
,har a l•r°"cha Ila frente do Baltico e 
conter o 'n\.!essante ava. '..:º do ~xerc~
to sov,etico en1 · dir'e~~·o ao mar. Os 
alemal>s. estão .... nça.ndo 'lo ne u1na 
desesperada tentativa, de abrir comu_. 
n1caç;õa5 preearias, entre Sêll .1.~TÍJµa
pamento de Dantzig e Stéttin, lançando· 
á luta reser·va.s de ti-Lnques q\Je. or½;i· 
nariamente se i ,stlnavain · á defesa de 
Cerllm. Parece ser tst1> um uliimo es
forç;o ale1não p::tri ;;1fast~-r .011tr-o rle• 

sastroso cerco no .. Baltico, antes dll 
qus o ei,;ercito soviiltico e a \Vehrmacht 
1r11c1em a luta --que agora parece 
in,;nente e- que ma.rcará a fase final 
da in vBst.ida ··n.LrC> Be,•li111. Existe 
aCJui _ :-,. tmprE.>.S..!-ião dt! q.Ue o inicio do 

- g'rande g·olpe 1~·40 0-sper-trá pro,1avel• 
. ~nent.e pel~, ten1JH), se o .-Comando so•· 

vtetico 111lgar que- 1.cdos os outros ele• 
n,ent.Qêi _são fávÜn-~_ veis. El1quanto is~ 
so, . llas · planic.íes clesertas da Pome• 

· t·ant,a" · e as ·>res;;i6e~ flore,-.tais está, 
ccoan<io n troar do~ canhões e·clas eS• 
tremecem com "> rod:1r <los tanques. 

"l,AGRBl.-\S DE CROCODILO" 
,1ol"Cot: .. (Reutcrs) - o jo1'na.l ·"Es~ 

trel,1. Vcrmellrn ,. 1rnl1lica· hoje·· uni.a se• 
rie de·· noticias p:·ocura1do demonstrai~ 
a. fc1.ls1dÍi.-tlf: dos r':!fng;i_ados aleinães. 
Como exemn_ln da::- "lag1:imn.s rle cro• 
Cf'ldi141'' do~ civis ela Pr1tssj~ Oriental. 
o "re:(_erido j<wnal cita "' caso de ·um 
veir,tilo <118 ·refugia<lo~ alú:.mães carre
ga.náo ~µ8,r_entemente _U:p':tr,ech.os. ~e 
usô"doméstjcn· .e tc-·1rlo e1n --citna algu• 
1ri-s crianças. Quando o carro·i:ol exa 0 

1ninado,· foi. encontrada oculta. no fun
da. grande ·g·uantida:êle de fuzi~ e· gra-
-nadas. · .. "" · 

' O COMfl.~ <:;A 1)0 RUSSO 

DISCURSO DO GAL. DE GAULLE 
MOSCOU. (Reuters) - ll: o 0 eguin• 

· te o texto ,10 c~n;.uniCado , ricial ex
. pedido i-,..,j~. pdo Alto Comando so• 

vietico: 
''Dura.ntP n <lia 2 d?. mar~.o. a sudoes• 

te de Koen igsber11:. em seguida. a ba• 
táll1as ofensiva•. a.~ tropas scvieticas 

LONDRES .. (nenters) - O general 
Charles De Gaulle, falando sobre a 
polit.ica interna -La11cesa perante a. 
As.:e111bléia Consultiva. l:<'i'hllt~esa. dis
se que o governo fr ... ncês nunca 
teve a ilusâ. · 1le que 9s problen1a_s da 
r~·rança. chégariam ao fim. com a· êX· 

nulsão rlo inimigo .do solo frand:s. 
O discursó do general De Ga.ulle 

roi mais tarde transmitido pela radio. 
O gene.ia] De Gaulle disse ainda.em 

seu discurso; que o Estaria devh miin
ter uma mão firme snbr<- os ll<leres 
elo Pode-r •. lllas a.o mes:mf'I· te1npo da.via 
amr,Íiar o set.or da liberdarl<.> até o ma
x.i,mo no.ssivel. Acrescentou que ele 
proprla asseguraria. q ~e todas as prin
cipais fontes <le energia funcionassem 
completamente, Inclusive os· mejo~ de 
tr::t,!)spoi,:te e comuni_cações. ' · 

Deviam Mr eonc<>àidos credltos, ·mas 
'a .. escolha !)8'l'a " exe~ucân <lesses cre
rlltos precisava ser ilecidida ao sabor 
do mon1ento. C~herlR ao:=; repre::;PntFUl• 
tes da nação tornar m:,ls tar/1~ i!Minl
tiva.~ ~:::;s;is merlicln~. ~P.;g-nnr1o ncr~s-

SUSPENSA A EXIGENCIA 
DE SALVO~CONOUTOS 

(ASAPRESS) .- A Secretaria da Se• 
,R"ul'ança Publica dilitrlbulu um comu
nicado à Imprensa. Informando que' nã.o 
são mais necessirios os salvo-condutos 
a.o11 nacionais e estrangeiros riue façam 
viagem para. ·rora· da capital. Continua 
ein vigor · !!..• exlgencia do salvo-conduto 
r,ara · o.• ale~ã.es e faooneS<"s que se des
ti:~em a Santos e outras cidades do li• 
torat, ~ó i,óderido os mesmos vla.ja,r por 
estrada. <te ferro. 

; oCupa.i·am rliversas lôcalidades hahi .. 
centou De Gaune a Ftariça· dlsiiunha' · tadas .. inclusive uma ~ fação ferro• 
ap,mas de um terço . /lo cã.rvão neces-· vi:iria. 
sario para suas ·ndustrlas e sentia N::1 R·rea. ,1E'· (1.,:::i.ude"nz . .,_os~:i.s trô'PaSI 
grande escassês de 01,1tras 111>.terias lutaram pela ·aestru;~ão da guarrit-
primas. e:-~(\ \nimig~· r.ercarla, t~ndo lin1pado 

O general De Gaulle disse, em se-... fie .IJ\i!nlgos a part<> meridional da ci• 
guida, que o e;xercito fi'aricês possiie · lla.de. · · 
agora 1.200 homens, 'mas· aitinél~. Sénte · · 
escassê~ df'! armamento e equjpamen- .A oesté e no,.. lest~ <1" N'eu Stettil,, 
to suficiente. E~tão.· sendo, porem, to- · na Domer:,nia. nossas tropas continua• 
1nadas medidas -para solucionar esse· r~m sua ofensjva P conq11istara1n mats 
1,roblema em ··futuro·· prn;idnto, . de .~o ü,calirJa,,~, hahlta<las. . 

. ·:.1 Em Bres1au ,,,.. .... s tropa.s cont111uaoi: 
"Esta1nos - acrescentou- o g·e11é~a.l ram :t. lutar pela dest_r:liiçã,. do agru• 

- empen'1ados atlv'.3-me_nte ':'!1 ,nego- .. pa:mento .inlrnlgo cerc·,c1ó. 
clações com os a,,lla_âos. ,americanos'· a Nos. nutros setores a·~- fnntA re• 
res.pejto d? _acort:.O de <'Jffiprestlmo é. ·g'istraram-S<' alhid~de~ dê rec~>nhe• 
arrendam~nto assinado .~n-~e,b_ntem , e· cimento e lutas locais em certo9 pon•, 
c;ue .perm1tl_r~ a nossas lnd.· ·strf~s e~;· tos. " · 
meçarem .ª trahalhe,r lntensamei:,te .. ·ontem ,.111 tnrlos os.r-etoi·es da fren• 

Di~se a.1n<"la De G~ulle que era rle· tP fnr:lm rJç,,.~tr1iir1r, ou inutilizarl,,s 
ver de tod'?s re~tringlr ~uas critic::i~ r..., , t".lnrJllfi:-- '1 'f'_11-:â.P~ e a.ha'!-iflr-s 39 
em palavras e atos. O ôtimlsmo. a 
confiança e o d~stnteresse pes.soal siió 
necessarlos, P. ·restauraçio econo1:rii_• · ~'.'~-. 
ca 8 soeial . deivla ser ·~'ateí:<lâ. n1i'ma 
produção. -nato~ .e m,;is· racional e; na . 
colabora~ão. de· to.drs . os' ·-h..,m'ens -e,ú- A 

·-··· ---------·-----.. J .. 

,, ~lA . 8R!:U!A 
1>enhados no empl'eendlmento, A fa- .-\ n,;,,; '"'· ,, ; 0 , s l _ As tropas 
refa <lo Estado era· coo_rd·enar o ·todo, brita.nicas e g 1 egas c.rusarão hoje a, 

"em· ahulitr a tnlcla.t·,,a. linha . ·egua ~stabele"i.-a '"". um 
Acrescent!)11 p gen,er:,J De a~]le que, . ccordo ,,n re o 6 neral s~ bi,; e os 

se o povo rrancês nã~ ~é mult,ipUcar, représent.antes da .. ::-: fon~ "E1 ~-t:'º q~e 
a .Ftap~a -- não podorá .ser. --na.da mais' penetrarão ra ,.·,·aci? e na l,,,.,~donia .. 

_.d_q ... ftlle. u11µ._ g.r~}_)_d~;-J:ua. ctR~-.,s.~.-;a.Paga,:- ... ES;8as; l< rcas: arre<'::trlarão.~- _qs; ... ar .. 
O governo -havia feito um grande· p)a- mas 01.tr,gues. pelas forças "E.las" de 
no de desenvo'vimen><is' d .. "\lÓgrafiCOS COnformirla<l l O) 11111 >oCOl'<IO Ultima• 
e de imigração e có•·stiltarla .. a .A,~sem-. mente alca.nçado ·entre , governo 
blêla a e$se ,r~speÚo. -,A. po!ltica de.- grego e os .reJ>rPsentantes da r.: .. A. ,?.ti 
mos~.;tflca ... tlnt,a um .. asp~cto mor.ai. As trot,~S que pe, 'trarão no. ter.rito..; 
que, Por seu turno, implicava numa· rio d&s fof' .... ·=n;; ""Elas'" d'-6;" •• r-orr~pos• 
refor= fúndamintál "'dê .:u:f eàilca<:il,Ó. taa de 1111 iil .. 1~s ele f~mosas /llvisõe!l 

Coneluindoi· di,s.sê ,·o '-t:ên~r8.-1: · ·'."(f. ,i::i -·hl<lia f'<' hn-.,·u-i,n~ ·;.-1:1· rer.entement.e 
1\1:oirlmento· de Res•stenelà. deve\ nova• Corma·'a guarda naelon2.I grega:· Is~ 

. mente ,r11-11nlr. o -PQVO· e 1rn!a~Jo ,ia.·ra OS:' . to· slg·uft ·q ~ue. tropas regulares gr<>• 
p(ncaros, não ·erjandG'. Ulll rutldé>_. Uni• . .gas. ficarão e.staCi(1QadaS na frontP-ira 
co,. ma;s apelando .r ·to"dos os, trim~eses, grego-bulga.ra pela r ··imeir:1. vez des-, 
da to~11,i ·as nuancas e · tendênc1ás"• · ·de.' 19U.1 · 
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Nosso distinto colaMrador, Revmo. Pe. 
Asca.nio Brandão, enviou-nos de São 
Joi;é dos campos um artigo claro, do
cumentado e seguro, sobre a doutrina 
ca.tolica. em fape da ação p~litica dos 
fléit. Escrita naquele estilo acessível 
e atraente que é a. caracteristlca !itera. 
ri,, de S. Revma., tal artigo será, por 
cei ·, de grande. pl'Oveito para nossos 
leito:·~..;. 

Publicamo-lo na secção "Pregande e 
:MartelandQ ", 

Como já escrevemos anterlormente, 
pertence à Hierarquia Eclesiastica, não 
somente ensinar os princípios, mas de
tel'lllinar sua. aplicação a este ou àque
le caso concreto. Dada a frequencia 
com que as paixões politicas onubilam 
os espíritos,. e os aspectos pessoais obs
curecem oi; aspectos doutrinarias dos 
problemas ventl!ados . na vida cívica, da
do sobretudo o empenho de tDdas as 
cori·entes políticas, e~ fazer constar gue 
têm o apoio da Igreja. - o que, ao me
no., · em epoca de eleição muito dese
jam - os catolicos 'têm o maior empe
nho em conhecer a posição da Autorida
de Eclesiastica, no assunto. 

* * <* 
!'or isto, chamamos a atenção dos 

nossos leitores sobre a entrevista conce
dida por S. Excia. Revma .. , o Sr. D. 
Carlos cannelo de Vasconcelos Mota, 
Arcebispo Metropolitano, ao "Diario de 
são Paulo". Depois de · manifestar seu 
desejo de um tranquilo de~nvolvimen• 
to do pleito eleitoral, e de ter pala vr:;is 
de aplausos à FEB, e aos Capelães mi
litares que a. acompanham, S. .ll:xcia, 
R.evma. se referiu ao Capelão militar 
recentemente falecido. na Europa, e ao 
.seu antigo secretario, Reymo. Pe. Ma
noel Inocenc!o, que presentemente se 
encontra. na. FEB como Capelão. Em se
guida, forneceu a seguinte declaração 
por escrito, ao reporter dos "Dia.rios As· 
saciados" : · 

".No · grave momento nacional que es
ta'moo vivendo, nada dil·emos senão no 
caro de. um p~onunciamento coletivo do 
Episcopado Brasileiro, Nem autoi·iza
mos a quem quer que seja a fazer qual
quer declaração. em ·nosso nome. Esta-

_(Conclue na Z,ª l)ag.) 

O COMUNISMO 
TAMBEM ESTÁ ALIADO AOS 
PROTESTANTES MEXICANOS 
Conforme publicamos em um de nos

sos ultimos numeros, S. Excia. o Sr. Ar• 
cebispo do Mexico, l\lons, Luis Maria 
Martinez, publicou uma. Pastoral que 
tem despertado ,a.rios comentarios na 
imprensa, levando esta a ouvir os cir
culos maçons, protestantes e comunistas, 
no que toca à questão religiosa, Os 
semanarlos mexicanos, "La. Nacion" e 
"Tie;mpo" deram informações que já 
transcrevemos, sobre a conciliação ma
çnn!ca da Grã Loja Vale do I\Ie,dco e 
outras Lojas independentes, tendo o 
Grão I\Iestre Valentin .Rincon acusado 
o Arcebispo de pl'Omover a s11bversão da 
ordem. "La. Nacion" diz (!Ue a união 
cla5 Lojas é um ~inal de ,robustecimento 
na. atividade anti-religiosa nos setores 
cficials, de apoio à penetração dos pro
testantes, fazendo com que desper
tem os sentimentos hostis do popula
cho. "Tiempo" faz um breve apanha•, 
do dos comcntarlos dos prohistantes so
bre a Pastoral; o do pastor protestante
batista, Alejandro Trevino Ojeda acha 
que a Pastoral açula uma luta ,·iolenta 
entre os mc.'<icanos que atingirá a uni
dade nacional, A do metodista Sixto 
A vila respons~.biliza os ca tolicos por , 
qualquer movimento revohicionario que 
surja, Finalmente, 1, vespertino dia.rio 
"Ultimas Noticia·s", opina sobre a rea
ção comunista: "Em pouco o Par
tido Comunista atribuirá. aos catolicos 
mexicanos um plano de· sabotagem às 
democracias e à uiúdado nacional, o 
quó virá despertar a ação dos ex
tremistas vermelhos, ora adormecidos 
na sua. campanha anti-re.Jlgiosa; ha um 
numero, cada vez mais crescente, de eo-
munistas, dentro do partido, que es-
tâ pugnando desespera1lamente para que 
se reinicie essa. campanha que é um 
dos pi·inclpios do comunismo. Tais 
"impacientes", como são apelidados pe
los seus camaradas que acham conve
niente esperar o termino da guerra pa-
ra o começo de sua . ação, dizem 
que as medidas tomadas pelos c:Ít-Olicos 
contra as outras reHgiões, podem ganhar 
terreno na conscknela · elo povo, o que 
eles, comunistas zelosos, querem evi• 
tar ..• "· 

CATOLtcos nos EE. uuD Es1uuA~1 -os 
PROBLEMAS DA VIDA. FAMlllAR 

~:-.. ~~f:;:c.··\;,j/--:~hr:/~--::-_-;_ ,·,-:?·, 

AJg.umas das sugestões apres~ntadas à Conferencia 
da Yi_da de Familia, realizada na Universidade 

da America de Washington 
fN. C.): - Com Uin apeJ;:i dirigido· à' 

juventude cato!ica - fundadora dos la· 
res . do futuro - para que trabalhe pela 
restauração da familia cristã como ce
!u:la primaria da sociedade humana, se 
encerrou em Washington uma conferen
ciá sobre a Vida de Familia. As reu
niões, na Universidade catolica da Amc
ricà, tiveram os auspícios do Bureau de 
Vida Familiar, com a cooperaçiio de di
versos .departamentos da "National ca
tholic · Welfare Conference ". 

O Exmo. e Revmo. Mons. Jo.seph P. 
Hur!ey, Bispo de Sta. Agostinho (F'l0· 
rida) e Moderador ispiscopai do Bn
reá.u de Vida Familiar, formulou o ape
lo ·no .sermão que pronunciou c,urante 
uma Missa solene celebrada ~m hon:rn 
da Sagrada Familiae no Santuar;o Na· 
cional da ·Imaculada Conceição, da. t:ni
vei;sldad< catolica. A Missa inaugµrava 
as sessõ.es da _ .i9ventude E. ao mesmo 
tempo, encerrava as nove sessões ante
riores nas quais Sacerdotes, medicas, 
ecDnomistas, educadores, advDgados e ar
quitetos coJa':loraram com pais de fHni
lia para discutil·, de forma intc;;rn!, cs 
problemas vitais da familia e do l"r. 

O Revnio. Pe. Paul F. Taunc,-, D.;~t,;r 
do Depa1'tamento da Juvemud;; (" K.
tiona! catholic Conference ") Qficiou na 
cerimonia, assistido pelo Revmo. P~. p;11. 
!ip Sullivan, S. J,, Reitor da Univerni
dade de Oeorgetown, e pelo Revmo. Pe. 
Terence Kuehn, O. F. M:, Capelão do 
Club Newman oda Un!vers!dadfl de Ma
ry!and. 

Ao encarecer a necessidade de la1·es 
cristãos como caminho seguro parà. a 
conquista da felicÍcladc, lvions. Hurley 
disse que somente deles podem surgir 
novas colheitas, de vit'tudes 01·istãs e o 
florescer de uma nova vitalidade que en
gendre grandes lideres em todos os cam
pos. da atividade humana. 

Ao advertir a transcendencia do pro
blema. e a ui·gencia de uma solução, O 

'a. P. D. Edgard Sct,miedeler O, S. B., 
Diretor do Bui-eau de \'ida Fami
liar, apresentou Úm amplo projeto para 
o estabelecimento• de uma Fundação de 
Estudo da Familia, na Universidade ca
to!ica. da America. A obra servirá, en
tre oútra.s coisas, para co~rdenar os di
versos esforços que já se fazem pelo 1·e
torno à vida do lar. 

O sr. Edward J. Heffron, secretario 
executivo do Conselho Nacional de Ho
mens Catol!cos, dos Estados Unidos, fez 
notar com !nsistencl.a. a necessidade de 
estender a todas _as paroquias o movi
mento em favo1· de uma solida vida de 
familia, 

A contribuição do. advogado, na res
tauração do lar cristãO; e as oportuni
dades que se oferecem ao sacerdote na 
instrução pré-nupcial, foram estudadas 
.::m uma sessão presidida pela senhora 
Joseph Bo!l!n, da Junta Diretora do 
Conselho Nacional das Damas Catolicas, 
dos Estados Unidos. 

O aspecto sociologico do problema da 
familia. particularmente com o impac
to· da guerra: a questão das moradias 
no após-gu6t'ra: e a po~sibi!4.iade que 
oferece um salario fZ>.nl!iar anual fo
ram· topico~ debatidC\S exter..samente pe
lo Revmo, Padre R. A. M!'.l (iowan, 

Diretor Assistente do Departamento de 
Ação Social da N. c. w. e. 

A senhora. Robert A. Angelo. ex-pre
sidente do con~!ho Nacional de Da
mas Catollc:is, insistiu na necessidade 
de ul1la maior oposição ante os argu
mento, dos qu,:: ,e consideram obriga
dos a praticar a limitação .dos filhos. 
sugeriu que s.~ rcal'c,cm, em todo o pa!s, 
conferin,clas m,~ec'.aJmente preparadas 
-para. jover·.s esr:::);;os. 

Ao re!c:·lr·.,e ao impacto da guerra 
n:cs ;,rn,!:''.ls dós Estados Unidos a dou
tora Tit.111 Re~d. da Universidade cato• 
lica, acentuou o fato de <QIE muitas fa. 
milia~ cs~a:lt~nidenscs, com receita fixa, 
afrontam hoje um novo tipo de pobre
za. em \'irtude da alta do custo da vida 
e o aumento de impostos. 

O .aevmo. Pe. Timothy J. Mulvey, 
o. li!. I., Professor de Homiletica e de 
lolglês, pelo Escolatlscado dos Oblatos 
de Washin:;ton, se referiu à tremenda 
potencia.lldade do ·adio, especialmente 
em suas transmissões dramatizadas. Ao 
elogiar a apreciave! contribuição que à 
vida religiosa prestam g-ratuitamente as 
grandes trar,smissoras de radio dos Es
tados Unidos, o Revmo. Pc. Mulvey dis
se que esta podia multiplicar-se para o 
bem da familia. 

SOLENE TOMADA DE BATINA 
DE 81 NOVIÇOS SALESIANOS 

Realizar-se-á. no dia 19 de março, 
festa de São José, às 18,30 horas, na 
Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, a 
solene tomada de batina e recepção da 
medalha de 81 n,viços salesianos. 

A cerlmoi,ia será comemoróitiva do 
cinquentenario da morte de D. Luiz La
sagna, o grande fundador da, por tantos 
motivos emerita, Obra Salesiana no Bra
sil. 

Para corr.parecerem a essa significa, 
tiva solenid~de, o Pe. Orlando Chaves, 
I11spetor Salesiano, enviou convites a 
todos os çooperadores e ex:alunos sale-
sianos. ...., 

Congregação Mariana s. Luiz, 
de Mogi Guassú 

Fçi eleita e empossada a nova dlr~to
ri2. ·da e. M. São Luiz, de Mogi Oua~
sú, que ficou assim constituida: 

Pi-esidente - Luiz Chiare!li; 1.o as
sistente - Florindo camatare; 2.0 as
sistente - Izallno Ferina; 1.o secreta
rio -· Juvenal Rodrigues; 2.o secrnta
rio - Oscar Faria; 1.o tesoureiro -
Francisco Martin!; 2.o tesoureiro - He
llo Ravagnane; mestre de noviços -
"'.aldomiro Calmazlne. 

Conselho: - Benedito Gomes, Pedro 
Trevizan, Ezío. Colombo, Osçar Max!-
111la11(! e Q.svaldg ,[,ealduw. 

"Carona aurea super 
• li 

caput e1us · O Papa recorda a parabola do Bom 
Samatitano aos medicas· aliados 
Os . principies morais devem regulai' 

da, medicina a profissão 
Da Cid.a.de do Vaticano, através da 

~- C. "Os preceitos morais. normam to
das as atividades .- dos · med!cos ", disse 
Sua Santidade, O Papa Pio . XII, a 120 
medicai; da forças aliadas. que haviam 
soliéitado audiencia para homenagear o 
Santo Padre. 

Ao ádvertir que "a profissão medica 
coloca decididamente seus· membros clen

. t1-o. da orbita da . ordem moral", assim 
se expressou o Soberano Po11tifice: 

"Trate-se de ensinar ou de aconselhar, 
de prescrever · um metodo · de cura ou 
de buscar a medicina adequada, o me
dico nunca po1e violar as fronteiras da 
moral, nem· apartar-se dos principios 
fundamentais da etlca e da religião.· 

"Sua vocação é · nobre e muito grave 
sua .responsabilidade social. Deus cer
tamente abençoará por sua carida
de e pelos esforços abnegados e cons
tantes com que ,procüre àUviar a.. dor 
de seus semelhantes,'· sempre que · com 
seus atos · não se faça indiino ·da. ale
gria incomparavel do reino dos céus: 

"Vossa presença, cavalheiros, nos re
corda. a parabOla que· ha quasl \'lnte se
cu!os narrava Cristo, .o Medico Divino, 

, quando convivia com . os homens. t a 
historia do Bom Samaritano, conserva
da. no EvangelhO por um medico, o .'l.pos
to!o Lucas. 

materla inerte, por preciosa. que a ·cl,ri_. 
sidere. Erm suas mãos sofre uma cria .. 
tura humana, homem como ele me.5'" 
mo. Como ele, o paciente tem uma mis
são de responsabilidade no seio de a!-< 
guma. familia. que o espera com · amoro
sa ansiedade; como ele, tem uma mLs-< 
são a · cumprir, não . importa quão hu:
milde, na· sociedade humana .. Mas, _alem. 
disso, tem w11a. relação com a eternida
de; e quando por fim seu corpo já ~ão 
tiver vida, começará para ele uma· vida. 
eterna cuja ventura ou miseria será re•, 
nexo, diante de Deus, do exito ou dQ 
fracasso de sua missão neste mundo. 

"Preciosa criatura do amor e· da oni
potencia · divinas: mescla de e~pirito. é 
de barro;. imagem -do Infinito, ser. que, 
vive no tempo ·e no espaço, m.as que. ca• 
minha através. de um;i. meta que a: am
bos transcende; fragmento do universt> 
criado é, sem embargo, feito para par• 
ticipat da gloria do Criador. 

"O homem que se _entrega na.s mãos 
de um medico é ll.Igo mais que nervos 
e tecidos, que sangue e orgãos. :Em• 
bora o medico geralmente seja chamado, 
para cutar · o·· corpo, a. miudo cabe-lhe 
aconselhar, ajudar nas resoluções, for-. 
mular principios que afetam o espírito 
do homem' e seus destinos eten1os. Em' 
ultima. ariallse é o homem, integra!men• 
te, que pede tratamento; o homem com• 

"A cena que ele descreve· é familiar posto de alma e de corpo, que tem in• 
a. todos. Uma senda solitarl.a., Uni· ho- teresses temporais e, simultaneamente, 
mem ferido, impotente e ensanguentado, interesses eternos. · seu interesre tempo• 
abandonado à beira de um caminho, ral e suas responsabilidades Jamil!ares 
vitima, sem duvida, de ladrões -que o e sociais não ~dem sacrificar-se a tro• 
haviam despojado depois de violenta lu- co de novidades falazes, como tampou-
ta, O Bom Samaritano, alcançando-o CD podem subordinar-se a vantagens 
com suas vistas, deixou seu caminho, deste mundo, seus Interesses .. eternos · e 
aproximou-se com simpatia· e depofa de : ··· suàs -responsabilidades diante de . Deus. 
examinar. com delicadeza suas . ferida~ "como. diziamos i·ecentemente aos me-
ap!icou-lhes oleos e vinho, para limpar dicas . italianos, membros da união de 
e cura-1.as; em seguida, levou o ferido São Lucas, deprnende-se do que ficou 
em sua. cavalgadura. até a hospedagem dito .. toda uma serie de principias .e de 
mais proxima pedindo ao estalajadeiro normas praticas que regulam o uso e o 
que o atendesse com todo o cuidado, direito de dispor dos orgãoi; e m~mbros 
sem poupar qualquer coisa necessaria humanos, princípios e normas t&nto pa• 
para. sua completa cura. ra O paciente como para o medico cujo 

":S passive! que vossas experienc!as parecer se so!lcita". O homem não é 
ocorram em circunstanciàs um· tanto di- dono e senhor, real e absolutamente, de 
versas,-mas o espírito de devoção, pron- seu proprlo corpo, porque somente se 
ta e generosa; de elevados principiai,_ que lhe concedeu seu uso; e Deus não per-
animam o sacrificio emproveito .. do pro,. . mite 1,lSa-lo de -modo tal que se -oponha 

·" ·xini.ó; c:ie· ternin;a e· de amor; este sim ao fim natural e intrínseco que como 
é o mesmo espirita que caracteriza e função propria se deu a suas diversas 

.. ··• · .. i;emi>re c,aracterfaoµ ·v~ prof~ão, em ... ·. pa.rteii, .. E.;m:cohsequencia. é •. ev~çlente qµe 
;':~ -·i~f1çlPi;:i,ns;:~rf9,4.~\~;"R~fiJtJ:í-:Jj,u',tmll~: ;i,,fa,:!)t!,-;.~íít, iµed!.p{:-i~'."~:\ ~~t~~:1?". 1, 
· · · E ai da. humanfdade se ~im não. foi;.;e! · te ~eus memliros na orbita da'.o.rdêm riló• '. 

. "Porque Q medico não ni.anejà, uma . -·ral~ lmpop.do~lhes leis ,que regulam suas 

============:::· =· =· === atividades''. · · 

O Santo Padre P;o XII, gloriosamente reln;inte, comemora amanhã, poucos dias após seu feliz res. 
tabelecimento, o1 6.o anlvers~rio de sua ~oroação. Ha 6 anos ~esa sobre a cabeça .de Pio XII a "coroa aurea" 
de S. Pedro. fleso verd.ade1ramente terr1vel, porque o. Papa é_ a coluna do firmamento, o sustentacufo do 
mundo, o príncipe das almas, o sumo doutor,: o sumo .·hierarca, o sumo Pontífice, o .dispensador maxfmo dos 
infinitos tesouros da Redenção, Gloria que deslumbra aos proprios AnjÓs. Mas peso que causa terror a to. 
dos os homens. O Pontificado de Pio XII tem transcorrido em meio de provações sem nome, que O Pontí
fice vem vencendo "fortiter. et suaviter". Estão prestes a se extinguir os ui ti mos fogos da guerra, e já os 
horizontes começam a se toldar com os· problemas re ?crentes ã organ:zação da paz. Rezemos por nosso 
Santo Padre Pio XII, para que o Senhor o conforte e ilumine. Suà gloria, sua felicidaC:e, .à grandeza de 
seu Pont:ficado são os supremos votos de todos oscatolicos. 

A Russia viola a Carta· do Atlantico 
"Leaders" poloneses catolicos 

contra as decisões da 
dós Estados 
conferencia 

Unídos protestam 
de Yalta 

Wash'ngton, N C.: hington. O Revmo. Pe. Skoniecki, Se
cretario Executivo, ao tomai' conheci
mento da decisão -dos tres. grandes, 
declarou: "as hordas ateas: de Stalin 
insta.la1;am•se no coração da Europa. 
Aonde se deterá a onda do barbaris· 

e o Capitolio; é quasi uma conces
são inJuriosa,,para a Polonia. Até 
aqui a questão religiosa. 

(Concl ue na 7,a pag,) 

. . 

CIRCULO OPERARIO DE VILA 
PRUDENTE 

Conforme notici:i,mos em nosso ultl._ 
mo nwnero, o Circulo Opera.tio de Viia 
Prudente fará realizar hoje, à.s . 9 haras 
a. benção e o lançamento.da pedra ftm
damental. de· sua npva . sede .e do Posto 
de puericultura. Essa benemerlt,i. insti
tuição tem à sua frente como Assistén
te Eclestastico o Revmo. Pe. Damião Kle
verkainps, ss. CC. A cerimonia será 
oficiada pelo ·Exmo. e ~vmo. Sr. D. 
Carlos Carmelo· de Vasconcelos Mota, 
o qual receberá. as homenagens dos i::ir
culistas. e das crianças da Paroquia. Dis
·cursará. na ocasião o sr. 4ntonio. Aita, 
presidente do Circulo Operaria de Vila 
Prudente. 

Eni seguida; será celebrada solene · Mis
sa campa!' pelo Exmo. e Revmo Sr. Ar'
cebü;po Metropolitano'· de São Paulo em 
sufragio da alma. da exma. sra. dona 
Al1lt.a Costa, benfeitora do Circulo. 

Os ca.nticos esta.rãa a cargo do Coro 
Infantil ·"Santa· Cecil!E.''. Terminad·a a 
Missa, os, presente~ ,visitarão ~s Esco
la.s ·'D. José Gaspar". 

A sede e o Posto de· puericultura es
tão no · terrei:io do· Circulo .Opera.rio de 
Vila. Pruden~, . situado no ponto final 
do bonde Vila Prudente ao lado- es
querdo da praça Jequita.i. A futura se
d~ do Circulo, muito ampla e bem ins
talada. · será mais lima brilhante·· cón
quist.;, da . instituição. 

O acordo firmado pelo Pre;;i
dente Roosevelt, o Primeiro ministro 
Cl1urchill e Premier Stalin em sua 
conferencia firmada na Crimea Ru~>sa, 
e pela qual se dá à Russia a quasi 
metade do território polonês, entre
gando em mãos dos bolchevistas, 
aproximadamente 9 milhões de cato
licos poloneses. Ha pouco tempo, as 
agenc:as sovieticas atacaram violen
tamente Sua Santidade o Papa Pio 
XII e a Santa Sé. O "Osservatore 
Romano" estes ataques dos sovieti
ces com0 "arbitrarias, falsos e calu
niosos". 

mo anti-cristão?" · 
. . 

O Ihno. Revmo. Mons. Zygmu:1t 
Kaczynski ex-ministro do gàbinete 
polonês, h~via dito rescentemenle da 
nova divisão da Polonia: "Que acon
tecerá às três Províncias Eclesiasti 
cas, com três Arcebispados e cinco 
Bispados, em terras onde vi.vem ·nove 
milhões de catolicos cios ritos Lati· 
no e Catolico-grego? Que será de 
suas instituições e escolas catolicas, 
de seus numerosos conventos· e mos· 
teiros, de suas três faculdades teolo 
gicas e de seus cinco seminarios se 
culares? Permitiremos que se perca 
o fruto de tantos seculos de fé viva 
e ds piedade cato!ica, fruto da civi
liza~ão cristã, somente impondo à 
Polonia a linha Curson? 

No momer.i,to preciso em que se. 
anunciava ao mundo a declaração 
cios tres grandes, o comite da coor 
denação das associaçõs americo·po-

, lone§?,~ dQ l~s!e, reull!u-~e em ~a.§· 

O. Presidente do comité, José. Kas
zubowsky apresentou à assembleia 
um quadro suscinto da situação da 
Polonia cio qual Noticias Catolic1,5 
oferece a seguir alguns trechos. 

* * * 
"Quando convocamos esla. assem

bteà para celebrar os natalícios de_ 
i,incoln e de Kosciuzko, não sonha
vamos siquer, que apareceria neste 
historico dia o comunicado da con
ferencia do mar Negro. 

São noticias más, ·I? por·. isso, é de 
extrema importancia que considere
mos os idiais que alentaram Lincoln e 
E:osciuszko; é de maxlma importan: 
eia que nos consagremos de novo ao 
principio do governo do povo, pelo 
povo e- para ·o- povo,. po1·qué .esse 
principio foi comprometido na · Cri· 
méia. 

Oficialiuente se anunéioµ·nesta tar
de que o Presidente Roosevelt e o 
Premier Churchill endossaral)l as 

. prete111;ões da Rttssia, de anexar : a 
quasi metade da Polonia, até a linha 
Curzon. O comunicado diz que, se fi
zeram algumas exceções · de três a 
oito quilometi"os em ·favor· da Polo
nlà isto é .. a distancia que 'niedeia 
er.it~e este 'lugar. de 1!,Qri§ê--ª!i!.Bl!!bt~~ 

O reatamento das relações diplomaticas 
entre a Santa Sé . e . a França ' 

Informa· a N. c.: 
Um editorial do per!odico ·"Le Mon-

. de", escrito pela ocasião da chegada à 
França do _Exmo, Revmo, Sr. D. Ange!o 
Roncam, novo Nuncio Apostollco da 
Santa Sé em França, mostra quão sa
tisfatorias são as relações que existem 
atualmente enti·e o governo é!à França. e 
a Santa Sé .. Revela, outrossim, a gran
de- importa.nela que a opinião publica 
francesa dá· ao· · papel da · Igreja · Cato
lica no mundo. 

Este editorial tem particular trans-
. cenàencia, porque "Le Monde" é em cer
to ser1tido, sucessoi' de "Le 'Í'enips", 
o diarlo francês mais influente nos cir
culos po!ltlcos e diplomatices da França. 

· Logo após a ocupação de Paris, "Le 
· Temps" . passou a ser editado em Lyon, 
até qué, .erri novembro ds 1942, os na
zista.s invadh·am O· resto da, . França. PI

. flculdades de .ordem jurl.C:iça ,impedi-
+am_que_ e1e .. re11,pqrecerõ®,;e º~:Monge" 

incorporou a maioria de seu pessoal e 
de seus assinantes. 

Apenas a Frà.nça havia - diz o edi
torial - se emancipado, o Revmo. Pe. 
Rodhain, Capelão Gerà1 dos prisionei
ros de guerra., visitou o vaticano ·com o 
fim de inter.essar o S9beritno Pontiflce 
nos-graves problemas referentes aos pri
sioneiros de ·guerra e deportados·"frah
ceses. · O Sr .. Cardlal Tlsserant abando
nou a Curia Romana, para residir du
~ante algum tempo em Paris. · Tambem 
fiiii ·uma. viagém a li.orna o Sr. Bispo 
Theos, . de Montauban, cuja magnifica 
atitude . durante a ocupação, conquistou 
~ · admiração de todos . os france·ses. 

"Hoje a Nunciatura conta com um 
n(lvo Titular e o governo francês· tem 
seu representante Junto o Vaticano. Por 
fim, depois dos transtornos inevttâveis 
criados pela ~uerra e pela dominação 
lnimiga, as relações entre a França e 

, . a Santa Sé .retoma,rl}.111 seµ curso normal. 
"Não ha cidadão . francês que se não 

a.!egre 'por lstQ'',· conclue "Le Monde.", 

contihuàndo Sua. santidade disse aos 
medicas que não é licito violar as fron• 
teir~ da deontologia meçtlca. E !)On• 
..:lufü: afirmahdo que •Deus. ·certamente 
premlàrá .a.os med!cos por ·seus esforços 
ll.bnegados e constantes em·favor da hu• 
manldade sofredora. Pio XII implorou 
para eles a, . benção mais amorosa. do 
Onipotente. 

TAMB.EM 
os ~rotestantes são. 

contra· o ''clerica• 
1• . ,, 
ismo - ••• 

A a..se,abléia bienal do congreS!,cl ?: e• 
dera! das "TS(rejas Cristãs" na America. -
decepcionou um grande numero de pes
soas. porque muitos ingenuos acredita
vam que a Convenção viria concorrei: 
para. conservar em - planos elevados a, 
questão religiosa. A imprensa catolica 
dos EE .. UU., comentando um discuroo 
do sr: Samuel Me Crea Vavert, pronun• 
ciadÓ na· Assembléia dÔ. Cong~esso reu• 
nidO em PÍttsburgo, sobre as atividades 
da. Igreja. Catolica. daquele pais, diz qúe 
o orador afirmou ser questiio muito di• 
ficil para o Conselho Federal defirilr a. 
sua po.sição frente a Igreja Cato!iéa. por. 
que ele considerava a Igre.ja catolica co• 
mo um dos tipos mais perfeito~, 
histoi;icamente, do cristianismo. O ora
dor · protestante. continua dizendo que 
e.les reconhecei·am. com gratidão a in• 
fluencia. espiritual dos sacerdotes e 
dos seculares da Igreja catollca nos 
quais vêem verdadeiros seguidores · de 
Cristo: certo aguardam com complacen
cia. qua,1quer oportunidade para co• 
laborar com os cato!lcos em tudo que 
diz respeito . ao l)em da humanidade. 
(aUâs, estamos vendo as demonstrações 

·praticas .•. ) Entretanto, por outra. par
te, advertia que era necessario falar com 
"tranqueza." . so.bre ou_tro. aspecto do 
catoiicismo romano, por ser muito · qi• 
versa a atitude dos protestantes da dos 
ca tolic9s. Sim - afirma o trefego ora• 
dor - ha que distinguir claramente en• 
tre a fé e a piedade dos cato!lcos ro
manos, e o poderio politlco que a sua. 
Hierarquia pretende para os seus 
proprios · fins institucionais. Jamais os 
protestantes se conformaram com o cle
ricalismo que lhes era familiar na 
historia dos países em que a Igreja Ca• 
tolica Romana controlou' os negocios de 
Estado. 
Os: protêstarites, pela palavra .do orador 
se pronunciam sem reservas contra se• 
melhante atitude. · 

A "Assembléia do Conselho Federal 
das Igrejas Cristã.s" aprovou as opiniões 
do dr. · Ca.vert. O conselho tambem 
aprovou uma resolução em que se opõe 
vigorosamente às reJaçõe~ dip!omaticas 
e1.tre os EE. UU. e o Vaticano. · O Con. 
selho- faz a seguinte reserva, bem tipic<5 
da. nova. tatica protestante de '' aproxi• 
màção": · 

''Queremos que conste que, ao to. 
marmos esta atlhd , não nos pronun
ci..mos o ·catolicismo Romano; como mo•· 
dalidad~, !Orl:ll.ilc di:: fé e de cultg.s cris./ 
tãos'~,;, 



' 

,-----------------------------···· --- --·· 

A .ILHA DA ESPERANÇA 
- de Cruz D' Alva . . 

••. "Bispos e Padres, presos cruelmente, 
Do altai· e do púlpito arrancados, 
Por que acusaram, destemidamente, · 
Os crimes praticados 
Pelo negro nazismo ..• 
Que é grosseira invenção, contra a verdade, 
E contra os sãos princípios de fraternidade. 

·Nas melhores livrarias - Distribuidora em S. Paulo, LIVRARIA TEI
XEIRA - Il,. Libero Bàdató, 691. 
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COMENTANDO ••• 
.OC CAT.OLICOS E O DIVORCIO 

Certa corrente politica -lançou um 
tnanifesto, apresentando o' programa 
de suas reivindicacões democraticas. 
Entre algumas coisas boas, outras 
sofríveis, outras condena.\feis, existe 
esta coisa -pessima: a instituição do 
divorcio a. vinculo no Brasil, Pr&ven ... 
do as repercussões politlcas deste 
ponto do programa, a refe1·ida cor. 
rente· procurou dourar a pílula, abriu. 
do o, seguinte alçapão para "salvar" 
a consciencia dos catolicos: os !i. 
lhos da Santa Igreja que . aderissem 
ao programa não desejariam jamais 
para si, nem para os seus irmãos 

' de crença, a dissolubilldade do viu. 
culo conjugal; mas reconheéerlam 
aos não.catolicos o direito de rom. 
pe.lo como lhes aprouvesse. 

Isto vem demonstrar, antes 11e 
mais nada, 0 peso respeitalJUlsslmp 
da. opinião catolica áas pugnas ele!. 
torais. Os partida.rios do divorcio, o 
que desejam, pura e simplesmente, 
no s 3U intimo, é a. solvabilidade ai>. 
soluta dos casamentos. Tanto é. ns. 
sim que não duvidam em· ridlculari. 
sa.r o celebr~ mandame;ito de Jesus 
Cri~to: "0 que Deus uniu, não sepa. 
re o, homem"· Quer dizer que, nos 
seus ataques à estabilidade do ma. 
trimonio, não relutam tr até· ao prln. 
cipio desta. estabilidade, e,atacam o 
proprio fundador do Cristianismo. 
Etttretanto, perante a perspectiva 
das u1;na.s, adoçam agora esta sua 
atitude, e abrem escapatorias para 
pequenos arranjos de consciencia. 

Ora, nós sõ lhes temos a dizer .uma 
~olsil.: não se iludam. Não se iludam 
principalmente com as· manifesta
ções de simpatia e apolo que rece. 
berem por parte de pessoas que se 
dizem catollcas, por numerosas .que 
sejam. A grande massa catolica ja. 
mais, mas jamais levara. o seu voto 
a quem quer que seja que tenha o in. 
tuito declarado de servir.se do po. 
der politico para instaurar o divor. 
cio _a vinculo no Brasil, quaisquer 
que sejam as vantagens oferecidas 
e1u · troca. E, se ha ponto sobre o 
qual· não tenhamos duvidas nem ln. 
quietações, é este. Os catollcos não 
mercadejarão, com à santidade do 
matrimonio; é inu_til. 

E isto por duas razões. Em prim.:i. 
ro lugar, porque os <'.atolicos perteu. 
cem i um corpo social petfeitamen. 

. ta definido, organlsadQ a dhicipliua. 
dei, que é a Santa Igreja Catolka· 
Apostolic!L Romana, lnfalivol e inrl e. 
fétfrei. 'óéa, foi esta Igreja que deu 
estabilidade e santidade ao matrilno. 
nio, e· é- esta. mesma Igreja que, pelos 
seus cirgãos autorisados, tem conde·~ 
nado o divorcio sob qualquer moela. 
}idade. E, nestes ultimas tempos, o 
Sto. Padre Pio Xll · não te1Ú cessado 

· de profligar · ardentemente esta cba. 
.ga social. Portanto, querer que um 
catolico pactue com o divorcio é qu "· 
rer que ele deixe de ser catolico, t 
toda a estrutura da lgre-ja que está 
solidaria. com a indissolubilidade do 
vinculo matrimonial. · 

Ém segundo lugar, querer que os 
catolicos se satisfaçam apenas com 
uma indissolubilidade particular, -dei. 
xando aos outros a liberdade de dis. 
solver os casamentos, é ignorar fuu. 
damentalm.ente .a missão propria da 
Igreja, sem a qual ela não teria ra. 
zão de ser. Por um lado,. a. lndisso •. 
lubilidade do vinculo é assunto que 
interessa. toda. a ordem publica. Por 
outro, a Igreja não é· apenas uma en. 
tidade privada,· com influencia tão 
somente no intimo das conscienclas. 

'A Igreja tem uma jurisdição propria, 
qi.Je lhe fol dada por Deus, pela qual 
lhe compete o direito de "instaurar 
todas. as coisas em Cristo". A Igr~.la 
é à suprema gúardiã da ordem natn. 
ral e dos direitos divinos, e,' onde 
quer que sejam violados, a. lgrnja 
tambem está sendo acendida naquno · 
que ela tém de mais substancial. 'fo. 
dos ·os· ·homens,· sem qualquer . dis. 
tinção, tem obrigação estrita dé ou. 

· vir e acatar os ensinamentos da 
Igreja, porque, para Isto, ela recebl?u 
ma1'dato do proprio Deus. Por causa 
disto, ela tem sofrido nril perseguL 
ç"és, mas nada fará que ela àbano!o. 

· ne a missão que lhe foi confl.ada. 
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T DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da l.a (18,i.) 

moo !ora. e acima dos partidos politlcos, 
Nzando pela nossa querida patrla. '~- . 

* * * 
-~- palavras defil1em para os fiéis 

um duplo dever. De um lado, devem 
eles conservar I!- · di.sposlçáo Interior. mul
to füme, de .seguir a.Igum po~ivel pro
núnciamento coletivo de no.-;so E;pllico• 
pad<i, e isso nãó SÕc no caso de _tal t>l'O• 
nuncia.mento coincidir com seus desejos, 
COtn(.l na hÍpófcsci 'de (!UC ~Sse pronUn• 
ciaincato ~ntre· em' colisáo · coin SUM 

preferenc!u pessoais. ·Em :segundo lu• 
gar, tiã.O devem . querer subordinar a 
Autoridade a seus pontos de· vista, de 
sorte a criar a impressão de que a Auto
ridade tomou ou tomará posição 
deste ou daquele modo. · A Autoridade i;ó 
s_e. pronunciará se entender oportuno, e 
quando entender oportuno. E o fará por 
forma que não deixe aos fiéis a mini• 
_ma duvida de que é ela mesma que i;e 
está pronunciando. Asstm, pois, aguar• 
demos a palavra do Episcopado Brasi
leiro, que, se este · o entender nece~a
rio, no-la. dará clara e o!lcialmente .. 

* * * 
Isto na ordem da ação, Mas existe 

tambem a oração. "Tambem" ... a e"
pre5l5ão não 'é talvez muito correta. A 

.. ora,ção não é o acesso rio, é o principal. 
Existe 1;obretudo a oração. Rezemos 
a1·dentemente, -em união com a Hierar
quia., pelo nosso caro Brasil. será sem
pre o que teremos de melhor, a fazer 
por nosso , pais. 

CALUNIANDO O VATICANO 
· :Violentos ataques da imprensa bolche-1is

ta contra S. S. Pio XII 
Informa a N. e.: 
Os novos ataques da radio de Moscou 

_ dirigidos contra o Vaticano foram . re
tutadps como caluniosos e ta.Jazes pelo 

. "L'Osservatore Romano". 
"L'~ervatore Romano" escreve: 
« A radio d_e Mo.scou, falando em itã~ 

liano, declarou que o vaticano não es
tá satisfeito com os resultados da COP!• 
ferencia da Ctiméia porque não foi con-

. vida.do a nela participar. Com ·plena 
autorização podemos decla.rar que a 
santa Sé jamais pensou em . pai·ticipar 

. de.ssa. conferencia. 
"A mesma radio de Moscou atribuiu 

á Santa Sé o · fato de que. o governo· da 
!ti.lia havia envia.do um embaixador à 
,Espanha, Podemos declarar que a ln· 
slnua.ção de que a Santa Sé havia ill· 
tmldo de qualquer modo nesse as:;un
to carece de toda veracidade, como a.s 
acusações anteriores ..• " 

Nas ultimas semana$ a.· Russia sovle
tlca Janço\1 numerosos à.taqu~s contra o 
Papa e .o Vaticano. Ha· pouCO!I dias 
":i:/Os:;erva.tore Roni1n6" qualificou de 
'' ªr!l.!ttYiQS, illl§Q!! ~ !lilslWP,~...§ '1 @ @,~ã• 

ques perpetrados pelo orgão oficial so
vietico "Estrela. vermelha", descreven
do Sua Santidade Pio XII, como "pala
dino de uma paz branda." e .implicita
mente dando a entender que a Russ!a 
sovletica se oporia a· toda intervenção do 
Vaticano -nos assuntos da Alemanha, 
Austria, lilungr!a e .Polonia. Estaç6es 
de radio sôvieticas, . tran.s111!t!ndo para a 
Europa !readiaram uma declaração atri
buída. ~. Igreja Russa Ortodoxa, que 
acusava o Vaticano de illtentar absol
ver de seus crimes a Afomariha na2:ista. 
e de querer protege-la dos -cast!goa que 
lhe tinporiam OS· al!ádos. • Deve-se fe• 
cordar que o "Pravda" intentou um 
movimento de antagonismo contra 
a ultima mensagem de Natal do Sobera
no Pontifice. 

Nos Esta.d0,3 Unidos observadores com
petentes julgam que toda esi;a · propa• 
ga.nda - cuidadosamente planejaqa pe• 
la União · Sovletica, · - teve por. fim 
dé3à_cr,".l.tar de a,ntemão todo éornenta
r!o desfavorá.véJ que o vaticano _po.s.!a. 

· !ttr.er a respeito dá.3 re:;o1u*J g1, ,:;91\ .. 
f~/;fi!}Ç~ ~ ~ ,(_ .. ' 

o • • pr1me1ro 
Saiu o primeiro programa poll\lco da "temporada", 

da autoria de um grupo "Radical Dcmocratlco" do Rio 
de Janeiro. Não sabemo& precisamente qual a impor. 
tancla eleitoral desse grupo, que não parece chefiado 
por elementos de muito prestigio. Assim pois, o assun. 
to hão mereceria maiores cómentarios,. se não fosse· 'O 

primeiro programa polltico ciue nos aparece nesta quadra,·· 
se esse. programa não tratasse de um ponto sumamente 
dei icado para n6i, e se não o to·casse de modo sun,a. 
mente caraeteristico dos dias que é:orrem. 

* * * 

Plinio Corrêa de Oliveira 
ponto gravisslmo, fundamental, que se encontra, na 1·ai.11 
de todas as concepções morais e sociais da Igreja, Atá. 
oar a indissolubllidade do vinculo ·conjugal, é ferir com 
golpe de morte toda e qualquer organização social crls. 
tã, é enterrar O punhal na civilização catolica, até a copa. 

* * 
_ . Ora,. antig_amente, · ha. coisa de 15 ou 20 a_nos · atraz, 
.uma c.orrente divorcista,, cçimpreendendo bem isto, assu. 
mlria desde logo um aspecto radicalmente anti.eatolico, 
e, em· fogar de procurar o apo·lo -impossivel dos catoli. 
cos, lograria obter_ a vitoria por meio de uma violenta 
articulação dos elementos anti-cato! icos. Uma corren • Manda o Apostolo que em todas as coisas saibamos 

discernir o bem do mal. Assim, pois, antes de mostrar 
o que tem de mão o programa, vejamos O que ele tem 
de 'bem. 

· te elitorai- divorcista· seria, pois, provavelmente, caracte. 

Do ponto de vista rellgioso, que é o unlco que con. 
sideramos nestas col!Jnas, o programa s6 tem uma coisa 
realmente boa: é um proQrêima, N6s,. eatoUcos sentimo. 
nos contrafeitos, no campo· das disputas personalistas, 
onde se de~atem . exclusivamente questões pessoais. 
Nosso clima proprlo é o aa ci:>ntroversla fdeologica. E 

fere.nos, no ambiente contemporaneo, o desprezo geral 
por aquilo a que d~mos tanto apreço: as Ideias. Assim 
pois, não podemos delxú de aplaudir o cuidado que teve 
o grupo radical. democratico, em. definir o seu progra. 
nia, logo ao se· apresentar ao publico, 

· ri.i:ada por um anti.clerlcaJlsmo hululante, e procuraria 
realizar a frente unlca de todos os anti.catolico~, esp:ri. 
tas, ·protestantes, maçons, soolailstas etc., num ataque de 
lança em rl_ste e viseira erguida contra a Igreja. 

Mas. esse processo está, hoje, completamente fora 
de moda, Vivemos sob o signo sombrio e atormentado 
do ·demonlo ·da confusão. Confusão em que nós, cato. 
lict>s,. s6 _ temo!I que perder, e em\que nossos adversa rios 
fazem· groHa e gord.i pescaria em aguas turvas, Por 
isto, são eles mesmos ·os grandes semeadores da con. 
fusão;· E, em logar de organizar um partido anti.cato. 
·rico, pintam com um ~otuio semi-catolico seu partido 
divorcista. Porque? Os politlcos têm ·1ã suas Intuições. 
Eles percebem que a confusão é hoje tão grande, qu'l lnhlizrnente, se o louv~mos porque levanta_ um es. 

tandarte, nossa prlmelr11 atttyde perante ea.se· és~andarte 
erguido, consiste em proclamar que ele contem slmbolos 
falsoe, 

. podem arrastai- multo · catol:co co_ni essa manobra. /:,, 

. p.or _Isto, ostentam galhardamentci, ao lado do !tem di. 
vorclsta de seu programà, algumas gotas de agua benta 
que ainda restam na testa de alguns de seus _adeptos, * * * 

Não é ver.cladeiro o s:mbolo .eatollco que .a ."U.nlão" 
qulz lnse_rever em seu estandarte. E é mão o slmbolo 
antl.catollco que pretendeu inscrever ao lado da Cru:i:, 

,;e * 
O fenomeno 6 mul'Jdial, Todos· os inimigos da lgre. 

·Ja ·irão, hoJe, camoufl'adós, · O nailsmo subiu com o apolo 
dó Centro ca(ollco, e ·at~. seus u·lti!f\OS dias timbra .:m 
passar por. d_efensor dá clvlllzação . cristã contra o eo. 
mu.nismo, Este prepara urna_ Imensa tentativa para "dcs. 
11·stamento" dos c;atolicos, O& protestantes e espirltas 
p;ocuram 1J_ma 'frente un:lca conosco, contra in ·mlgos co. 
muna .. que entretanto· timbram em dizer que são nQssos 
amigos. ·chegou a éste· ponto tje opereta, o r-idlcuJo da 
situaç~o: os. esplritas. e prot_e·s~antes nos procurám pâra 

Diz o programa da "Unlão'.',jue eia náda tem -~e 
antl.catollco, e que até c.o_nta com cato.lioos, em: suas 
fiJe!ras, O mlnlmo que se poderia esp-erar elela ·ser!ll, 
pofs, que e_la nada in_sc~evess_e de ant.1.éatolico em_ .seu 

programa.'. Já .. n~o dizemos que .ela plelteui;e .a.lgo de 
positivo no· sentido. do Catolicismo, o que tambem séria 
seu dever, Já .qi.e tem membros catoilcos, Mas, pelo, 
menos, que não atacasse a_ Igreja. 

óra; o que encontramos no programa da ".União''? se. ·aliar a-. nós contra o comunismo E o comunismo 
Uma defesa 'categorlca do d!vorclo. re.dargue qt11;= a aliança não tem razão porque ele é no,. 

Não temos que entrar, aqui,- na analise das ra:Z:óes· so· comum ·cJefeQSor· contra o naz:smo. O q-ual por sua 
por quP. O dlvorcJo é lf'.l!)Ompaf!vef COITI à 'doutriná C~- • Ve;r:, n_OS estertores de SUa ·agonia, rccJ;qna uma. frente 
tolica: fazemo.lo- na secção "Comentando ... " ).Baste.nos · unlca · iiai:i~catollco.reforinistico.espiri~a, contra o nosso 
lembràr que o divorcio ê formalmente proibido pela : gra~de -inimigo, o comunismo, · 
Igreja, e que, portant~, nenhum catol'co pode ser favo~· No meio da tragedla, contemporan·ea, uma. nota es. 
ravel a essa medid<!, Isto bastaria, para. que qúalquer __ pe·é1a"irr1entc tr_agíca· ê por. c;ertÔ esta, . Que home11s adul. 
cato!;co se abstivesse de·· dar ;1pol-o a tal p'rograma .. En. .to's·.pos.sàm el')tregar.se com reh1tlva. seriedade, a uma 
trétan~o, a situação não ê slmplesmente_'essa, O- divo_r. , farça dQ11tas •. 
cio não é tão somente uma medida contraria ao e·n~i- · Como se vê, está segundo os fig1.1rinos d·a ultima 
namente da Igreja. Ele fere a dÓ-utrlna catoÚca· em um mod;i, o programa da União pemocratlca Radical,· 

. ' .. : . . .. , 

,• 

•;:, -.J]ni~::w~~lii~a.riot _.,. A.FA:t.lA, 
• DQs::~tô"::. tL:-g;ê . .ta.-1~. 

_:,.:.:_ 

.. . . . .. ,.IIW,· ' ,,, . . . .m::a•e<'S : ~'nJis· 1-~líi:ê~aturil di un'iii. vocaç.ão 
~fjj,qÇf:\<it<):l., ,!3e4f qcfrações estão pre

~os · ao µ1_miêlo, às_··vaidades. elo secu· 
. .. . : ': . ~ t : ·- • .- : . · 1c1.e, aos bens e(eu1eros da terra. 

Pe. Adalberto de Paulà Nunes, S. ·o. S~ 
· A leitora.-mãe não é do mi mero 

dess.as mães .. ; Conhece a dignidade 
jncomparavel dos que se revestem 

. dos poderes sacerdotais e a . felic.lda-
"l'B$!'aram-se alguns anos, · e . esse 

menino qúe Foubestes conservar tão 
puro e ·-tão doei!, de· quem vos· clespe
di5tes tão generosamente pa.ra en· 
viã-lo ao Sen1inario, à Escola ApostÓ· 
l:ca, será· um ·dia ungido pelas mãos 
do Bispo, receberá o Espírito Santo, 
e ao vê-lo passar: 

dirão .os aflitos: esse é o nosso con
i;olador; 

dirão os meninos: esse é o que 
tanto nos ama; 

dirão os pecadores: esse é o que 
nos pode perdoar; 

dirão os pobres: esse é o nosso 
pai; 

dirão os sabias:. esse é o Sacerdo· 
te do Altissimo; 

dfrão os Anjos: esse 11ode mais do 
que nós; 

dirá Jesus Cristo; esse pode o que 
posso; 

E vós, humilde mãe cristã, vós po
. dereis dizer: 

Esse é o meu filho ... Oh! qµe co· 
roa. incomparavel!" 

filhos o chamado _divino do Mestre, 
que quer fazê-lo um..- ele- seus oomen
sais e conferir-lhe · o mesmo poder 

· que Ele.,proprio ·tem e não. deu aos 
Anjos e .nem _mesmo.,à sua l\1ãe San
tíssima.,. 

Somente uma gi·ande ignorancia é 
capaz de uma tal cegue:ra de espi· 
rito. Falta-lhes umà visão mais real 

de: que -sente o coração: da niãe que 
pode dizer a pessoas estranhas: sou 
mãe de um Sa,cerdote ..• 

JJl para alcançai· esta graça, para 
que tenha esta tão grande dita de ter 
um ,filho Padre· e poder dizer: -
esse é meu filho - reza e pede a 
Deus já nos primeiros dias de casa
da. 

CONGREGACÃO ·MARIANA EM SEMINARIO 
Transcrevemos da. "Estrela do Mar" 

o seguinte relatorio, enviado pela· C. M. 
de Nossa. Senhora Imacula.da·e .S: Afon
so, do Seminario-Menor Redentor-i.sta, em 
Oongonhas . do Campo (Minas}: 

' 1 Obedecendo ao· sagrado dever de 
coesão, · a · Congreg!!,ção Ma.ria.na. deste 
Seminai·io Menor Redentori.sta vem vos 
cientificar · do ·seu progresso e atividade. 

ConfQJ·me os dois relatorio~ daqui já 
enviados. · a nossa · congregação desde os 

'seqs primordios tem !_evado · uma.- vida 
de intenso 101ariani.smo. Fazem_os re
gularmente noss_as reuniõrs se131..anais, e 

-as grandes festas religiosas geralmente 
não pa.ssam sem ser,comemoradas de um 
modo mal.s solene. . · 

lar, a ImacU1ada. Conceição. A sessão 
teve· lugar no salão · de festa.s de 
/nosso Sem!nario; às três hora.s da tar
de, com a honrosa presénç:i> de varias 
Pàâres. Demos illicio · ao ato cantando 
ó hino -pontüieio. A abertura ·oficial 
coube ao Superior do semlnario, que 
é ao mesmo tempo Diretor e fun...-:tor 
da nossa Congregação Màriana, o Revmo, 
Padre Alberto P,o.sdeloup, c. ss. R.'' 

"Ó espírito mariano reina de fato em 
nosso meio, E não podemos . m,gar que 
a espiritualidade em nosso Juve113,to 
nestes _cinco anos tem aumentado visi
velmente. Graças à devoção a Maria 
Santi.sslma é maior o numero dos que 
perserevam na sublime vocação de Re· 
deutorista." .· 

"Salu.s Populi Romanl", Salva.ção do 
Povo Romano, é o titulo dado pelos fiéis -
da Cidade Eterna a Nossa senhora, ·,e
uerad.. num antiqul&imo quadro da Ca
pela Borghesi, em Santa. Maria Maior. 
É um b.itulo que bem exprime os desve
los maternais da Mãe de Deus para com 
a Sede e Diocese de quem fai na ten·a 
as vezes de seu Divino Filho. 

Roma, por sua vez, porfiou sempre em 
testemunhar sua piedade mariana:. ates•_ 
tam-no os inumeros tempos edificados 
em sua horn·a, tembr~,:1°no a cada pas
so, nas ruas da cidade, as 1.5SO casas 
que ostentam na fachada uma imagem 
de Noosa senhora com a tampada voti
va. Roma, o centro e ba]Úarw da orto
doxia, necessariamente h .. via. de primar 
na devocão à· exterminadora. · de todas 
a.s heresia.;, á "vencedora de todas as 
grandes batalha.; de Deus" ( 1) . 

Neste ambiente profundamente marla-
110 nasceu e formou-se CI Pe, Eugcnlo 
Pacelll, que colocou as pri.111icias de seu 
sacerctocio sob a pÍ·otéç:i.o maternal de 
rv:aria, "Salvação do Povo ROmano ". 
Foi preci.sainente o altar da Capela Boi--· 
ghesl. que ele escolheu para sua. primei
ra Missa, e· na lembrançá então distri~ 
buida (uma estampa. do venerando qua
dro) fez imprimir a seguinte suplica: 
"Santa. Mãe de Deus, em cujo altar pe-

· 1a. primeira vez ofereci a D~us Imortal 
o Santo Sacrifício, e que vos comprazeis 
em ser ch,amada. Salvação do P:,vo Ro
ma.no, séde meu auxliio" (2). 

De como a Virgem sa.ntíssimatciiíia 
col'respondido com suas g1·aç;1.s a esta 
petição, deu testemunho solene 40 anos 
mais tarde o já entio Pio XII, ao vil;i· 
tal' como. Papa aquele templo que Lhe 
"foi cari.ssÍ!no desde a infancia" (3): 
"Confe:;samos prazenteira e SÍl1ceramen
te que o Nosso sace1·docio, iniciado sob 
os auspícios da Mãe de Deus, dela ob
teve todo o exito. Com efeito, se algu
ma. coisa de bOm, de reto e de a.provei
tavel à Fé Catolica. fizemos no já lon
go curso de Nossa. vida, de:vemos. glo
riar-No.s não em· Nós, mas em Deus •·e em 
Nossa. Se11h,ora .. ~ .. CôlÔcados sob a pro
teção e tutela, de . Afaria, . invocamos. 
a Mãe ·dulcissima nc;>~ casos ·de duvidas 
e ansiecia_des em que :Nos temos encon
trado tàntas vei1<.s; e pondo Nelà uma
f\rme ~si;>erança, j~màis fomos . desam
parados, dela recebendo luz, defesa, con-
sol!!,çã.o '.', · · · 

I!: notoria. a coincidencia providencial 
da elevação do Pe. Eugenio Pacelli à 
plenitude do Saéerdocio com a ·prii:neira. 
aparição de Fatima: No mesmo dia, 
e quase no mesmo momento. em. que 
Bento XV ttrminava. a Sagração do Ar· 
cebispo Titular de Sardes, ·D. · E_>Jgenlo 
Pacelli, Nossa. senhora inaugurava, na 
Cova da Iria,. uma nova era · na devo
ção mariana.. Maria Sa.nti.ssima. yinha 
pedir a. consagração . do.- mundo a seu 
Imaculado Coração, no momento. em 
qµe dava as açõ_es de gra;as por sua sa
gração Episcopal aquele que deveria :l5 
anos mais tarde efetivai· solenemen
te· e recomendar a todo o mundo a Con
sagràção pedida. ~inha Ela abrir sobre 
o mundo atribula.do sob o peso da 
primeira guen-a mundial ~ primeiro sor
rL~o ele paz, µreci.samente .ao ingressar 
nc, Epi.scopado quem ç!~veria. ser o pol'· 

.tadór_ do ramo de oliveirà na. segunda 
.·. co1i.flii.graçÍi,o, taqto' ·_ in2:is . terrível ... 
·• QUis ·à.,s!m a· bànc;i.osa l\1ãe d,r· i:Jeus 'e 
. dos· 11oh1éri: rcspoilder . ccim um ciúiiíÚo 
e15p;;dal ?. dd:::z.dcza . de seu ; .filho; 
o Pe. Eúgenio Pac~Hl to'tnara-A por &· 
trela ele seú Sacérdocio; Maria se apres
sa. ém tomar sob seu signo· ·o. EÍ,is• 
copado de quem 2_2 anos· inais tarde' re
ceber(a sob seu cajado episcopaí .à mun
do todo, os cordeiros e as ovelhas, ·os 
fiéis e os · mesmos Bi.spos. °ii,laria, · a 
Ra1t1ha da Paz, queria assim prenunciar 
que seria ainda a Estrela do Pontifi
cado de Pio XI!, durantt; a guerra mai.s 
destruidora e mortal de toda a. lüstoria.. 

Foi •• apoiado na proteção da Virgem
do :Oom Conselho, Pac\roeÍ!-a do Conclave" (4), que Pio XII aceitou ci gra,,e 
encargo de Pasto, Supremo; e ·no pri
meiro 8 de dezembro quis voltar ao al-

' .tar de sua primeira. Missa, a.fim de pe· 
·dir a Mar:a "a pi•udencia·, nas dr,·isõe~. 
a dextreza nos trabaJhÓs. aquele amor 
de Deus e aos hoinens que nenhuma . 
adversidade diminue, a fé intreplda que 
não vacila rio çombate nem arrefece na 
vitoria". Pediu; ta.mbem, "continuasse 
a Tutora fidelis.sima 'a favorecer . be
nigna. e p1·onta o ~eu discípulo. ·oneraçlo 
agora com o peso do mir:isterlo aposto
lico e necessitado de Seu auxil.io- aluda. 
mais pronto". E n_o ano; jubilar. de seu 
fecundo Episcopado, par. duas vezes (a 

31 de outubro, na memagem a. PÇrtugaJ, 
e a 8 de .dezembro 11a. Basilica. de São 
Peçlro ), cons:;igrou solenemente ao cora
ção Imaculado de Ma.ria o mundo atri
bulado, . O rebó\nho confiado à sua guar• 
da. E .fe-Jo porque "hoje mais que 
-nunca só nos resta a conflanda em Deus 
e, como medianeira.· perante o trono di
·vino,. Aquela que um N_OllSO Predecessor, 
no . primeiro . conflito mundial, .mandou 
·invocar como Rainha da Paz. invoque-
, mo-la mais uma ·vez, que só Elá .nos po-
de valer!... (5) · 

Mas não foi só. 0,,sde o primeiro 
. ano, quando os horizontes europeus co
meçavam a toldar-se, Pio XII -dirigiu a 
todo o. mundo um "apelo mariano" ,,,o
nio Ele mesmo o chamou na a.locução 

Temos aqui tudo quanto se poderia 
diz;er sobre a missão do sacerdote ca· 
tolica entre os homens. A. leitora-mãe 
de familia que tiver ~ste jornal em 
suas mãos, descanse um pouco em 
sua leitura e medite por alguns mo
mentos sobre tão belas e tocantes pa
lavras que fomos buscal' no "JV!en· 
sageiro do Coração de Jesus" do mês 
ele janeiro deste ano e verá· se não 
é realmente .uma dignidade incom· 
paravel o ser mãe de um Padre. En· 
quanto todos estão a bendií,;er o seu 
filho,. ela- ·pronuncia nnm santo or
gulho de mãe cristã: "Esse ê meu 

· filho ... " Ilir-se-ia que não sabe di· 
zer outra coisa. 

· De acordo .com . as . regras· e· estii-tutos, 
nossa. Congregação foi · dividida. em· d.uas 
secções. A primeira pei:tencem o::i alu
nos do .VI, V. e _IV ano; portanto, os 
mais adiantados. Da segunda fazem 
paite os . 3 · cursos illferiores, bem como 
o cursei especial . de. adaptação ,ou preli
minar. E assim fizemos para melhor 
formação dos nossos ·congregados; pois 
a alunos superiores, de um certo desen
volvimento intelectual, · não convem os 
mesmos assuntos exigidos pela· pouca 
formação dos cursos interiores. No en
tanto. varias vezes - especialmente nos 
grandes dias - fazemos a reunião em 
conjunto, não só para · conservarmos o 
ca.rater d" união tão óecul!ar à falange 
mariana., mas para servir tambem de es
timulo aoo menos ·adia!itado.s, despertan
do neles o esplrito de atividade. 

O PRESIDENTE DE,· GUBÂ ADVOGA UMA 
PAZ SEGUNDO · OS DITAMES Df PIO XII 

E no entanto, ainda há -tantas mães 
catolicas, até mesmo de ·comunhéio 
frequente, que recusam essa sublime 
dignidade ... Preferem ver seus fi. 
lhos trilharem outras estradas, apon
tam-lhes outros caminhos, despertam
lhes outras ambições e tudo fazt'm 
para qua não chegue· a despontar al· 
gum dia no coração de U:m de seus 

T.ANAGRAN 

l 
Otimo fortüican-

1 te feminino ._, 
,._ g Formula do Dr. ..... 

;,- Tepedlno. Mercf 

de. seus hormo• 
nJe9 esn-cla!i ranagran · remota 

Transcorreu neste ano· o: primeiro lus
tro de exi.stencia desta nossa congrega
ção Marina, · Para comemorarmos tal 

' acontecll}lento, · 01·gani:.am<is uma so1e11e 
hora maria.na e ficou escolhido para.·· a. 
realização desta. solenidade -o dia 8 de 
dezembro, dia de nossa padroeira. titu-

· ·Dr. i:>urv~I-Prado 
Medico óoulleita 

R. Senador l:'aul!> tilKtillo, Ili 
S.a 1.ad. •·· ~lás · iU • li •' U 

(lllsq. • d.a Rua José· tiontrae'to) 
· Cons,:. com ·.110:a mar,·ada pelo_· 

'l'eU 9•'1111. . 

O dr. Ramon Grau San Martin, pre
sidente ele Cuba, num ato de recl'lp
rão b(icial ao Corpo Diplomatico ão 
Iniciar-se o ano de 1945, advogou por 
"uma _.paz baseada na doutrina evan
gelica.; no amor a todos os homens". 
tal qual Sua Santidade Pio XII 1reco
mendou E1m sua mensagem de Natal 
de 1944. 

o· dr. Grau San Martin respondia 
a sàudação que em nome do Corpo 
P,iplomatico lhe dirigiu o . Exmo, e 

·rtevmo. Mons. Jorge· J. Carnana 
Nuncio · Apo!!tolico. em Cuba, o quai 
depois de manifestar a esperança uo 
"triunto definitivo da justiça e da 
cal'idade" · inspiração de. 11ma paz 

_·cristã, fei: votos " pela· plena t·eali. 
· zação, com o auxilio de Deus, de \•os. 

so•programa de goverpo." 
"Cabe.nos o consolÓ afirmou o pri. 

m:elro )1Utndafario cubano· - d.e .pen. 
sar qué o s~gue derramado e as prL 
vações sofdu.ap uao havei-:am de 1·e. 

presentar • nessa conjetura hi.;torica 
mn dacrificio esteril, e que a paz que 
os_ povos democ,·aticos estão forjando 
não será uma paz de compromisso, 
efomera e vazia de sentido .. mas sim 
um solene pactti de solidaried,ade e 
concordia.. capaz de garantir ás na
ções uma estavel prosperidade inter
na e uma . insti1.ornavel jnstiça uas 
q11es!..ies internacionais. À . necessi· 
daáe dessa p-0.z. iguâl para . todo~ se 
referiu precisa,ni;,nte em sua mensa
gem de Natal. Slla Santidade Pio 
XII, cuja rep1•esei1tação, l\Ionsenllor, 
ostentais tão dignamente deante de 
meu governo. Só uma paz baseada na 
_dou.t.rlna evangellca, . no amor à to
dos os homens, se,111 descriminações 
arbitrarias e na. liberdade e na díg~ 
n-:dade .da pe'ç,oa humana .. - essa 
digniqacie plen~ do homem' que tanto 
im,ir.{ia Marti - terá caraoteres d8 
perflm•ahi(lflafip 8 COnll')•msará, ll0 

. mundb pelo ingente ,isforçÓ que está, 
re&iza11::o püta ~:~a.~!;~ lo,.º "' · ---

de 2-6-1939), afim de que ~ consagras• 
se o mês de maio a oraçÕl!s especiais em 
favor de sua obra de paz. E até hoje 
não deixou passar um r,.1 mês de maio 
sem r~novar publica.mente o pedido; e 
ma.13 de . uma vez o repetiu tambem _ pa-
de valer!. .. (5) · · 

Onde, porem, brilha com especial cla• 
reza a devoção . mariana de Pio XII 
e à atenção carinhosa. de Maria para, 
com .seu fiel e augusto devoto, é no ca
so da incolumidade de Roma. 

Já no inicio da gueri-a, ao visitar a 
&:asilica de Santa Maria Maior, coloca
ra a Cidade Eterna sob o patrocinlo es
pecial de Nossa Senhora; Ela_, "que se 

-compraz em ser chamada. Salvaçã? do 
Povo Romano, volte seus olhares para. 
e-sta Cidade predileta, que dela recebeu 
tanta honra e brilho ..• " E a mão 
maternal de Maria não se fez esperar 
em vão. 

A pouco mais de duas leguas de Ro
ma. @n castel di Leva, ha. um pequeno 
santuario mariano que atrai as pere• 
grina.ções dos roman~s: É Nos_sa se
nhora. do Amor Divino. Com o agrnvar
se da situação européia, a tradicional 
peregrinação de· Ptlntecostes tomou pro
porções gigantesca5: já em 1939, an
tes de estalar a guerra, chegaram · a 
castel di Leva, só nesse diá:, 100.000,,ro• 
melros (a. maior parte a pé),. sendo ais:.. 
tribuidas cerca de 20.000 c0n1unhões. 
Em principios do ano pa.ssado, porem, 
os bombardeios aliados começaram a, Vi• 
sar os arredores de Roma, e ·-ps 
fiéis teme1•am J?e!a ·~gem da "Mado• 
na dei Divino. Amora", que levaram 
para. a Igreja de Santo r.nacio, no cora
ção de Rama.. Qnde a piedade dos fiéis 
continuou a ,rui,nifestar-se _tanto i:nals 
profunda quanto mais se aproximava o 
perigo para a Cidade Etl;lrna. Na oita• 
va de Pentecostes, celebrou-se conco
mitantemente em Santo Inacio o olta
vario de Nossa Senhora do Amor Divi-, 
no; e no Domingo da sant!sslnia 
Trindade, dia da conclusão do oitava• 
rio, Roma se via. Inesperada.mente livre 
dos horrores da guerra: incolume das 
devastações que marcaram todas as ci
dades visitadas pelo flagelo: Era . Ma,
ria santíssima que _ dava mais un,lf
prova de amor ao povo romano, seu de
voto, e à Cidade, Eterna, sede do Vl
garlo de seu Divino Filho. "E a. 'Urbe, 
que Maria, Salus Populi Romani, .Mãe 
do Amor Divino, protegeu na hora. do 
perigo, não ouve mais ressoar o rlbom• 
bar das batalhas" · (6). · 

Mals de uma vez, a· prln~itj!ar; das 
p::.lavi-as que dirigiu ao povo à tard~ 
de 5 de junho, Pio XII reconheceu - de 
publico a in i,rcessão pa.lpavel ~e Maria.. 
Quis no entanto dar um testemunho so
lene, ordenando se realizasse em 
Santo Inacio, · junto da imagem da· Ma• 
dona de! Divino Amore: · um tr!duo de 
ação de graças pela incolumidade de 
Roma. E durante o tríduo, · a. 12 . de ju• 
nho, lá compareceu pessoalmente o Pa
pa; e dirigi11do a pala_vra ao~ fiéis, .con
fessou que havia .colocado ·na.s mãos de 
Ma.ria o fut'Úro da Cidade·: decidira. .ir 
a Santo Inaclo pedir publicamente 
o patrocínio ela Mãe de Deus; porem ~i
vera mais _p1,essa. ·Maria em atei1der an 
pedido, que possib/l!dades o Papa de cum

. prir .. o propostto; e. com a. alma 

. em. jubilo, . ia Pio XII que a. vlsi~a p);i,. 
ncjada. como- pe1:egrlnação , impetratori.i.; 
,se _1:ea.liz1J,ya. como.· r(,iúarià de gratidão 
e. a.çõe~ .de graças, para o ca,nto do Te 
J,)~uhi.,; 
.· Faz ~ei.s a1:os que, "apoiado na prote
:ção ._ d3é, VJrgem do Bom ,ConseÍho ", ,Plo . 
XII tomou em suas mãos -ptedosas, afei-
tas ao terço de No,si;a Senhora, o timão 
da barca de Pedro. RepJ.tamos com Ele, 
nos dia.; turvos que correm,- .a petição 
do auxilio de Nossa SenhOra, rogando 
a Maria.. Lhe dê prudencia nas deci.sões, 
dextreza, nos traball10s; caridade Inten
sa e fé intrepida, para salvação do mun
do e edificação do corpo Mi.stíco de Seu 
Divino Filho, 

(1) J\Jons.i.gc_.1 a Portugal, 31 de 
outubro de· 194~. 

(2) g·. a seguint~. no original lati
. no, a -togcntla completa; ··Mm;nrosynon 
- An1io MDCCC!C - .Eugenius Pa
celli .. Homanus, ~olemni c:,risli Re
surg~1:tis die ::$acerflr,,ti, nÚctns, pos
tridie in Burghesiano Sacello ad .Libe
rianuJTl temp1um prirnu1n :Sacru·n1 fecit 
- Alma Dei parens, ar! cu-ius arem 
Immortali Deo _primitus litavl,. Sah,s 
Populi noinani gaudens vo.cari, ads,is. 

(:;J Alocução em t:an•a ~lat•ia. 
l\: ior, a 8-XII-1939. (A est'l alocução 
pertencem_ a..;· citações que não indi• 
quem outra procedencia.), · 

( 4) Aln ·,â.o · ao ·sagrado Colcgic, 
«o term.inar a cerimonia da Coroa\;ão 
(12 de março de 1939). 

( 5) ,· M e n sa g e m a P o r t u g a 1,. · 
31-X-1042, 

(6) Alocução rle 1.o de sete111bro 
de HH4, 5.o aniversario da ~ue-1·r~ 

APARELHOS 
parpCIIÁeCAFÉ 
modernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Naciorais .e extrangeiros 
Podem acr adquirido~ 
lamb_éno em 10 paga• 
mentôa pelv ºPlano Sua,,e'·~ 



K I. S 
Preparndo incomparavel para igrejas e casas · de familias,· pensões, 

hoteis, e automobilistas. 
Com este preparado os metais ficarão limpos e brilhantes em um 

minuto sem serem riscados. Especialissimo para metais finos como ouro, 
·· prata, metais brancos, 1úquelados, prateados, dourados, etc. Limpa tam

bem toda especie de objetos caseiros como talheres de alumínio, de alpaca 
e de qualquer metal, vidros, espelhos.· mannore, azul_ejos, celuloide e 
muitos outros objetos. Este preparado constjtuirá .as delicias das senha-

. ras donas de casa na limpeza dos objetos caseiros, e de todas as pessoas. 
que o usarem. 

Remete-se para qualquer togar mediante a remessa da lmportancia 
ou pelo reembolso postal, livre .de parte os seguintes preços: . 

1 tubo Cr$ 3,50 - ½ duzia Cr$ 15,00 - Maiores pedidos maior redu
ção - F. E. Lopes - Mogi Guassú - Est. de São PaulÓ, · . ' . 

Nomeações na Ação Catolica 
de São Paulo 

o desenvolvimento da Ação Catollca 
to! a "menina do.s olhos" do grande 
Pontifica Pio Xl. Pio XII feliz e glo• 
rio.sarnente reinante, continua· a lhe 
consagrar ardente Interesse. E tambem 
é este, o unanlme sentimento do Epis
copado Nacional. Assim, e dando cum
primento ao que prometera em sua 
"Pastoral de Saudação", o Exmo. 
Revmo. sr. D. carlos Ca.rmelo de Vas
concelos Mvta, Arcebispo Metropolita• 
no, baixou o· sc>gulnte decreto: 

,.Nõs, Dom Carlos Carmelo de. Vascon• 
. celos !\lota, por mercê de Deus e da 

Santa. Sé. Apostolica Arcebispo Metro• 
polltano de São Paulo 

Considerando que se acham extln• 
tos os mandatos, triena!s, dos varios dl• 
retores do.s setores da Ação catol!ca nes-
ta Arquidiocese; . 

considerando que a. Ação Catollca de
ve estabelecer-se em cada Paroquia, se• 
gundo o.s Decretos (ru: 156~160) do con
cil!o Plenarlo Brasileiro e os Estatuto.s 
da. Ação Catollca Brasileira. promulga

. dos em Úl35, conforme registra.mo.s na 
pag. 18 dé no.ssa Pastoral de Saudação; 

Havemos por bem de, Invocadas a.s 
bençãos do Coração Eucarlstico de Je
sus, mediante a Intercessão de Nossa · 
Senhora da Conceição Aparecida e de 
são José, nomear, como de fato por es• 
te decreto nomeamos, as novas direto• 
rias da Junta Arquidiocesana e das or
ganizações funda.mentais 'ia. A. e., se
gundo os quadros abaixo e com o man
dato até 31 de dezembro de 1947. 

Revogadas tudas a.s disposições em 
contrario. 

Dado e passado em Nossa Curia Me• 
tropoiltana de São Paulo, &>b Nosso. si• 
nal e selo das Nossas Armas e subscri• 
to pelo Cba1.celer do · Arcebispado, aos 
7 de março de 1945. (Armas). 

tCa.rlos Carmelo, Arcebispo Metropo
Utano de São Paulo. 

conego Paulo R.Olim LOureiro, Chan• 
celer do . Arcebispado. 

As novas diretoria,; da A. C. 
Junta Arquidioceaana da Aç/,.c Cato• 

licz - Presidente: Exmo. Sr, Arcebls• 
po Metropolitano; Assistente: conego 
Luiz Gonzaga de Almeida; secretario: 
Dr. Aridré Fmnco Mont-0ro: Teoourei
ro: Dr. José Tolosa de Oliveira Costa. 

(H. A. C.) Homens da Ação Catol!ca 
- Assistente: Padr!') Arnaldo de Morais 
Arruda; Presidente: Dr. Carlos Masa
gão; Secretario: Dr. Alcides de souza 
'Marques; Tesoureiro: Dr.· Oscar Ama
rante, 

EMPORIO, . PADARIA E 
PARANA CONFEITARIA 

Gêneros alimenlicios. pães e 'bis· 
coutos de todas as qualidades -
Apronta-se enl"omendab para ca• 
sarnentos. batizados. "soirées" etc. 

A VENll>A · BKIGADEIRO 
LUIZ ANTONIO N.o 1197 

FONE: 3-7660 

~-A educação do sexo reminino, <!ih 
Hitler, deve obedecer ao mesmo cri· 
terio que a do sexo masculino. O 
ponto mais importante é a educaç;ão 
fisica, vindo, em seguida, o desenvol· 
vimento do carater e, por ultimo, o 
valo: irrlelectual" · ( 17). Em primel:·a 
linha, portanto, a formação de mu 
bom animal, em segundo e terceiro 
plano, as qualidades· humanas do ca· 
rater e da lntellgencla. Em resumo, 
fonte unica, de todos os direitos é a 
raça e o Estado que a representa, 
interpretando lhe a.s exigenclas e rei· 
vindica para sl todos os dlreltos so, 
bre os lndivld110s: mutilá los, snprt
mi'fos, conceder-lhes ou negar-lhes a 
cidadania chamá-los à vida publlea 

· ou recus~r-lhes os direitos civis. A 
mais absoluta estatolatrla. 

Na vida lnternaclo.nal, são aínda 
mais ameaçadoras as conclusões. O 
principio pratico que passa a regu. 
lar as relações com os outros povos 
é o enunciado cinicamente por um 
dos responsaveis do novo regime: 
"direito é o que convem ao povo ger· 
manico e à nação teuta". Com este 
utilitarismo relativista desaparece to. 
da a c'ônfiança internacional e os tra_ 
tados não passarão de trapos de papel 

Em face da religião, o nazismo de· 
· clara-se abertamente anUcrlstão. Pe· 
· las suas doutrh!as de unlversal!da,l.e, 
de caridade e fraternidade humana 
como pelas · suas origens semitas, o 
cristianismo é uma religião Inferior, 
!ndlgm1 do povo alemão e destinada 
a desaparecer, ante a nova _Weltans, 
ctiauung, como a noite ao brilho do 
só!. O artigo 24 do programa oficial 
do partido recusa formalmente o di· 
reito de existencia às confissões re, 
ligiosas que põem em perigo a ex!s
'tencla do Estado ou que são contra
rias "' sentimento moral da raça ger
manica Em seu lugar se .devtrá im
plantar uma. religião nacional, neo, 
paga!llsmo que prestará culto ao ve
lho deui< germanico, Wotan, simbolo 
eterno do homem nordlco e de suas 
qualidades superiori.~. tão vivo hoje 
como há 5.000 . anos. Assim e então. 
d'.7 ainda o ·programa do parttdo ~a 
trindade do sangue, da fé e do Es
tado será perfeità". 

AI está· o totalitarismo aJemão: 
concepção da.' vida· baseada. no mate. 
rialismo racista, negação dos valores 
da personalidade humana. estatola.· 
tria deshuman!I-

(J. c. B.) Juventude Cat.oli• 
ca - Assis~nte: conego Pedro Go
mes: Presidente: Dr. Cicero Wey de 
Magalhães; Secretario~ Nelson Cande'
laria; Tesoureiro: Elia~ con-eia de ca
ma.rgo. 

(J. u. C.) Juventude Universltar!a 
Catolica - Assistente: Padre LeOnel 
corbeii; Presidente: ac&demlco Gastão 
camargo; Tesóureiro: Dr: .;iosé-Felicia
no F. R. de Aquino; Secretario: acade• 
mico Ota.vio B. Nunes. 

(J. o. C.) Júventtide Operaria catoll• 
ca. - Assistente: Padre Eduardo Ro
berto, s. S.; Presidente: José Gomes 
de Morais Neto; Secretario: José Macha
do; Tesoureiro: João Gaspar. 

(L. P. A. C.) Liga Feminina de Ação 
cato!ica - Assistente: Padre Antonio 
Marcial Pequeno; Presidente: D. Gilda 
Lessa MelUo; Vice-presidente: D. Con
ceição O. ·. Ass!.s Pacheco; Secretaria: 
D. Maria Eugenia Morals Andrade; Te• 
sourelra: D. · Alice Meireles Reis. 
. (J. F. C.) Juventude Feminina Cato
llca - Assistente: Conego Luiz Gonza
ga de Almeida; Presidente: Heloil!a Pres
tes Mollz<)nl; Secretaria: Maria Augus
ta. Tolosa O. e Co.sta; Tesoureira: Elvi• 
ra Altenfelder Silva. 
. (J. O. C. F.) Juventude Operaria Ca
tollca Feminina - Assistente: Fadt, 
Pedro Paulo Koop, M. S. C.; Preslden• 
te: Ma.ria Nogueird. Soares: Secretaria: 
Rute Cardoso; jesóureira.: oenoefa Fre
derico. 

Posse das no~ diretorias 
No dia 12 de março, 6.o aniversario 

da Coroação. do Santo Padre o Papa 
Pio XII gloriosamente reinante. às 2.0 
horas, no salão nobre da Curia r.1etro• 
politana, perante o Exmo. e. 1 t vmo. sr. 
Arcebispo Metropolitano. M novas Di
retorias da. .t.ção Catollca farão 8eU com
promisso e seus membros receberão o 
distintivo da A. e., sendo empossados 
nos respectivos cargos. 

PADRE LUIZ 0RIONE 
S.o ANIVERSARIO DE SUA MORTE 

- Comunicam-nos: 
"Ocorre amanhã .. dia. 12 de março, o 

aniversario' da morte do Padre Luiz 
Orlone, fundador da Congregação da. 
Divina Providencia, 

Na Igreja de Nossa Senhora Achiro
pita, à rua la de Maio, haverá nesse 
dia Missa à.-; 7 ho:as por alma da
quele venerando sacerdote. 

O Padre Luiz Orione foi um apostolo 
da caridade; passou a s1, vida fazendo 
bem a todos, particularmente aos orfão
zlu.hos, abrindo muitos orfanatos, e aos 
doentes, abrindo h'lBpitals (os Pequenos 
cottolengos). 

Seu amor à. Santa Igreja e ao. Papa 
foi de uma. dedicação admiravel. 

A quem quiser conhecer este. homem 
de Deus, cuja .;ausa. de beatificação es
tá para. ser introdu;!lda, aconselha.mos 
ler a · sua 'liogratia., que ha · pouco saiu 
e está. à venda na Igreja de Nossa Se
nhora Achlropita, à. rua. 13 de Maio, 
telefone, 2-5848." 

«;omunlsmo O comunismo. lnaugu• 
1·ou na Europa contempóranea o re• 
gime totalita'rio na sua expressão 
mais radical e violenta. O naclonal
sociali11mo não fez mais que seguir-
1he as pegadas. Num e noutro caso, 
na Russia como na Prussla, achamo
nos em face de uma ideologia aven• 
tureira e de um partido que a cn• 
carna e 'empolga o poder do Estado, 
para. _lmpo-la com guante de ferro 
por todos os meios, a uma nação es
cravizada. La O racismo, aqui o mar
xismo; la. um materialismo biologi
co, aqu· nm materialismo economlco. 
Em ambos os ca,sos, um ditador, um 
partido que se ·inculca identificado 
com a nação e persegue todos os qua 

· lhe não aceita.m as ideias . indisctlti 
veis, um regime caracterizado pelo 
desrespeito a todos os direitos e r,e. 
lo emprego, em escala tnaudita, da 
coação e da vlolencla. As analogias 
são, pois, substanciais e profundas. 
· oposição ao bolchevismo. explora 
da como instrumento de propaganda 
pelos nrizistas, é fenomeno de super
ficle: um1. luta de influenc,:as bege, 
monicatl não uma incompatibilidade 
lrredut!vel de doutrinas e metodos. 
E ·os que,·esperavam do uazi~mo a 
saha.ção contra O perigo comunista 
ficavam muito à flor das coisas; 
preocupava-os mais a. viol<.mc-ia. que 
ameaça os corpos, do que o erro que 
intoxica as alinas. No dia, em 
que num duelo de ,ciclopes a força 
do nazismo houvesse aniquilado· ·a 
força do com_11nismo, que concepção 
salvadora da vida. se ofereceria à 
h,unanidade para reconstruir a cida. 
de de an:anhã? 

Não !remos aqui expor e analisar 
o materialismo dialetico de •Marx que 
constitui o arcabouço doutrinario do 
regime comunista. Agora., intereiisa· 
nos apenas o seu aspecto total!tarlo. 

O Comunismo apresenta-se como 
uma reação contra eis profundos de-

' séquilibrios sociais provoca.dos pelo 
liberalismo capitalista.. Em v1:1z, po
ram, de descer, numa analise com
preensiva, à raiz dos males, ficou à 
superfície dos Cakls . e, na. solução 
aventada, não fez mais do que agra
va·r nossos sofrimentos, desenvolven-' 
do ao extremo as consequenclas dos 
priuciplos que lhes haviam dado orl. 
gem; 

ltm dos grande;; 'erros do ca.pitalls· 
mo foi eleva, a _categoria_ do econo-

AlocuçãO do Santô Padre por 
ocasião de Seu onomastico 

Tradução do 
Padre, em 2 

texto oficial' élo. discurse,. pronunciado pelo 
de . junho . de,_ 1944, · · em ~grad .. clmento aos 

Santo 
votos 

---------·.do Sêlcro · _Co~egio 
no della Domenica", dé 11 de junho de 
1944, a alocução do santo· Pa.ct~ · Pio XIl 
ao. Sagrado Colegio, . por ocasião de Seu 
Onomastlco, a 2 de •Junho de 1944, ante• 
vespera da queda de Roma. Nes~ dis• 
curso o santo Padre responde aos votos 
formulados em nomé dos Purpura.doa 
pelo Em. Cardial Henrique ·GMparri, 
Bispo de Veletri e Vice-Decano do Co• 
legio Cardinallcio (o Em. cardllll De• 
cano, que cunforme a praxe seria o ln• 
terprete dos Cardia.ls, achava-se • enfer
mo na. ocasião). Tambem são de "L'Os• 
serva tore R.Omano" as divisões, t!tulos • 
subtit,ulos. 

I - OBRA DE CARIDADE 

Acontecimentos lutuO!OS 

Já é passado um ano, Veneravels •Ir• 
mãos, de quando, por ocasião da. festa 
de nosso Santo Patrono e Predecessor, 
tlnhamos o conforto de receber reconhe
cldo.s - dos labío.s do multo amado e 
venerando Cardial Decano, que lasti· 
mamos não ver hoje no melo. de nóa -
os vossos devotos augurios, a oferta de 
vossas orações, a. promessa. de vossa. de,
dlcação · aos . deveres sempre crescentes e 
às graves responsa.bilidades do . mlnlste
rlo Apostollco, o renovado penhor de 
vossa assidua participação aos cuida.dbll 
e sol!citudes do Pal · da Cristandade, 
Passou-se um ano: breve aevl spatlum, 
e no entanto tão denso de lutuosos e 
trlstlssimos acontecimentos e de imen• 
sas e inenarravels dores; pois que a 
imane tragecl!a do conflito mundial que 
se desenrola diante de Nós alcançou 
graus e · formas de atrocidade que a\la,
lam e horrorizam todo sentido cristão 
e humano. Pelo que, ao repetir-se esta 
data. festiva para Nós, a.o ver_-·vos no
vamente aqui . reunidos, sentimos a ne
cessidade de confiar-vos as angustias ln• · 
tlma.s de Nossa. alma, e de deplorar ccm
vosco ci agravar-se, tempestuoso e san
guinolento, das destruições, das rulnas, 
dos excldios, a tal ponto que o que ha 
um ano podia parecer a muitos coisa 
invero.s!mel ou impossivel, tornou-se ln· 
felizmente 1·ealidade. 

A Cidade Eterna, celuli matet, da cl
viliqação, e o mesm.o. territorio sagrado 
que cerca o sepuicro de Pedro, deveram 
experimentar e pr9var quanto o ·espirita 
dos hodiernos m~o dos de guerra, por 
multiplas rc&usas tornados sempre mais 
ferozes, se 'tenha afastado daquelas in· 
defective!s no:màs qµe a um tempo se 
consideravam leis lnviolave!s. 

Toda.via, no meio de tantas dores, 
não queremos deixar de salientar. que 
a ameaça de i,ncursões aereas sol:lre as 
zonas não perifer!caa de Roma iru;p!
rou uma atuação e tratamento mais cui
dadosos. Nós nutrimos a esperança de 
que esta tendencia mais equanlme e mo• 
derada prevaleça sobre contrarias con
siderações de aparente utilidade e so
bre as as.sim chamadas exigenclas e ne
cessidades militares. e. que a. Urbe. seja 
eín. q uai quer càso e a todo eusto .-ireser
vada de se transformar em téatro. de 
guerra.. Por · il!to, não duvldániOS repetir , 
ainda. uma vez, com igual . impa.rcial!da.• 

raro faltà; a. necessaria elàrez.a. das idéias 
e' o justo. equllibrio 'dos júizos •. Às.sim o 
peso da.! · .-esponsab!l!dades que pesam 
sobre· nossos debels ómbros, 158 eleva e 
aumenta em· medicía· desconhecida a-ou
tros tempos, "é exige de· Nós, dia. por 
dia, hora por hora, · uma vigi!ancia ja
D;1als 'interrompida, um.a. incessante pron
tidão de ,ação, uma. lncansa.ve1, largue~ 
de coração" aberto a todas as almas que 
buscam· sinceramente a verdade e o bem. 

Ação da Sé Apostollca em defesa da 
justiça. e para. aUvlo da indlgencla· 

~- aquf se torna oportuna uma alu
são hlstorica aos sentimentos -expressos 
no ano de 449por um·'Blspo do Oriente, 
Eusebio de Dorlleia, numa carta en
deraçada. ao Papa São Leão Magno (1). 
"o· trono apostolico (escrevia. ele) · ha
bituou-se desde o principio a defender 
quem sofreu 'injus~iças. • . e a levantar, 
conforme as possibilidades, quem jazia 
por: terra;· vó.s tendes, e.cm efeito, com
pa.lxâo por' todos OS hOmens, A rl!,zão 
é que _vós soil! animados por um . senti~ 
mento · reto, e conservais inconcussa. a 
fé em No.sso Senhor Jesus Cristo, como 
ta:mbem . demonstrais uma não dissimu
lada caridade para. com todos os Ir• 
J:tlãOS · e pà.rà. quant;Ós levam O nome de 
Cr.lsto ". . . 
· Palavras tão nobres, que atesta.m a 
defesa.· constante da verdade e do direi
to por parte · desta Sé· Apostollca e o 

·seu.amor benenco por todos Os atrlbU• ' 
la.d<;>s e oprimidos, foram ditadas pela 
experiencia. ·dos . priineiros' secu:os do 
Cristianismo. 'Mas à Igreja Romana 
agradece e [ouva. .. a.o Senhor; por haver 
mantido com a assistenc!a. _divina. este 
santo costume· tambem nos tempos pos
teriores. De· sorte que um dos mais co
nhecidos .·historiadores do' seculo XIX, 
que não é certarrient.e. suspeito de sen
timentos favoravels para com a Sé de 
Pedro, não duvidou. confessar a.o ter
mina.r sua .obra sobre a Cidade de Ro
ma. na. Idade Media, que "a historia ·nãp 
tem suficientes titulo:. de heróis; • • pa
ra com. eles lndlcàr, a.inda . que apenas 
aproximadamente,. a. atividade mundial, 
às grandes" criações e a gloria impereci
yel dos Pa.pàs" (2), 

Movido, , portanto, pelo exemplo de 
Nossos Predecessores, tambem · Nós, ve
nera.veis Irmãos, . neste . tempo · de estrei
tezas e pobreza sem. exemplo, ·considera
mos Nos.so dever sagrado . volver a. Nos
sa . solicitude pastoral, numa amplitude 
até então dificilmente superada ou mes
mo alcança.da, .à indigenc!a que de to
das as partes no.s circunda. .e pede auxi
lio •. Não que a Igreja, maxime na hora. 
presente, aspire de qualquer modo . a 
vantagens .terrenas ou à gloria humana; 
porque a ,uma só meta são dirigidos dia 
e· noite os . Nossoo pensamentos; a. 8e· 
ber: conio _ Nos-· seja, .posslvel. ob'vlar a 
tão acerba., provação, socorre_ndo a todos 
sem distinção de nacionalidades _oú ra
-Çlt!, .e eom_o .Nos,~~- da4p ço9pe.rar. '.pa
rà que p0$S1L finflm;'~r restituida ª' pàz 
à, humanidade · atormentá.da pela. guérra., · ,_ 

de e devida firmeza.: . _Quem · quer que 
ousasse levantar· ai mão·· contra/· :8.oma.; ' .. 
seria reu de ma.tricidio diante do mun-

. Sollcitudes :petu grave« condl~ de 
'Roma 

i se no pr~nte a. Nossa &01icitu1e se 
do civilizado- e no ju!zo étérno de Deus. 

Se passamos então a observar as. pre
sentes condições gera.Is do mundo, N9,3 

· somos testemunhas de .acontecimentos · 
que em seus efeitos espirituais· e maté
ria.IS No, enchem a alma de justificada 
ansiedade. As asperas dlssonancias e 
a.s lutas entre os filhos de um mesmo 
povo, que levam em si os germes das 
ma.Is danosa.s consequencias, criam uma. 
atmosfera em que a autoridade da Igre• 
ja, que estl. acima das terrenas e muta
veis correntes de pensamento, se vê ar
rastada, por uma ou por outra parte, ' 
no vort!ce de controvers!as em que não 

vóltá de um mocto particular para Ro· 
ma, Isto provem das condições mlsera
veil! em. que veiu a encontra.r-se mna 
parte ti~ gra.nde da população da, Ur• 
. be, qtie é . tambein a Nossa. Diocese. cer-
tamente não é esta a. primeira vez que 

.a tormenta abala a Cidade Etema. A 
R.Oma. cristã, no. longo curso da historia, 
conheceu outras e bem aspe~ adver
sidades: ocupações e saques, desde Ala•. 
rico até o ~orrtvel saque de 1527; .luta& 
intestinas dos. partidos, como no seculo 
decimo; abandono; como no periodo a.vl
nhonense e na epoea do grande cisma 
do Ocidente; peste, como nos calamlto• 

\_ ' .. 
sos '·dias do grande São,Gregor!o e s~b 
o Pontiflce Slxto IV; fome e carestia. 
por ·causas·. naturais, como durante ·o 
Pontificado de Clemente XIII nos anos 
1763 e 1764 (3). Tambem nesta ultlma 
calamidad" publica se refugiaram em 
Rom.a., de todos os Estados da Igre
ja, · e até da Toscana e de Napoles, as 
multidões famintas, cuja. asslstencla com 
alojamento e alimentação exigiu · os 
maiores esforços. o Pa.pa, com mão 
generosa. e tncansavel, conseguiu impe
dir uma ca.tl!,Strofe. E no entanto, que 
eram· os 6.000 profugo.s de então, · unidos 
ao menos dE: 160.000 romanos (que 
todo o Estado Pontiflcio contava. pouco 
mais de dois milhões de almas), que 
eram eles, dlzemo.s, se se compa.ra.m à.s 
condições de hoje? com o numero dos 
habitantes, com a. lnopia, os riscos, as 
àngustias, as separações, ·as dores de to• 
da · especie por que tantos temem e 
sofrem? 

Em poucos lugares do solo italiano, 
para não dizer do · mundo, são na. hora 
ptesente tão grandes, 'Como em R.Oma 
e seus arredores, a penurla das coisas 
necessar!as à. vida e o perigo que ela 
cresça, num,qua.se incomensuravel empo· 
brecirii.ento de massas inteiras de povo, 
Doutra. parte, a· força de a.tração, que 
a Urbe exerce sobre muitas vitimas da 
guerra.; que aqui procuram abrigo e auxi
lio, colocam aqueles que se ocupa.m em 
prover à sua habitação e· a.provisiona• 
mento diante de problemas às vezes qua
se tnsotuvels. Não obstante as· louvavels 
solicitudes de autoridades publicas e de 
benemeritas MSocia.ções, o exercito dos 
pobres cresce dia a dia. Sempre mais 
ansiosos, aqueles infelizes voltam · os 
olhos e sempre mais suplicantes eleva-m 
as. mãos ao Pai Comum; não poucos 
deles se vêem obrigados a· invocar aque
la ca,rida.de de que ainda ontem eles mes
mos eram tão prodlgos. 
· Até o limite extremo de Nossos meios 

. e de Nossas forças, apoiados ~ sustenta• 
do.s pelàs .ofertas · de almas generosas, 
pela · atividade organizadora de peritos 
previdentes e industrlosos, pela coragem 
e pelo espirita de abnegação de colabO;. 
radares honestos e valiosos - aos quais 
todos" desejamos chegue a expressão de 
Nossa viva. gratidão - temos muitas 
vezes .. podido fazer penetrar na escuri
dlio da. mais angustiosa. mlseria. e do mais 
cruel abandono '1m confortador raio lU• 
·minoso ·de amor paterno e sqcorredor, in
tellzmente nem sempre adequado à. vas
tidão da necessidade e ao intimo anseio 
de No= coração. 

Sem retroceder d;a,nte de qualquer 
sacrificiO,•sem Nos descoroçoar por qual
quer recusa, sem Nos intimidar por qual• 
quer violação do Nosso direito, não te

. mos deixado de contribuir, na medida. 
de No.ssas possibilidades, a sustentar a. 
população de R.Oma. e das ·. redondezas, 
ao menos com os mais necessarlos e ur
gentes alimentos. ÉntabOlamo.s ·tam
bem negociações com o fim de efetuar 
o .tramporte-de viveres por via marltl• 
rnâ, por meio de navios pontlflcios. Mas 
espera-se ainda. o · consentimento de 
um.a. ·das pà·rte.s· beligéràntes para se. le
va.r a. cabo .semelhante empresa., que tra
ria um remedio. verda.deii'am.ente eficaz 
a tantos males. De qualquer modo, de 
Nossa. parte não diminuiremos os Nossós 
esforços para superar obstaculos e 
vencer reslstencia.s, afim de que esta 
Nossa Cidade natal e episcopal (que hO· 
·je em dia conta dentro de seus muros, 
mais· do que em qualquer óutro tempo 
de sua historia, filhos e filhas de todas 
as regiões da Italia) seja, na medida do 
posslvel, poupado, num dos ·mais. gra
ves momento.s de . :ma historia rica de 
glorias e de dores, o dever de aplicar a. 
si mesma as pala,Tas do Profeta.: "To• 
do o seu povo está gemendo e procuran
do pão... Os pequeninos pediram pão 
e não havia quem lho desse" ( 4). 

IConclue na 6.ª uaainal 

Catolicismo e totalitarismo 
{Continuação} ' 

mico ao primeiro plano · na vida so, 
ela!. No processo de secularização 
crescente da civilização ocidental, os 
valores religiosos e morais foram 
postos gradualmente à marge1fr da vi. 
da publica e respeitados ou apenas 
tolerados como questões de foro in• 
timo dos indivíduos. As relaç,ões en
tre o capital e o trabalho deixaram 
de ser regidas pelos Imperativos da 
justiça e da caridade para se inspira
rem apenas no Interesse do mais for· 
te numa concorrencla que se procla
mara uma lei da natureza e do pro· 
gresso a reger o mundo social um 
um determinismo não menos ferreo 
do que .o mundo biolog-ico. Poru:,;ir 
mais, produzir por menos, acumular 
lucros sem treocupações das exi
genclas humanas do trabalho - fel 
o ideal da. sociedade descristianizaJa 
do capitalismo liberal. · 

O comunismo exacerba. o mal até 
ao paroxismo. O economlco passa a. 
unica realidade. A. organização da so· 
ciedade processa-se como uma. fun
ção fatal das relações de produçãr>. 
(Produtionsverhaeltnisse), Todos os 
valores culturais .humanos - reli
gião, moral, arte, direito - são ape, 
nas superstruturas sem autonomia 
propria, dependentes da única reali· 
dade economica. A nova. organização 
social destruirá a economia capitalls
ta . e nesta der.rubada levará de rol: 
dão todas as realidades espirituais 
de que vivem as nossas almas; Da 
maneira mais absoluta, e intoleran
te, a categoria do economico se ele
va a um primado totalitario, Na des 
vitalização hunia1ia . do ocidente : . o 
marxismo representa a fase ultima 
de. um. processo deslntegrat!vo que 
se iniciara com a reforma ·protestan
te e se agravara com o liberalismo 

· caoitallsta. Apagam-se no horizonte 
das erperanças bumauas to.das às 
possibilidades de µma vida . espiri
tual superior. "0 ultimo veredicto 
sobre o comunismo, diz Cawson, é 
que o edificlci que -ele está co_nstru~-

Pe. Leonel 
do para a. nova humanidade não é 
um palacio, mas uma prisão: faltam• 
lhe janelas. O de que à.inda. precisa 
o homem e o. por que aspira o Reu 
coração é o advento de "uma auro
ra vinda do alto para iluminàr os 
que jazem nas trevas e na -sombra 
da morte e dirigir.lhes os passos no 
caminho da paz" (18), 

Ontro vicio radical do regime eco• 
nomlco da grande Industria foi a in• 
justa distribuição ·da. propriedade, 
Com o progresso da maquina e a con· 
centração .dos capitais, os beris pro
dutivos foram-se acumulando nas 
mãos de poucos enquanto as grandes 
massas de trabalhadores, vivendo de 
sala.rio:; insuficientes, sem estabili· 
dade nem· segurança, se viam redu· 
zidos a um estado de quase servi·· 
dão. E a sociedade burguesa do se-: 
culo XIX oferecia-nos o triste espeta
culo de _ Imensas multidões humauas, 
dotadas de, liberdades civis e politi• 
cas, mas sem liberdade economica. 
. Quem não possui não é realmente li· 
vre em face de quem possui e de 
quem depende. 

o novo regime, preconizado. por 
Marx e r.ealizado por Lenin, em vez 
de garantir e. robustecer a liberdade 
por uma redistribuição ma.is equita..- ' 
tiva da propriedàde, suprimiu de to· 
do a liberdade pela concentração da 
propriedade nas mãos de um gran. 
de capitalista ...,. o Estado. Sem tér· 
ra, e sem meios proprios de produção, 
0 cidadão comunista 6 um escrávo 
do poder politico. que • tende. sempre 
a exagerar as suas exigencfas e con
tra. .o qual não lhe é possivel ·esbo· 
çar sequer uma tenta.Uva de resiste»: 
eia. O tot;i.litarismo mais intolerante 

· esb.belece. e defende aqui -a sua. exls· 
tencia.-com um regime economlco que , 
anula todas aa liberdades· fndivl· 
duàls ·(19) 

Para a realização da nova estrutu• 
ra · é_conomlca, o · comunismo ·· ·1ani;a 
mãó d~ um Instrumento poderóso, o 
Esta.do. :z:,rão . queremos. in,dagar aqui 

França, S. J. 
quais serão as relacões entre indivi
duo ou sociedade e Estado· na. fase 
definitiva de anarquismo Integral. 
Lenin julga que o Estado desapa.re• 
cerá então por desnecessario. Esta
mos longe desta utopia.. Na fase que 
conhecemos, o comunismo não faz · 
senão inverter, em proprio benefléio, 
o Estado burguês tal qual êle o criti· 
cara. O Estado libera.!, no pensamen• 
to leniniano, não passava de um ins• 
trumento de classe, op1·essor de ou
tra classe. Através de seu sistema de 
coações a burgµesia capitalista ex-

· plora va e oprimia os trabalhadores 
salarlados. Na nova ordem, o Estado 
será ainda um orgão de classe, o or
gão de ditadura do proletariado. Nas 

. wãos de m:n. Partido unico (como no 
nazismo e no fascismo), o poder po, 
litico sérá o instrumento aniquilador 
da .ordem burguesa. O Estado já. não 
·tem .a missão de coordenar e lnte
gràr, ma.s de eliminar pessoas e Ins
tituições, organizações e idéias que 
não .afinam, em consonancia perfeita 
e docilidade cordelra, com a ideolo
gia que se apoderou violentamente 
dos postos de comanao. 

O Esta.do comunista é, portanto, 
um poder dlscricionario empolgado à 
mão ·armada (mediante voto livre ne
uhum povo, até hoje, esçolheu o r&

gimé paradisiaco dos sovlets) por um 
Partido que dele se serve para lm· 
por a todos os cidadãos o conformis. 
r·o absoluto com a mais. totalltaria 
das ideologias. Nenhum setor da vi· 
da humana. escapa.lhe ao imperia. 
fü;mo · invasor. • Sobre a vida. re. 
liglosa como sobre a vida eco. 
nómica, sobre a natureza, o valor e 
o destino do homem, como sobre a 
formula de. convivencia social, o co
munismo tem respostas'. definida~ é 
intolerantes que o Estado impõe .a. to, 
dos os seus sudltos sem nenhum res

. peito. à. dignidade da pessoa . e às 
suas mais legitimas liberdades.· O 
l)Oder politico, a serviço de mna con
cepção . da Vida; reclama O homem 

., 

Pregando e Martelando ... ..j' 
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Pe. Ascanio BrandãQ 

Agora, as agitações da:., política· aí estão numa efervescencia cada dia 
maior, e, como é natural, o ambiente se presta a . toda sorte de confu
sões. Fala-se em eleições, candidatos e partidos; as entrevistas jprna
listicas proliferam, os <iomicios e discursos e as belas e sonoras frases do 
liberalismo, e os lugares comuns, os chavões literarios de orador popu
lar, tudo isto adormecido ha bem uma .. dezena de anos, volta no momen
to e com entusiasmo e eu diria com ardores da furia. E' bom, é oportu
no e necessario lembrar aos nossos catolicos algumas verdades. 

Um país de maioria catolica e onde a Igreja exerce uma influencia 
extraordinaria no campo espiritual, e portanto na formação das cons
ciencias, naturalmente os politicos aspiram na hora dos pleitos· eleito
rais, as simpatias dos catolicos. Ninguem os pode censurar por isto. To
davia, repito, é mister recordar algumas verdades. 

Politica no sentido nobre do vocabülo é ·a arte de governar. A pa
lavra infelizmente é destas que aos poucos se degeneraram a ponto de 
só as entendermos na acepção pejorativa. Política tornou-se · sinonimo 
de politicagem ou de politicalha, de partidarismo. Sua Santidade Pio XI 
num discurso em 6 de abril de 1934, às Ligas Femininas Catolicas pro- . 
curou explicar o que se deve entender e pensar de "politica". "Poli
tica, diz o saudoso Pontífice, não é do partido, a do dia, a do momen
to, A Ação Catolica não tem necessidade de se meter por estes cami
nhos. Ha outra Politica do bem. comum, a verdadeira politica, a que 
tem em vista a solicitude ·e o trabalhó em procurar os bens que não po· 
dem faltar a ninguem, como a santidade da familia, a santidade da edu
cação, os direitos da Igreja, os direitos da consciencia, os. direitos de Deus. 
São estes bens de tal natureza que não devem faltar e constituem a ba
se de t«fdos os demais bens e prosperidades, Pois bem, se tudo isto. é 
politica, faremos sempre politica e seremos os primeiros a_ faze-la; e 
será esta em verdade, a verdadeira politica. Ha certas palavras que fre
quentemente vem a significar o contrario do que deveriam dizer. Po
litica é uma delas. Etimologicamente significa "polis". a cidade, a re
publica, não a forma de governo, ll'!ªS a coisa publica, o conjunto das 
coisas publicas - a "polis" grega, a "civitas" latina, os cidadãos, cor
pos e almas e tudo quanto é essencial à vida e aos bens dos mesmos ci
dadãos. Politica quer dizer portanto, algo benefico para todos, mas na 
pratica, erroneamente significa correntes partidarias, interesses de par
tidos, precisamente o contrario do que deve significar." Aí esta nas pa
lavras sinceras, claras e intuitivas de Pio · XI a depinição da politica. 
Perguntam-nos sempre: a Igreja pode e deve intervir na politica? 

Distinguamos sempre: - política , partidaria · de 'interesses de fac
ções, não. Politica de interesse pela coisa publica, pelos bens da "polis", 
da "civitas", bens espirituais e temporais ligados ao bem da familia e da 
espiritual e temporal da, cidade cristã. 

A Igreja é sempre o equilibrio entre os excessos. Não admite e nem 
se imiscue na politica partidaria simplésmenté para fazer política de 
politicagem. Política por política, como arte pela arte. Se em casos 
excepcionais admite ou incentiva a formação de · partidos catolicos, não 
é tão só questãp partidaria, mas para a defesa dos princípios !~ dos. 'bens 
espiritual e temporal da vidade cristã. 

A politica da Igreja é a da salvação das almas, e toda finalista, 
olha para a eternidade. Eis porque é um erro ·O· do liberalismo afirmar. 

· - "a Igreja nada tem a ver com a politica, ha de se desinteressar ah• 
solutamente da politica". Não é possível. Seriá desinteressar-se do bem 
espiritual de seus filhos tantas vezes em jogo no governo ,dos cidadãos. 

Falando da Ação C!:atolica, que éação da Igreja, diz o Cardia] Gas~ 
parri: "Se é necessario descer ao campo económico e social, tocando em 
questões politicas, a Igreja não o fará senão em atenção aos interesses 
sobrenaturais e a elevação moral e religiosa dos indivíduos e dos po
vos" ( carta do Cardial Gasparri aos Orclinarios da Italia, 1922), Eis aí 
pois como, quando' e em que condições a Igreja pode e deve se inte• 
ressar e intervir na politica. 

A Igreja é uma sociedade perfeita e superior a toda sociedade hu
mana. Não pode se enfeudar a um partido, a uma forma de governo. 
E' indifetente a toda e qualquer forma de governo contanto que esta 
saiba respeitar os seus direitos e a sacratissima liberdade de seus fi
lhos, respeite a religião e a disciplina cristã dos costumes. Pois se tal 
é a Igreja, os catolicos têm o dever de imita-la, e jamais . compromete-la 
em questões e questiunculas partidarias, . 

Cada um pode conservar suas idéias politicas e simpatias pessoais 
por esta ou aquela forma de governo, por este ou aquele candidato; a 
Igreja respeita o genio, a tradição, as instituições e os governos de ca
da povo. 

Nada impede à Igreja, diz Leão XIII, aprovar o regime de um ou 
diversos, contanto seja o governo justo e aplicado ao bem comum. 
· E tambem não é interdito a nenhum povo procurar a forma politica que 
melhor se adapte· ao · .;eu genio proprio · ou .à.s suas tradições .e costumes". 
("Diuturnum"). . . , .. 
., Ora, em face destes princípios, nenhum', catolico pode µnprudente
niente tomar a sua propria. opinião poljtica pela opinião da Igreja . ou . ter 
a pretensão de falar em nome da Igreja e dos catolicos • em questões 
partidarias. A ultima palavra vem do mais alto, daqueles. que pelo 
Espírito Santo regem e governam a Igreja de Cristo. 

A opinião pessoal ou a simpatia de um catolico nunca foi nem· é o 
pensamento dos catolicos. Certa inJprensa nossa ignorante · destes prin
cípios anda por aí já a explorar e 'vociferar nesta hora de confusão: -
os catolicos estão divididos, a Igreja no Brasil, está por este ou aquele 
candidato! Calma! Prudencial. Criterio! . 

Cada um guarde as suas slmpatiàs por tal ou tal futuro, provavel, ou 
certo pretendente a curul presidencial, mas fale em seu proprio nome, 
e ninguem venha nos dizer que opiniões de dois catolicos, por exem
plo, sejam duas opiniões do catolicismo -nacional. Nada de confusões, 
por favor! A hora é grave, e nós catolicos, disciplinados, prudentes e 
obedientes ouçamos só a voz de quem nos pode dar a ultima palavra: 
- nosso episcopado. Enquanto do alto . não nos vier qualquer orienta
ção, nada Ide imprudencias e atitudes comprometedoras em face da con
fusão política que se esboça no país! 

todo, e contra ele não é possível opor. 
nenhum direitô, 

Apela.is pàra a Intangibilidade da 
consciencia religiosa? Estais conde· 
nado de antemão; nem podeis discu
tir; sois religioso porque vindes de 
uma sociedade capita.lista. "Religiões 
e igrefas modernas, dir·vos-á Lenin, 
organizações religiosas de toda a es· 
pecie, o marxismo as considera como 
orgão de reação burguesa, que ser
vem par"' defender a exploração e 
embrutecer a classe operaria". 

Aos abusos sempre posslveis dos 
poderes opondes os Imperativos su
periores dâ moral que .se impõe igual· 
mente a governantes e governados? 
Lenin ainda. vos responderá que a 
mora.! -é a conveniencia do partido dl· 
tador. "Moral é tudo o que serve à 
destruição da velha sociedade de ex• 
ploradores e ao agrupamento de to
dos os trabalhadores em torno do 
proletariado que forma a nova socie
rade comunista" (20)'. 

Recorreis à dignidade lnvlolavel de 
pessoa humana; às suas liberdades 
essenciais, aos seus direitos tntangi
veis e às exigencia.s superiores da 
justiça que os tutela? O Comunismo 
não conhece a pessoa, só maneja 
massas trnmanas, coletividades par
ciais ou totais, às quais Imola os in
divlduos como Instrumentos ou coi• 
sas sem valor nem direitos. "A li· 
berd ... de é uma burla quando entra 
em conflito com os interesses da ll· 
bertação do trabalho do jugo capl· 
talista ..• A igualdade é outra burla. 
se entra em conflito com os lnteres, 
ses do trabalho." (21) "Toda a nos· 
sa justiça, toda a nossa igualdade es· 
tão subordinadas aos Interesses da 
destruição do capitalismo" (22). 

(CONTINUA) 

17) "Analng der krzlehung des 
Knaben kann der voelktsche Staat 
auch d1e i,;rz1enung eles Maeachens 
von den gtelchen ües1cntspunkten 
aus1e1ten. Auch aort 1st das H.auptge
wtcht vor a.Jlem a.ut d1e Koerper ucne 
Ausblldung. zu eJgen, erst dann aut 
d1e b'oercteruug der seellschen una zu
let,:t der gersttgen Werte", Meln 
Kampt. p. 45.~·460, 

18) "l belleve tra.t the ultima.te 
verdlcto on l'ommunlsm w·n be tha.t 
the house lt is bulldlng for tlie new 
humanlty ts not a palace but ,. prlson, 
since lt has no wlndows. For what 
1nan still needs and 1n bis heart desi• 

res k the coming · of · a da.y-sprlng 
from on high to g·ive light to thenr 
that sit ln darkr.ess and the shadow 
of deatb, to gulde our feet lnto tha 
wa.y of peace', Chrfoto11her na,.·•on. 
Religlon and the mode, 1 State, New 
York, Sl'ieed and Ward, 1937, p. 101, 

D)' Um exemplo vlvo pode subm.i• 
nlstrar-nos a a.nallse de um artigo da.' 
1,ova. Constlt•Jlç'l.o soviatica (1936), ~ 
o 125.o asslm,formulado: 

"Em confurm,dac e , ,r os Interas• 
ses dos trabalhadores e afim de con" 
solidar o regime socialista, a lei ga.of 
rante aos c!dad~.os da U.R.S.S.: 

a) . liberdade de palavra; 
bi a liberdade de Imprensa; 
o) a liberdade de reuniões e comi~ 

cios; 
d) a liberdade de prestitos e de, 

monstrações de rua". 
Uma leitura mais atenta desta pri,. 

melra parte do artigo jê é altamente 
instrutiva. As ··erdad<>s alinham-se 
al .vistosamente como na mais demo_
crat!ca das constltui,;ões. Mas todas 
elas, diz no inicio o c.o~no do artigo, 
são asseguradas para "consolidar o 
regime socialista". Liberdade de pa~ 
lavra, de lm1,rensa, de ma,\ifesta,;:ão 

· publka, sim; ma• contando que seja. 
em beneficio 'o ,com mi~ no. Falar ou 
escrever, pot exempl<>, ~m favor da. 
propriedade prl ,·ada, isso não, 11ão 
contribut para "~ons<>lldar o regime 
socialista.". Mas é a segunda metade 
do artigo que faz diretamente ao ca· 
so. 

"Estes direitos dos ·cidadãos são as• 
segurados pelo Estado pondo á. dispo .. 
sitão do& trabalhadores e de suas or• 
ga?l iza,;:ões tipografias, dvposltos de 
papel,. adificios publ'cos, ruas, servi
ços ,de cnmuni,aç:0es po•t:ds, teleg-ra
r,cas e telefonl"ª'' e as outra• condl
cões ma.terlai~ nec-.ssarla.s A realiza• 
cao deeaeR direitos". 

Ai est!'.; , das as .. condições mate- , 
riais. sem as que.Is as ii'::.erdades a.cl
m· não passam de letra morta, estão 
nas ,~ãos do Estado, Isto ê, do partido 
comunlst.a. A seu erltarlo ncarli jul
gar, em eada ~as". se a. exprêssão do 
pensamento e " ma.nifesta.ção ,,~ qual
quer da.qÚe!ei, direitos contribui para. 
1, consolt da. o· do regime. Tão verda.• 
de é que cidadãos sem propriedade 
são cidadãos sem ltoerdade. 

30) Lenin, La .ttévo!ution bolche~ 
vlste, p. ~45. 

21) Lenl.t, Op. clt., p, 278. 
22) Lenin, Op clt., p. 181, Antes de 

Lenin. doutrinava JO•ars:, "Que cada. 
homem t-=lm u::1 valor. como um ser 
a.utononio é uma nu.-o, um sonho, um 
p0stulado do @rlstianlsm,, quando 
afirma que tot.ln n homem terr. um:1. 
alma". lllarx-Eni;;-eli., Hlstor!cal Cr!tl~ 
pi EdlUon, yol,. I, l\ 591>: • · 
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D E p o IM E NTO N. o 5 Escola Apostolica de N. Senhora do Carmo f lo R l lE G I O,---_ _c_o __ It_D) Nl AR) A l'-19 
Sobre a nova operação espirita de Santana feSUVamente inaugurada a nova parte o Coração de Ma- de bc, ''º'"'' os .,~:n~:'.e:~:m d~cit~:. ::'.ª:,n~:.~:,,~: um 

desse estabelecimento ria e a COfiSélrlra• Ele YOS enYiar em reparação de tan• coração cercado de espinhos que nele 

Pe. Vicente M. Zioni. 
do S. N. D. F. 

. t Na Sagrada Escritura, palavra de 
!Deus reJeJada aos homens, e por isso 
mesmo infalivel e imutavel, encontra• 
· se uma frase, de frequente repetida, 
:porem poucas vezes compreendida e me
nos ainda posta em pratica: "Non.sunt 
facienda mala ut evenlant bona". Não 
é permitido fazer ornai para se con
.seguir o bem. 

Não é Lsto porem o que sucede nos 
arraiais esplritas. E note-se que os es
píritas aceitam a Sagrada Escritura co,
mo norma absoluta de retidão moral! ... 

com efeito. Os acontecimentos de 
Finda e de Santana ai estão para nos 
comprovar esta afirmativa. 

Pindamonhangaba tornou-se até um 
dos grandes marcos çta historia das 
fraudes desmacaradas do espiritismo 
brasileiro. Inumeros artigos, noticias 
impressionistas e reportagens esfusian
tes encheram as colunas dos nossos Jor-
11ais, maxime de alguns, particularmen
te votados ao sensacionalismo. 

Maiores ainda e mais desencontrados 
foram os comenta.rios tecidos em torno 
do rumoroso caso. Do jurista ao comer
ciante, do medico ao cientista, do sim• 
pies operario ao Sacerdote, de todas as 
·mentalidades, enfim, brotaram as mais 
· desencontradas .referencias, opiniões e 
explicações. 

A verdadeira tloutrina, a doutrina pe-
1'ene e imutavel da Igreja de Deus, uni
ca. depositaria do dogma revelado, esta 
foi sempre cuidadosamente posta de la· 
do por aqueles que a pretendiam defen
der. 

Sabemo-lo por experlencia pessoal, Ar· 
tigos mentirosos, sem nexo ou inteligcn
cia, artigos tendenciosos, sem norma 
nem compustura foram · sempre aceitos 
com deferenciA pelos jornais sensacio-
11ali.stas. 

A exposição serena da verdade, esta, 
·repetimo-lo, ficou sempre à porta das 
redações, solieitando o ingresso, conse
guindo-o·· ape11as em alguns poucos Jor• 
na.is catolicos, sempre os mesmos no
bres bata:lhadores, em pról dos i.'1teres
ses de Deus, entre os quais - é justo 
que se o diga - figuram com desas-

! sombro e destemor o "Labaro ", de Tau
baté, e o LEGIONARIO, de São Paulo. 

E após tc:la essa. balburdia, quando 
impossibilitados de sustentar a posição 
do erro, ou recelosos de um desfecho 
comprometedor dos acontecimentos, os 
seguidores da seita espirita viram tolda
rem-se os horizontes contra a doutrina 
kardecista e a 5ua autoridade, apelaram 
para os seus defensores e estes, numa 
criminosa -conivencia, atentatoria da 
verdade e da justl~. resolveram, "motu 
proprio", encerrar o caso, com o silen
cio! Sim, o. silencio que :1ormalinente 
se segue ao crime e à má consclencia. 

Para a difusão do en-o e para alar
dear o sensacionalismo, não bastaram 
as colunas e as paginas dos jornais; pa
i-a o triunfo dá verdade não houve es
paço nem sequer nas grandes salas das 
redações .. , 

Felizmente, c~do ou tarde, o mai ha 
de se manüestar, porque não sendo li
cito fazer males para se obter o bem, 
segue-se, necessariamente, à maneira de 
comentario, que a arvore má não pode-
1·á nunca dar bons frutos. 

E esta. manifestação do mal, este re
bento pestifero do erro a! está' no caso 
.ien.sacional de Santana. 

Quem teve a vcasião de o acompanhar 
· nos jornais estará Jemb1;ado dos seus 
precedentes e da.s suas circunstancias. 
Os personagens - alguns até muito sus
peitos - são os mesmos de Pinda. Os 
meios i!icitos nele usados, a saber, a 
íraude, a mentira, a mistificação e o 
embuste são identicos. É a arvore má 
tentando frutificar para o bem! ..• 

Tudo pol·em em vão l · 
O mal transpareceu e manifestou-se 

em toda a sua hediondez. E hoJ«: pro
curamos desmascara-lo usando, para 
isso as mesmas palavras e os mesmos 
depoimentos de alguns dos medicas pre
sentes, alguns dos quais · de tendencias 
acentuadamente espiritas, e qu~ mau 
grado tudo, revoltaram-se contra a 
ousad-ia do erro. 

Eis o depoimento precioso que é mis
ter divulga-lo o mais passivei, tal comcr 
a "Noite", de Sã:> Paulo (5·3·45) o di
vulgou em forma de entrev!.sta com os 
drs. Erlindo Salzano e Attur- Alcaide 
Vails, presentes· à sessão de Santana. 

"Ambos, diz o redator da.·"A Noite", 
logo que foram postos a · par do n=o 
objetivo aquiesceram prontamente, O 
primeiro a· iniciar a.- palestra, foi o dr. 
Erlindo Salzano, que nos disse o seguin
te: 

- No dia 17 do mês p. p., às 10,30 
hora,1, mais ou menoo, o sr. Osvaldo 
Pereira telefonou-me, afim de me con• 
vidar para assistir a uma operação es
piritual em Santana à guisa de com
provante da de Plndamonhangaba. 

Perguntei-lhe então sobre o medico 
operador, ao que me respondeu ser o dr. 
Luiz Jones do Ama1·aJ, portanto, o mes
mo que operou em Pindamonhangaba. 

- Então o dr. já conhecia o medium 
Osvaldo? - indagamos. 

- Sim. Ha muito que eu o conheço. 
Durante a palestra telefonica - pros

segue - contou-me, ainda, o sr, Osval
do, uma porção de coisas sobre o caso 
de Pindamonhangaba, exagerand-:>-o des
cornedidamente. Perguntei-lhe, ainda, 
quem seria o medium, ao que me res
pondeu ser ele proprio. 

O campo é, - diz o nosso informan
te fazendo uma breve digressão sobre os 
íenomenos espíritas - sem duvida, vas
tíssimo. o pouco que sabemos no~ in
duz a afh·mar que, via de regra, um 
-cspirito dificilmente pode produzir iden· 
ticos fenomenos em med!uns diferen
tes. Isto é uma axioma espirita, por-

1 tanto, aquela anunciação não deixou de 
-nos causar certa extranheza, .. 

. . . Por que o espirito não se mani
festa da mesma maneira em mecfiuns 
diferentes? - atalhamos. 

- O porque. não sabemos porem, o 
fato já foi frequentemente constatado. 

- "Sem que eu perguntasse co!slssl • 
ina alguma - esclarece ó dr. Salsano 
recordando a palestra telefonlca que 
manteve co1., o medium - o sr. Osvaldo 
di.sse-me que o dr. Edson do Amaral 
não comparecia à sessão, posto ser um 
increu, ateu e até mesmo inconveniente. 

Agradeci o convite - continua - e 
pedi-lhe para l~ar o meu colega dr, 
Artur. Alcaide Valls, ao que não fez ob
jeção de especie alguma. 

.. Note-se bem, tomos· convidados pHa 

'~ ~ )J~_JS$i~. esP.1.1:J¼?•J!ir~~ 

e não ·a urna sessão de materialização . 
l\'lais tarde, ainda, por telef<lne, o sr. 
Osvaldo reittrou o convite, dizendo-me 
que não me esqucd .se do saba.do. 

A FALTA DE PREPARO DA SALA 
- Minutos antes da hora marcada. lá 
cheguel, em companhia do meu cole• 
ga. Encontrei no local o dr. Alencar 
de Barros, conhecido teosofista, com, 
quem pale.strei por alguns instantes Ali, 
no patio, conversando. aguardamos a 
chegada dos demais convidados. As 20 
horas, exatamente,· demos entrada na 

· sala. onde esperamos, por alguns Instan
tes, os retardatarios Durante essa es
pera observei que i;,~ra fenomenos de 
materialização, - e que são lncontes• 
tes - prepara-:.-.: adequadamente o ~m
biente e os mediuns isolam-se, às vezes 
até em cabines adrede preparadas. En· 
tretanto essas · preocupações não foram 
cogitadas. Da-se mesmo, Inicio . aos 
trabalhos no escuro e vai-se filtrando . 
a luz aos y,oucos. 

No tocante a esse particular - a.cres
centa - chamei a a'tenção do"medlum" 
para aquela falta de preparo, fazendo· 
lhe ver as consequencias que podérlam 
advir-lhe. 

- Não acontece nada, podem, até 
deixar as Janelas abertas, respondeu· 
me, acrescentando: 

- Vai materializar-se aqui o espirito 
do dr. Luiz do Amaral, que exprtcará 
o que houve em Pindamonhangaba. 

Isso, sem duvida, seria extraordina
rio, urna vez que manifestações de , tàl 
natureza nunca havlamos tido oportuni
dade de presenciar. Só sabiamas al
guma cpisa sobre elas, através da lite
ratura. espirita. E, por meio dessa mes
ma literatura, sabiamas que as experien
cias feitas nesse· sentido, foram sem
pre cercadas das maiores ·precauções, 
afim de que se pr~v=e a lisura do acon
tecimento. 

MAIS UM FATO EXTRAOFDINA• 
RIO - d espirito - anunciou, ainda o 

. sr. Osvaldo ,,_ vai se materializar ao 
meu lado, dispensando, .portanto, qual· 
quer especie de controle, vais o mesmo . 
seria implicitamente exercido pelos nos
sos olhos. Teríamos, assim, a possibi· 
!idade de c<1nstatar as duas pessoas fa
cilmente: o "medi um" e o espírito ma• 
terializaqo, Era, ~em duvida, mais um 
fato exttaordinario anunciado à assem
bléia. 
' O SR. OSVALDO NÃO DIZ NADA 
- "Esperamos, assim, na sala, ora con
versando com o "medium", ora com 
os colegas e demais presentes, os retar
datarios. De repente, dW entrac14 no 
recinto o dr. Edson do AnYa1·al, sem dar 
a menor satisfação aos presentes. E, 
com geral est)anto da minha parte, o 
sr. Osva-ido, que havia ha pouco reafir
mado a proibição feita anteriormente 
ao dr. Edson, não articulou, ~equer um 
"a." em protesto contra a entrada do 
referido doutor. 

A SESSAO, A ORAÇÃQ E O PE
DIDO - As 20,30 horas, - continua o 
dr. Salsano ~ seu relato - foi dado ini· 
cio à. sessão, pedindo o sr. Osvaldo. para 
que o sr: Ludgero - o presidente da- ses~ 
são ·- na prece não se esquecesse. de 
orar per intenção de sua cunhadl' que 
estava. prestes a fazer, a passagem. Es· 
tava mesmo moribunda - dls..se o "me
dium" Osvaldo. 

Essas, - afirma - foram as unicalJ 
referencias que , ouvimos sobre a enfei·
ma. Lembro-me bem ainda: a prece 
foi interrompida pela chegada. de uma 
comitiva, da qual fazia parte o gal. Pe
dro de Pinho. 

Em seguida, tenp.inada a oração, 
aguardam-se alguns instantes. Fez-se 
um gcttnde e profundo silencio. De re~ 
pente, ouve-se uma ·voz que diz o se-
guinte: • 

- Quem fala é o dr. Luiz do Amaral. 
Osvaldo havia sido tomado. Até ai, 

nada de mais. Acontece que o português 
esteve abaixo da critica, - eivado de 
barbarismos, galici.smos, etc. Quanto à 
Unguag&m medica' então, foi um desas
tre. Nem é bom falar. Agora, neste 
particular, cabe um repai;o muito serio: 
Osvaldo não poderia falar mal porque 
si apresentou como "medi um" incons
ciente. Provam essa assertiva minha 
as suas palavras de estupefação, Jogo 
após a operação: 

- Houve operação? Meu Deu.si 
Via de regra, - explica - o apare~ 

lho inconsciente não afeta a manifesta
ção do espirlto, salvo algum defeito de 
pronuncia, dicção e etc... Para exem
plificar melhor, posso citar o violão e 
o violino. Embora ambos Imitem sons 
diferentes, snmos capazes de identificar 
uma musica por nós conhecida em qual
quer um dos dois instrumentos. 

Como inconsciente de-reria, ademais 
apresentar o medlum Osvaldo a lingua
gem e o intelecto de um medico. O 
med!um Inconsciente é um instt-umento 
passivo. 

OUTRO DETALIIE INTERESSAN-
TE - Durante a sessão - continua -
o dr. Edson dh·igiu a palavra ao seu 
pai e obteve resposta. E a primeira vez 
que fala com seu prc-genitor. Fala com 
despreocupação, e mesmo em tom rís
pido. Interpela-,o sobre a opei·ação de 
Pindamonhangaba, Será que, em casos 
tais, o sentir-1ento não supera a razão? 
Admitamos que seja o cir. Edson um 
autentico materialista. Mas, s~ assim 
fosse, a primeiro coisa que ele exigiria, 
seria a prnnta identificação do pai. Na
da. di.s3o houve. Articulou o dr. Edson, 
somente, urna serie de perguntas, sobre 
o caso de Pindamonhangaba. E note
se que .esse dialogo' foi norteado tão so
mente, . para o campo do desafio,' · 

CONSULTEM OE RELOGIOf' - Fi· 
nalizadas as perguntas feitas pelo dr. 
Edson - note-se que era só· a ele que 
o espirita respondia - o pseudo espírito 
exclama: 

- consultem os re!ogios ! Aceridam 
a luz! 

Nessa ocasião, silenciou o medium, 
como se o espírito o tivesse deixado pa
ra realizar o ato operatorio. Pouco de· 
pois, por dua~ ve:ll)s, o espirita foi re
clamado pelo dr. Edson, que Indagou 
sobre a natureza do anestesico, benr 
como se a paciente já havia sido radio
grafada. A segunda pergunta foi res-
pondida pela ifirmatlva: SlM: . 

Posto isso, depois de 9 ou 10 minutos, 
diz O espirito: \ 

- F~lizmente com a graça de Deus, 
a paciente foi operada. O a.nesteslco 
usado foi o "protoxido" etc ... 

Até aquele 111omc11to - afirma o dr. 
SB,lliaru> - niluuem s,l.bia que existia. 

Decon-eram com grande entusiasmo e 
jubilo, as solenidades de inauguração · 
oficia.! da nova parte da Escola Aposto
lica de Nossa senhora do carmo em 
Itú, levadas a efeito domingo ultimo, 4 
de março. , 

As 8 horas, o Revmo. Frei Canisio, ex
Pr(ivlncial dos Padres carmelitas, can
tou solene Missa de ação de _graças. ser
viram corno diacono e sub·diacono res
pectivament,e Frei Anselmo, ex-Reitor, 
e Frei Casimiro, atual Reitor da Esco• 
la Apostolica. 

!,, 9,3.J hOras, com a presença do 
Revrno. Pe. Joaquim MedeirC>s, DO. Vi
ga.rio da Paroquia, Frei Canisio deu a 
benção. Jiturgica. às novas instalações, 
seguindo-se Jogo pós uma sessão solene 
no amplo salão de estudo, que serve de 
salão de festas, orname11tado com sirn
pliçidade e bom gosto. 

Ã mesa da presidencia tomaram lu· 
gar os Revmos. Frei canisio, · Frei Ma· 
teus, Prior do ConYento de ltú; Frei 
Atanasio, P_rior do Convento de São Pau
lo; Frei Anselmo, ex-Reitot\ e o atual 
Reitor Frei Casimiro, e o sr. '• 'stão 
Bauer, . Prefeito d~ Itú e antigo profes• 
sor da _EscO'Ja Apostolica. 

Aberta a sessão com um numero de 
plano, flzeram•se ouvir vai·ios oradores, 
que discorreram ISObre o significado 
daquela i:eun!ão é o alcance da obra 
que se inaugurava. 

No discurso inaugural, Frei OSvaldo 
falou da finalidade dos seminarios, a 
f01·mação esmerada que a Igreja tem 
a solicitude extrema de proporclonar aos 
seus filhOs destinados ao mini.sterio sa• 
cro, que deverão aliar l)rofunda pieda
de. a cultura solid_a e ciencia seria a 
serviço da verdade .. 

o pequeno mas bem dotado odeon d~ 
Escola apresentou a seguir o primeiro 
numero de canto, 

Pl'Onunclou, Jogo a.pós, formosa ora
ção o sr. Joaquim Moreira, provecto é 
benemerito professor do estabelecimento 
que ha 18 anos, qua.si desde a funda
ção, vem cooperando com admh·aveJ de-

naquele compartimento, ligado à $ala, 
uma doente. 

Muito bem: e1.tão, disse eu ao dr. 
Edson do Amaral - o unice .cirurgi.áO 
que conhecia, ali pre.sente. - Por fa
vor, examine a paciente. 

Posto isso, entramos tod~ no quar
to e o dr, Edson, de joelhos, debruça
do iobre o Jeito da enferma, examiriou 
a h1cisão. Mh1utos depois, levantou-se 
e virando-88 rapidamente para os de
~ais, disse, em tom p~tetlco : . 

- sutura subdermica E extraordi· 
nariol 

Afinal de contas, Yamos e venhamos: 
um incred ulo, por rna•s veloz qu: seja a 
sua evolução, não atinge ao pasmo de 
acreditar rapidamente assim. 

HOUVE UM FEr-íOMENO DE TRANS• 
PORTE - continua o dr.' Salsano: 

- Em .seguida, notei· sobre a cornada 
um vidro com alcool contendo um. apen
dice. Pedi, incontinente, ao dr. Edson 
q1.<e examinasse a peça. Feito Isso per· 
guntei-Jhe se. à mesma era recente, ao 
que respondeu ,pe-Ja. afirmativa. . Nesta 
altura, diz o dr. Alcaide Valls, que até 
aqúeie momento se conservava calado: 

.... Ponderei-lhe, então, que a.s mes
mas - pois as peças eram duas: um 
pedaço de trompa e Ulll' Q pen dice -
ebtavam visivelmente .reasequidas, . des
hldratadas mesmo. Ponderei-lhe mais 
ah1da, que apresentavam sinais . evide11- . 
tes de ali terem sido colocadas ha mui• 
to tempO. 

As minhas perguntas - afirma -
não foram respondidas E' o c\J:. Edson, 
sempre adjetivando Yeementemente a 
i;ua exposição, fazia questão techada de 
apontar o corpo extranho_ atravessando o 
apendice. 

GROSSEIRA "CHANTAGE" - se
renadas as trocas de ·pontos de vista so
bre se era recem-extraido ou não aque
le apendice, alguem propõe que lavras
semos uma ata, - ao que nós nos opu· 
scmos categoricamente, porque aquilo 
não fai;ia. prova, mas, -:- isto sim -

' transformar-se-ia num terrível libelo 
contra o espiritismo. 

se aquela mulher - diz o dr. Valls 
- fosse portadora daquelas peças que 
se encontravam dentro do, aludido vidrn ,. 
de alcool, apresentaria, com toda certe7 
za sintomas de febre e não poderia ter 
pl;lso normal de forma alguma. 

Ainda, aduz, ha mais uma agravante: 
o a testado radwlogico menciona sinais 
de apendicite cronica. Admltlndo-.se. 
que aquele apendice fosse da paciente, 
esta deveria, tniludlvelmente, apre~entar 
um quadro de apendicite aguda - rnes

. mo, talvez, de pel'ltonite, pois o apendi
ce encontra-se perfurado ·por um corpo, 
estranha, Acresce, ainda, - robuste
cendo a duvida -por 'lós levantada -
que a paciente, antes da sessão, estava 
de· pé, caminhando e conversando à von
tade na cozinha da casa, segundo afir
maram _diversos convidados. 

Nesta altu1:a, retoma a palavra o dr. 
Salsa.no, que diz: 

- Charles Richet não nega OOisas mi
raculosas. Cito, em, abono da minha 
afirmativa, a sua propria obra. Entre
tanto, admiro-me que um espirita 11e· 
cessite de palmilhar o mesmo caminho 
dos medicos terrenos para efetuar . uma \ 
intervenção, 

Aduz o dr. Alcaide Valls: 
- se o· esph·lto se comportou como 

um medico da te1ra, como poderia ele 
tirar trompa, oval'io e apendice por um.a 
incisão tão pequena? 

SANG.~\ANDO•SE EM ~AUDE 
Prosseguindo diz o dr. Alcaide Valls: 

- Quando contestei o estado do apen
dice da paciente, o dr. Edson assumiu 
apaixonadamente a defesa do aconteci
mento, ·chegando ao cumulo de exclamar: 

- . , . então me revistem ... não tra• 
go aparelho cirurgico algum .. . 

- Pe1·dão, - disse eu - mas nin._ 
guem o acúBou; apenas objetei, basea
do no aspecto exterior que apresenta o 
orgão, a sua recem-extração. 

A paciente não apresentava sina.IS de 
ter sido recem-opernda e o seu estado 
geral eia absolutamente normal. De
yeria apresentar, pelo menos, o cheiro 
do eter, urna vez que di.5se o espirlto 
ser esse o · anestesico empregad.'.: Isto 
tudo, diga-se de passagem, aglutinou 
urna serie de circunstancias que fizeram 
com que a operação de Santàna se trans• 
formasse numa antitese da de Pinda• 
monhangaba e, jamais, uma comprova
ção, pois,' o paciente 

0

do Vale do Paral
ba apresentou sinais evidentes de ter 
sido realmente operado." 

Este denoilll~ntQ ~!sDep,sª corn~nta.! 
rios, 

di~ação no preparo cientifico e moral 
dos i;eminar!.stas Carmelita..s. · 

Depois de _breve introdução, relembra 
S. s. a recomendação que lhe fez no 
inieio de seu magisterio na EScola Apos
tolica, o saudoso e sémpre lembrado 
Frei Cornelio, egregio professor preco
cemente desaparecido: cu·mpre ao pro
fessor servir-se dos multiplos ensejos 
qúe lhe proporciona a materia leciona
da, . para exercer a. prilnordial função do 
mestre, a educação, a formação do ca
ra.ter dos alunos, mormente em se tra
tando de futuros sacerdotes. Dlscor~ 
reu dai ~m diante sobre os princlp!os 
que devem presidir à boa formação e 
educação da juventude. Ao terminar, 
como homenagem ao Revmo. Frei Casi
miro, cuja festa onomastica ocorria 
naquela da ta, recitou o orador umas es
trofes de sua autoria. que traduzem os 
ideais e aspirações 'dos seminaristas Car
melitas. 

cantado pelo coro dos meninos o es
tribilho da mencionada poesia, o Revmo. 
Pe. Reitor pronunciou um discurso de 
agradecimento em que. salientou a co
operação dos que mais , concorreram com 
boa vontade e esplrito · de sacriílcio pa
ra levar a bom termo a obra empreen• 
dida. 

Faz tarnbem menção, para mostrar de· 
publico o reconhecimento dos Padres 
Carmelitas, das . atividades dos profes
sores externos que têm prestado o seu .. 
va!io.w concurso a.o Colcglo Carmelitano, 
dentre os quais ali estavam presentes 

·os srs. TrisU.o Bauer, Joaquim· Moreira. 
e Blakman. · 

Na pausa que se seg·ulu, o orfeon pren• 
deu a atenção ,da ass!stencia com mais 
um numero de se~. repei-torio. 

Toma a seguil; a pàlavra o Revmo. 
Frei Anselmo, que depOls de exprimir 
as saudades e gratas recordações le• 
vadas de Itú e sobretú40 do co!egio; h!s· 
torta sucintamente a. .origem do empre
endimento agora conc!uldo. Len:ibra a. 
extrema carencia de lugar, diflcultan~ 
do enormemente o aproveitamento das 
vocações sucitadas. por Nosso senhor, e 
causando uma: situação que S. Revma. 
·chamariâ doloro.;a, se não . devessemos 
encarar tudo . pelo prisma _do Otimismo 
e da alegria cristã. . . 

Foi constrangido por esse 'estado de 
coisas que s: Revma., entãó Reitor, se 
decidiu a falar com. Frei cani.sio que ao 
tempo dil'igia com a. pruden:cla e· habi
lidade que lhe são peculiares, os cJ,esti
nos da Provincla carmelitana Fluminen
se. Acedeu generosamente Frei_ cani
slo, sempre pronto a tudo fazer pelo en
grandecimento do Carmelo, Diflculda· 
des !numeras e realmente serias que se 
opunham à. consecução do geral deside• 
ratum não conseguh:am deter os ·estar• 
ços comuns para atingir o fim colimado. 

"·E assim se construiu ei!te. ninho aco
lhedor, onde as avezinhas ·ensaiam os 
primeiros vôos para. .11. ascenção em am· 
}?los remiglos às culminanclas do Car
melo e do Sacerdoclo". 

Passando por São Paulo 'e vendo lá, 
nos estudos superiores, moços admiti• 
dos na ;Escola Apostollca corno meninos 
já no se11 tempo de Reitor, n I• p0~ 
s, Revma. deixar· de sentir a _muito na
tura.i e humana ufania .e s11tis!ação que 
dão os estorçQI!_ cor-pados de bom exit~. 

Aproveita _então· a · oportunidade para 
um9.. exortação e encorajamento aos seus 
queridos ex-alunos afim de pross~gu,i• , 
rem decididos até 9,lcançar exito Igual 
ao dos que os ,precederam nos estudos 
colegiais. Para isso têm eles Ó.s . ;me• 
lho1:es mestres. Têm sobretudo ~:i,·,pa
pela 111terna do colegio o Mestre, Jesus 
sacramentado, que do tabernaculci ·éon
tlnua a repetir-lhes o- Seu amavel e In
sinuante convite: "Vinde a Mim ... " 
e II SantiSSima Virgem do Carmo, ter-
na Mãe dos · carmelitas. · 

ce~sados os aplausos que, coroaram o 
· discurso de Frei Anselmo, ergueu-se o 
Revmo. Frei canis,\o para dizer duM 

, palavras finais. · · 
Começa por agradecer a tpdos que ha~ 

jam concorrido de qualquer maneira pa
ra a alegria dessa inauguração. conti
nuem nessas boas dlsposiçõts, pois cons
titue das maiores bénemerencias contri
buir para a abertura _ou ampliação de 
.colegios. É sempre dos centros de es
tudos que tem provindo tOdo o l!esenvol
virnento, e progre&;o da humanidade. 

E essa contribuição sobe de valor em 
se tratando de colegios onde se minis• 
tra de preferencia a sabedoria que a 
todas sobreleva pela riqueza de v11-Jorcs 
que traz à formação do homem, a Re· 
llglão, a Fé que Deus no~ deixou para 
aperfeiçoamento da nossa alma. Deus 
que dispõe para propagar a Fé e a Re
ligião, de todos os 1-ecursos celestes e ·so
~renaturais, não· dispensa os meios na• 
turais, os Instrumentos humanos, os sa
cerdotC-'l, ope1·arios da vinhâ. do senhor. 

E quão grande é no . Brasil a despro
porção entre o numero dos operai'ios e 
as dimensões da Vinha sagrada, ninguem 
ignora. 

Encerrada a. sessão· so)ene, tiveram 
os numerosos visita-ntes (entre os quais 
se contavam para maiS de 20 paroquia
nos de Nossa Senhora do carmo da Li· 
Ílerdacte, !dos da capital) ocasião de per~ 
coner as diversas dependencias do edi· 
ficio reformàdo e do novo e amplo pa
Yilhão 1-ecentemente construido. 

A .noite uma linda festinha veio -éti. 
ccnar de modo condigno as solenida.
des do c!ia, / 

De carater intimo,· a !est,lnha dé' pai· 
co apresentada pelos alunos, entremea
da com numeros muito apreciados de 
canto e dec;lamação, deixou na seleta 
assistencia, entre â qual se notava o 
Revmo. Vigario de It(Í, Pe. Joaquim Me• 
delros, a mais agradàvel e satisfatorla 
impressão, . concorrendo para marcar 
mais indelevelmente a recordação daque
le mem:oravel dia. 

Está agora· a Escola Apootolica Nossa 
senhora do Carmo capacitada ·para · re
ceber e formar maior numero de meni
nos destinados ao sace1·doclo, na Ordem 
do Carmo. Cabe aqui a exortação fei
ta por S. Revma, F1-el Canisio, em sua 
alocução: 

Que todos que se interessam pelo flO· 
rescimento da Rel!gião (e assim de
vem ser todos oo catol!cos) concorram 
com a. sua parcela de boa vontade e .es• 
forço em pró! da prosperidade daquele 
centro de formação de Saeerdotes. que 
uma · vez formados, vão levar po1 todo 
o Brasil a Fé catolica e a devoção ·à 
Virgem do Carmo, ·tão do coração dos 
tirasileiros. 

O "LJ::.t.tUNAHIU" SJG
~l.FICA BOA LF.J I URA 

g tQ!{Mj\ÇAQ 
'' 

i!!,, tos pecados c~m que a divina Ma- se craYavam. Comprendemos que era. 
ÇãO, através daS gestade é ofendida, para obter a con· o Coração Imaculado de Maria, UI• 

Yersão dos l)ecadores, e em desagra- trajado pelos pecados da humanida• 
.feVelaçÕeS e eO• vo da~ blasfemias e ultrajes feitos ao de, que queria reparação" (Da RIS. 

• d meu Imaculado Coração?" (Palavras TORIA DA .b'ÃTIMA TAL QUAL 
SlflélffiCOtOS e de Nossa Senhora aos Videntes de ELA l!:, escrita pela propria vidente 

Fátima Fátima). Irmã Maria Lucia das Dores). 

1 A VONTADE. DE JESUS: "Je· 
sus quer. servir.se de ti para me 

fazer conhecer e amar. Ele quer es
tabelecer no mundo a devoção ao 
meu Imaculado Coração" (PalaYras 
de Nossa Senhora aos Videntes de 
Fátima). 

2 PROMESSA CONSOLADORA: 
"A quem a abraçar, - a devo

\;ão ao meu Imaculado Coração -
prometo a salvação, e serão queri
das de Deus essas almas como flo
res postas por mim a adornar o Seu 
trono" (Palavras de Nossa Senhora 
à Vidente'Lucia de.Jesus). 

3 REFUGIO E CAMINHO PARA 
DEUS: "Não desanimes, minha 

filha Eu nunca te de'xarei. O meu 
Imadulado Coração será o refugio e o 
caminho que te conduzirá até Deus". 
(PaJav1•as ele Nossá. Senhora à Vi· 

.dente Lucia). 

4 PELOS CAMINHOS DO SACRl• 
· FICiO: ''Não quereis oferece1· 

.• sacr!flcios a No3so Senhor e aceitar 

5 UMA LIÇÃO DE. MÃE E MES-
TRA DIVINA: "Sacrificai-vos pé

los pecadores e dizei muitas Yezes, e 
em especial, sempre que fizerdes nl
gum sacrifício: "ô meu Jesus, é por 
vosso amor, peta conversão dos peca
dores, e em reparação pelos pe~ados 
cometidos contra o Imaculado Cora
ção de Marii" ... "Rei;ai, rezai mui· 
to e fazei sacrifícios pelos pecadores, 
que vão muitas almas para o inferno 
por não haver quem se sacrifique por 
elas". (Palavras de Nossa Senhora 
aos Videntes de Fatima). 

6 APARIÇÃO DO CORAÇÃO DE 
MARIA: Eis como a propria vi. 

dente de Fátima, Irmã i\Iar'a Lucia 
das Dores. se refere a' esta Aparição 
do Coração de :Maria, ocorrida no 
dia 1J de junho 'Cle 1917: "Foi no mo· 
mento em que disse estas ultimas 
palavrai, - O l\IEU IMACULADO 
CORAÇÃO SERÁ O TEU REFUGIO 
E O CAi\IINHO QUE TE CONDUZI
RÁ ATÉ DEUS - que abriu as mãos 
e nos comÚnicou pela segunda vez o 
reflexo da luz imensa que a é11Yolvia. 
Nela nos vimos como submergicfos 
em Deus. À frente da palma da mão 

PERRUNTE AO · SEU f ARf~ACEUTICO ... 
e· ele certame11te responderá que, de fato, desde a fundação de sua far- ' 
macia o remedio mais procurado e o melhor para o tratamento cl~s im
purez~s do sang•Je, é o Depurativo-Tô?ico 

tnergico _auxiliar no tratamento da Súilis . e todas suas con~'8q~enclas: 
Dõr,i reumaticas nas juntas, nos oss~s e nos n:usculos; com1choes no
turnas, feridas antigas, fistulas, ulceraçocs generahz:adas; _ queda do cabelo, 
barba e unhas; fraqueza, emagrecimento, falta de memona, etc. 

Siga o conselho de seu farmaceutico e tome, hoje mesmo, este valioso 
regenerador do sangue, 
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Notas. Missionárias 
Pérola das missões africanas 

UGANDA pode denominar-se a '' pero• 
la. dai;' Missões africanas", que com 

o sangue de seus filhos derramado gc
nel'Osamente -pela Fé, apresenta 11m _ce• 
na.rio magnifico de conquistas Missiona
das continuas. As conversões em mas• 
sa constituem . um espetaculo grandio
so de pujante v~talidade, de mârieh·a que 
dos 3,500.00Q uga.ridenses, sãd já catoli· 
cos: 477.119, Nas outras regiões do 
oriente e ·sul afritidho as conversões se 
multiplicam, e tudo manifesta ·que· já 
soou para o continente negro a hora da 
divine.. misericordia. Em Kenya, Tan
ganyca B2ngue10: Niassanlandia, Ro
désia, Moçambique e Un/ão Afl'icana do 
Sul, sobre 8 milhões de habitantes, 
635.678 já receberam a Fé catolica. 

(A Me.si:e) 

Clero indigena 

,QS seminarios Indígenas de Kipalapa-
. la e Brazzav!lle (Africa) dão gran-

de esperança para o porvir de suas re
giõec. Conta-se no -primeiro nada me
nos de 108 filosofos e teologos. No se
gundo começaram a aumenta.r as vo• 
caçóz.s tão necessartas em um Vicaria
to- cujos sacerdotes se vêm incapacita
dos para atender mais de 10.000 cato
llcos. 

(Nuestra Vida) 

Pela flauta á Religião 

" UMA das principais atrações para os 
indígenas em minhas viagens pe

las aldeias vizinhas", escreve Pe, wes
terman~ s. V. D., Indore, India, "é a 

n1inha flauta. Eu sempre a levo comi• 
go. A tarde, passado o calor terrível 
do dia, o meu ~a.tequista começa o con
certo. Os habitantes da aldeia, homens 
com sé\ls 'turbantes brancos e mulhC~ 
res com seus vestidos vistosamente en
feitados, vem chegando de todos os la
dos para ouvirem, horas a fio, nossos 
belos cantos cristãos, postos em rnusi• 
ca indiana. Depois de os ouvirem al
gumas noites eles os sabem tão bem 
que j:í os cantam. É um modo muito 
facil de lhes msinar as principais ver
dades do Cristianismo. E uma vez que 
eles an estão prontos e com Yon tr t ~ de 
escutarem eu aproveito sempre a oca
·stão de lhes pregar sobre a nossa reli-
gião". ' 

(The Llttle Mlssionary) 

Vitima do comunismo 

, pE. Morltlz, S. V. D., Missionaria de 

lhar a graça divina. Deus não tem pres• 
sa. · 'o tempo trabalha com Ele". As
sim falava o CardiAI Lavigerie aos Pa
dres brancos. 

(Mensageiro do Sa1p-ado Coração 
de Jesus) 

Mesmo na guerra 

fALANDO do progresso das Missões, o 
· Santo Padre disse que· não obstan

te "toda a destruição que a guerra tem . 
disseminado sobre o mundo e sobre os 
campos de Missões, a divin:a ·pro
videncia despertou um verdadeiro flo
rescimento das Missões de um · modo 
mais prometedor que até agora. Eis a 
razão porque em meio do atual conflito 
miramos o futuro com olhar sereno, ao 
que acrescem· outros motivos não me
no.s fortes, pois o trabalho realizado 
neste lapso de tempo foi empreendic.'o 
afim de dai' às Missões um carater pro
prio do pais de sua atividade. Dai a 
necessidade do Clero e de sem1naristas 
nativos e daí tarnbem o principio que 
os costumes caracterist!cos do lugar de• 
vem ser aproveitados na medida . em 
que são compativeis com a ~ei Divina". 

(Agencia M!sional) 

Ruo H ela Molo, 80/90. 
$1-0 HULO 

7 CONHECER E AMAR O COR~ 
ÇÃO DE MARIA: "Pare'ce·mei 

que neste dia esse reflexo teve p,w 
fün principal infundir em nõs um co
nhecimento e amor especial para com 
o Coração Imaculado de Maria. Des
de esse dia tivemos para com Ele um 
amor ardellte no coração". (Da' HIS· 
TORIA DA J<'_(TB1A TAL QUAL 
ELA l!:). 

S OU A PAZ OU A GUERRA: "D& 
pratica desta deyoção, unida à. 

consagração ao Imaculado Cora,:ão 
de Maria,· depende a paz ou. a guerra 
no mundo; porisso eu desejo tanto a 
sua propagação e sobretudo, por ser 
essa a vontade do nosso bom Deus 
e da nossa tão querida Mãe do Céu". 
(Da Carta da Irmã Maria Lucia elas 
Dores ao Sr. Bispo de Leiria., em ;1.9 
de abril de 1939). 

9 PROMESSA DA CELESTE SE-
NHORA: "Nossa Senhora pro

meteu adiar para mais tarde o fla
gelo da guerra se for praticada e pro. 
pagada esta devoção... Vemo-La. 
afastando esse castigo à maneira que 
se vão fazendo esforços para a pro
pagar; mas eu tenho medo que nõs 
não possamos fazer mais do que !a. 
zemos, e que Deus, pouco contente. 
levante o braço de sua Misericordia 
e deixe o mundo assolar-se com esse 
castigo, que será como nunca hou
ve HORRIVEL HORRIVEL". (Da, 
C;rta da Irmã ~Iaria Luc!a das Do
res de 19 de abril, ao Sr; Bispo de 
Leiria). ' 

10 BENEF!ClOS DAS CONSA• 
GRAÇõES NACIONAIS: "Nos

so Senhor, em atenção a Consagrá· 
ção que os Exmos. e Revmos. Prela· 
~los pr.tugueses fizeram da nação 
ao Im,, ulado Coração de Maria, 1>ro· 
meteu uma proteção especial a nos• 
sa patria durante esta guerra e dis
se que esta mesma.- proteção será a 
rrnva das graças que conced-erá às 
outras nações se, como ela, lhe tives· 
sem sirto .consagradas". (Da Carta r.a 
Irmã :Maria Lucia das Dores ao Sr. 
Bispo de Leiria, em 19 de abril ,de 
1939). 

11 A DEVOÇÃO CORDIMARIAN_a; 
E OS PECADORES: . Após a 

terrifica visão do Inferno que a Apa
rição mostrou aos três videntes, •· 11s· 
sustados e como a pedir socono, le
vantamos a Yista para Nossa Senha. 
ra que nos disse com bondade e tris· 
tezar:" VISTES O INFERNO PARA 
ONDE VÃO AS ALMAS DOS PO· 
BRES PECADORES. PARA AS SAI,
VAR DEUS QUER ESTABELE<!JER 
NO MUNDO A DEVOÇÃO AO MEU 
IMACULADO CORAÇÃO. SE _ FIZP;. 
!!EM O QUE EU VOS DISSER, SAL· 
VA.R-SE-ÃO MUITAS ALMAS E TE:· 
IUO ·A Pl,Z. A GUERRA VAI ACA· 
BAR ...,;, A DE 1914-1918 -, MAS SE 
N ÃÜ DE[XAREM DE OFENDER A 
DEUS, COMEÇARÁ OUTRA PIOR .• 
Palavras de Nossa Senhora na 2.a 
Aparição de 13 de junho de 1917). 

1? O PEDIDO DA CELESTE 
e.. APARIÇÃO: "Para a ÍlUl)ertir 

- a segunda guerra ....;; virei pedir a. 

Consagração da Russla ao meu !ma
culado Coração e a Comunhão repa
radora nos primeiros sábados. Se 
atenderem ao meu pedido, a Russ!a 
se converterá e terão paz; se11ão, es
palhará seus erros pelo mundo, pro
movendc guerras e perseguições à 
Igreja; os- bons serão martirizados, 
o Santo Padre terá muito que sofrer, 
varias nações serão aniquiladas. (Pa
lavras de Nossa Senhora na 2.a Apa. 
rição de 13 de junho de 1917). 

13 O TRIUNFO D_O IMACULADO 
CORAÇÃO: "Por fim, o meu 

Coração Imaculado triunfará ... O San. · 
to Padre consagrar.me.a a Russia que 
to Padre consagrar-se à a Russia que 
se converterá e será concedido ao 
mundo algum tempo de paz". (Das 
Palavras de Nossa Senhoi·a na se· 
gunda Aparição de 13 de junho dEJ 
1917 ). 

14 A REVELAÇÃO SOBRE A DE• 
VOÇÃO AO CORAÇÃO OE 

MARIA: "Minha filha, escreve o que 
te pedem e tudo o que te revelou a 
S'S. Virgem na Aparição em que te 
falou desta devoção, escreYe-o tam• 
bem; quanto ao resto do segredo, 
continua o silencio". (Palavras de 
Nosso Senhor a Irmã Maria, Lucia. 
das Dores no dia 17 de Dezenibro de 
1927. confori!le Carta da mesma Vi.· 
dente). 

15 NÃO GOSTAS TANTO?: 
"Aquela Seuhora disse que o 

seu Imaculado Coração será o refu
gio e o caminho que te co1\duzirá. a 
Deus. Não gostas tanto? E'U gosto 
tanto do seu Coração! ii; tão bom!" 
(Palavras da vidente Jacinta Marto 
a Luc!a de Jesus). 

(A seguir) 

Sinklang, China, acusado injusta
mente de espionagem, foi preso pelos co
munistas .e pOSto na prisão. Passou 11 
dias de insonla forçada, depois mais ou
tros 16 dias, e torturado ainda pela ter
ceira vez, perfez o total de 37 dias e 

OS MELHORES PREÇOS 

. noites sem- fechar os olhos. Sofreu fo
ine, llede, nudez e frio. Ficou com a. 
saude abalada e só depois de um ano 
do tal martlrio to! posto em liberdade, 
mas sempre vigiado. 

(Our Mi.s.5ion.s) 

O sofrimento é lei 

"O Missionario que quiser trabalhar 
entre os kallbas, arabes ou mabis 

não deve sonhar que ha de fazer multo , 
e depressa.. Persuada~se que vai sofrer, 
e sofrer multo, No apostolado o sofri
mento é lei. Com o amor de Deus e do 
i)r0x!mo no seu coração não recuará 
diarite · de •1ada, n2m da pobreza. nem 
-~ adv~:.lcladç.s, fleza.i,, Rei~!),! tr?<~a.· 

E A MELHOR QUALIDADE' 
PRESUNTO E FRIOS - VINHOS FlNOS,. FRUTAS 
BlSCOUTOS E 130.MilONS' - GENEROS ALlMEN'fl<,:lü:::i 

EMPORIO., MONTENEGRO 
Rua Augusta, 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Brig, Luiz Antonio, · 2.0ts 

!maculada Conceic;ão) ..--
(Em frente à 
Fone: 7 -5453 

úN IC0S DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE'' 

Igreja 

ENTREG,~S A D0MlCILlO FRESCA EM PACOTES 
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EVANGELHO 

S U P E R F I C I A L l D A D1 E f A BAICA D!~RGIDS ~ M,AAMgNIOS Em busca d,o infinito 
., 

As dificuldades criadas pela guer• 
ra forçaram não poucos intelectuais 
europeus .de fncontestavel valor a 
sair em demanda das plagas hos'pi· 
taleüas da America. Estão há. alguns 
·anos entre nós, no exercicio do llla· 
gisterio ou de outras atividades in· · 
.teilectuais, varios mestres ahalisa~os, 
.. utores de obras d.e vulto que tive· 
ram grande repercussão nos meios 
cultos do velho mundo. 

Pe. Arlindo Vieira, 5.-a. 
<IUARTO DOMINGO DA QUARESMA

(8. João, 6, 1-15) 
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A BENCAO DA NOVA ALA 
00-SEMINARIO SALVATORIANO 

A ·grc:ta cerimonia foi oficiada pelo Ex1no. 
Rvmo. Sr. Arcebispo 

Não é dos menos conhecidos o .P. 
Paulô Siwek,, S. J., eximio ci.eutista 

· polonês, que, depois de ter lecionado 
nas Univérsidades de seus pais, pas· 
sou a exercer o magisterio na Univ.~r
sidade Gregor;ana e atualmente é 
U!ll dos ma.is belos ornamentos das 
Faculdades CatoUcas desta capital. 

esforços. A fome de Deus, sõ Deus. a. 
pode saciar". 

Depois d e mostrar a vontade hu
mana à procura do Infinito, tira esta 
conclusão: "Assim a onda fugaz da 
vida murmura o cantico da imortali
dade." 

Devassa os mais reconditos reces
sos do coração humano em suas an· . 
sias de felicidade .. Diz que todos so· 
fremos, em graus diversos, a trage
dia do coração: "É exatamente por 
isso que revestimos com a beleza di· 

' vina ó objeto de nosro coração. Er
guemo-lo bem alto, rbdeamo.Jo a_e um 
culto de certo 111odo religioso afim de 
podermos ajoelhar diante. dele. Não 
será esta a razão profunda de ·se -rli· 
zer que o amor é cego? Um dia, ·110-

rem cai.nos o véu dos olhos;: perce· 
bê1n'os a fragilidade e a imperfeição· 

Naquele tempo, foi.se Jesus para alem do mar de Galiléla que § o tre il. 
!beriades, e o seguia uma grande multidão, porque vla os prodlgios que fazia 
:sobre os que estavam enfermos. Subiu, pois, Jesus a um monte ê ai a$sentou
se com seus disclpulos. Estava proxima a Pascoa, a festa dos Judeus. Levan. 
'tando, pois, os olhos viu Jesus a multidão enorme que. o ac»mpànhava, e d.is. 
se a Filipe: "Onde compraremos pão para que estes ,todós comam?" Oizla · 
isto para tentá.lo, pois, Ele sabia o que la fazer. Respondeu.ltre FIiipe: "Óu. 
:.:oentos dinheiros de pão não são suficientes pata que cada um· receba uma. 
':Porção pequena". Disse-lhe um ~e seus discipulos, André, lrmio de Simão 
Pedro: "Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes.; 
mas isto que é em tanta gente?" Disse então Jesus: "Fazei sentar os hÔ• 
mens." Havia, de fato, muito feno no lugar. Sentaram~se os _homens em 
numero de quasi mil. Tomou então Jesus os pães, e tendo dado graças, dis
'trlbuiu aos que estavam sentados, e igu:;lmehte fez·eom oi; peixes de maneira 
que cada um tomava o que queria. Quando ficaram sa~lados, disse Jesus aos 
cliscipulos; "Recolhei os fragmentos que sobraram para qae nlo ·se percam", 
Recolheram, pois, e encheram do:;;e ct,stos dos· fragmentos dos cinco pães 
de cevada, que sobraram depois que todos tinham comid~. .As pessoas, 
porem, que viram que Jesus fizera esse prodiglo,-dizlam: "Este é realmente 
o pro~ta que devia vir ao mundo". Jesus porem, ao perc.eber q11e viriam 
par"o tomã·lo e faze.lo rei, fugiu novamente para o monte, sozinho, 

Esse estudioso incansavel, autor 
de "La psychologie humaine d'aprês 
Ari~tote", de L'âme et le · corps. d' 
apres Spinoza", de "Spiuoza et Je 
Íianthêisme religieux", publicou aqui 
duas obras. dé grande merito: "Le 
probleme du mal" e· "La. rs·incarua. 
tio.1 tles esprits. (Des'clés De Brou
wer). 

· <lo idolo e fica111os sobressaltacl!'>s 
· diante de nós mesmos de nossa· ilu· 
são;. assalta•nos a ·a11gustia, o des· 
gostó enche-nos a alma: sentimo.nos 
confusos e talvez comecemos a odiar 
o !dolo. No entanto, o culpado não 
é o 0 bjeto e sim nós mesmos. Porque 
fomos nós ·que o colocamos tão alto, 
formos nós que ela pobre criatura fl. 
zemos nosso Deus". 

COMENTA RIO 

'Os judeus seguiam a Jesus Cristo 
:porque, diz o Evangelho, viam os pro
<iigios que Ele fazia sobre os enfer. 
mos. Eram homens carnais: seguiam 
os ~rntidos apenas; eram homens su· 
J)erficiais: paravan, nos sentidos. Os 
milagres são sina'is com que Deus 
Nosso Senhor autentica uma Missão 
Divina. De maneira que sua presen. 
ça deve levar o homem a reflexão 
até chegar a conhecer a Missão que 
o taumaturgo veiu desempenha.r 
junto das criaturas, a quem são apre
sentados seus milagres. Por isso, se 
a atração do taumaturgo tem sua ori-: 
gem nos seus prodigios e milagres, 
o homem que reflete, que pensa, que 
:medita, que procura ir ao fundo das 
,cousas, não segue ao tama turgo por
(!Ue faz milagres, mas em vista da 
n1issão de que está investido, e para, 
conhecendo por meio desse enviarto 
a vontade divina, cumprir com exa· 
tidão amorosa os designios de Deus 
a seu respeito. 

Este é o modo racional de agir 
de uma pessoa de bom senso, Este 
é o modo pelo qual corresponlle o 
l!omem plenamente à vontade de 
JJeus; é dessa maneira que traba
lha de modo ser.io na obra da sua 
])erfeição. Caso contrario, ficará ele 
sempre ao sabor dos sentidos. 

Foi precisamente o que aconteceu 
com os judeus que assistiram aos mi· 
lagres d. Nosso Senhor Jesus Crisco. 
l!'!caram na superfic1e; admiraram 
sua bo11dade; maravilhàram·se cofri 
:seu poder; e segutam·no com um mis· 
to de curiosidade e respeito. Nào 
houv" quer.1 entrevisse nos milagres 
de Nosso Senhor uma razão mais pro. 
funda para essa universal liberalida· 
de. E, mesmo ma.is tarde, quando, 
apôs a multiplicação dos pães, reco
nheceram no Salvador o Messias ·que 
havia de vir não foram ale mde cros
ta dos sentidos. Quizeram aclamá'lo 
Rei. Rei terreno, conquistador efe· 
mero de. glorias ·caducas: . eis a no·. 
ção que tinham do Gt·ande Profeta 

· que viria Salvar o Mundo! - Ainda 
um ve. a superficialidade obscurece. 
lhes a mente e impediu.os de ver o 
sentido profundo das Sagradas Es· 
crituras, a realidade imensa de suas 
esperanças. 

* * * 
A superficialidade é a grande ini· 

miga da perfeição. t esta uma ver· 
dade em qualquer ordem de atividade 
humana na técnica como na cultura, 
como, e'specialment'e, na vida espiri
tual e no apostolado. Em tu.do, deve 
o homem ir ao fundo das cousas se · 
quiser aperfeiçoar-se ele verdade. É o 
que, em outras palavras, repetia o 
santo Padre Pio IX, de saudosa 1110·. 
mória, quando dirigindo-se aos mo, 
·ços, afirmava: "a mocidade foi fei· 
ta para o heroismo", e o beroismo 
consiste justamente numa fortaleza 
especial que com uma constancia 
féáea atinge ao amago daquilo que 
cons:itue a base e o fundamento de 
uma personalidade humana, solida, 
especificamente humatia: a um tem· 
])O, pessoal, sem subordinações hu-

milhantes, e social, sem eg01smos • . 
irritantes. 

Ora, o quê acontece comumelÍte é 
o contrario. O homell\. especialmente 
no nosso meio, contenta.sé com ·O ver. 
niz, com a cro_sta, co1n o absoluta: 
mente suficiente. 11: o "plantando rlâ". 
Qualquer . perseveránça niaior, . qual· 
quer energia que signifique umà re, 
nuncia à lei ·do menor esforço apa. 
rece como unia montanha de bron· 
z·e absolutamente !ntrànsponivel. 

Como O homem' não nasceu para as 
cousas pequenas e mesquinhas,:. ele 
sente a neéessidade de iludir·sà ·ao 
menos, e .procura convencer.se ele 
que são grandiosas conquistas o quê 
não passa de vistosas aparencias. E 
isto em tudo. Na propria ·vida espi'ri. 
tual. o progresso se conta pel.o 'nun1e. 
ro · de devoçõos ou :a multidão de ora. 
ções. O numero ~oje em d\a é que está 
na moda. Hà a paixão do record. E 
como a estimativa coiu bàse nas com· 
petições que en'Volve a palavra ·.:·rn· 
cord" são essencialmente supérfi. 
ciais, - só aplicaveis em coisas bU· 

perficiais, como os esportes, - de· 
d11z-se qué a· vida humana, mesmo nn 
que ela tem de 11\ais. solido, de mais 
profuudo que é a vida -espiritual da 
alma, vai.se superflcializando .. o [lo. 
mem vai-se Cascinando com as friYo· 
!idades, _que n.o dizer do :sabio obs, 
cura .. o bem, (Sab. IV, 12).·Esta pra· 
tica continu.ada; em que ha mna ex· 
cessiva preoci1pa(:ão das exteriol'Í
dades, dos · brilhan.tismos aparentes,. 
?ai exteriorizando o homem; arran, 
cando·Ô do seu interior, de maneira 
que ele· chega a pôr em perigo e· até 
a perder o ,discernimento daquilo que 
é realmente bom, profundamente 
bom, 'e, na Vida espiritual, e 110 apOS· 
tolado, começa a ter duvidas sobre 
aquilo em, ·que consiste positiva e 
realmente ·a, vida -divina em nós, SQ· 

bre 'o. qmi· se ·deve considerar como 
verdadeiras · conquistas apostolicas. 

A' cascinaéão das irngacidades obs. 
curece o. hem impede ao homem per'. 
ceber de' mo·d~ · ctaro Ónde está 'e) bem'. 
E o Inclina para·. a aparencia da pie· 
dàde. a piedade· especiosa, apa.raLo· 
sa, ou vistosa. ou pará ser vista, que 
esconde no fundo o vasio da verda· 
deira virtude, Bem como fá·lo consi· 
derar frutos apostolicos a reprodu, 
ção no prol(imo daquilo de qué -está 
cheia ou vasia a sua ,alma: apai'ato, 
uumel'o, brilho. sem considerar se 
nesse aparato, nesse numero, · l\es,;;e 
brilho ha ou não sacrifício· ele· prin· 
dpi03 de espírito, de ambient~ cato, 
licos. !''ão se procura o despos,,rio 
espiritual da. alma. com Jesus Cristo 
na assfmt]ação do fiel à pai;i.ão de 
Noss'l Se11hor. Conténta·se eoin o 
verniz de umas praticas externas 
"spéciem quetatis 'habeutes". · 

A conclusão é·o ro1nantismo da pie· 
dade, o sentimentalisiv-o do apostola.• 
do. 

* * * 
Esta mentalidade superficial en, 

, contra evideuteniente uma reprova,. 
ç:io tac;ta naquilles, que a não apro
vam J)Or seu modo diverso e contra
rio d.e agir. Encontra tambem, no 

A nova ala do Semlnario Salvatoriano sito no bairro de lndianopolili, rua 
lraê, 33, junto à matriz de No5sa Senhora Apareclcla. 

Realizou.se no dla 15 do mes pro. 
ximo passado a inauguração de unrn 
nova ala do Seu1inario Maior dos· 
Padres Salvatoriauos, em lndiano,10. 
li.:;; sendo a cerimonia presidida pelo 
Exmo. Snr. Arcebispo Metropolitano. 

No dia· aprasado, acompanhado de 
set1 secretario v·art'cular, chegava S. 
,~xc·a. ao Seminario, sendo recebido 
pelo R. Padre Superior e Reitor e 
dema·s pessoas que aguardavam sua 
chegada. Dando entrarla. no recinto 
·a nova Capela, sita na ala do Semi. 
nario a ser. i1,augurada, S. Excia. 
Revma. foi saudado pelo "Ecce Sa. 
cerdos" da Schola Cantorum do Se. 
rninario Antes de dar inicio à ceie. 
bração do santo sacrificio ela missa 
S. Excia. benzeu a nova Capela. Tet,. 
milíada eSS!l cerimonia, S. Excia. ,·e. 
· Jebrou a santa miss'i,. ·acolitado por 
dois· professores do Seminacio. Após 
a missa S. E),xc:1;t. Revma. \lirigiu uma 
breve alocução expressando a imen. 
sà. satisfação que lhe inundava a ai .• 
ma de Arcc!Jispo por motivo (je po. 
der presidir à inauguração dessa ala 
nova do Seminario Sa!vator,iano; si. 
to na sua Arquidiocese; de um novo 
viveiro de apostolos ela Verdac:e: 
Quandc o Brasil se ressente tanto ,·a 
ta:ui de Clero secular, ê um conso·o 
poder contar com a cooperação ,:lo 
Clero regufor' e iia · Congregação Sal. 
vatoriana que tai1to bem Já tem fei. 
to e ~stã se desenvoltenclb adrnira. 
velmente. Para .,frisar melhor ·esta 
escasse1, de Clei·o, · S. Excia. aludiu 
à grande de'sproporção existente eu. 
trê o Brasil e os. Estados Unidos, 110 
tocante ao numero de Sacerdotes. FJ 
este .é, disse, o motivo de minl1a ale. 
gria, poder contar eom um no\'o Se. 
minario na minha Arquid:ocese. O 

me$mo inodo de agir diverso e coa· 
trariO de outros um caridoso co1ni
te parà com maior reflexão modifi
car.se no sentido de 'dar sol:dez a 
piedade e ao · apostolado. Ora fst o 
tudo exige , renunciar e sacrificar. 
Dua cousas que a mentalidade su
perficial está. decidida a jaiuais rra
ticar ao menos em toclo o vigor des· 
tas duas Plllavras. 

Por isso ao romantisn10·da piedatle, 
ao sentimentalismo do .àpostollldo 
junta-se a abominação invejosa da 
t!na flor da piedade· !=l do apostolado. 

nome ·de Salvatoriano • de Salvado\•, 
qi:e quer dizer o mesmo que Jesus, 
com a unica .diferença de serem pa. 
lavfas priginarias elo linguas clife. 
rentes -· já exprime claramente a 
missão do S:icerdote - segnndo o 
Coração de Jesus Salv'ador, do Co,·a. 
ção Eucaristico de Jesus, - ln s:nu 
Jesu. Porisso S. Excia. se congra. 
tulava com a Con;;rcgação Salvato •. 
riana e fàzia ardentes votos ele que 
o Seminarió seja um viveiro de ri!. 
mas que se preparam para exercer o 
santo apostolado ele Jesus Salvador. 

Terminada a santa missa, S .. Excia. 
Ilevma. procrcJeu à benção das ele. 
mais dependencias .ela nova ala cio 
Seminario. Ao chegar· ao terce ro an! 
dar foi S. Excia. alvo de uma simples 
e singela. homenagem, s_eudo sauda. 
elo por um Sacerdote, que. em nome 
da Comunidade, agradeceu a grmti. 
leza com que• S. Excia. Revma. ace. 
deu ao co:Hite. Foi lambem cantado 
o hino "Ave Maris Stella" de Pero. 
si como ho'menagem ao Exmo. Sr. 
A;·cebispo. Agradeceu S. Extia, a 
manifestação e elog:ou novamente a 
atividade cios Padres Salvatoriànos, 

O Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo 
acompanhado dos Revmos. Snrs. Pe. 
Reitor e Pe. Belarmino J<rause, S.D. 
S., quando por ocasião da benção da 
nova ala do Seminarlo Salvatoriano, 

• lembrai·am · ago1·a d.e usar como NOVA ET VETERA 

A -ele se devem ainda outros tra· 
bálbqs d·e folégo escritos em seu idiO· 
ma e em latim. Merece menção espe· 
cial sua tão apreciada: "Psycbologia 
::IIetaphysica ·•. 

Em Paris fez uma seriê de-;e. 
rencias para estudantes e professó· 
res poloneses, conferencias ·publica· 
das no idioma em que as proferiu sob 

·o titulo;_ '·Em busca do Infinito". 
Essas mesmas conferencias, ret1111· 

didas e muito.·ampliadas, ,aparecem 
agora em portugues e vão despertan· 
do grande entusiasmo até 110s meios 
acatolicos 'pela clareza da expo'sição 
e .solidez elos argumentos. São s.ete 
substanciosas dissertações em c1ue o 
autor examina o problema relig:<lsô 
sob todos os seus aspectos. 

Sucedem·se os argumentos com a1l 
miravel nexo logico e expostos de tal 
maneira que cativam o leitor e tor· 
nam a leitura sobremaneira 11grada· 
vel. · A primeira conferencia, uma das 
mais belas anaHsa a irreJ)rimivel 
tendenc:à do homem para Deus.· Rc· 
v'ela·se nessas paginas o concêitua.
clo professor de psicologia., o profun; 
elo conhecedor do coração humano. 
Ciência e erudição, raciocin'o possan. 
te e viva imaginação slava, .tudo 11e. 
las se a.Iia llarmoniosamente e de 
maneira tão sed~tora que logo tem o 
leito.· a· impressão de achar.se eu1 
contato com um homem que é mais 
do que um mero vulgarizador. 

Já. no r.refac:o da obr.a, faz esta ju
diciosa observação: "0 contacto as· 
siduo com as correntes culturais con• 
temporaneas mostram-11os até à ~vi· 
dencia que, apesar dos exitos ruido
sos no terreno das inve11ções técnl· 
cas ê ela ciencia, 0 homêm moderno 
não se sente feliz: têm fom~, a mais 
torturante de todas as fomM: fome 
dê Deus. Agita.se, volve·se de todos 
os lados para saciar esta fome. Vã.os 

frizando a ação, junto aos operaríos 
ele JUl'ldiai onde os Padres .orie11tam 
um Circulh Opérario ,modolar. 

Em seguida S. Excia. fez uma. bre. 
ve visita ao antigo predio do Se1ni. 
na.rio, bem cômo ao patio dô mérn10. 
Ao nassar pelo reféitotio íoi alvo 
ele mais uma homenagém. Ali espera. 
va ao Sr.' Arcebispo uma bela surl')re. 
sa, Aproveitando- a oirortunidade o 
n, Pad,·e Superior procedeu à inau. 
guração ele um nitrato elo Exmo. sr. 
Arcebispo. Agradeceu S. Excia. a 
Exc·a. · Revma. ·disse que aquele gua. 
dro era mais feliz que ele, pôdeudo 
ficar sempre no Séminario; é quê 
S. Éxcla. recordava os anos em· i:jue 
fora Reitor do Seminarfo de Belo 
Horizonte, o tempo mais rico dê ben. 
çãos de sua vida. Cantou em segui. 
da a Schola Cantorum o hino "Salve 
!\Ia tér Salvatoris". 

E para deixar gravada para sem. 
pre na memol'ia · este dia de tanto 
jubilo r,ara o. Seminario Salvatoria. 
no, que contava já. eom 12 anos de 
existência nessa mesina data, e onde 
já se haviam formàdo 30 Pad~es e 
pocn· inaugurar uma nova ála · para 
maior eficiencia e' maior ·co111odidade 
dos que seguiriam os p!oneiros, fOl. 
tirada uma chapa fotografica. 

l\Iostra 'O autor exuberanteme:ite 
como a vontade, o .coração, a imagi. 
nação criadora e a intel \',"encià. hu, 
mana buscam sofregamente o Infini· 
to e nlnguem jamais. conseguirá re
pr:mir os impetos da criatura que 
suspira pelo se~ Deus. 

Depois de estudar a natuieza da 
religião e os diversos credos Que 
reunem ma:or numero de adeptos, 
com uma sinceridade e objetividade 
que nada têm que ver com as preo· 
cupaçõ·es apologeticas, passa o autor 
a desvendar as belezas do cristia11is• 
mo. Na quinta conferencia examina a 
fé eatolica e a clencia liberal. Ex• 
põe magistralmente as três leis· eia 
inteligencia e os três postulados da 
fé. Hã ai muita luz para certos ~s
piritos desnorteados pelo materiàlis 
mo negativista e atormentados '()ell 
duvida religlosa. Esta é exaustiva· 
mênte .estudada na ulhna conferen, 
da. Na sexta, que versa sobre a li
berdade do ato de fé e o livré · )leil· 
samento há. uma serie de considera· 
çãeS mu\to Sel1Sàtas e oportunas S0· 
hre a noção errada de Iiberdadt e. as 
nefastas consequencias do amorteci· 
mentó da fê, 

Peço ven ia ao leitor para fazer 
uma citação um tanto longa mas que 
condiz admira ,·elmente com as triéias 
que tenho expedido em meus artigos, 
mormente no de 24 de dezêmbro p, 
passado sobre "As lições do Natal". 

"O nazis1Íio e o· comunismo - liiz 
cNrer o sang11é humano, que fazem 
correr o sangu e humano, -que fazem 
desaparecer torlas as nobres aquisi· 
çáes da cultura dos seculos passados 
e abrem às gerações futuras as negras 
perspectivas da miséria tisica e. mo· 
ral, da dêCadencia, da degradaç.ão e 
da ignon1inia - eis a consequencia 
perfeitamente log;ca da moral leiga; 
eis o Jatego com que a Justiça etema 
castiga o mundo impii:>, como outrora 
com Atila flagelava a Roma decaden. 
te. 

A sociedade que ,quiser evitar essa 
catastrofe, precisará' de mão forrea 
capaz de deter o movimento da queda, 
Como poderá ela alcançar este esco, 
po? Não é difícil adivinhá.lo; a so. 
c'edade baseia·$() na lei; seu .salva
dor terâ de sanear a lei, restituir-lhe 
a força, 0 vigor que lhe faltam, do, 
hrar às suas eidgencias, à obedien. 
eia, as vontades rebeldes; numa pa
lavra, será preciso reforçar a san, 
ção da lei. A religião d.á aor fiel a 
mais eficaz de todas as sa11ções: 
a. das tecompensas éteruas. ·o sanea, 
n1ento da sociedade em que flora-ice 
a relig!ão realiza-se mui facilmente; 
basta; aprofundar o sentimento da 
sanção interior. Mas na sôt'.lledade em 
qt1e 'tnorreu a religião, à sanção lnte-
1·ior dever-se·á. juntar uma sanção ex, 
terior: coáção física, força bruta; pa. 
ra as paixões não J)recipitarem a Sf'I· 

ciedade no abismo, é prec:so imr>or· 
lha um .jugo rude; oncle se relaxaram 
as 1·edéas da réligião, é necessa1'io 
apertar as redeas da Corça; à propor· 

~~ LGUNS partlctarlos do divorcio se 

r arma de propaganda a argu
mentação da colncidencia trequente do 
:instituto do divorcio com a democracia, 
e a sua ausencia com a ditadul'a e o to
talitarismo. 

Divorc.io ·e total itarlsmo 
Tal afirmação só poderia ser feita nu

m. epoca. como a nossa, em que a logica, 
a coerencia e o amor à verdade são 
bens cada. vez menos procurados, visto 
que o fim em gerai visado pelos ctema• 
gogoo de todoo os matizes é . justamente 
impedir que o povo raciocine, transfor· 
mando-o em massa inerme que vai de 
um lado para outro de acordo com as 
paixões nela despertadas por alguns 
"5logans" habilmente escolhidos. 

Está neste caso essa propaganda dos 
:inimigos da indissolubilidade do. vln• 
culo conjugal, segundo a qual o divor
cio não existe nos pa,ises em que domi
na a ditadura e o totalitarismo. 

Ora, o que em boa !oglca se pode afir· 
mú, e o que a experiencia hlstorica nos 
ensina, é justamente o contra.rio. O di
vorcio, sintoma da dissolução moral de 
um povo, grassa sobretudo nas epocas 
de decadencia e sob os regimes despotl
cos. Foi a5.'5im durante os ultimos tem
pos do cesarismo na Roma pagã, quan
do as dlvorctos de algumas matronas· 
costumavam ser contados pelos seus 
anos de vida. O divorcio fol implan.! 
tado · na In6laterra pelo tirano sangui • 
na.rio que se chamava Henrique VIII, e. 
E:m out1·os países da Europa pela in
fluencia do prot~tantlsmo sobre o ani
mo de princtpes ambiciosos que punham 
acima dos interesses de Deus e de sua 
Igreja a propria concupisceucia e a am
bição de mando, 

E nos tempos que correm, alem de exis• 
t1r em alguils dos chamados países de
mocraticos. vemoo e.sse cancro social 
instituído e lin-emeute praticado nos 
dols maiores expoentes do Estado to
tàlitario moderno, que são a Russia so-

. vietica. e a. Alemanha nazista. Quanto 
·ao divorcio. na Russla, sob o regime 
ditatorial sovtetlco, sua exist.encia · é por 
demais notaria para merecer comenta
rios. Vamos nos limitar, em· simples 
traru;crição do livro "O Cristianismo no 
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provar o clnl.!imo da a~rç!io no que diz 
rE!speito à · Alemanha na-zl.sta, baluarte 
do 'tótálitarlsmo. vere1U~6, assim, que, 
pelo contrario, devemos combate-lo, não 
somente cómo instituição nefasta em si, 
mas tambeni como ·instrumento usado 
para lançar o povo na animalidade pro
pr!a ao impcrio dos ngimes totalitario.s. 

* "Os. principies pagãos do naclo1\al-so
clalLsmo · influem ci;pecialmente sobre a 
moral matrimonial e foram eles que de, 
terminaram, de forma. decisiva, a nova 
lei matrh~onial de 8 de julho de 1937. 
Néla se diz: 

"O .novo direito matrimonial deve ser 
chamado nacional-socialista em todo o 
sentido da paJavra e . estã ct>,racter!zado 
por todos os prlncip1os fundamentais 
desta ideologia mundial. Elimina do 
matrimonio todas ·as concepções reli
giosas cristãs, e faz· depender por esta 
razão a realtzaçãp do matrimonio, ou 
sua· continuação, das leis vitais da na.
çM, da raça e da nacio:~,J!dacle. O ma
trimon'lo não mais será uma Institui
ção divina. mas a "celula. nuclear do 
Estado e da nacionalldade ". • 

"O matrimonio, pois, nio mais é uma 
"relação e&Sencialmente pessoal .que 1·e
pou~a 11a vontade· dos contraentes",. mas 
um ato nacional publico, cuja força, le
gal depende do casamento por h1terme
dlo de um funcionarlo estatal. As pl'e
misi;as para a realização e manutenção 

·· de um matrimonio !âo regulada: unica
mente pelo tato de cóm ele ~ conse
guh·em as flnallda<ies p1•blicas naeio-
11al8. Portanto, 011 impedimento,,; para 
o matrimonio, em primeira linha, são a 
diferença de sangue e a lnhabutdacie 
matrimonial no gentldo das lei!Í sani
tar!as raciais nac!onai:;-liOclall.stas.. l?e
lr, mesma razão não mais existe a nu-
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tade matrintonia.l dos contraêntes. De 
agora em <l!ante se1·ão nulos so
mente os matrimonlos que eles.honrem 
s raça e aquéles que se contraíram rm 
oposição às leis sobre a sande racial. 
Todos os demais matrimonio-s deficien
tes. ,riela mesma razão de terem sido rea
lizados pelo Estado, devem, no futuro, ser 
d~lvidos pelo Estado, e os mesmos 
não possuem por sua decisão nenhuma 
força retroativa, mesmo qmmdo no mo
mento, do casamento ·civil não haja 
existido consehtlmento matrimonial dos 
ccn traentes". 

"Desta concepção segue-se neces.sa
. riamente que se o interesse é em si e 
por si bom, este interesse, qualquer que 
seja a forma de ser conseguido, não po
de ser medido em seus meios, mas em 
si mesmo: - o Interesse é moralmente 
normativo, é lei. 

'"Empregada em relação ao matrimo
ni, esta moral diz: - O sentido do ma
trimonio não é nem. divino nem natu
ral, mas politiéo: - o filho pertence à 
nação, Onde não se consegue este fim, 
o matrimonio é moralmente mau, ln
justo e. deve ser disso! vido. Onde estê 
!im é cumprido, mBEmo quandÓ não ha
ja -'!ido realizado o vinculo matrimonill.l 
juridicamente, apesar di.sso flca satls· 
feito o "mandamento moral", 

.... * * 
Vemos, assim, que a finalidade exclu

slva da nova moral naclona:l;sociallsta · 
é • interesse nacional no sentido racial, 

A re~peito . de tudo isto escrece o 
"Schwarz.e Korps". de 28 de julho de 
1938, pagina 1: ' 

"o nlor da nova lei estâ. determina
do somente pelo fato de que condena a 
concepção liberal do matrimonio como 
~ontr>1to de direito privado e coloca em 
primeiro lugar os Interesses da comu
nidade nacional. Matrlmonios sem In
teresse ou P~tere1s· e ~qn~les cuja con-

~ .-~ ~· ~~-~" 

1·almente, devem ser cllssolvidos e os 
conjugcs sãos e v!talmente ativos que 
estejam atados a um matrlinonio tor
turador e sem conteudo. devem receber 
a oportunidade de procurar a felicida
de em um novo matrimr>nio e de cum
prir o dever nacional da procriação". 

Este pensamento aparece na nova lei 
com todos os prós e éontras, e tambem 
muito claramente ein todo "mesmo 
quando" limitativo. 

Em 29 de setembro de 1938 o mesmo 
jornal diz mais claramente: 

"M11,trlmonios enfermos, hlllinccros e 
mera\Uenté formais nfi.O beneficiam o 
Estado. Para ele não pode nem deve 
haver mais que este postulado: - con• 
juges sãos. que se complementam har
monicamente em um matrimonio são, 
f!lhos sãos, uma vida familiar sã. Nes
te sentido se deu nova forma ao novo 
direito do 'matrimonio e do divorcio", 

Naturalmente foram aumentadas de 
forma notavcl, com a nova lei, as pos
elbilltlades de divorcio: 

"Muito i·ecentemente se '-acrescentc,u 
a e~terll!dade como causa de separação, 
como tambem os casos em que se recu• 
sa a procriação e concepção. de des
cendencla. O proprlo Hitler tomou a 
resolução de que sejam dissolvidos os 
matrlmonioo por motivo .do esterilida- 1 

de, se um dos contraentes chega a ficar· 
esteril precocemente. . Uma nov11 dispo
sição. por certo, deveria ser· aplicada: 
- a. de dissolver o matrimonio quando 
a comunidade pessoal haja cessado du
rante três anos, direito que pode tam
bem .solicitar· o fonjuge culpado". (Ar
tigo do "Schwarze Korps" atrás citado), 

E o "Schwarze Korps" de 28 de ju-
lho de 1938; escreve ainda: ' 

"O principio da dissolução sem cul
pa. real - o . postulado que mais expres
sament.~ tem sido s11st.ent..1.do · - foi 
cum1)rkln, isto é: - uin mat r1111011to, 
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tranhos um ao outro sem eer,erança, e 
por· cuja manutenção· a comunidàdc na
cional não tenha nenhum interesse, 
pode s~r dissolyido, mesmo quando· r,ão 
exista uma culpa real. Mas não deve ser 
dissolvido se um dos· esp0sos levante 
protesto e atribua ao outro a. culpa · da 
desbarmonl.a". (?) 

. ... * ... 
Desde 11. promulgação da nova li:i 

matrimonial, na imprwsa, do partido 
se discutiu esl)ec!aunente o paragra

. ÍO 55: • 
"Segundo o qual um conJuge pode 

exigir a dissolução do matrimonio, se 
a comunidade fam!l!ar cessou durante 
pelo menos três . an0s e as relações ma
trimoniais tenham sido insa11a.veln1en
te abaladas, de forma tal que o restabe- . 
lec!mento da comunidade vital relativa 
à essencia do matrimonio deva ser con
siderado impossivel. O paragrafo citado 
estabelece, sem embargo, que a dlssolu
.ção dessa união não pode ser solicitada 
por um conjuge, se a culpa do desacor
do matrimonial lhe cabe por completo 
ou em grande par~e. Neste caso o ou-, 
tro conjuge pode opor-se à separação". 

Reiteradamente o "Schwai'ze KorPll" 
. polemizou com v101e11cla contra a.s sen• 

tenças dos tribunais, nas.quais se tPcu.sa
va o pedido de'divorcio invocando a. ci
tada du;posição limitativa: che~ou-se até 
a um aberto conflito na ma1, la · entre 
o orgão d9.S s. s. e um oriiãõ oficioso 
dos julzes alemães. (Veja-se, por el(em
plo, o numero de 9 de fevereiro de 1939, 

. pagina 16). · 
Esta. limitação citada no pa.ragrafe 55 

foi posta de lado como não oficial em 
março de 1939, conforme um comenta• 
rio legal. Com o que se resolveu a fa
vor do "Schwarze Kor~" a discussão 
prolongada entr~ a !mpre~a naclonal
socia.l:::t:. : :: ~:·.;:,tensa juridica espE'cla• 
!i?0 na. A nova resolução ap~rec~u. co-
~ ~omentMig autmtiop ~ ~ 

'55 do direito n:<1trimo!llal, 110 "voelkls• 
d1er Bcob·1:hter" de 29 de !llarqo 
dê 1931}, 

Entre outras coisas diz o comentario: 
"Segundo a concepção nacional-so

cialista da essen•:a. dO matrimonio, . um 
matrimonio destruído (para' o que se 
considera como criterto suficiente da 
tlestrulçflo a. ausencia da comunidade 
fam!liar durante três al'l.os) não maill 
oferece interesse e priva aos conJuges 
da ·p0ssibil!dáde de desenvolver sua.s 
energiás na felicidade coletiva. Para 
determinação do . valor ou não valor de 
um matrimonio, o problema da culp~ 
pessoal do conjuge não decide o éaso . 
O lcgl.slador. pois, sancionou em um co
mentario posterior, o principio susten
tado pelo Partido, segundo o qual o sa
crifício de um antigo matrimonio a fa
vor de um novo e vaii'o.so, . se acha mo
·ralmente just!f!cado no sentido pO!itico- · 
nacional", 

* * * 
A campanha oficial em favor .cl.iul 

"mães solteh·as" e os citados artigos da 
imprensa não sãr notas Isoladas. mas 

. estão lntimtmente vinculadas à enor
me propaganda difundida insistente
mente fl"cio Terceiro ~ich, Por a.i se 
mede, em verdade, até quê ponto o na• 
clonai-socialismo lewi. o povo alemão ao 
preciplcio da. corrupção moral. 

Outra consequencla são os- d!vorclos 
cada vez mais numerósos. 

Nas memorla.s estatlst!cas anuais, pu
blicadas pela cidade de Essen. sé acham 
uns' tantos algarismos mu!to eloquentes 
sobre os matrimonlos e os divorcies, que 
podem ser considerados como validos pa.
ra. todo o distrito industrial do oeste ale
mão. Segundo esses da.dos. desde o ad
vento do nacional-soclallst.10, aume.nta
ram notavelmente tanto os matrimonios 
quanto o~ dlvorcirls No rOJTPr rln a no 
de 1935 ,p cC:ntrnira,m em H:si;en 6 683 
DlíillÍlll~ ; G EÃY~l:!m · 1U. ~ 

ção que enfraquece a religião, é 11re
ciso reforçar a pressão adm!nistrati· 
va · é intlispensavel organizar um 
ex~rcito poderoso, multiplicar a poli; 
eia centralizar o governo, extinguir 
os 'privilegias e as liberdades dos ci
dadãos e no iugar deles erigir o ::ih, 

solutis;no, o despotismo, a ti_rania. 
Danoso Cortes o celebre diploma-

ta espanhol, obs~rva com razão que 
só hi dois meios coercitivos capazes 
r1.e manter a ordem na socledadé: o 
interior isto é o rc,'igioso, e o erte• 
rior isto é o pClllitico. Estão eles ellll 
proporção i!lversa: à medida que·m?• 
ma nação desc:e o termometro da in
flu~ncia religiosa sobe o da força 
bl'uta. E tira o P. Siwek · esta tre· ' 
menda conclusão: "Se Danoso Cor,· 
tes viveese em noosos dias, nos acon
tecimentos políticos destes ultimas 
anos não acl1aria deslumbrante con
firmação de suas afirmações? Quan
do· tiver descido clemais o termome
tro da vida religiosa, deverá subir ein · 
proporção o da força física 1 o par
lamentarismo terá de ser substitui<lo 
pela ditadura, pelo cesarismo; o ah· 
solutismo terá de tomar o lugar da 
liberdade. Quem sacode o jugo de 
Deus coloca em si mesmo o jugo hu-
1nano." 

· Há no mesmo capitulo Verdades· 
candentes sobre as ruinas semeadas 
pelo livre pensamento. Escudando.se 
no t:estemunllo de. !lustres pensado-; 
res catolicos e de outros infensos à. 
Igreja e 11a linguagem persuasiva dús 
ratos,' demonsfra como a pretensa 
111oral leiga leva inevitavelmente à 
imoralidade. O laicismo faliu ruidosa· 
mente em todos os países que se dei· 
xaram embair por esse idolo. Os mi· 
tos ela "moral independente", da "so, 
lidariedacle'' do "patriotismo'' desli
gado da idela de Deus, tudo isso foi 
levado pela corrente impetuosa das 
paixões humanas e apenas sobrenada 
o homem bestial, sedento de riquezas 
e de prazeres. 

Cita o autor estas melancolicas 
palavras de Deherme: "Não conse
guimos cr-iar a !_l10ral sem Deus; a. 
critica filosofica produzp1 grande va
cuci em nós." E lemb\a a· (!olorosa 
confissão do insuspeito Payót: "Os 
hom·ens que deviam· iluminar o mun• 
do recusaram faze.lo... Afastaram
se do catolicismo. mas não descobri· 
ram nenhum sucedaneo que lhe to
massê o lugar; não hâ mais nenhum 
cocheiro, e· por isso os cavalos soti
nhos guiam o carro." 

Pelo exposto se colige quão oportu• 
na, quão judiciosa é a obra do ilUS· 
tre pensador polonês. 
- Em um meio como o nosso,'traba
lhado pelo laicismo de mais de me.io 
seculo, que já. vai produzindo seus 
frutos de morte são necessarios Iam·. 
pejos de. luz co{no esse para dissipar 
muitos prêconceitos e espancar as 
trevas espessas que amea1;am envói· 
ver·nos. 

DR. DURVAL DO LI-
VRAM.ENTO PRADO 

Clinica de molestias .c;los olhos.
Cirurgia ocular - Cons.: Av. lpi
ranga 313 (8.o andar) - tel.: 
4-4581 - Res.: Av. Angelica 1408' 

tel.: 5-9275 

"°mparação com o ano, de 1925, o 11u
me1,, de divorcioo qua,Sl duplicou. 

Damos tambem os algarismos para. 
todo o Reicll: - em 1936, de acordo 
com o Bureau Nacional' de Estatística, 
dissolveram-se 50.377 mat1·imonios. Cor
respondem a 32.5 divorclos por mil ca
~amentoo, contra 33 no ano de 1935 e 15 
no ano de 1913. Enormemente alta é 'li 
quota correspondente a Beri1m, onde . se 
reg!.strarain 227.9 divorcios para cada 
100.000 habitantes. 

Em primeiro lugar, como motivos de 
· divorcio, estão as .ofensas aos deveres 

conjugais e a conduta infamante ou 
Jmoral, Por ~stes motivos, durante o 
ano de 1936, em todo o país, foram de
clarados culpados 30. 720 homens e 18.091 
mulheres. Por adulterlo se declararam 
culpados 8.665 hOmens e 7.488 mulheres. 

O movimento de divorclos desde o ano 
de 1880 mostra um crescimento em !o~
ma. de salto com a chegada ao ppder dia 
nactona1-soc!alismo. 

* * * 
A i.Mroduçáo das leis raciais provo-

cou na Alemanha um altisslmo numero 
de divorcios, como .antes não SEI conhé• 
cera. 

O perlodlco "Wlrtschaft und Sta.tis• 
tik" (Economia e Estatlstica) apresen• 
ta algumas comprovações multo Inte
ressantes e· 1nstl'Utivas sobre a duração 
das uniões doo divorciados. Já no ano 
de 1934 aumenu. a quantidade das 
uniões que depois de um ano devem 
ser nova.mente dissolvidas; em 1936 
foi 14% mais elevada que em 1935 e em 
1935 foi 18% superior a de 1934. Pa.• 
J·ece demonstrado que as facll1dades ma
trimoniais levam ao casamento muitos 
casais, que sabem de antemão, ou o fi
cam sabendo nos poucos meses de con
vl\ienc!a, que não nasceram um para o 
outro. 

Estes dados têm uma linguagem l)Or 

demais eloquente: - põem em sua jus• 
ta luz as frases sonoras usadas pela pro
paganda. acerca do saneament,.. da na
ção alemã pelo naciona1,socta11smo. 

Mais desastrosos ainda. foram os efei
tos da moral sexual pagã. pregada aber• 
tamen tP nela imprensa nac!onaJ-socia.. 
lis•a p • "Oi!1,9ª ~1ª~ 11.u~rJ~e1:1 ~ · ~V.~".,,,- . ____ :_,,,;._ --
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TELEGR-AMAS DO RIO 
Comissão do Codigo 

Eleitoral 
RIO, (ASAPRES$~ - O Comissão do 

··Codtgo BléitoraJ l'nstalou-se na. sexta
feira, ás 14 hora,;;, numa das ·salas do 
Palacio r..Ionroe~ · 

Declarçaçêy.!s do presidente 
da Com'íssão do Codigo 

Eleitoral 
RIO, '(ASAPRESl:õ) - Procura.do 'pe

la re.l)Orta:gem, o ministro José Linha
res · concetle•1 algumas · decla.ra<;:ões, 
nolando-.se o grande empenllo-·que ti· 
n:çi.?,.. em,..conüecer o conceito·· que seus 
cc.y;11panh.eiro~ e::. tào. n1erCce:.\do na· opi-
n/ ão publica. · 

";\liranda Valverde foi meu com-
1:)enheiro no SUtlerior 1'ri'.rnnal Elello· 
-ral. Plragibe fez parL do 'l'ribunal 
Eleitoral dos Distrito Federal,." Las 
faiete de Andrade foi juiz eleitoral, 
tendo todos, com exceção do sr. Hane
maú Guilnarâes, trein) do serviço 
elo1tora.J'· -. de larou o n1inistro Jo~é. 

· Lin'l1al.'es. 
Segundo o presidente da comissão 

do..: ·~1nco, o alistamento será fac"iH{a .. 
do o mais :1ossivbl, sen1 prejuizo. das 
l)l"'ecaµções uect=s.sarias á verdad;.; elei
t(Jral. ~erão aproveitados os tituJos 
~o::,. 8.1istament0s a.nterio·res 'as cartei
l!"â.s profisSionais e de id"en tida.de, 
,expedi das · por entidades rnereceé!o
sas ·de fé · publica. 0s qu, não 
])ossu.i'"rem nenhum nesses documentos 
serão alistados por processo simples 
e rap1do, de modo Que o_ alistan1ento 
seía concruido em eurto' · es1,aço · d'e 

. tempo.' ü ·voto ser~ secreto' é . uni no• 
mlnal". 

RIO,· (ASAPRESS) - O deseníbar
',gador · Lafaiete de Andiade,, {ilho' .do 
-embàixador Joel Bonifacio :.;· sobrinho 
do ·sr. An ton 10 Carlos, no.o quis falar 
sobrá Slla riov, investidurá, Ji1nftal1-
do-se. ;.,_· d'eClarar que ·su'bscrevia as va
la v.ras ··ao ministro José 1..,inhar :::>, prin
cipalmente as que ex rimia111 o provo
:sito rta elaboracão de um codigo que 
.assegure a liberdade de yoto e a li· 

·~fri:a na.. a uraç;áo. 

Creação de novo partido 
politicO' 

ttio, (ASAPhBSS) .- A o ,;anização 
<i, um ·g,·an, e i,artido naclonai, ai11da 
h.a poucoS. ri.a, .. a.nu_nciada1 ·e1l1: diScúr
so. pelo governador de ~Iinas: SJ'.· Be
nedito VaÍadares, está s. processando 

idaillente. O J:tOvo part 1o, ~ ·que 
se·· incorpc rarã o figuras· .ele relevo em 
todo o pais su1·gi. · com amplo . pro
gr1..ma o,:-ientado, .em p_arte. p(._la- mês
ma ~olitl.ca qu te,· nortead<' o go
verno do p~esidente Getul!o Vargag. 

ª-e .rindc>-so _ ao ·mes1no, "'m vé_s1>er
ti.no dest~ capital. diz que·'."tudo' de· 
vê-~- estar. feitO· <l°etÍtrO dé se.is_. m·e!ses. 
o····ta}Vez menos, .a. -temnr de pr:""'"" .. 
rir o· terreno para as elei_çõe:cs··, pelo 
que se conclue, rlado a feição oficio
S;;t do. l"1·tino, que só terelnos elei-
1:õ·, em c·tembro ou outubro deste 
an~ 

Comissão diretora do P_.R.P. 
RIO, (AS.'.PREóóS) - Referind., ao 

\lltimç,, dlrefo.-lo do Partido Rer,ub!I· 
cano ··p.;.Llista, c,ons'titul<lo · · srs. 
Eduardo Rodrigui>c Àl ves, ,: lua relo 
VE:rg.\leh .l , Lorei'la, .. e~·ar /ergueiro, 
Reitor 'Pente~rto; To,'· Leonel\· ·major 
Le,·y' t.,brl;.11,i, Raul e Medeiros· Al•. 
b~·to· '\V'•ately .. Joã.o Sam:,c"o.· Fràn-. 
klin. RezP,ntle · e Luiz Miranrla. um 
·vespertino desta capital anuncia um,a 
r,roximá re;,,.nião ilPc;tes 1nembr6s, afim 
d~ definir a po!ltica a ser ~egliida nn 
]'.)rÓximo pleito. pelo tradlclon · I par
tid~· . 

Acrescenta a nota que fizeram de
c,J-;i.rações peremptorias, rle ap·olo. , á 
é;a:ndiJatura oposic,i ·, · . até e te mo
mento; ,.os srs . .César Vergueiro ... José 
Leônel, Altierto Wbately, Rocha Me• 
deir>os e· Joio Sampaio. 

Candidaturas de conci
liação 

RIO, (ASAPl '•:SS) - Está sendo·es
peràdo·, nesta capital. proce.ienté do 
front· europeu, o general Osvaldo Cor· 
déifO-: de- .fi..,arias, que, segu.ndo se afir• 
ma---· n·os me'ios _ oficiais, seria _apresen
tádo como candidat<i' de 'conciliação á 
presidencla ç]a rl.epublica. 

·Entretà;ito, outra, fontes, que se dl· 
ze_mipem informadas, adianta·m que o 
ca'ndídato de reconclllàçâo seria o ge, 
ne.ral Joifo BatJSt'1- Mascarenhas de 
i\forais, ,·comandante ,m cl1ef< da For• 
ça E,-pedic1ohana drasilelra, em ope• 
rações na Europa, 

~óssfüilidíJ.des da candida= 
fura Antonio Carlos. 

RJO, (ASAPRE.S.S) - Dizei• certos 
cfréuks .. ,políticos <lesta ar ... , que a 
ida. do ministro Salga.d·o Filho· a Juiz 
de Forà têve come• ob.;f>tivn conven
cer ·o sr: Ant< r'IO Carlos pai-a ácelta;. 
o . la.nç-amento de sua candidatura' á 
presidencia da Ilepublica. · 

A situação politica 
ftJ<j, (.'.SAPRESS) - Todos os ar• 

raia-is· ·p..., ticos. tanto os situa.Cionistas 
c9m0 _Os 6p(!sicionistas, es.tão ca.linos. 
A,PeJ'\aS o c'resld?nte c,+.u\Ío Va.rgas 
declarou a uma pessoa de responsabi• 
lidade, ·quê nao será candidato desejan
do volti,,r o q ,arito antes paia São 
Borja, por .motiv.o de saude t·ie uma 
pe,ssoa da fal'!1illa, cujo esta(lo exige 
sever_o tratan1ento. 

Censura à imprensa 
RIO, (ASAPRF.SS) - O "Jornal° do 

Comercio", r m ·u1n comenta rio, diz que 
é nec,ssarlo o. governo federal lnter
Ylr. p-ara que cesf:e a. censur.L aos· jor"" 
nais de Pernambuco e,-outros E:-.t8.<10s1 

pois nãç, _é pos·.iv"'J a 1iberd'!d"'-ª' iJn, 
prehsa: n.o t-Ho e a ex.isiencia. o:ilJ.- cen
suí-a 1n ,,arios E·~tados. 

Moção do Conselho da. or .. 
dem dos Advogados 

RIO, (ASA.'R 'SS) - · O Conselho 
da. Ordem elos. A vogados ll<> f)istrito 
Federai realizcu ãla 7 uma sessão me-

in.oravel, sob a. presldencia do dr. 
.Augusto Pintr. l,ima e ~om· a pres-en
ça- de H ,.os 21 conselheiros. A ·assis
tência compunha-se de mais de 300 
ad·lo'ogados. os, a11ditnrlos desta ca1li· 
tal·· alem de magistrados. 

0-Cons•lho <la <:)rdem dos Advog8-
àos. aprovou u m:=t mc,G.:: o a. <1 ..... 1 t.erm·1-
na <la St"'guinte forn1a: "ú Conselho 
da· Ordem dos Ad v<>i.arlos, na seccão 
da capital' da Republica, cumpr~ c·om 
o ;Seu 1nais alto devPr •..., defen<ler a 
ordem jurld:ea Co ·-afs, reclamando pa
ra- a. nação· ·o rlireito de ~scr-Iher 
livremente o seu r<>girr 11olli ico. sem 
a bltôla dos e.statutos outorgarlos de 
fonte ilegltima e r,lelteand<') a• libe'rrla• 
(le. de .vo_i.!'1..r, s~m _temnr ... Jtss-egurada. 
pelas leis e ~ela justiça Independente 
f:! -n'ão pelas promessas dos poderosos 
0 1, oélo patrocinin dos lnflu.;,litf'~ p no 
oUJéti'-:o de fixnr,· conceitos e re:i·-r~,....n ... 
sa hilidades proc]ª1pam (1ue .. sem t;!],l._(¼ 

estrutura ~onstHucional funda.da êm 
bas.es di;. ·1egltlmidade e que resguar
de os direitos dos cidadãos não se po• 
derâ falar de l,oa fé em democrati
zação ·do país"; 

,. O Conselho r ~solveu tambem dtrl
·glr uma mensagem á Ordem de Per
nambuco, solidarizando-se no protes· 
to :contra selvagerias pra:.ticadas ·em 
Recife pela policia contra os estudan
t'es pernamtnca.nos. 

Outra moção .. aprovada por unanl· 
midade pelo. Consélho reZere-se ao es· 
~lareclmento á, nação de que a Ordem 
não está participando na. elabora~ão 
do codigo eleitnraI. vlst<> esse coi:Ilgo 
se basear no chamado Ato Adicional 
e r:a carta constit•1cional de 1937. os 
quais o Conselho, por aclamação. aca
bava de declar., !legitimos e espurios. 

Orientação dos debates da 
imprensa 

RIO,- (ASAPl~ESS) Corre nos 
meios 'pe>Jlticos desta capital a 'notl· 
eia de que serão feltas .. demarcil-es en
t.r,e os situacioni~.t&s ·e a op·osiçào, no 
sentido de dar nova ori entaPão . aos 
debates pela Imprensa, afim ·de · que, 
com urúa lingu.3..gem mais serena, Seja, 
passivei 'o clebáte c1Ós grandes proble• 
mas pollticos e economicos que lnte-. 
r.ess;un a to-aa. a·.~nação, sein. que o 
me~m9_, seja.tu;·vado p_o1· éjuestõe:s pes-
s.o.?is, qu• só ;,,er,·irão para perturbar 
a.inda · mais o ambiente· político na• 
cional. 

Tais rlemarches deverã.o ser feitas 
desd..,. logo, pois' consideram ,ju,. ha 
necessid'::tde de muita~ f~al'ma, aff1n <le
que~ ·::t.s -ele.:(,!õ-:.s pos!-:an1 realíiar~~e 
normal e paclf-ic:unente. · 

Proclamaçfü,:, do . Gal. Gas= 
par Outra · -. 

RIO. 'fASAPJ.ESS) - lêspera-s~ por 
esses dias. 0u talvez ainda esta sema· 
na., a a,,1u11<,iade pro·l!'thação do ge
ne,ra'i Iforf'co Ga.spar Dutra J\Iinlstro 
da Guerra. ã nação,· na q·ual assegura. 
rã. em nome' rio Exer,itc, que as elei• 
ções · ser·ãr1· reJÍl!zadas em · um amhien • 
te 'de lihe·rdade· e 'segurança, para o 
que ·as forc::as. ·armr.das ~udo farão. · 

O estatuto · lusó=bra,sileiro 
. Jl,;W, ( ASAPRt,;ssj -:-.· O sr: Jc,ão 
Ne,çes ·c1a FontoLra, embai'xador · do 
Brasil em 'Po'r't<Jgal, esteve ha dias JIO 

Pala.c~o- Rio N~g-rv. en1-._ : P.eiropol1s, 
afint de 'dar n conhecer ao Presidente 
da Úepubjica as ultima,; demarches 
reali~adas. pàra a coi1vcnçãÓ. de reci• 
prociélaue· de di1'eito ,é'ntre o BràsiÍ e 
Portugal e. de outros µroblemàs· rela
Ci0l'1a!10S co1n a ulliãn luso:-b-rasileir:t. 

Podémos lnfornJar agora que o sr. 
João·-Ne.ves. ,a.:ites · de embarcar par·3 
Porto A iegr.é, . esteve na,' embaixada 
de Po, tugal, onde, com. o .embaixado1· 
~obre .cl_e ?\I:e10: ·examinoy -longa~úent_e 
os mesmos -assuntos tratados con,, n 
ch~f·e do ·governo, afim cie ·aJ)ressar a 
convençã'.o. 

No Ministerio da Aviação 
úró .. ( AS/ PRJ,;S'S) - J,;:;ti'\-efa:n; nu 

gabinete. do M!nist'l'o ·da Aviação, os 
bi'igadc1ro·s ·1vo · 86,'gés; comaudánte 
da. a.a- zàna ,1erea..; ·l\1a1n <...!arp11S!'ilt~r 
..b'er_reira'. Uretor dp · 1nat~;-ia.Ii- ~ ·lier .. 
vas10, düetor .geral do .pes.so;.l. Ein 
conferencia., foi r~.ceuidu pelo sr. S.al· 
gado J:,'ilhu O briga:de(, O medico.cout1-
nho 'Santos, ,liretôr de Saude. 

CQnfereµcia. do Ministro· da 
Aeronautica 

RIO, d.SAPI·U<~SS) ·- Conferenciou 
demorada me:·• com o si'. Salga.do F'i· 
lho: ern se(! 'gabinete, o major bríga
deirn Armándo 1'rom1,ows)ii, chefe do 
Esta.do ·'b1(l,iór 'da Aeronautica. 1 

· RIO, (ASAP.RESS) -Ainda estiveram 
no g·i<'.pin.,ete do. Ministro da. AeronaU· 
tlci, ·os urigadelros Alves Secco, sub· 
cl}efe d.o Esta<Ío Maior; Godinho San
t0s, di,étor de Saud", e ·os srs. Cesai~ 
Gr.ilo. dir tor da· Aer~na~t.ica ci~il, e 
Pacheco de Olivelta, ministro do Su· 
preino Tribunal · MilitFr, 

Movimento · de · oficiais da 
aeronautica 

RIO, ( ASAPF.ESS) - O J?re:,idente 
da KeÍrnbliea, sr: Getulio Vargàs, ·füÚ_. 
xou Lllll jecreto na pasta da ·Aeronau
tica. tornando insubsistente a elas· 
sificà.-.Alo :<lvs rilajOre::;;, a,·i_adorés .Alila. 
(k,mes klbeiro " Walter Geraldo Bas
t0s •. cta ,ase aere~ a_,. aecite ~ classi
Ocando ·por ne<'essidade 10 serviço do 
màjor ·aviador Wa.".eJ I e.raldo Bastos, 
na Esco.la de ., eronautiea :t exontran
do. ·do serviço, o major a\iador Dlo
nislo Cerciueira .Taun· ""· dó comando 
do .segundo grupo ·rle pa,trulha. por 
ter tido outra cor,lissão; transfer'ndo, 
por· nec<r,<sl<:1,,d<> de serviço, da base 
aerea de··s:,.ó Paulo para a ·base aereà. 
de ~elo Horizonte, major · aviador, 
João ·Arei no ·Passos: transferindo do 
:l.o ,Grupo ·de f:,ombardêio ·~Jeãio para 
o 2.0°Grupo de Patrul''18., o r·ajor ;,.vl.a
classlflcandd, por n· ssidade de ser· 
dor ; anoel R ,gerlo Sou,za Coelho: 
vir.o na bas,. aerea de Sir Paulo, o 
mâjo·r aviador. Hildegardo J\Iirand;,., e 
no 3.o Grupo· de Bombardeir Medlo, o 
mA . .íor aviador Henrique Ama•·àl 'Pe· 
nha. 

Alta patente da Aeronautica 
na reserva 

RIO. ( ASA! RESS) - o te. coronel 
aviador rira.noel l"into da' !;i!va Vale 
solicitou tra:..,sferencia para a· rê'serva 
remunerada. Essa fra:nsferencia abre 
vaga no quadro de e iciais avia.dores. 

Comando da 2.a Região 
i\'lilitar . 

RIO, (ASAPRESS)' -ifcorria nos 
meios mílltàres autorizados ')ne a ·2.a 
Regiao Militar e a guarnição do Esta
do rle Sã.o Pauln vai. ter· novo coman
dante, com a. salda. do general ·Horta 
Barbosa. que j~ .cum1,riu o perfodo re-. 
gulament,ir de permanencia â fren'e 
rlaqué!a' linportaúte· comissão. Para 
substitul•lo, o M;nlstro rla Guer1·a te
ria escolhido o · 1enerat' A niaro ·soo. 
res · Rit~n~ôurt,- prei=;ent~mêhte ilo co-
màndn ria r7.a RegHí.o ll!iiltar, sedlad,t 
e.m Recife. 

Ministro cubano agraciado 
RIO. (ASAP!U.::ss) - o presiáénte 

da repu bl!ca.' sr. Getul1o Va,rgas, bal· 
iou um decreto,' conferindo · um·a Or• 
dem Nacional ao sr, Gl\5tàvo C:uei'vo 
Hublo, secretario de J:.stado das rela· 
l:"11 o..i;t~gt ,t.!11 \:,MPsit .. 

O _Ministerio da Guerra pede 
plasma e sangue 

RIO. (ASAPRE~S) - O Ministro 
da Guerra, general Eurico Gasp~r 
lJutra, baixou um aviso, com varios 
outros, considerando entre eles o de 
que o Serviço de Sa.ude ao Exercito já 
d'ispõe de aparelhagem mr-derna para 
a fabricação do plasma seco, recomen• 
dando aos comandantes das unidades 

. a.dmlntstrativas que se empenhem to
dos <'S meiog posslveis. junto aos co-
mandos. no sentido de intensificar a 
doação de fiangue, de modo · a consti
tuir grandes reservas de sangue to
tal e plasma seco para atender ao Ser
viço rle Saude de nossas tropas. 

Conferencia sobre Direito 
Militar nos Estados Unidos 

RIO, (ASAPRESSJ - O Ministro ria. 
Gue,rra. em nome do Presidente da Re
publica, designou em portaria para re
presentantes da Jm tiça Militar, do 
"Conferencia sobre o Direito· l\filit.ar'', 
a rea.lizar-se nos Estados Unidos., en
tre 15 rle março e 30 de abril ·rlo cor
re ·te ano. os tnini~tros do Supre1no 
1'ribunal 'Militar, gene1al de divisão 
<la reser,·a rle 2.a classe. con vocailo, 
\Va.shington Yaz de Melo e brlga,peiro 
rlo ar Amílcar Servio Veloso Pe
clerneiras. 

Movimento 
da 

no Ministerio 
Guerra 

RIO, (ASAPRESS) - O gabinete do 
'Ministro da Guerra continua muito 
n1ovitnentado, com a presença de altas 
a11toridad~s das íorç::as ele terra. n1ar 
e ar e de elementos •representativos 
lo~- meios civis, que procuram confe
r,~nciar Con1 o gener:-- 1 ~urico Gaspar 
Dvtra. 

Emissario do Cel. Peron 
RIO, ( ASAPRB::5S) - Noticia.se que 

se encontra ne$ta capita.!, en1 n1issã.o 
reservada do coronel Peron. "~ice-pre .. 
sidente da Argentina, o antigo rlepu• 
tado DamÓnte Taborda. o qual teria 
estado ontem no Palacio Hio Negro, 
afim de avistar-se com chefe da na
ção .• ~diantam ás 1nesn1as fontes que 
o· :deputaao Taborda tem evitado con• 
tato com a imprensa. 

Estabelecimento de rela
Soviets com os ções 

RIO, <.\SAPHt:SS) - Noticia· um 
vespertino desta capital, em grande 
1nanchete,. que as rel:9-ções entrê o 
Brasil e a Hussia, ficarão restabele· 
cid:t$ de um momento para outro. 

Essa noticia é baseada nas decla· 
rações feitas pelo embaixador Leão 
Veloso. 

Revisão do Codigo d~ Minas 
nro. (ASAljHBSS) - No Departa

mento Nacional de Prorh1~ão Mineral 
está sendo feita a re\'lsão ,10· co<llgo 
de minas: achando-se os trabalhos 
hem adiantados. 

FRACOS e 
AMÊMICOS 

TOMEM 

Oiio ~euselaia 
''SILVEI.RA" 

Gr,inde Tônico 

Comunistas ·camuflados 
RlO, (ASAPHl!:SS) - A "l;azeta de 

Noticias" publ!ca lloje o sei;;:.uinte: 
"AntJgos elementos da l,egiãb CI· 

-vlca 5 dé Julho, Aliança. Nacional. J,1· 
bertador·a e óutros partidos e grupos 
do centro e da esquerda, 1 i;,;ados por 
certos p'oliticos independentes, estão 
próll1ovendo uma articulação de foi·-
ças, no. sentido de fu11dar um grancie, 
partido 11actonal. cuJo nome ainda não 
está assedado. 

Esse 1,artido coordenará todas as 
f~rças dá esquetda e não terá, iniclal
n,ente, candidato á Presidencia da J-:e
publica, · limitando-se a arregimentar 
ele1n.,ntos para .a proxima campanha 
eleitoral, até que seja posto em li
berdade Luiz C:arlos Prestes ou que 
cesse a incomunica.b1Íidade em que o 
111esmo se encontra, para. que este 111-
diqu·e o nome a ser sufragado "nas 
urnas". 

Instituto. Moderno 
DA Si'! N." PRAÇA 

SÃO P1\ULO 
Fun<la<lo em 1917 
DACTiLOGRAF IA 

T AQUIGRAflA 
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Exportação de quartzo 
R!O, (ASAPHl,;SS) - O coronel 

Anapio Gomes, baixou uma portaria. 
rlAterminan<ló que a exportação de 
quartzo -'. cristal de rocha -, deverà 
ro·rnecer' ·obrigatoriamente, á fabrica 
de transmissõe,g do l!:xerclto, atê du
zentos quilos, dessa materia prima. 
mineral, em cada periodo de doze me·· 
ses consecutivos, contados a. partir .de 
primeiro de' janeiro do. corrente ano. 
Por outro lado, a mesma portaria es
clarece que aos mato.res e>q>ortadores 
de quartzo, pelo porto do klo de Ja
neiro, no a.no anterior, serão atrtbu1-
rlaspelo Coordenador, quotas percen
tuais, proporcionais aos respectivos 
valores de . suas exportações, quotas 
essas que objetivarão o atendimento 
dos fornecimentos de que trata o Item 
anterior. 

Distribuição de dinheiro 
aos lavradores 

RI.O, (ASAPH~;SS) - O governo, s 
titulo de auxill!>, a·utorlzou ó Depar
tamento Nacional do Café a dlstribllll 
aos .. Iavradores o <linheiro apurado na 
venda dos estoques aos Wstados Uni· 
elos. Acoutece, ·entretanto, que os la· 
v rador~:s. ~e :tlão Paülo rec1n.man1 par::i 
si un1a cbta de cem cruzeiros por sa. 
ea, enquanto para a Haia !ria tocar 
apenas 15 ··cruzeiros por saca. _n-1esmo 
a'sslm, feitas as contas, o dinheiro 
apuTado daria para. satisfazer aos la
vradores, 
. Asara-. surge uma sugestão, no sen · 
tido do gov.erno lançar uma emissão 
especial, destinada a atender a todos 
os ·interessados,, completa.ndo o qu• 
faltasse com o sseus dfspoh1veJ~. i:;,;. 
se é o assunÍó, que, 110 mn111f'1, 1 fi, P:-.t.t 
sendo d·iscutido no t:~·u, ewo ctvs J:.s· 
1,J~J2 CMt~lr.PAf . · .,.. . 

LEGIONAI<IO 

JUBILEU SAGERDOTAL 
Comemorando o 25.o aniversario da 

orden.açáo sacerdotal do Revmo. Pe. Jo
sé Simon!, Camiliano, dedicado e ope
roso Vigario da Paroquia de Vila Pom
péia, estáa sendo reali7..ados naquela Pa
roquia varias festejos em homenagem 
a. S. Revma. il: o seguinte o programa 
elabora.do: 

Ontem - As 15 horas, no salão de fes
tas. abertura solene da exposição de rou
pas e outro.s don.ativoa a serem distri
buidos ás crianças pobres da Paroquia, 
bem como dos paramentos e poltronas 
a. serem oferecidas ao Revmo. Viga.rio, 
para as cerimonias solenes da Igreja . 

Dia. 11 - Continuaçáo da exposiçáo, 
das 7 às 11,30 horas, e das 13,30 à.s 20 
horas. , 

As 17 horas.· encerramento das Mis
sões com procissáo eucarística. 

Dia 18, domingo - Após a Missa das 
7 haras, distribuiçáo de roupas e ge• 
neros alimenticios. Em todas as Mis
saa, comunhão geral das Associações da 
P.aroquia e dos fiéis, por Intenção de 
seu Vigario. As 17 horas, recepção SO• 
lene ao Revmo. Sr. Vlgario pelos paro
quianos. Os membros das Associações 
religiosas comparecerão com seus res
pectivos uniformes. 

Dia. 19 .- Festa de Sãr José - Missa 
solene comemqrativa. da Ordenação Sa
cçrdota.l, às 10 horas. ÀS 19,30 horas, 
solene Te Deum em ação de graças, ha
vendo em seguida., sessão solene de ho
menagem ao Revmo. Pe.' José Simon!, 
no saláo de festas. 

O coro "D. Lourenço Perosi" · coope
rará para. o brilhantismo dessa.5 festas 
comemorativas, com o seguinte. pro• 
grama; 

Perosi - "Missa. FOntificalis secun• 
da'.' - 3 v. mil;tas; Perosi · - "Te 
Deum" - 3 v. p.; Perosi - "Te Joseph 
celebren~" - 3 v. m.: Perosl - "Dixit 
Domlnu~". Salmo 109 - 3 v. m.: Via
dana - . "Esultate iusti" - 4 v. m.; 
N. N. - "Iuravit Dominu~" - 4. v. m.: 
Casimiri - "Tantum ergo" - 4 v. m., 
e. N. N. - Hino à Cruz Camiliana -
unlssono. 

GAZOLINA PARA MEDIGOS 
( ASAPr:ESS) - O snr. Zoroastro 

Leme, diretor da Comissão cte·· Com
bustivels, fale.ndo il- reportagem logo 
após o seu regresso. do Hio, revelou 
que o Conselho .Nacional do Petroleo 
,·ai conceder un1a quota. de gazolina 
para os medicas, anm de que estes 
possam melhor desempenhar as suas 
atividades clinicas. 

Os facultativo~. para o .efeito do 
recebimento de quotas, serão class1-
ficados de acordo con1 as Yisitas d·o .. 
n1iciliares.. sendo que os n1edicos do 
interior serão os mais beneficiados. 

PADRE JOÃO BATISTA 
SE-TCHIEN KAO, O F, M, 

Em mll;são oficial do governo chinê3, 
chegou quinta-feira ultima, a esta ca
pital, o Sacerdote chinês, Padre Dr. 
João Batista Se-tcheln Kao, O. F. M. 

s. Revma., que já percflrreu todo o 
norte do país, e tambem o Rio de Ja- · 
nelro e Belo Horizonte. proferirá nesta 
capital uma serie de conferencias, nas 
quai:: abordará diversos aspectos da vi· 
d2, chinesa. 

O Revmo. Pe. I{ao acha-se atualmente 
,•lajando por todos ós paises ia.tino
am:ricanoe. com o objetivo de estudar 
as ccndl;ões de ix:.us povos, de !nteres
.sar oc éatolicos. em trabalhos missiona
rios na China e de promover as rela- · 
çõe~ culiurais entre r. China e a Ame
ric.o. dCI Sul. 

TAU BATE' 
\<1AIS UMA C. M. NA CIDAD~ 
A obra mariana conta na sede ,Jo 

Bispado ele Taubaté mais uma C::m
gr~gação - 'a ele Nossa Senhora ·ao 
Perpetuo Socorro e S. José fundada 
promissflramente no dia 2() 'p.p. 

Um grupo de dedicados marianos 
do Convento de Santa Clara fez no 
bairro elo Cavaruncanguera tal tra· 
balho de difusão da obra e de orien
tação ele um grupo decidido de cato. 
Iicos, que dentro em pouco pôde 
ur.,ir mais um sodalicio naquela 'ci
dade. 

A i1,1Ptalação oficial deu-se domin
go, dia 25, na . velha capelinha ali 
existente, que ficou repleta de con· 
gregados da cidade e fieis do bairro. 

O Revmo. Pe. Evaristo C. Cesar 
dd. Diretor da 1<~.C.l\I. local celebro~ 
a santa Missa, falando ao Evangelho. 

Depois, procedeu as cerimonias da 
instalação, pelo lllanual, auxiliado 
por membros ela Federação da Dio
cese, com a recepção dos primeiros 
noviços e congregados. 

Em carinhosa alocução S. Revma. 
concitou aos novos 'congregados a 
q11e cumprissem a risca seus deve
res. 

Realizou-se depo:s a assembleia, 
na mesma Capela, dirigida pelo sr. 
Evandro Campos, presidente da F e. 
III., que, após .saudar a nova C.l\I .. 
analizou ó~ deveres de dirigentes e 
dirigidos, em tão salutar 'obra. 

Falaram, ta.mbem, os congregarias 
José Maria l\Iarcondes, José Dias 
lllonteiro, sarg. Gilberto Rodrigues a 
Paulo Chiodi, saudando o novo soda
Jicio, em nome das diversas CC. MM. 
da cidade. • 

Num. ambiente de cordialidade e 
esperanças, terminou a assembléia 
que havia sido o ponto final nas so'. 
lenida.des de instalação do sÓdal:cio 
que surge naquele populoso recanto 
ela cidade. 

A primeira diretoria. da nora C. M. 
é a seguinte: 

Presidente, Vicente Vieira; 1.o as
sistente, José Mendrot; 1.o secreta.· 
rio, Severino Rafael de Medeiros; 2.o 
secretario, Paulino Elesbão de Assis; 
tesoureiro, Benedito Nazario dos 
Santos; mestre de noviços, José de 
Toledo Filho; consultores, Alfeu 
~Iontovani e José Benedito de Bar
ns. 
NOVA C, M. NA VILA NOSSA SE

NHORA DAS GRAÇAS 
Tambem a pitoresca vila da cida

d~, onde o surto mariano é dos mais 
belos, terá agora mais uma C.111., que 
será instalada oficialmente no domm
go presente, e para a qual multo bem 
contribuindo o esforço .. dedicado do 
congregado sr. José Dias Mnteiro. 

• • 

~ao .t'a1uo, 11 ne ~\1rtr~o ue llJ-{-J 

EMPHÊZA AUTO - VIACAO 
pre.5sáo e o temor de que, tanto para os 
povos quanto para as nações como tais, 
náo possa. haver outra alternativa que 
esta: plena vitoria ou destruição com
pleta. S. PAULO SANTOS LTDA. Onde este çortante dilema tiver uma 
vei; penetrado nas almas, age com sua 
funesta influencia como estimulo pro
longador da guerra, ainda naqueles que, 
por Inclinação Interna ou por conslde· 
rações realistas, seriam levados a uma 
paz raZ<.•.vel. O espectro dessa alterna
tiva, a persua.-;ão da verdadeira ou su
posta vontade Jo Inimigo de destruir a. 
vida na.!ional até em suas ra!zes, sufo
cam qualquer outra reflexão e in• 
fundem em não poucos a coragem do de-

Cr$ 20,00 

Onibus diariamente de hora em h,,ra entre S Paulo'&• Sllntoa 

Rua 
S. 1'AULU 
Mauá N 3 670 

f1'onc: 4-.,676 

SAN'IUS 
~ua do Comercio N.º 32 

Fone: 6-777 

, eespero. Aquel~s que sáo possuidos · de 
tais sentimentos avançam, como num 
sotio hlpnotico, através de abll;mos de 
sacrificios indizlveis, e obrigam assim 
os outros a uma luta extenuante e des
sangradora., cujas cG>nsequencias econo• 
micas, sociais e espirituais, ameaçam 
tornar-re o flagelo do futuro. 

Dois aspectos d.lversos do problema da 
paz 

AlOCUCÃO DO SANTO PADRE POR OCASIÃO 
DE SEU ONOMASTICO 

Por isso é de suma importancla. que 
aquele temor possa dar lugar a. uma; 
fundada esperança de soluções honestas: 
não soluções passageiras ou suscepti• 
veis dos germes venenosos de novas per• 
turbações e perigos para a pa.z, mM 
verdadeiras e duradouras: soluções que 
partam do principio que as guerras, ho• 
je não menos que no passado, dif!c!lw 
mente podem ser atribuidas à vontade 
e culpa dos povos como ta.is. 

(Conclusão da 3.a pag,) 

fi - O PRIMADO DA IGREJA 
ROMANA 

o mandamento dl\'lno 

J 

Mas acima de. ta.is cuida.dos exterio
re3 e das obriga ;ôes particulares lm • 
postas pelas contingenclas do tempo e 
lugar, está, veneraveis Irmáos. como 
Nosso dever central e supremo,. de cujo 
cumprimento pleno e conciencioso ne
nhum poder humano pode desviar-Nos 
e nenhuma angustia externa fazer-Nos 
retroceder, a absoluta obediencia -ao 
mandamento do Senhor; Fasee agnos 
meos! rasce oves meas! Apa:;centa os 
meus cordeiros! Apascenta as minhas 
ovelhas! (5) 

Este mandamento divino. quo desde o 
primeiro Pedro através da !Onga serie 
de, Romanos Pontífices, chegou até Nós 
seu indigno Sucessor,. abraça no mundo 
confuso e dilacera.do de hoje uma soma 
ainda ma.is elevada de sagradas respon
sabilidades, e encontra impedimentos e 
oposições que exigem da. Igreja, na sua 
Cabeça visível e nos seus membros, uma 
prontidão· e vigilanc!a maior. 

Ccru:equencias fun~tas do desmembra-
mento da Igreja Mãe 

Hoje de fato, ma.is que nunca, se re· 
vela aos olhos de todo observado1· cla· 
rlvldente e justo o balanço tristemcn• 
te passivo que ocasionaram à Cristan
dade as dissidencias que no curso dos 
seculos se desmembraram da Madre 
Igreja. Numa epoca torbida e atormen
tada como a nossa, quando a. humani• 
dade se apresta a tirar as consequencias 
de uma. decadencia espiritual que a pre
cipitou no abismo, e em todas as na
ções re levantam vozes clamando pela. 

.obra gigante.sei. de uma. nova organi.za
ção e, alem das garantias exteriores, 
tamb.em dos ln dispensa veis fundam€n• 
tos jurídicos e morais - será essencial
mente importante conhecer o influxo 
que a., corrente das idéia.s e·das. normas 
de vida crll;tã poderá exercer sobre o 
c.on~udo ç. o espirita de tal organiza
ção futura, e contra a repetição do predo
mi11io de tendencias , funestas e falsas. 

A Santa. Madre Igreja catolica roma
na, que permaneceu fiel à comtitui
ção recebida de seu Divino Fundador, 
e que ainda hoje está firme na solidez 
dil pedra sobre que a vontade Dele a. 
edificou, possue no primado ele Pedro e 
dos seus legítimos Sucessores a segu
rança, garantida. pelas· promessas d!· 
vinas, de guardar e transmitir, integra 
e pura através de seculos e milenios até 
o fim dos tempos. toda a sotna de ver
dades e de graça que se contem na mis
são redentora de Cristo. E enquanto 
ela, na estimulante e confortadora con
ciencla desta dupla possessão contra a 
força vencedora de todas as ofuscações 
do erro e de todos os extra vias morais, 
desdobra .sua açáo em favor não só c'.1, 
Cristandade, ma· do inundo int.:liro, 
inspirando sentimentos de justiça con
cilia.dera e de genuíno amor fraterno, 
nas grandes controverslas em que de 
frequente se encontram vizinhas ben
çãos e cala.midades, messe farta e co
lheita esca.ssa.. 

Mas quanto mais fortes e eficazes se
riam as irradiações do peru;amento e da 
vida cristã sobre as ba.5es morais dos 
futuros projetos de paz e reconstru~ão 
social, não fosse a vasta divisão e dis
persão de confissó~s religios.as, que no 
curso dos tempos .se separaram da Igre
ja Mãe! Quem poderia hoje náo re
conhecer quanto vigor de fé, quanta 
força intima de resistencia contra a.s 
influencias anti-religiosas. tenham sido 
perdidos por causa. desta separação? 

De tão dolorosa realida,de é, entre tan
tas outras, uma. prova eloquente a. bis· 
tol'ia do racionalismo e do. naturalis· 
mo no.s dois ultimos seculos. Lá onde 
o oficio confiado àquele que foi !?!ves
tido do primado - "co1úirma fratres 
tuos" (6) - não pode exercer e desen· 
volver a sua ação protetQl'a e preserva
dor.a, a. zlzania do ràc!onalismo penetrou 
de mil maneiras diversas, com seus cau
les e frutos lnfectos, no pensamentü e 
no sentir de multas almas que se di
zem cristãs, e intoxicou o que nelas ha
via restado da semente divina da verda
de revelada, ocasionando sobretudo um 
escurecimento, cisao e um crescente 
abandono da fé na divindade de Cristo. 

A vontade de Cl'isto na instituição 
do Primado . 

Entre Cristo. e Pedro vive, desde o dia 
da promessa feita em Cesareia de Filipe 
e do cumprimento sobre o mar de· Ti· 
berlades, um vinculo mll;terioso mas 
emlnenteménte real, e.stabelecido uma 
veii no tempo, 11as ·que a.proftnda suas 
ra!zes nos eternos deslgnios do Onipo
tente. O Padre celestial, que reve
lara a Simão, filho de Jonas. o mlste
rlo, da filiação divina de Cristo, e o 
tornava assim apto a responder com 
uma confissão aberta e pront:i à pergun-

t~ do Redentor, tinha aewe a eternl· 
dade predestinado o pese.a.dor dt Betsai• 
da a seu singular oficio; e o mes• 
mo Crll;to não rez outra coisa que cum• 
prir a vontade do Padre, quando na 
promessa e colação do primado us_ou de 
expressões que de--.ia.m fixar para so.n
pre a unicidade da posição privilegia.da 
atribuída a Pedro. 

Aqueles. portanto. que (como não faz 
muito tempo afirmaram - ou melhor: 
repetiram . - alguns representantes de 
confissões religiosas que se dizem cris· 
tãs) . declaram não haver um Vigario 
de Cristo na terra, porque o proprio 
Cristo prometeu p!rma.necer com sua 
Igreja· como seu Chefe e senhor até a 
consumação dos seculos, alem de sub· 
trair o fun:ia,mento •à. todo oficio epis
copa1 desconhecem é desfiguram o sen
tido profundo do primatlo ponUficio, que 
é náo negação mas cumprimento 
daquela promessa. Pois que. se é verda
de que Cristo, na plenitude de seu poder 
divino dispõe das ma.is variadas formas 
de Iluminação e santificação pclM quais 
está realmente com aqueles que · O con
fessam, não é menos certo que Ele quis 
confiar a. Pedro e a seus Sucessores a. 
direçáo e o gonmo da Ígreja Universal 
e os tesouros de verdade e de graça de 
sua obra. redentora. As palavras de 
Cristo a Pedro não deixa.m duvida al· 
guma. sobre seu sentido: assim o :eco• 
nheceram e ~reram o Ocidente e o Orlen• 
te, em tempo acima de qualquer susp~l
ção, e com admiravel harmonia. Que
rer criar uma. oposição entre Cristo co
mo Cabeça. da Igreja e seu Vlgarlo, 
querer ver na afirmação de um ·a ne
gação do outro, significa torcer as mais 
claras e luminosas paginas do Evange
lho, fechar os olhos a.os testemunhos 
mais antigos e venerandos dá . tradição, 
e privar a Cristandade daquelii, precio
sa herança. cujo reto conhecimento e 
estima. no momento só de Deus conhe
cido e mercê de uma. luz da graça só· por 
Ele · concedida;· poderá ·suscl<ar nos ir
mãos separados o desejo saudoso da ca
sa. paterna e a vontade eficaz de retor-
nar a. ela. · 

Quando todos os anos, à tarde da 
· vespera da festa dos Principes dos Apos

tolas, Nós visitamos a Nossa Patriarcal 
Basilica Vaticana, para implorar no tu· 
mulo do primeiro Pedro a. força de s~r
vir ao rebanho que Nos fci confiado .se· 
gundo os desígnios e os fins ·do eterno 
e Sumo Sacerdote, aparecem ao Nosso 
o!lw.r. no fulgido mosaico da majestosa 
arquitravt! daquele templo excelso, as 
palavras poderosas com que Cristo ra· 
nlfestou o seu proposlto, de edificar a 
Igreja. sobre a rocha de Pedro e que 
Nos recordam o Nosso impret.erivel, de
ver de conservar Intacta esta herança 
incomparavel do D1vlno Redentor. .E 
depois, enquanto vemos refulgir diante 
de Nós a "gloria" de Bemini, e 
sobre a Catedra sustentada ao alto pe
las figuras gigantescas de um AmbrO!,iO 
e um Agostinho, de um Atanasio e um 
João Crisostomo, vemos resplandescer e 
dominar em luz magnifica o sim· 
bolo do Elspirlto Santo, Nós sentimo.s e • 
~xperimentamos todo o cara.ter sagra
do, toda a missão sobrehuma.na que a 
vontade do Senhor, com a. as.sistencia do 
Espirita por ele prometido e enviado. 
conferiu a este 1110nto central da Igre
ja. de Deus vivo, "columna. et firma.men
tum verltatll;" (7). E nesta oitava de 
Pentecostes brota do Noss1> coração e de 
Noosos labios . a invocação . ao Espl
.rlto Criador, afim de que desperte em 
nossos Irmãos separados o desejo da vol
ta à unidade perdida., e conceda-lhes a 
força de Jegu!r soo. moção. Possam 
todos aqueles qui christiana professlone 
censentur, compr;,,-ender que tncompara
vel campo de ação seria reservado à 
Cristandade no momento atual .. se em 
plena uniáo de fé e vontade dedica.s
sem seus trzbalhos para salvai a fami
lia. humana e prepara-la pa.a um fu
turo !melhor. 

Ili - CONSIDERAÇÕES SOBRE O 
PROBLEMA DA PAZ 

Vozes de moderação e vozes de 
violencla. 

e certamente um indicio significativo 
a abrir os corações à espera11ça deste 
amanhã ma.is sereno e pacato o fato que 
a dll;cussão sobre a linha funda.mental 
e as normas particulares da futura paz 
atrai espirltos sempre ma.is numeroso.s 
e encontra uma. participação e um · in~ 
teresse sempre crescente, a.iluLa ao tem
po em que os meios milita.res de destru!· 
çáo alcanç.am um indica de patencia ja, 
mais conhecido, e o mundo -se encontra 
na. \'igllia de acontecimentos a.Inda mais 
dramaticos e mesmo, na ponlão de al
guns, decll;ivos. 

A vós, Veneraveis Irmãos, é bem co• 
nhecido como, cumprindo um dever im• 
prescindlvel de Nosso ministerio Apos
tolico. Nós temos por varifl vez.es e de 
modo concreto Indicado as ba.5es !ndis~ 
pensa.veis, em conformida.de com o pen• 
samento cristão, não só no que diz res• 
peito à convlvencla paclfi_ca e colabora
ção i11temaciona1, mas tambem no que 
se refere â. ordem Interna dos Estado!l 
e dos povos. Llmitamc-Nos hoja. a ob:
servar que qualquer solução certa do con
flito mundial, deve considerar como bem 
distint:as duas questões graves e 
complexas: de um lado, a culpa. de CO• 
meçar ou de prolongar a guen·a; e do 
outro, a configuração e segurança da. 

' paz; distinção que deixa naturalment9 
intactos. tanto os postula.doo da justa ex• 
piação por atos violentos contra. pes:
soas ou coisas e. 11ão exigidos realmente 
pela direção. da guerra, quanto os das 
necessaria.s garantias em defesa do di• 
relto contra possivels atentado5 da força, 

Estes dois aspectos diversos do forni.i• 
davel problema encontraram l: I 10 eco 
na conclencla dos povos, e tambem. em 
declarações pµblicas de autoridades com• 
petentes se manifestou o proposito e 
vontade de dar ao mundo, no fim do 
conflito armado, u1na paz que todas as 
nações possam comportar. Nós deseja
mos e esperamos que o prolongamento 
da. guerra, junto com o progressivo re
crudesC€r dos metodos belicos, e a con
sequente tensão mais aguda e exaspera,.. 
ção dos anlmos, não acabem por dimi• 
nuir e extinguir ·aqueles sentimentos sa
dios, e com eles a prontidão em subordi
nar. os Instintos de vinga.r.ça e ira, quae 
est inimica conslllo, à majestade da jus• 
tiça e da equidade. · 

Em (jualquer guerra, se uma das Pti• 
tes . beligerantes conseguisse apenas por 
melo da. espada ou outros meios de coer
ção irresistlv, ~. t:hegar a uma clara e 
inequivoca. vitoria, encontrar-se-la na 
possibi]jda.de 'fi.sica. de ditar uma paz 
me11o.s justa:; imposta, pela: · força. Mas 
é tambem certo que nlnguem, cuja con
ciene!a tenha sido formada nos princi
pfos da. ·verdadeira justiça., poderia re
conhecer a. tal solução precaria o ca• 
rater de sabedoria segura e previdente 

Vlsõrs de sabia. arte politlci1 

~om efeito, bem que possa estar na 
natureza. das coisas que o período de 
transição e11tre o fim das 11ostll!dades · e 
a conclusão formal da paz,· até chega.r
se a. uma. condiçáo de suficiente estabi• 
lidade social, seja prevalentement.e de
terminado pelo poder do vencedor so
brtt o vencido, toda via a sabia e por 1.;. 

so mesmo modera.da arte política não 
es:uece nem deixa jamais de dar à par
te subjugada a esper,i.nça., quer€mos dia 
zer: a confiança. de que ainda. seja pre
parado e Juridicamente determinado um 
posto digno a seu povo e ás suas neces
sidades vital;;. 

Por isto ardentemente desejamos que 
esteja presente na mente dos governan• 
tes e dos povos, ao menos como ideal 'a, 
conquistar, o pensamente fundamental 
que inspirou as palavras pronunciada.1 
em favor de M. Claudio Marcelo pelo 
ma.!.~ insigne orador da antiga Roma: 
"Anlmum vlncere, lra-cundiam cohlbere, 
victo temperare, adversarium e,-1ollere 
jacentem, haec qul faclat, non ego eum 
cum summis vil'!s coparo, sed simillimum 
deo jud.lco". Quer dizer; Eu não com
paro aos nomens mais eminentes, mas.· 
reputo seme!hantlsslmo a un.1 deus, aque
le que vence a si mesmo. refreia 
a Ira, poupa o vencido e dá a mão ao 
adversaria caldo (10). 

Nós. fazemos votos que todos os Nossi>s 
filhos e filhas dispersos pela terra te• 
ilham a conciencia viva de sua co-res
ponsabilidade individual e coletiva na 
origem e . formação de uma nova orga• 
niza.ção conforme às exigenclas funda• 
menta.i.s da conciencia humana e· cris• 

· tã, lembrando-se sempre, qua.nto.s se 
gloriam do nóme cristãO. de que qual• 
quer proposlto de paz deve estar sem
pre sob está indefectiveJ bandeira: "ilia, 
respuere quae huic lnimlca snnt nomini, 
et ea., quae sunt apta, seetari" (ll). 

Com o voto fervente de que a graça. 
do Onipotente faça nascer logo sobre as 
collna.s da. Cidade Eterna e sobre todo 
o mundo a aurora de tal paz, Nós vos 
expressamos, Veneraveis Irmãos, a Nos• 
sa · intima gratidão pelos votos tão be• 
nevolamente . Interpreta.dos pelo vo.s.so 
emiente Cardlal Vice-Decano, ao passo 
que damos de coração, a vós e a quan-

, tos vos estão particularmente unidos ~ 
Senhor, a. Nossa Benção Apostolica. 

· (1) Cfr. Enuard Schwàrtz. Aéta 
Co-iciliorum Oecumen.. T. II (Cone. 
Unlv. Chalcedontmse) vol. 2. P. 1, 1932, 
pag. 79. 

(2) J. erdinand Gregorovius, Ges
chlcht. der Sta.rlt Rom in ~fittelalter, 
t. 8 ./Stuttg·art. 1896), pag, 66&. 

(3) Cfr. Past.or. Geschichte · der 
Papste, t. U, pag. 5í9; t, xv:t. i,,, l. 
pag. 461-463. 

(4) Thren. 1, 11; 4, 4. 

REPRESENTANTE DO ."LEGIONARIO" 

Mas ao lado das voz.es de sabedoria e 
moderação, não faltam outras de mal 
dissimula.da violenc·r ou de aberto anun
cio de vingança. Enquanto as primei- · 
ras seguem >;) pensamento daquele ge
neral grego, do qual se lê que julgava 
insigne a vitoria em que a. clemencia 
prevalece sobre a. crueldade: "Eam 
praeclaram victor!am ducebat ln qua. 
plus esset clementla.e quatl' crudellta• 
tis" (8l, as outras pelo contrario lem
bram de perto o dito de Cicero, que a 
vitoria. é por natureza imo!ente e so
bérba: "vlctor!a. quae natura insolens et 
superba est" (9). 

(5) Ev. de S. João. 21, 15-17. 
· (6) Ev. de S. Lucas, 22, 32. 
(7) S. Paulo, Ep. I a Tim. 3, 15. · 
(8) Cornelll Nepotfs T'moleon, n.o li, 
(9) Pro 1\1, llfarMllo, n.o 3. · 
(10) Cfr, Cicéro, Pro !,I. MaN 

EM ARARAQUARA 
A representação do Lll:GlONARIO em Araraquara e.stã a cargo do sr. 

Otavio Claro, para ve,nda avulsa, tomada e reforma de assinaturas, etc. 
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cello. n.o 3. 
(11) Isto é: "rejeitar n que for inl• 

·migo deste nome (cristão) ;, seguir o 
9.ue lh~ for co!'ifQ1·m~"~ ,{D?,· Liturgia,)s 
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A RUSSIA VIOlA A CARTA ·DO'. ATLANTICO 
(C<>nciusão da I.a pa.g.) 

VENDIDA A PÓLONIA 

De acordo com o despacho oficial 
da. agencia britanlca "Reuters" o pre· 
tendido governo de unlf!cação "se ba 
de construir em· tornp do governo 
·provisorio de Lubl!n". Isto quer dizer 
que os mariotes de Lub.lln levaram 
vantagem desde o princlpl&. De acor
do. sempre com o.comunicado, ()S ho· 
mens que decidiram quais são os ou• 
tros dirigentes poloneses que hão de 
unir-se a Lublln, se1'ão o snr. 'Molo
tov, Overrill Harriman, embaixador 
rlos Estados Unidos em Moscou e o 
embaixador britan!co na Russia. 

O . snr. Ovrrill Harriman · não' co• · 
nhece a Polonia. Tudo o que os po
lonesas sabem, por sua vez del,e, é 
que é autor de uma coleção de 'dis
cursos laudatori<is ·prommclados nQs 
banquetes da Russia, em honra do 
governo marionete de Lublln, nos 
mesmos momentos· em que o goV'er
no dos Estados Unidos reafirmavam 
que trataria· somente com o legitimo 
governo. polonês de Londres. 

O significado desta comunicação é 
claro. No natallcio de Abrão ,Lincoln 
e de Kosciuszko parece que se ven
deu a Polonla, como os escravos que 
comoveram o coração de Abrão Lin
coln. Lincoln jamais se comprome· 
teu em sua luta contra a escravidão. 
Tão pouco a Polonia, nem os amigos 
da. liberdade em· todo ,o :mundo, .. re• 
nuncia:ram à esta luta. 

NÃO t!: SURPREZÃ 

'Na verdade, as decisões da con• 
lerenéia. nada mudaram. A causa da 
Polonia 'foi comprometida antes; pe
los governos das nações aliadas. Ago
rá, a Inglaterra e·os Estados Unidos 
se renderam ainda mais à Russia. 
Esta. rendição nãti é porem final, é 
pre·ciso que os povos da America e 

· da Inglaterra a ratifique. l!l para-eles 
que apelamos. Eu ;íá havia ontem 
}:)reparado um discurso em que apre
sentava o caso. · Nada do que aconte-

. ceu. hoje, afeta os meritos. desse ' ca
so. 

Nós nos reunimos hoje para. ce
lebrar os' natalicios dos h_ernls lmor. 
tais da luta perene pela liberdade: 
Alfrão 'Lincoln e 'Taddeus· Kosciuzko. · 

· Reunimo-nos na:bora·em que a sotte 
dá Polonia · e da' Amer!ca, e o futuro 
da ·uberdade em todas as partes, se 
'encontram nà balança; •• 
· . ;,Ao ,contrario de. · Linc~ln, Kos. 
cius11ko teve· que combater a, ,escra• 
vidão não só :dentro de sua: pr,opria 
patria, .. porque sua• patrla mesll;lO :,és~ 
tava . escravizada; PQl' isso, enguaú• 
to pode lu.touna Polonia _e ;ciuànqo 
não pode mais, lutou fora da Polo
nia. Quando outros povos ainantes da 
liberdade não puderam ou não gui
z:eram . ajudar a libertação da Polo
nia, polonesas da tempera de I\'.os· 
~iuszko !µtaram p~r~ ajuda-los. 

,])- nesta· atuação, Kociuszyo e PU· 
Jaski foram os precursores do exer· • 
cito ·polonês; que· lutou primelramen-

' :te na Folonia, depois na Ff-nça e 
mais tatde ainda na .-batalha da ln 
Jlatena. E desde então :;e tem man· 
tido lutado. sem: descanço; fóra ;e 
dentro da .Polonfa·, nas batalhas mais 

• sangrentas desta guerra. Muitos dá
queles que' escaparain • tiveram àe 
;percorrer meio oiurido antes de inicjar 
nova luta pela reconquista da. Polo· 
nia. E nesta grandiosa odissea pre
:valeceu sempre um' u,;iico· anhelo, v~ 
tar para· a Pah'ia. E sem duvida, no· 
je, depois de todo o héroismo, de 'l'o. 
bruk até Cassino e Breda, a hora rio 
i·etomp · parece mais distante do_ que 
-nunca. Ao r-ecordal'; pois, os atos he

. roicos de Kocluszko de outrora, re-
col'damos .tambem os fatos valorosos 
dos. poloneses qur. ~ouberam seguir o 
,eu ei,;ewplo. · 

L.113ERDADÉ 

-~ociuszk<:Y compreendeu, adiantan
do·5e ao s'eu tempo, que a. institµ!ção 
da escravidão era.dum inlmt.;o mortal . 
da liberdade da America. Como Lln• 
coln, sabia que a escravidão de uns 

· amea-çava a liberdade de todos; E es. 
ta.-,é a lição que devemos recordar· 110 
dia 1de hoje, · · 
· Lincoln declarou que unia . nação 
não póde·eidstir melá e~crava e .mola 

. livi·e. Nõs, conteinporaueos das boUl. 
bas e a.viões (ogtietes, sa_bemos mui. 
to bem qu1;1 aq_uilo que·. Lincoln dis· 
se da America é certo para todo _ o 
mundo. Sabemos ·que a paz e ·a jqsti· 
ça são lndivis!veis;· Kociuszko, com 
sua ali11a profet!caa estudou. esta~ 
verdades à mais ·de um seculo, ver
ôades que )loje aprendemos numa do. 
lorosa. lil:ão. 

Thomaz · Jefferson ·chamou Kociusz
ko "o filho mais ·puro' da liberdade". 
Quando partiu da America pela ulti
ma vez, para lutar e ·morrer pela Po, 
lonia, deixou todas as. suas proprle- · 
dacies em beneficio da libertação dos 
escravos americanos. Os mU)lêies de 
poloneses que seguiram Kociuszko 
em sen caminho pela Amarica, se. 
guiram o seu e;.:emplo. fJ:oje, os polo
nesas america.nos e milhares de eeus 
compatriotas estaclonidenses acham
se . p1•ofundamente comovidos. Nos• 
sas vitot·ias se multiplicam, mas c1•es
c~ tambem. o temor d·e qt:1e sé perea 
a batalha. pela qual a Ame1·lca . toda 
luta. Os Estado& Unidos não têm am, 
bições egoisticas. Nosso objetivo de 
guerra. foi por fim \')ara· serov,e ao 
perig:o das, . agressões, 

A UNICA PAZ 

~abemos qu9 o mundo reduzit:1•!le 
~, tal forma. que sera dificil à 4me• 

_rica, não participar das futuras guer
ras. É preciso que SE) estabeleça 

·uma organização internacional, e is
to só é possível se ela for alicerçada 
na justiça, porque a America não 
pode prometer a defesa de fronteiras 
que .memelam as futuras guerras. 
Ppr esta razão a carta do Atlantico 
era multo mais que a expressão de 
nobres ideais, . multo mais que uma 
promessa. da Inglaterra e dos Esta
dos Unidos aos povos escravizados. 
Constltula. a un!ca paz que oferecia 
uma garantia. de segurança para os 
povos escravisados pelos partidar!os 
da força. 
.. Por esta razão, não só a nossa hon• 
ra, como tambem a nossa segurança, 
se encc,ntram.comprometidas no cum. 
primeiro ~a carta do Atlantico. ·o 
presiden.te Roosevelt disse que os ob
j1Jt!Vos da carta são tão validos hoje, 
como llO dia em que foram escritos, 
e a proprfa nação vive de acordo com 
estes principies. Porque onde nós so. 
mos a. potencia libertadora, como nas 
Filipinas, tudo vai bem. 

Ainda . quando. as Fillplnas não 
. eram completamente indepe11clentes, 
antes da guerra, os Estados Unidos 
as llb~rtaram dos japoneses. E lhes 
damos agora· uma independencia 
inalar do que antes disfrutavam. 

Quando. nos voltamos para a Po
lonia., a situação apresenta. uma di· 
fel'.ença traglca. A Polonla era Inde
pendente antes da guerra. A Polonia 
foi o primeiro} país que recusou cur
var-se ldeante de Hitler. A Polonia so
fre debaixo .do jugo nazista, por mais 
tempo, torturas muito mais horroro-

' ·, "IS que os outros paises. E, entretan
to, a "liberdade da Polonia." resulta, 
hoje, não só da perda de gua.si meta
·de-d& seu territorio, precisamente da
quela · liberdade que deu causa ao 
presente conflito mundial, que . traz 
consigo .tambem a. perda da sua ver
dadeira independencia sob a mascara 
de um governo · marionete estrangei
ro. 

O Premier· l\Iikolajczyk, deante de 
semelhante proposta, deve ter dito, 
em linguagem americana:'"Por aqui 
começamos ... ", porque precls11m.,n• 
to· foi ost~ mesma a proposta feita 
p_or Hitler 11in 1938 o 1939, 

O OES1=1NO DA POLONIA 

f Esf./1. · t~agica · jronia se . manifesta 
numa_ declaração que publica em LOl\· 
dres esta 'semana o orglí.o do exer
cito polc;,Ms, e qqe ,~iz:. "'.'"'.'" .".Oes.de 
logo;: nos regozijamos. da derrota .qos 
àle1'}ãei!, e, da ruga; do;;i, alemãeii da 
Polóilia, Porem riós não sentiri1os a 

fl;lleS!lla. alegria que estremeceu as 
lllllJt.idõ_es da_ Belgica,, França e. ;Ho· 
landà, perante a libertação de · suas 
p·atri<!,s · pele>s ingleses e. os . america
nos. Eles llaviam . reconquistado sua 
liber(lade, nõs !)ão.. • Com isto que· 
1·em.os · apontar para o fato de que se 
est11beleceu em , nossa. patria. uni 
completo organismo estrangeiro, e 
se· lhe · concedeu pode1·es para e:11e

. ciltar a SUa VQfltade. • , 
, Assim fala, com extraorditiarla 

moderaçâ'o, o' exercitoª polonês no es
trangeiro. 

"Poren1 istc:> não é tudo. A 5 de 
dezembro de 1944, um despacl.lo da 
"United Press" ammclava de ·l\Ios
cou: "0 intercambio de populàção 
entre a União Sovietica e a Polonia 
se -desenvolve· :satisfatoriamente de 
acordo com ·os-,pianos previos". Nos 
tempos de Kosciuazko, os poloneses 
era111. abert.amente -desterrados para 
a. Siberla.. Roje a Isto se chama "il}' 
tercambio· ne população., 

E .. até. 0 momento, nosso govemo 
nãc:> api·esentou utn protesto·_ fonual. 
Pior ainda, Ralph Parker anunciou no· 
"New -York "rimes" já faz três sen1a
nas, que os soldados de Lublln, en· 
cai•vegad·os de consumar este' trans
porte, · estão equipados com armas 

, norte americanas adquiridas pele:> sjs
tema de einpre.stlinos e arrendamen
tos •. 

Temos financiado e suprido os 
nossos aliado!! russos com a maior 
larguez;a ela historia, ao mesmo tem· , 
po que êles seguiam a politlca que · 
nós por nos:,a honra haviamos · pro
metido combater. ~ulto ~emoi; ouvido 
acerca; da necessidade de concessões 
com o Jim de prese'i-var a unidade dos 
aliados; porem até o momento . so
mos nõs. que temos feito todas as 
concessões. A unidade aliada · é o 
nosso fi111 porem não_ pode _haver uni; 
dade sem reciprocidade equitativa.· 

· Disseram,no11 tarnbem que cri
ticar os aliados .quando eles violam 
a Carta. do Atlantlco é acarretar a 
clesun.tão. Porem a isto respondemos 
que ·não ~ a crltica sinão a mesma. 
viofação o que destro e-. a unidade •. A 
unidade· não se conserva. com a mera 
intenção; nem com a. censura. Tem 
fundamento unicamente na éonmni
dade de ).lrtncipios que já se expres
scu e Jurou-se na Carta do Atlantl· -
~o." 

ONOE E$TAIS.,.? 

~'A Carta do Atlant1co é algo su
perior a uma declaração de objetl
VQII vagos· e remotos. " 1,nna decla
ração de ' normas ou princlpios, uma 
expressão da \Ili moral a semelhan
ça :los . Dei Mandamentos. Não pode
mos ,-..irovar tacltamemte a absurda 
violação t'J,estas normas, e ao mesmo 
tempo afirmar que 11omos leais aos 
obj.1tlvos da Carta· • 

· ~ Carta 1u:omete a todi:is os .po\'cs 
"o direito a .uma governo de sua 
proprla escolha, . e si h& povo qi·,v 
melhor tenha. ganho esse direito, é 
o . vovo ela Polonla.. A Carta, promete 
ademais que .todos. os ptwos estar.lo 
~ §!!!~ g~ PllJdànJ;!!i ~mil2!.~ f4~§ 

Rio Grande· do Sul 
A FA_LTA OE CAll,NE 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) -
Agrava-se o abastecimento de carne a 
esta capital e às cidades do Interior. A 
cid/l,de de Santa. Maria está passando 
qua.si que sem esse proélnto, po!.s a quota 
de sacrifício dos F?rigorificos 3 por cen
to, é julga.da insuficiente, enquanto a. 
população doota oleia.de continua· rece
bendo quantida.de.s cow;ideraà.as peque-
na.s. · 

Quanto ao racionamento que deverá 
ser feito,· calcula-se que o mesmo não 
trará benefícios para . a população, bene-
ficiando, apenas, 9s criadores. · 

PREPARATIVOS PARA O CONGRESSO 
. DOS. SINOICATOS 1 

PORTO :ALEGRE:·' (ASAPRESS) -
Prosseguem Intensos os preparat!voo pa
ra. o proxlmo Congresso dos Slnd!atos 
Trabalhistas do Estado, que recebeu do 
governo apolo mora1 e material. 

FORMAÇÃO DE PARTIDOS. POLITI• 
COS EM SANTA MARIA 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) -
Noticias vindas de Santa. Maria. . infor
mam que encontra-se em · formação, 
naquela cidade, um novo partido polltl
co, que vai concorrer às eleições. 

Soubemos que o novo partido em for
mação aprei;entará um amplo progra
ma, caracteriza.damente social democra
tico, tratando dos principais problemas 
que interessam à economia nacional, 
atem de tratar das realizações lndespen
savew para a. passagem, sem choque, -do 
domlnio da economia agrlcola para. o 
da industrialização. 

A agremiação chamar-se-á Partido 
Social Democratlco e não receberá ele
mentos políticos, · cuja conduta anterior 
nã0 repre.sente uma garantia de- fideli
dade aos postulados. democri.ticos .. 

O Partido. apresentará novos lideres, 
que estejam a par da i·eal!dade politl• 
ca brru;;llelra. 

ALAGOAS 
INSTITUTO DOS ADVOGADOS 

MACEIÔ, (ASAPRESS) - Na sessão 
realizada pelo Instituto dos Advogados 
de Ala.goas, falou lnlclaJmente o sr. Rui 
Falmeiras, que comentou os· aconteci• 
mentos de Reclfe. O referido orador 
propôs que o Instituto manifestasse, à 
Faculdade de Direito de Recife, inteira 
solidariedade na luta para a preserva
ção da liberdade, 

Aprovada a proposta, o sr. Rui Pal
meiras sugeriu que o Instituto dós Ad
vogados constitu!si;e uma comissão de 
advogados para prestar asslstencla ju
diciaria gratuita a qualquer vitima, da 

. coação Ilegal, por motivos pol!ticos. 
A proposta foi ampliada no sentido 

de que todos os advoga.dos a.lagoanos se 
comprometam a prestar a referida a.s
slstencia. 

CARESTIA DA VIDA 

MACEIÔ, (ASAPRESS) - Multes ne~ 
goelantes estão se aproveitando da. .si
tuação para explorar a economia popu
lar. Todos os generos de primeira ne
cessidade estão subindo de preço, pi:incl• 
paimente testes ultlmos dias. . 

Poucos áias atrás, a carne verde. era 
vendida a Cr$ 6,00, porem, agora., ele
vou-se a 12 cruzeiros o quilo. Anterior
mente o charque custava.· 1, cruzeiros, 
subindo a 12 cruzeiros no centro cía. ci
dade. constando · que nos suburbios re 
vepde a 14 e 15 cruzeiros o q,uilo. O 

não concordem com· a vontade livre
mente eli'.·Pressa, ,do.s · povos"·interas
sados; e :Si ha ·pov.o: que c'davéria estar 
assim· protegido, esse, é o .i)ov-0. · polo· 
nês ' 

Em sua .recente-.nre11sagem · ·-~rn 
congresso, o ·p1·esidenté t;iroiú.eteu 

' empregar até· 0 ultimo O' poder elos 
Estados Unidos pará· alcaüçar os 
principias da Carta do· Atlaritico; · que 
crls,talizam tamberi1 os·· objetivos da 
guerra de nossa· nação .. , É preciso 
acabar ,com os paliat!Yos, com, a dl· 
plomacia muda e secreta,, ··com as 
pretensões de uma unidade aliada 
onde não existe. Devemos saber on
de .estamos. Ou ·se cumprem -as pro
messas a Polonia ou se sacrifica a 
Polonia nas aras da política ·do po
der ..• · 

Enquanto ao plano de compensar 
a,- Polonia alteranclo: a. nação inteira 
sobre centenas de milhas· para -0 

oeste, devemos declarar que a Po· 
lonia não é uma nação de n.omades, 
sinão um povo enr_aiz;ado na terra 
que ama com ardor, uma terra 
que defendeu com seus ·sangue ... 
Tal como disse O sub-secretario -de 
Estado Joseph ·arew, "dos nossos co, 
rações enviamos a saudação do nos• 
so povo ao povo da Polonia. Kos-
ciuszko vive ainda ... , · 

1 Sim! Ainda vive o esp!rito, de 
Koscluszlrn. Estava presente na ·p!·i· · 
melra batalha. de Varsovia, na imor
tal luta elo Ghetto Judio, e nas legen
clarias façanhas do exercito interior 

' cio general Bor, quanclo lutava du
rante dois _meses, só e abandonado, 
contra o poder dQ exercito alen1ão, 

Ainda vive o· espirita de t{os
ciuszko, que .se .ergue para dizer aos 
americanos: "Onde estais? Nós vos 
esperamos!" 

mesmo vem acontecendo à. !arlnha, fel• 
Jáo, .· arroz e. outr011. artigos, . Inclusive, o 
carvão vegetal; cuJos preços at!nglram 
lia raias do absur,do. 
· Quanto à alta. do charque, fomos in• 
formados que os importadores desse ar• 
tigo acusam os. exportadores ,do' sul, que 
cada dia. awnentam o preço do ·produ
to, rem .qualquer consideração com o 
preço maximÓ de 10 cruzeiros o quilo, 
tabelado pela Comissão · de · Abasteci• 
w.ento de Afagoas. 

P 1 A .. U 'I' 
PREFEITOS DEMITIDOS · 

RIO, '(ASAPRESS) - Telegramas 
vindos de Terezlna dão noticias de que 
o retomo· do país à. democracia. . e.stã 
ca1ll5ando ser!a.s preocupações /i!. situação 
pia ulense, q_ue · nesre momento dirige a.5 
.suas atividades para. o interior. 

Na tentativa de conquistar o apolo 
popular, .o govern'o está demitindo E're
teito3, já tendo sido exonerados os dos 
municlpl9a de Barra.'! e Peripel'.I, achan

. do-.se · na lmlnencia de .serem afastados 
os de Pa.malba, Plracuruca, Simpliclo, 
Mendes e Campo Maior. 

CEAR A' 
BOLSAS DE ESTUDOS PORTUGUESAS 

FORTALEZA, (ASAPRESS) - Che~ 
sou -a e.st&'•capital o ,sr; Herculano Bo
bordáo, sec1·etario geral da. Federação 
dil.'l A.s.sociações Portuguesas 110 Brru;il, 

· o qual vem realizando viagens pelo nor• 
te do país, com "um objetivo de con• 
voca.r as colunas portuguesas ·para fun
dar o Instituto de Bolsas de Estudo, 

·· destinada. iws universltarlos brasileiros 
que· ma.Is · se dúitlnguil-em nos curso.s su• 
pertores. : '"'" ' 
HOSPITAL PARA 'I.UBERCUOOSOS 

l"ORTALEZA, (ASAPRESS) - Por 
inicia.tiva da comissão Estadual da Le· 
gião · Brasileira de Asslstencla estão sen
do ultimados os. prepar11,tivo.s para a 
construção de um hoi;pital para tuber-
culosos indigentes. · 

Essa instituição Já organizou o cor
po medico éspeciallsta para . dirigir os 
trabalboo, e está tratando de con.segulr 
o seu· aparelhamento completo, Mim 
de garantir maior .. efic!encia no trata
mentc. 

R. Grande do Norte 
SECRETARIO GERAL_ DO ES'I,\tlO 

NATAL; (ÀSÀPRESS) -Está sendo 
aguardado 11esta. capital o sr. ·:oeoclecla
no Duarte, que possivelmente ~rá no
meado para· secretario geral do Estado. 
O atual secretario geral, _desembargador 
Dionlsio Figueira, deverá. .ser nomeado 
para. a presidencla,- do con.seU.o · Admi
nistrativo. 

S~RGIPE 
A Cl!:!l{SURA .A. IMPRENSA 

•!tIO, (ASAPR!l;SS) - A ASAPRESS 
recebeu de AracaJú o seguinte telegra-
ma: -

-"No momento· em que o presidente da. 
Republica assegurou ·em· sua· entrevista 
em Petropoll:l, ampla.' liberdade de im
prensa para · Sergipe, os jornais "Correio 
de Aracajú '.' ~ ·" Sergipe Jornal" · estão 
com a circulação proibida, sob imposi• 

,~ ção 'd!! censura. ·O primeiro dessei, or
gãos es~á com a poli.eia às portas, e11-
qu11,nto o· "Sergipe Jorr;iJ.f', teve uma 
edição· apreendida, nir 1-u~, · pela · policia·. 

O "Correio de Araêajú" ei;ta.mpa va 
a, entrevista· conceditla, ·no Rio, ao' sr. 
~anti.o Maciel,. o qual apoi:iyii, a; .c.~g~ 
dida.turi. · do · brigadeiro Eduardo·· --ao-;; 
meJ, e o "Sernlpe Jor'Aa.l" pub.licaya um 
not!icai:to . de · telegram.as favoravels à, 
mesma candidatura·~ 

EJ$se., telegrama foi assinado pelos srs. 
Luíá Ga1·cia, diretor .do "co;reio de .A,ra
caju ;'; .Má-rio Çabral e Paulo CO$ta, di• 
1·etores · çlo "SorgiJ?ll Jorn~l ". , 

MARANHÃO 
FEIRA DE ,\1'4QS'l'RAS 

\l;ÃO LUIZ, (ASAPRESS) - Ve-,11 
despertando g1•ande intere,:SSe a 1.a Freis 
r?. de Amo.stra.s do Maranhão, -que será 
instalada na priiça Deodoro. no local do 
antigo quartel do . !li.o B. C, 

AMAZONA-5 
REVIS.-\0 DA COBRANÇA DE 

IM_PQS'l'OS MERCANTIS , 

MANAUS, (ASAPRESS) - A lmprc11-
Sl\ · local vem tratando do · cru;o da revi• 
são d~ cQb1·ança dos impostos de· ven
das merca-ntia, formulada à Intervento. 
ria Federal por um · funcinario da.. Fa· 
zenda Publica, em con.sequenc!a . da qual 
entrariam para. os cofres do Estad9 .im• 
portancla superior a. uin milhão de cru• 
zeir<>!. · · 

PAR '\' 
A 'CENSURA NO PARÁ 

ttIO, (ASAPRESS) - o "Diarlo de 
Noticia.e," Pl)bjicou um telegrama do sr. 
João Maranhão, , diretor lnterln_q da.s 
"Folhas", de Belem,. comunicando que 
a "F,olha. do. No1·te" encontra-se sujei •. 
t1< à censu'ra previa. pelo DEIP l!.o Pa
rá. em obedienc!a. a . uma· determina-
ção do· DIP. . .. 

A situação do tradicional orgão pa.- · 
raense tem repercutido noo meios Jor-

'· 

nal!.stlcos cariilCIIS; os quais ael1am que 
já é temt>Q de serem obedecida/! naque
'le Estai:!o a.s promessas do l?resldente 
Getulio Va.rgas. Essa.· ordem emanada 
do DIP · ca=u estranheza., pois depois 

· das dec1ªrações do · chefe da naçlfo, to. 
dos Julgavam que aquele, orgãO nãO se 
preo~upasse com . a imprensa • 

ESPIRITO SANTO 
CURSO . DE ·. VISITAI)9RAS SOCIAIS 

VITORIA, (ASAPRÉSS) - - A presl• 
dente da Legião BI"a.5ileira de .A.s-51.o;ten
i;ia de.ste Estado, no .sentido .de ampliar 
a assistencia que é ptest3.\ia aos solda• 
do.s , e suas fami!JM, determinou· a . ida 
de legionaria.s ao Rio e São· Paulo, afim 
de que a., mesmas se especialimssem · 
em um cur~o propr!o sobr~ a&untoll 
sociais. 

Agora, com o regresso deSSSél !eglona,-
1·las, foi insta.lado o Curso de Visitado• 
1·as Sociais, que será. mlnJ.,;trado · por 
aquelas Qeglonarla.s em colaboração com 
oo médicos ·Jalr Etienne .oessaun~ e Ar· 
tur Meireles. 

NOVO INSPE'l'OR DA ALFANDEGA 
VITORIA, (ASAPREl'lS) - Tomou 

p<>.'lS8 o nóvo inspetor da Alfandega, sr. 
José Freitas .Pa&sos. 

3.a CiltCUNSCRlÇAO MILll'AR 

VITORIA, (ASAPRESS) - o tenen
te-coronel Osvaldo Tourinho Bitecourt 
é o n<:1vo chefe da 3.a Clrcunscrt,§4 
Milltar com .sede nesta. capital 

BA I' A 
INUNDADAS PELO SÃO 

, FRANCISCO· 

SALVADOR, (ASAPRESS) - O rio 
São· Francisco .· está subindo· butante, 
inundando a cid[!de de Barra e parte 
baixa ele Remanso, Jo~iro e 'I)aipú. 
•São desconhecidos eis prejutzos· cau

sados pela çhela. àquelru;; cidades. 

VENCIMEN'IOS :!':~ ATRASO 

SALVADOR, (ASAPRESS) - Um 
jornal loca.1 · comenta o · fato dQs extra
niünerarios diaristas· federa.Is não ··te
rem,· ainda, recebido os sala.rios corres
pondentes ao mês· :de Janefyo, o que agra~ 
va à situação d~s traballiJl.qores, ne.1-
ti epoca. dE! vida cara. · 

G O I A' S 
' '. 

DEMtSSAO DO DIRE'I01t,J)4 "F()LHA, 
DE GOtAZ" 

OOIANIA, (l).SAPRES!?) - o jor
nalista. Ca.stro Costa; que ·vlnl!a, dlrlgln• 
do a;, Folha· de Qoiaz,. desde SUi!, fun
dação, jornal esse que em 1943. p~ou 
a pertencer aoo• · "DiarlOll Al;soc!ados ", 
acaba. de solicitar demlssãc:> · des~as fun
ções, visto manter-se Inteira.menu:. so
lidaria com' a politica. oficial de OO!az e 
esposar os mesmos pontos de _·vista. po
liticos pelos quais se no.tela Q Inte:,;ven
tor Pedro Ludovico. 

o sr .. Castro costa foi o func\!Ldor 
daquele orgão, que apareceu em JulllO 
de 1939. 

O . P,ADRE .. JULID MARIA E AS 
CONGREGAÇ_õES MARIANAS 
Transcrevemos do numero ' dE! mi.rço 

da "Estrela· cÍQ '.wr.'t' .. ····-• '· .-•. _.·· .. . 
"Sobre a" mbrte tr~iéá/ éit:;pê; 'iúl!<> 

Maria, s. D •. · N., JornaJlsta e polemista 
tão <lonhectdÔ eni· 'tQdo' ol-i~~il, atra. 
vês cto"1éú ')õi'i'í~l- "'O J,\l~ór, e.sc.reve• 
nós üiii"congregacló de . '114anJ1umlr!ln 
(Mi4as);. 
. "Pél!i Congregação Mir~na de mi

nha. 'terra cabe-me o dever de maµlfes
tar a. todo.s os M.i,rianos, e assinantes. de 
nossa nunca ll$s~à reconi.endàda, revista, 
mariana, . o vacuo que foi . aberto na.s 
,trlnchelr11s do rqariantsmo brasUeiro 
com a perda do :Revmo. Pe, Jul!o Marla 
s. D. N., de Manlwmirim, que, em COll• 
sequencia de um tattdlco de$4stre de· 
a.utomovel, entregou sua grande alma -a 
Deus no dia 24 de dezembro p. p; . ) 

· Era. ele um: grande mariologo, um· 
grànde apologista, das prerrogativas. ·da 
Virgem, pela palàvra. e pe!à; pen.a.; sem
pre . e em toda a parte. Ha.jà vista a 
dezena de -;bras sobre à Virgem :;;antis
simll,, que publicou·, 

Não i;omente·pregou o ·culto e as gran
dàzas de '!\faria; mas, qual outró sânto 
Afonso· de·· Liguori, fundou em· terra.s 
brasileii·as três congregações · Rellgio$as, 
cujo objetivo .é a propagação do. culto e 
das grandezas da Virgem Mãe: aqui em 
Manhumirim deixou as dua,s· con
gregações sacra.mentlnas de No~sa, se
nhora, ·cujo raio de ação · já ·se· vai -ei;. 
tendendo a todos os recantos d.o Brasll; 
e, no Par:\,, à 'jongregação do· ImacuU!,
do Coração de Maria, . cujos fruto.~ de 
pieda(le são já conhecidos pe)a <vida de 
"Um Anjo da Eucaristia" ou "Vida da 
Irmã Maria Celeste". · 

Os escritos do Pe. · Julio Maria são 
tambem. numerooos e ,riqulssimos ·ele be

. leza, a. descortinar-no.s. horizontes novos 
e maravilhosos no culto de. Maria' san
t!sslma e 11as suas relaçõe:l com a. Euca-
ristia". . · · . 

Continue o Pe. Jullo Maria a tncenti· 
vàr, lij. do Céu, aqueles que lutam ~ob ·o 
vexilo de Maria!'' . . . 

. . . . . 

Indicador.. Profissional 
.ADVOGADOS 

Dr. Vicente ,Melilo 
Fraca da Sê, 23 • 2.o andar ~ Sala 245 

Dr. Plínio Corrêa de .Oliveira 
Rua Qulntlno !;loca.luva., 176 - 3.o 

• ndar ... ~ala 823 Te!.: 2·7276 

Dr, Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Rua. São bentn. 224 - 1.o andar 

Dr. Camargo Andrade 
Doença• de Senhora• ;... '111rtoJ 

· Operaçlle• 
Da Ben. .Portuguesa e da Maternidade 

. , de S. Pi!,ulo 
Cons.: R. Senacfor Jl'eljõ n. 205 

T9l,: ~-~Hl - .Daa 14 ta 18 horo.1, 
Saba.do: o,-a 10 ás 12 horae 

· Res.1 Rua" Rarael de Barros, 457 
Tal.: 7 •45.63 

Dr. Hugo Dias de Andrade 

RAIOS X 

Dr.1 J. · M. Cabello Ca!npoa 
.&IEUICO RAUIOl,IIGIS'l'A 

Rltdfo~Ul,ÍgnllaflMa -...:. · Es11meÍI . 
, Radlol6glco• ia domlelllo · 

Cons.: Rua · Marconi, 94 (l\lQltlelo 
Pasteur) a.o and. - Tel,: 4•0651i 

:itee.:- Rua· 'l'upt,. 698 - 'l'el_,t 6-4.'10 
·61!,o E'aulo 

H Ó M. E O PA T I A· 

11· DE 

o martlrÔlogio romano faz menção de 
cinco Santos de nome Eulogio. Dois 
foram Bl:lpos e três gloriosos. Mattlres. 
sant-O Eillog!o, cuja memoria hoje. se 
festeja, foi _Sacerdote ei;panl}ol, natural · 
de,Cordova. Os pais, de alta linhagem, 
rlc.o.s, ,e mui virtuosos, souberam legar 
ao filho a 11erança mais preciosa, a de 
uma !»a. educação no amor e temor de 

· l)eqs. · . EUloglo, • alrida · menino, . achava 
prazer ~m ajudár a SIÍnta, ~a.. rezar 
.na. rgieja' de . s; Zoilo e ocupa.r-se com 
os estudos., Na.s cienclas del)!)i:l tão 
belos progressó.s fez, que era havido pe
lo homem mais sabio do seu . tempo. 
Tendo recebido- ai; àrdellll · do sacerdo
cio, deu a. todos tão bom . exemplo na.s 
virtude.'! 'cr!.stã.'lt que oo · proprtos muss__yi• 
manos e sarracenos, domiciliados em 
Cordôvá;,' ·o verieravâ.m, · :Penitencia, ora
ção e caridade eram a.s virtudes que 
praticava com todo o empenho·. · 

Permitiu Deus . que rebentMSe uma. 
cruel perseguição · rellgiosà em .cordova,. 
Eulogio iol, com muito.s outros cristãos, 
encarcerado. O tempo •da prisão apro
veitou-o, escrevendô um livro intitula-

. do: · "Ensinamentos · dos Martlre.s" em 
cjue p\Ulha diante dos olllos do leitor o 
quanto os Martlres sofreram pela. fé e 
a coragem com que se entregaram aoa 

....... - -- -"'"'" . 

. ~-., '"1,i 

MA._R ÇC> 

algun)l!,. Um dos conselheiros disse ~ 
EUlogio: "Que a. lgnorancla. se precl-. 
plte na mol'.te, 'não !l,dmlro: Mas tu~ 
hometn preparado 'e iluminado, não de.. ' 
ves imitar os ignorantes. Faze o ,qut1 
a. necessicla.de do momento. exige. Deo1 
po!.s poderás voltar à tua religião e· :nln-. 
guem mals t,e lncomod:y-ã". Eulogio,. 
porem, respondeu: "Ah! se tivesses uroaj 
'idéia da récompen.sa, que é prometida! 
aos -cristãos que perseveram até o flm\t 
de bom g1:a.do renunclariai; a. todas a.it 
vantagen.s terrenas, para. ooter· aquela.''4 

. Em seguida procurou mostrar aos mao-._ 
metanos a: vereia.de do cristianismo e· ct 

. erro do Islamismo. o conselho; pÓrem, 
não lhe deu ouvidos e condenou-A ~ 
morte pela espada. · 1 

Chegado ao lugar da execução da. sen-. 
tença, Euloglo pelil, ultima vez fez ~ 
solene proflsi;ão de fé, para ,depois re'I! 
ceber o golpe, que lhe abriu a.s portas 
do .céu. A dàta. do seu m.a.rt!rio é 1~ 
de março de 859. Poucos dias depois ~ 
5eiulU Leocr!cta, no caminho do UJ,artirlO~ 

16 de .março, 

SANTO HERIBERTO 

ma.los crue!.s tormentos. Animava os Arcebispo de Colonla, era Heribert~ 
cristãos a resistirem nas lutas e guarda- descendente de nobre· familia dos condes 
retn · fielmente o tesouro inapreciavel da. de wonns, na Alemanha; Quando nâs-
fê a!nda que fosse com o sacrlflcio da ceu, foi no~da uma luz extraordlna,ria, 
vida, O livro foi de grande· utUidade e que palrava por muitas horas &ibre ai 
causou um bem enorme aos cristãos, ~. como o menino revelasse gmnd$ 
que de dia. para dia se achavam na inclina.ção para. o estudo, os pais con• 
eiuergencia de serein condenados à na.ram-no aos Religiosos do conventQ 
:morte. de Gorze, na Lorena. Tão extraordina--

Infelizmente os cristãos vira.m diante dos eram &eus ta.lentos, · que tendo cur• 
. de si o pessimo exemplo do B!.spo Rec• sado diversas escola.s, era havido · com~ 
cafredo, que 'tinha-, procedid~ com multa o homem mais sabia do seu tempo. Co• 
cobardia e dado · diversos escandàlos, mo chanceler do imperador Othão, III~ , 
l!lu\ogio tanto se entristeceu com !.sto, Heriberto gozava da. conf!a.nça. -&!mi• 
que re 'a.bsteve por algum tempo da ce- · tada. do imperial senhor. Quando, · em: 

, llebra.ção da Missa, para não ser'obriga• · 998, vagou ,. sede episcopal de Colonla, 
do a celebrar os santos Misterios na pre- os votos dos eleitores encontraram~sei 
sença do Prelado e com -este ato san- no nome de Herlberto, que, com 111,pro-
cionar o procedimento indigno dó· mes- vação do imperador, foi elevado ai 
mo. Reccafredo ofendeu-se com · o re- dignidade de Bispo d~ cotoiúa e nesta. 
tratinento (!e Elllogio e ordenou-lhé sob qua!ldade · revelou uma santidade nada. 
pena de excomunhão, que o acampa- comum. 
nh~ à lgreja, . ~ · celebrasse . na. sua Otl;!ão morreu e Heriberto perdeu nele 
presença .. Eulogio, achando improcedeu- um-· dedicado amigo. O sucesso.- de 
:te tão· severa ordem, retirou-se para. a Othão, ao principio pouco afeto eo Pre .. 
França. lado, tratou-o com alguma. dureza.. ven• 
. Quando, . pouco depois, Reccafredo do, porem, que Herlberto era . um B~-

morreu, foi Eulogio eleito seu suce.ssor. po segundo o coração de Deus, acabou: 
A per.seguição, · porem, que ainda. per- por tornar-se-lhe adrntrador. 

durava, não· lhe tavoreceu a. sagração. Grande dediet.1ção votava o Bispo aos 
Muitos cristáo.'S tinha.m abandonado a pobres e doentes. Todos os dias os vi• 
cidade .de cordova; outros tinham re- sitava no hospital que mandara ·collli• 
nunciado a. fé, por medo dos máus tri.- tru!r. Certa vez; faitou a chuva por 
tos; 1>utros estavam em duvida e muitos mese;i e houve grancte cala.mi .. 
multo poucos resolvidos a. antes mor- dade. Heriberto ordenou um jejum 
rer, do que nega.r a. fé. Eulogio chegou de três dias e no terceiro dia se fiz wna. 
aind\lo 11. tempo e, apesar das ameaças grande proc_is.são dê penitencia. 08 
dos mouros, con.seguiu a conversão de fiéis viram, durante a procissão, uma; 
muito~ apostatas. Tão· eficaz, foi sua pomba pairar ,\!obre a cabeda do Bispo, 
atividade entre os crúitãos dti _ qordova., e voltear três vezes, antes de continuar. 
que .nenhum .cleles vacilou na fé e to- o võo. para o altc. Não veiu a eh.uva. e 
dos ficaram fiéis a.o voto, que· ha- muitos . .se admiraram .disto, a que Heri• 
viam feito a. Jesw; Cristo. Houve até · berto deu a seguinte explicação: "A 
infiéis que, vendo o exemplõ heroico dos vosso Bispo ,cabe a culpa,· São os ;seus 
crúitãos, pediram ao Santo o Batismo. pecados que . impedem a Dew, fazer 
Assim l.iéocrlcla, jov~ de alta nobreza, misericord

0

!a". Dizendo isto, chorou. 
a. qual, pa.ra poder praticar a nova re- amargamente e continuou a.s orações, Na, 
l!gião, abandonou a. casa paterna e pro• me.sma. hora se escureceu o céu. de 
curou aga.sa!no na comunidade dos crls- espessas nuvens e veio uma chuva a.bun .. 
tãos. . Quando os pa!.s deljcobriram . o dantwlma, tato esw que o povo atri; 
parad~lrQ da filha, descárrégàram o odio bulu a. santidade do Bispo. Heribem 
e a. vingança sobre Eulogio, o qual, ci- morreu no ano de 1021, numa dás· vià~-
tado pet:an~ O tribunal, foi , Obrigâdo . a gel.IS de visita pastoral, de' tlmil, Iebrtj 
tazer . qeclâraçõés sóbre o ca~o de Leo~ maligna, que grassava em Neuss; ondei. '\ 
cricia.. · Com toda.· a ·franqueza disse' ào se. ,achava. . O coroo fol sepultado na. 
juiz qQe tinha dado à jovem o cQnselho ~reja. do Convento de Deutz.. Em 1~76,. 
de aceitar a rel!gião · cristã ainda que por ocasião da, destruição deste con .. 
tosse contra a ..vontade dos pais, ao.s vento, as reliqu!a.s foram traw;portaQ~ 
quais neste ponto não devia obed!eilcia. para S!egburgo. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININN 
RE;UNIÃO MENSAt.: 

!lealizar.se, no proximo domingo, à~ 
10 horas, na, Curia, a reunião mensal 
da; Fééleracão, sendo esperado. o. com. 
Parecimento das Sras, Presiclentes dE; 
Pias Uniões ou de :;uas representau. 

'tes. Visando as reu11iões da Federa. 
ção realiur uma aproximação, cada 
vez; maior, entre as Pias Uniões, bem 
como unificar certos movimentos 
marianos, para a · gloria de Deus e 
l1tinra de Nossa Senhora, torna.se 
lndispe:psavel a presença de toclas 
repreaentar sua associaçã:O, nessa as. 
represntar. sua associação, nessa :?.S. 
sembleia mensal. 

Prosseguindo a serie de palestras 
a cargo das Pias Uniões, falará, n~ 
proximo domin,go, a representante ãa 

· Pia. · União do Colegio das Missiona. 
rias· do Sagrado . Coração de Jesus,. 
co!ll sede à alameda Barão de LiimeL 
ra. 

APO.RAÇÃO PERPETUA 

Con,10 habitualmente, no 4.o sabii. 
dó. do mês, dia lli, haverá,. na Igreja 
de · Sta. I{igenia a ado.ração 'cQletiva 
lias Filhas de Maria ao Santissimo 
Sacramento. A Hora Sinta Solene, 
das 17 às 18 horas será pregada pe. 
10 Revmo. Conego Pedro Gomes, D1. 
reter da. Pia União das Fill).aa de l\Ia. 
ria. de Sta. Generosa, esta.neto o coro · 
a ca,l,'go dessa mes.ma Pia União. O 
m1:1vlmentQ da Adoração Perpetua, na 
Igreja de Sta. !figenla, acusou, 0 ano 
passado, de Janeiro a dezembro, um 
tótàl. de 16.092 horas de adoração ou 
seja uma media de 1.341 por mês. 
Este numero, embora animador, con. 

. ' 

REUNlqES E COMICIOS. 
(ASAPRESS) .;... A Secretaria da Se· 

JUranç11, l;'ubjfca distribuiu uma nota 
. á. lmpr.asa, informando que para a 
reallzaç!lo de reuniões publl_cas e co
mic!Qs · é, necessarl;a. a. _autort~ação da 
Pollqla.. e. que os . pedidos devem ser 

siderado em absoluto, é, ain_da relatf~. 
vamente pequeno, pois, representa; 
uma . diminuta porcentagem de fi:e .. 
quencia. l1: preciso que as Sras. Pre. 
sidentes façam transmitir o · aviso 
desta proxima adoração a fim de que 
seja, cada vez maior, o n,umero uai 
adoradoras de . J !lSUS Sacra,mentadr>, 
no 4.o sabado do mês. 

PASCOA. DAS· FAMILIAS 
DOS- CONVOCADOS . 

fJromovida pela Legião Brasilelr~ 
de Lsslstencla reallzar.se.á, em ciatai 
e local a iierem oportunamente anun. 
ciaélos mas uma Pascoa CoÍetiva. c:tai 
familias dos Convocados, te:iido sido 
a prep·aração e realização entregue 
à · Federação Mariana Feminina. Ini •. 
cfalin'ente, será feito um trabalho 
junto às familias que frequentam o& 
postos da Legião, i;ituados à rua s. 
Luiz, 72, à rua Guaicurus, 1274, à 
rua do <l-lil!!IO!netro 464, à Av. Celso. 
Garcir 2477 e no Largo de Santiµia, 
Para esse trabalho inicial a Direto. · 
ria da. Fedração está solicitando o 
concurso das· Pias Uniqea, mais pro. 
ximas dêsses pontos. Afim de tratar 
de assuntos referentes a essa Pascoa· 
devem comparecer amanhã, à sede 
da Federação às 17,30 hs., as Prési. 
dentes das seguintes Pias Uniões: 
Consolação, Sta. Cecllia ·Perdizes; 
Sta. Terezlnh!L dé Hig!e;ôpolis, Sta. 
Jfigenia, Coração de Maria, Coração 
da Jes~s, Curato da Sé, Lapa, Vila. 
Pompeia, Agua l3ranca, S. l:>Qmlngos, 
Brás; Iv.loóca, NOSl;ia Senl!ora da. Paz, 
S. VitQ, $. João. Batista, S. Rafael, 
Santana, Nossa Senhora da SaJete, 
Sta. Terezlnba de1 Santana, S. Cristo • 
vão, Nossa Senhora • Auxiliadora, S. 
Pedro de Alcantara, Penha, l3elem, 
Coração de Maria. ·No prosseguimen. 
to dos trabalhos i;erá solicitado o au. 
xilio de outras Pias Uniões, sendo 
popem aceUo, desde já o otereciluen. 

Sala. 3 - -T~l.: 2·1543 S. PAULO 

'l'ratamel)'to pre-n3tn( (da criança e 
,ta gestante, do pari(' e da lactaç49) 
Cons.: rua Libero Badarõ, 137 - das 
15 ás 17 hs. - '.l'el.:· 2·2270 - Res.': 
rua. Thomé de Souza, 517 ~ das 18 

ás 20 hs. - '.rei.: 5-0565 

f~ltM. com uma anteceaencia nunca 
Dr, Artur · Rezende t'ilho. . inferior a. 24 Mras. 

. to -espontaneo daquelas que, ;,pesar 
da. dista.nela em que se acham dos 
pontos de concentração acima men. 
clonados, se achem dispostas a cola. 
borar ness_e · trabalho Inicial •. 

Dr. Carlos Moraea de Andrade 
Rua Benjamim Constant, 23 • t.o s.nd, 

Sala 88 = .Te!,: B-1986 

MEDICOS 

Dr •. Vicente de Paulo . Melilo 
Clinica Jledlca 

. · Cons.: R. Marconi, 84 - 6.o andar 
Apart.o ,~ -- '.i.'el.: 4•1f· -l 

· :R~s,; Ay., Agua Branca,., llt 81 
r ,- · ~ s-u.2a . 

Dr. Celestino Bou_rroul 
Res.: L1to, 1:1. Paulo, 8 ~ '.l'el.: 2•2622 

Cons.: Rua Y de Abril, 2315 
Daa li é.1 , 11ora1 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

:Medico bomeopMa · da O. A. . ~. (la . 
Sorooaban11. Diretor clinico de,- Am. 
bull!-~orto . f:1.ome11pat1co do carm(). 
Ci,ns.: · R. · Senador ll'e!Jô, 206, t~Jefo• 
:ne, 2,0889. Res.: 8·6471, Marc11,r be
ra. das 8 às 6 bora11 pelo teL: li,0839, 

E N G E N H E· I R ~rs 
JJO ROSl'l'rAL UAS ()LllVIOAS e ' 

SANA'l'omo UNTA OATARINA 1~ Amador Cintra do Prado 
CIHUKGIA DA~ VIA!:! 8ll.lAl<E:s llinpnhelro ArqnltPfn 
Con•,: ~11a Maroo111, 84 - a.o andar ~rQUltetura· _re"lg10• oolegtos, _real. 
Fj)ne1 •·8717 - Das u· 4•· 16 hora.11, denotas ooletlv11,1 

., ''t .-nttlcl!lll.l!l&t. ÃV, Pa01tett1bQt J04~- t · \._:iruta J:.1b!!rP Ba,dar6. 461 ~ 8'.0-Ji>&lllO 
'" ·._l:tl\as lhZfU , • · ll'.tl.t i~ua ,; 1.· •• -· '"I: 

AUMENTO OE ORDENADO 
· PLEITEADO 

(;AMPINAS, (ASAPRESS) - Os n10• 
. torneiro!> e condutores, que trabalham 
.na. Companhia. 'l'ração, estão aguar• 
d a.ndo qQe aquela companhia lhes de 
aumi,nto de ordenado. 

Os alQdldos servidores da, Compa
nhia '.L'ração, aconselha.dos pelas au
·torlda.des competi,ntes,. vão propor um 
d!sslcHo col~tlvo 11e1:a,I1-tf- a, '-JMiijgl!! q.Q 
Q:ra,bM!lO, .f ,•• :. , -· · "· · .. 

'-. 

CAMPANHA DO "TERÇO PELO E 
PARA O EXPEDICIONARIO" , 

t 
A Federação continua a recebr, ém 

sua sede, . a Praça da Sé, 47, terços 
que devem · ser enviados aos nossos 
bravos expedlclonaric:>s. li: necessario 

. que todas as Pias . Uniões obedeçam 
• escala organh:ada para. a recita.. _ 

, ção do Terço pelo Expedlcionar!o pa. 
ra que a campanha, em boa hora inl. 
ciada. p~lo JJ;;mo. Sr. Arcebispo l'!eja 
completa, e. ~-- to~ 9.1! !r.JÚO~ 
ªe,se,ado!!,: -" · . · · 

í' 



ANO XVlll São Paulo, II de Março de 1945 NUl\f. 

4Uo.uuu uesempregaaos na 
França 

J:>ARJS, (F:eu:ers) -- O ministro dtl 
'trabalho. Alexanclre. Paro,u re·,elou 
11nje que P,.Xisti[:. ·11 405.(HJQ desempTe.ga
flO~"> na Fran1:a em 1:, de fei,-e~e~ro, 
sendo que 1.ss.000 ern Paris. 

Essa cifra incluía apena~ Ds total~ 
tr:.ente desempregados. i\l 1 ·tt0s outros 
operarios estavan1 emnrE>gados ::i:penas 
en1 serviço de tempo pardal. Embo
ra o numero (1,, desen1prPgado$ esteja 
caindo ainda excede ás fiiras de antes 
da guerra. 

!.B((l c,•,t·O<> u1 

~1APPIN S10RES 

BLUSAS "SPORT" 

Consolida-se a cabeça de ponte aliada sobre o Reno 
~ queda 'de Bonn·, a famosa ·cidade, universitaria, Rodenkirche, Arrendath, Nierbach, Xanten, · Alpen e 
1de numerosas outras locàlidades ·dão· ideia da violéncia do ataque aliado ·- Verdadeira avalanche de 
homens e materiais atravessam o R·enQ..:. Novo·exercitó americano entra na luta -- Comunicado oficial aliado 

LONDRES, (Reuters) De Elias 
Llovet - A cabeça de ponte do primeiro 
Exército norte-americano sobre o Reno 
está. sendo consolidada apesar de um fo
go reduzido de morteiros e de a1·tilharia 
alemães. Eis o comunicado ouvido on
tem .á noite no Supremo Q. G. AlLaelo, 
em relação ao cruzamento do Reno pe• 
las forças do tenente-general Courtney 
Hodge: "Trinta horas depois de ter sido 
estabelecida. a. cabeça de ponte, foi indi
cada como constituindo "forte r>9sição, 
com uma oposição contraria. relativa.men
te leve. Pelo menos uma aldeia situada 
na cabeça do ponte foi anunciada como 
tendo sido tomada pela "Columbia 
l3roadcasting Systen ", a qual acrescen
tou que "a cabeça de ponte estabelecida 
·mercê de ação especialmente forte, esta
va sendo amplia.eia de hora. em hora". 

Por sua vei, a. radio de Nova Yo~k 
indicou que o general Eisenhower d!&se· 
ra., num tom multo satisfeito, ao general 
Hodge: 

"Todas as forças aliadas e:;tão sa
tl.sfeiti.ssimas em poder congratular-se 
com o Primeiro Exército dos Estados Uni
doo pela rapidez de potencia com. que 
conseguira. estabelecer a primeira cabeça 
de ·ponte sobre o Reno". 

A travessia. foi efetuada num ponto 
onde o rio tem cerca de. 800 metros de 
D.argura_ Alem do cruzamento do Reno, 
outras forças norte-americanas prosse
guiram no seu rapido avanço. 

l3ohn a. famosa cidade universitária. 
está. agora qua.5i expurgada de "boches" 
e somente o bairro de Bad Godesberg -
onde Hitler se encontrara com Chai;nber
lain - continua em mãos do Inimigo. 

Os homens do Terceiro Exercito abri
ram caminho até Anderbach, sobre ,o 
Reno, a 13 quilometras a noroeste .de 
Coblentz, onde os alemães foram d1;1ra
mente castigados pela quarta divisão 
blindada do Terceiro Exército norte-ame
ricano, enquanto estavam a.travessando 
o rio em Ferries, ao procurarem escapar 
para a. outra margem. , 

No extremidade setentrional do" front' 
as tropas britanicas tomaram Ka.nten, 
constituindo assim urna forte Cll,beça de 
ponte que vem amparar as pontes de 
Kessel, segt.ndo informou a radio de Nova 
York. 

B indicação sucedeu em paucos !rui· 
tantes as noticias anunciando que essas 
tropas abriram caminho atê o interi~r 
da. ·cidade. Assim não proe haver mNs 
mal-entendidos em relação ao que cons• 
titue ou não uma cabeça de ponte, se, 
gundo salientam os informadores do Su· 
premo Q. G. aliado ontem á noite, os 
quaís precisaram o seguinte : 

"Uma cabeça de pante é constitulda 
e só pode ser assim denominada quando 
uma. faixa. suficiente de terreno chegou a 
\Se? considerada na outra margem do rio 
o cruzar o quanto todos os obstaculos que 
podem prejudicar a chegada dos ~eforços 
tenh~.rn sido eliminados. coruadera-s~ 
cabeça, de pante consolidada quanqo a 
linha · de frente, progredindo . na outra 
inargem, tenha sido suficientemente 
àvançada para o cruzamento do rio e es
teja fora do alcance da artilharia. de 
campanha inimiga, a qual não pade as• 
sim, canhonear :os reforços." 
ARRENDATH E NIERBACH OCUPA-

DAS 
· LôNDRES, (Reuters) )- Segundo no

ticias oficlal.s de Paris, as tropas aliadas, 
operando a leste de Bitburg,. conquista
ram numerosas cidades alemãs, desta• 
cando-se entre elas Arrendath. e Nier
bach. 
1/LUXO INCESSANTE ATRA'VESSA O 

RENO 
NOVA YORK, (Reuters) - Uma em!s• 

sora desta clda.de acaba de anunciar que; 
segundo um po,rta-voz .m!litar alia.do, "ci
dades após cidades, estão caindo em po
der das forças norte-a.rnerlcanas, na mar•. 
gem oriental do Reno. . 
· A's pr!meira.s · horas da tarde de. hoJe 

as tropas norte-americanas expandiam 
rapidamente stia. cabeça de ponte. Um 
fluxo incessante de ·homens· e de mate
riais atravessa o Reno, abastecendo as 
tropas norte-americanas que lutam na 
sua margem oriental". 

NOTA .UEMÃ 
STOCOLMO, (Reuters) - A agencia 

oficial alemã D. N. B. descreveu.· hoje 
as forças norte-americanas da margem 
ocidental do Reno como "comparativa
mente fracas", e acrescentou: 

"Ali forças inlinigas puderam, no en
ta,nt-0, avançar. ao longo, da margem 
oriental do Reno, em direção .a.o sul, 
sendo, porem, detidas as suas · ponta.5 .de 
lança· blindadas diante das defesas ger
manicas da cidade de Linz". 

FIRMEMENTE ESTABELECIDA 
. PARIS, (Reuters) - Por Marshall 

Yarrmv, con·espondente especial - · A 
cabeça de ponte do general Hodge no 

SCIENTIFICAMENTI 

as SUAS FERmAS 
• Pomada MCC<Itiva Sõo S.bastt4o 
combate ecieclilleameqle. Ioda • 
qualquer affeoÇÕo c11lqpeo como 
Mfam: Ferida• em ;aral \Jlca~ 
J:ha;as anU;as. Ea,mas, Erysipêla, 
rrtetraa. Rachas nos pés e nos· selos. 
Espinhas. 'Hemonoides. Quet.madu, 
ras. Erupcõea. Plcod·as da mosa111t.::ie 

. rlt ~tos ven'e~ -- . 
i .· . !!~ ... s_~!~~.!~.~.~ 

·.mm,i 

Reno parece estar firmemente ·estabêle
cida, embora. o "silencio de segurll,nça" 
a!nd& encubra as operações naquele ·se
tor. 

Noticia-se, porem, que a. resistencia. 
alemã está desmoronando entre · ·Eus• 
vklrchen e Bonn, ·bem como na- area ,do 
corredor do general Patton em-- dlre~ 
ção do Reno. Em am))os·os setores· fO• 
ram feitos bons progres:;os. Alem dk\50, 
o Primeiro Exército , está aniquilando a . 
ultima. reslstenc!a · alemã ei:n Bonri .. · 
COMUNICADO DA RADIO ALEMÃ 

LONDRED, (Reuters) l '.'""' "As , t~opas 
alemãs estão proc11rando impedir a tra
vessia. aliada do Reno na area. de Colo
hia" . - declara um radio · da agencia 
na.z\sta D. N~ E., "ma. estão lutando· .ar• 
duamentc,' A luta chegou a um furioso 
cdescendo e o vale do Reno ecoa com 
o eco dos canhões. Retirando-se; ru; di
visões· a:Iêrnãs estão se transformando. em 
uma parede fortl.ssima de defesa. no rjo, 
resolvidll-5 a defenderem cada polegada 
do territorio patrlo a todo custo'\ 

XANTEM CAIU 
Q. O. DO PRIMEIRO EXERCITO CA

NADENSJ,l, '(Reuters) - . Por Ch.a.rfos 
Lynch, correspondente especial - As 
tropas· britanicas e canadenses captura
ram na noite de ontem para hoje a.s· 
cidades de Xantem e Alpen e cercaram 
a fortaleza de Veen .. A despeito. des.ses 
êxitoa, a .. linha. alemã . diante de . W~l 
continua. . firme. , . . . 

A pequena cabeça. de ponte alemã de : 
Wesel está sendo fortemente defendida. 
por tropas escolhidas de su8$ divisões de 
paraquedistas que. ontem, com o, apolo . 
de tremendo poder de fogo dos canbõés · 
mortejros alem1ies. de todos os, calibres, 
situados em ambas as margens do Reno. 

A cabeça de ponte alemã,. que mede 
18 milhan quadradas, tem a ·forma tr~an
gular, com seu vertice em Wesel e sua. 
base na estrada de rodagem Xantem
Rhe!mberg. em mesmo na Noi'niandía 
pos:;uiram os alemães tão tremenda' ·con
centração··· de canhões · e morteiros; 'É' 
obvio que os alemães decidlràm que We- . 
sei seria uma região ideal para os alia• 
dos tentarem a travessia do Rel)o,e por 
essa razão tentam agora. nega-la ao11 
aliado3,. ou pelo menos tornar- suas vizi
nhanças insustentaveis. Á cidade de 
Xantem foi conquistada. pelâs tropas brl~ 
tanicas e tropas norte-americanas con
qui.sta1:am Alten. 

Por .sua vez, os canadenses· cercaram · 
Vaen. 
ENTRA EM AÇAO UM NOVO EXERCI~ 

TO · AMERICANO 
. NOVA. Y.ORK,. (Reuter.s) -·- A·" Natío
nal Bro.adcasting Company", cita.ndo um 
despacho da frente de batalha ar.uncla 
que. ~m noyo Exército, norte-americano 
está. agora ern ação na frente· ooidi,ntal. 

NUMEROSA.S LOCALIDADES . 
PARIS, (Reuters) - Anuncla~se. ofi

cialmente que a oeste de Bohn as -tropàs 
. ' ·. . . .. '. 

aUadas· ocuparatµ a cidade de Dransdorf 
e entraram em -Du!sdorf. 

A noroeste -de Pruem, as forças alia
das tomaram Viesbsum e Leudersdorf. 
A ieiite· de Pruen, foram ocupadas as ci
dades. de Darsheid, Neroth, Salm, El.sens-

:chmidt · e Schtvarzenborn. 
Q., .G. DO. III EXERCITO AMERICA· 

NO,· (Pór Erich Lownton,. correspondente 
espeeia,I da' Agencia Reuters) )- ,\s tro
pas americanas do· Terceiro Exército con
qt1,Ls~a.m .mais de doze cidades, inclu• 
sive'Schweld, à 9 qüllometr'os·e· meio a 
noroe.5te de Tl'ier, que· por sua- vez foi 
limpa de soldados alemães, depois de 
violenta luj;a_ de rua. O : maior avanço 
realizado . pela. infantaria norte-america
n~, fó,i 'de 12· ciuilometros e à,; tropas ame
ricanas encontram-se agora a 24 quilo
mtros· .a noroeste de Mayen. Investindo 
para. noroeste,· ao longo do Reno, os tan
ques d.a quarta divisão blindada norte
arnerlcana, que processam a limpeza da 
planicie de Coblenz, apoderaram-se de 
ciliéO ·cidades situadas entre seis ciuilo
me'tron' e 16 quilomet:ros a noroeste de 
Coblen~'. · 

· A ELIMINAÇÃO· DOS BOLSÕES AT,E-
. '· . MAES:. ~ 

Q.·G.'DO. MARECHAL MONTGOME
RY, (Reuters) - De Doon · Campbell, 
correspondente especial - As tropas ale

. mãs. -·que' se·. encontram- no bolsão de 
· Wesel : sofreram - dois pesados ataques 
· aliados, q'ue diminuliam ainda mais seu 
· espaço ·de mané>bra.s d.as ·últimas 24 ho
. raa:, ' 'As'1 forças 'alemãs a.o norte e a 
· le,ste: de· Antetn, entre a .Cidade e o Re-

110. estão ameaçadas· de isolamento em 
resultado da,s; ultimas investidas · aliadas. 
Em1uanto 1,sso,_a~ tropas do general Sim-

,A. LUTA. NO PACIFIGO 
. Wi\,,Sl;I,XGTÓN, .(Reuters) - Anun
. cia:-se oficialm_ente que.~ maior fro
. ta.· de· _"Super :Fortalezas" jamafs reu
nida. afacoú hoje Toquio. 
' W_ASHrNdTON, (Reuters) - Infor

·_maçõ,es -oflcià,is 'revelàm que no ata-
que .realizado.hoje contra Toquio, mais 
de 300. "B-29" partidas de bases nas 
ilh,as .?.!arianas, lancaram o maAor pe
so' _éle b_ombas, por. avião, Jamais em
pregado· e'm' unia missão isola.da, pelo 
20.o Co.mando de Bombardeio. 
· Sa.Jienta'i-1do que o ataque foi diri
g!qo · contra objet'!vos ·inelustrials, o 
comunicado -,ficial a. respeito eliz que 
serã,.o_-. .d'ivuJgar1os detalhes a ·respeito 
depois_ que os. aviões regres~re.m â 
suà -·.base. · 1 • 

·.' Q-,1•aide 'rea,l>o_u-se .,depois ele meia 
nciite · de .sabado, hora. d s '.l'oquio, 

. A:,SJIDOESTE, DE·· JIIJNDANAU 
NOVA YORK, (Rêuters) -- 'Tropas 

· :norte·;·americânas-' "desellllfar ·aram 1,a 
extre\nidad·e sÚeloeste ·d Úha de Min
da~na.u'" _:_ Rc~1.-a ·, i .lriforniar· n~ ."e111is
sora de Toquio. 

pson, que encontran:i obstinada reslsten
cia a.lernã ao redor de Oi;~nberg, c011-
qu!staram Milllngen, pequena vila situa
da a oeste do eixo Rheinberg-Xanten. 
/\credita-se que a Wehrmacht .está se 
retirando para leste em vista dos. exitos 
americanos. 

COMUNICADO oncIAt ALIADO 
PARrn, (Reutersj · - E' o seguinte o 

texto do comunicado oficial divulgado 
pelo supremo Q. O. Alia.do: · 

"As tropas aliadas cercaram a cidade 
de Xantem a despeito da poderosa re
si.stencia oferecida pelo inimigo e agora 
lutam dentro da. cidade. Violentos com
bate:; continuam ainda na. região .de 
Vaen. Aq nossas forças conquistaram 
Rodenkirchen e entraran1 em Surth nas 
proximidades do Reno, ao sul de Colo• 
uia. · 

A~ nossas unidades atingiram o Reno e 
o cruzaram estabelecendo uma :cabe~a 
de ponte ern sua margem oriental ao 
sul ele Colonia. , · 

A 'noroeste de Bonn as nossas tropas 
. conquistaram Barzdoi·f, Schechtern e 

Roisdorf e dominam a.gora metade da 
propria. cidade. de Bann. A. oeste .de 
Bann as nossas forças ocuparam Drans
dorí e entraram ern Duisdorf. Tres qua,
ta-s partes da cidade de Bad Godesberg 
ao sul de Bonn foi limpa de alemães. A 

· ~1ossa infantaria rea.l!za.ndo progressos 
até de cinco quilometras· c'apturou rui 
cidades de Wesbau e Leudesdorf a no
roeste de Pruem. 

Nossos elementos'blindados avancaram 
ató as vizinhançàs de Boas. a 14 quilo

' metros e meio a oeste de Mayen. Ou
tros elementos bli11dados patrU!ham o 
Reno a noroeste de Coblenz. e não estão 
ern contato com o inimill:o em sua. reta
i:uarda. As nossas unidades de infan
taria realizando . operações. de limneza 

.por traz das nossas propr!as forças blin
dadas a leste de Pruem ocuoaram Dars
heicl, Salm, Eisenschimdt e. Schwarzen
born. 

A leste da Bitburg outras unidades de 
infantaria conquistaram diversas cida
des inclusive Arrenrath. e Nierbach. 
Quatro contra-ataques inimigos nas vi
zinhanças da junção dos rios Sarre e Mo
sela nas proximidades· de 'I'r!er foram 
repelidos pelos nossos eleméntos blinda
dos. Repelilnos também um conti'a-ata
quo alemão na região situada a 11 qul-
lometros a sudeste de Trier. · · 

Na região ele Forbach o Inimigo con
tinu,u a.· resistir de posições escavadas 
no solo. Patrulhas inimigas fóram re
pel!dar. ao longo do Reno. As forças alia
da~ fizeram 6. 753 prlsioneiro.s · dura11te 
.o dia 7 · do corrente. 

seis usinas de benzol e fabricas de 
gasolina sintetica no Ruhr, principal
mente em GeJ.senklrchcn e Dortmuná' 
e os patlos ferroVLai:ios de Essen, Bezdt11•f 
e Gle$le.t foram .ataca.dos pelos .nossos 
btmba:rdead.ores pesa.d.os: ~coitados mas · 
em formações maciças. 

AUSJRIA, O BALUARTE. CATOUCO DO MUNDO GERMANIOO 

Tivemos um · verdade!ro alivio, ao 
saber que a Austrià. se1·á ocupâua, 

não por tropas sovieticas apenas, 
mas por forças das trés grandes-na. 

ções aliadas, a Inglaterra, os Estados 
Unidos e. a Russia. Assim, a influen .. 
eia sovietica na Austria •"lrá_ muito 
reduzida, e haverá serias garantias · 
de que a. antiga sede do imperio dos 
Habsbmgs não ficará, nem· d,fü1itiva 
nem tempor'ar!.iménte.'s~b' a influen.' 
eia sovietica. · 

A .. , riz~o . çle; l).O_S$O. in._tere_sse 1:)elo ,: 
,, ~ssunto; está llQ l1ª.t>!'11 'inil?.ªrg~'.:rui~-

triai no' mündo'·gel.'mànico e na bacia 
centràl do IÍànubio, papel este que o 
" Os~ervatore , ·Romano " .. re~saltou 
com muito: vigor,.por ocasião da nP. 
1'111.il.a, a,ne;açij.o da . Austria ao IIl 
Rei.eh. . . . 

A. hegemonia . da Austria catolka 
· sobre 'o' mundo·· germanice é a mais 
. pl'e.ciosa garantia de que . será defi, 
: ujtlva,m,eµte j>anjdo da· face da terra 
· o esplrlto de rapina militarista, inau. 
, gurl!,d!>, no· inundo 'pela dinastia prus. 
. siana dos Hobenzol1ern. que foi até 
,os ,uitimos .m_omento~ a grande. exe: 
· ~lll!?!~·g!'l-~- 'Qf!, !Çl!l~i5. M Pl'Qtef.i. 

tantismo. Quaiido Hitler . realizou o 
"anscl1luss", sentimos tão fundo o 
golpe com isto desfechado à civiliza . 
~ão cristã, que chegamos a consagr':l.r 
uma. ele· nossas eclições, quasi iutei. 
rn, a ess.e assunto. E, hoje, é com sa. 
l.i.sfação que vemos que a· Austria, a 
catolica Austria, l'.iio será entregue a 
inimlgos quasl tão barbaro.~ e detes. 
ta veis quan.to- · os. prúprios nazit.tss, 
isto é os comunistas. 

Nosso cliché fixa um aspecto de 
uma manifestação da juventude cato • 

. lica austríaca, arregimentada às or'. 
~en~ f!J~ Dofü1s§ ~ '13c!!_::~cµ:iig~ 

Atacando a.s comunicações inimigas 
que conduziam á região da. nossa cabe-

. ça de ponte sobre o Reno ao sul de Co
lon!a, os nossos bombardeadores medio11 
e ligeiros atacaram objetivos m!lltares 
em numerosas cidades. Outros bombar
deadores ligeiros e medios atacaram os 
objetivos . militares de Berg G ladbach · t 
em Altenkirchen e um deposito de vel• 
culos a motor e oficinas de reparos etn 
Wulfrath. De todas essas operaç/i.es um 
bomba.rdeador pesado não regressou á 
sua ·base. Na noite de ontem para hoje 
o~ bombardeadores pesados aliados d~
sencadearam pesados ataques aos centr~ 
de comunicação e 2, cidade Industrial 
de Kasse:l, aos estaleiros de submarinos 
em Mamburgo bem como os objetivos 
militares em Berlim e os movimento:; das 
tropas inimigas ao norte e ao sul do 
Ruh:." 

--~, 
"Almoço sem alimentos""' 

LONDRES, (_'.euters) ·-- Cinco co-
11hecidàs personalidades -femininas 
britanicas coilvidaram os representan• 
tes da ilnprensa para un1 11almoç·o'' 
sen1 alímentos, en1 um hotel de Lon
dres, co1n un1 gesto de -sua slri1patia 
para com os povos famintos ela Euro
pa, A referidas personalidades são: 
sr.a, Sybio Thorndick, atriz; sra. Cor
bett- Ashby e sra. E. Pethick Law·
rench, políticas; srta. Nora 1Valn, es
critora, e srta. Eva Rees, professora. 
aposentada. 

~KACIO'su modélo de . corte "chemisier" 

em · oxfordine .de . algodão, nas côres uni= 

das: ázulf . rosa, cinza, beige · e verde= 

~smaecido, ~an_gas curtas: Cr$ . 85, 00 

Igual mhdêlo· mangas compri= 
Presidiu o "allnoço" á. cabeceira da 

n1esa, post~_ norn1ahnente e orna.me.n
tada ele flores, a sra. Sybio Thorndick, 
que eleclarou entre outras coisas o se
guinte: 

das·: ,,Cr$. •·· · • ••• · • • •• · • ·-· ·-· · · · · •· · · 

"A~1~.0s deS_$e .no:::so .a"l1noço" e de
pois de te-los convidado a assim fa• 
zér tal'llben1, todos nós cou1e1uos al
guma coisa, e por essa razão nã'o es
ta1nos nesse 1nomento passando por 
privações alguma. De outra parte, 
11ão 110s reu11i1110s aqui a fazer uma 
exiblç:ão 'pll_blica· ·e nossas virtudes. 
No entanto, nesSas u1tin1as semanas 
surgir"a111 indicios de que, enquanto 
1165, no nosso pafs. pud43n10s nos Con
servar be1n alimcntadoS, o; nossos 
a1nigos· na Eu:_-opa passan1 fon1ê, e 
apenas alg11nias centenas de quilonie• 
tros. ·de distancia''. 

Rayon de modas;·. CLa, sobreloja 

CASA ANG:t0-,8:RA.Sll EIRA· 
. ·r.·, , .. ,,. 

~ucéaaora de ~A'.PPIN STORES 

·----------------------------------'-

IMINENTE O ASSALTO FINAL SOVIE
TICO AOS PORTOS D,E DANlZIG E STETTIN 

.. Stolp, importante' 
cairam em poder dos 

entrada de Berlim 

]unção f erroviâria na 
russos 

Reina 
Luta-se. 
,O Ci,IOS 

J>omerania~ e Sch,laus 
-em. Kµestrin; porta 'de 

capital alemã ! 

?.lOSCOU, (De Duncan Hooper, cor- russas es'tão e,ncontrando mais·, lama 
responde~te espec(al da Ageneia Reuc · elo· que g·e1o: A cren': ~ era! ·a.<1ui"ê. a 
tersJ - De acordo com as ultimas in• de que- a· lama· da prima.vera ~-a-)vez;'-
9icações_ as fo1·ças dos niarechal Zuk- reta1·de o· progresso-do···eiet.cit'o rü&so, 
hov e Rokossovsky estão esta noite s<> mas ·não exercerá· qualqu"r ·efeito ·apre-
1.-n,r,ara.ndo para assaltar os portos çiavel nos planos ofensi:-•os soviéticos. 
halticos de Stettin e Da,,tzig, I:stá ·s,, As dificuldades n::ts coniunlc:.ções so, 
tc,rn~ndo cada vez mais claro que· o·s vieticas serão sentidas princ!palinente · 
ru:-:~o;;;: estão dispostos a capturai- E>:S• fora da· Alen1anha;·· 01'fd"e · ein ·. ár·~as me::. 
t,is duas cídades o mais depr<,ss·a pos- nos· p·ovoadàsc-as í•od·ovia:s-"tll':o ·sãó' tão· 
sL\·el, · 1nesrno que !ssv iln!•li!'.lue nurn desenvolvidàr:-. 
adt::~n1ento tcirnpor::f.~'.c, ,1a 1:qufaacáo ·A~ informa<';Õ~s alemãs sobre a luta 
cr:> ag'1:upan1ento aJ~,,1:1.0 cereado nO na. "frente de Berlim'' continuam- a 
ncrdeste da Po,nHan'a. não encontrar confirmação em Mos-

.A batalha de ~tcliin tni.c1ou ·se 011 cou, · ·· · 
terra, no n1ar e no nr. As ·tr-:>pas de E~'l'RARA.JU E.i.•I· S'l'OLP 
assvlto e os veteraaos el·.s tan,Jt:e.s ~e l\fOSCOU, (!buters). - Uma· ordem 
?.'..tkho~.r ir~Qmperam e.11 Altdà1n nà do dia do m:~reéhal:- · Stalir. ,anuncia. 
n,arp:em orientai <lÓ •,st.u-cr!0 <lo O~H. que as tropas so'l!'ié:t:icás C<'>nqulijtara,m 
d.O ludo oposto e ancl1as a :, -.1u;1 0rne·- Stol}), que· fica n~·=·· I>çmer~;n,ia-. a···16 
tro~, e meio de Slet.t.in. t,lRt~J.S c~e quilometros do Baltico:-
aviões estão infligindo pesa elas llai- A IlllPO:::tTAN'CI:A•· 'iJE S'l'OLP 
x_i.: ás tropas quf' ten:ru f1.;;;,- ,.,,-~·- MOSCOU, (Reuters)· :_. Stolp, é uma 
Yés tlo estuario do ·J·l1r e clestri;.'.:can1 importante iunção -na rodovia é··fer.: 
um dos principais pl)n• . ...., 8 t!e cr;.u·a-- rÕvia costeira entr"e Da.ntzt:; e- Stettin; 
nient.o, pe1·to de Altd•tum. A fo-ça 48 quilometres a nori(•ste !lê• Kueslin. 
a.M·en, sovietica está tau11J~111 a1.:r-...ilh.n- ~ua captura ·slgnit!Ca que ftokossovs-
du o incessante 1n,l,rt~la1Úent.:) ,;.Gs ,.(·r.- ky cortou praticamente l'.11 dois o 
t1·<s ferro e ro<10·1ia:i,s da ar~a oc bolsão alemão nô r rdeste da,Pomera-
}:tettln,_ que se anun::Ja e~taren1 .:rn- nia. ExiSte·. a"gora tpénàs ·u111···côrre .. 
gc.-s'!:io_nados pelas i:vr-: ts nl·~lLL:Í.s f";ln dor de· 10 q,· ~lôm$tros- de largura .en:.-

·1·ct~1ada, Navios de F,·.1err,;, ~thnnã!>s tre as forças.ru .. sas que· se --enco11tra111 
estão operando na. 1ag,>:1. ,;1,. Ste·,t'n, em Stolp e .o litoral do ·Ba' ico, 
nu;.r.a tentativa rle au ~-1~!0 fts st:as·.tor- LU'l'.A..-SJJ EM KU . .;STRlN 
\'·a, " numerosos del.es têm s.,fo ele~- STOCKOLMO, (Reuters) · . "Um 
tau:dos. contingente russo iri-on1peu ·em Kues-

Os alemães estão concent,ando todo trin, na parte cen_tral do Od~,-. do. ia~ 
o seu poderio.naval disponivel no ,-s- 'do· 011osto ·a:e''Bérlí1Íl" - anunciou a 
tuario do Oder, preparando-;;e ;11>a· emissora de · Berlim, em -frra.diações 
rentemente para .enfrentar qualquer ,feitas ·em lingua ing·J.,sa . 
tentatiYa sovietica de cruza.r o e~tua- · O locutor alemãt> declarou o seguin-
l'io. Outros navios alemães enúon- te: 0 bepois de ter sid_o re}ÍelldO dezes .. 
tram-se ao largo <lo litoral da t,ain. ºª sle vezes, ur grupo ·ue báta'iha s·ov.ie• 
Pomerania. · \ico atingiu a e·xtremidade'' ua; cidade 

:Na frente de Dantzig .as trepas rle Kuc, n, or.de · agor se desenrio-
avançadas de Rokossovsky estão ago- Iam violentas 'tfalha-s · ,1e 1·ua;'. 
ra lutando no interior da anti;l'a "zo- lll11XEX'l'E A BATALHA PELA POSSE 
na ,do Estado Llvré. Após um rapi- UE S'J'E;'l''l'JN DAN'.l'ZJG 
elo avanço pelo sudoeste, se enon:ram MOSCOU, (Reuters) -; Os -alemães 
agora â vi_sta da cidade de Dautzig, estão concentràncl- todas as f~r~as n.a-
Os canhões sovieticos estão agora l,om- vais no estuario . do .Oder, temendo 
bardeando os pontos fortes ,,;,,mães aparenter.ente' que· as !orças. i·ussa:a 
nos suburbios da cidade. Rokosso'vsl<Y fa.ça.mum a tentativa de, cruzamento 
esté. estendendo um arco ao redor de em massa -do 1·io e dêni inicl ·ao as-
Dantzig, J>or meio· de uma serie de salto direto a Stettin. 0 11tras belona-
gÕlpes relampagOs, que levara·tn sq1s ves alemãs- mantêrrÍ-se ao largp .. ~da 
tropas atê distancia n1uito pequena ;1,. ~)ata ... ?i \ra.nin. 
ela rodovia costcica, que liga Dantz1g Enquanto· isso, as."foi'ças d"o mare-
com, o_ porto de Gdii;ia, mais a o~ste, chal Roko.:sovsky e11tr,.ram no a!lti~ 

G1·ande presa de guerra foi captu- go · estado liv e de Dantúg 'e· "f•c\am••: 
l'ada nesta Ultima CRmpanha baJtica, rapi<lam•nte. ele sud·estê, ' . 
pelos ·.exercitos de Zukl1ov e Rokos- ~r,u,.UF-f ·DA AVIA()AO 
SO\'Sky.' .SOVIE'l'l(\!_ 

Uma formação da. cavalaria, operan- MOSCOU, (Reuters) - Aviões. so-
do na frente de Zukho·:, capturou 2 vieticos voan.do·em-forma~õ,s ma!-il)as 
mil -vagões fei'rov!arios e dezenâs ele···. aüiéá.fil .. imptédõsa:-ménte·" ·'·a:s·--~éo!Unas 
locomotivas .. Dantztg promete afere- alemãs e ·mfug·a n<> estuarib do· Oder, 
cer quantidades ~inelc. muito .maiores tendo destru do -uma' da:i p~,it ; prln• 
de suprimentos, a menos que a guar- cipals sol:-:< o rio, nas proxhnídades 
nição alemã possa resistir muito tem- ,le Alt,1 •mm, centro .. vita4 -de coniu-
PO. aos exerci tos vermelhos, tempo su- nicações ,·obre o Oder, do 1, r' oposto 
fletente para completar·extensas demo• de 'tettin e d?minado toda · v!zi-
lições. Até recente1 .. ente, a cidade es- nhança estt'ategica ··dn e~tuarfo do · 
ta va cheta 'ele estoques de equipamen- Oder. Os aviões ·russ'os c,ntinuafr seu 
tos de toda especie, pois era a prln- martelar . ,cessante'' das' estradas rle 
cipal base terrestre e marítima a!emãa fet·ro e - de rodagem da região· ·ae 
no flanco setentrional da frente. Stettin, .. as ·t.tuc.:~ estã_o, · "rav·ncacla~ 

os· despachos da funte falam .nova- por grandes contin ren'..~s de t~o;~a.s · 
mente· sobre· a. 1 u ,,. na Prussta orlen- alemãs ,em , etirada. · 
tal, onde outro agrupamento, .aJe_mão · HITLER VISITOU A FREXTl:: DÓ 1 

cercaelo e~tã sendo aniquilado a su- 1'1-Eii · 
<loéste de Koenlgsberg, Apenàs uns STOCKOLMO, (Reutévs) Am-
24. quilometres da auto-pista. Elbtng- ,,1 iando suas. fnforrnac;ões ·sobre· \ vl-
Koerlts'sberg a.inda contluam em poder sit;: do chanceler -Hitler A frente d<• 
dos alemàes e as tempd;tades de neve Oder, à ag~ncla oflcjaV alemã .b: N:·B. · 
11ão estão imp,·clindo a firme ellmf- a.cnscento\l. o Séguinte: ·. ·· 
naçãJ do" restantes pontos tor:es· ale- ''Por :·ocasião· de su; .;,[sita ã frimte 
mães, P;,.rece que est' . !rente o do Oder, o chanceier. Hitler. convim-
degelo em quasi toda a frent,. russo- ceú-se"'·do mai;/nifi~o- morar áa's· tro~ 
alemã.·!>· em 111uitos setoi·es as tropas pas alemãs e da etJcacia. da1,: medidas, 

• 

. dê ·defesa,,germanicas tomaelas naque" 
.Ia/frente", , · 
B,ERLilll , A VISTA DOS. VANH.õll:S 
· MOSC'OU, (Reuters) - A emissora. 
'locá!. ·divulgóu · ás prim~·ras horàs ·. de 

· -hoje que "Berlim está á vista das bõ· 
ca;;; de -fogo da artilharia do marechal 
_Zu.\:hov, que ultima os preparativos 
pa'i;a o· ataque inicial_ á ca1,ital do 
H.e.ich", · 
OS SUBt;RllIOS DE. D;_l\'TZIG JA ES,. 

'l'ÃO SENDO BOlllBARDF.ADOS 
. MOSCOU, 'Reuters) - As- ultimas 

informações recebidas nesta capital 
anunciam · que as forcas do marechal 
'Rókossovsky, avançando sobre Dant-• 
zig de lado sudeste, já. a vis taram a. 
cidade. · · 

-Os-.canilões sovleticos já. estão !Jom~ 
bardeando os pontos fortificados ale·· 
1:1ães . dos sub·•rblos de Dantzig. Ao 
<:J.UfÍ parece, o 1u-,rechal Rokossovsky 
8"ecidiu ir diretamente a Dantzig, dei• 
xando Gdynia e os demais agrupamen• 
tos aleniães para serem at ndido9 
mais tarde. Enqua~•o isso, as noti
clas alemãs so·bre o desenror.olar da 
luta na· frenter de Berlim não foram 

. confirm~.das; 
PANIOO Ell DERLIJ\l 

.. ZURICli, (Reuters) - R!ugiado!!I 
· alemães· .cjue procede mde Berlim e 

que alcançaram a fronteira SUÍÇO• 
alemã, informam que a situação na ca~ 
pita.l do Reich é de panico, diante de_. 
u miminente ataque russo. ' 

"Berlim es¼ agora ·dominada pelo 
cá.os e ninguem se entende rnais ali" 

disseram esses refugiados que 
acrescentaram: "Hitler e seus lide• 
res estão éspavoridos e procuram re• 
fugi o _nos mais reconditos recantos dÍl. 
Alemanha". 
C.UU SCHLAUS, A 3:i Q.UILOJIIE'l'ROS 

ãJE li:OESLii\'G 
. MOSCOU, (Reuters) - O comunica• 

rlo sovletico de hoje confirmá a con
quista pélo exercito vermelho da ci
dade·' de Schla11s, 35 quilometras a nor. 

. dêste de Koes!ing e c11ja queda on• 
tem fôra. admitida pelos alemães. 

COMUNICADO RUSSO 
ll!OSCOU. (Reuters) - o COl'~Unlca• 

do oficial divulgado hoje pelo Alto 
Comando sovietice, ap6s repetir a or
dem do dia de Stalin, anunciando a 

· conquista.. de Stolp, diz o seguinte: 
"As tropas desta. frente tambem 

ocuparam a. cidade de Schaus, Rlegen, 
Walde ·e Stolp-M. ei;d, assim como 
m:J.iS de 200 outras localidades habita• 

. das. 
No dia · 8 de marco' as tropas que 

operam nesta area fizeram mais de 
1.500 • pr_lsione/rps.. ' .. __ .,. 

Na direcão de Stettin nossas. trop.as 
continuaram ·.ª travar batalhas pela. 
limpeza da rnargAm oriental do Ode1• 
e ·conquistaram certo numero de loca
lidades. No dia 8 de março as tro• 
pas da 1.a frente da Russia Branca, 
capturaram 3.000 oficiais e soJ.1ados 
Inclusive o comandante da. divisão d~ 
inf;rntarla, Baerwald. tenente general 
Reifelt. , . 

Nà · Hungria, a nordeste do lago 
13ala.ton, · o ir,hnig·o continuou a ata
ca,r com grandes formações de infan
taria- e_ ·tanqués, tentan,10 irromper 
até o r•rnübio, No ellà 8 de março, 
neste setor, · nossa. tropas destrulram 
ou inutjlizaram 70 t..nqn•s alemães. 

""'~ outros ·Sétores ela frente regis
.t~acam-se .âttvlclades1 e reconhecl
i»ento e lu(as·de imporkucia local em 
eifrtos pontos. 

Ontem, em todos os setores da fren• 
tê .. f<>J"am · destruielos ou inutilizadb!: 
12-~ tanoue.s e abatidos 61 aviões ale~ . 'n1ães", ~ · ·· -· ·- ____ ........ -= -...:...~ ___ .;_,. 

.\ 
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COi:iH-tP. DE OLIVEIRA São ·Paulo, 18 de :Março_ de 1945 
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NUtL 658 

j llorntão iDDlifi[ia A diplomacia misteriosa do Kremlin Mais 
Qua-lqucr dOG jornais 0-U-d-as-e-miss-O• aos pregadores da Quaresma ·tc>·,::..f?(){ •.·•./\t··'v-"''\':'y·;.- . 

uma de Oumansky 
ias sovicticas - não nos lembramos 
bem, e não vem ao caso, já que Já é 
tudo "dirigido" ,;: exprime o pensamen
to oficial - desfiou uma. longa catili
naria contra o vaticano, com o funda
mrnto de que este estava salvando aos 
poucos toda a camarilha fascista, entre
gue presentemente à exacerbação da 
vindita pop!lar. Esta acusação vinha de 
envolta com urna serie de reminisccn
cias historicas truncadas, sobre o Tra• 
tado de Latrto, e outros episodios refe
rentes às relações ítalo-vaticanas sob· o 
regime fascista. 

cerno de costume, as agencias tclegra
ficas se encarregaram de transmitir pa
rn, o mundo inteiro essa cantilena. 

* * 
A memoria dos sovieticos é curti. EJe:,, 

dizem que o Vaticano apoiou o regime 
fascista na Italia. De fato, a Santa Sé 
não recusou nenhum dos gestos em qu'e 
L' regime fascista· Jhe estendia sua mão 
colaboradora. Assim, por exemplo, não 
recusou o Tratado de· Latrão, nem a le-. 
giblação familiar inspirada nos princlpios 
cristãc~. nem o reconhecimento da lgre
je. pelo Estado. Entretanto, a despeito 
disto, a Santa Sé jamais interveiu na 
pclitica italiana. para manter o 1·egime 
fascista contra adversarias interiores. E, 
mais do que isto, manteve uma atitude 
de inalteravel protesto contra os a.busos 
do regime, protestos estes que se torna
"ªm mais intensos à medida qljc o regi
me desenvolvia suas virtualidades to
talltari&~ e enveredava pela política ca• 
tastrofica em que acabou encontrando. 
seu fim. Assim é que a Santa Sé proi
biu aos dirigentes da A. C. italiana que 
se inscrevessem no Partido Fascista, en-_ 
frentou em favor da liberdade espiritual 
de seus filhOs italianos a luta tremen
da que· culminou com a l1istorica · Encí
clica. "Non Abbiamo Bisogno", protes
tou ostensivamente c<;mtra a alian:;a 
teuto-ítallana e deplorou de modo oficial 
as ·visitas ll.!)Oteoticas · de -·Hitler a Ro
ma. Tudo isto com grave rl?CO, enfren
ta.ndo uma · c.~mpanha resferida com 
todos oo recursos da tccnica totalitaria, 
sei . e só para estar à altura · de 
sua. divil1a missão, e defender os prin
cípios catolicos contra tudo e contra 

(Conclt1e na z.• oag.) 

U1.1 despacho da N. e., 11rocedcn1e 
da Cidade do Vaticano, diz que, cm 
um discurso preparado µara a au:IL 
eneia es'pecial conced1da aos prega. 
dore1 de Quaresma, Sua Santidade o 
Papa Pio XII. exorta aos Sacerdotes 
a qu0 em suas instruções pastorais 
salientem a eficacia sobrenatmal dos 
Sacranientos· e para q·ue expliquem o 
sentido elos ritos sacramentais, como 
meio· para a elevação e santificação 
da vida. 

O diseurso do Santo Padre pede 
aos pregacioi·es de Quaresma que ,ie. 
cliquem particular atenção, em pro_ 
\'eit, das. almas, aos SacranHmtos <la 
Pcni~encia, Extrema. Unção, Eucaris. 
lia u l\Jatrimouio. Sua Santidade cl,2. 
piora à. franca campanha· cm favor 
do divorcio que começou a maiíifes_ 
tar.se -em certos periodicos íta!iano~. , 

A indisposição· sofrida pelo Santo 
Padre impediu que ele pronmicia;;se 
pcssO'almonte o disç:urso, mas· seu 
texto completo foi publicado por 
"L'Osservatore Romano". 

Ao rcfcrir_se aos: males do divor
cio, Sua .. Sai1tidade chama a atenção 
sobre o fato de-cque a atual ·1egisla. 
ção italiana nãoi contem disposiçõss 
que autorizem ·o diV[)rcio, mas "que 
em troca e . desgraçadamente, come. 
ça manifestar.se em certos periodi. 
cos italianos, uma campanha franca 
em favor do diYorcio, com. o perigo 
que, por irreflexão, se -caia no erro e 
se. fomente um movimento contrario 
à natureza, à Lei Divina e Santa Lei 
de Cristo". 

O Sumo Pont:fice continua: · "Os 
fieis devem reconbec.cr três coisas: 

''1 -· Não podem contrair matri. 
monio Yali<lo e verdadeiro a menos 
que o façam segundo o prescreve a 
Igreja. . 

"2 - Um matrimonio valida1Í1ente 
cmitra!do, ·entre pessoas lmtisaclas, ê. 
por esta ·mesma ·razão, um Sacra. 
mento. · 

'·3 - Este matrimoilio ,-:i.lido·. entre 
pessoas ba.tisadas, uma v0i eo11sn. 
mado,· 11ão pode ser dlssolvido pol' 
nenhuma aut.oridádC,. por 110nh11m 
poder da terra, por· nenlrnma rn;;'ão; 
som011te o dissolve a 'morte". 

Ko historico pab~io dos cza
res, hoje profanado pela presen
ça dos ditado:·cs bolchevistas, 
dcsenvolv.cm-sc as teias u1iivcr
sais da conspiraia comunista. 

O mundo comc\a a se. sentir 
livre. por fim, de seu inimigo 
~a pi tal, que foi o nazismo. E. 
extenuado pelas lutas, espera 
sofrciamcntc o d:a d;L vitoria, 

que lhe trará. os. tão ah'nejados 
dias de <liste1~são ·~• de paz. A dí
plomacía sovietica. conta. com 
essa uni versa! extei1Uação, pa
nt fazer pi·ogr.edir por toda a 
parte a p~opaganda bol2hcvista. 

Sob:·e o cadaver ainda quente 

do nazismo, devemos apres
tar-i10s a travar, logo depois da. 
vitoria, mais uma luta, ·que. será 
contra a tirania· vermelha, legi
tima.irmã da tirania .parda con
tra a qnal combatem na Europ1 
~s valorosas forças· da FEB. 

ao Exino~ Arcebispo 
disso como pele de 

explicação 

fez grandes elogios 
Rica, para servir=se 

Uma 

cte costa· 
ovelha ....., 

1 • 

De São JoH.é Costa Rica, atravez 
da N. C. - Qu~ o sr. Oumansky nn. 
tigo embaixador russo no Mexico ti. 
"esse cm elevado conceito ·a 'Mo:1s. 
Sanabria não pode jamais significar 
que ele se tenha tornado commüsw, 
refuta a revista "Eco Catolieo" d.esta 
cidade um artigo temlencioso publL 
cado no diar:o "La Prensa Libre". 

Anteriormente, "La Tribuna'';I tam. 
bem desta cidade, ~1avia publicado 
uma nota afirmando que o falecido 
Embaixador Sovietico no. Mexico, se. 
nhor Constantino A. Oumausky, "ti. 
nha a Monsenhor Sanabrià-éomo uma 
das mais brilhantes figuras da Igrçja 
Catolica". ·Imediatamente "La Pren. 
sa Libre", cm artigo intitulado "La 
semana cn solfa" mostrou-se escan. 
clalizado pela informação s{)b1'e o 
Exmo. e Revmo. i\Ions. Victor Sana., 
bria Arcebispo de São José. · 

"Eco Catolico" inicia suà refutação 
com as palavras "Era o que faita. 
va! diz o comentarista (da Prensa 
Libre). Quer dizer que Oumansky, 
sovietico comunista, contrario à nos. 
aa fé fizera um elog'o de Monseiihor 
Sana bria ·,. E con tin úa: 

"Acaso não é proprio de um ho. 
mem de . talento reconheces· as boas 
qualidades· do inimigo? A Igreja Ca. 
tolica mereceu em todos os seculos 
louvores de seus proprios inimigos, 
Seus luminosos ensinos, slia justiça, 
seu est11pé11do heroísmo, sua cari. 
ctacie . àrrimcaram aplausos de seus 
maiores adversarias". Cita depois 
casos conci-ctos de estadistas não ca. 
tolico:;, que tem tributado homenagem 
ao Papa e pergunta: "Poder.se • .ia 
deduzir que o Papa por isso defcndá 
ou favorçce as ideias de seus inimi~ 
gos em questões doutrinal'ias? Não 
seria mais acertado dizer o contrario, 
isto é ·que a Igreja aproxima por 
essa forma de seu gremio ~qucles 
mesmo qtic a combatem? ' · " 

"?ronsenhor Sanabria não cuidou 
jamais de absolver ao comunismo; 
condenou como tal repetidas vezes 
0 comunismo doutrinario e pratico, 
como o fez a Igreja em todo o mun. 
do ... Que Oumansky tivesse em alta; 
conta :Monsenhor Sanabria, não pod~ 
significa1; que este se tornou comu. 

nista. É ilogico". 

SEMANA COMEMORATIVA DO CENTENARIO• 
DO APOSTOLADO DA ORACÃO 

Programa das confer-e11cic1~~ pr.()movidás 
pelo" Centro Frederico Ozanam" de Santos_ 

A · · ·· ·A ,. d s J ; Patrocinada pelo "Centro Frcderi. 2) O homem e a maçonaria, pelo 

P·u·· rez· 'a· n· ge 1c·a ' e os· e co Ozanam" da vizinha cidade de sr. Constantino de Menezes; . 

.. 

· · · .. ·.. . . .· -· .. ·•· ... ·· . ··... . . . . · . . .·. · •. · · .. · . , . Santog, vem se realizando uma serie Hoje·: 1) A Cruzada Eucarística. €1 

Go~(lREs~o EU"ÍlR. ,~r1f'lo u··n . . de solenidade:;,, eomemorativas elo º Apostolado da Oração, pela srta. mJ , u JP. () U ;J primeiro ccntenario do Apostolado <la Conceição Aparecida Vasconcelos; 

º
{'{' A · SE!i!'j0Rl1 · · · · · Oração. 2) o· ti?osofismo e· seus fundauo. 

SUllif(IBIO N ylJM llíl li lvo mês de março, quando os raios do José, escolhido .entre mil, designa.dó Foram pro.nuncüidll.ll .. n.a sede da so. rcs, pelo sr. dr. Antonio Ablas Filho;-
/ifü-l so!; 11;ci.is ,bra1ii:ia.s·, ... "·c ;sÍtaves, Ca/iti[l(J,m P.or · .i'n,tervençáó. ·uiiraculosà..· da - Pr.o.·viL s l · E' R 

...AIJYIDADES DA .. CONGREGA~AQ 
. . DO VERBO DIVINO 

· · ' · · ciedade de Sifo .Vicente .. • de Paulo, à. 3) · auc açao ao. .xmo. e e.v.mo:· 

ªE lºURnEs menos ª· lux. 1tr/.a?Í.Ü; :v.qgetá<Jã.D ;(,OS. tro~ deú.cia., <f O ·7'ustf) a,° quem .se havia·'d<l D · S S p I! · · a.v. Ro.c.lr.igues · .Alve. s .. 3.1 ... :1 •..... à.s 20,15 ·si0:--:Bispo · iocesano e a . . o apa, 
. . . .. • . ,pfccis,; twi -Jir.fo 'brii,nc;ó .. e·. formoso des-· 'COÍr/ij,,r. esta sublime ·,nissâo. . ' l Hº rt d 

Confcrmo tem .sido antc1:ior1µente, ponta, imaculado, •.•, gretes de. J\CVG_ Esposo de M<tria SantLsima· era )or:: '-coÍ1feren.cfas, sob Ós seguintes t~ma_s: Pio XII, pelo dr. Manoe ipo 1 ·o. : O 

~mmçt4d~, m1,.1izar-se-â . nos .. dias. 5, ,tpena.s•se _ClilCO 1{11!: 1\~iJ.estoi"'(·. ç_oso qÚe ltou ê.s~·étttre ci1ii60/11,11íà-.cer-···. D'·1 -. 11: 1) .· .. N~turez~····. odgcm . e ReN; Ato . variado,, pela .Juventude, 
0

(' •• 7 e . 8 c1é ·.· âbÍ·il p. f •. o. 1 ,ó Corig'Í'e:sso'' •. ..d.i1tf:'.,.ql{,e,·:1Jdo,l ' .. •· .· :;:o Pf'r:iif."!-Ci v,,:;.. ,fa,.;eq:/.iaç~.'4,,;; 1,:irftt®f:· e,,.íie' $,ei.Ume;~<- - P·.i:itÍêf tio". ApoitíHl'ffd'õ<t-"/Í".il:.·~.·. tf't'iitãlf;>·11e':.: '··FeniiÍ1i.11à- ca't. ol.icil; ºil'iffOqíxia-lP '. ,J, : ;·,. ',. ·. 

· 'flan.screvemos de "o cooperadw 
J\fü.iio1íario ", editado pela Acaden1ia 
llfü;siona1,ia.. do Seminario do. Esplrito 
Santo; da co11gréga~ão do Verbo Dlvi-
110, as seguintes noticias sobre eisa - bc
nemerita. Sociedade: 

Nova Guiné: Noticia proveniente dts
se.· missão afirma que o·Revmo. Pe; Baa.r, 
de nacional!da-00 holandesr, foi nonwa
do Administrador A postolico dá Nova 
Ouil1é Oriental. Mons. José Loorks con
tinua desaparecido. 

iiolanda: Consta que o grande Semi-
11ario da SVD nei;te pais, s. Wilibrodo 
em Ueden acaba de ser dinamitado e 
reduzido a w11 montão de ruínas. ltl 
que térâ acontecido com os outros Se
mtnarios'/ 

Aiucrlca do Norte: A Madre Superio
ra das Missionarias Servas do Espírito 
Santo recebeu um minucio50 relato da 
catastrofo de ·que· foram vitimas os nos-
sos mlssi011arios da Nova Guiné. ElS · 
ai;;uns to picos: "Pelas 9 l1oras reza
Yam alguns o intrito: "Sombras da 
morte rodearam-me". : Eis que se ouviu 
o grito': "Aeroplanos, Koki". Eu pule! 
jJOr debaixo da coberta do navio. ·Na 
mlnha frenw estavain as multas, rezando 
c:Óm toda a alma. Atrás de mim as 
Irmãa. Chovia bala.s Em breve senti 
uma coisa quente escorrer-me pelas 
costas. Recebi dois estilhaços. Estava 
banh~da de sangu2: Quando ergui. um 
flJUCO os olhos vi que o pé da Irmã Is· 
bàlda estava pendurado só por um pou· 
co de pele. Na minha frente uma me· 
11ina gravemente ferida.: Um Padre se 
leva.ütou e deu a extrema unção. Atrás 
de mim a Irmã Hermengardis morta, 
àepois a Irmã Lovolina tambem, Irmã 
Patrick, sem cabeça. Em cima só mor
toa e feridos. Eu não podia ajudar os 
feridos porqu~ não conseguia ma.is fa
lar inteligivelmente". (Irn1ã Alexis, 
S. Sp, . S. Australia). 

No semlnarlo maior de Techny, na 
festa da Natividade de Nossa Senhora, 
28 jovens receberam o habito da Con
gregação enquanto no mesmo dia 16 no
viços flzeram os seus primeiros votos. 

Como em recompensa. dos 20 misslo• 
11.arlos .que deixaram a patria pa.r,a re
consti-ulr a missão destruida da Nova 
Guiné, 25 Diaconos receberam este ano 
a . ordenação sacerdoial. 

Argentina: Em Pilar, a 60 quilome
tros ·. de Bneno5 Aires foi · erigido mai~ 
um Coleg!o Apostolico para a formação 
de futuros missionarias do Verbo Di· 
viM. 

Brasil: O antigo Projuvenato da SVD 
em Ponta. Grossa. (Paranâ) foi elevado 
a dignidade de Juvenato, com cursos 
completos de g!nasio, sendo nec-.ssaria 
a . construção de um grande e espaçoso 
edifieio para alojar o numero crescente 
de -juvenlstas. 

Em carazlnho (Rio Gra11de do Sul) 
fundamos mais uma Escol'.1 Apostolica 
principalmente para receber as vocações 
tão florescentes ne6SC Estado. 

No dia· 2 de fevereiro assistimos, no 
Semiila-rio do. Espirito Santo, a toc~nte 
cerimonia da tomada de. habito. de no
vos noviços Clerigos-: · que o seu c,;em• 
plo ~traia dezé1Jas de moços que por es
te niundo afora andam a cata de um 
ideal digno das suas aspirações juve
nis. OJialâ. o encontrem na senda da. 
subli)ne vocação missionaria! 
· n.<1 · dil!! l,Q -de m.a;rçQ ~QJ!Y.e 3 ~n~_ 

Eucarist-ic,.1 eh Sanatori.o Nossa senha- 11ão -sé.-.e11Jeite 'cLe,peqttéii(is · molt(4s ,icr.: tosi 11am rNe a fa.11iilia-m-0delo da éris- . 
r?, ele Lour<:les, lios:Jital ,úantido· . pelá -cr/c&. é/a.ras,. on.de e'ie.C'(!.merge. atnda inafo , taitdade O )'osse desde a siiá conlititui•. la sra. D: :E,ster Vasconcelos Saütos; · .,. · · · 

· bran .. co e cncat1.tad .. or. . . . . . . . . ção. · · ·. . .· . 2) A fé é ato da. intcl.igencia, pelo 
A~5istencia Vicentina. P 1 th t b. 17 1 , t • _,_ d' d. llevmo. sr. p 0 _ Neves ela Liota Viei. 

emissão dos votos para os 17 Fr.atres que 
terminaram· agora.· o Noviciado. 

Aoadtmla l\lissionaria :· A campanha 
d0 ~é'10s entre as Revmas. Irmãs p·odu
ziu oÚmos resultados. São numerosas 
as. remessas que· frcquéntemente nos che
gam às mão~. Felicitamo.1as pelo z;:,lo 
com quo acolheram o 11oi,so apelo. Náo 
sem .. menos .es?(lrariça. dirigimós tambem 
as nossas vlst'as' para as entusiastas Fi
lhas de Maria, estreando entr~ elas es
te mesmo campo .de apostolado. 

Diversos presentes ( selos, roupas, pa
ramc11too:. di.nh.eiro) têm sido -e11viado3 
por an<;mlmcx; â nossa Academia Missio
naria.: · A estas· .. violetás ocultas a.gra-
decemÓs aqui, pe)1hÓi·ádos. · 

Apcstoladó '' Almà. pró Alma":' Visfo a 
livn,, presente S<;!r tão amarga p,,;ra nn· 
lhares de 1111E.<;ionarioo que,. entrn · os hor· 
roi-€5. da guerra, arcam nas missões com 
o peso de .enormes dl!iculdades, julga
mos ~er conforme. o proprio desi?Jo elos 
nossos zelosos COO!)\!radores dirigir w11 
vibrante apelo a.· toei oi para que façam 
entre si, entre ·os membros da sua faml
li~, e entre as pessoas de suas relaçMs 
propaganda pelo· Apostolado "Alma por 
Ahnr. ", 

Esperamos. que o nosso .. apelo encon
tre eco : na alma dos nossos generosos 
Coopetadores. _que tantas, vezes têm da
do provas de um nunca desmenti.do 
amor à. obra missionaria da Santa Igre
.1a. It1formações serão dadas 110 ~mi• 
na.rio do ,E'6pirito santo, Santo. Amaro. 

No dia 5 C:e abri( no altar· 1enaht· · O Y<J.lt CS .,U ero:;a · ic ciamo;ni,. 03 ·p; Ccr o que nao se POu me 17' a . 1.S• 
;Ío l1'.l púque elo snnatorio, será rzzada botanicôs; 11ias, o povo se:nprc poetico tcincia que 1i1cilcia· entr. l>Tliria Santi-5-

cm sua ignoraíi~ia -cJ,os 1.iisterios. áa. ci· 1Jima .e ,S. José., coino mio .se pode ·cal-
2' primein:, Missa, por S .. E);cia. R€vma. · cncla,"o dc1Íoml1tÓu. ~ angelica,, cular a que vai de Maria a .Jesus Cristo. o Z,. Arcebispo J\letropolitano. ás 9 ho-
r3~- As sc.ssõ~s de estudos serão efetua- I::ntrc tanta.s belezas crcadM por sitas Mas é tambeni c'êrtCJ, porque o· disse o 

mÍíos divinas, eiiriqüecidas de. suas gra- Espirito santo, que a mJJ,lhcr virtuosa 
das às 15 heras. ç_as; Jc3us antou, entre todas,. 1tma flor sera a ·recompensa d/.J que serve fiel1Íien-

No dia 8 de ebril, di>t do solene ·encer. hu.mildc e singela. Eh:trc qua1:tas. fio- te a· Deus, e o ·wsamento para estas 
ram~nb, lrn.verá a Comunhão· geral dos· rcs pompeani . nós iardins, não lhe 111e- du.a, criatura.s, tlio ii.timamente. ligiuJ..a,s· 
hc.m~11.i. e às 15 horas uma sessao fe.sti- rnce:i especial menção a que seduz pele, entrz si, foi a. procla.mação da emine1ite 
v~. sob e. prcsidcncia de D. Carlos car- tom ridcnte das· suas petalas, oit a qu:i santidade de unu; virgem confiada a wn 
ll)clo do Vasconcelos Mota. Nêsse mcs- vai -oculta sob as folhas pmtetorns, esposo virnem, a consagração da m.re• 
n::i dia, precedendo a sessão .de encerra- imagem da modestia - ;ntrificar o a,n- za angelica de mn varão - guarda e 
mcnto, com a pre:c:ença .do Apostolado IJ;ente co11i o· seu delicado per/itme. esposo de Maria Imacula'.la. 
dr.. Oração, rcallza.r-se-á nos .jardins do Das flores tcdàs - emblemas da vir- Ha, n·ão ha duvida, 11erfcita se·melhan· 
Asilo de Vila Mascote, a ina \f;i-uraçâo tude - prefirin ·o· 1.Jranco . lirio que si1n- ça entre José e Maria. Destinando um 
d~ uma esta tua do Coraçáo de Jesus. baliza a pureza. · vara. o ov,tro, o granr:J,e consell:o das Pes• 

Incorporador.. estarão tambcm presen- Ele é a flór dos campos . ,; o lirio do__ soas. divinas· ·deuerir: dizer .~ Faciamus 
te11, os confrades vicentinos, a Ord~m 1iàle ·-· E~o Ílos êa.mpi et li!iu1i1 éonvizl- ei Aif1utõrfu1n simile si:'.. Demos um 
Terceira de São .Francisco. Congr<!ga- lium rcant. ll-1). Entre oc, lírios pmcura esposo a esta virgem. e .este que. lhe se• 
dcs Marianos, Filhas de Maria e· fiéis. o sen. alimento - ele· que · se fez . ali· 1a. quanto possível, semelhante. pelç, he-

,'is 16,30 heras movimentar-se-á a mento dos puros. rois11io da virtude. 
grande Procissão Eucarlstica seguida da como o Zirio, entre os espinhos rcsi• Erat cnini Josepli faqtits in similitu-
b::nção do Santíssimo Sacramento, ~n- d.e a sua amada , e a· al111a .smita é-· dincm Virginis (S. Bernardo.) · 
cerrando-se assim esta grande ·manifes• um lírio brafrco e ·pcrfumarto1 entre 03 E' de notar O silenció · quasi completo, 
tação de fé, que pela primeira vez no espinhos da dor. dos sofrimento·· e das que sobre as virtiuies" de :i:;. José, fizeram 
Brasil ê · proinovida pelas internadas de tentações ·da. çarn.e. . os. evangelistas., Justo· ..;. é· ó uiiico eio-
um hospital. O' branco lirio, .terno e dcltcado,: cl mi• gio · que lhe fazem, e 'riést/1 · unica pala-

O Secretariado Geral funciona na se- mosa.· angelica, bela flor de múço, - co- .ira enten-deram resumir õs dotes ··de siJ,n-
. ctc da ·A6sistencia Vicentil1a, à rua Aure- mo me encanta,' como me alegra O co- tidade que nele ref1tigira111, eni· gra · ele-
Iiano coutinho, 109, 011de poderão s,er ração golpeado pela dor o ver-te,. tão vaãissimo. D, fato; os 1,ihos penetrai.-
feita;;· as .J.nscriçôes. simples, tão p1tro, seni uma unica, maii- tcs · da.fé não poderiam deixar de entres 

Nos dias do Congrcs.~o. a lqcomoção cha; nru· mãos de .S. José .... P -virginai ver, ocultas sob a designação de esposo 
para o Sa.natorio Nem;:.. Senhora de esposo ·da mais pura de todas as vfr- de iraria .....:· virum Marlae - todas• as 
Lourdes será feita por melo de onibus, gens! prerógativas que .o ·sagrô:rani . primeiro 
que partirão de Moema, Indianopplis. , E's a flor preitileta. de Jesus; _por isso entre os demais santos, depois da excel-
Para se im a.té Moema toma-se na pra- te acolheste,_ õ belo. P.endJo de. a,ngelia sa·, Mãe de ·De1i-~. O esposo da· rainha, 
ça. da Sé o bonde "Santo Amaro" ou cas, aos bra,;,11 de José para que. te.con~ diz a Lei que cr<l', por isso.1nesm-0, cons-
"Brooklln Paulista". serve, sempre tmacula,da, a ,nivea e des- tituido rei ·e. pastor à~ todo . . o· rebanho. 

lumbra,ite, b;·ancura de tuas petalas. - Nu'bente1n reginae cons:equens est 
Ange/lca ••. ~v.· bem te pai. um no17ie . regem /iert. 

OPERARIOS MEXICANOS ACUSAM A CTAl 
DE SUBMISSÃO À RUSSIA 

tão gracioso! .. Deve ser as3 itn til• l)ran, Meditando; pois, atentamene as virt1t-
ca, tão pu~a,'.em. meio dru verd_es_core~ dcs de Maria ·santíssima; o lugar que 
da esperança, a santa vi.rtitde. q_ue .. s.im~ .. lhe cóube n·a redeiÍçáo d,;. humanidade, 
balizas e que foi. 0 .mais. b.ril/ffi.nte apa~ 0 hefoismo "das virtudes ·que à. ·puzermn 
nagio do. Patriarca s . .José. , . . acima de todos os anjos. e sàntos do ceu, 

Nenhum outro símbolo diri.i ~ão bem havemos de dizer, afoitos e seguros da 
nru mãos de S. José que, sobre. ser cmi• ver<J.ade: si · esta · mulher deüe ter' um 
nentemente puro, foi r,uarr7 • e esposo dei esposo, ha dtY este ser, como ela, per- . 
mais pura de.topas. eis virgens. feil'ra, ãs 14 horas ,numa a,, salas do 

Denunciadas como fundamentais coincidendas com a 
politica europea da U.R.S.S .. , a "main tendue" · ao 
Clero e a proibição de · "movimentos que signifiquem 

transtornos ao regime burguês atual"· 
Despacho piocedente da, cidade do Mc

xico, do correspondente da N. C., infor
ma. .que o ·perlodico ."Trabalho", orgão 
da Federação Revolucionaria" Sindica
lista de. Operarias e camponeses .do Dis
trito Feder.a!, acusa a confederação de 
Trabal11adores da. · Amerfoa Latina. de 
o6edecer ãs orientações comunistas, em 
especial em seu recem-celebrado Con
gresso Opera.rio em Cal!, na Colombia. 

"A C'TAL va.i tendo fundamentais 
coincidencias · com poderes estranhos ao 
proletariàdó do Mexlco e do continen
to ", a.firma. "Trabalho", cujos editores 
estão filiados j, · Confederação !?roleta.ria 
Nacional, orsâ.nização ópera.ria diversa 
da Cónfederação dos ·Trabalhadores Me-
xica·nos. · 

"Em1 sou segundo congresso celebrado 
faz pouco ,·Jm Ca.Ji, Colombia., s\la dire
toria. Integrada. prü1cipalmente por de
legados mexicanos a cuja cabeça esteve 
Vicente .tombardo Toledanó, estabele· 
ce~ . as .mesmas · premissas. que. o Par
ti® · cwn~- ~21,. i.m .. mruia&· 

to da URSS. Preconizou no manife:,to · 
com que se fundou· a Junta Suprema 
de a.uxi!io a Espanha, premis~a5 qÚc 
m;tntem tambem . como l)latafonna de 
polttica. européia. o Estado· russo". 

"Tais são. entre outras, as seguintes: 
alianç.as com todos os sectores e parti
dos incluindo os da i·eàção mais· recal
citrantes; mão estendida ·ao Clei'o; não 
mais graves; nenhum movimento que 
signifique transtornos ao regime bur
guês atual!" 

"Os delegados mexicanos que plane
jaram tàis fundamentais ti·ans'fori11a~ões 
na cssencia e na tatica da organização, 
não consultaram ao '.ll'Olctariado do Me
xico nem aos trabalhadot'€s da centi·al 
operaria a que pertencem; e o · pensa
mento dos trabalhadore:: mexicanos, 
~em distinção de bandeiras. é contra~io 
a · scmelllantes premissas. Com os · de
legados de outros países aconteceu o 

· niesmo. e nos dezoito' povos que apare-· 
ccram ''.representados" 110 dito con
gr_~S~(), existe !ncopfor,_"M" ,,~· com ião 

. ,1l2YÍ§§imªª . .IL~J.U"ll& '.'. /' 

*. * * feito, pu,ro, adornado· de angelica vir
tude, e111inenteme1,te ca.to, soberai.a-

Entrnva. nos designios de. Deus que Cl 
seu filho u;nigenito na.scesse de· um.a ~;r~: 
gem ·puríssima.' mais que todru aureol(l~ 
da pelo nimbus da· santid.ade. 

.E;r;posta aos preconceitps do .. pOPfJ,. a 
arca onde se deveria encerrar o pre
cioso tesouro, precisava de mn gu.arda, 
e que o fosse fidelíssimo. A ho~rit de 
Maria Santissima exig!a um defensor, 
para .que não ,lhe -.. mac.ulasse a .calunia, 
sempre invejosa, a. santid.ade d,,, repu
tação. 

ASILO , · SÃO · LUIZ 
o a.silo de São Luiz, situado no 11111• 

nicipio de Caeté, em Minas Gerais, re
centemente reconstruidó, graças à.os do· 
nativos generosos do povo da região, 
encont1;a-11e, · atualmente,· a.travessando 
uma fru:;e' de grande.s dificuldades fi-
11anéelra.s. 

o ·asuo São Luiz, tundadci pelo Exmo. 
F..evmo. Moru;; Domingos Evangelista 
Pinheiro, . vem · sendo eficientemente qi
rigido, l)élas Irmãs Auxiliares da Pieda
de; que pedem à carlciade doo -fiéis de 
São Paulo, um pequeno obulo. para o 
sustento · dos orfãos que abrigam. · 

Ot,imame11te (mp.res•o: contem o pre
Ctiria l\1etropolita11a, à, rua de Santa 
:rçr~m. , 

.. , 

111ente. sai.to. 
D. DUARTE 

SOLENE·· VESTIDURA .UE BA· 
.T!NA E ENTREGA . UE MEDA· 

·· LHA A 81 NOVIÇOS 
SALESIANOS 

.. Realizar-se-â .· amanhli, festa; de, f:/Ko 
Jcsé, ::às 18,30 horas, na Igreja de Nos
s\,. Senhora Am;Uladora, a solene tomà
dz de .batina e recepção da medalha de 
81 .noviços salesianos. 

1 Esse ato · será a melhor comemoração 
do cinquentenario dá morte de D. Luiz 
La$a.g'na, ·Bispo·. Silesiano · Missionarlo, 
Fundador d.a Obra. de- D. Bosco no 
Brasil: 

Para. maior pompa. e esplendor, e para 
homenagear tambem o , Revmo.' Sr; Pe, 
José Reynerl, Repi;esentante . do Reitor 
Maior ·na America. do SÚI, foi ·ele con
v !dado para. presidir o'· ato religioso. 

Alem dos Cooperadores e ex-alunos es
tarão . presentes iso sàíeslanos· de São 
Paulo e dos· arredores, os a:1unos inter-
11os do Liceu ,Coração ·ctc. J~sus _e rci:m~
~~tru.lli~§ .ge; gytta.s -&MM §~~§.í -~ 

ra; 
Dia 12: 1) O Apostoládo da Or:L 

çii.o, il.uxiliar providenc:al da Ação 
Catolica, pelo dr. Antonio Ablas fl. 
lllo presidente da Junta Diocesana 
ela 'Ação Catolica; · 

2) A soêiedade de São Vicente de 
Paulo e sua obra essencial, pelo sr. 
Reina.Ido c'1·uz, presidente do "Centro 
Frederico Ozanam"; 

D;a 13: 1) O Apostolado da Ora. 
ç§.o, eficaz para a conversão das :il. 
mas pela srta. 111. C. Lear; . 

2),. O espiritismo e a reYelação, 
pelo sr. dr. l\lario l<'aria; . , 

Dia 14: ll O apostolado '.da Oro.. 
cão -e a verdadeira: devoção ao sa:. 
g~ado Coração de Jesus, pela sra. d. 
Addy Proost de Souza· Melchert; 

2) O comunismo a:teu e a religião, 
pelo sr. Ezeq~iel A. Varela; 

Dia· 15: 1) As vantàgens · espirL 
tuais do Apostolado da Oração, pela 
srta. l!Jmilia de Freitas Guimarães; 

2 l O esoterismo e a Ig·1 .. eja, pelo 
sr. Prof. Lucio da. Silva Graça; 

Dia 16: .1) A organi~ação do Apos. 
t.Qlado da Oração, ]Tela srta. l\Iaria 
Carmelita Proost Villaça; 

2.) O rot.aris.1110 e a lgreja, pelo sr. 
Jaime Horneaux de Moura; 

Dia: 17 1) A consagração das fa. 
1}1ilias e o Apostolado da Oração, pe. 
13. srta. Sílvia Freire Gomes; 

OS CATOUGOS AMERICANOS 
PREOCUPAM-SE COM OS 

MENINOS OE CõR 
A Arquidiocese ce Chicago adquiriu 

valiosas propriedades afim . de levar a 
e!eito um vasto programa de ed·•.cação 
para meninos de côr: uina esoola, um 
auditorio, um gina.slo, um salão de re
creio e piscinas de natação. Em );azoo 
City, Mississipl, na Paroquia. de Sáo 
Pranclsco, o Exmo. Mons. Richard O. 
Gero\V, Bispo de Nascl1ez, benzeu o edi~ 
ficio da Escola. de Artes e Oficios "São 
Francisco", tambem para meninos. de 
cõr, sob a direção das Irmãs de São 
Francisco. Os meninos aprenderão agri
cultura., carpintaria, etc., e as meninas 
aprenderão_· costura, puericultura e tra
balhos de cosinha. 

DONATIVO PONTIFICIO 
o Slll11o Pontlf!ce Pio XII mandou 

entregar à presidente das · senhoras da 
·A.çâo catol!ca ela Inglaterra a quantia 
de 300 Olil liras para. a .obra· de ass!sten
cia espiritual e materlltl que a 1·eferida 
Associação presta às tropas britanicas de 
licença. em Roma. 

Numa carta . de . agradecimênto d!,rigi
da. . aÓ Papa pelo Conselho . Su.perior da 
A. e. da Inglaterra, lê-se o seguinte: 
"Os catol!cos da Grã Bretanha fica
mos profundamen¼ impressionados pelas 
mànifestaçõea de paternal interesoo de 
Vossa Santidade pa1·a. com nossas· a.ti
vldades. Aqui vão tan'lbem os agrade
cimentos deste reduzido mas a,qnúra.vel 
grupo de noosas· socia:; que tem o prl
vlleglo · de desenvolver' suas a.tiviclade~r 11a 
Cidade de Pecir?, . Isto .constltulrâ uma 
fonte de energia e de 1!ncitamento tan• 
tg·~!m\·g,i~ ~mg,~ Q ,~ ... 

A SERVICO 
DO COMUNISMO, A IGREJA 

G!SMATIUA RUSSA 
A. "igreja ortodoxa rus.sa" ou melhol!

a igreja. cismatica da Russi& está se 
convertendo em uma arma politica. :t 
essa uma afirmação de Inacio Giorda• 
n!, em editorial de "II Quotidiano'', or .. 
gão da. . Açáo Catolica. Italiana, segun• 
do iríformações do serviço de "N oticia.S 
Oatolicas ", dos Estados Unidos. 

A religião cismatica russa sempre · es• 
teve submetida. aos lideres políticos, re• 
cordr.. o professor I. Giordâni; assim foi 
durante o tempo dos czares autocrati
coa, · assim o é tambem sob o prem!er 
Stalin. O citado art!cull,iita diz mais: 
"A luz . da experie11cla de seculos, que 
passue a Igreja Catolica., os ataques que, 
subitamente, os orgãos da ilnprensa. sO• 
vietica e os jornals a serviço da Russla, 
na Ame.rica e na Europa, lançaram con• 
trn o Catolicismo, apresentam seu ver~ 
da d é.Iro significa deiº. E assim conclue o 
editqrial: . "A -Igreja. de ,Roma. na ,po
lon!à, na Tcl1ecoslovaqtiia e nos Balcãs, 
encarna.· a liberdade éle esplrlto e repre
senta um obstaculo às ditaduras.· Por 
essa razão deve ser combatida. · Mos
cou, portanto, intei:i.ta ·empregar a "sua,. 
'igteja (a igreja russa) para fazer avàn• 
;ar o seu p1ar10 de gigantescas ambiçi5ea 
huperlalistas". · 

"COBTEZIA OBRIGA .\ 
CORTEZIA ••• " 

De fontes .tchecas informa-se que, :nas 
regiões do leste da Polonia e na· Rute• ., 
t1ia Subcarpatica, provlncia. oriental da 
antiga Republica. Tchecoslovaca. as for•. 
ças de ocupação russas, secundadas. pelo 
clero "ortodoxo" russo. que chegou jun• 
to com os exercitos nIBSos, iniciaram vio• 
lenta ação para "converter" os catou .. · 
cos do rito uniata à rellglã.o clsmatica. 
n1Esa, servindó-se da pressão politica e 
economica. Um grupo de Padres do cle-
ro -loeál, a.sslm "convertido" ·enviou uma. 
delegáção à 111<:>scou, solicitanc' que a 
Igreja desses territorios f')sse incorpora.-
d.a. .ao "soi dlsant" patriarcado cismatiCQ 
de. Moscou. 

Ha. algumas semanas o "metropolita'" 
de .Kiew, foi a Lwow e, apoiado pela. ·po. 
licia russa. iniciou uma onda de terror 
para· fprçar à apostasia. para sua igreja 
os catollcoo do rito unia.ta. Ta.! ação 
está .d<t acordo com os planos sovieticos 
de. anexar à Rus,sia. partes da. Polonia 
e da Tchecoslovaquia,; · 

SOLENIDADES DA SEMANA 
SANTA EM -JACAREZINHO 

A prox!ma semana Santa . será eele• 
brada com toda. a. solenidade, na Cate• 
eira! Provisoria de Jacarezinllo. 

No proximo dia 24 do corrente, às 20 
hora..s, a. imagem de Nossa Senhora das 
Dotes · se1:â · solenemente transportada da. 
Catedral para a. Igreja de São Benedito. 

No nosso proximo numero publlcare. 
mos um programa detalhAdo da; cer!mo. 
nias da Semana sao •:i., na. cidade .~ 
Jiw:e~, 



.--·· ;:t -

COMENTANDO. • • 
O MITO DA CLASSE 

Em artigo de critica literaria, publi
cado na. semana passada, na "Folha da 
Manhã", o sr. Luiz Washington atli-a 
uma porção de insultos aoo Jesuitas, ll,Os 
co1eglos jesuítas, à burguesia G à men
talidade e ;\, formação burguesas, que 
ele_ engloba . tudo na mesma realidade 
prninosa e detestavel. 

Para o articulist;::,, a burguesia se ca
tacteriza por um certo· narcisismo antro
pocentrico, em que cada um se fecha 
nas suas complicações psicologic!U!, aper
tando nós cegos de desequilibrios men
ta:1.,; 11uma. introversão morb!da em que 
:se remexem podridôes e tarns. · Invés de 
arejar-se internamente, pela fusão na 
côlet!vidade, o burguês · cava. porá€-.; na 
personalidade, pelo continuo voltejar 
sobre $i i:uesmo. r: esta deformação pro
vem dos Jesuitu:;: "A n,Jma dos seus 
meninos; educados cm· colcgios de je
suita.'!, é esgarçada. e diabolicamente 
cristã, ·isto é, _que vê na Carne o Peca
do, e, por isso, são tentados". Quer 
dizer que não scl'iam tontados se fos
s!lm espontaneoo. Mas, porc;ue ${' ob.ser
,•am e se .e-omprimem, "tudo é "misti
cismo" e tudo é "imor.tlidade" no fun
do' dõ C:td...1. U!n. u. T: este ,e cada, Ur:1" 

abranze · todos os C!ltOlieos. Todos nós 
ser!atr.os &l'.t,os c:c !r.mr.dici')s. e o que 
o iir. r,, W~hineton diz da figura do 
Padre-Mcs'.re n'io pode ser tran.sc'i-ito. 

Ora, tudo bto não passa. de falt"- de 
senso das realld&ics concretas. É mui• 
to fac!! hzei· declRmnçõcs, mas· é muito 
mais çlificil ter· um contato direto com 
as realidades huma:1a:i. O fato é que 
a· !moralidatle tomou conta da. ·5oc!eda-

• de, de alto a bai>;o. Aqueles que; por 
dever de oficio, lidan~ diariamente 
com as mais baixas camadas da popu
nàção procurando resolver. os seus pro
blemas, encontram-se precisamente 
diante do quadro traçado pelo sr, L. 
Washington. A exuberancia com que 
proliferam as mais vergonhosas paixões 
e; as perversões ma(s repu$'nantes nas 
cl11sses de nivel inferior é um fenomeno 
simplesmente ala.rmante. . É evidente 
que é preciso reconhecer qu;:, para !.sto, 
militam var!os e poderosos fatores, e 
u"ue a má orgànlzação da sociedade atual 
·é grandemente responsav<"l; .não se deve 
deblaterar, ma.s trabalhar com toda a 
boa vontade afim d<: melhprar esta si
tuação. Contudo, não se pode negar 
que estas camadru; da popu!ação jama!.s 
ouviram falar em· colegios de Jesu!tas, 
nem sabem o que seja um Padre-Mestre. 
E. se ai não ha compl!cações psicologi
ca3,_ é porque i;e pode observar um pro
ce:;so de embotamento da personalidade, 
aliâ.s muito .~melhante no que se nota. 
nas c~es mais elevada1;. 

'tejamos a· realidade como é. Não ha 
iiada. mais fora de moda hoje em dia 
do que as "complicações Interiores". 
A at.onia. mora] generallzou-se e tomou 
éont:a· de tudo. Só mesmo os que. se 
li-pegam, por preconceitos ldeologicos, 
ao mito da cla.sse eleita; do proletariado 
l11e.s.5ianlco, · poderão não ver os fatos 
éoncretos. Deixemo-los com ·sew; deva. 
neios. Sejamos realistas, e·. reconl1eça
mos que toda. a soc!eqade est)i enfer
ma, gravemente en{erma, e precisa .ser 
socorrida pelos elementos ainda sadios. 

· : (Conclusão da 1.a pag.) 

todos. · Neste sentido, Pio XI obteve o 
11,plauso universal por sua atitude desas
sombrada. e sobrenaturalmcnte varonil. 
Esse aplawo não lhe veiu só das filei
ras catolicas, mas de · muitos himigos 
da Igreja, perseguidos pelo nazismo. E, 
continuando Pio XII nA. linha de con
duta de Pio XI, a mesma atmosfera de 
veneração, de apoio, de entuslnsmo con
tinua a cel·ca-Jo, como demonstl'a a 
crescente Influencia da Santa Sr no ter
,:eno 4iternacional. 

Os soviets !lngem esquecer tudo Isto. 

*·* * 
, Mas·nós temos memoria· muito boa, e 

não nos esquecemos de nada disto. Não 
nos esquecemos, tambem, de que, enquan
to ·pio XI lutava. vigorosamente para 
conter dentro do limites suporta.veis 
a maré fascista. na !ta.lia, a URSS man
tinha· com o regime fascista cordiais re
lações diplomaticas, que não deixavam 

do ser glQs,tdas pel0s c0mentai-Jst~ di-· 
plomati~o3 elo tempo, Essas relações 
tinham um tvJJ. tão id!lico, que oo so• 
v:icts chegaran. a mandar uma comissão 
dr: tecnlco~ srn estaleiros !ta.Jianos, pa
ra aprender <.1 tabrico de belonavei; pa
r!!. a marinha d<:' guerra comunista. En
quanto Pio XI luta\'&. com o fa.s
cismo, este "namoriscava" os soviets, 
chegando a concorrer de modo decisivo 
parll o equipamento de sua ·marinha de 
guerra. São assim as coisas... POSi
tivamente, não é neccssar!o que defen
damos Pio XII das acusações que agora 
lhe dirige a propaganda. comuni:ita:: 

· Vt-sc, entretacnto, que a p0litica dos 
so.viets em relação ao Vaticario vl!,i tra
balhando Intensamente. o· objetivo 
russo consiste em colocar à Santa. Sé 
entre as "potencla-s caudatarias,, de sua 
diplomacia: ou em atacar de. frente o 
Papa. Não· .é- esta a primeira vez que 
se estabelece esta alternativa pà.ra São 
Pedro, obedecer ou mort-er. São PeàrD 
tem sémpre respondido: Morrer, 

* * * 
Toda. uma ala comunista tem procura

do ap1·ox!mar-se insistentemente dos ca
tolicoo, quer Insinuando que o comunis
mo tem evoluido para o C:l.tollcismo, 
que inshtuancto o contrario, i~to ê, que 
o Catol!cisT'!o vai evolq!ndo para o co
munismo. 

A esta. politica corresponde a famosa 
ol'ientivão da "ma.ln tendue", a politi
ca de catollcos n comunlstai;, · de mãos 
dact.as para realizar "objetivos comuns". 
Poutiea. de confUllãO e de demen
cia, evidentemente,· e · par Isto mesmo 
pollt!ca., que a SantJ. Só tem reiterada
mente condenado, a despeito dei que não 
desanimam seus Insistentes fautores, 
ora abertamente comun!sta,s, ora dls• 
farçados com a pele do cordeiro; .. 

Faz µa.rte dessa polltlca., a tendencla 
de c\eformar os discursos do Papa, em
prestancto-lhes sentido social~t.a.. As
sim, ainda 11áo na pouco, o Papa decla
rou que a socialização de cei'tM lndws
triM s~ poderia admitir "em ca;;os es• 
peclficos ",_ ou ~ja, em casos determi-
nado~ •.. ou e~pecia!s, excepclona!.s, O 
titulo com que esse telegi·ama foi 
apresentado rezava: "O Papa favora
vel à social!zação das Industrias". Ora., 
era prec!,samente o contrario. .O Pll,pa 
i;ó adnll_tia a socialização a. titulo espe
cial. Era,· pois, contrario. a que ela :;e · 
fizesse de 111odo frequente e lia.bitua!. 

* * * 
Parece que, fel!zmente, os soviets já 

· perceberam a !11utilidade destes esfor
ços. · E, por isto, tratam de iniciar a 
ofensiva · contra a Santa Sé. Dai unia 
p<11it!ea em que se manejam habilmente 
empresas mais ou menos neutras, para 
desprestigiar a _Santa Sé. Assim,. no 
dia 10, se publicava o seguinte teleg1·ama: 

"ROMA, 10 (R.) - Foi hoje anun
ciado nos circulas do Vaticano que o go
verno dos &stados Unidos, com Inteiro 
apolo da Inglaterra, está tentando nego
ciar um acordo ent1-e -Pio XII e a Rus
sia sov!dica. 

Sabe-se qt1e o Vaticano tein esperan
ç;w de alcançar uma raplda solução pa
ra suas divergenclas com a Russ!a". 

E, pouco êiepols, se publ!cara outro 
com os seguintes d!reres: 

"LONDRES,· 13 (U, 0 P.) . .:.... Â · rndio 
do ~scou ;:lntomm ,tiue 11,· agencia; Q:fi .. 
éJa;l Ta$ii de~mêiltíu, .. hoje, que a Ruúla. 
e o 'Va.tlcano . realizavam ·. negoclaç~s 
para chegar a um acordo e restal;Je]ecer 
suas relaçóes". · 

Em outros termos, é a URSS que n!ío 
quer mai.s sal)er do · Vl).t!cano, que asuai;~ 
da. supliçe, as suas boas graças. 

.Risum tencatis ... 

* * * 
E. já que t1·atamos deste assunto, 11ão 

podemos deil;a1• ele registrai· a infeliz 
coincldencia de que, a um tempo, ~e 
cogita de reatar as noosas relações com 
os soviets, e se faz uma propaganda pela 
libert.a,ção ele Luiz Carlos Prestes. · 

Quaisquer que sejam os argume11tos 
invocados em !iwor do reatamento com 
a Russla,, o certo é que os inu
me1·os co11sulados que ela ficara auto
rizada a espalhar por ll00$0S pais fun
cional·ão como verdadeiros focos de pró• 
paganda bolchevlst;a.. A soltu1·a, d~ Pres-- . 
tcs - fato- que nada tem que ver com 
as alterações constltuciorui.J.s nem com o 
problema da. anistia aos políticos - ylrà 
agravar o mal. 

E nós não podemos deixar de recear 
isto! 

Bodas -de -Prata de Ordenacão -Sacer~otal 
. ~ 

A Pa.roquía de 
Nossa Senbora 
cio Rosario de 
V i l a Pomveia 
celebrar,), dia 19 
rio corrente 
festa de S, Jo:.ié 
- o .25,o aniver_ 
versa1·io da or _ 
<lenação saeer_ 
tloW,J de 6eU DD. 
Viga rio. Pe. J o_ 
sé Simoni · M. L 

(Camiliano). Para festejar rlig11an1('tL 
te ei,ta ocorrcncia. a Conti$sâo Orga_ 
11lzadorã das fostividadPs. t·ujo PrcsL 
denfe é o Revnw. Pc. Domingos Ga_ 
va, Superior elos l'aclrns Cami-lian.1s 
c1~ Vila Pornpêia, elabar(>tt o progra_ 
ma de festejos que abaixo 1•eprodu_ 
zimos. 

No dia 10 do corrente, às 15,00 hs. 
no salão paroquial, foi so]enemeute 
aberta à Exposição de roupas e ou_ 
tros donativos a serem distribuldos 
às Ct'iitn(aS JH/bres dii. Pai·oquia. bem 
como dos Paramentos ~ Poltronas 
que serão oferecidas ao homenagAa. 
do, Parn cerimonias sol,n1e.s ela Igre. 
ja, Sçgµido proccssiom1,lmente pelos 
fieis até o local da e;,;posição, o J'lev. 
m:o. P~. Vigario wocedim à abertura 
da mesma, cxecu_w.11do o coro da Pa_ 
1·cquia um hino ao Crcador, de B. 
l\Iarcclo. A ser,nit· a sra. Nancy Mon. 
ca.u, Diretora d(l "Centro. de cost11ra 
S. Camilo", p1·on;;.nciou -elpríttente 
oração, c~q!lç.u1do as at!Yidades e bc_. 
nemerencias do r:.o•:,-10. Pe. José SL 
1uoni e ciferece1,clo.Jhe os. trabalhos 
rnalizados, desLinado.s aos pobres do 
bairro 

Nesta exposição havia 1731_ pe.ças 
ds; roupas prontas, para crianças &'é 
12 anos de idade. A confecção destas 
1·oupas esteve a cargo elo "Centro d€ 
costura S. Camilo", Senhoras do 
.A postolaclo da Oração, o t.'ilhas . de 
~!~1,ia., <J:Ue se prontificara-!!! a !~i:cr 

trabalhos gratuitamente, felizes por 
cooperarem com seu DD. Vigftrio no 
bem elas almas. 

l\JuitP nun1erosas foram as pessoas 
que visitaram a. exposição. Esteve ela 
abeda até a noite de 11 p.p. Merece 
registro a generosiclacle dos visitan. 
tes, que de:xaram no "Livro do Otl
ro" e nas "Limas" a quantia de CrS 
2.000,00. 

Est,:s donativos scrãci entregues' a 
440 fam!Íias necessitadas da Paro_ 
qui, i:lR Vila Pompéia. Pi·oceder.se.á 
a distribuição após a Missa das 7 
horas de hoje; juntamente serão dis_ 
tribuiclos 5 quilos de eacla. um nos 
seguintes g e 11 e r os alimenticl03: 
arroz, feijão, macarrão, açucar e 
café. 

O progrnma para hoje e amanhã, 
di~s 1S e 10, é o segui!ite: 

Hoj~, !lominp.-o - Em todas as l\Iis. 
sas, Cômunhão•teral das Associações 
e cios i!eis, por intenção de seu Vi. 
gario. 

Às· 16 hor.,s. o Revmo. homenagea. 
elo oflciarii, uma procissão, que sail·á 
do SantuaPio de Nossa Senhora ele 
Fatin;i"a, Jev11ndo a imagem de S. Jos6, 
até a r.Iatr;z de Vila Ponweia, A pro. 
eis.são será. composta elas. á:anças rlo 
CateciSlllO, Crüzacla Eiicari_st!ca, . l•'L 
lhas de_ M;.tria. Congregados 1\IaHanos 
e Apostolado dá Oração. -Ó inkio ,,.a 
prl!>cissão está marcado iia.rà ·às l 6 
hs .. Ao chega·r o cortejo,·. o Revmo. 
Pe. José. Simoni será saudado oíicial
mente em ifome da Parogula, segl!in
do imediatamente .a .:aenção. Eucarís
tica na Matr~. 

Amanhã, segunda.feira.- às 10 h~. 
M.;,~sa. Solene :Comemo.ratlva da. Or
denaç.;o Sacerdotal. 

Às ;'1,30 hs., solene Te Deum em 
ação cte graçaf!, havendo em seguid/1, 
ses$ão solene de homenagem ao Rev. 
mo. Pe. Josê, Sf)lls,ui, no Sal~o de 
festa~. 
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Frei Dr. João Batista Kao· Se-Tchien, OIM. 
Como já é dó conhecimento do pu

blico encontra-se em São Paulo, em 
missão re!lgio.sa e cultural ·cie seu pa.í:i, 
o Revnio. Frei Dr. João Batista Kao ·se
Tch!en, Sacerdote Franciscano, de na
cionalidade chinesa que, a exemplo. do 
que fez em . outros palses, prOl~U!lC!O].l 
algumas conferencias nesta. capital. · 

As conferencias que fóiain · prónuncia
dM em português, versaram · sobre os se
guintes assuntos: 

I - Dia 15 de março, às. 20,30. horas, 
no auditorlum da Escola caetano de 
Campos, à praça dá Republica:· 

"A China. atual, na sua vida religio
sa, cultural, politica e econom!ca". 

U ---:- Pia 16, às 20.30 horas, no salão · 
nobre da curu. Metrop01itana, rua san-
ta Teresa, 37: · · 

"O .Gatolicismo na. China!'. 
llI - Dia Ú, às 20,30 hora.<;, iia sA1a 

dr. João Mendes, da Faculdade de Di-
1'eito da. Un!verslc\ade de São Paulo: 

"Reconstrução da China.". 

NOTAS BIOGRAFlClAS DE S. REVl\tA. 

O Revnio. Failre Kao Ua-$ceu em She11-
s!, China, em .1906. . Estudou nos Se
mi.na.rios do seu pais natal, tendo · sido 
ordenado em Janetro de 1930. Após or
denado seguiu pa~a Roma, onde se gra
duou em tuosofla, na- Univcrsidáde·C-0-
leglo Santo Antonio.". -Já- "Iiector Ge
neral!s Philop!i.iae.º pa&1iO\! quatro anos 
11a Univei·sldade. catolica. de Lllle, em 
França estl!dando- ciencias,.polltiças e so-

. clalJ, cujo ctoutoracto possue. 
B aÜtor de varias obras, entre ~s quais 

"Filosofia 13oclal e Polltica do Con.fu
cianismo ", Paris, 1938; "Est.udo Com.
para.t!vo da Doutrina dos Três Pri:1ci
pios (Sanmin-tcl1u-!) com o Marxismo e 
a. Doutrina So_clal dll, Igreja", I.l!lc -
Pai-~. 1936~l938; '' Sistema Moral da 
Escola, de Confuç!o ". De mais, 11a es
c1Wí artig\ilJ p.ira diversJs publicações 
en1 ·chln~:;. ~speranto, Jatint, francês, ita
a1ano1 esp_ahhol, inglês sobre assuntos 
i-eligioso.:, · culturais e llnguisticos, 

ó" ·,Padre Kao ha viajado extensiva~ 
mente' em_ quatro continentes, Asla, 
Europa, America do. Sul e do Norte. Ha 
da(\o conferencias em· Italía, França, 
Belgicà, Tchecoslovaqula, .l\t1stria, Hun
gria:, Iugosui.v1a; _Holanda, Inglaterra, 
E!!, UU. A., Canadá, Panamá.,. Colom
li!à e Venezuela. . Espec!à!lzàdÓ acerca 
dó~ problemas da. ébhia, sua vida cui
t1.h-a1; pollt!ca, social, .economlca, religio
sa, ip,!.ssões. . catqllcas e condições criadas 
pela. guerra. ·· · 
· Aiem ,d.à·· ~ua; llngui\ .natut:al, .a cli,i• 
l~~~, .• v~~~-::t111ent~mçijte '9 .ptjrfügués, 
espanhol; ita..\ia~o,. Jit~!)li;; /rª'flc~~ •. i.í1gjê~ 
e··ó'e.5jjeranto., l'ode Ief Ó)üsso., ')1:'"müi~ 
to'' i:ónhecidi? entre os clrculos"' ínterüa~ 
clonais elos esperantistas. · 

Como membro da Ordem Franciscana 
foi nomeado em 1942, Vlgario Pelegad~ 
do Vica.rtato . ApOsto)icÓ. de FÔÚgsiang, 
(]ue é a. prilneil'a. missã'o francisca.11a. i11-
dlgena. 11A China. Em maio_. do · 1944 
f~i eleito -presidente da "Academia ca
tol!ca, Sinlca'.', tendo sido, em aga.<;to, ul• 
timo, nomeaelo Sacio da Comissão Na
cional óe. Socorro (agencia -oÍicia\ do ,go-
verno da China). . 

Atualmente está viaja11do por 'todos os 
paillcs latino-americanos para estudar as 
condições _elos ppvos amer!cancis, para 
Visitar Os· chineses, para interessar os 
càtol)c()li do trabalho mlssionarlo na 
China e para. promover .as relações cul
turall;_ ·entre a China e Sul-Amer!ca. 

P~LE.$TRi\, RADIOFONICA 

de assistencia, p1·estadas pelos nossos 
mi.s3ionarlos em favor · do.s refugiados de 
gµerra., 

III) TênÍ 'soÚ;ido inuito as Mwões 
c~folicas P!)r_ causa, ~a. g~crrii? 

Fa1ai1élo· da guei-r.a; s1iifo-me triste 
erí1 dizer~vos . ~ua ri_ossàs 'ni!t3ões têm 
iiofl'ido · den{aLs, déba!:fo das c011sequen
çlas da,· _tn;asão' J_a,poni)s<)-: Multas e 
!111.li~as · _igreja,,· escplas, i1:1$tituições d~ 
caridade; foram_ destruiçlas ,pOr \ndl.scr!· 
minados bombardeios · aereos dos japo
nesei, e· varlos ·sã.ceidótes··ch!ileses e cs
trangell'os foi-am mortos pe-los: nlpóriicós. 
Desde-ó ataque a·Pearl Riúbói-, os japo
neses püúram nos càmpos de concen
tração da.· iona ocupada, centenas de 
missicinaiios das riáçôes unidas que 
estâó sb.freàdo de· mocio deshuniano até 
hoje. E1n cáméque11cia .disso, mUhan~s 
de ·cristãos·:· das · zoüai, · flàgeladas pei.a. 
guerra, · ficam sem "-ft&slstencla. · .religiosa.-.- . 
M nossas missões da zo11a ocupada pelo 
inimigu, necessitarão, pBlo menos, vinte 
c cinco a .. trinta anos pal'll> .sa rehabili
tarem. - Po.r estes motivos,·· eu recomen
do cordialmente as nossas mi.'58Ões so
fredorM às orações e à caridade dos ca
tolicos bras!leircs. 

IYJ 
chinês. 

Diga.nos a)go sobre o governo 
Qual é II reg!me,atual? 

Toclos sabem que, desde o ano de 
1011 ·a: China ó uma. República. - Atual• 
n\éi1U, o regime i:,µl!ticci nà China, tein 
timii foriria' 1J>êcuiiar" qúe·:clilimiimos· "'tu• 
te!~ poJítfo:i. ;,,-·'exci-ddá ·pelo f:>artfrfo · na~ 

. cibnàlt'-ísfo, ê, <i·ipfinê!paf parHcio" pi>n:.: 
t::êó 'da·· China'.·, ,:Este·:par.t!dó,'- fator'pi'-ili~ 
éipar, · ná. 'íunââçáô•-'da · :Jfopubllcâ; está 
agoni preparaúdo · o' póvo' chlnéi'-para 
unia·' direta. e · :coiripleta. 0démocrac1a·i de 
accrdo · com · os prlriclpiei6 deixados 
pelo ' sr, dr. · ·Stint~ Yàt~Sem, ümc!Ador 

· deste pa1-tido:· 1'.'sta ·democracia ·-com
p·Jeta ·datá. ao ,povo·. ch!t,ê:s direlto.s' ci
vlcoi, a.· saber; eleição,. renovação; lnleia
tlvr, e pleblsclto. Com estes_ quatro dl• 
re!toJ, o povo será o verdadelt·o sobera
no da naçã", dotado de . completo con
trole sol>r-, a· administração· e. leg!s!ação, 

O govcl'no chinês ahullciciu recentes 
ments} que o Congresso Naéional · será 
ccn·,ocacia um ano depois da pi,es:mte 
guerra,' pàra ·adotar umà Constítuição 
permanente; assini a, · China terá um 
rcgim~ const-ltucional. 

V) Qmiis. são as conl\ições· cria(las 
pela. guerra? 
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OS flATOLIOOS_ DOS· EE. UU. 
SE OPõEM AO CONTROLE 
: FEDERAL DA EDUCAÇÃO 
Wasllington, pela. N. e. - Se nos E.5-

ta-c\os Unidos se subvenciona · as obras 
educativas, estas subvenções devem be
neficiar "a todas as crianças, em todas 
as. escolas'!, ,disse .. _ o. ~mo. --e- Reyrµo. 
Mons. Frederick G. Hochwalt, Diretor 
do Dep!'.rtamento de Edu_cação da "Na
ttonal catholic Welfare conference", e111 
eartr. dirigida ao senador James E. Mur
ra,', presidente do 'Comité de Educação 
e Trabalho, do Senado dos Estac\os Uni
dos, 

O projeto de lei 'n.o 181, q_ue o Cbmité. 
esttida, determina. com parcialidade qual 
será o tipo de' tscolas que receberão ~ub
vcnçõéi, afirma.. Monsenhor· HochWê;t, 
Ao fazer constar que o Departamento de 
Educação· da•"N .. e. W .. e." se opõe 
i-, ·aprovação- eia tàl 1e1, o prelado qef!ne_ 
~. -PÕlilção ofiçlaLde sua: instituição; .de
clarando que esta ie opõe à fundação 
de um :departantmto -:federal de-·educa~ 
çãl), ao, c;s>ntl,'.ctle. fédenil cta' educaçã9,, e 
·e. todo auxl,l\o ·federa.V'que não demons
tre· Ee_r lltcessario ·para, r.lcançar-. 9 ut1-

mero ctas, exlgenclas .,docel)tes nas areas 
on@ os recursos propr!os não sejam su
ficientes", e que, igualmente, se opõe 
a- toda distribuição. de_ fundos _federais 
"que não seja. equitativa, para todas as_ 
crianças na . area. correspondente, sem 
privi~egioo po1· ·razões de raça, pais de 
origem ou religião, sempre que estas 
crianç_as estudem. em qualqu?r escola. 
quo' satisfaça os. requ!,sitos da educação 
obrlgatorir. ''. 

"Os CatÇiicos dos Esta.dos Uliidos -
actver-te Mons, I-Iochwalt .. ·--: mantêm 
Z,Ü9 escoJa.-, s~cunciarlas e 8.017 prima
rias, coni um total de 2.399.908. estu, 
dante~ 'inatricul:i.dos; · ao mesmo· tempo 
que isto fazem, pagam, . como todos os 
011tro,s cidadãos do p,iís, à. mesma pró
porção de lmpo.'jtos que exige a ma.nu
tenção das escólas oficiais". 

Sfo Paulo, 18 de Março de 1945 

A missão de São José 
Pe. Adalberto. de Paula . Nunes, S. O. S. 

Embora a festa do grande . Patriarca 
.São José ocon·a propriamente no dia 19 
de muço, todavia, dura.nte 30 di_as o.s· 
fiéis do . mu"iido .. !r:teiro homenageam o 
humilde carpinteiro de Na?..aré e todo 
Q .. mês .. lhe .. é. consagi:adP de . un modo 
todo especial. 

POr esta razão Sú costuma, dizer que 
março é o mês de São José. 

.São José é a ·figura vcneranc)a e si
lenciosa da Sagrada Escritura. São 
bem escassos · os trechos que se re
ferem ao poderoso Patrono da Igreja 
Universal. E estes mesmos não. dizem 
muito a respeito do fiel esposo da Vir
gem santa. 

Todavia, o evangelista Sé.o Mateus lhe 
fez o mais belo elogio quando escreveu 
n,s wgu!ntes palavras: "E José, seu es
poso, como era homem . justo e não a. . 
queria difamar,· .reso11eu ·abandona-la. 
sec1-etamente". Com uma unica pala
vrn· o eva.genlista disse tudo aquilo que . 
se . J)()der!a. -dizer · sobre o moclesto car
pinteiro de Nazaré:. Era um varão Justo. 

J!l foi justamente· a este varão justo e , 
humilde que Deus Nosso Senhor con
fiou a sollciturle e a guarda de três ob
jeto~. os mais cal·os e· prestimosos .de 
tudo quanto· sabemos ou conhecemos: 
o Menino-Del\S,. a Virgem santíssima e, 
n-ia!s tarde. a. Igreja Universal. 

Foi tutor carinhoso e pai adotivo _ama
vel do.- Menino Jesus, Excluindo a ge
ração, tpdçis os . demais ofiçios de pai 
são ·atl'ibuidos, nos .Evang€1hos, a São.· 

· .José. Segundo a ordem do Arcanjo, é 
ele que dará o nome pelo gual o Me• 
nino-Deus se:·á chama d:, - " . , , a. quem 
porás O nC'.11C de Jesus'', . Por ,aviso do 
céu, São Josó providc.:i.cia a fugi."\ para 
o Ei,:!to, e. cnos depois, _o rcgr~o . a 
Nazaré. Cem uma C:e:iie.:l,çio toda. pa
ternal, trab1>lha em SU$. 0b~cura o.flc.ina 
para garantir 11, subzlswnd.a. matenal 
ào Filho de Deus, (JUC qu!.s ser iguai jJ, 

nós em tudo, com exceção do pecado. 
sendo justo, foi t'~ccilhich por Deus 

para rer guarda e d~fensor da virgln• 
dade dr. Vh·gem Mãe. F'ol esposo fiel e 
solicito em todu.s as fases de sua vida. 
Viveu .li trabalhou r,o fiel cumprimento 
d" seus deveres de <1flclo e da missão 
que recebera do alto. Em sua compa
nhia, todos se sentia.m feliz,:s e seguros, 

E ultimamente São José· tem 'li. gran
de " providencial inissfLo de ser o Patrono 
da, ·Igreja Universal, solenemente ele
vado o. esta alta dignidade e unlver~al
menttl proclamado pelo l:uortal Pontlfi• 
ce Pio -IX em um dos r.iomentos mais 
criticos e sombrios da Igreja no seculo 
passa,do. Cerno soube defender· os clirei
tos de Jesus e de Mm·ia, igualmente 
São José saterá prokger · os .da ".greja 
Universal nos tempos ci.laClito.so1. em 
que vivemos. 

Neste mês que a Igrej!!, .dedica, a. São 
José, sobretudo no di;l, de sua. festll,, _ 19 

- de março, redobremos a 11ossa confiança 
em seu patroçinio e· peçamos-lhe. :;egu
rança:S e tranquilidade -para à, Igre_ja ,= 
para . seus filhos do mundo Inteiro. 

Vista de conjunto 
Pe. Vicente M~ Zioni.-:. 

Não ha' cfml!il J:Íoje:·\~d1:e a. reàlidade pr~st!digitadores ·ou_ a1•ti:;tas da.· fr:W,de 
do" triovlmento esptritâ.'. · Ativa-se com jocosa. . Nunca, poreri1, rerá capaz: d• 
M mais ·Jisonje!ras _Nstirfo~tivas, ~m tci~ ínéutir piedade o récolhimento-;-
dos os _pais%,: _apr6etj.tando-se :- ql\a- * * · -··,;, · · · 
si setnJ)re :- )l·áo t3:I coino é na sua na- A Pastoral Coletiva deis Bi3pos rlo 
turezà. · e verdadeiras ·tinalidades, mas norte do Bfasil, sobi·e o Espiriti$mo; não 
cnvoltQ · na rOUi:iag<fríi multicolor . dos nega· a ex!.stencià. de fe11oinenos e~i'á-
mais atraentés ·aspé'ctõi;. As:;lm é. que ordlnarios nas se~sões esp!rítás. :Embo-
cle re ·da à cónhecé"r-, ludibrlando · os rn, eni tais· fenonmfos haja'·mtilta. ·ci)\1 .. 
ailimos incautos ou' "ciesprevenidos. sa perfeitamente explicavel pelas ·mais . . . . . * . * .· ~i . 1'ecei1tes . cíéscobei-tas ciéritlfiéa-s, .· "de i,)al' 
·1 p1•hneira· 'vista," ·no campo Social, coin multa, fraude coriscie11te OU ·!nCO\l,S-

evidencia-se como instituição benefi- ciente,· todavia a realidade de· a,lguns-
cicntc, capaz de lcnli· as dores e trans- fatos extraorclil1arios, é· il.tconwstavel. · 
formar· ein son'iso' os gdtos lancillan- Visto r,or··cste pl:isma; o ieltómeno·-es-
tes ·dos. que sôfre1ü ~s · taras blo~psiéoio- piíita poãe, algumas vezes, -ser c!ent!fi_;. 
glcas de uma dOÍórosa €) ll1f€1i2:' heredl- ca.mente COlltl'Olàdo·.·é -mesmo estúdàc!O 
tariedade. . . .. . \>ela verdàde!ra Clencla oficial>· 'Da! O. 

Isto não obstariie, àvolumam.:se cada dizerem· alguns ser o Esp!rifüsino uma. 
yez ·mais, diante . dos governoo, a-5 . (\e- NÓVA CIENCIA, -própi'ia . dos :no;;sos 
monstrações estatLsticas da influencia dias, a 'qÜal réservam o nome' METAP• 
nefasta. e ililpressióúaüte ··do Esp!rlti.s- SIQUICA. · · · · · 
mo· na propagação das doenças mentais É esta · ciencià que o pretenso -•• Alto-
de todas as.- formas. E5piritismo" se esforça por· desenvolver, 

Esta 1>enefi_ce11cla ~s_p~·ii.a é apenas ele ' afitn · de descobi·lr · o segredo ultimo elas 
capá ou· de à.pà.,elicia·;· na._ ·verdade, po- cóusaai segredo: !nat!ng!vel ao 'vulgo -e. 
rem, ·· difundindo p1'hrcipios opostos à mouopolio exclusivo dos iniciaélos na, sei-
doutri.Íla catolica:: à Únlca. fonte. sadia ta dos esplritos, ' · Unié:a'mente 'os •-pr!vi• 
ele fé,' equll!brfo e . bÓm senso, mr,1tà, 110 legiados da sorte, os bem~vlstos ~os es-
índividuo, aquela; foi1te 'tmica de espc- pÍrltos doaJem lograrão ci.escobri-lo,e res-
rança de ·bem-estar- e felicidade.··· tá.beJecer no mundo-~ uni.da.de é ll> ver-

* * * dade!ra paz primi~iva_: .• 
Diz-se; oub:Õssini, - -religioso ... Seu.s * * * 

a'.deptos têm sempre, à flor do~ . lfbios; '.. . :Dep0"1, ,de y_ei'i.fic.ar i1l. .. ·exilltelieii:' do~ 
lindas pa=ge,ns , tirad!!S, dos Santos : '. fenonÍen.oj, é prete11sáo dos 'esp!rita.s 
Eva.~~eUl~. . S,)a~ mã?s calej~m, tan.1- · a;}u\za-r :"·sobl:e a causa. dos mesmos. Vis~ 
bem, na construçao de templos. Porem to, porem, como as questões ele causali~ 
nem é verdadeira a Jnterpretaçf\o que dade são necesss1,riame11te· de orde1n fi• 
dão à palayra diYihà, llém viv!flcante a !osofica,· ou ínetafisica, ajuizar' :so~re o 
sombra das sua:; igrejas; agente· remoto · dos fenomenos. sé1·á fa-

Com efeito, se pmetra1·mos eu uma . zer alta filosofia. É por este lado que o 
sessão espirita para ai ·-verificar· e ·-apal- · · Espiritismo se reveste · de uma. roupa• 
par a _el)pressão · da venlade, ca_riµaqe --~- . _gem fllosôfica,_ muito embora scja~o só 
piedado para com Deus, sempre tão ai- de aparencia. ·· 
tamente apregoa.das ,pelos cspil'itas, na- No intuito · de sintetizar a Ciencia, a 
ela encontraremos que possa caracteri- Filosofia e a Religião, visa. tambem o Es-
zar o verd::\deiro culto divino. O amb!en- · · piritismo formar um TODO, ou SISTE• 
te é tenebroso e a fascinação de feno- MA DOUTRINARIO,, aceito universal• 
menos estranhos, produzido.s por agen- mente por todos os homens, seJam eles 
tes ocultos dâ às sessoes espiritas um ignorantes ou. sabios, espiritualistas ou 
cara.ter verdadeiramente téatral; · 11un- meramente m'ateriaÍistas; crentes (JU não: 
ca porem, o aspecto de um templo. de ;Este sistema. dout1:il.1ario . seria co1,sti-
De~. · tuido pcir uma sumula. ·órgan\zada. de .su• 

O ga.bin~te meditmico, inaccessiveJ aos postas revelações do alem, ou. mensa• 
inicladoJ, prestá-se: . perfeitamente às gen,s de espil·itos desincàrnados. 
exigenclas de um palco como soi pre- O Espiritismo pretende dar, pa,a os 
pai·ar-se para. · as exibições dos nossos· fenomenos que se reâliiàin · nas · ·suas 

sessões, uma causalidade ou explicação· · Reproduzfrnos abaixo uma palestra ra
diof on!ca do Revmo. Pe. João Batista 
Kao: 

I) Quais são as 1·etações entre a Chi
na e o Brasil? 

As relaçõe.:; entre 110:,sos dois países 
são muito cordiais. Penso até que as 
relações da China. com o Brasil são as 
melhores que mantemos na America. do 
Sul. Nossas duas patrlas tem seus re
presentantes diplomatice:, nas respecti
vas capita!.s. Nossa:; nações coneluiram 
tratados do amizad;: e comercio em 1942, 
sobre principias de reciprocidade e 
igua.ldade. como ambas .as nações sãu 
amantes da paz e da. democracia, w1·e
mos de repl'esentar um Importante pa
pel na organização mundial do após •. 
guerra. Espero que em futuro prox1111ú, 
as relações entre nossas duas na·çôes se 
tornem mais e mais estreitas e Intimas, 
não. somente para beneficio -dos n()Ssos 
dois" povos, mas tambem para o progres-

A esfo i·espdtó J)OSSÓ irÍdicar duas CO!

sas mais importantes: em. primeiro lu
gar, sobre as modificações intern_as da 
China., e em segundo lu_gar, sobre a po
sição internacional da China. 

A 'guel:ra atual da China é a maior 
gucna que a historia. da. China regi:;trou. 
Esta guerra afetou· pt'ofundamente o 
povo chinês e produziu modificações na. 
vid?, nacional. Mais de quarenta. ml-
1hões de chineses foram arrancados de 
suas casas e obrigados• a e1üigrar para o 
interior e milhões · deles éstão sofrendo 
toda a espccie de pi·ivaçõcs e miser!as. 
Estes sofrimentos despertam o povo pa
ra a defesa nacional contra a · ti
rania japonesa. ·Toda a 11.àção uniu 
seus esforços nesta· importantissimá ta
refa, e a nação chinesa está· se tornan
do cada vez mais· forte. Hoje o· patrio
tismo. do povo chinês está muito vivo, 
e deseja fazer qualquer sacrlficlo . pela 
salv .. ção da patrla: ·Els a razão porque 
a Cllina pôde resistir tanto tempo con
tra um inimigt> mais bem armado. 
Atualmente, o exercito chinês está mui
to melhor ·organizado e equipado elo· que 
ante3, dispondo de seis · milhões de sol
dados no serviço ativo, e onze milhões 
n1; reserva; tambe!ll os . .armamentos são 

O MUNDO ESTÁ EM. GUERRA POR
OUE CALCOU A LEI DIVINb 

de ordem transcendente -e rel!glosa, su• 
perior à_ na.tu1eia, e cuja exis~neili po~. 
de , ser conhecida pela reveui.ção aos. es.
pir!tos que vivem e povoam o muticto do 
Alem, ilumiríando e dQutrinando .is. l'Ía~ 
llitantcs do planeta, . . : .... 

Em ha.rmoµià. com e~ta exr!lic!J.ção, 
procu1'a arquitetar um verdacleirõ, emâ~ 
ralll1ado de afümações dllutrinaüo-i'e~ 
!igiosas as mais. lmproceãei1,te$ é "gra~ 

so do genero humano. · 

II) Qual é a situação da Igreja. Ca
tolica. na China? 

Com grande prazer posso h1formar 
que a Igreja CatoUca desfruta de uma 
ctlma situação na China. . A Igreja foi 
definitivamente estabelecida · na 111i11ha 
pa tr!a pelos fins do seculo . XVI. Desde 
entá(l a Igreja se tem firmado na Clli~ 
na, e, · a · despéito ·de grandes e varias 
diflculda.de·a, tem feiro constantes pro
gressos, especialmente no corrente se
cuJo. Isto porque, desdt;, o começo des
te seculo, o -governo chinês concedeu 
completa. liberdade à Igreja, para todas 
milhões. ús sacerdotes chineses eram 
cerca de 500, e agora são de dois mil 
cento· e cinquenta. Os missionarios es
trangeiros eram cerca d!3 oitocentos e 
agora são '· aproxintadamente dois mil e 
setecentos. Hoje a lgreja está solida• 
mente, estabelecida na C!Jina; . o ·povo 
a&- obras missionarias. Por esta razão, · 
o · progresso ·realizado por nossas mis
sões tem sido·. multo consolador. Tanto,·· 
o uum(ll'O .·ele. cMo!icos chineses como dos 
sacerdotes nativos e mi.sslonarlos .es-· 
trangeiro11, aumentou consideravelmente. 

Desejo mostrar este progresso por meio 
ele esta.tlst!cas. Ha quarenta e _quatro 
anos, o numero· de catolicos chineses era. 
de, melo. milhão, e. -agora é C:e , quatro 
chinês está bem ~füposto para. . com a 
Igreja, e o governo çhinês favorece mui
to as missões. Deste modo, a Igreja se. 
encontra em otima .sltu11,ção · na China,. 
E esperamos que tenh"'-, mnioi· prestigio 
flepois desta guerra, por'causa da-s obras 

dos mai, modernos. ' 
Quanto à industria, esta guerra deu à 

China uma oportunidade d~. modernizar 
rui províncias· do interior que h1wlam 
sid.o_ es9uecidas. por multo tempo, -Este 
progr~sso no intcl'ior, realizado durante 
sete· anos . de guerra, · teria exigido 
pelo m:enos vinte e. cinco anos em tem
po de paz. A guerra, porem, acelerou a 
reconst1'ução industria'! elo iJ1t~1•ior, que 
serve de base à defesa nacional.. Tam
bem. criou esta, guerra Uín grande mo• 
vim~nto de migração de· d_iver.sas pro
vinçias orientais para o oeste, E asslnt, 
este· movimento foi · util para· uniforníi
za.r o d iama nacional e intensificar · os 
sentimentos· patrioticos. 

Do -aspecto Internacional, esta guerra 
criou grandes modificações a favor da 
China. A longa, é béroica resistencla 
da China causou admiração mundial pe- · 
lo nosso povo. As grandes potencia.s, 
como os- Esta.dos Unidos e a Inglaterra, 
renunciaram voluntariamente às sua.s 
conoessões,te1·ritoriais na China, com: to
dos '9S- seús direitos e privUegios. Ha 
doill anoo, a.-. China concluiu com' aque
las granctes. _potencias:-. np.vos ·tratados,· 
baseadps sobre. pr!ncip!os, de Igualdade 
e reciprocidade. Presentemente, a. Chi
na é considerada uma das quatro. brfn
cipa.is :mrções uni.rlas._. Ele é l10J~ halnar
te. da. democrii.cia e ela paz mtmeli.al''. 

D. · Antonio Valente·. de Afonseca 
Di.r-se-ia q11e a revolta contra Deus 

nada tem ·com· a,s desgraças da ·lrn· 
manidade nem com a rei"volta dos ho
men 3 ilns contrà os outros; mas, se 
bem lermos a _Historia e lhe ·buscar
mos a filosofia, facilmente :veremos 
que, assim como à· corrupção do tem· 
po de Noé se seguiu o difuvlo, e ás 
abominações çle Soeloma a sua de_s· 
truição, assinr através dos. sccu\os, ·à 
revolta dos homens contrtt Deus se 
seguem as revoltas dos homens con· 
tra os outros home,ns ou outras caJa. 
m:dadês: 

Hoje como ontem, podcnios di· 
zer que o mundo está em guerra· por· 
que fechou os olhos .ã lt1z do Evange
lho e calcou aos pés a Lei divina; 
está a: ser lavado num mar de lagri· 
mas e dé sangue, porque, primeiro se 
afogou num mar de lama. 

E no entanto a orgia continua, 11nm 
desafio constante a Deus e num cons
tante insulto · a tanta dor que gi,rne 

. soluça e chora à roda· de nós, ao lon' 
ge e ao perto, orá patente aos olhos 
de todos, ora latente, escond:c!a e 
como que envergonhada· dos · que a 
seu lado · passam, cantando e rilido; 
a ansia elo gozo · e do prazer eon ti
nua a, ser .o ideal de muitos, como se 
nada melhor pudessem fazer; conti
nuam· os bailes até em plena Q1uú·Bs
ma; sem que o véil diafano da cari' 
clade com _que por vezes preten"<km 
m·ascarar·se; ,:logre encobrir-lhes--: a 
feald<!-de inata ou baste pàra.·descml
par· o que neles há fie Inconveniente, 
perigoso ou positivamente mau e que 
nesta hora mais avulta e destoa; eo11-
tinuam .as· festas ruidosas, que em 
hora_ .de- tantos. sofrimentos e angus, 
tias para uns.- e de tantas preocu~a
çôe.s e sobressaltos para oi1tros,, fa. 
zem lembrar o risn .'inconscíen.te do 
febricitante nas vascas da agoliia.- ou 
do louco diaute dum cada.Ver. 

Longe rle Kóis 8 icl<í.i~ 1le t:e:irovar 
tor.la"_ e qualquer ·mani!estação de_ re. 

goziio, ainda a mais ·sã e regrada e 
11ura, esse invejavel estado de alma 
qúe a dout1·ina cristã. jamais conde
nou e que, constituindo um· dos mais 
aprecia veis dotes de quem 'tem a for_ 
tuna de o possuir, será se111pre um. 
dos maiores encantos da vidà'. e um 
r'.os seus melhores esthnularttes. 

_. Más, perante os males que àflige111 
uns· poyos e' amea~am outros, devia 
haver sempre e e1n tudo ao· nÜ!nos 
a_ se1:ierlade e i;ompostura ·proprià dJs 
pessoas c\iguas nas horas gra·v~s ela 
SUO, vida OU (',,,ante da desgraça 
alheia. . . 

fore_ni, nem sempre assim aMnte
ce. _Para_ n1uitcis as coiRas p:, "·,11n-s~ 
como se à_ face da tc:rni ! 11,1,, ,.'º'T8S· 
se para todos às mil 111.1·n,v1ll111s e à 
medída dos desejos ele ca·cta um. 

''. Gozar a Viela" con tlnua a ser o 1e, 
ma de gra·nae parte ela sociedade 1110-

derna, e o que· esta entende por go
zo não é a alegria sã elo e:ipii·ito pe!a 
reaHzação ele · aspirações legitimas, 
é o pi·azer ela carne, é a voluptuosi
dade, é o mais grosseiro sens•1aPs
mo; lá satisfação desenfreada de to· 
elas as paixões, sem olhar a escru• 
pulos de consciencia nem a couve, 
n ieucias- sociais. 

·o m-.i.ndÓ tornou-se um.calvàrio' do
loroso que a lmmanidade vai subin
do penosaniénte e·, rêgando com o · 
melhor sa11gue dos s·eus fi\Í10s; e 110 
entanto a 01•gia continu,i surcla a to
das as vozes do alto. porque a muitos 
nem o ·ruir da propria cas·a os acor
da t'ia e diamaria à razão. 

4 hora não é ·de gozo, é.de prova-' 
çiio e ·de luto; no entanto. a orgia· eon
ti)lua cega e doida,"-: provocando no
vas calamidades nuin momento em 
que pavorosas e inauditas cenas de 
çlostru-ição e de morte lnstintivamen, 
te nos fazem· pensar na advertencia 
e ameaça dO: ·rn-vino ;IJE\stre: "Sa ·ufí.o 
fizerde~ r,01iitC'n<!ia.- morrerPis.- ·toil.os 
do mesmo 1nocluP (LU<,;, XHJ.: &:l 

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

tuitas. · · · · · · · 
Assint, pois, o ides.! do Esp!rlt!s111ó' e 

"fazei- evoluir e asccndçr· a Humaniilíiile 
aos paramos da luz, · ém. Mman_d1< d~ 
ver_dade, aproximando-se ·do· l\ut.ót: : tfe 
tot].a a. b!,' __ ogia;' · (SéhUtcl, ·e~p!rl_ta bta~ 
sid~iJ·o). - · · ' 

Lindas - palavras, vas!as ·de signlf}· 
cado... · 

Idcnticà doutrina. Ja· no-la áfl.r,11ara 
em 185'1 o Jornal espii·lta, "L'Avenir'', 
de Paris, com ·data.· de 24 ·de novambro: 
"O Es11irltlsmo tcd:i esclareec! 'f;· · a 
SINl'ESE 'de todas· &s cienclas, · dc-(Qdas 
as .-~velaçóes " ele todas as Teligl&!s! .. 

Conclusão: · · 
Ma.u grado tudo isto,· a tese espirita. · 

niin passa ·de um amontoado' de· tlhdM 
µa-lavras· e 'trascs cheias: ie vas!o· abso• 
iu_to... Nada de verdadeiramente sub• 
sistente em suas afirmações. 'l'udo·- é 
t'a.Jacta, erro e positiva intenção de· é11• 
ganar. Fala-se de aspecto social do Es• 
plritismo e, quando vamos co;,slderar 
os efeitos. da. difti.,~.o da seita as estatis
ticas mais abalizadas· nos provam ser 
a doutritia kardecista a' de consequenc!as 
socia!.s mal.~ funestas e desagregac\oras. 
Fala-se de aspecto religioso, · o na 
realidade o ambiente pierloso espirita. 
ou não existe ou. quando se aprerenta 
como tal, é apenas uma nova expressão 
dtl horrlvel fanatlsmo. Fala-se de t110-
sofla, e quando se estudam. mais. a. den
tro os conceitos · doutl'lnai:ios do espil·i ... 
tismo, verifica-se incoutlne11ti serem <'IS 
mais anti-fllosoflcos e !rractonal,5 por.
que eivados ·de contradições as· ma.!,s lJ.b• 
su1·da3. Fala-se de s!ntese aout1·1na
ria perfeita e a real!dacte espirita -ape
nas nos· apresenta um ace?·vo de mollS-
truosldad0s intelectuais, reJ!glosa;, e mo-rn~ . .. 

Diante disso. a conclusão se. Impõe, · · 
nece.ssaria: o Espiritismo, envolto enibP• 
m em roupagen1 do grande fa.$c!nto, é 
o mall; desastroso produto ela !nteÜgéncia, 
humana. iluminada e dj.riglda pelo es .. 
pirito da1< t,·rvas. parn a ru!na e. perdi,. 
ção desta mesma, Humanidade. . · · · 

F.:st'::Jamos sem ore ele SPbre~vl,:;O .e 1tã~ 
nos d,eixemos lluciit·, •. . : 
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DOMINGO DA. PAIXÃO 

(S. João, a, 45.59) 

Naquele tempô, dizia Jesus às turbas: "Quem de v6a .me argulrã de 
pecado? Se vos digo a verdade, porque não me crede$? Aquele que é do 
Deus, ouve as palavras de Oéus, Por· Isso não ouvis, po_rque não sois de 
Deu$", - Responderam.lhé, pois,· os Judel!s e dlsseram: . "Acaso, não dl. 
;zemos bem que és um samaritano, e .tens demonloii?" - . Respondeu Jesus: 
"Eu não tenho demônio; mas honro ao meu. Pai, e ·v6s ·me deshonrastes, 
Eu não procuro a minha gloria: ·ha quem a procure, .e julgue, l;:m verdade, 
,em verdade vos ·digo, se alguem guardar a minha palavra, não morrerá 
.eternamente". - Disseram.lhe, pois, os. judeus: "Agora vemos que . .tens 
demônio. Abraão morreu e os profetas, e tu dizes: se alguem guardar a 
minha palavra não morrerá eternamente, Acaso 6s tu , maior que nosso 
pai Abraão que morreu, e os profetas tambem morreram. Quem te fazes?" 
- Respondeu Jesus: "Se eu me glorifico a mim mesmo, ,minha glorla é 
:nada; é meu Pai que me glorifica, aquele a quem vôa dizeis que é vosso 
'Deus, e não o conhecestes, Eu, porém, o 'conheci, e se vos disser que não o 
conheço, serei semelhante a vôs, mentlro~o. t,'las o conheço e guardo sua 
palavra, Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia: viu.o e se alegrou", 
~· Disseram.lhe, então os Judeus; ''Não tens clncoenta · anos ainda, e viste 
Abraão!?" - Disse.lhes, Jesus: "Em. v.erdade, em· verdade vos digo; antes 
que · Abraão fosse feito, eu sou". - Tomaram, pois, pedras para lan~ar 
aobre ele, Jesus porem, escondeu.se e saiu do Templo, 

COMENTARIO 

Decididamente Jesus seria reprovado 
por certos catolicôs de hoje. Pois, não 
mostrou tato, não soube condescende,r, 
disse as cousas de maneira multo clatl'a, 
agarrou-se a precoricettos, pregou ver• 
ela.eles bem precisas, não d.etxou contor
nos vaporosos, de modo que sua atitude 
torriou lmposslvel uma grande aliança· de 
todas as pessoas de boa vontade. 
Decididamente, Jesus Cristo não .seria o 
l1omem talhado para organizar a grande 
cristandade que alguns catolicos preten
dem preparar para depois desta · guerra. 
Falta.r-U1e-la o que é abs<>lutamente ne
cessarlo para essa tarefa: capa'cldade 
ele subir às altas regiões do espirlto, de 
onde, Jlvre de partidarismos e pa~.ões 
pudesse vislumbrar com serenfdade ó pa
oorama dos acontecimento.;. 

E rea:Jmente. Vemo-lo, neste trecho 
de sua· vida., dlànte de jude1u; bem ln• 
tencionados, que. esperam o Messias, qu,e 
n. deseja.vain ardentemente, que se preo- · 
cupavam com as questões religiosas, '.que 
veneravam piedosa e devotamente aos 
;seus antepassa.cios, Abraão, os pro!e
ta11, etc. Que faz Jesus? Em vez de 
cllss!mu!á.r, em vez de aplaudir suiis boás 
i\'1tençlíell, em vez de falar de modo· va
go, da.5 regiões espirituais, da ne.ce.55lda
dJ'! de congraçamento de todo o povo ju• 
deu, do alto valor. do patriotismo, ete., 
Jlão. Vai diretamente a um ponto ne-

vralglco: é preçlso que .Ele seja reco• 
nhecldo como Messias e ,-salvador: !ora. 
de sua palavra não, ha. salvação. E de
pol3, UM de uma linguagem forte, a.;
pera: cÍ)all12, aos. seus· Interlocutores de 
·mentirosos, chamA•0S de ignorantes, (!:;e. 
Náo' seria multo melhor· evitar es• 
ses atritos? Não teria Jesus Cristo ai 
ocasião de conqul.star tantas almas? Não 
pOderla ele "com geltlnh0" a!elçoar-~e 
esses Judeus, de ,maneira que, ··sem 
que meamo o pércel)el;sem ·estariam. to
dos eles colaborando com o. Salvador na 

. grande obra. da réstauraçáo da huma
nldade1 

Fof pena Jesus Cristo; não ter oP,nsa· 
do assim. Se o tivesse, certamert•.~ Já 
terlainos .realizado a sociedade ·'vi!.al e 
realmente cristã" e não nos seria. n-?ces
sarlo esperar dézeriove secul06 para, que 
afinal aparecessem · aqueles : que en!llll 
viessem trazer . à, sociedade o Crlstlanls
mo. Foi mes~o penal 
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· E por isso mesmo que a Imposição ção,.o totalitarismo nunca poderá ser 
iiio comunismo . representa um bem batizado ... (26) . . . . . . . . . 
absoluto e a pessoa desaparece ao O cristianismo, como a sã mosofia, 
iserviço despotico do partido e da vê, no homem, um. composto substau· 
:lllassa; o novo regime não hesita an- clal de corpo e alma, de materla e 
te a escolha dos meios. Todos eles espirita. Pela sua realidade espiri-
isão oons e .deV'em aplicar-se para o tua!, pela porção mais nobre do seu 
conseguimento. dos fins . almejados. ser,· este · grincipio ontologlco que 
lnstala·se assim o regime da violen- pensa e quer livremente, o individuo 
iCia mais ilimitada como meio nor- humano transcende o mµndo mate-
mal de governo. "No· estado atual das ria! e eleva,se à dignidade .de pessoa. 
coisas a violencla é necessarla" Sua finalidade essencial 
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é real!zar 
:(23). O sinal para se cQnhecer um:i · um destino proprio; mas um destino 
mtadura autentica do proletariado; de esplrlto, que se prolonga para 
lê, no dizer ainda de Lenin, "o esma. além· das fronteiras do tempo, A' ra· 
gamento pela força dos exploradores•· zão suprema .,de uma, existencia 1111-
como classe, a violação da democra- mana eleva-se acima· de todos os va· 
ela pura, isto é, da Igualdade e da 11· Joreq temporais e terrenos; é um fim 
. llerdade em relação a esta classe" em si que, sem uma desordem onto· 
;<24). Tal a teoria; a pratica. co11h0- logica que repugna à ü{teligeuc:a, 

' cemo-la todos, Onde . quer que. r,or não· poderé nunca baixar· à càtego~ia 
breve ou longo. tempo, se tenha im- ·de simples meio, de ccilsa que. se usa, 
))jantado o comunismo, sulcou sua de instrumento i!Ue se emprega para 
llíl,Ssagem com ton-entes de sangue conseguir objetivos subalternos en· 
ibumano. E Dawson não fez senão re· clausur:idos nos l!m!tes do tempo e 
glsfrar um f~to doloroso quando e::1- do espaçc,. Deste direito supremo do 
iCreveu que ao comunismo cabe a res- hort1em, que é ao ·mesmo tempo o seu 
ponsabllidade d& haver "inaugurado supremo dever, de realizar a pleni· 
iD ,culto da violenclá e o desprezo da tude do seu destino derlvaq1 os ou· 
:Vida huri1ana que alastrou, como :uma tros direitos inerentes à natureza 
E!Pldemia, da Europa oriental para ~ humana, e que, por Isto mesmo, niío 
iCentral e poderá ir aluda mais !On· poderão ser postergados nem. confia· 
a;e" (25). r;ados em ben~ficio de realizações in· 

Pelos princípios que o informam ferlores: . , 
tomo· pela. pratica que os aplica, pe: , A esta ell:celencia natural do b O· 
la. sua estrutura economica como pe- · mero, o cristianismo acresceu a dig· 
ii sua concepção geral da ·vida, o co· nidade sobrénatural de filhos rle 
munismo realiza, em nossos dias, o Deus, remidos pelo sangue redentor 
tipo mais acabado do totalitarismo. de Cristo, .herdeiros .da felicidade .di· 
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~sta exposição simples e .sucinta. 
í'tos · principios organicos do totalita· 
rismo já rios, esti à mostrar a sua áh
t;o\uta. incompatibilidade, com a dou
trina. catolica. Não se trata de divér· 
gencias . secundarias, ou de desinteJi. 
genclas politicas ·a que o tempo po' 
derã trazer; r€riiedio; a oposição· é 
il'adlcal' e de principias. Antes de ser 
um regime; o totalitarismo é uma 
doutrina, .. uma. d.ou trina. , do h9m~m. 
da sociedade e .dq Estado, e; como to
da: a doutrina do hom~m implica uma 
coilcepçã.o geral do mundo, os .gover 
nos .Jotalitarios são a expressão po
litlca. de uma concepção 'da V'lda e ile 
uma filosofia·do universo •. Entre esta 
visão dos, h9meus e das . coisas e o 
cato]tci11mo a. .antitese é irredutivel. 
~em r_en!l!lcia.r il.: i;uª propria/getini· 

V'ina. Para quem o vê,.dessas alturas 
iluminadas pela fé, é lnexprlmlvef o 

· valor. de .. um homem. A ·Hnguágem 
singéla do Evangelho abre aqui às. 
nossas meditações perspectivas ele 
uma profundeza inson'davef: ' '_'que 
ariróvelta ao homem ganhar todo o 
mundo se a sua .alma vier a padecer 
algum' detrimento?" 

Dii, natureza.. do homem, que pro. 
cura· na sociedade o ambiente· ·propi. 
CiO' aó tlesenvo.Jvi~ell~O .de suas .. Vir. 
tualldades; resulta a. · função propria 
do F;1otado; a or.lgem de·,sua_,autorl .• · 
dade .soberana, os. Um.ltes iutra.rispot 
niveis de· suas atribuições. O Estado 
existe para, servfr à .pessoa. humana. 
su.a túefl .é tutelar os dir.éltos <cindi. 
vlduàis, promover. a prosp.eridade ge. 
ral, ·criai: e'.elesenvol.ver um a'mbiente 
de cultur,~, rfco,. de. valores hum;i.nos, 
Qn9e ô~ indidduos . enc~ntrem. em . 

Alocução do Santo Padre 
ao · povo _ romano 

• 
Integra do · discurso pronunciado • pelo Papa 

imediato à libertação de Roma 
· no -dia 

No dia seguinte à libertação de Ro
ma, (a. 5 de Junho) . desde a · manhã o 
povo acorreu ã. praça cie São Pedro, 
para agradecer ao Papa, Defensor e 
Salvador da Cidade - Defensor Clvita.
tl~ et Salvator Urbls e- a graça. da ln· 
columldade de Roma. Por bem três 
vezes o Santo Padre deveu Interromper 
seus trabalhos . para ·apare·cer ao povo 
qi;e, o aclamava. delirante. Foi ao cair 
da tarde, ao voltar pela terceira. vez. ao 
povo, que dirigiu a alocução, que publi
camos abaixo, em tradução. feita do tex
to. ·divulgado pelo "Osservatore .. Roma
no délla Domenlca. ''; de 11 de junho 
de 1944: 

"Roma, que aJncl,a. ontem trepidava 
pela vida de seus filhos e suas filhà.s, 
pelA sorte de lncomparaveis tesouros de 
reilgláo' e de cultura, tendo diante dos 
olh!!S o espectro terrificante .da guerra e 
de lnimaglnavels destruições, ·Olha boje 
com nova esperança e refeita confiança. 
a sua. salvação. 

formai a vossa vida e o.s vossos costumes 
à gravidade e à· serenidade · da. hora pré• 
sente 'e a.os !ormidaveis deveres que vos 
esperam no futurm 

Superai ,os impulsos às diBcordias ln
ternas e externas, com o eapirlto .· dê 
m;i.gnanimo amor fraterno. 
' Refreai os instlnto.s·do rancor, da vin

gança e ·do egolsmo, com os sentimen
tos de nobre · e .sabia· mo~era.ção .e de 
crescente solicitude . por socorrer os po
bres e sofredores. 

S~um ~orda! Para · o alto os eora
çõeiÍ: é Ó que Nós vos bradamos .. E es~ 
ta.mos certos de que·. vosros corações una• 
nimes .e sem ell:ceção responderão: Ha- . 
bemus ad Doniinum: Já o temos eleva-
do ao Senhor? · 

Com tal esperança, damos a. todos vós, 
diletos filhos e filhas; às vossas fami
lias, aos v05Sôs · qu~rido.,, vizinhos e dls· 
tànte.i!, sãos e 'enfermos, como ·. penhor 
dos ma,!&- abundantes favores celestes, a 
Nossa pa.ternà.1 Benção Apostollca''. 

Homenageado o Exmo. Revmo. 
Mons. Vlgario Geral 

· Na segunda-feira. pp., · às H hora~, 
J-ealizou0se . a reunião mensal do Cle• 
ro, sob a. presidencla. de S. Excla, Revma. 
o sr. ·o. ·ca;los Cé.rmelo ·de .Vasconce-
1011 Mota, Arcebl.spo Metropolitano. 

Dúranw a sessão, compareceu a fa
milia Cara.velru!, que· ofereceu ao Exmo. 
Revmo. Monsenhor José Maria Montel
r!J, Viga.rio Geral, em agradecimento, pe• 

lo trabalho de S. Excla, Revma.. em 
favor da Capela de Santa. Edvlges, um 
quadro a· oleo, repreSMtando s. Excla. 
Revma. no ato de . tomar posse da Ar• 

quldloce.se de Sfio Paulo por procuração 
dei Exmo. Revmo. Sr. D. Carlos Canne• 
lo de vascoricelos· Mota. 

Descerrando o quadro, falou o 1.o de
legado auxiliar,· dr. Braullo de Men
donça Filho, que, em nome da familia 
Cara.velai!, mánifestou o sentido da ho
menagem. As· palavras de s. s. foram 
seg\tldas de aplausos dos: presentes. -

Em seguida, o , Exmo. Revmo. Sr. D. 
carlos Cal'lllelo de Vasconc.elos Mota, Ar
cebispo . Metropolitano, em nome do 
homenageado.e Iio seu proprio, agraae·
ceu ·· aquela. manifestação de apreço à 
pessoa de : seu estimado Viga.rio Geral, 

. tendo sido tainbem. s. Excla. Revma. Ítl· 
vo . dos aplausos dos presentes. 

Portanto, co1n a alma profund1L!llente 
agradecida, Nós elevamos, em louvor e 
adoração, a. niente e o coração ao DeUll 
uno e trino, ao Pai, ao· Filhd e ao Es• 
pirita Santo, em cúja solene data restl• 
,,a, pela. nilserlcordia divina que lnspi• 
rou a ambas as partes bellgerantes pel}
samentos ·de paz e não de afi!ção (Cfr. 
Jer. 29, 11), a Cidade Eterna foi pre
serva.dá de um perigo lncomensuravtl. 

Posse · das · novas/ diretorias da A.C. 

Com reconhecimento indizlvel nó.s ve
neramos a Santwima · Mãe· de Deus e 
Mãe nossa, Maria, que sob o . titulo e a 
gloria de Salus Populi Romai:tl (salva
ção do povo . romano) a-crescentou· · uma 
nova prova de sua benignidade mater
na, e que permânecerâ lmpereclvelmen
te lembrada. no.s . anais· da Urbe. 

Nós nos Inclinamos, reverentes diante 
dos Apostolos São Pedro e São · Paulo, 
cuja mão poderosa. protegeu a. terra im~: 
pregnada pelo suor de sua.s fadigas apos
tólicas e pelo sangue de seu glorioso ma,r
tlrlo. 

Vós porem, fllhOs de santos e herols 
de um passa.do unlco na hiBtorla, mos
trai-voo digno.; da graça recebida, e con-

Co11forme fôra noticiado, reallzou-se 
no dia 12 de março corrente, 6.o ani
versario da. Coroação: de Stia Santidade 
o Papa Pio XII, gloriosa.mente relnan
t<J, às 20 horas, no .salão nobre da Curla 
Metropol!ta.na. de São, Paulo,· ll. · cerimo
nia. do .compromisso e po&5e das novas 
Diretorias da Ação CatoJ!ca. d~ta. Ar• 
q!lldloce,,e, nomeadas por Decre·to' do· 
Exmo. Revino. Sr. Arcebl.5Po Metropoli
tano, de . 7 · de março pp. 

, A se&áo ·foi pres'ldida. por S. EKcla 
Revma., o Sr. D. Carlos Carmelo de 
Vasconcelos Mota, .que· - sentado ,sob 
o .crucifixo que presidiu a partida dos 
bandeirantes . paulistas ,- estava. Ja.dea~ 
do pelo Exmo .•• ~o. Mons. José ·Ma.
ria Monteiro, . Vlgatio Geral, e. ~101! 
Revmos. Srs; Conego Paulo Rollm Lou
reiro, Chancele! do, Arc.eblspado; Cone-

Faculdade de Filosofia "Sedes Sapientiae" 
A aula inaugural pronunciada pelo Revmo. Padre José 
Danti, S. J. sobre o tema· "O fim da formação 

espiritual e da cultura" 
Foram reln:ciadàs .dia 13 PP.·; as 

atividades esco1ares da Faculdade de 
Filosofia "Sedes' Sapientiae", ·desta 
Capital. . 

Centro . cultural. de prestigio no 
pais, o "Sedes· Sapientiae" .co1].ta. lio~ 
j'e1 centenas de estudantes;· distribui. 
das pelas variàs secções:• Filosofia, 
Clencias, Letras e .Pedagogia. 

Em comemoração pelo , acontêcL 
mento foi celebrada na Capela das 
Conegas de. Santo Agostinho, com 
a. presença do corpo docente e dis. 
cénte, ·alem de inumeras fam'lias e 
convidados,. missa de invocação ão 
·Espírito Santo. 

Seguiu-se, no amplo salão nobre, 
a. oração "De Sapientia" proferida 
pelo Revmo. Pe. Dr, José Danti S.J., 
ca.tedratlco de Psicologia, que' discar_ 
reu, com g.rande brilho sobre o tema: 
"O fim da formação espiritual e · da 
cultura". · Em sua conferencia, S, 
Rev'ma. expôs O principio de que· a 
cultu,a tem por finalidade não ape. 
nas ensinar a pensar, mas· mostrar 
como se deve àgir na vida. Frisou, 

em sua exposição, ·O valor ílo' ensino 
· doutrlnario catolico,. que permite, aos 
que a ele se ded:~m, o .estudo e a. 
analise de inU:meros problemas. do 
l)E)nsamento · é da..: vida. Aludindo· ,.a.ó. 
mom,ento. atual em que, a:s Naçõ'ês 
Unidas se empenham na, 'derrotá, cio 
nàzi.fascismo br.utal, tec!lu Qonslt1e. 
rações sobre a. infltléncia. de' N'ietzs. 
che, paf espiritual do nazismo.' mo. 
dérno, mostrando o erro em que se 
persistiu, mesmo recentemente, em 

· aplaudir. o iniciador. do movimento 
para · condenar apenas ·os metodos 
brutais depois postos em pratica: Ci, 
tou, nessa oportunidade, Rosemberg, 
})ara demonstrar que o nazismo. ·dos 
!'super.homens". hroiou diretamente 
elàquele pensádor, cuja obra :avulta 
pelas incon'gruehclas e 'ilogici~ades 
que apresenta. 

A ·seleta e numerosa. a.ssistenc!a. 
.i.plaudlu calorosamente ·o orador, 
que, com a sua palestra, 'velo pôr 
em évidencla ·o interesse com que 
o "Sedes Saplentiae" estuda os pro. 
blema.s da Filosofia. 

g9 Lulll Gol12.aga. de Almeida, Ab,lste11-
te Geral · da.· 4. C., e .As.5lstentes Ecle• 
slastlcos dos setores fundamentais. Nu• 
ll)erosos convidaç!os e. mem1 ros da A. C. 
ocupavam· as cadeiras do salão nobre. 

Aberta a. sessão, · tomou . a palavra o 
Révino. Sr. Conego Luiz Gonzaga de 
A:lmelda; Assistente Geral da A. e., que 
saudou o Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo, 
agradecendb· a. S. Excia. Revma. a de
monstração de confiança COin que dls
tingula. os· membro.s das Diretorias qué 
iam ser empossadas. 

Termlna.dãs as'. palmas que acolheram 
as . pala.vra.<; do S; Revma., o Exmo. 
Revmo. Sr·. D. Carlos Carmelo de Vas
concelos Motao levantou-se para pronun
ciar breve e e11pressiva oração. DÍS.'ie, 
inicialmente, s; .Excia. Revma: da. satis
fação qué ~ntla em poder dar posse às 
Junta · Arquidiocesa.na e às Diretorias 
dos set.ores fundá.mentais da . A. c. ee 
suà Arquidiocese, no dia. em que. se CO• 

memorava. à. feliz. coroação do Soberano 
Pontificc. Exprimiu em seguida- a con
fiança que deposita. nós Revmos. Sacer
dotes e leigos que escólnera para dirigir 
a A. C. S. Excia. Revnia.. deseja - afir
mou ~ que .a. A. e. seja paroquial e 
esforçar-se•á. para que em breve ela es
teja ·estabelecida.' em tod!IS as paroquias 
da Arquidiocese de São. Páulo, Enquan. 
to ·isso não for posslvel, a A, c. se es
tabelecerá nas doze paroquias centrais 
da capital paulista, Vibrante salva de 
palmas . .5egulu-se .às ultimas palavras do 
discurso ,de S. Excia. Revnia. 
i Lógó ~m segúlda, as · Diretorias eleitas 

presta.rain. comproinbso; e ·foram empos-. 
.s.adas -pelo Exmo. · Revmo. Sr. Arce• 
bispo. 

CABELOS BRANCOS 

O :·U·.t,ll JNl\l<IU" SJG. 
NlFlCA BOA LEI I URA 

EFOl{MAÇAO 

Catolicismo e totalitarismo 
·(Conclusão)' 

abundancla razoavel, 0 de. que neces. 
sltam para atingir a plenitude' de seu 
destino. O . poder politico, nas suas 
multlp!as formas, a autoridade sobe. 
rana, com li. amplitude de seus direi. 
tos, não tem outra razão de ser. Aos 
olhos da razão não se justificam se. 
não po;· esta. nobre finalidade de ser. 
vir. à dignidade .da pessoa. Não en .. 
velheceu a lição de Taparem: "são 
duas as operações sociais, diferent<>s 
uma da entra como o me'.o difere do 
fim: ação polltica ou de razão de Es. 
tado, e ação civi 1, ou ele razão co. 
mum; e esta é fim daquela. Qua11do 
a sociedade conserva e aperfeiçoa 
sua propria. unidade e a eficacla de 
sua ação, atua na ordem politlca, mas 
para que fim procura ela realizar a 
sua propria perfeiçãq? para poder 
melhor prover ao bem dos lndivi. 
duos associados. Quando atualiza e~. 
te poder, atua ria 01:dem civil ·para a. 
qual existe a ordem:, volitica''. (27) 

Um Estado absoluto é uma con. 
tradição· inadmissivel. Todo. ser, cria. 
do, envolve na propria essencia :uma 
relação de depend'ericla do. a.to érla.. 
dor, Isto é, da lnteligencla e da V'on. 
tadc . de· Deus, Criando · a natureza 
humana, com a sua tendencla- para a 
vida SClCil!l que lbe. condiciona a exis. 
tenda e a . expansão, Deui:i chamou 
outrossim à. existencla a. familia. e o 
Estado. Como todo ser contingent'l, 
portanto, a sociedade civil com a es. 
tnitura juriellco.politica que lhe é 
Inerente depende ontologicamentê tia 
Causa primeira. · 

Esta ·dependencia ontologica envol. 
ve o~tra, não menos Importante: 'a 
depe11dencia teleologlcal · Ao . Estado 
Impõe.se' uma finalidade propria, .a 
que lhe. não é dado subtrair.se seín 
se ·.,negar a si mesmo. lustitúição ;na.. 
tural, postulad;'l pelas exlge·nclas 'do 
homem, e toda a serviço do. seu a per. 
fe!çoameuto, tem, .neste, ,objetivo: !ri. 
decllnavel, o principio siJPremo re. 
guiador do .,exerciclo <los s~U!J ,pod.~. 
res. É es.ta fimrliàade, que, .assegu'. 
;raudo . 9. pou tq . de cou vergencia de 

Pe. Leonel Ftança, S. J. 
toda atividade social permite uma· 
filosofia e uma. dCÍÚtrina do Estaclo. 
Sem ela ainda descoroa.se da ma 
dignidade o poder publ!có, reduzido 
ao puro emprego · da violencia e da 
coação e.xterna. Uma .ord~m de fins, 
que se Impõe a governantes e gover. 
nado.s, consUtui, o prfüêipio moral àa 
.obr_lgação- que, . atingindo as . cons. 
ciencia~, dignifica os seres ,IiY'rés e 
funda' esta reciprocidade de direitos 
e deveres que elevam o convivia· bu. 
mano ao nlveJ super'.or da intel!gen. 
c'.a e da liberdade. Fundada. na. lei 
eterna; expressão imprescritivel na 
sabedoria, criadora, existe, . portanto, 
fora e acima do Esta.do, uma ordem 
objetiva de.justiça, que define e li. 
mlta o eli:ercicio de suas atividades. 

O · totalitarismo de E·stado. não se' 
concilia com a visão cristã, nem més. 
mo ·com uma simples concepção es. 
plritualista do mundo. O materialis. 
mo e o· panteísmo, a negação dó es~ 
~irito e dá ordem morat constltue~ 
os, pressupostos filosoficos, ou as im. 
plicações loglcas · desta apoteóse do 
Estado que, .reclamando o· homem to. 
do, lhe desconhece os destinos,Jmor. 
tais 'e, proclamando a propria auto. 
nqm!a, a!Jsolutà, · subverte catastrofi. 
camente a jerarqula do ser. Sõ· o In. 
finito pode' suportar, sem contradi. 
ções; as · responsabilidades intelec. 
tuais e ontologlcas do ,Absoluto. 

Há, portanto, visceral e irr.eduti. 
vel, um, a:ntagonllsmo entre a doutri. 
na, catolica e a filosofia [\o totallla. 
rismo., Não foi necessario que as 
ameaças· dos regimes Inspirados por. 
esta. fl)osofia polltica. toldassem os 
céus da Eu'ropa, e . acordas.sem as 
reações, armadas ,das, · democracias 
ocidentais,. ,para , que . a Igreja desse 
alerta. às conscienclà.s doS' seus·. fi. 
lhos e . denunciasse ;a imlnenc!a -e 
grandeza; do' perigo, que lmvend'ia so, 
bre a .nossa ,clv'iliza.ção •. 

Já. Pio' IX, na alocução de 9 de ju_ 
nllo de'.1862, condenava · a seguinte 
proposição, precursora dos : totallta. 
rismos contempqraneos: "0 Estado, 

como fonte e origem de todos os <li. 
reitos (omnium Jurium origo et fons), 
tem O direito 'de não ser limitado de 
modo âlgum" (28). , 

Leão XII 1, nas suas· grandes encl. 
clicas, : insistiu sobre a rirnsma ver. 
dade. Colhamos apenas algumas l!L 
tações ·-na .Rerum Novarum (1891), 

·"0 homem é anterior ao Estado; au • 
tes de entrar no consorcio clvil jã 
possuia da natureza o dire'.to. de pro. 
ver a si mesmo". "Não é justo que o 
cidadão e a familia sejam absorvidos 
pelo Estado''. "0 patrio poder, não 
p'ode O Estado anula.lo ou absorve. 
lo" (29). 

Quando o perigo se tornou m:ais 
aul'eaçador e os · regimes totalitarios 
começ·arám · a· traduzir em medidas 
ele ação as suas doutrinas Iibe~·ticL 
da·s, a voz 'da Igreja ·se· elevou nfais 
alto .e mais frequentes ressoaram as 

· suas advertencias. De modo geral, ou, 
sob esta ou :'aqu,ela forma particular, 
o totalitarismo foi nestes ultimas 
vinte anos constantemente apontado 
pela ·Igreja como doutrina anti.cris. 
tã e das mais desastrosas co11sequen. 
cias para 'a civilizai)ão humana. 

Quando ó fascismo cointrçou a ex. 
plicitar as suas doutrinas, o Santo 
Padre, na alocução de H .de . dezem. 
bro· de 1925, de.clarou desassombra. 
elamente: "A Igreja catollca é al.heia 
a t9dá. concepção politica, que, faze~. 
do da sociedade e do estado,· fim de 
si ~esmo, .é levada facilmente, para 
não dizer fatalmente, a sacrificar e 

.· al,)sorver . os . direitos individua.is e 
varticulares, com resultados; como é 
hem de ver, desastrosos". (30). O. ano 
de '1931 > assinalou um chóque forte 
entre Jlusi;olini e,o .Papa; a 1>roposito 
da , liberdade de educação., A 20 de 
:Junho, num·. documento -celebre pela 
clareza · e· V'lgór, a' Enciclica Non ab
blamo blsoonô dirigida · a todo orbe 
oatolic~, o ~estemido Pontífice, resu. 
mindo os seus ensinamentos anterio. 
res, afirmou aa!nda uma vez: a con. 
cepção que reclama como pertencen; 
tes ,ao Estado as ,uovas .i;eradões,, in. 

Uma visita aos leprosos 
Um missionario 
do leprosario da 

relata suas 
missão de 

impressões 
Yen=chow=fu 

Transcrevemos da "Estrela . das Mls• 
sõe~" a seguinte descrição escrita por 
um misi;lonario: 

Tendo· a missão catolica levantado 
um leprosa.rio junto ã. cidade de Yen
chow-fu foram as Irmãs Servas· do Es· 
pirlto Santo que tomaram a si o cuida
do de seus desventurados habitantes. 

Uma tarde, no.s dirigimos para. lá 
afim de a.val!ar um pouco .melhor o tra
balho caritativo das abnegadas Irm~. 

De longe avistamos as casas. A habl• 
tação das Irmãs e o leprosaria, dando 
uma bela vista, agrupavam-se ao redor 
de uma Igrejinha. · 

Era um quadro alegre e pacifico; 
contudo, soubemos depois ·que naquele 
belo lugar num só ano, houve tanto.s 
sofrlmento11, que lingue humana o.; não 
poderia exprimir. 

Eu atravessei . o portão com grande 
medo, pois nunca tinha visto um le
proso. 

Demos um sinal a uma Irmã, que cor• 
dlalmente nos saudou e Jogo se en
carregou de no.s levar pelo estabeleci· 
mento. 

Em primeiro lugar vl.sltamos as di• 
visões dos homens. . , , 
' Vivem e dormem em quartos comuns. 

Tive ocasião de ver alguns no interior. 
Da.varri Impressão de um hospital: i1m
po:1, camas bem feitas. Só uns pouco.s, 
extremamente mal, estavam de cama. 
Alguns deles, por estarem lmposslblllta• 
dos de movimento, têm de ficar isem
}lre de can1a. Outros bem melhores tra
balham no jardim. A Irmã chamou um 
rapaz de uns 14 anos, que parecia per
feitamente são, mas sua. mão direita. · 
pendia ao longo do corpo. 

Disse-no.; a RellgiQ.!a. que no caso deste 
menino, a doença não passou da, pri• 
meira fase. · 

A molestla man1festa-se geralmente 
nos membros e depois passa ao resto do 
corpo. 

· Um desses infelizes tlnha a. face tão 
cru-comida, que a carne já apadrecia. 
Era um triste quadro. 

A Irmã chamou a. nossa atenção so
bre uma. pobre que andava sobre os joe-
lhot. · 

Disse que por varias vezes foi preciso 
amputar-lhe partes do corpo, ora. esse 
dedo, ora aquele, pois quando a corrup
ção chega a certo ponto, causa. então 
dores: cruciantes, e o unlco melo· é cor
tar = parte fora.. Fiquei pasmo de ad
mlra.ção, quando, apesar de todas as 
doreJ, VI tão alegres os doentes. 

"Jornal de São Paulo" 
Grupo de conhecidos jornalistas e 

homens publicos paulistas,, acaba de 
comprar do sr. Francisco de Paula 
Monteiro Machado, Diretor-Gerente do 
LEGIONARIO, o maquinaria que per
tenceu ao jornal "Fanfulla". 

Nesse maquinario se publicará novo 
orgão · da imprensa paulista, denomi
nado "Jornal de São Pau!Ó", que está 
sendo aguardado com o maior · inte
resse pela opinião publica. Será di
retor do "Jornal de São. Paulo", o 
apreciado escritor e jornalista Gui
lherme de Almeida, da Academia 
Brasileira de Letras. 

Hora santa das empregadas 
domesticas 

Realizar.se.á hoje, domingo das j 7 
às 18 horas, na capela das Servas do 
Santissimo Sacramento, à rua ·Barão 
de Jguape, a Hora Santa para as em. 
pregadas domesticas, que a Pla 
União do Externato São José-· promo. 
ve todos os meses. 

teirainente e sem exceção, dos -pri. 
. meiros a.nos_ à ldade adulta, não ?e 

pode concfüar com a doutrina catoli. · 
ca nem tampouco co mo direito na. 

· tural da familian (31 ). 
Mais frequentes ainda foram as 

condenações explicitas do totalitaris. 
mo nazista e comunista. Entre 1924 
e 1937, em 12 encíclicas pelo meuos, 
denunciou o Papa expressamente o 
comunismo como uma das maiores 
ameaça? de nossos dias. E entre 1934 
e 1939 não há quase docu.mento pon. 
tificio de · certa importancia em que 
se não acentuem as lncompatibilida. 
des doutrinais entre. o nazismo e o 
crist:anlsmo. Dois, entre estes nume. 
rosas documentos, são . particular. 
mente celebres, tanto pelo seu con. 
teudo - uma analise minuciosa e 
objetiva. dos sistemas ideologicos 
condenados - quanto pela sua pro. 
niulgação quase simu.Jtanea, como a 
associar duas formas fundamental. 
mente aijtlogas de um mesmo totalL 
tarismo, ameaçador destas )jberdadés 
essenciais sem as quais não podem 
resplrar as almas batizadas e remi. 
das pelo sangue de Cristo. 

A primeira destas enclclicas, Mit 
brennender Sorge, datada em 14 de 
março de 1937, é a condenação do 
nazismo, Nela se lê, r.elatlvamente ao 
sala outra Encicllca, Oivlni Redemp. 
salvadora dos direitos humanos. "A 
sociedade é querida pelo Criador, co. 
mo meio de levar ao desenvolvimen
to plen.o as faculdades individuais e 
sociais de que se deve servir o ho. 
mem, ora. .dando, ora recebendo, para 
o hem seu e dos demais. Ainda os va. 
!ores mais altos e universais que só 
a sociedade, e não já o individuo, pó. 
de. realizar, tem, na vontade· do Cria. · 
dor, como ultimo fim, o homem, o. seu 
desenvolvimento, a sua perfeição· na. 
tural e sobrenatural" (32}. 

Cinco dias depois a ,19 de · março, 
saia outra. Enciclica. Divlnl Redemp
torls, esta contra o comunismo. .ateu. 
Tambem aqui ainda uma vez se. rei. 
vindica decidida.mente contra o im. 
perlalismo totalitario a dignidade da. 
pessoa que· não pode . ser . alien:.fa 
nem .absorvida em beneficio da mas. 
sa. "No plano do Criador 'a soc!eda. 
de é um. meio natural, do qual pode 
e dev-e .. o homem servir.se. para ai. 
·'cançar o t)roprlo fim, um• ve~ que 
a sociedade é· para o homem e não 
o homem, p,ar.a J~.socledade. Esta dou. 
tfin!l deve entender.se, não no seu,,, 

Muito se alegraram ao saberem que 
era.mos mlsslonarlos. Infelizmente, nem 
sempre estão de tão bom humor. Quan-· 
do a. dor se torna mais intensa, ficam 
como que intratavels. Neste caso eleB 
necessitam mais de carinho que culdadQ 
medicinal. Para serena-los é preciso a 
maxlma. afabilidade, disse-nos a Irmã. 

Estas simples palavras da Irmã já. 
diziam bastante. Quanto sacrlflclo, pa• 
ciencla e abnegação não se requer dei~. 

Os leprosos que no.; viam pediam lo• 
go a benção pondo-se de joelhos. 

Lembrei-me de Nosso Senhor, que. da• 
va a saude aos leprosos; nós, porem, 
não podiamas dar-lhes a saude; demos
U1es a. benção sacerdotal. 

Da. divisão dos llomens dirlgimo~riO!I 
às repartições das mulheres. 

os 1iomens leprosos são 37 e as mu• 
lheres 10 somente. 

Ha muitos leprosos, mas eJes ocul
tam-se .em casa e 11ão querem entrar 
no leprosa.rio. ll: mais dlficil ainda fazer 
entrar a uma mulher no leprosario; 

Todas as mulheres eram catollcas. 
Dai · passamos à capela, e no caminho 

encontramos um homem horrivelmente, 
atacado pela. doença. A face toda defor• 
mada, das máos não restava mais nada, 
a não ser o esqueleto. Disse à Irmã que 
pedia as nossas orações, pois estava ·l)Clr• 
to da m?rte· 

com grande sacrificlo ajoelhou•se , 11 
pedju a nossa .benção. 

.o sino tocou para. a reza e nós en• 
tramas na capela. 

Cs homens e mulheres separados por 
uma parede, assistiram a benção· do SS. 
Mal pude rezar: a minha atenção sein
pre se dirigia aos pobres leprosos e· à. 
abnegação heroica. das Irmãs, que não 
temem a. doença, apesar de toda à ho
ra estarem no ,melo dos doentes. 

·peJi.sél no Padre Damião, o apo.;tolo doa 
leproso3, que por 15 anos trabalhou:·en
tre esses doentes. 

Pudo apreciar o sacrlflclo dessas. Ir• 
mãs de caridade, que por a.mor · das 
almas\ desses miseros norpos se enclau: .• 
suraram neste triste estabelecimento. · 

Desconhecidas ao mundo, herolria.!l 
diante de Deus. 

A igrejinha com seu ss. sacramento 
é a fonte de sua força, ' 

Tanto elas como os leprosos haurem 
dessa capelinha o alivio para as suas 
afJiçõe~. 

Os leproso.; com animo sereno apro
xlinam-se da morte. 

ÀS Irmãs, bem acertadamente se po
dem aplicar as palavras de Nosso Se• 
uhor: "O que fizestes a um destes meús 
lrmãozinhos a mim o fizestes". ' 

Quão grande é a àlma humana, qua.n~ 
do se pode ver a Cristo nestes pobres 
doentes. 

·ver a .Cristo neles e por amor de Cris-
to servir-lhes. · 

Com profundos sentimentos voltámo:i 
à nossa estação. 

Ficamos admirados com os leprosos ·e 
a.dmiradÍSliimo.; com as a.bilegadas Re• 
ligiOSM. . 
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tido do liberalismo individualista 
. q,qe S\lbordina a sociedade à ... µtil.ld~ 
de egoista do individuo, mas no sen-. 
tido de que, mediante a união orga. 
nica. com a sociedade, a colaboração 
mutua torna a todos passivei. reaU. 
zar a verdadeira· felicidade na· ·ter. 
ra" (33J. 

Não satisfeito com tantas e tão .ex. 
plicitas afirtnações, a Sagrada Con. 
gregação dos Estudos enviava a. 13 
de abril de 1938 aos seminarios 8 
universidades catolicas uma lista ·de 
oito proposições com a, advertencia 
de que se·· esforçassem por eV'iden. 
clar.lhes a falsidade à luz da· b!olo. 
gia, da filosofia e· das clencfas ju. 
ridico.morais. Sete destas próposi. 
ções reterem.se de moào especial áo 
racismo nazista, a oitava, enunéiada 
em termos mussolinianos, é· dé cara. 
ter mais geral e atinge o totalitarúi_ 
mo em todas as suas formas. Assim 
se acha ela formulada: "0 individuo 
só exls.te pelo Estado e para o Esta. 
do; todos os seus direito são mera 
concessão do Estado". 

Em 1939 a Pio XI sucedia Pio XH. 
Sobre os ceus da politica internacio. 
na.l adensavam:se as nuvens pesadas, 
precursoras · da. grande tempestade, . 
Depois da demissão de Munique os 
estados totalltarlos, armados ê atre. 
vidas, · pareciam· os arbitreis frres!sti. 
veis da· situação. Nesta. "hora das tre. 
vas", o novo Papa escreve a sua pri.' 
melra Enclclica .. Nela, ,entre os 'errós 
fundamentais, "fonte d.e gravissimç,s 
males" denuncia, "o erro contido nas 
concepções que não duvidam d.es!lgar 
a autoridade civil de toda a depe.ndeµ. 
eia. do Entre supremo • Causa Prllliei. 
ra e Senhor absoluto, tanto do hom!:i:n 
como da sociedade - e de todo·, o 
vinculo da lei ti·anscendente que de. 
riva de Deus como de fonte primeira 
e lhe concedem uma faculdade ilimi. 
tada de' ação, abandonada à onda 
movediça do arbitrlo ou apenas aos 
el itames das exigenc!as historlcàs 
contingentes e dos interesses rela.ti. 
vos. Renegando assim. da autoridade 
e do imperlo de sua lei, o poder· ci. 
vil, por consequencfa inelutavel, ten. 
de· a atribuir a si proprlo a absoll\ta 
autonomia que compete sõ ao su. ,., 
premo Feito de tudo, e a· substituir. 
se . ao Todo Poderosv, elevando 
o Estado o ua coletividade a fim 
uIUmo da vida, a. crlterlo suvremo da. 
ordem mota! e jurldica, e lnterd.iten. 
- - -- · ··. · (Conc:Iue na 7,a P~IH, 
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SERÁ MENINO OU MENINA ? 
O sexo dos bebês que hão de vir é sempre motivo de gratos projetos 

.dos futuros pais. 
Entrentanto, seja - menino ou menina - o essencial é que venham 

a nascer fortes e sadios. 
Os pais que não tratam do sangue, alem dos perigos a que se expõem, 

condenam seus filhos a uma existência de mártirios: raquitismo, anemia, 
fraqueza, escrofulose, feridas generaliadas, atraso de inteligência, ner-
vosismo, deformações, idiotismo, etc. · 

Os médicos estYJcialistas ,ar,onselh.Rm o Depurativo - • Tt-nico -- Ve
geW 

como o mais enérgico auxiliar no tratamento da sífilis da, 
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ts DE MARÇO 

São Cirilo 
peclal, da conservação da fé, no melo 
dos perigos de que· a ameaçava a he• 
resla aria,na, tão poderosamente apoia
da por alguns impera.dores. Em 381 Ci
rilo tomou parte no concilio ecumenico 
da Constantinopla. Em 386 foi descan
sar das lutas e receber a recompensa 
eterna. 

As obras de São Cirilo sáu de grande 
valor. Nelas vemos estampada a reli
gião catollca, como nós a conhecemos. 
Cirilo fala da i,anu. Missa, chamar,do-a · 
"o Sacrifício incruento, o Sacrificio p1·0~ 
piciatorio, o, culto de Deus mais subli
m8 ". Muito claras e positivas são suas 
expressões sobre o misterio da real pre
sença de Jesus Cristo no Santíssimo Sa
cramento. 

I 

A 1 LHA D A' 

O Coração de Maria 
e a Consagração, atra= 
vés das revelações e 
ensinamentos de Fátima 

1 OS ESPINHOS DO CORAÇÃO 
DE MARIA: No d!a 10 de De. 

zembro ele 1925 a venturosa. vidente 
· ele I•'atima, Irmã Lucia das Dores, fui 
favorecida com uma Aparição de 
Nossa Senhora que vinha acompa_ 
nhada do i\Ienino Jesus. 

A Santissima Virgem, pondo.lhe no 
ombro a mão e mostrando.lhe a.o 
mesmo tempo um coração que tinha 
na outra mão, cercado de espinhos, 
disse.lhe.: 

"OLHÁ, MINHA l<'ILHA, O ?>IEU 
CORAÇÃO CERCADO DE ESPI. 
NHOS QUE OS HOMENS INGRA~ 
TOS A TODOS OS lV!Ol\IENTOS ME 
CRAVAl\I COl\1 BLASFEMIAS fü 
INGRATIDõES. TU AO l\lENOS VE 
DE ME CONSOLAR". (De "Novos 
esplendores de Fátima'' pag. 402). 

2 A GRANDE PROMESSA DO 
CORAÇÃO DE MARIA: "Todr,s 

aqueles q1w durante cinco meses, ao 
l.o Sa hado, se confessarem, recebe!1. 
do a Sagrada Comunhão, i,ezarem um 
torço e me fizerem compánhla, me. 
ditando nos 15 misterios do Rosario, 
com o fim dê me desagravar, F.u 
PROMETO ASSISTIR.LHES NA 
HORA DA MORTE COM TODAS AS 
GRAÇAS NECESSARIAS PARA A 
SALVAÇÃO D E S S A.S ALMAS" 
("Novos Esplendores de Fátima" 
pag. 402). 

3 CONSOLEMOS O CORAÇÃO DE 
MARIA; Nessa mesnta apa1'L 

ção disse o Menino Jesus à Vidente: 
;, Tem pena do' Coração de tua 
Santlssima Mãe que está coberta de 
espinhos que o.s homens ingratos a 
todos os momentos lhe cravam, sem 
haver quem faça um ato de repara. 

ESPERANÇA 

Cirilo, o grande Arcebispo de Jeru
sa!em e Doutor da Igreja, na,5ceu em 315 
em Jerusalem ou num lugar vizinho. 
Passou santamente a mocidade, em tra
balho e oração. Prova da sua aplicação 
i,ão as celebres Catequeses, nas quais 
Cirilo revela um conhecimento admira
vel da Escritura Sagrada, dos Santos Pa
dres e das opiniões dos herejes, princi
palmente dos maniqueus. Tudo indica 
que Cirilo tenha vivido numa comunida
de religiosa e que seu preparo e santi
dade. tenham chamado atenção do Bis
po Macario de Jerusalem. Tendo ape
nas 19 ou 20 anos, Ciriln foi ordenado 
Dlacono, e nesta qualidade, dirigiu em 
Jerusalem as classes dos catecumenos, 
preparando-os à recepção do Sacramen
to do Batismo. Em 350 foi eleito BispO 
ele Jerusalem. Celebre na historia. fi
cou um acontecimento, que se deu por 
ocasião da tomada. de posse de São Ci
rilo; ele mesmo o relata, numa carta 
ao imperador constando, do seguinte 
modo: 

- de Cruz D' Alv" -
"Aos sete de maio, pela hora terceira 

elo dia. (às 9 horas da manhã), apare
ceu no céu uma grande luz, em forma 
ele uma cruz, que sé estendia do monte 
Calvario até o monte Olivete. Este fe
!nomeno foi observado, uão por uma ou 
outra pessoa, senão pela população in• 
teira da cidade. Tambem não se tra
tava de uma aparição rapida: pelo con
trario, a luz brilhou diante da nossa 
vista dUl'ante algumas horas e com es
plendor tal, que o proprio, sol não a 
ofuscou. Os espectadores, tomados de 
medo e alegria ao mesmo tempo, cor
riam em chusma para a Igreja. Velhos 
e moços, fiéis e Infiéis, nacionais e. es
trangeiros, uniram as vozes, em louvor 
a Nosso Senhor Jesus Cristo, F'ilho Uni• 
senito de Deus, que com seu poder fe2 
este milagre. Todos reconheceram a 
divindade da religião, testemunhada 
pelo propr!o céu". 
. Este milagre é confirmado por diver
sos escritores contemporaneos e como 
taJ. reconhecido por muitos representan
te3 da ciencia. Na Igreja greg·a é feste
jada a comemoração desta. aparição 
no, dia sete de maio. 

Cirilo, compenetrado da grande res
!):)on.sabilidade de Bispo, opõs-se com to
da a energia a heresia. ariana, embora 
esta atitude lhe impo1-tasse o desagrado 
cio imperador e o odio e a perseguição 
dos Bispos Arta.nos. Um deles, Acaclo, 
Bispo de Cesareia, contra o qual Ci
rilo se viu envolvido num processo, em 
qu~tão de jurisdição, envidou todos os 
esforços para pet·de-10. Para este fim 
apelou para um concillo, composto ex
clusivamente de Bispos arianos, o qual 
dect·etou contra Cirilo deposição. Enti·e 
outras 1J,cusações levantaram ta.mbem a 
de ter esbanjado os bens da Igreja e pro
fanado os santos vasos Jiturgicos, dando
lhes um destino profano. Esta acusação tl
nl1$. um fundo de verdade. No tempo 
de uma grande carestia e tome, Cirilo, 
vendo a miseria do !)OVO e não tendo 
outros recursos para alivia-lo, lançou 
mão de alguns vasos liturgicos e de al
gumas preciosidades da propriedade 
ecle.siastlca e vendeu-as, para salvar os 
pobres da morte. Em vista da guerra 
que lhe faziam, Cirilo saiu de Je1·usa
lem. Exilado da Diocese, achou aga
salho em Tarso, onde o Bispo Sllvano 
o recebeu com tOda.s as honrarias e on· 
de ficou até o ano de 359. Naquele :i.no 
o concilio de Seleucia o restabeleceu em 
sua dignidade. Os arianos, po1·em, con
seguiram que um outl'o concilio, este 
celebrado em Constantinopla, o depuses
se outra. vez. 

Quando o novo imperador, Juliano, 
l'Cintegrou todos os Bispos expulsos, Ci

' 1·ilo voltou em triunfo para a Diocese, 
Pouco tempo depois viu Jerusa

lcm um fato extraordinario, ligado à 
apostasia rancorosa de Juliano. Tendo 
este jurado exterminar a religião cris
tã, um dos seus empenl1os foi desacre
ditar-lhe o autor e provar ao mundo 
que Jesus Cristo não é Deus. concebeu 
o plano de reedificar o templo cle Je
l'usalem, cujas ruinas datavam da des
truição wr Tito, em 70. As ob1·a.5 co
meçaram com muito entusiasmo, espe
cialmente da parte dos judeus. Deus, 
porem, .confundiu o plano. Amlano 
:rvr'arcelo, pagão historiador e amigo de 
Juliano e portanto testemunha. insuspei
ta, escreveu ¾)b::e aquele mo,;imento: 
"Entreta;nto, Alipio, auxil!ado pelo go
,•emador, começou as obras com muita 
energia. Quando, porem, os opera1·ios se 
puseram a trabalhar, saíram dos funda
mentos labaredas de fogo, que uão dei- . 
xaram ninguem se aproximar. Como 
o elemento (isto é, o fogo) todos os dias 
repelisse os pedreiros, fo! resolvido aban
donar a bra". 

O que Amiano Marcelino conta, afir• 
. \nam•no outros escritores, como São 
Gregorlo Nazianzeno e Teodoreto, Rufi· 
nc, socrates e sozomeno. Juliano, em 
consequencla deste fracasso, parecia ter 
concentrado todo o odio no santo Bis
po de Jerusalem, mas Deus não permi
tiu que chegasse a. executar seus planos 
imp!o~. pois, numa expedição contra 
os persas, Juliano perdeu a vida. Em 
367 São Cirilo foi obrigado, mais uma 
veg a comer o pão do exilio. por deter
Jninação do Imperador Valente; morren
do . este, em 368, Cirilo voltou para Je
i·usaleµi, ., C.~iclave 9 ~is:po, cl~ 1n.oc10 e.s-

... "Bispos e Padres, presos cruelmente, 
Do altar e do púlpito arrancados, 
Por que acusaram, destemidamente; 
Os crimes praticados 
Pelo negro nazismo ... 
Que é grosseira invenção, contra a verdade. 
E contra os sãos principias de fraternidad~. 
Prégados pelo cristianismo!" - (pag. 34) 

Nas melhores livrarias - Distribuidora em S, Paulo, 
XEIRA - R. Libero Badaró, 691. 
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COlEGIOS E GINASIOS 
Por mais que nos queiram convencer 

da inutilidade de nossas observações so
bre a "escolha de escot~s ", resolvemos 
voltar ao assunto. É que estamos con
cios de que qualquer coisa ha de ficar 
na mente daqueles de quem chamar• 
mos a at.enção. 

Demais, abrangem no5$RS vistas uma 
po1·ção consideravel de catolicos que in
fringem sem receio o.s precelto.s cano
nlcO$. 

f: mesmo lmposslvel que de tantos não 
se venllam impressionar alguns e estes 
seriam aqueles a quem teriamas feito 
.algum bem, ministrando-lhes a luz da 
doutrina catolica. 

Não nos interessa tomar conhecirnen• 
to doo incomodados e Insatisfeitos. Pa• 
ra desdoui·o nosso, teremos sempre, no 
seio do catolicismo, esta categoria lnde
sejavel de pessoa.s dotadas de meia Re
ligião e fracas na Fé, 

O que teremos de dizer não depende 
felizmente de consulta a este pessoal 
capaz de ditar !els a D€us, à Igreja e 
não sei a quem mais. E para os outros 
falaremos ainda hOje, desejosos de ser 
entendidos. 

Qual o motivo principal por que al
guru catollcos não prestigiam os co1e
gios catolicos e as escolas onde se sabe 
que domina a ifluencià rellgiosa? Não 
é dificU atlna,-lo. Vamos revela-lo, se
gundo nosso pensar. Podem varla.r os 
parecere~. Mas a certeza de que ha um 
grande mal entre os catolicos todos a 
admitem. 

·~ * * 
Ao nosso ver, P, raiz profunda desta 

desgraça precursora de outras multas 
reside na falta de conllecimentos soli· 
dos em reJig·ião, produzida pelo alheia-. 
menta tão g·eneralizado em todas as 
camadas sociaL~, pelos interesses espiri
tuais e os ensinos tão claros da Igreja. 

Não me posso con;ipenetra1· seja por 
verdadeira maldade, odio e formal re
pulsa ao Catolicismo que se falte e de• 
sobedeça à voz eclesiastica. Se tal foo
se verídico, qualificaríamos o !ato como 
verdadell'O absurdo · para um coração 
brasileiro, profundamente catolico de tra
dição e alma. ,Seria mesmo o cumulo 
da revolta. 

Mas os sentimentos cristãos do nos
so povo nos inibem de acreditar em tão 
esquisita suspeita. 

Temos a certeza de que tudo acon
tece por ignorancia mediante a qual 
falta : a muitos pais catolicos suficiente 
c.,pacidade de intellgencia para medir 
o delito. em que espontaneamente in
correm. 

Aduzem eles, parn fins de se descul
pa1·em, a opinião tola, que considera in
diférente entregar uma criança a qual
quer escola primaria »,. secundaria, 
desconsiderado o fator "credo". Bas
ta-lhes que o estabelecimento se cha
me glnMiO ou colegio. Quanto ao mais, 
uão vem· ao caso, porque o Ignorante fl· 
ca na superficle. Sua preferencia e shn • 
pa ti.a. permanece no· vistoso rotulo da 
tachada ou se prende embasbacada às 
promessas tle ra voritlsmo de feições pe
cuniartas. Às vezes é o que prhnelro 
a:,arece e o que mais· abatimento de 
preços faz, o ·que leva. a criança, p:na 
não abando11ar mais a· presa, até · que 
sua desgraça ~e consume. 

Incapaz de cotejar os bons e os maus 
metodoz, pois Isto Jhe ultra.pa~sa a al
çada, e de pesar os perigos latentes na 
educação llvre e leiga, contenta-se com 
tudo. E nlstn se ~l'mfilã Mm ~rl.ID,el• 
i,g 11rr0y · ' ·.,. · 

A. R. 
On que, porem, não se transviam po!' 

vias de ignorancia terão dificuldade ·ex
trema, perante Deus, de encontrar jus
tificativas para tão ominosas transgres
sões à. lei. 

A Igreja tem sua vontade )claramen
te expressa nos termos categoricos do 
seu codlgo legislativo não conhecido in
felizmente por mujtos. E ela não des
culpa com a mesma facilidade com que 
o fazem os que têm o bel pra.zer como 
1·egra suprema., Pelo contrario, ficam 
de pó suas penalidades bem duras con
trn os fa brlcadores de leis imprnvlsadas. 

vem tal fato encarecer no~sa opinião, 
de que multas mazelas morais da socie
dade de hoje surgiram desta rebe'ldla 
slstematlca aos poderes espirituais. 

O catolico às direitas deveria prefe
rfr seu titulo. sua dignidade de cristão, 
a qualquer conceito extranho aos dita
mes sabias de sua crença. Mestra e 
Mãe - assim deve considerar a Igreja. 
em todas as ch·cun.stancias. Não se 
pode desmentir a vitalidade intrinseca 
da. verdadeira instituição de Cristo. Em 
todos os setores ela conserva a prima
zia sobre quaisquer valores efemeros. 

Nesta hora em que se vê o mundo na 
encruzilhada do futuro, será utopia e 
tolice depositar confiança no elemento 
puramente l,umano. 

Devemos recuar dos erros de 'üinj;;i?. 
sado. ateu e agnostico. Temos de 1·eecluL 
car a humanidade numa outra compre
ensão da. vida, pesando-se bem o· aspec• 
to dos seus destinos terrenais e eterno.s. 

Começaremos a grande arrancada de 
1·ecristianização pela criança, retifican
do nela o que o lar descuidado teria 
corrompido. 

Depois apresenta-se o jovem e o mo
ço. Seria crime faZE;,•lo joguete de co
mercio e de ambição. Sua· educação não 
é coisa descuraveL Tem de ser encara.
da com o maximo de rigor. Ha de res
peitar-se a Religião. 

E cabe principalmente aos pais e 1·cs
ponsaveis prevenir em tempo os poss!
veis descalabros, evitando escola.s perni
ciosas à Fé e promovendo uma educa
ção religiosa e completa. Assim o pede 
o bem do individuo, da familia e da 
patria, 

(De 
rim) 

"O Lutador", de Ma.nhumi-

Instituto Moderno 
Fundado em r9r7 
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ção para os tirar". (De "Fátima re. 
velada ao mundo" pag. 36). 

4 TENHO TANiA PENA ... : 
Após a comunicação de Nossa 

Senhora sobre a Comunhão repara_ 
dora nos primeiros Sabados, a pe. 
quena. Jacinta àbrla.se de véz em • 
quando com sua prima Lucla por 
meio de expressões como estas: "Te_ 
ilho tanta pena .de não poder comuD. 
gar em reparação dos pecados come_ 
tidos contra o lmac1tlado Coração de 
l\lat·ia". A· milrnscula. Vidente conta. 
va apenas sete anos e arn.da não Ci. 
zera a sua primeira Co1nunhão. ("No
vos esplendores de.' Fátima" pag. 1s0, 
edição de 1945). 

5 A MISSÃO DA VIDENTE LU. 
CIA: Certa feita, -antes de seguir 

para o hospital onde, segundo a pre. 
!lição de Nossa Senhora, Jacinta mor. 
rêria, esta; co1tvêrsan!lo 11a. intimL 
dade com sua amiguinha e confiden_ 
te Lucla, dizia.lhe: "Já falta pouco 
para Ir para o Céu. Tu ficas cá pa. 
ra dizer que Deus quer estabelecer 
no mundo a devoção ao lmacular!o 
Coração ele Maria. Quando fores 11a_ 
ra dizei• Isso não tê escondas·,,. -
Ã!Üdêã1iequé1ia vidente ao que fa. 
ziam, às vezes, quando, pastorinllas, 
corriam a esconder-se para assim ve_ 
rem_se livres das ·trequentês pergun_ 
t , e iJ1comorlos interrogatorios. 
("Novos explendores de Fátima" 11ag. 
176, edição de 1945). 

6 A PEQUENA APOSTOLA DOS 
SAGRADOS CORAÇÕES: "Diz à 

toda a gente que D~us nos concede 
as graças por meio do Cora:çâo Ima. 
culado .da Santisslma Virgem l\Ia1-1:l; 
que lhas peçam a Ela; que o Cora_ 
ção de Jesus quer que ao seu !atlo 
se venere o Coração · Imaculado tle 
Maria". (Palavras de Jacenta dirigi_ 
das à Lucia - "Novos esplendore$ 
de Fãtima" pag. 176). 

7 FOGO QUE ABRASA: "Se eu 
pudesse m<lter no cOJ·ação de to. 

ela a gente o lume que tenho cá den
tro do ,peito a queimat.me e a fazer_ 
me gostar tanto do Coração ele Jesus 
e do Coração de 'Maria''. (Palavras 
da peq11ena. Jacinta à sua prima Lu. 
ela - "Novos explendores de Fátl. 
ma" pag. 178). 

8 ENTRE AS DUAS VIDENTE!S.-
GOSTAVA DE TER OS DOIS 

JUNTOS: Certa feita fo1·a Lucia Je_ 
var a Jacinta, que sofriá como rie
quena vitima exp:atoria e reparado. 
ra no leito da clor, un1 llndo santinho. 

- Queres este santinho? disse. 
lhe Lucia. Pegou nele, olhou_o com 
atençã"o e ohservou com vivàcidade: 

- t tão feio! Não se parece nada 
com Nosso Senhor que íi. tão bonito; 
mas quero, sempre é Ele. 

Trazia.o sempre . consigo e quando 
acamada, tinha.o ,debaixo do traves. 
seiro. Beija.v~.o coni suma frequen_ 
cià e dizia: 
-- Beijo-o 'no· Coração qu~ é do ~ue 

mais gosto, Quem me dera tambem 
um do Coração de Maria! Não tens 
nenhum? -· Gostava de ter os dois 
juntos. · (Cfr, "Novos esplendores 
de Fátima", edição de 1945, pag. 176). 
. 1 

9 AS LIÇÕES DO ANJ.O DA PAZ: 
Na primeira Apari(;âO do Anjo ela. 

Paz aos pastoril1hos de Fátima em 
1915, depois ele te1·.lhes ensinado uma 
hela oração que começava por estas 
palavras: "MEU DEUS, EU CREIO, 
ADORO, ESPERO E AMO.VOS" ... 
d'.sse.llles como despedida: "ORAI 
ASSIM. OS CORAÇÕES DE JESUS 
E DE MARIA ES'l'ÃO ATENTOS À 

VOZ DAS VOSSAS SUPLICAS", E 
desapareceu. ("Novos esplendores de 
Fãtima" pag. 176). 

10 OS DESIGNIOS DOS SAGRA-
DOS CORAÇÕES: No seguncto 

encoutl'o, o Meusage'.ro celeste, apa_ 
recendo.lhes de repente, assim lhes 
falou; "QUE I•'AZEIS? ORAI, ORAI 
MUITO! OS CORAÇÕES DE JESUS 
E DID MARIA TÊi\l SOBRE VóS 
DESIGNIOS · DE MISERICORDIA. 
OI•' E R ECEI CONSTANTE:.VlEN.TE 
AO AI,TISSil\10. ORAÇ.õES E SA. 
CRIFICIOS, E explicando.lhes o A!!
jo o sentido dessas pata.vras, acres
centou. DE TUDO O QUE PUDER
DES OFERECEI Ui\1 SACRIFICIO 
EM ATO DE REPARAÇÃO PELOS 
PECADOS Côi\1 QUE. ELE .ú OFEN_ 
DIDO E DE .SUPLICA PELA CON~ 
VERS.W DOS PECADORES. ATRAI 
ASSIM SOBRE A VOSSA PA'l'RIA A 
PAZ ... SO:BRETUDO, ACEITAI E 
SUPOR'I'AI COM SUBMISSXO O SO. 
l•'RIMENTO '.QUE O SENHOR VOS 
ENViAR". (" Novos e;xplend()res de 
Fátima" - pag. 146). 

11 A ULTIMA RECOMENDAÇÃO 
DO ANJ.o: O espirito de sacri. 

ficio reparado1· pelas ofensas come. 
tidas contra o Coração de J\'.laria e 
para obter à conversão dós pecado. 
res constitué um dos pontos basicos 
11ara o qual convergem as maravi
lhosas Aparições e Revelações de 
Fátima, segundo é de ver. pelo con. 
texto dê sua Mstoria. 

Na ter.ceira e ultima Aparição do 
Anjo, os três humildes e lngenuos 
pa«torinhos aprenderam da boca do 
Measageiro ·celeste. uma outra ora. 
ção ele sentido reparador que termL 
na com as seguintes palavra.s: "E 
PElLOS MERITOS IN'FINITOS DO 
SEU SANTISSIMO CORACãO .E DO 
CORAç;rn IMACULADO DE MARIA, 
PEÇO.VOS A CONVERSÃO DOS 
PECADORES", ("Novos 'esplendores 
de Fátima", pag. 176). 

12 NA DESPEDIDA DOLOROSA: 
A despedida de Jaclntinha ao 

partir para O Hospital de Lishoa nn • 
de morreria s6sintÍa, longe· dos seus 
queridos pais e irmãos, era coisa que 
"cortava o coração", no dizer de Lu
cla, "Conservou.se 11rnito tempo 
.abraçada ao meu pescoço e dizia cho_ 
rando: 

- SIM, NUNCA MAIS NOS .TOR. 
NAMOS A VER •• , REZA MUITO 
POR MIM ATÉ QUE EU VÁ PARA 
O CJtU; DEPOIS EU LÃ PEÇO MlTI
TO POR TI. AMA MUITO A JESUS 
m AO I.\IACUl,ADO CORAÇÃO DE 
N~:m~ .Jll. F~E!iJ ~.!UJJ'.Oê S~Cfüll-

CIOS PELOS PECADORES" .. (Ver 
- "Novos esplendores de Fátima", 
pag. 178.179). 

13 E DEPOIS HEI DE CANTA-
LO NO CÉU: Pouco antes de 

partir para Lisboa, num desses mo_ 
mentas em que a pequena Jacinta 
parecia. estar mais abatida pela saci. 
dade, disse.lhe Lucia, pa·ra reanima_ 
la: 

-NÃO TENHAS PENA DE EU 
NÃO IR CONTIGO; fi: POUCO TE:YL 
PO; PODES PASSA.LO A PENSAR 
EM NOSSA SENHORA, EM NOSSO 
SENHOR E A DIZER MUITAS VHJ_ 
ZES ESTAS PALAVRAS QUE GOS. 
TAS TANTO: l\IEU DEVER, ~U 
YOS AMO; IMACULADO CORAÇÃO 
DE MARIA! ..• DOCE CORAÇÃO DI!l 
l\lARIA! ..• 
~ r'sso SL.\I, respondeu· com vi. 

Yacldade, NÃO ME CANSAREI NUN. 
C.A DE DIZE.LO- AT:lll MORRER B 
DEPOIS HEI DE CANTA.LO NO 
Cf.U. (" Novos esplendores de Fá. 
tima", pag. 179). 

14 EU GOSTO TANTO, ~AN. 
TO!, .. : A pequena Jaclllta, 

segundo o testemunho de Lucia de. 
pois de diztw e redizer inumeras ve. 
zss as jaculatorias - 1\fêu Jesus, PU 
YOS a.mo! - Doce Coração de ,-Iaria, 
sede a minha. salvàção! - sola acre. 
centar: 

- Gosto tanto cio Imaculado Co
ração de Maria! É o Coração de Nos_ 
sa Mãezinha do céu. Tu não gostas 
ta!ltO de <lizer muitas ,'ezes: Doee 
Coração de M.aria sede a minha sal. 
vação! Imaculado Coração de i\Ia. 
ria? ..• 

15 OS DOIS PENSAMENTOS DO-
MINANTES DE JACINTA: 

Quando o irmãosinho ele Jacinta, 
J?ra11c'sco acháva_se prestes a par. 
tir para 'o Céu, fez:n1e a. irmã as 
suas recomendações, através das 
quais vibra a nota dominante do seu· 
CO!'l ÇâO: 

- DA MUITAS SAUDADES i\IL 
NHAS A NOSSO SENHOR E A NOS. 
SA SENHORA. DIZ.LHES QUE SO. 
FRO 'J'UDO QUANTO ELES QUL 
ZEREM PARA CONVERTER OS 
Pl!JCADORES E PARA. REPARAR O 
IMACULADO CORAÇÃO DE l\IA. 
RIA". (Cfr. "Novos esplendores de 
Fátima" - Edição de 1945, pag. 180). 

RAMALHETESINHO DE MIRRA 

PELA BOCA DOS PEQUENINOS: 
Quando a pequena Jacinta acháva.se. 
no Hospital ele Santo Agostinho ela 
Vila. Nova de Ourém, era visitada às 
vezes por sua prima e confidente 
Lucia, à qual, perguntando.lhe e,_ 
ta se sofria muito, respondia. frequen. 
temente: - SOl!'RO, SIM;. l\TAS 
OFERE'ÇO TUDO PELOS PECADO. 
RES E PARA REPARAR O CORA. 
ÇÃO IMACULADO DE l\IARIA .•• 
GOSTO TANTO DE SOFRER ~OR 
SEU AMOR', E PARA LH.ES DAR 
GOSTO! • ; • 'ELES GOSTAM MUITO 
DE QUEM .SOFRE PELA CONVER
SÃO DOS PECADORES ••. ("Novos 
esplendores de F~tima" -' pag. · 180. 
181). 

QUE VOU FAZER NO CtU?; Je. 
cinta, a pequenina vidente. tem p:c_ 
na certeza que breve a Jardineira. tli. 
,·i11a virá colhe.la e transplanta-la pa. 
ra O jardim do Paraíso. E quer pas_ 
sar o seu Céú amando e fazendo bem 
sobre a terra. Fazendo cair uma chu. 
va de -rosas e l!rlos de graças sobre 
a terra elos corações. 

- QUE VAIS l<'AZER NO CÉU?, 
pergunta.lhe, certa feita, Lucia. 

- QUE VOU l<'AZER NO Cf~U? -
VOU AMAR MUITO A JESUS E O 
IMACULADO CORAÇÃO DE !IIA
RIA; PEDIR POR TI, PELOS 'pfü. 
CADORES, PELO SANTO PADRE, 
PELOS MEUS PAIS E IR;\UOS E 
POR TODAS AS PESSOAS QUE !III!l 
TEDI PEDIDO PARA PEDIR POR 
ELAS. 

Magnifico e admiravel programa 
de uma alma de criança predestina
da, apaixonada por um ideal divino, 
guiada e esclarecida pelas lltzes do 
Espirito Santo. 

(A seguir) 

Dr. Durval Prado 
ti., 8<'nllth>t t'nalo ll:a:tdlo, Ili 

à.o 'lnd, • ::llllas "'~ • 13 • U 
1 l!Je,i. <1• 1-!u,a Jnsê l:lnnlt•~tn) 
C<>ns,1 onm 11orA n>ATu>t1" oelo 

.... .., i-1111 

,, 
'.~PARELHOS 

• • .para CHAeCAFE 
modernos. elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
l'odem ,o, atlqulrldo, 
Ct1mbó1n ,,,. lO posa• 
menta, pelo "Plano Suare". 

:São .Paulo, ·1s ãe Março ele 1945 
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"NOVOS ESPLENDORES DE FÁTIMA'' 

Pelo Pe. :Valentim ~rmas, C. M. F. · 

APARIÇOES • SEGREDOS • MENSAGENS • MILAGRES 
'Cm o-rosso volume de 424 paginas, ilustrado com pro-"' .. 

fusão de ·gravuras intercaladas pelo texto e capa arttshca e 
sugestiva a cores. . . . 

Obra de palpitante atualidade onde o autor. cspec1ahsado 
em assuntos desse gênero,. estuda á luz dos mais recentes do
cumentos, e cm todos os seus principais aspectos, os cmpol· 
gantes c sensacionais acontecimentos de Fátima. O trabalho 
~ai dividido cm três grandes partes e 29 capítulos. A terceira 
parte do liYro é dedicada á e,,olução e irradiações do culto á 
Nossa Senhora ele F'ittima no Brasil. 

Completam o estudo sete importantes Apêncliccs sobre as 
principais devoções e hinos oficiais á Senhora da Fátima. Vai 
tambem em Apênclice a l\Jcnsagem Radiofônica de Sua San• 
tidade Pio XtI a Portt1gal, consagrando o mundo ao Imaculado 
Coração de rdaria. 

Á venda na "Editora Ave Maria" e nas principais livrarias 
de São Paulo e Rio ~ Preço: Cr$ 15,00 

Notas ~Iissionárias 
Presente de Natal 

UM pretinho . de Ruanda bate oiuave• 
mente à parta. do MIS$i011arlo. 

- "Amiguinho, que desejas?". 
- "Aqui te trago novos catecume-

no.s ". E com a. mão à ponta um bOm 
numero de Jovens bem ordenados, robus
tos e armados de lanças. 

o mI.ssionario eleva o candieiro e à 
luz frouxa, conta até 24, · nuas vezes 
o numero dos Apostolos. Que presente 
para o Natal! Que. rico Obsequio para. 
o Menino Jesus no preseplo! Oxa!á, pen
s:: o mlssionario, oxalá se repita esta 
surprc.sa tod.os os anos. 

(EI Joven Misionero) 

Missões estrangeirar 

e Clero nacional 

"SE houver alguem. quer ~tJt. Jvvem, 
quer Clerigo, ou sacerdote que pa

reça ser chamado ao nob!tlsSiln.o apos
tolado missiona,rio em terras. pagãs -
examinado, se esses impulsos são de Deus 
- reconhecida. a sua origem divina, não 
o desanime, uem a escassez do Clero, por 
grande que seja, nem a. necessidade da 
Diocese. o divino Funda.dor da. Igre
ja as suprirá sem duvida ou com maior 
copia de graças ou com o despertar de 
novas vocações para o minlsterio s&
grado ". 

(Pio :X:I; 

Ouvindo pela primeira vez· 

o Evangelho 

RECENTEMENTE descobriu-se no Pe-
. rú, perto do rio Madre de Dlos, a 

tribu de indios Toyuis que nunca. ba.vlam 
visto um homem branco. Os Padres 
Dominicanos do Lago de va.lencia em• 
preénderam .desde logo a eyangelização 
destes indígenas. , 

(Nuestra Vida) 

Missionarios de côr 

MAIS doze jovens de cõr, depoilJ 
de terem· completado o cw·so gil'!a. .. 

sial no· Seminario dos pretos "simtrJ 
Agostinho," em Sáo Luiz, u. s. A., .et1 .. 
tra1·am 110 noviciado para se f011'na.remj 
no espirita · missionaria da CongregaçãC! 
o.o Verbo Divino, 

(St. Augustin's Mes.sengcr) , 

O Clero indigena na Africa 

·, 
EM 1938 havia !la Africa 6,348,031 ca.• 

tõlicos. Para estes !nllhões de ca-, 
tolicos e para os 140 lnllhões de· pagMlj 
pol' converter, eidstem apena.o; 405 Sa
cerdotes indigenas. A espera11ça dO! 
futuro conc~tiza-se nos 740 semlna.ris• 
tas maiores. E é tudo. Feito o co11 .. 
fronto, verificaremos que um sacerdo
te ·indigena teria a seu cuida.do uns 1~ 
mH catolicos, espalhados num territo,. 
rio . imenso, devendo alem disso dedicar .. 
se à cenversão de 345 tnil pagãos. SãO! 
numeros que poderiam desanimar, mas 
nós sabemos que as obra.s de Deus me
dram lentamente e por outro lado nos 
consta que o aumento do Clero atrlca• 
no é consolador. Está vencida a eta.pai 
inicial, a màlor dificuldade. As nossa11 
orações hão de impetrar de Deus t,en .. 
çãos abundantes para. a Africa para; 
que Deus suscite tàmbÉm entre aquelêS 
povos, servos fiéis, apostolas ardentes, 

(A Me.sse) 

Bibliografia. Missionariét, 

LIVRARIA Editora. do Giob<l, POrtO! 
, Alegre, Rio Grande do Sul, e. 

P. 34(/: 
Os Herois do. Ca.aró e Pirapõ, pelo Pe, 

Luiz Gonzaga Jeager, S. J., Cr$ 20,00 •. 
Anchieta., Cr$ 15,00. · 
Os Veneravels Martires do Rio GrandEII 

do Sul, Pe. Teschaur, s. J., Cr$ 2,00. 

· Agencia. Missionaria. S, V. I>. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
REUNIÃO MENSA~ 

Realiza.se, l1oje, às 10 horas, na 
Curia i\Iettopolitana, a reunião me11. 
sal da Federação Mariana Feminina, 
sob a presidencla do Revrno. Diretor 
Pe. Dr. Eduardo Roberto. Devem 
comparecer a essa reunião as sras, 
presidentes ds Pias Uniões ou sitas 
representantes. Prosseguimlo a serie 
de palesti-as de que foram incumbi. 
das, em ordem de antiguidade, as 
Piàs Uniões da capital, falará a re. 
presentante da Pia União do Colegio 
Sagrado Coração de Jêsus. 

ADORAÇÃO PERPETUA 

üom::> habitualmente, 110 proxlm!> 
sabado, dia 24, estarão as Filhas de 
Maria na Jgl'eja. 'de Santa If•:genla, 
prestando sua hom.~nagem de Mo. 
ração a Jesus Saci·àmentado, dttran. 
te todas as hore..s do. dia. Das 17 às 
l8 horas, haverá Hora. Santa solene, 
pregada pelo Revmo. Conego Pe,lro 
Gomes, estando o côro a cargo da 
Pia União das Filhas de l\'.lària de 
Santa Generosa. 

PASCOA DAS FAMILIAS DOS 
CONVOCADOS 

Colaborando com a benemeríta Le. 
gião Brasllelra de Assistencia, â 
Federação está empenhada na cam. 
panha da Pascoa das Familias elos 
Convocados. Tendo solicitado o auxi. 
lio das Pias· Uniões com sedes pro. 
x,1mas. dos pontos de conra1ntação tla 
L. B. A., pede, no entanto, o concur. 
so das orações de todas as Filhas de 
Maria, para o exito dessa Comtinbão 
Pascoal, que se realizarâ no mês lie 
junho. • 

QUESTIONARfO.RELATORIO 

Afim de regularizar os serviços t'e, 
secretaria, a Federação pede a de. 
volução do. questlonarlo.relatorio, re. 
ferente ao ano de 1944. 

CIRCULO PARA MESTRAS DE 
ASPIRANTES 

Hoje, às 14,15. ho1·as, na Cµria, ba.. 
verá mais um eirculo para Mestras 
de Aspirantes o qual será repetido, 
n:i prnxjma quartadeira, às 17,30 hr>. 
ras, na secle da Federaç;!', ª' p1:?ç; 
d~ $~. 47, 10,Q ª~ª~ · • .. 

"CAMPANHA DO TERÇO PELO E 
PARA O EXPEOICIONARIO'' 

Ao lado da campanha da recitaçãt, 
de terço11 pelos nossos .bravos solcla. 
cios quo, nas linhas de fogo luta.111 
pela no.ssa patria, continua ~ movi .. 
mento dos terços para o E;,;:pedlcio. 
nario. 

Muitos tém sido os donativos fel. 
tos, de modo que, dentro -em breve, 
poderá a Federação juntar à primei .. 
ra remessa de 2.500 terços, ma.is al .. 
guns · milhares. É preciso sath;fa,. 
zer, · Integralmente, o desejo dos ·119s. 
sos queridos irmãos, empenl1ados na 
vitoria, com o triunfo da verdade e 
da. justiça. Precisamos ainda .,ae, · 
terços pa.ra que a nenhum soldado 
falte essa preciosa arma de fé. · 

"CONSAGRAÇÃO A NOSSA 
SENHORA" 

6"tn livro precioso acaha de «alr 
a lume.· Trnz o titulo ''.Consag1•ação 
a Nossa Senhora". Él uin trabalho 
paciente e cuidadoso, do Revmo. C-0. 
nego Antonio Alves de Siqueira ofe.; 
tecendo as m.,:iditações e leitura; que 
o Beato Grignion ,de Montfort in<ll-' 
ca em seu "Tratado da Verdadeira. 
Devoção· a Nossa Senhora", para que 
as almas se preparem durante ai. 
gumas semanas para se consagra: 
rem a Jesus Cristo, como escrâvos 
de amor, pelas mãos de Maria Santis. 
sima. Já varias vezes reco1henda. 
mos nos nossos circulos de estudos 
o tratado de, Montfort. Daqui ·por 
diante, seu complemento lnd!spensa. 
vel é "Consagração a Nossa Senho. 
ra", do Conego Siqueira. É preci. 
so. gue livros marianos, como os dois 
acima ci~ados, não faltem nas biblio. 
tecas de .l'ias Uniões, bem como nas 
t:o toda6 as Filhas de Ma.ria. 

OREDIARIO VIMAR 
ARTIGOS FINOS 

PARA 
CAVALHEIROS 

CASA VI MAR 
DE 

VINCE, MARQUES &, CIA, 
Rua Libero Badaró, 488 

7,0 andar i;alas: 68·69 

Tel. 3-7077 São Paulo· 



São Paulo, 18 de iliarçó de ·1945 t;EGJONt\RIO 

C<\RTA APOSTOLICA DE SUA SAN• 
TIDADE O PAPA LEÃO XIII A TODOS 
OS PATRIARCAS, PRI:\IAZES, ARCE-

' ars.ros E BISPOS DO MUNDO 
CATOLICO . 

l,EÃO XIII, PAPA 

YClleraveis Innãos, saudaçã<t ·e benção 
· apostoliea. 

iNTRODUÇAO 

~ HEGADO ao 25,.1J ano de Nooso 
'( , ministerio ?4)0stolico e adnü:·a. 
~ dos nós ~!!smos da extensão do 

camü1ho que percorremos e11tre arduas 
e conti11uai; \:)reocupações, Nós 11os se11ti
mos na tj(fralmente levados a. elevar nos
sos p,:nsamentos a Deus sempre bendito 
que• (ll1tre tantos outros favores, nos con
c~~u m11 po11tlflcado de duração tão 
1onglt que raros encontram-se na· Historia 
que s<! lhe possam comparar. É, portanto, 
:ao Pai de todos os homens, Àquele que 
t<'lm em suas mãos o misterioso segredo 
•da vida, que se dirige como uma imperio
sa necessidade de Nosso coração o hino 
de ~o~sa ação de graças. 

::leguramente, o olhar humano não po
tle s01ndar toda a profundidade dos de• 
Gignto:i de Deus quanto de tal maneira 
'l)rC!Ongou Nossa velhice alem de toda a 
<espcctativa: e as.sim não podemos senão 
·calar-Nos e adora-lo. 

Ha entretanto algo que não ignora• 
mos: se Lhe foi agrada,•el e se Lhe agra
da ainda conservar Nossa existencia, ln· 
cumbe-Nos um grande dever: viv~r pa
l'a <J bem e para. o desenvolvimento de 
&na Esposa Imaculada, a Santa Ig1-eJa; 
~. longe de no.s deixarmos tomar pelo 
c1.esa11imo diante das preocupações e so
:rrtme11tos, consagrar-Lhe o resto de Nos
asas forças até Nosso ultimó alento. 

Dtpoi.s de havermos pago o tributo de 
umà justa. gratidão a Nosso Pai Ce·· 
leste, a. quem sejam dadas honra e g-lo
a·ia durante toda. a eternidade, é-Nos 
11,uito agrada vel transportar o pensa-
11ie11to até Vós e Vos dirigir a palavra, 
a VóJ, Veneravels Irmãos, que, chama
dos pelo Espirita Santo a. governar par
tes escolhidas do rebanho de Jesus Cris
tu, participais conosco, por isto mesmo, 
da_,; lutas e dos triunfos, das dores e das 
a!egl'ias do ministerio dos Pastores. 

Não, não se desvanecerão jamais' de 
nossa memoria as numerosas e notaveis 
provas de religiosa veneração que Vós 
Nos prodlga!lzastes durante Nosso Pon
tificado e que multiplicais ainda nas 
circunstancias presentes, com uma emu
lação cheia de carinho. Já Intimamen
te m1ido a Vós pelo Nosso dever e pelo 
Nos.so amor patern11!, ainda mais Nos 
sentimos ligados a· Vós por esses teste
munhos de Vossa dedicação e'xtrema
mente gratos a Nosso coração, mais pe
lo apego ínvlolavel que demonstram a es
t?, catedra aposto!lca, centro· e apolo de 
todas as outras catedrns do mundo ca
tolico, do que por seu carater pessoal no 
quo Nos diz respeito, 

se sempre f(?i necessario que nos dl· 
versos degraus da hierarquia eclesia.sti• 
ca todos os filhos da Igreja permanec,;s
rem zelosamente unidos pelos JaçQS de 
um2, caridade recipróca e na fidelidade 
aos mesmos ideais de modo a não for
n~a. senão um coração e uma alma, 
mais do que nunca esta união se tor
nou necessaria em nossos tempos. 

Quem poderá ignorar com efeito, 'a 
imensa conjuração de forças hostis que 
visa hoje arruinar e fazer desaparecer 
a grande. obra de Jesus Cristo, pro
curando, com uma tenacidade que já 
não tem limites, na ordem Intelectual 
1·oubar ao hOmem o tesouro· das verda
des celestes, e ria ordem soda! desenrai
zar as mals santas, as mais saiu• 
tàrer. instituições cristãs? Mas tudo is
s(), Vós mesmo o observais todos os dle.s, 
Vós que muitas vezes. Nos expressastes 
Vossas preocupações e Vossas angustias, 
deplorando os inumeraveis preconceitos, 
falsos sistemas e •enos que se espalham 
iiilpunemente no meio das multidões, 
Quantas ciladas, não se preparam de 
todos oo lados às almas crentes? Quan
tos não multiplicam os obstaculos PMª 
debilitar e, na medida do passivei, ani• 
quitar a ação benef!ca da. Igreja? E, 
e11quanto Isso, como para acrescentar a 
i1Tisão à. injustiça, é a propria Igreja que 
se acusa de não.Mber readquirir sua an
tiga virtude e de ser incapaz de con
ter a torrente transbOrdante de paixões 
que ameaça tudo arrastar! 

Pretendiamos entreter-Vos, Veneravels 
Irmã~. com um assunto menos triste e 
que estivesse mais em harmonia com a 
feliz circunstancia que hoje Nos leva a 
Vos falar. 

Nada, porem, justificaria tal lingua
gem; nem. as graves provações da Igre
ja que reclamam com insfstencla · um 
pronto socorro, nem as condições da so
ciedade contemporanea. que, já forte
mente trabalhada no ponto de vista . mo
ral e material se encaminha para desti• 
nos ainda pelares pelo atnndono das 
grà.ndes tradições cristãs: uma lei da 
Providencia confirmada pela Historia, 
prova que não se pode a tentar contra os 
grandes princlpios religiosos sem abalar 
ao mesmo tempo as bases da ordem e da 
prosperidade social. 

Nestas circunstancias, para permitir às 
alm.as retomarem alento, para as reabas
tecer de fé e de coragom, parece-Nos 
oportuno e util considerar atentamente 
n.,, sua origem, nas suas causas, nas suas 
formas multiplas, a. guerra implacavel 
que se faz à Igreja, e, apontando suas 
funestas consequencias, indicar os re
rnedios apropriados. 

Que Nossa palavi-a, pois, se eleve bem 
alto, ainda que seja para relembrar ver
dades já multas . vezes afirmad_as; que 
ela seja ouvida, não somente pelos fl· 
lhos da unidade catolica, mas tambem 
pelos dissidentes . e mesmo pelos infor
tunados que não têm mais Fé, porque 
todos eles são filhos do mesmo Pai, des• 
tinados ao mesmo bem supremo; que, 
enfim, ela seja ac01hida como o testa
mento que a tão curta distancia das 
porta& da eternidade, queremo.s deixar 
aos povos como um pressagio da salva• 
ção que desejamo.s para todoo. 

AS PERSEGUIÇÕES ANTERIORES À 
PSEUDO-REFORMA 

!:m todos os tempos a Santa Igreja 
de Cristo teve de combater e sofrer pe-
12. verdade e pela justiça. Instituída 
pelo divino Redentar para propagar no 
mundo o reino de Deus, ela deve con
duzir, às claridades da lei evangelica, a 
hUlllanidade decalda, para os seus · des
tinos imorta!S, isto é, fauHa · entrar na 
posse dos bens sem fim que Deus noo 
prometeu, e que não podemos atingir 
só com nossas forças; celeste missão, na 
realização da qual a. Igreja não poderia 
deixar de se chOcar com as incontayeis 
paixões herda.das da antiga queda e · da 
corrupção por ela engendrada, orgulho, 
cupidez, amor desenfreado dos prazeres 
materla~. vicies e desordens que dai de• 
correm e que encontr!l-m n,1, Igreja. o 
tnais pQderoso freio, 

NOVA ET VETERA 

11p arvenu la • 
VI n 

. ~ \ 

gt-c1nqu1eme 
Não s.e faz politica sómente com princípios abstractos, t preciso aplicar os princlpios aos fatos. 

t preciso, pois, para compreender a:s atitudes da Igreja, ter em mente, não só os principiÓs que .ela ensina, 
mas ó angulo debaixo do qual ela vê os fatos, e aplica os principies aos·fa,tos., 

Estamos em um verdadeiro "tournant" da -H lsto·ria nàcl1,nal · e mundlal, Neste mom.ento, é muito 
importante que a· formação politica dos .catolicos se faça, não somente com os princípios, mas com a ana
lise atenta das grandes I ições da -realidade. 

Da Realidade! Nossa epoca perdeu o senso da tradição, e não conhece é, nexo profundo que liga o 
presente ao passado. De fato porem, nenhum conhecimento. do presente serã exato e inteligente, sem uma 
boa informaçãÓ das coisas do passado, E, por isto 6 que a Igreja timbra em formar seus homens de ação, 

._.não só no estudo do presente, mas- no labor da Historia, Pio X chegou mesmo a escrever _que não pode 
tratar de questões sociais ~uem não tenha boa formação religiosa, filosofieà e h_istoriea. "E historiea" ... 
quanta gente não pensa nisto! A Igreja, que é de todos os tempos, tem_ um senso hlstor!eo muito per. 
feito, e não julga perda de tempo, o estudo do pas!lado, Antes pelo cóntrilrio, E p_or isto vemos muitos 
de seus homens de ação mais pratlcos e vigorosos, dedicar.se ao_ estudo atento .da Hi11toria, As.sim, por 
exemplo, S. Excia. Revma. o sr. O, Jaime Camara,. que entre os labores Incessantes de seu operoso pas. 
toreio, encontrou tempo para escrever .uma Historia da Igreja. . . · 

Por tudo Isto, o LEGIONARIO oferece hoje a seu leit'ore1 uma Enciçlica escrita ·pelo Santo Padre 
Leão XIII por ocasião de seu jubileu. Amanhã '·se ftsteja- o 48,o aniversario: _dessa Encíclica. Foi um 
presente do grande Pontlflce à humanidade em data solen:ssima de sua vida. Foi o ultimo grande doeu. 
mento que escreveu sobre as coisas dos homens. De pois disto, voltou os olhos para o Santíssimo Sacra. 
mento, escreveu sobre Ele mais uma Encíclica, e m<>rreu, 

O documento de L·eão XIII, magistral slntese historica, explica para a orien.tá9ão dos catolicós, as 
raizes profundas da crise contemporanea. 

Para divulgar em circunstancia tão adequada; esse importa,.te documento amoli~mM hn ie nosso 
roda.pé documentario habitual, que é a secção "Nova et Vetera", 

Essas perseguições, não nos devem sur
preender; não nos foram elas preditas 
pelo divino Mestl'e, e não sabemos que 
e!às êiurarão _tanto. quanto o n1Undo? 
Que dis.w, com efeito, o Salvador a seus 
disclpuloe, quando os mandou levar o 
tesouro de sua doutrina a todas as na
ções?· Ninguem o Ignora: "Pelo meu 
nome sereis· perseguidos de cidade em 
cidade;· sereis odiados e desprezados, 
traduzidos perante os tr!bu11ala e con
denados às plo1-cs punições". E para. 
os ;mimar 11, .supqrtar tais provações, Ele 
so' deu em exemplo: "Se o mundo vos 
odeia., sabei que' ele me odiou a11tes de 
vós" .(SI mundus vos odit, scitóte quia 
me prlorém vobls odio habuit. - João 
XV, 18). 

'.Em consequencia cie umii. ~erie de 
causas hlstorlcas bem conhe.cidai;, a pre
tendida Reto1111a levantou no seculo XVI 
o estanda1·te da l'evolta e, 'resolvida a 
ferir a Igreja em pleno córação, il.wes
tlu audaciosamente contra o }?apado; 
rompeu 'os liames tão preciosos da a11-
tiga unidade de f:í e de autoridade que, 
centuplicando muitas veres a força, o 
prestigio, e. · gloria, graças 1Í. busca ha1·
mcniosa doo mesmós · Ideais, reunia to
dos OS pOVOS. SOb O cajado de um SÓ JlÍIS

tor, e introduziu. assim ·nas fileira_,; cris
tãs um principio fune.-;to de Jamentavel 
desagregação. 

sequencias das agitações dolorosas: de .que 
falamo.;? Não, pois a real.ldade está aí 
ac: 'lio.ssos olhos, e .~la confirma as nos
sas ciech_içõe-s.. li: manifesto, com .efeito, 
qu~. se. não se consolid.am o mais breve 
possivel, -a.s _baiies mesmas da, sociedade, 
ve.cllarão, arrastando na sua queda os 
g~andcs prlncipios do direito e da mo
ral eterna. 

,. li annee 

Els as alegrias, els ai, recompen.sas que 
o divino Salvador vos promete aqui na 
terra. 

Não prewndemos afirmar c.om isso_.qu_e 
desde o come~o do movimento se teve 
em mente ba11ir o prh1clp10· do cristia
nismo do seio dá sociedade; mu, re
cusando por um lado reconhecer a. su
premacia da catedra de' Roma, ,vincu10 
e causa efetiva. da .Úllidade, e procla
mando por outro o principio do livre 
exame, abalava-se até' i;elis ultlrr.os fun• 
damentos, o divino .edlficio, e abrla-re· o 
camlnhO a infinitas' variações, a. duvidas 
e negações sobre l!,s materlas mais im• 
pot·tantee, ·a tal ponto que as previsões 
dos proprlos inovadores foram' ultl'apas
.sada:;. 

li: essa a. razão dos graves prejuízos 
que tiveram .de-sofrer todaG as partes do 
corpa ' social, a, comcçàr ~a familia. 
Pois o -~tado leigo, não ff:. lembrando 
dOS limite.!, ll~lll dO fim esséncial da auto• 
ridade que retem, só ' deitou · .a mãe 
sobro o . Ja.ço. conjµgal para profanar, 
despojando-o de seu carater religioso; 
apo~ou-re, tanto quanto úôde, do di
reitO- natural que po~ue!ll ,os pais, no 
que c;liz re$pelto à eelucaçã_o dos filh~; 
e. em diversos luga::-es, destr'uiu a esta
bilidade do casamento, dtlndo uma san
apoosou-se, tanto quanto 1*ie, do di
vorcio: Ora, todos sá,bem · os resultados 
tra.zidos por ,essas intromissões do Es
tado; muitiplicaram-se, alem· de toda a 
e.spectatlva, os caaâ.mentos esboçados so
mente por vergenhosai; pa!xô:os e, con
sequentemente: dissolvidos, em' pouco 
temp3, 'degénerando, ora. em· lutas tra-· 
gicas, ora em escandalosas ·1nfidellda• 
dei:. E Isso sem falarmos das crianças, 
inocente descendencia. que k negligencia 
ou que só perverte, acjui diante" do-espeta
culo dos mau.s exemplos doo pais, Já 

. sob o efeito·. do veneno que o Estado; tor
nando oficialmente leigo, lllcs inocula 
todos os dias. 

L.EAO XII! 

Quem julga simples e sadiamente as 
cousas não poderá jamais comp1·eénder 
a razão de tal .odio. Quem !oi jil.mal.s 
ofendido pelo divino Redentór ou em 
que mereceu Ele censurá? . Descido · à 
terra sob um impulro de cal'idade infi
nita, Ele aqui ensh1oú uma doutrina 
sem mancha·, consoladora. e Insupera
velmente eficaz para _unir fra temalmen
te todos os homens na. paz e no · àmor. 
Ele não ambicionou nem as gra11derll!s 
deste ~iundo, nem suas, homas, não 
usurpou os direitos de nl11guem: pelo 
contrario, mostrou-ee Infinita.mente 
compassivo com os fracos, com os doen
te~. com os pobres, com os pecadores e 
com OS Oprimidos:· dê sorte que não pas
sou pela vida senão para espalhàr a 
mãos cheias ·êntre os homens seus divi
nos bene!iclos. 
· Foi, pois;. um puro excesso de maldade 

de. parte desses homells, excesso tauto 
mals lamentavel quanto mais injusto: e, 
segundo ·a. ·profecia de Simeã_o. o Sal
vador tornou~se o·· sinal de contradição 
sobre ·esta terra: "S!gnUlll cui contra.
dicetur" (Lucas II, 3{), 

Poderemos nos admirar portanto, se a 
Igrejr, Catollca, -que , é a cont:nuadora 
d:) missão divina de Jesus Cristo e a in
corruptivel guardiã de Sua verdade, não 
pôde escapar li sorte do Mestre? o 
mundo não ·se transforma; ao Jade dos 
filhos dé De,us, acham-se sempre os 
sectários do grande .· inimigo do genero 
humano, daquele que, rebelde ito Altis
slmo desde o principio, é chamado no 
Evangelho o príncipe deste mundo. E 
eis porque em face da. lei divina e de 
quem lha.· apresente ·em nome de D0us, 
este mundo sente levantar-se e turbilho
nar em si, num orgulho desmedido, um 
espirita de 1ndependenc1a ao qual e1e 
não tem nenhwn direito! Ah! qua11• 
tas vezes com umà. cl'Ueldadll inaudita, 
com uma __ impudente injustiça e para a. 
perda evidente da socleclade, quantas 
veze~. nas epocas mais agitadas, os inl· 
1)ilgos de. Itreja. não se m1iram em co
lunà~ ce1·radas para dérrnbar a obra di-
vina? · 

Um genero de perseguição não obtinha 
resultado? Experimentavam outro! Du
rirnte. três longos séculos,· o imperiQ ro
mano abus(l.ndo da força brntal, juncou 
todas as ·suas provlncias dos cadavercs 
de no~sos martires e purpureou com seu 
sangue cada palmo de chão desta cida· 
de sàgrada. 

Depoill, a heresia,. orá dissimulada, ora 
abet·tamente, recorreu à sofismas e a ar• 
tlflclos perf!dos afim de romper a har. 
mont~ e a unidade de. rg·reja. Como 
uma tempestade devasta-dora desenca
deavam-se depois, do nerte os . barba
ros, -i.o sul o isla-mlsmô, deixando por 
toda a parte atrás de si ruinas em um 
imenso deserto. Assim se transmitia de 
seculo a seculo a triste herailç-a de odio 
sob a qual' à Esposa ,i;e Cristo estava 
e>pressa. Veiu então um cesarismo tão 
~esconfiado quanto poderoso e invejoso 
da grandeza alheia, qualquer que fosse 
o desenvolvimento dado à sua; 'e come
çou a assaltar Incessantemente a Igi·e
ja para violar seus direitoo e eispeslnhar 
sua liberdade. · O coração sangra ao ver 

· essa Mãe tantas vezes assediada por 
inexprimlvels angustias e· aflições. 

Entreta11to, triunfando de todos os 
.obstaculos, de tOdll.S as tl!·an!as, ela. es
tendia s~mpre mais longe suas tenda.5 
pacificM, l salvando do desastre o glorio
so patrlmonio das artes: da historia, das 
ciencias e das letras; e infundindo pro
fundamente o espirita· do Evangelho em 
toda a extensão ,do corpo social, c1·iava 
com 'os mais variado.li elementos a civi
lizàção cl'istã, civilização essa a cuja 
benefica Influencia os povos .submetidos 
devem a_ equidade de leis, a brandura. de 
costumes, a proteção dos fracos, a. pie• 
dade para com. os pobres e desgraçados, 
o respeito dos direitos e da dignidade de 
todos os homen!, e, por isso mesmo. 
tanto quanto ·é pOssivel em melo das 
agitáções humanas, aquela paz na vida 
social que del'iva · de um sabio acordo en
tre a justiça e a liberdade. 

Essas provas da , bondade intrínseca· 
da Igrejà. .~ão tão brilhantes e sublimes 
auanto dura.veis. 

A PSEUDO-REFORM~ 

Entretanto, como na Idade Media e 
durante os primeiros seculós, em tem
pos. mais proximos dos nossos ven:os es
ta Igreja assaltada, de certo 1ilodo pe
le> 111en~. mais dura e dolol'osamente que 
nuuca,& 

O caminho estava aberto: surge en
tão o filosofismo orgulhoso e mot~Jador 
do seculo XVIII que vai ma.is longe. 
Ele põe em rid!culo o deposito sagradO 
da~ Escritura~ e rejeita.' c_m bloco to
das as verdades dlvlname1ite reveladas, 
com o fün de desarraigar fh1a1mente da 
co11sciencia. dos povos toda a crer,ça. re
ligi0.."-3. e de nela. abafar inteiramente .até 
o ultimo sopro de espírito cristão. Foi 
dessa fonte que dimanaram o raciona
lismo e o panteísmo, o :naturalismo e o 
matel'ialismo, sistemas funesto .e dele• 
terio.s que reinstauraram sob noy11s' rou
pagens •'nos Rntlgos, já vitoriosamente 
refutados pelos Padres e Doutores da 
Igreja; de sorte que< o orgliUio dós lle· 
culo.5 modernoo, por um excesso de con
fiança em suas próprias luze.s, · foi Ata
cado de cegueira e, como o paganismo,. 
1;ãa se allm<?ntou senão de ilusões, mes
mo no quz diz respeito aos atributos da 
alma humar.a e aos imortais , destinos 
que constituem seu privilegio glorioso, 

A lÚt!!. contra a Igreja tomava a::sim 
wu carater de gravidade maior quê no 
passado, não só por causa da veemen
cia dos ataques, como taml:i~m por cau
sa de sua tmiversalldade. A Increduli
dade . contemporanea. não ~e restringe. 
com efeito, e()l pôr em duvida ou negar 
tal ou tal verdade de fé. o que ela. 
combate ó o conjunto mesmo dO!I prln
cipios t1ue a revelação , consagra e qué a. 
verdadeira filosofia sustfmta; princlplos 
fundamentais e sagrados que 'ensiuam 
ao homem o fim supremo de sua passa
gem na. vida, que o 111antêm no ·dever, 
que espalham em sua. alma a éorage1n e 
a reslgnaç!l.o, e, que, promtitendo-111e uma 
justiça lncorruptivel é uma perfeita fe
licidade alem-tumulo, ,lhe ensinam a 
subordinar ..> tcmp<> à eternidade,, a t~r
rr. ao céu. Ora, que se colocava no lu· 
gar dess~s preceitos; ·reconfor.tos lncom
paraveis fornecidos pela -l"é? Um térri
ve! ceticismo que rcg-eJa os corações e 
que abafa na conscie11cia · todas ·as a.s
pirações magnanimas. 

Dcutrina.': tão funestas como ess~ 
passaram largamente como vêdes, Ve11e
ravc!J Itmãoll, do domínio dás idéias [)a• 
ra a vida exterior e para as ·esferas ·pu
bl1cas. Grandes e poderosos Estlidos vão 
sem cessar pondo em pratica éss\lS dou
trinas, e ilUAginnm desse modó traba
lhar pela. ·civilização e tomar a chefiá do 
progresso. E, como sé os poderes pulil!
cos não devessem reunir e_m si mesmos 
e refletir tudo o que ha de . mais são 
. na vida moral, eles se supull{lram ise11tos 
do dcYer de honrar publicamente a. :beus; 
e não é por demais frequente que van
gloriando-se rle sua indiferençà, diante 
de todas as religiões, de fato fazem a 
guerra à unica Religião instituida por 
Deu~. 

Esse sistema de ateismo pratico de• 
via necessariamente trazer, como de ta
to trouxe, uma ))$rturbação profunda no 
domínio da moral; póis,' como os mais 
famosos sabias da antiguidade pagã en
tre,·iram, a religião é o fundamento prin
cipal da justiça e da virtude. Quando 
se rompem os Ja.ços que ,unem o 11omem 
a Deus, 1eglslador, soberano e jniz uni
versal, não resta senão um esp~ctro.. de 
moral: moral pu1;amente ,civil ou, con:o 
a chamam, Independente, que, fazendo 
abstração de toda. a razão eterna. e de 
toctas as leis divinas, nos leva inevita
velmente pol' uma descida fatal à esta. 
consequencia ultima. de apontar o ho
mem ao homem. como sua proprla. iel. 
Incapaz desde então de se elevar sobre 
as asas da esperança cristã até os bens 
superio're~, este honiem não · busca. mais 
senão o alimento rnàté1·ial no conjunto 
das alegrias e coinodidádes da vida, 
Nesse se acende a sêde. dos prazeres, a 
cu1>ide2 das riquezas, o ardente. desejo 
dos ganhos rapidoi; e desmedidOs, ainda 
q 11e obtidos com ofensa à. ju.stiça; neie 
se inflamam ao mesmo tempo todàs a.s 
ambições e não sei que avidez· febril· e_ 
frenetica de as sat!staze1·, mesmo de um 
modo ilegitimo; nele, enfim, se estabe
lecem como senhores o desprezo das iel.Íi 
e da autoridade publica, e, uma licença 
de costumes que, ',;ornando-se geral. traz 
consigo uma verdadeira decadencia da 
sociedade. , · ·· . . 

Sen\ que exageia,moo a,s t1·!;;tes con-

Com a. familia a. ordem social e poli• 
tíca_ !Oi tambem posta em perigo,. prin
cipalmente ·pe\u · novas dóutri11as que, 
atl'ibajndo uma fà.'.1!'.!I ori1,,_,em à. ~bera
r.ia, corromperam~lhe por l.,to mesmo 
o yerdadelro conceito,,_ pois se a' auto
rldltd9. so~ranll- del'iv~ formalmente do 
consentimento. dá vontade da. multidão 
e não .de ~u~; principio sg.premo e eter
no de todo o ))Oder, ela pérde aos olhos 
dOs suditos seu carater mais ti:1igusto · e 
dégenera. em utl'la soberania artificial 
qut) se assenta em bMes instaveis e mu-

. tavNl!, como a. vontade dOs homens de 
quà a fazem derivar. Não vemos tam
Deill ·às consequencias deste erro nas 
Jeis? com efeito, muitíssimas ve~s, em 
lugar de ser a "razão escrita", . essas 
l iill não expre3.Sam senão o poder do 
numero e a vontade. predomi.na.nte de 
uni partido pO!itico. li: a.ssim que se aca
Jeiltam ai; ambições culpavel.s das mui-

. tidões e se largam as redta.s às· paixões 
populare,,, mesmo quando elas pertur
bam a• JabOr!osa tra11qullidade dos clda
dãon, a não ser que se recorrà em · se
guida, nos casos extremos, a .represalills 
.violentas na:; quais se vê correr o sangue. 

os· principies crlstãOs repuciiados -
esses pl'lnclplos .. que são , tão poderosa
mente encares para. selar a fraternida
de pntre os ·povos e para reunir a hu
manidade toda iilte!ra em nma. -grande 
!âmi]ia - pouco a _pouco prevaleceu na. 
ordem intemacio11al um sistema de 
ego~_mo invejoso, cm consequtncili do 
qual as naç~.s ·se olham mutuamente, 
senão_ sémpre com odlo, ao menos cer
tamente eom a. desconfian~a propria de 
rivais. Eis porque nos seus empre~ndi
mentos elas são levadas facilmente a dei
xar 110 esquecimento os grandes princi· 
pioo da moralidade e da justiça, a pro
teção dos fracos e •los op,rimidos. No 
desejo que as aguifüoa, de ~umentar. in
definidamente a riqueza. nacional, as 

·nações· não· vêem ,senão a oportunidade 
dás circunstancias, a utilidade do Cl(ito 
e a tentadora.. fortuna dos fatOs consu
mados, certas de que nlnguem 
as lnquietarli depois em nome do direi
to e do i·espeito que lhe é devido. Prln
cipioo funestos. que consagraram a for
ça material cor.1 a lei supréma do mun
do, e aos quais se deve imputar este 
_crescii:nento progressivo e sem medidas 
dos pl'epara.tivo., militares, ou esta paz 
armada comparavel, sob muitos respeitos 
av menos, · aos mais desastrosos efeitos 
da:· guerra. 
. Esta. confusão lamentavel no dominlo 

das ldéiâ.$ fez uascer no seio . das clas
~es populares a inquietação,. o mal ·es
tar e · o espirita de revolta, e por con~ 
seguinte uma agitação e desordens fre• 
quentes que prenunciam tempestades 
mais temiveis ainda.. A miseravel con
dição de uma tão grande parte da clas
se bàixa, certamente , muito digna de 
restauração e de auxilio, .serve admira• 
velmente aos desig11los de agitadores 
cheios. de tacto, e em particular aos das 
facções socialistas que, fazendo às clas
ses malll humildes loucas promessas, se 
encaminham para a realização dos mais 
temiveis intentos. 

Quem vai por . uma descida perigosa 
rola fprçosamente até o fundo do ab!s· 
mo. Com uma logic.a funesta que vin. 
gou os )1ons principias outrora poster
gados organizou-se, pois, uma verdadei
ra associação de crimlnosos. · 
· De instintos -completamente. selvagens, 
desde seus l)dmeiros golpes ela conster
nou o mundo. Gra.ças à suá constitui• 
ção solida e a. suàs ramificações Inter
nacional!, ela já está em possibilidade 
de tevMtar por toda a' parte, sua mão 
celér.tda, sem temer nenhum obstaculo 
e sem recuar diante. de .ilenh'wn. atenta• 
do. sêils afilhados, · repudiando toda 
união com a. sociedade e romper,do ci
nicamente co mas leis, a religião e a 
:mwal, tqnw·a1n o nome de "?-narquis-

tas"; eles se propõem submeter comple
tamente a sociedade atual empregando 
todos os meios que uma çalxão cega 'e 
selvagem pode sugerir. E, como a so-. 
'ciedade 1·ecebe a unidade e a vida da 
autoridade que a governa, é contra a 
autori(lade antes de tudo que a anar
qul2, dirige seus golpes. Como não es
tremecer de horror, quanto de indigna
ção e de piedade, ao lembrar as nume

·1·osas vitimas caldas nos ultimos anos, 
imperadores, imperatrizes, reis, presi
dente~ de republicas poderosas, cujo uni
co crime c:m~istia no pod;:r suvremo de 
que estavam investidos? 

OS REl\iEDIOS 

Diante da imensidade dos males que 
oprimem a sociedade e dos perigos que 
2, ameaç:::m, Nosso dev:r exige que ad
-moestemo~ uma vez mais os homens de 
boe. vontade, sobretudo aqueles que 

·ccupam os lugares mais elevados, e que 
os conjuremO:J, como fazemos neste mo• 
111ente; e_ re!letír nos remedias que a si• 
tuação exige e, com uma energia provi• 
dcnté, os aplicar sem tardar. 

Antes de tudo é necessario indagar 
quaw esses remedias e investigar o va
Jo~. A Jil)erdacle e seus beneficios, eis 
o que primeiro ouvimos louvar até às 
nuvens. Nela exaltava-se o remedia 
soberan'.!, incom!)aravcl instrnmcnto de 
pa~ fecunda e de prospzridade. Mas os 
fato:; demcnstrarnm luminosamente que 
ele, , nto possuía. 2, eficacia que se 1110 
emprestava. Os conflito3 economic:>s, as 
Juta~ de classes se acendem e fazem ir
rupção de todos cs lados, e não se vê 
nem me.smo brilhar a aurora d~ uma vi
d?, public..9. ond~ a c:i.lma impere. D~
mai.!, e todos o podem constatar, tal 
como se entende hoje, isto é, lndis~in
tamente dada à verdade e ao erro, ao 
bem e ao mal, a liberdade termina não 
senão por rebaixar tudo quanto ha de. no
bre, de santo, de generoso, e abrindo 
m_ai;; amplamente o caminho ao crime, 
a.o suicidio e a turba abjeta das paixões. 

Assegurou-se tambem que o desenvol
vimento da iJ.1strução, tornando as mas
sas mais polidas e mais instruídas, se
ria suficiente pal'a as !)remunir contra. 
as suas tendencias malsãs e para as re-, 
ter nos limites da integridade e da pro
bidade. Não estamos porem diante duma 
du!·a · realidade que todos os dias 
nos faz tocar com os dedos a inutili
dade de uma. instrução desacompanhada 
do uma soli_da formação religiosa. e mo· 
ra!? Em consequencia da sua 1nexpe
riencia e da fermentação das paixões, o 
espiritos dos jovens sofre- a influencia 
das doutrinas perversas. Ele se impreg
na sobretudo dos erros que um jorna
lismo sem freios náo teme semear a 
mãos cheias e que, depravando ao mes
mo tompo a inteligencia e a vontade, 
alimenta na mocidade esse espirita de 
orgulho e de insubordinação que agita 
tantas vezes a paz das familias e a 
tranquilidade das cidades. 

Confiou-se tambe:n em larga escala 
nos p.·ogressos da clencia. De fato, o 
scculo passado presenciou enormes 
progressos inesperados, alguns mesmo 
surpreendentes. Mas é verdade que es
ses progressos nos trouxeram a plena e 
reparadora abundancia dos frutos que 
um tão grande numero de homens es
perava? Sem duvida, o vôo da ciencia 
abriu novos horizontes a. nosso espírito, 
aumentou o dominio do homem sobre 
as forças da materia e a vida neste mun
do to'rnou-se· mais suave em varios pon
toi. · Entretanto, todos sentem e 
muitos confessam que a realidade não 
esteve à altura das esperanças.. Esse 
fato não pode mesmo ser negado, se se 
Jeva em conta o estado dos espíritos e 
dos costumes, a estatística criminal, os 
surdos rumores que se elevam e a pre
dominancia da força sobre o direito. 
Para não falar ainda das multidões vi
timas da miseria, é suficiente relancear 
o olhar, mesmo superficialmente, sobre 
o mundo, para constatar que uma in
definível tristeza pesa sobre as almas 
e que ha um vazio imenso nos corações. 
O homem pôde submeter a ma.teria, 
mas a materia não lhe pôde dar o que 
não poosue; às grandes questões relacio
nadas com nossos mais altos interesses, 
a ciencia_ humana não pôde rr•ponder: 
a sêde de verdade, de bem, de infinito 
que nos devora não foi sacia 'IP, e nem 
as alegrias e os ~escuros da terra, nem 
o acresclmo de bem estar na vida pu
deram adormecer a angustia moral no 
fundo dos cora('.ões. 

Dçve-.sc então, de.sprcziu· ou dejxa1· de 

lado as vantagens trazidas pela instrU• 
ção, pela cienc!a., pela. ciyiJização e por 
uma sabia e doce liberdade? Não, cer
t~mentc. É n~ces.sa.rio, pelo contra.rio, 
te-las em grande conta, conserva-las e 
aumenta-las como um capital valioso, 
pois constituem meios bons em suá na
tureza, desejados pelo proprio Deus e 
ordenados pela infin:ta sabedoria para 
o bem e proveito da lmmanidade. Mas 
é preciso subordinar o seu uso às lnten
cõ2s do Criador, e agir de modo que não 
~ejam jamais separados do elemento· re
ligioso, no qual reside a virtude que lhes 
confer~, com um valor particular, a sua 
verdadeir:?. fecundidade. Tal é o segredo 
elo problema. Quando um ser organi
cv JXrece e se corrompe, ê porque ele 
ddxou de estar sob a a;fio das causas 
quJ lhe haviam dado sua. forma e· sua. 
constituição. Pa.ra fa:re-10 novamente 
sfio e f101·escentc, não ha duvida, que -é 
preciso submete-lo de'novo à ação v!yi
ficant:i dessas mesmàs causas, Ora, 
a scciedade atual, na. louca te1,tàtiva. . 
qua fez·_ para fugir de ,seu Deus, aban
donou a ordem sob1·enatura1 e a revela
ção divina; ela se subtraiu, assim, a 
salutar eficacia do cristianismo, que é 
manifestamente ii, garantia mais· solida 
da ordem, o laço mai3 forte da frater
nidade e a h1exgotavel fonte das virtu
des particulares e publicas, 

Deste rncrilego abangono nasceu . a. 
agitação que a corroe a.tualmente. t, 
portante. para o seio do cristianismo que 
esta. sociedade desencaminhada deve vol
tar, te seu bem estar, seu repouso, sua 
salvação lhe sii.o preciosos. 

Assim como o cristianismo não pe
netra em uma. alma sem a melhorar, as• 
sim tambem ele não entra na vida pu• 
blica de um povo sem a ordenar. com 
n idéia de um Deus que rege tudo, que 
é sabio, inflnitamen te bom e infinltà
mento justo, ele inculca na consciencla. 
humana o sentimento do dever, dulcl• 
fica o sofrimento, acalma os odlos e for
ma os herois, Se ele transformou a so
ciedade pagã - e esta transfonnação 
foi uma verdadeira ressurreição, pois a 
barbaria desapareceu à · propé>rção que o 
cristianismo se· e.-;tendeu - ele saberá 
tambem do mesmo modo, depois dOs ter-

, ríveis abalos da incredulidadó, recolo• 
car no verdadei1'o caminho e reinstau
rar, na ordem os Estados modernos- e 
os povos con,cmporaneos. 

Mas isto não é tudo: o retorno ao cris• 
tl.anlsmo não será um remedlc eficaz 
e completo, se ele não implicar a vol
ta e um amor sincero à Igreja una, san
ta, catolica e apostolica. O cristianis
mo só se incarna, com efeito, na Jgre• 
já catolica, se identifica com estaO SO• 
ciedade espiritual e perfeita, soberana 
na sua esfera, que é 'Õ corpo mlsttco de 
Jesus Cristo, e que tem por chefe Yi• 
sive, o Pontífice romano, suce.'\SOr 
do Príncipe dos apostoles. Ela é a. 
continuadora da missão do Salvador, a 
filha e a herdeira de sua redenção; ela 
propagou o E1,mgelho e o defencleu com 
o preço de seu s~ngue; e, forte pela llo· 
sistencia divina e pela imortalida
de · que I lhe fora1,1 prometidas, · nunca. 
transigindo com o erro, ela permanece 
fiel ao mandado que recebeu de levar 
a doutrina de Jesus Cristo através des
te mundo, e de nele conserva-la, em sua 
integridade inviolavcl até o fim dos 
seculos. Legitima dispensadora dos 
ensü1amcntos do Evangcll10, ela não se 
revela · somente como a consoladora e a 
redentora das almas; ela é ainda a fon• 
te eterna da justiça e da caridade, e a 
propagadora, ao mesmo tempo' que a 
guardiã, da Jiberdade verdadeira e da 
unica Igualdade que é possível aqui na 
terra. 

Aplicando a douti:ina de seu divino 
Fundador, ela mantem um sablo equlli
brio e traça justo:; limites entre todos os 
direitos e todos os privilegios na socie
dade. A igualdade que ela procJanlll, não 
destro! a distinção das diferentes 'cla,s
scs sociais; ela a deseja mtacta. po1·que 
evidentemente a propria. natureza. as
sim requer. Para impedir a anarquia 
da razão, emancipada da fé e abando
nada a si propria, a liberdade que ela 
concede não lesa nem os direitos da. 
ve1·dade, porque eles são super!Ores aos 
da libc1·dade. nem os direitos da. justi
ça, 1wi;qu~ eles são superiores aos do nu• 
mero e da força. nem os de Deus, p,;ir. 
que eles são superiores aos da humani• 
c'.~d-e. 

~os lllres. a Igreja -,1b é m?110s fe
cunda em bo11-5 resultados, Pois el\ 
não somente resiste ~os -~·titdos per
VÇl'sos que a. incredulidade põe em açãa 

'l)ára a.tentar contra. a vida da. familia'! 
mas elà ainda prepara. e salva.guarda a. 
união e a. êstabiliélade conjugal, da qual 
elà protege e desenvolve a honra, a fi,,. 
delidade e a santidade. 

:Ela sustem e consolida ao mesmo tem.o1 
po a ordem civil e polftlca, trazendo poli 
um lacto um auxiJlo eficaz à autoridade, 
e por outro favorecendo as sabias 1·:"' 
formM e as justas aspirações dos sudi" 
tos, ünpondo o respeito aos prü1cipes EI 
ti obediência que lhes é devida, defen• 
dendo os direitos imprescritivel.s dài 
conscíencill humana., sem jamàl.s 'se f11,-4 

tigâr. E é assim que, graças à Igreja) 
os povos submetidos à sua influencia; não 
tMmam que temer a servidão, pois cl_al 
reteve os prlncipés 110 caminho da t1 .. 
rania. 

Perfeitamente consciente desta efica• 
eia divina, desde o começo de N?sS~ 
Pontificado Nós nos .esfot-çamos cméla .. 
dosamente éin trazer para a. luz ê fa• 
zer -réssa.Jtar os beneficOs deslgnlos daJ 
:tgrejà, e em estender o mais p0ss1.Yel, 
com o tesouro de imas doutrina-,, ~ 
càmpo de sua salutar ação. 

'I'al foi o fim dos principai~ atos dei 
Nosso PoJ\tificado, notadamertte <la:.1 
Enc;clica sobre a "Filosofia crístii."$ 
"Llberclade humana'•, "Casamento 
cristão" "A Franco Maçonaria", "0!! 
Poderns' Publi<:os", "A Coustituiç:1(5, 
cristã d·os Estados'', •·O Soclalislllo"'t 
"A Que·stão operaria", "Deveres doa 
cidãdãos cristãos", e sobre outro.s as~ 
suntos ailalogos. Mas o voto ard0ntê, 
de Nossa alma não !oi· somente acla., 
1·ar as ínteligencias; Nós procuramos 
ainda comover e purificar os cora. 
ções aplica11dô todos Nossos esfor. 
\'.O,s 'para fazer retlotir no meio dos 
povcs as virtudes c'ristâs. TambMll 
nâ céssai11os de 11rotlígalizar os enco. 
1·ajamentos o conselhos para elevat' 
os espíritos afé os bens imperecíveis 
e parn que os l1ome11s aPtendam it 
subort1i11ar o c~rpo à a.lma, a peregrí. 
naçlio tel'restre à Vida celciste e Q 
homem a Deus. 

Abençoada pelo Senhor, Nossa. pa~ 
lavra pod'ê co11tribuir 'para fort~Je.. 
cer as convicçõM dê m11 grimde nu. 
nl'e.ro de homens, para ésclareco.loél 
ainda mais no n1eio das dificulclades 
das questões ,atuais, para estinrnlar 
seu zelo e promover ãS obras maia 
variadas. 11: -sobretudo pa'ra o bem das 
classes deshe.rdadas que essas obras 
surgiram e conJ.inuam a surgir aindll. 
em todas as naçõéS, pois se viu r<1a. 
vivar.se essa caridade cristã que 
sempre encontrou entre o povo sc11 
campo de ação predileto. Se ·a co. 
lheita não foi mais abuudailte, Vene. 
raveis Irmãos adoremos a Deus, m!s. 
terlosameilte 'justo, e su1>liqnemo.!Q 
ao mesmo tempo que se compadeça 
da cegueira de tantas almas, às quais 
bem pode ser àPlicadà a assustadora 
palavra do Apostolo: , "Deus hujus 
saeculi ekcaecavit mentes infidelium, 
ut _non fulgeat illis muminatio evan. 
gelii gloria e Cl}risti - "Déus cegou 
as mentes dos inlíeis deste seculo. 
a(im de que não brilhe para eles a 
luz do Evangelho e da gloria de 
Cristo" (!l Cor. IV, 4). 

l\lais a Igreja cat-Olica amplia o Mlt 
zelo pelo bm inoral e material dos 
povos, mais_ os filhos das trevas ~e 
levantam raivosamente contra ela s 
recorrem a todos os meios afim cie 
empanar sua béleza divina e par.ili. 
zar sua ação de vivificante repa1'a. 
ção. 

Quantos sofismas não iWópaga:u 
eles, e quantas calunlast Um de seus 
artificias mais períldos consiste 
em repetir sem cessar aos povos ig. 
norantes e aos governos invejosos 
que a Igreja é coutrar:a aos progres,. 
sos da ciencia, é hostil à líbei'da,le, 
que o Estado vê seus direitos usur. 
pados por ela e que a política é llõll 
campo que ela invade a cada t,as. 
so, Acusaçõt'!s insensatas que foram. 
repetidas mil vezes e que mil vcz~s 
forám 1·efutadas pela. reta razão, pe. 
la l,istor:a e com elas por todos CIS 
.;ue tenl tim coração !,onesto e amí. 
go da verdade. 

A Igreja inimiga da cieucia e rla, 
instru\;ão? Ah! sem duvida ela é a, 
guarda vigilante do dogma revela(hl; 
irias é esta mesma· vigilancia que a 
leva a 1n·oteger a ciencia e a favore. 
cer a sã cultura do espirita! Não! 
abrindo suá .1utellgencia às révela. 
ções do Verbo', ver(!ade suprem(), de 
onde emanam originariamente totlai;l 
as vel'dades, o homem não compro. 
meterá ja.mais e de modo algum seu~ 
conhecimentos racionais. Multo P/Ji~ 
contrariô,· as irradiações que lhe vi~ 
rãa do mundo divino darão sempre 
mais poder e claridade ao espiritó 
humano, porque,,, elas o preservarão, 
nas questões mais importantes, de 
angustiosas incertezas e de mil erros, 
Além do que, 19 seculos de uma glo. 
ria conquistada pelo Catolicismo em 
todos or ramos do saber, são be1n 
suticientes iiara refutar esta caiu. 
nia. fJ à Igreja catolica que deV'e 1•e .. 
U11!r o merlto de ter propagado e de. 
fendido a sabedoria cristã, sem a 
qual o mundo ainda estaria jazendOi 
hoje nas trevas das superstições ]:l¾ •• 

gãs e numa abjeta barbaria; de te1• 
conservado e tra11smltido às gera. 
ções os preciosos tesouros elas ie. 
tl'as e das clenclas antigas; de tei
aberto as primeiras escolas para o 
povo e de ter creado Un!versidarles 
que ainda subsistem e cujo rt'nome 
se perpetuou ·até nossos dias: de ter, 
e11flm, a lite1·attira mq.ls nobre, purà 
e gloriosa, ao mesmo tempo 111).e aco.-

. lllia sob suas asas protetoras os ar. 
tistas do mais elevado genio. 

A Igreja inimiga da liberdade? Ahf, 
como se 1ilascara a idéia de Uber. 
dade, que tem por objeto um do~ 
dons mais preciosos de Deus, quan .. 
do se explora seu nome para justi. 
ficar o abuso e o excesso! Que s~ 
deve entender por liberdade? A isen. 
ção de todas as leis, o afrouxan1ent0i 
de todos os freios e, como corolarlo. 
0 direito de ter como guia de todas 
as ações o capricho? Esta liberdade, 
a Igreja a reprova certan1e11te, e com 
ela todos os corações honestos. Mas · 
aclama.se na liberdade a faculdade 
racional de fazer o bem largamente, 
sem ez;travos e segundo as regras 
iiue foram 'postas pela justiça eter. 
na? Esta liberdade, que é a unica dlg. 
na do homem e a unlca util à socle. 
dacle, ninguem a favorece, encoraja . 
e proteja mais do que a Igreja. Pela. 
força de sua doutrina e eficácia de· 
·sua ação, é esta Igreja, com efeito, 
que livrou a. humanidade do jugo da. 
escravidão, pregando ao mundo a 
grande lei da Igualdade e fraternida •. 
de humanas. Em todos os seculos·, ela 
tomou a defesa dos fracos e oprimi. 
dos «::ontra .a arrogaute dominacll.o 

.(i,10JJi;lª~ ~ li.8 oa.til&úi., 
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!ELEGRAMAS DO RIO "Pa ~ 

rvenu a 
Comissão do Codigo 

Eleitoral 
/ 

RIO. C.\.SAPRE:SS1 - Em urna dás 
·.zalas do Pa1~tcio :Monroe, Cinde funcio
'--na reuniran1~se dia 13, pela prltneira, 
:v•ez todos o:-: ni"embr.os ·da comb;são dê
~iGnada para e'lalJorar 110\"0 €ocligo 
ElB!t_oral. l'rcsidiu. os traba.lho:s o 

)f inistro J os6' ·Liilharcs, ad1ando-se 
a)resentes os <l0S{.,mbarg.·Ldore~ Vice-u
·~c I'iragilJe e ,\ntonio Carlos Lafaie
·1e de Andra,le, do 'l'1ilrnnal de A11ela
'ção, profe::::sor ...\nnrn G:·in1arães, con• 
·sultor Geral da Republiea ~ José llfi
"l:anda ValY0~·ctf, do I1ú:tituto da Or
't:len1 dos Advogados (lo Brasil. A reu
U}ão foi secreta. 

RIO, (.~SAPRESS) Segundo nossa 
;r1::portagern p0dc apurar já, se acha 
"J.·i::<ligido un1 projeto h~1se do qual sa.i
;1·,l:; as n1edidas a serem debatida:~ pa -
'l·a elabora\;ão definitiva da lei eleito .. 
l'al. 

}~1elhoria de aposerttàdorias 
e pens~s 

r:_rq, IAS.\Pl:E~Sl - Seauntlo um 
'1)arf-!c·er do diretcu: do Do 1iâ.rtamento 
,de PreYidencia S;ocial ,10 Conse\ho 1'::1. 
~-..ional ·do '!'l'a',/alho, encontra-se em 
úStud('s no )J,{Í1ist.~:·:o t: ... r.1:'rab· lho un1 
7.iroj~to~ que dist)Õe sobre a rnel!10! · a, 

·lfl:-ts aposentradçiria.s e pen3ôe·s. 

Agootes. comunistas no 
Brasil? 

RIO, (ASAPRESS) - Diante dos re
~riltarlos àas c0nYfffSa(;ô€'"s · que ~e ,i~
i;'."··,enrolar~ n1, e-111 \Vashingt('ln, ênt·fe o 

t"'han<'eler Leão Veloso e o ~n1baixa J~r 
da Russia, ficaram. prati<'a mente c:on
,..-:-1 nidas, as 11egociações pa.ra o·- ,e~ta .. 
. mento d<1s relai;::õcs entre o Bra-sil t"' 

~CRSS. !\ão h:n·erâ. troe:,, dê. notas /t 
:r1;speito) t)()fqÚe. na, realidade. _:çomo 
j~ sê. dis:--1'!, ·nunca. houve --romph1H1 nlo 
ie.ie rela.çõei:; éiiti--e os d9ls· pa.ise~ •. -
.. ~ noroeai;âo· do embaixador brasileh o 
junto· ao governo de :Moscou, as-s!m 
c·nmo do embaixador r11~so Jo nt,), 
espc, i:a-se para estes proxi1nos · dia a. 

Declarações'do sr. 
Valadares 

1-\IO. ( ASAP H!,;SS) - O sr, Valada
,.úB .foi ouvido. ã satd'a. d0 sua conf_e· 
,-~nC'ía com o ·nlinistro da. Justiça. De• 
.,;:!arou o go\'=êrnador do ~;stado de 
:Mina~: . "Já ·falet rt1ulto, depois que 
.:>vin1 'de São Paulo. Vo'tês agora de· 
;-,,:en1 procurar outro. No entanto, po
<lénl inforniar que tudo corre bem. 
D nome do general .l!;urico -liaspar 
])utm, ser~: su[r!l.gaqo por toda a· na
-~~ão .brasileira, no tJroxlmo pleito 1

'. 

Q diretor do D.I.P. na car
reira diplomatica 

n.ro. < AS.-\PRESS) -· (1s cir,;•1los 
<"1iplomâticos .informam que· o sr. ,Jvi"'to 
!XeYes da F'ontuura :;:;t;rá tra;.1sfer;do 
"la Embaix~1<la ·ae· Lisboa para . .l '1-3 
?Paris: Se.gundo os rrieSmos drculo.:;, o 
Jn;:ijor AmilcaL· · Dutra de i\-tenezes, ,li.· 
1.·etor-g_eral do. DIP, serâ nomt!éHlo 
ccnse-Jli.eir0 comerciãl do Brasil numa 
Republica su1.:an1~i-h::a.na. 

2~a Região Militar 
r:10, ( Al:l.\Pt·;.f;ssl - · u 1~;;,g;aente 

d,j.. ltepubl.ica, ~r. (ietullo Varga.s~ ()ai· 

\ou um dec1.""eto. 1'lom.'€ando ·o general 
de- brig·tda, .A.1n·ar0 SoarPS Bitencol.i"rt, 
f):tra. f'X ·rcr'r, interinal'nênte, as fun
tõe's <l<'. r·n:~1an<lante ela -:ta· Hegiáo 
?,Uiitar. · 

O Cluo Militar alheio à 
l,)Olitica 

RIO, (ASAl'J._LSS) - Cóntrarlamlo 
:n1mores corrent('S, estamos seg_ura
::111ente informados <le q_ue não hou \'e 
a.tê agora, e nem haver.á., quaisquer 
·reuniões de C"arater politico no ~lub 
::>Iilitar. A entiaade elas classes ar
.n,adas de terra obedece unicamente 
;d..s suas. t'lnalidade.s. que são•do cara ter 
~xcJu.sivam~nte social. 

Confederação Brasileira de 
· Escoteiros 

HIO, USA~RÉSS) - Por proposta 
do sr. · Luiz Alencastro. delegado do 
Rio Grand~:do Sul, e votação unanln1e 
dos delegados de todas as federa~ões 
estaduais, de escoteiros de· fl'e.rra .. foi 
eleito ~ p .. .::,sirlente da Confedera.ç:âo 
Brasileira <i<~ ,eséoteiros (1" Terra, o 
sr, ,.~rnobro 'l'enorio Vanderlel. Bssa 
eleição ··visa deinonstrar a. gratidão de 
todos. os escoteiro~ ele t€·rta a obl'a 
úS(~Otfdra QUt1 o núvo p:esidente da 
C.B.E.T., reali~ 11 na Feãera~ão Per-
11amhucana de escoteiros. 

A.-candidatura Gaspar Outra 
'TUO, (ASAPREfS) ~ Estão sendo 

~ti\'ados os trabalhos para a organi
:::3ção do Pr!.rtido ·Nacional. que ~.pOia
r:L na:;. urnas, n. candidatura do ge-
ne.-al 1-;urico Dutra. · 

Se.gundo se anuncia·,.: seu programa. 
se,rá elaborado por ... uma comissão de 
proceres de renotne. 

OficiaJs · especializados em 
moto=mecanisação 

HIO, (ASAPH~JSS) - ·Na escola de 
1noto-1necantzaÇão do g:xercJto rea ... 
lizou-se .a. solenidade àa entrega _.de 
d •'omas a·os of!c!ats especlaltz!l,dos 
cm motocmecanfza.ção, que a.li fizeram 
o ·cunm·· con1pleto no ramo. ~ esta 
a 8.a turma que arJÚele estabelecimen
to de instrução especiallzada e11trega 
ao 1<ixerq1to. A· solenidade foi presl• 
rl:da pe10· Mi11is_tto oa.· Guerra, tendo 
c:omparectdo os· generais Milton de 
Freitas Almeida; . diretor 'da Moto~. 
Jllt?tan iz~çãO,: (j u_~ta vo Cordeiro de ~"a .. 
:-ias, .dir~tot· ct:o .e.n&tno do- .H}xeb~;ito, e 
,\leio s,;uto, · comandante da·· A. B., 
ném co,no outras autoridades, coman
•lan'les· de corpos ·e serviços do i!Jxer
cito. 

Esc.ola do · ·Estado Maior 
HW, (ASAl-'J-rn::-ss·> - (:om va'rfos 

Ml€!1lílad.cs .. fQrarn réabertas,. dia 16, 
as 10,30 ·horàs, as auras· da J,;séoÍa dê 
Estado cl-~jl-ior. do .i,;xercito. · 

O Gal. João. ·Gomes e o Es=
tado· 'Novo 

ll!O', ( A;ôAPH~SS) . _.:· O . genera-l 
~1 oã.o · Gomes, e~-mi nistro da Guerra, 
rle ~ão .Paulo, enviou ao "Correio da 
J\lanh.â 11 u1na carta •. presta-ndó :decla· .. 
rações sobr·e as emendas um e ··dots· da 
constJtui1:ào de 1934, terminando da 
seguinte maneira: 

''Se eu. fos~e ministro eiú. 10 de no
vembro óe 19.37, terln. deixado a'pas
ta, pois não .endossaria, c,qm ·minha 
asslnatura. - o· conhecido docuh1ent'o 
que proêtamou o·reglme em que ainda 
vh"en1os". 

.. Inauguração 'do Jardim 
Zoologico 

nro. (ASAPl:ESS) -, Será i· augu
rado no proxtrno donling·), ãs 1-0 ho
ras, O Jarói 111 Zoologi 'O, constt;llido 
em ten:eno da Quinta· da Boa Vista. 
Esse. g·ra.nde . parque nes~e dia· serli. 
franqueiulo aó' publico e funciona.rã. 
co1n ·entradas pag·as. âs ter-ças.- qujn ... 
tas-feiras. saba.dos. e domingos. O .In
gresso das t.;ri~.nç:as será. ser ... r·e g'ra
ti.i, 

O Préfelto Henri(Jue Dodswortl1 pa
ra .a solenidaãe da ln,tuguração .do 
Ja.rdim. Zoologic. , conv:d,ru as,.-,altas 
autoriclaclés ci-vis e milit'~res, be~1 co
mo,,· os diretoi'es doe jornais desta ca
pital, 

Gabinete. do Ministro da 
Educação 

ruo. (ASAPRESS) - o sr. :Gustavo 
Ca.panema. con_Cedeu a exoneração pe
dida,, hã, varios dias, ao chefe· do se ti 
gabine_te, Carlos Drumond de Andrade. 

., A ;eextinç;ijo do D.I.P. 
. ·• RIO,"(ASAJ:'RE,;S) - Afim de rece-

ber Instruções rela.ti,·as á !lquidaijão 
<lo DIP. que, como se ·sabe, sera. tra-ns
forn1ado num Simples ·Departar1euto 
de Divuli·a,.:ão Cultural,· o sr. Amlkar 
Dutra dé Menezes foi ao Monroe, pa
ra ouYlr as determlnaçõ•s do Ministro 
Agam~non .Magalhães a respeito. 

Com<.., ·se sabe. :·a·qu,~1e Departamento, 
que era diretan•ente subordinado, á 
presiuencla da republl~a pa-ssou a ser, 
depois .d · entrevista., coletiva dr sr. 
Getulio .Yargas â !mprensa, u1ua· n1era 
d~p~nl erl·cla do-.. 1'11nis.terio '-"ª ,ll!stfça. 
; · rcb1.nto. tei11 e- .elo estra1.h'8ào que 
ar..: a·g·o;-a não tenha L>aixado ·um áto 
oficlàl a ré' epito. 

O CATOlf CI.SMO VITORIOSO NA HOLANDA 
<S. I, H.) - O jornal catolico "Ve

tit:i:s"., que apareceu em Maastrlcht, a 
capltal da 1>rovi11cia mais meridiona-J. da 
~-Io1anda, imediatamente· após· a liberta
rão da. mesma. aborda num de seus- l!'J'i
;meiros num11ro~ uma questão que foi 
debatida. com trequencia" dural')te a 
ocupação. alemã: "Como é poosivel que 
os nazll;tas del,xem em paz os nos,oos 
:\3il;pos? Não parece que. estão, pedl;rnlo 
pa,ra. serem· presos? " · 

A aparente im -'lida de dos Bispos l)o
landeses à perseguição pessoal cinsou 
:surpresa cm m'uitos meios. Co.mo diz 
"Veritás": ''. A • ,e.dida. que se ía.m C'l· 

lJll~cendo cm Londres as desasso,mbrad:is 
ca.rt.a.5 pastorai.,, que perdurarão como 
testemunhos indestrutlvels da luta con
tra os nazistas, os círculos holandeses 
fica,·am pei·plexos diante da franqueza 
~om que se acusava e combatia o Inimi
go, que -tenta,•a envenenar o espírito do 
p:Jvo•>. · 

B difícil explicar porque os alemães, 
l,€m fala.r, de algumas -provocações de 
n,enor importancia; não molestaram ja
l11ais .. os membros do episcopado. Com 
efeit-0, d.esde o principio; estes estivemm 
:protestando inilexivelmente não somen
te contra os e.5forços do Inimigo para na
zificar o pais e para substituir. a Fé 
cri,;tã pelM doutrinas e pratlca-5 pa
gãs, mas tambcm contra as numerooas 
vJolações germanicas dos direitos. funda
:menta.is e · das liberdades da . população. 
Opuseram-se com fi,:meza ~o plano ale
mão destinado a destruir as lm;tltuiçõe~ 
sociais existentes e coru;truir 60bre as 
ruina-5 a "Nova Ordem" nazist'a. Es• 
tivernm guian-lo os fiéii; no setor do pa
'triotismo e da rcsistencia. à tirania. Não 
óbst;mte, os alemães nunca se atreve-• 
:ram a. incomoda-los. Até certo pon
to, é possivel que Isto se deva ao temor 
de que os 3 milhões de catolicos holan
deses, que !!st&vam tão firmemente uni
dos, acatando os seus Bispos em sua ca
pacidade de lideres tanto espirituais 
como nacionais, se levantassem em re
belião . aberta, assim que ' se ofend%se 
íiessoalmente a qualquer membro do 
episcopado, · Su os Bispos, por. reu "alor 
e·deyoção protegiam a te contra um ini
lriiS'<!' pouco escrupuloso,· a determhfad\o 

e a força moral dos fiéis não protegia 
menos aos Bispos: 

·fodavia, os Bispos sofreram pro
fundamente devido a que muitos dos seus 
fiéis tiverám de Fofrer e morrer na.'l 
prisões e nos. camJY)s de concentração 
pela. simples razão de serem · fiéis aoo 
ideais crti;tãos e patrióticos. 

Esta luta,. que c1411tinua ainda na.5 re• 
giões ocupadas di- Holanda, não tem 
sido em vão. Nos distritos libertados, 
a:; !!IBtituições religiosas educativas e· so
ciais surgiram para uma vida nova -, 
mais vigorosa: imediat.amente depois da 
libertação, Mora.lménte, tudo ·sobre
viveu apesar das grandes perdas mate
riais. Atê· uma organizàção tão util co
mo a dos escoteiros catolicos, que fôra 
proibida pelos invasores. pôde continuar 
sua vida clandestinamente. As tropas 
norte-americanas, quando marchavam 
pela provlncia de Limburgo, ficavam as~ 
sombradas 0.-0 notar entre a nmiti
dão de cidadãos que lhes davam as boas
vindas. numerosos· escoteiros envergan
do os seus uniformes. Este e muitos 
outros movimentos sempre· continuaram 
a existir, e no dia da libertação esta
v·am prontos para prestar qualquer servi
ço que Íhes fosse •licitado. 

Recentemente, os alemães, preocupa
dos, ao constatarem a força cada· vez 
maior, representada pela resistencla ca-' 
toli'ca. na 'Holanda, oi·denaÍ'am <iue fos
sem regi.~tra.das as Igrejas, os mosteiros' 
e as reitoria.5; para fiscalização de ar
mas. O · jornal catolico · "Kathollek 
Kompas", escreveu: "Para. suas men
tes essas armas não podiam ser outras 
senão revolveres, fuzis automatlcos e me-· 
tralhadoras.:. Tocta.via, não encontra
ram mais do que missais, blblias e bi~ 
bliotecas. mas nenhuma arma de fogo''. 

1í.: sem duvida doloroso para. :seys-In
quart e seus ·1ug'a.r-tenentes que sua. mis
são de nazlficar a Holanda, tenha 
fracassado por completo e que· na luta 
entre o· Cristianismo da Hola11dà e· o ·na
zismo da Alemanha, tenha. triunfado o 
pt·lmeiro. 

Este. é um,. fato incontestavel. e os ca; 
to,J.icos continuarão 1uta.11do até q,,P. o ul
timo alemão tenha slclo expul~J ele ln-
r:torio ll?landêa, · 

Frei Orlando O.F.M. 
RIO, ( ASAPRfsSS) - A Federa~ão 

das Congregaçô~s · :Marianas, do Rio, 
ía1:à celebrar, uma in\ssa de 30.o dia 
em sufrRgio ela alma de F'red Or]ando 
O.F.l\L, primeiro capelão ; pri111-.eiro di .. 
retor ,·da Congreg;:;,ção l\Iariana. da. 
F.E.R., 1norto ~n1 ação nos ~ampos ela 
ltalia, 

Essa rni:-;sa será rf:sada no alta:r mór 
<la igl"eja de São Francisco de Pa11Ja, 
:ls 9 boras, na. scxta-feil'a, dia 23 ao 
corrente. 

Favores aos aposentados 
RIO, (ASAPRESS). - O presld•nte 

<'la Republica, sr. Getul.io Var1<as, bal
XôU lnn ·at"creto, tornando extensh·o 
aos aposentados, os benefícios conce
didos; aos segur2dos de previ<lencia 
social. 

Autorizada a Radio Mauá 
RIO, C\SAPRESS) - O presidente 

da Republica,· sr. C}etulio Vargas, bai
xou 1un decreto, ;i.utoriz8.nc10 a insti
tuic.·ã.o Radio Mauá, que será, formada 
com acervo da. Radio Ipanema S-A, 

Demissão 
Lima 

do embaixador 
Cavalcanti 

RTO, (/ SAPRESS) - O presiõen te 
da Republ iea, sr, Getulio Vargas, as
sino11• os seguintes decretos na pasta 
das Relações Exteriores: - Exone
rando, a pedido, Carlos de Lima Ca· 
valcantl, do cargo de e baixador em 
comissão f'tn Cuba; dispensando Os· 
car Pir~~ rlo Rio, cltr)1omata. da clas
se L, de ehefe da Diretoria ·c1~ Or~a
mento do nepa··tamento de ,\dmini~
tracão da Secretaria do Estado, e Os
valdo de !l[orah Correia, diplomat.i da 
classe J\f; de chefe da divisão de Pas
saporte ,10 Departamento Dlplomatico 
e Consular da Secretaria de Estado. 

No. Rio o interventor norte" 
.riograndense 

RIO, (,\SAPHBSS) -· .11ncontra-se 
nesta çapital, \·indo de seu ~;~tado, por 
via -á.eréà, o general' .B,ernandes Dan
tas, -Inten·entor Federà.l no Rio Gra1i
de do Kor'te. 

Â ·tarde, o general Fernandes Dan .. 
tas ro1 Yisltaóo pelo assistente mi
litar do Ministro da Ju'sttça, major 
Jair G:omes, e já. se avistou co1n o sr. 
Agamenom lliagalhães, no l'alac10 
lllonroe. 

(Conclusão d::. 5.'° paglrui) 
dos fortes; reivindicou a liberdade 
da consciencia cristã, derramando a 
flux o sangu!ôl de seus martires ~ r~,. 
tituiu à c,riança e à mulher a digni. 
dade e as prerrogativas de sua. no. 
bre natureza, fazendo.as participar, 
em nome do d:reito, do respeito e 
da justiça; e concorreu assim gran. 
demente para introduzir e manter a 
liberdade civil e política no seio das 
nações. 

A Igreja usurpadora dos direitos 
do Estado, a Igreja invasora do do. 
minlo político? Mas a Igreja sabe e 
ensina que seu divino Fundador · or_ 
denou "dar a Cesai- o qne é de Cesar 
e a Déus o qne é de Deus", e que 
assim. ele sancionou o imutavel prin. 
dpio da perpetua distinção dos dois 
poderes. ambos soberanos na süa 
respectiva esfera: distinção fecunda 
e qu~. contribuiu tão largamente pa,·a 
o desenvolvimento da civilização 
cristã. Extranha a toda idéia hostil, 
em seu espírito de caridade, a Igreja 
não procura pois sinão marchar pa. 
ralelamente aos poderes civis para 
trabalhar, seln duvida, sobre o mes. 
mo Rujeito, que é o homem,· e sobre 
a t)iesma sociedade, mas pelos cam!_ 
nhos e com o desígnio elevado que 
lhe impõe a sua divina missão. Prou_ 
vesse a Deus que sua ação'fosse aco. 
lh!da sem desconfiança e sem suspei. 
ta, pois os inumeraveis benefícios de 
que falamos mais acima, não far'am 
sinão multiplicar.se. 

Acusar a Igreja de vistas ambicio. 
sas não é sinão repetir uma calunia 
bem antiga, calunia que seus podero
sos inimigos empregaram mais de 
uma vez al'as como pretexto p~ra, 
encobrir sua propria tirania. E, longe' 
de oprimir, a historia o ensina clara. 
mente quando se estuda sem pre. 
conceitos, a Igreja, como seu divino 
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OE SANTO ANTONIO 
i,·u11aaaa. a 24 de março de 1935, a 

Congregação Mariana de Nossa Senho
ra de :t,ourdea e Santo Antonio .-!, , Igre
ji, de Santo Antonlo da praça Patriarca., 
éoinemorará no proximo dia 25 do cor
rente o reu decimo anh•ersario. 

As comemorações, que · tiveram. Inicio 
no 'dia. 17 proximo pa.5sado, com uma 
romaria. ao tumulo do saudoso Padre 
Francti;co Na.varro, fundador da Con
gregação, prosseguirão. no dia. .de hoje. 
Às à,4ã horas, sérá' -empossada a. nõva 
diretoria, que re compõe do . regulntes 
nomes:. 

Diretor Padre Fra.ncii;co Mlli • 
nt, M, s. e. 

Presidente - Gerasdo ca.rbone. 
Mestre ~e Noviços - Pascoal J. Ber

gamo. 
Secretario - Demetr!o V, Danese, . 
Tesoureiro - José Ros!to. 

FESTIVIDADES DE SÃO JOSt 
EM VESPASIANO 

O Circulo Operario da cidade de 'Ves
paslano, .em Minas, comemorará hoj'e, 
dia 18, o seu segundo aniversario. 

Em preparação a tão auspiciosa. da
ta, foi realizada durant~ toda a sema
na, · uma novena 'em honra de São José, 
patrono da instituição. 

Hoje, às 7 horas, será celebrada a 
Santa Missa com Comunhão geral,. tendo 
lugar ao melo dia a magna Assembléia 
comemorativa. do 2,o aniversario da fun
dação do Circulo Operar!o. 

tiga das Senhoras Catoncas 
A Liga das Senhoras Catolicas reali

zou, às 15 horas do dia l6 do corrente, 
a sua. Assembléia Ger:i.l Ordinarla, onde 
foi apr<;sentado e a.provado · o relator.lo 
das atividades dessa benemerlta Assocla
~.ão, durante o ano de 1944. 

" A, s, A," 
Recebemos o nwnero de fevereiro d3 

r~vLsta. "A. S. I. A.", da. Associação doa 
Antigos. Alunos da Compan:Ja de Jesus. 

Ot!m.a.mente impressa., ~ontem o pre
sente numero da revista 64 paginas, to
das elas repletas de interessantes cola
boraçõe~. noticias e avisos. 

ESTATISTIGAS CATOLICAS 
DOS USA 

Segundo o Diretorio Catolico Oficial 
de 1944 exil;tem nos USA. inclusive ter
ritorio do Alask.~ e ilhas Hawai, 
23.419:701 catolicos. 

O Dlretorlo registra em 1944 um . to
tal de 90.822 conversões. para o catoli
cismo, o mais alto numero alcançado 
até agora. ' 

Nos USA e possessões, segundo as ·es
tatísticas, ha um numero global de . ; ... 
37.749 Sacerdote,,;, portanto mais 779 ·do 
que . no ano passado. O numero de Sa
cerdotes seculares é de 25.299. 

Auxiliar nos diversos mlsteres da cura 
de afinas 6.162 Religiosos não Sacerdo~ 
tes e 133.985, Religiosas. 

Mestre de Canto - Fausto Pardinl. 
Diretor Esportivo - Othoniel A. de 

Melo. 
B!bl!otecarlo - Salvador Oricchio. 
Porta. Bandeira - Milton A. Campos. 
Conselheiros - Paulo F. Pires, Re· 

mo Lo Legglo e Da.nte Lo Leggio. 
Às 9 hora:;, será celebrada solene Mis

:sa, com Comw1hão gera.J, pelo Revm<:>, 
Fi. Ago::tinho Mendlcute, S. J. Às 10 
horas . será iri!l:ugui;ad,a um.i. . placa. em 
memoria do saudoso, Pe. Franc1sco Na-

· varrn. ' 
À tarde, .rerá realizada solene benção 

com o Santissimo Sacrammto, sendo 
benta, a seguir, a nova imagem de São 
JoE.!. 

o encerramento da.<; festividades será. 
feito pelo Revmo. Pe, Francisco M!l!nl, 
muito digno Diretor da Congregação Ma
riana. 

.o pessoal docente em todas as inst!
tui~ões de ensino catollcas dos USA as
cendem a 92.421 pessoas, ,e o numero 
de alunos chega a 3.036,856, exélus!ve 
4:J.178 meninos internados em orfanatos 
€ a.silos e- .18.966 criança., confiadas a 
íamllia.s catolicas e sustentadas por or
ganizações catolicas. · 

Os c:i.tollcos dos USA, segundo o Di
retor!~, possuem atualmente 655 Hos
pitais gera.is e 105 sa.natorios, No ano 
de 1944 estes hospitais atenderam a 
~.993.09 pacientes. Os hOspitais susten
tam a.Inda. 359 escoli:.s para enfermeiras, 
com 3:l.104 alunas. 

o Sacerdote polonês na guerra 
ANTONI BOGUSLAWSKl 

É sabido, que muios Padres polorteses, 
nest(l, guerra, dernm a vida pela patrla, 
Executados, torturados, condenados .a-0 

desprezo, às injurias, ao exllio, lá se 
foram eles, fitando a. imagem do Sal
vador crucificado.. Tombaram nas so
leiras dos templos, tombaram protegen
do os fiéis contra os per:seguldorea. De
ram, e estão dando, testemunho da ver• 
dade, testemunho da ·fé. Os inlmigos 
us atonnentarr. com especial ·crueldade. 
Poucos havemos ue encontrar, quando 
voltarmos à patria., Bem dm·a será a 
tarefa da Igreja para preencher os cla
ros, nas fileiras doo Ministros de Deus. 

As perda.s de ~elígiosos !)Oloneses as• 
ccndem a milhares. entre os milhões de 
vidas humanas, ceifadas pela . guerra. 
Muitos Sacerdotes nos acompanharam 
nas agruras da vida militar, confortan
do o soldado que luta longe do torrão 
na.tal. Muitos se evadiram, através das 
frOnteil:as bem guardadas, atravessan
do terra.s estranhas, alcançaram as ,for
ças polonefa.s e entraram nas !lleiras do 
exercito. Foram irempre bcnvindos en
tre os soldados poloneses, que os aco
lheram com amavel cordialidade. O 
Sacerdote llles trazia conforto rellglooo 
na. lingua materna, tão doce e necessa
ria aos exilados. Trazia-lhes os oflcios 
religiosos e oo hinos sacros a que eles 
estavam acostumados desde a !nfan-

1 eia. o Sacerdote Capelão militar 
partilhou galhardamente: de . todas . a.s 
provas, das pesadas marchas, _dos peri
gos das batalhas e dos horrores da prl• 
são, Sempre esteve ao lado dos c'Omba
tentes. 

REPRESENTANTE DO "LEGIONARIO" 
EM BELO HORIZONTE 

A representação do LEGIONARIO em Belo Horizonte está a cargo da 
l<'F:]JI<;RAÇAO DAS CONGREGAÇOES MARIANAS 1111 P,essoa do sr. Ho
t·acio Deodoro da Silva Jr., residente à rua dos Caetes, 109. 

Para tomada e reforma de assinaturas,, compra avulsa e de numeros 
t.r,isados. etc,, pf'\dem os nossos leitores dirigir-se ao sr, Horacio D~odoro 
da Silva Jr. 

:::;âo Paulo, 1~ de ~larço de 1945 

lavingt~cinquiême année" 
Fundado!', foi muitissima~ vezes; ao 
contrario, vitima da opressão e da 
injustiça, É porque o seu poder resi. 
de, não na força das armas, mas na. 
força do pensamento e da verdado, 

A MAÇONARIA 

· t portanto, certamente; com uma 
intenção perversa que se lançam con. 
tra a Igreja tais acusações, Obra per. 
niciosa e desle(:J', no prosseguimento 
da riual vai, precedendo todas as OiL 

tras, uma seita tenebrosa que a sP. 
ciedade le\'a· há longos anos no ,eu 
seio e que, como germen mortal, lhe 
contamina o bem estar, a fec_undida. 
de e n. vida. Personif' cação perma. 
nente da revolução, ela constitue 
uma especie de· sociedade secreta 
cujo fim é exercer uma soberania 
oculta sob.re a verdadeil'a sociedade 
e cuja razão de ~er consiste inteira_ 
mente na guerra a fazer a Deus e à 
sua Igreja. Não é necessario nomeá
la, pois, por esses traços todo o mun_ 
do reconheceu a Franco.Maçonaria, 
da qual fala.mos de um modo formal 
na Nossa Enciclica "Humanum. (le. 
nus" ele 20 de abr'.I de 1884, denun_ 
ciando suas t'tlndencias deleterias, 
suas doutrinas erroneas e sua obra 
nefasta. 

Enlaçando em suas imensas ma. 
lhas a quasi totalidade das nações 
e ligando-se· com outras seftas que 
ela faz mover por meio de fios es_ 
condidos, atraindo primeiro e réten. 
do em seguida seus afil'ados pela 
jsca das vantagens que lhes oferece, 
curvando os governantes aos seus 
fins, ora por promessas, ora 11or 
ameaças, essa seita conseguiu infil. 
trar.se em todas as classes da sacie. 
dade. Ela forma como que um Está. 
rlo invisivel e irresponsa ,-el dentro 
d.o Estado legitimo. Cheia de espir:to 
ele _Satanás que, no falar do Apostolo, 
sabe na necessidade se t1·ansformar 
em anjo de luz (11 Cor. XI, 14), o~
tenta. um fim humanitario, mas ~,a 
verdade sacrifica tudo a seus proje. 
tos sectarios. Ela protestá não pos
suir nenhuma intenção politica, nías 
exerce na realidade a ação mais 
profunda na vida legislatíVa · e admi. 
nlstrativa dos Estados; e, enquanto 
por palavras professa o respeito da 
autoridade, e· da proprla rellg:ão, seu 
fim supremo (seus pr.o·prios esta.tu. 
tos o constatam). é a exterminação 
da soberania. e do sacerdocio, nos 
quais ela vê Inimigos. da. liberdade. 

Ora, torna.se d'.a para .dia. mais ma. 
11ifes .o- que é á írispiração e à cum. 
1ilicidade desta seita. que se devem 
atribuir em grande parte as conti. 
nuas vexações que oprimem a Igre_ 
ja e a recrudescencia dos ataqnes 
que lhe foram feitos recentemente. 
Pois a simultaneidade dos assaltos 
na perseguição que repentinamente 
rompeu nestés ult:mos tempos como 
unía tempestade num ceu .sereno, is. 
to é, sem causa proporc'.onada ao 
efeito; a uniformidade dos meios 
postos em ação para preparar esta. 
perseguição, campanha. de Imprensa, 
reuniões publicas, produções teatrais, 
0 emprego em .todos os países das 
mesmas·· arnt'as, calunias e levanta_ 
mentos populares. tudo isso ti·ae mui. 
to· verdadeiramente a idenfdade dos 
d?signios e a pa1avra de ordem par_ 
flda de .um s6 e mesmo centro de 
direção, Simples epísodio, aliás, q:.ie 
se liga a um plano premedita.do, pla. 
no 'esse que i,;e manifesta como atos 
de uma pe'ça teatral cada vez mais 
desenvolvida, para multiplicar as 
ru'nas que já enumeramos. 

Assim, procura.se sobretudo r_es
tringir primeiro, depois excluir. co1n. 
pleta.mente a instrução religiosa, fa. 
zendo gerações ele incr'edulos ou li1. 
diferentes, conibater J?ela imprensa. 
diaria a moral da Igreja, r'.diculari. 
zar enfim, suas práticas e profanar 
sua.'s fertás sagradas. 

Nada. mais natural, por .conseguinte, 
que o sacerdocio catolico, que te:--1 preci
samente por missão pregar a, religião e 
a.dministrar os sacramentos, seja ataca
do com um particular encam!çamento: 
tomandp-o por ponto ele mira, a seita 
quer diminuir aos olhos do povo seu 
prestigio e sua autoridade. Já sua auda
cia. cresce de hora. para hora em propor
ção da, impunidade que ela crê assegu
rada. para. si, e ela interpreta maldosa
mente todos os atos do Clero, torna-os 
suspeitofl pelos menores indícios e os 
acumula com as mais baixas acusaçiic. 
Assim, novos· preconceitos se acrescen
tam aos que já sofre tant.o o Clero por 
~ausa do tributo que deve pagar ao ser
"iç'.> militar,.gr-inde obstaculo para a sua 
preparação sacerdotal, qu-? foi a conse
quencia. da confiscaçãó do patrimonlo 
ecleslastlco que os fiéis tinham livre
mente constituido na sua piedoSll, gene
rosidade. 

Qua.nto às Ordens e Congregações. a 
pratica do, conselhos evangellcos fazia 
dela~ tanto a.· ;.loria da socieélade como 
a gloria da religião, Ela.5 não parece
ram por i.sso, senão maii; culpa.veis aos 
olhos dos inimigos da -Igreja, e têm si
d.J votadas implacavelmente a.o despre
zo ;, à animosidade de todos, É _para 
Nós uma. grande dor dever relembrar 
afi medidas pdiosas, lmereclda-5 e 
altamente condenadas por todos os co
ra~ões honestos,. de que ainda recente
mente f<;>ram vitimas os religi=s .. Nada 
os pôde salrar: nem a integridade de 
S',la vida sempre inatacavet mesmo dian
te de seus Inimigos. nem o direi- · 
to natural que autoriza a associação 
contradda com um fim honesto, nem 
o direito constitucional que proclama al
tamente a liberdade, nem o favor dos 
povos cheios de. gratidão pelos servlçós 
preciosos prestados â.s artes, às clencias, 
à · agricultura., e pela caridade que trans
borda.· sobre as · classes mais nume
ros3.5 e mais pobres da socleda.cle. E é 
assim que homens, mulheres,· saldos do 
povo, que tinham. éspontáneamente re~ 
nunclado as alegrias da familia para. 
consagrar ao bem de todos, ·em paci. 
ficas associações, sua mocidade, _seus 
talentos; suas forças, sua·· propria ·vi_ 
da, tratados co1110 malfeitores, como 
se ·€les tivesS:ein constituido asso~ia. 
ções criminosas, foram excluidos do 
direito corou, me proscritos, nu'1na. 
epoca em q ue toda a parte não se 
fala senãô de liberdade! . 

Não nos devemos admirar se .os filhOs 
ma.Is queridos são a.tacados quando o 
proprla Pai, 16to é, o Chefe da. -ca.tolic!• 
d.ade, o Pontifice Romano, -não é me~ 
lhor .tratado. Os fatos são bem,· conhe• 
cidoo. . Deiip0jado, 'da :soberania tempo• 
l'l!,l !n~rlv.\dº_ P.Q~. ~sg me~,;,, ~-- l.n~e· 

pendenc\a que lhe é necessarl.a. para 
cumprir sua. missão unlversal e divi
na.; forçado, nesta Roma que lhe per
tence, a se !echa.r em sua propr!a. ha
bitação, porque um podn- ininúgo o 
cerca. de todos os lados, ele foi rebaixa-

. do, apesar das irrisorias promessas·. de 
respeito e de liberdade bem preca
riM, a uma. conclição anormal, injusta 
.e indigna. de seu alto mlnisterio. Nós 
sa}:emos muito bem as inumera.s difi
cüldadcs que se lhe suscitam a cada 
momento, desfigurando 511a.s intenções 
e ultrajando sua. dignidade. Tambem 
a prova foi feita. e ela se torna. de dia 
para dia mais evidente; foi o proprio 
poder espiritual do Chefe da Igreja que 
procuraram 'i destruir pouco a pouco, 
quando puseram a mão sobre o poder 
temporal do papado. Alem do · que, os 
verdadeiros autores dessa espoliação não 
hesitaram em confessa-la. 

· Julgando pela.'l corusequenclas, esse (a
to não é somente um fato !mpolitlco, 
mas ainda wna espec!e de atentado an
ti-social: pois os golp,.s que se Infligem 
à religião são como tantos outros golpes 
aplicados ao propr!o coração ela socie-
dade. · 

Fazendo do hOmem um ser destinado 
a viver com seus lguais, Deus, na sua 
Providencia, tinha tambem fundado a 
Igreja e, segundo a expressão bib!jca, es
tabeleceu-a sobre a. montanha. de Sião, 
afim de que ela a! servisse de luz e que 
com reus rà!os fecundante.'l flzes.se cir
cular o principio da "ida nos multiplos 
reconcàvos da. sociedade humana., dan
do-lhe regras de uma sabedoria celes
te, graças às quais esta. se pudesse es
tabelecer na ordem que ma.is lhe con
viesse. 

Portanto, quanto mais a i;ociedade se 
separa da Igreja, parte considera vel de 
sua força, tanto maís el deca.i ou ,é 
a-. ruuia.s se multiplicarem em reu seio 
separando o que Deus quis unir. Quan
to a Nós, Nós não Nos cansa.mos nun. 
ca.. todas as vezes que se nos apresen
tem a oc;asião, de inculcar estas grandes 
verdadeJ, e quisemos faze-lo aluda uma 
vez e de wn modo expresso nesta cir
cunstancia. extra.ordinaria. 

o· TRIUNFO DEFINITIVO SERA 
DA IGREJA 

Queira Deus que os fieis se achem 
encorajados e instruídos para fazer 
que todos os seus esforços convirjam 
mais eficazmente para o bem comum 
e que, mais bem esclarecidos, nossos 
adversarias compreendam a injust'ç·a 
que .cometem perseguindo a lllãe 
mais amorosa e a· benfeitora mais 
fiel da humanidade. Nós não quisera.. 
mos que a. lembrança das dores pre. 
sentes abatesse nà alma dos fiéis a 
plena e inteira confiança que eles de. 
vem ter na assistencia divina; pois 
Deus assegurara quando for chegada 
Sua hora e por seus caminhos mist.e. 
riosos o triunfo definitivo, Quanto a 
N 'i, por grande que seja a tristeza 
que enche Nosso coração, não treme_ 
mos pelos imortais destinos da lgre. 
Ja. Como dissemos no começo, a per. 
seguição é sua· herança, porque, pro. 
vando e purif'.cando seus filhos por 
ela, Deus dela retira bens maiores e 
mais preciosos, Ma:S .. abandóna.ndo a. 
Igreja às suas lutas, Ele matlifesta 
sua divina assistencia sobre ela, pois 
Ele Ih;; proporciona novos e impre_ 
vistos meios que asseguram a subsis. 
tencia. e o desenvolvimento de rna
obra, s.em que as forças conjuradas 
contra ela cheguem a arruiná.la. De. 
zenove Beculos de uma vida passada 
no fluxo e refluxo das vicissitudes 
humanas nos eslnam que as tem. 
pestades passam sem ter atingido as 
suau grandes profundezas. 

Nós _podemos permanecer a!nrla 
tanto mais inabalaveis .na confiança 
quanto o. presente manifesta sinto. 
mas que Nos impedem de perturbJr_ 
no- As d:ficuldades são extraordi. 
nar!as, formida.veis, não se pÓderla 
nega.las; mas outros fatos que se 
desenrolam a Nossos olhos, testemu. 
nha.m ao mesmo tempo que Deus 
cumpre suas promessas com uma ~a. 
bedoria admiravel e com bondade, 
Enquanto tantas forcas conspiram 
contra a Igreja e ela avança privada 
de todo auxilio e de todo apoio .bu. 
ma.no, não prossegue ela, com efei. 
to, no mundo, sua obra gigantesca e 
não ei:tende ela sua ação entre as 
nações mais diferentes e sob todos 
os climas? Não, expulso que foi por 
Jesus Cristo, o antigo prlncipe deste 
mundo não poderá mais aqui exerc1cr 
seu dom!nio altaneiro como antiga. 
mente, e os esforços de Satanás nos 
suscitarão muitos males sem duvida, 
mas não alcançarão o fim almejado. 
Já uma tranquilidade sobrenatural 
devida ao. Espírito Santo que protege 
a Igreja com suas asas e que vive 
no seu seio. reina., uão só na alma. 
dos fieis, mas ainda no conjunto da 
catolicidade; tranquilidade que se 
desenvolve com ser€-nidaite, graças à 
união sempre mais cstreta e deili_ 
cada dL Episcopado com esta Sé apos •. 
tolica e que forma. um ma.ra vilhoso 
contraste com a agitação, as dissen
ções e a fermentação continua das 
seitas que perturbam a pa~ ·da socie_ 
dade. l<~ecunda em !numeras obras àe 
zelo e de caridade, esta. união har. 
móniosa. existe tambem entre os 
Bispos e seu Clero. Ela .é encontrada 
enflm entre o clero e os leigos ca_ 
tolicas que, mais do que nunca. uni
dos e livres do respeito humano, fies_ 
pertam e s.e organizam com . uma 
emulação generosa afim de defender 
a causa santa da. religião. Oh! é bem 
esta a união que Nós recomendamos 
sempre e que recomendamos nova_ 
mente, e Nós a. abençoamos afim de 
que ela se desenvolva cada· vez mais 
largamente e se oponha, como uma 
murallla invenclvel, à fogosa vlolen
cia dos inimigos do nome divino. 

Nada mais natural então que, co_ 
mo os rebentos que brotam ao pê da 
arvore, renasçam, se fortifiquem e 
se multipliquem as inumeras ·associa. 
ç,1es ·que Ye;nos com alegria flor1:is. 
cer em nossos dias no seio da lgre~ 

'ja. Pode dfaer.se que nenhuma for. 
ma da piedade ,ristã foi _posta de 
lad,.i. quer se trate de· Jesus 'Cristo e 
rle .seuit adorave;s m~ster1os, quer de 
sua divina Mãe, ou dos santos cujas 
virt11de11 · insignes m·a.is brilharam. 

Ao mesmo tempo, nenhuma das va
riedades da. caridade foi esquecida: 
de todos os lados rivalizou.se em ze~ 
lo para instruir crlstãmente a moei. 
dado, · para. as'sistir · os doentes, : pai'a 
m.()rnllz?:r Q-1:º.!Q, § · P!~ '~.QlliI: ~~ 

socorro das classes as menos favo. 
recidas. Com que rapidez esse movi. 
mento se propagaria e quantos fru_ 
tos mais doces produziria. se não se 
lhe opusessem as disposições injus. 
tas e hostis em que tan\as vezes es. 
barra! 

Deus, que dá à Igreja uma. Ti.ta. 
l'dade tão grande nos pa!ses civili. 
zados ondt> ela está· estabelecida. há 
já tantos seculos, Nos quer consolar 
com outras esperanças ainda. Essas 
esperanças, é ao zelo dos Missiona
i'!os que as devemos. Sem se desani. 
mar com os perigos que correm, com 
as privações que sofrem e com os 
sacrificios de todos os generos que 
devem se impor êles multiplicam e 
conquistam para' o EvangelL'<J e para 
a civil:zação países inteiros. Nada 
pode abater sua constancia, apesa1• 
de, a exemplo do divino Mestr.e, não 
recolherem multas vezes sinão acu
sações e calunias em troca de seus 
infatigaveis trabalhos. As amarguras 
são pois temperada s com consolações 
bem doces e, no melo das lutas e das 
dificuldades qu1:i são Nossa partilha, 
temos com que suavizar Nossa alma 
e esperar. É este um fato que deve. 
r:a · sugerir uteis e sabias reflexõ.es 
a quem quer que observe o mundo 
com inteligencia e sem se deixar ce. 
gar· pela. paixão. Pois ele prova que, 
como Deus não fez o homem inde
pendente no que diz respeito ao fim 
ultimo da vida e como ele lhe falou, 
assim tanÍbem '111e fala ainda hoje na 
sua Igreja, visivelmente amparada 
pela sua. assistenc:a divina e mostra. 
claramentê por isso onde se . encon. 
_tral'\1 a salvação e a verdade. 

Em todo o caso, essa. eterna assis. 
tencla encherá nossos corações de 
uma invencivel esperança; nos per
suadirá que, na hora marcada pela 
Providencia e em um futuro não mui • 
to afastado, a verdade, rasgando a 
bruma sob a qual procuram escon_ 
dê.la resplandecerá mais brilhante, 
e qu~ o Efüplrito dó Evangelho der_ 
ramará novamente a vida. no seio oe 
nossa· socledade corrpmp!da e ll?S 

seus membros exgotados. 

PALAVRAS FINAIS DE! 
INCITAMENTO 

No que Nos concerne, Venerav?-is 
Irmãos, afim de apressar o advento 
do dia das misericordias divinas, Nós 
não deixaremos, como aliás Nosso 
dever nos ordena, de tudo fazer pa_ 
ra defender e desenvolver o reino de 
Deus sobre a terra, Quanto a Vós, 
Vossa solicitude pastoral Nos é mui. 
_to conhecida para que Nós Vos exor. 
tetnôs a fazer o mesmo. Possa so. 
mente a chama ·ardente que bri.Jlla 
em vossos corações se propagar mais 
e mais nos corações ·dé todos os vos
sos Padres. Eles se encontram em 
contato direto com O povo; eles ~o. 
11becem perfeitamente suas aspira. 
ções, suas necessidades, seus sofri. 
mentos e tambem as ciladas· e· as r.e. 
duções que o envolvem. Se, cheios 
do espirito de Jsus Cristo e manten. 
do.se numa esfera superior às pai_ 
xões políticas, eles coordenarem sua 
ação com a vossa., conseguirão com a 
benção de Deus fazer niarav;!has:: 
pela l?alaYra aclararão as multidões,. 
pela suavidade de maneiras ganhanio 
cedos fü _ corações. e, socorrendo com 
caridade todos os que sofrem, eles os 
auxiliarão a melhorar pouco a pouco 
a su-i condição. 

1 
. 

O Clero devera ser firmemente am. 
parado pela ativa e inteligente. cola. 
boração de todos os fiéis de boa vou. 
tade. Assim, os filhos que saborea. 
ram as ternuras maternas da Igreja. 
lhe agradecel'ão dignamente acorreu_ 
do a ela para. defender sua .honra e 
suas glorias. Todos podem contri
buir para este dever tão grandemen. 
to meí-itorlo: .os letra.dos e os sa.bios, 
tomando sua defesa· nos livros ou na 
imprensa diaria, poderoso instrumeu. 
to de que tanto abusam nossos ad
versa.rios; os pais de familia e os 
mostres, dando uma educação cristã 
ao; filhos; os magistrados e os re. 
presentantes do povo, oferecendo o 
espetaculo da firmeza dos prinéipios 
e da integridade de carater, ao mes. 
mo , tempo que professando sua !é 
sem respeito humano. Nosso seculo 
exige a elevação dos sentimentos, a 
generosidade rios deslgnios e a exata. 
observação da . disciplina. É sobre. 
tudo por sua submissão perfeita e 
confiante às direções da Sta. Sé que 
esta disciplina deverá consolidar.se. 
Pois ela é · o melhor meio ·para fazer 
desaparecer ou para atenuar o dano 
que causam a dlvergencia das opi. 
niões quando eias se manifestam e 
pa.r •. fazer convergir todos os esfor. 
ços par; um füu superior, o triunfo 
de Jesus Cl'lsto na sua Igreja. 

Tal é o dever dos catolicos. Quan. 
to ao sucesso final, depende ele d' 
Aqu.ele que vela. com sabedoria, e 
amor· scbre sua Esposa Imaculada, e 
do qual foi escrito: "Jesus Chr!stus 
heri, et bodie lpse et ln saecula -
Jesus Cristo ontem, hoje e por todos 
os seculos." 

É poÍs para Ele que neste momento 
Nós deixamos subir ainda ·Nossa bu. 
mil_dti e· ardente oração; para Ele 
que, an.ando com um amor Infinito 
a humanidade errante, quis fazer.se 
sua vltlma expiatorla na sublimidade 
do martírio; para Eie que, assenta. 
do. apesar de invisiVel na barca mis. 
tica de sua Igreja, é s6 quem pode
a~lacar a tormenta, fazendo sentir 
seu !mperio às vagas e aos ventos 
amotinados. 

Sem duvida algun1a, Venera.veis 
Irmãos, de boa vontade suplicareis 
conosco o divino Mestre, afim de que 
os males que acabrunham a socleda. 
de diminuam; áfim de que os esplen. 
dores da luz celeste esclareçam aque. 
l_es que, mais talvez por ignoranci_a do 
c,ue por mallcla, odeiam e perseguem 
a religião de Jesus Cristo, e tambem 
afim de que todos os homêns de boa 
vontade se unam estreitamente 8 

santamênte para agir, Possa o trhin. 
fo da verdade e da justiça ser assim 
apressado 'neste mundo, e sobre a 
grandé f.amn'ia humana palrarem sua
vemente d!_as melhores, dias de tran. 
quil!daae e de paz. 

E enquanto esperamos· como augn_ 
rio destas graças' divinas, · as mais 
preciosas, desça sobre Vós e sobre 
todos os fieis confiados a vossos cui. 
dados a benção que de todo o coração 
Vos concedemos. '. 

Dada êm Roma, junto de S, ·Pedro, 
aos 19 de marc;o de 1902, ano vlgeal. 
mo quinto de · Nosso Pontlftcado. 

· . . Leão XIII,. Papa. 
-~(Oa aubtltulos :aão-· nossos~~. 

.. 



S:io Paulo, 18 de Março de r945 

íl~;~i;·~;·;~ .. ·:···;;~;;;·:···c~·;;·tio~;··:··iio··~ 
~ S A LI O - r O R TO - f E IJ Z • TI E TE ~ : ,. . : . , . 
! ,C~z:,. ! 

~ aUiO·VI~CaOs$GO Pauw- i i .~QOQ ~MÂ!Ui . . ' : 
: PartlcJ ist 7.,,'lO. 17,00. 17 ,40 - Chegadau 10,36 "·ll,011 • H,45 : 

AVE~t-0.\ Yt'IG·ANGt\. t.120 • 'fEL. 4-4'!48 • .s . .\o P>.tJt.() : 

=-····.,··+·····.-.:;.··,,··:· .. ·· .. ·• .. ·--·\,·······.,,··~··:·-:·~-~~·····~-~~ 

· A 'IiHPRENSA INGLESA DESCREV!l, 
AS REPRESALI~S RUSSAS NA 

POLONIA 

. LONDRES, (S. p_ l.) - o hebdoma

. da.rio "Tablet" de Londre&, de , 27 de 
janeiro, dâ a ses:uinte 4úormação: a: res• 

· peito de .repi·e?3,lias .efetuadas nos ter-
1·itprfos poloneses ocupados , pelo~ . exer
ci{os russos, entre 2 de oútubro e· 2 de 
dezembro, 
· EfetUl\nt·se prisões e deportações em 

. niâssa. dos n1embros do Movimentç Sull
terraneo Polonês, ··que desde cinco anos 
lutou sem tregua. contra 03 ocupantes 
· aleinães, Ta.is prisões e deportações fo• 
· r"lm levadas a efeito na região de Lu
. blin, em Luck, Wiodzimierz ·e oÚtras cl• 
da.déS, . . 

Não· obstante, nota~se · na provln· 
eia· completa. lealdade ao governo po

. 1onês de Londres. 
· Na; pi-ovincla de. Lwaw, os sov' ,ts pu

,;e1:am-se a: reçrutat'.., homens ·compul
.sória1nente. durante o mê.5 de agosto de 

· 1944, · Muitos ffiCa]Jl!ram e fQril<ITI para 
oeste: Deportações tambem c:omeça• 
ra.n,. antes .dos fillS de agosto. De Tar
nopot, J1omens.entre ·la.e ~l\ anos e l;llU• 

· lheres, de ·mais de 35 ll,noo, forain ,ciei;>Pr-
tados para . a gµssia. . . 

O Comité de Lubl~1. envidando todps 
OS esforços pa1·a atrair aderentes, ex
cedeu-se ameaçando de deportação as 
personallda.des proeminentes, caso elas 
não quisessem apoiar o Comité. Du-
1·ante a,, prin:ielra quinzena de outubro, 
,tor.nou~se claro .qú~ wna incorporação 
i)egal,. porem, ... ci~ ~atQ ", . dà proviricia 
cíe .. L\vQ·o na t]rjJii,o Sovietica. estâ sendo 

. e·retuada .. Passos. foram dados, a.fim de 
.removei' t.oo.os o.s ·.poI011e.ses por deporta
. ção, · oú éonscrlção, (ll)l particular os que 
pe1:teri.c~ri1 às. · classes cültas e profis• 
siQh,ais. , . . · . 

As autoridades . sovíeticas ga.paramsse, 
aGe.rtàmente, de.' que não. 1,laverla p010-
nesés naqueles t.efrHorlos, · em 15 de ja-
l;Íefro. · 

, As pri<Íêe:; de Lwow ficaram repletas 
de solda.dos. do exercito metropolita.no, 

·sujeitos. às ma.is. espantosas condlções. 
Da Po!opfa meridional relata-se .que 

ná. primeira dec.a.da. de outubro, ch<:g<>u 
a-:.. auge a detenção. de solda.dos do. exer
cita .. metiopolltano,. com diarlas .Cll>ça.(las 
humá)las· ~las ruas, As prisões_ de to
cfo.s os oficiais e spJdàdos ·toram etetu.a
, dás pelqs membros' ~a. policia l'U~sà •. 

. Na 6Cgqtidâ decada de outubro, ilifor-
1ii:am que -'- "Uma ;ição hostil contra 
o· exercito 111etropolita.no· fol recrudes
. ~ehdO · sub.sta.ncialmeri.te. , . ·Membros. elo 
'exercito. inetropoatarió é . da adnúni.5tra
'.'ção ·sÚbterrfmea acham-se' internados. ria 
· prÍSão · cte· 'RzellZOW. · A- te$1stencil!; pas• 
slva da população prossegue". 
. :Noticias semelhantes chegam de qua.
-si toda.s a.s :localidades que se acham na 
esfera de atividades do exercito verme• 

.lho .. 
, o. "'l'ablet" .. cita toda uma serie de 

locaJ(da.des-. onde .tais represallas se re
gLstr.i,ram,. dando. de cada vez todos os 
de~alhe.s e p respectivo numero de p1·esos 
e ,ciep9rtaçlos. 

RECEIOS A RESPEITO DÓ EXEltCll'O 
METROPOLITANO POLONtS 

tONDRES, (S, P, I.) •. , A imr)rCll· 
· sa. _ .britànica não esconde os séus . re
ceios a re.speito da. sorte (ÍO. e,..ercito. me• 
tiopolita.no, polo nê.~ . (subterraneo)' re

. ma.néscente · na Polonia.. De ali;umas cte
cla.ra:ções · do "Comité de · Lublin" pode
se ·concluir que este exercito está amea
çitdQ de aiuqul!arriento completo, 

O· hebdomada.rio de· Londres "The Tri-
1:iuné "; ortão do Partido Trabalh!sta., cl
·tanc!o 'as acusações feitas pelo "Comi
tê de Lúblill" contra o exercito metro· 
politano · polonês, declará que · essas 
acusaç('íes são o maxlmo da perversida
de. • seria uma monstruosidade seme
lha.11te · ·acusar, por exemplo, os "ma
q\rls" Jranceses· de · colaboração com . Hi
tler. 'As represalias de exterminio em
preerididdà,,; por Lublln contra esses coin
bà.téntes co:nstitue1ri um perigo mortal 
para os· que,· dúrante cinco anos,· luta
ram pela liberdade da Polon!a e do m,un
d1> inteiro. 

ORDEM . DE DISPERSAO .AO EXER· 
Cl'.J'O. !IIETROPOLITANO POLOJ\~S 

LONDRES, (S, P. I.) - !•'Orçado pe
las circunstancias, 6 . presidente da . Re
publica polonesa., considerando que· o in
:VMOr alemão, cu;r. derrota era a prin
cipa,L tarefa do exercito metropolita rio 

polonês (subterraneo), · não sé· encontra. 
mais nos· territorios da· Po!onia, deu · a 
ordem de dispersão ao exercito metropo
lita110 , polo:/ês. · o comandante· em che
fe <lesse exercito enviou a seguinte or-
· dem do dia. às sul\$ unidades: 

"Eis a minha ultima ·ordem, que eu 
. V9$ dou em nome do presidente ·da Re
pÍjblica.: As unidades do exercito me
trowlúa:no po!Onês devem dispersar-se. 
Agradeço-vos pelas· voosas lutas, chei~.s 
de sacr!fi~ios, Acredito .profundamen
te; que a nossa sagrad!l causa será vi
toriosa. e · que tod 'lS nós nos encontrare
mos na Pólonia. ·verdadeiramente livre· e 
não ocupada ... Viva, a P91?11ia. livre, in
dependente 'e prospe,·a!" · · 

o exercito metropolitano polonês 
. (subterraneo) foi · organizado pelo go
verno polonês em LOndres, · para com
bater contia o· invasor al~mão, · no ter
ritorio da. Polonia.. · Apesar das ·pesadis
simas perdas, esse exercito lutou sem 
tregua, docànte niais de cinco anos, 
desde setembrQ de 1939, Foi forrôado, 
na. sua maioria; de operarias ·e campo
neses,: Quando os exe,citos russos en

. traram 110 '·terrttotio da. Republica p010-
nes:i,,:.o govemo' ·polonês ·d~ ·.Londres deu 
·ordem · ao . exercito·,. metropolita.no · pata 
coo.perar com Oíii: ·russos ria· luta contra 
o: Ülimigo. co111UJ1]. As unidades do 

· ei.ercl.to metropolitano., atacando sem 
desca.tJSo a.retaguarda: alemã e ·destruin
do as· · comtlll!cai;ões; .inimigas; facilita
ram o avanço russo, ·.e.·contribulram. pa
ra. a conquista. pel.os russos di!,!i nume
rosas cidades e regiões polonesas; sobre
tudo em WilnÔ, · ·NO\\;Ogrodek e Lwow. 
O maior feito de:;:;e exercito, foi o he
roico levante de: Varsovia, 'que duroii ~3 
dias. · ·Porem; os sotdados po1oneses, qtje, 
según<lo a ordem de LOncires. a.pre
sentaram~& às autoridades. militares 

·ru~i;à.s. Mim de' cofrtfouàreiil em comu'm 
: a luta contra os a.íei11ães, !oram aprl:;iO
' na.dos e deportados .pa,ra a' su;eria: · 

As uÍlÍdade$ do exercito . metropolita
. ilo · polonês, na. ·Polon!a. '·ocidental foram 
. oficiãlmente a.111eac;4ctas de' i·epresa!ia3 
em ·fuai;i;a pelos porta.~vozes do "Comi-
té de LUblin ''. . 

. : 1JMA RARIDADE FILA'i'EL1CA: 
SELOS ·DO· I;F;VANTE. DE 

.. VARSOVIA 

· ~rvlço·, l'oló11ês de 'Wónüações ·-, O 
· Serviço Postal· PoJOnê.1i, restabelecido em 
l!Hl,.. e$tampou- um liOVô se!O, pode1ido 
ser usado· para franquear as cartas do3 
tripulantes da · marinhl!- · polonesa · mer-

·. canw, :em ruto: mar; e· dos v.asos·de guer
:ra. .. ,poloneses,,.uo .cmttr ou· •1ios ,.portoa, .. , · 

··a·.sucesso·.de trê$'. series precedentes, 
.. comemorativas de feitos, belicos 1,olone
scs; · já,.,agora. completamente esgotadas, 
.f!LZ. a.ug,t1rar, que· o JlOVQ ~lo,. tributo· à 
tetrlca tragedia de varsovla., terâ tam
·bem o maµ; est11,1adç, valor para os fi
latelistas, µo, mundo· Jnteiro, tor11a.11do
Sll. certamente,. no f~turo, um dos mais 

: raros . e. va!ios~ espeoimen.s; . 
. O !evànte ·de Varsóvia explodiu em 

.l de. /Í.gosto de 19M, e terminou 63 dias 
depoll!, ·q11ando pratlcaménte a cidade .de 
Va.rsovla e.ita.va .inteiramente destruida, 
e a população civil tinha sofrido baixas 
· 1waliada,.,; pelos proprios alemães em 
200.000. · · ·va.rsovla é agora um deser
to,. (),S remanescentes da. população ~o
ràm deportados. 

O selo · m~tra dols homens, um dos 
quais de· ca:beça.· ba.ndada.; e uma meni
na, Jútando na.,; barricadas de Va.rsovla.. 
Acham-se eles. munid06 de met.a.lha.do
ras leves, d3 uma. grana.da· de mão· e de 

· um rifle. Rolos de fum!l-~a enchem o 
fundo do quadro, enquanto a sereia; que 
é o emblema do e.sc11do _de Varsovia, 
plaina sobre· os insurgentes. 

Os colecionadores· ce1-tamenk vão 
apreciar' muitlsslmo essa' . un,ca. emissão 
de táo. grande interesse histQtico. · 

M11,ior valor filatellco tem ainda o 
selo emitido . pelo· correio clandestino 
da . ·a<lmin~traçãQ ,subterranea polonesa, 
sob a ocupação.· alemã, Dui·ante .o le-
. vante dEI Va.rsovia.,. sobret11do na capital 
Jibertada, .. o correio funcionava regular-
111ente, apesar· dQ constante bombardeio, 
e era 0dlsti:lbuldo . pelos péquenos esco
teiros .Que. faziam o oficio . de carteiros, · 

. Qua!'lqo a· situação. se tornou aflitiva 
para. os insurretos, o correio · continuou 
a. f.unclonar, átravé.s das pa&;B,gens sub
terraneas, cavadas por baixo das ruas 
e das ca.sas. 

O selo da Poionla Subterranea, com 
o . carimbo . de varsovla, com datas de 
agostQ-setembro de 1944 é uma da.s 

· maiores rar!da.des flJa.teUcas. · · 

R. Grande do Norte 
OS SINDICATOS E A POLITir' 

NATAL, (ASA,PRESS) _, O Sir 
to dos. Motoristas Profissionais desu. 
pita.l publicou uma nota oficial, des~" 
tol'izando o seu p1~idente por haver 
assina.do recentemente wna. declaração 

, de carater pqlitiqo, 
Nesta d~laração, os Sindica.tos locais 

haviam hipotecado solidariedade ao Pre
sidente da. Republica.. , A nota,, . agora 
pub.Jica'da, . salienta. que o Sindicato ·dos 
Motoristas Profissionais conservará a 
sua atitude de respeito pa.ra. com as auto-

. ridades constitu1dás; abstendo-se, porem, 
de acordo com · os seus estatutos, de 
q·uaisquer manifestações pol!ticas em 
nome da classe· que congrega., 

1 DESTROIER ENTREGUE. AO 
. 8RASIL. 

RIO·· (ASAPRESS) - Realizo\j-se na 
base naval ele Natal a cerimonia.. da en
tregá. pelo governo norte-americano, do 
destroier " 13abitonga" à Marinha. bra.- ' 
sileira, ali· representada pélo almirante 
Ari Parreiras, comandante geral da.que• 
la bas\l. · · 

Compareceram ao ato, altas autori
dades ·niilitares e navais bem como as 
!oca!s, inclusive oficiais brasileiros .e 
americanos em serviço 1:i1,1quela g\,\arm
ção .. F11-Jara.m na ocasião· o capitão. Ni· 
xon, americano, e· o almirante Arl Par
reit·as. 

RECOMENDAÇÕES AOS PREFEI~OS 

NATAL'. . (ASAPRESS) - O diretor 
do Departamento das Municipalida~s. 
eni nome do Interventor Federal, dirigiu 
üma circular .a tooos os Prefeitos munr
cipaJs, !11,zendo. lhes recomendações de 

. car-a ter po)itiço e no ·sentido de. que se 

. abstenbam, lndividualn~ente, (!e qua!i;
quer 111a,nifeêtações e tudo empreendam 
com, o, objetivo ele. assegurar p\ena... li
bei'dade de propa.gand,l\, . e orga11i;ia.ção 
particlài-ia., . · 

.Essa re.comendàção do ge1rera1. Antio 
Fen1andes Dantas teve gra11de e slm
patica ,·epercussão em todo' o Estado. 

CE.AR A' 
CHUV;\S 

· FORTALEZA, (ASAPRESS)· - · NO• 
ticlas procedentss do inte,ior do Esta
do informam que após· o período de es
tiagem Yolta.ram a cai!' a.l)und.antes · chi!· 
·vàs r(a zoii:a. sei'taneja, 1ilelhora.ndo, as
'slm, as 'condições. ·do solo e beneficiando 
as plánti>~ões, · · 

PAR ... l 

COLONiA · PENA),. 

EEI,EM: (AS1\Pl:tESS). - Erevemen• 
te 11al ser )rn;taia,d,t uma 111oderna Colo· 
nia Penal na ilha de CotiJuba,; 

A CllNSURA·NO fARA 

RÍO, (ASAPrtESS) - Os joqrn,i~ ca
rioca.; p\lb)ica.m novo telegra111a. do sr. 

:João' ·Maranhão, diretor da.s "Folh~s", 
. '1e Belem, · de11uncili.ndo a censura sobre 
o ·orgão: sob sua ifüeção. · · 

O TROTE DOS ESTUDANTES DE 
Dl&El'.J.'O 

'BELEM, (ASAPRESS) - Uni jor11al 
· 1ioticia11do' o fràte · ctos' calouros :<ie · ol
''reltoi' dm que ""à, po!lcia ·não'. fó!- ex.t
·gente, ,. ; ·.apertas. proibiu a a.presentação 
de um carta;,;, onde se via ·ull1ll, · barata, 
com .a .seguinte legenda, ·no .roda.pé: 
'°.É besouro,, . " . . .. ·. . . . . 
· Defronte o Casil10 de .Mara.jó, o estu-

- dantrn falaram, verberà.ndo o. jogo, 6 
diante do edlficie> do DEIP, protestando 
contrà. a. .censura; · 

O DELEGADO REGIONAL, DO: TRA• 
EALHO DISCUTE SOBRE O ATO 

ADICIONAL 

BELEM, (ÀSAPRESS) - Segundo 
noticia c{e um jornal desta capital, o 
sr. Paulo Oliveil-a, delegado regional do 
Trabalho, .,conferenciou, domingo passa.
do, com grande numero de. operarias e 
patrõ?s, desta capital, opinando sobre 
a recente reforma. constitucional, 

A MAPA' 
• 1rn10s DE COMUNICAÇAO DO 

TERRITORIO 

MAOAPA, (ASAPRESS) - Chegou 
e, esta capital o la.te-motor "São Rai

·mundo ", .nova unidade do serviço de na-. 
vegação do tcr1·itorio, destinada. a man
ter o transporte de passageiros e car-
gas. . 

MACAPA, (ASI\PRESS) - A popu• 
lação do Terrltorio do. Amapá e$pera an
siosa1nente o·. estabelecimento da linha. 
·aerea. comercial para. 'esta .capital,. atual
mente servida apenas pelo Correio 
Aereo Nacional. · A cruzêiro · do Sul 
venceu a concorrencia aberta para es
.se fim. 

RIO BRANCO 
INCENTIVO A · PRODUÇAO DE 

BOR&ACHA 

RIO BRANCO,. (ASAPRESS) - O 
governadpr Silvestre Gomes Coelho se
gultj para os munic!plos d~ Kap,w•y e 
Brasl!ê11-, a.flm de · ins~ciona.r os servi
ços que estão . em andamento na.que'.las 
cidades, .para Incentivar· os seri11guelros 
a uma. maior produção. 

Indicador Profissional 
A o·v o G A o os 

Dr. Viçente Melilo 
Praga da Sê, 23. • 2.0 andar • Sala 24b 

Dr; · · Plinio · Corrêa de Oliveira 
Rua. Q11lnUno Bocaluva, 176. ~ a.o 

' ndar ;_ Sala 823 ~e!.: · 2·.7276 

Dr. Francisco P~ Reimão 
· . Helmeister 

· l'!ua. São b,,nto, 2i4 - l,o. andar 
Sala 3 - . T~l., 2·-1543. S. · PAULC 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
Rua. Be11Jamlm Constant, 23 • 4.o and, 

l:lâla 88.,.., TeL: 8•1986 . . 

M.Eo1co··s· _, ____ ..,.. ______________ _ 
Dr. Vicente de Pa1do . l\1elilo 

·. Clinica &ledka 

Con11.: R, Marconi. s, - 6,o andai 
1 Ap~rt,o .. n3 . - - 'i'el.: 4-S~. l . . . 
i- lt~s,; Ay, Agua Bran~;i. Pi O . 

~- -:· ~~l.; 6.~68Zi , ,-

Dr. Camargo Alldrade. 
· Doéoças de SeJ:!horus - l'arto• 

. . Oper{lções . 
Da Ben, Pi>rtug11esa e c'!a Maternidade 

de S. Paulo . 
ConP,: R. Senador JfelJ(I n. 205 

T,4.: 2•2741 ...,;. ·oas ·u I\S 13· ·horas, 
Sa.Í>ado: · Das 10 is 1:1 noras 

Res.: Rua Hatael de· Barfos, 457 
. . Tel.: 7•4663 

Dr.: Hugo Dias de Andrade 
'l'ratamcJ:!to t•r1>-nataJ ( da crlnoça e 
,ia ge~taJ:!tc,. fio pnrtQ e.· _fia. lactaçi\Q) 
Com,.: rua Libero Badaró,. l37 . .- das 

· 15 a.~ 17 h~. - Tél.: 2·22.70 -· Res,: 
rua· 'l'h9mê de · i:io·ú~a, · 517 - das lS 

·'ás 20: l1s. -. Tel,:· 5•0565 

Dr. Celesfino -Bourroul 
Res.: J;.go, i;: t>aulo, e - 'l'eJ.: 2-2112:l 

Oons.:· Rua 7 de· Àl)rll, 235 
. oaa i áa & floras . 

Dr. Reynaldo ,Nevea 
. . . d-, Figueiredo 

DO · BO$1'11'A L l>AS · Vl,JNJOAS lll 
SA·NA't'OIIIO !SAN'f4 0;\•1•4RINA 

CIHUHU!A OM:i VIA~ . tlll,lAH.~S 
0011!1.; . .aua. ~11.t(!Oftl, : U. ._: 8.0' 1!.lldar 
ll'O!!M; '·8.711 - J;>ai1 .u •• .16; li.ou,, 
.,.,.~t•l~!!).~i!'-.: ~~~ P11011.~~l)tl, J.QH 
._., ---;· '. .»- ~· 6~2621i 

RAIOS X 

Dr. J. M . . Cabello Campoa 
lU.IJlUHJO rtAIIIOLOGIS'l'A 

RAdio .. 1>1ni,;11tJ111tfcos - t1Si1Íiaea 
· Rndlolõ1,rl<-08 n domklllo 

Cons.: · Hua Marcqnl, . · 0.4 .. ( J!:(llflclo 
Pasteur) 2,0 ana. - 'l'el.i •·0665 

Res.: Rua 'l"uo1. 69S .;.. 'Cel.: 6°490 
São Paulo 

HOMEOPATIA 
Re:tende t·ilho 

Medico homeopata da· C. A. f'. "ª 
l:lnrocabaila. ülretor cúiiicn do Àm• 
bulatorlo tiomenoauoo · "" Carmo, 
Cnns.: H. Sena.dor Felj(), 20&, teleto• 
ne. 8-0839. Res.: 8·6471. Marcar ho, 
ra. das a a.s 6 noras cielo tel,1 2 •0339, 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

En~enbetro 4 rqollefo. 
Arquitetura re·1g,,., e<>leglos, re&l• 

denela.• .col ~tivas 
~j:~!:lif.o,, f-l1><;la~(>. 4~1. -.· "ª" Vaul9. 
· , ~el,:. 2•7311 

tBGYON'.ARIO 

dos 
RIO DE JANEIRO· 

PAR'l'Ii,o· AGRARIÓ FLUMJ!'IENSE 

NITEROI, (ASAPRESS) - Désen• 
volvendo-~ favoravelmente os entendi
mentoo entre os lavradores do J!:S!;ado do 
Rio pa.à a fundação . de u,m organismo 
que ven.ha. atel;ldér às suas ne.cessida.des 
em face do atua! momento politico do 
~~ . 

Pretendem os orga.nlzadores desse mo
\>lment\> qtie a l1woura. tenha· 1·epresen
tantes proprios na. futura Cama.rã dôs 
I;)ep1,1t;actos, esboçando . par.a. · tanto um 
um grande programa de relvindic!l.· 
çõe~, cujas eonclusões finais deverão ser 
réterencfádas brevemente por· represen
tantes de todos os mmúcipjos do J;l:st.a
dÔ, Es8e organismo partida.rio tlenomi
nar-se-á. Partido Agra.rio Fluminense· e 
seu diretorio já foi constituido em cara
ter provi:,01·!0, Dentro de alguns ·dias 
será. lança.do oficialmente o seu . progra
ma. de ação., acha.IJ.dO-se os seus lide
res. em grande àtiv!da.de, con!erenclándo 
com 1a vradores .de todos os lllUnlcipíos 
pará. que seu funcionamento· se Inicie 
allida. este mês. · · · · 

Segundo. as . adesões até agora feitas 
oficia.:lmepte, mais de seis . mil agrarios 
ji apoia.nt o Partido Ag.a,rio Fl1,1mine:nse, 

Q O I A' s 
AUl\IENTO DE ·VENCIMENTOS E 

SAL;\RIO,FAMILIA 
. . 

. GQIANIA, . (ASAPRESS) - o Inter. 
ventar Fédera.! ll$Sinou um dec1·eto, 

··aumentando' os ,•cciméntos dos' !unc.io
. nal'ios e ·•cstàbelecendo · o sà.lario-familia. 

para os servidores .civis e militares do 
Esta(l,Q, 

No Rio, esse projeto· teve andamento 
retai·daqo, s~ndo que ~ó agorn logrou ser 
aprovado pel<L.Presidcnte d.a. Re.publica . 

o aumento entrará em vigo~ a partir 
.do dia 28 c!e .. outub.ro. · 

CANDIDATO A PRESÍOENCIA • DE 
GOIAZ. 

RIO, (ASAPRESS) - com (iest!no a 
Go!anía e· ·viaJO:;td<f pelo avião da linha.. 
oeste cta· fitnalr do Brasil, seguiu o sr. 
Domingos de Ve!aSl!O, e,ç-deputado pelo -
Estado de Goia.z e que, segundo tem 
~ido noticiado, será o prova.vel ca.ndida
w das oposlçôe.s ao governo daquela uni
da.de federativa, nas proximaii eleições. 

ADIADO, O CONGRESSO F.CONOMICO 
.. no·oES'l'E 

GOII\NIA, (ÂSAl,'RESS) . - A ina.u
gura.çiio. <io 1.o Congres,so Economico do 
Oeste, . que estava marcadl!- para 20 . de 
maio p\'o:iiimo, · devJµo' a · circúru;taridas· 
de ordem geral e outros motivos liga
cios ao atual n'10!11ento p,o!itlco, foi trans
f~ridil nara ela.ta, a ser ma.reada · opor
tunamente. 

Rio Grande do Sul 
LIVRE l\tANIFESTAÇÃO PARA OS 

FUNCION,-\RIOS runucos 
PORTO ALEGRE:, (ASAPRESS) .:._ 

Com a presença. de representações de 
todos os munipicios do Estado, a Asso
ciaçá?. dos Fu11cio11arios Municipais rea
·úmu uma . ssen\bléla gerá1, · na qual foi 
· aprová.de uma monç1io, contendo decla
raçõe,ç:ae pritw1pioo, nos · .seguintes ter
mos, 

l.o - O direito livre de plena expres
são de pensamento comum a. todo ci
dadão e igual direito a todo funciona
rio pul>lico; 

. 2,o - como conseque11cla, o funciona
.• rio publico . tem o c(l,reito <)i;. livre!llente 
agremiar-se a quálquer organlza.ção 
partidarl.a., sem ·· l.sso incompa,t!b!liza-lo 

· : co1l) . o. 7xerci~io pa função publica. 

O INSTITUTO DOS ADVOÓADOS 
CONTRA O ATO ADiCI.ON~L 

PORTO ALEGRE, (ASAPRESS) · '-
Como todos os demais Institutos· que· se 
pronunciaram a respeito, o Institu.to cios 
Advogados, desta capita!; enviou ao Ins-

. tituto do Rio·· de Janeiro as c0ne1111iõe~ 
de seu estudo sobre o Ato · Adiciona,!, pa
ra. serem entregues ao Minisbro da Jus
tiça, 

. ·Pa.ra Q Ínstituto dos Advogados gau
oho:, o Ato Adicional é uma sµnples 
norma de fato e não constitue meio 
idoneo para a. transformação anunciada, 
porque conserva. nas mãos. do ·Executi
vo . os. poderes suficientes · para· toi·n.a.:..10 
o arbitro supremo da situação. 

PARAIBA ,, r - - ,. . . 

MANIFESTÁÇAO DOS PREFEITOS 

JOÃO .:rESSOA, (ASAPRESS) - En• 
cor,tram-se nesta caplt!IJ 27 Prefeitos, 
dos 41 do· Esta.ao, a.guà.rdando· o regres
so do Interventoi· Rui Ca.rneirn. 

Esses· Prefeitos envl.a.ram ao Interven
tor um teJegra.ma coletivo, deçl:i.!'8,11do 

· que não poderão prestar · o seu apoio à 
Cl'lQdidatura do general ~urico Dutra. 

SCIENTll'ICAMENTB 
. . . 

AS SUAS FERIDAS· 
• Pomcdo "6<:otlvc Sào Sel,ast!õo . 
combate sçlenlillcomente Ioda • 
qualquer afteeçào cutaneo «>mQ 
••Jam; .Feridas, em 9eral ·tJlceiq~ · · 
Ch<.1901 ont\gas ~zemos Ervaipela. 
frleiràs. Rqchas nos· pés e. noa seios. 
Espinhas Henionoidea, Qu~tmod~-
r<IS, Eru~a. Picç las da mosqutt<ie; 
e (Qsectos 

•SEMINARln-'.·ntOGESANO :MARf:A'.lMACULADA 
DO . RIBEIRÃO PRETO 

· A Diocese. do i.:ibéirão . Preito está. 
em festa co·m a funciàção do Semiila. 
rio ,Daiocesano Maria Imaculada, con. 
c.retiu\çãb de um. velbo desejo do ve, 
nerando Bispo daquela Diocese. su. 
ft·aganea, ·o Ext~Q, Sr. D. Alberto Jos6 
G.onçalves. 'l'ra1~screvemos abàlxo a 
Circular em que s. Exc'.a, Revma. co_ 
munica. ao Clero e fieis. a grata .notL 
eia: 

'\Prezadissi1110s Viga.rios . 
e queridos Dloces.anos 
Já era cio vosso conhecimento uma 

das grandes a&pirações do. nosso co • 
ração·:· a, abertura do· ·senijnar:o Me. 
nor Dioeesa110. · 

Para. · chegarmos à conci-etização 
dessa obra,. complexa por ·natureza e 
cuja Importa.nela esp!rit\1al sa1t11, aos 

· olhos de todos, não medimos sacri. 
ficios ne!ll fadigas. Nas· 1ongas e pe_ 
nosas jornadas pelas Paroquias, no 
c11mprlme11to . sagrado das Visitas 
Pastorais, nunca 'deixamos de ena!_ 
tecer a final!tlade relevante desse 
magno empreendimento e, nãQ raro, 
esteudemos a mão para receber e~ • 
molas en1 (a,vor da Obra da.s Vaca. 
ções. . 

CQm. as ofertas pequeninii,s . dos 
Crlsmas, com os auxilias esponta11eos 
de almas - generQsas e com a ajuda 
vislvel de Deus, pudemos lançar. os 
alicerces e· erguer o n1a.jestoso predio 
destinado a re·cebe1• os afortunados 
jovens marcados . pela Providencia. 
com ·o selo da vocação sacerdotal. 

Passaram.se anos. Lutando sempre 
com acentm~da çarencia de Sacerrlo. 
tes, a ponto de ficarem algumt1,s. Pa
roquias, dura~te anos, sem Pastor e 
gula esplrltual, não nos foi posslvel, 
até agora, abrir as. portas do $emL 
nario. Ultimamente, porem, uma es. 
perii.nça. nova veio acalentar o nosso 
coração e, com jubilo· lndescritivel, 
começam ·nossos .olhos a contemplar 
a realização desse extraordlnario so. 
11)10 de tanto tempo. . • , 

· Colocado sob a proteção de Maria 
Imaculada, Mãe carinhosa dos·· Le. 
vitas do Senhor, e do glorioso São 
Franciscçi de Sales, modelo lnconfun_ 
d!vel de Sacerdote e de Bispo,· o. Se •. 
minarlo Diocesano· já constitui unia. 
formosa realidade, 

Temós o prazer imenso de comuui. 
car ao Revmo. Clero e aos preza.dos 
Diocesanos a abertura do nosso se_ 
minario Menor no proximo dia 5 de 
março. 

Graças à bondade cativante dô 
Exmo, e ReV'mo, Sr. Arcebispo Metro~ 
politano, que. acedeu carinhosamente 
ao nosso pedido, virá exercer o cargo 
de Reitor dQ Semlnario o Revmo. · 
Cgo. Silcio · de , J\,lQritis .. Matos,, do ca~ 
bido Metropolitano· de São Paulo, Sa. 
cerdote exemplar, cllelo de piedade, 
zelo e amor à. Igreja. 'Para aux!liá .. Io' 
no g1,ave e penoso encargo, terá co. 
mo- Ministro de disciplina· um otlmo 
cooperador na pe!!soa do Revmo. :re •. 
Arnaldo Alv'aro Padovan!, que até' 
agora vln)l11, ex;ercendQ suas funções 
na ParOgula. de Pinhal. . . . . . 

.O;.ndo boje esta ausplciosa nott. 
'-li~'..~~~i:~1:nos ~1,al~- 111n_'. ,.v~ti.Re.!!ir 

a) Revmo. Clerq. que Inicie larga ·e 
eficiente campanlüi 'c1e" orações, 'sa. 
crificios e es111olas em favor da. Obra 
do Seminario· Diecesa.no. 

Ê preciso que os fiejs compreen
dam o al.cance deste.. magnifico· em. 
preendimento. e auxiliem a Autorida. 
de Eclesiastica a manter os seus be
minaristas pobres. . . 

Oração, .portanto, sacrlficlos .e e~
mo!a.s, eis. às bases. sobre as quais 
irá assentar.se o Sémlnario que aca. 
ba cie surg!r promissQr e cheio lle 
esperanças .. , 

Au lado desta inkiat!va., cuidem os 
Revmcis, Srs. Padres· do reel'Utamen. 
to de boas vocações para· o ·sacerd<>. 
cio. E como nã·o liá. campo mais .. pro_ 
picio para uma farta colh.elta do que 
a Cruzada Eucaristlca. Infantil procu_ 
l'em os Revmos. Vigarlos intensifi. 
ca.r trabalho neste -setor p11-roquial. 
Desta maneira, conccfrrerão para so. 
lucionat o mais grave e urgente pro. 
bléma da. nossa querida Diocese. 

Com o cornção, JJOi~, repleto de 
santas ·alegrias, p·edil,nos a Nosso Se. 
111101· faça frutificar o apostolado dos 
_nossos queridos Vigaricis .e estimule, 
·cada vez mais, os queridos · Diocesa. 
nos· na pratica do be111; 

Como pe11lwr dessas graças celes. 
· .ti ais estendemos a t9dos. as nossas 
melhores bençãos. . . 

Ribeirão Preto, 2 de fevereiro de 
1945. (AniV'ersarío da nossá Sagra. 
ção Episcopal). · · · 

, t ALBERTO, Bispo Diocesano" 

RETIRO .·MARIANO;EM SANTOS 
Bastante concorrido e edificante foi o 

i-etiro efetuado- sob o patrocinio dá. Fe
deração Ma.ria.na. de Santos du.a.ríte os 
3 dia.'! de carnaval, realizado na sede 
do Instituto Escolastica. !'tosa, . gentil· 
mente cedido pelo ~u · diretor, ·pro!, Pe
dro crescenti, . tendo · sido .'pregador do 
mesmo, o Revmo, Pe, Bi!.mvartJl, s;. J., 
Sacerdote da. Companhia. de ·Jesus· e di
retor do .Colegio · São· ·Luiz de· São Paulo. 

O numero de re~irantell de santos e 
São Vicente a.tingiu a 110, o quê bem. 
demonstra o.· alto grau de compree~ão 
Mariana de t1io denodados PJQCOS que 
com esse relevante exemplo. muito ·ecnn
caram as . vizinhas- cida.ct!ls ·· p~úUla~ •. os 
quais tiveram as bençãos. do. F..xmo •. Sr. 
I!lspo Diocesano, D. Id!J!o. José, soa.res, 
que . notou quando da. $ua, presença ru, 
uJtilno dia, a piedade, ordem, e d~!pll• 
na reinantes dura.rite aqueles tr~ diaª, 
tendo se da.do () encerramento 'na. quar
ta.-feh·a. .de Cinzas, com Ml,ssa e Comu
lllião geral, 

Tambi;m . em Regi.litro, estiveram em 
retiro nos 

0

dias citados, o.s M.ar1a.nos de 
Iguãpe, X!ririca, Jacuplranga., Sete Bar• 
1-a.s, Juqulá, e Pedro, Barros, •etn numero 
que qu!l,51 atingiu _a · casa dQS · ~00, · sendo 
pregador o Revmo. Pe. · Açenor M.ar1ll. 

· de Sa.11t' A11a., Asslstfl:nte ecleshuitico d& 
Ação ca.toltca. de· santos, o que multo 
concO(TCU na).i!, 0 f!Ji!J,,g O §fflt!flq.J.Çá'l 
. ~º- 111esmo~-· .. _ 

EMPRtZA AUTO • VIAÇÃO 

S. PAULO SANIOS LTDA:. 
Cr$ 20,00 

Onilms <li:iriamente de hora t>m hora entre 5. Paulo • Santos 

'!:iAN!US S~ .PAULO 
Rua <lo Comercio N: 32 Rua Mauá N.0 &;o 
Fone: 4-3676 Fone r 6-777 1 , ........... _........,.......,._,,....,..... _____________ ......,;_...,.. ______ . 

Catolicismo e totalitarismo 
(Conclus~o da 3.~ pagina) 

(]Q, p9rtanto, toclo apelo aos princi. 
'piós da razi\o natural e da conscien. 
eia. cristií." _ Nesta apoteose do Es
ta<10, I!lCOllCjiiavel COlll a razão dO 
l1omem e a consciencia do cristão, 
vê Pio XII u1n dos grandes desvios 
cios nossos tempos, extremamente 

·nocivo "ao bem estar das nações e à, 
· ])rosperidade da grande socieda.Je 
~µmana" (34), 

Seria interessante, se não nos faL · 
tara o espaço, acompanhar .. ;i. reper
cussão i111ensa que em todo o Qrbe 
ca.tolico acordaram as pa.l,!,vras de 
ad vertenclà, tií.o repetidas e tão se. 
rias, do SUPl'emo Pastor. Conscientes 
·da .gravidade do perigo e da urgen. 
c:a.• de defender o patrimonio da 'ver. 
dade cristã, a jeriirquia catolica 
e-xpõs em documentos coletivos, so. 
](lnes e, por vezes, de um des,assom
])ro llei;oico, a inco.mpatibilidade ir
redutível entre os principios <lo to
talrtarismo ·e. as ex!gencias impres. 
critiveis da dignidade humana e da 

·consciencia cristã: Lembramos entre. 
:as mais no(aveis, as pastorai; cole
·uva.s· ou isoladas do episcopado na. 
Alemanha, na Inglaterra, na !<'rança, 
nos Estados Ui1idos, na Belg:ca, na 
Holanda,, na Austria, na Poloni11, e na 
Argentina. 

Por toda. a parte e à luz da publL 
cidade mais manifesta, a Igreja Ca
tolloa ;ifirmou a s11a. irreconcilia vel 
oposição às doutrina.s informadoras 
dos totalitarismos, materialismo dia. 
letico de Marx, absolutismo pauteis • 
ta · dl) ~stado de Hegel, empirismo 
oportunista de Maquiavel. Oposição 
clara, profllnda, insanavel, porque 
oposição· ele principias ( 35). 

À .. ,'ista deste contraste de doutt·l. 
· nas que . ressalta à prime!ra analise 
ê en1 face desta' multidão de doçu. 
mentos que o sµbiinham numa fre
que1,1c!a; e unanimidad.e impressionan
tes;. Insinuar não sei (iúe slm])a.tia 
secretá· ou aliança ma! disfarçada /la 
IgÍ:eja com os totalitarismos é fechar 
os olhos à evidencia ou deixar_se do. 
1:1inar por interesses subalternos com 
menQsprezo. da justiça e da verdade. 

No dominio das idéia.s, onde os con
flitos, menos sangrentos, são mais 
decisivos e duradouros do que nos 
cl\,mpos de batalha, a Igreja elevou
se,. serena e ri1ajestosa, · contra a 
grande onda invasora das teorias to
talitarlas. E só ela o podia fazer com 
a segurança. da coerencia e a cert,3za. 
da vitoria, As ideologias que alimen
tam os goveruos de força não nasce
ram· no seculo XX, nem brotaram por 
geração espontanea. 110 e11tre-guerra 
dos dQis .ultimas decenios. São o fru. 
to amadurecido de desvios lntelec
tuai; que remontam mais longe e 
contra os quais a· Igreja tomou sem
pre posição clara e definida. Quando -
se nega a exlstencia do espírito e da 
liberdade, quando se ridicularizam os' 
direitos naturais decorrentes da dig_ 
nidade ontologica da pessa, quando 
se vê no homem apenas o ultimo elo 
de uma. cadeia evolutiva que não 
transcende o uive! da biologia, e1ri 
nome .4e. que prlnclpios se pretende 
lev'al;ltar barreiras às exigencias de 
um Estado que se proclama onlpoten. 
te? Porque não há de ser o cidadão 
todo para. o grupo, como a abelha é 
toda para a colmeia? Fora da eml. 
nep.ol,a. essencial do espirita e da 
imortalidade dos seus destinos, Ol;lde 
fundamentar o carater sagrado da 
pessoa humana e a inalienabilidade' 
dos s.eus direitos? (36). 

· <;> combate ao totalitaris~o é rnals 
:profundo do que pode parecer a um11 
visão supe1•ficial, A sua sorte . não se 
decide com as armas no entre-eh<>. 
que dos grandes exrcitos. A raiz elo 
mal mergulha mais funda e prende. 
se a concepções do bomem, dá socie. 
dade a do universo que se opõem em 
antagonismos totais, E quando as 
idéias lutam,· só a verdade. pode as. 
segurar os· triunfos definitivos. 

:ror Isto, em nossos dias, a Igreja, 
inerme,· aparece.nos como a defenso_ 
ra invicta da liberdade e da dignida. 
de humana. Nos seus lablos estas pa
lavras não tem só a r·essonancla emo. 
tiva explorada pelos comlclos tur. 
bulentos da demagogia. São uma rea. 
lidada profunda ·harmoniosamente 
enquadrada numa visão coeren'te da. 
vida. São p1,1rcelas. preciosas do pa. 
tl'imonlo doutrina.rio divinamente 
éOnf!ado à fidelidade de sua guarda 
incorruptivel para. salvação do gene. 
ro.humano. 

Só assim quando defendida pela 
verdade, podérâ, ser completa. a vA
toria · da']iberdade: 
. Veri•.as IU,r:rabit VOS, 

•· J' ' ' ' . 

23) L;nin, L'a'.n~ée 1920, p, 377. E 
a vlolencia não· aca barâ coi11 a dita-

BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO DAS 
SEMAN.AS · EUCARISTICAS 

. Acaba. de vir a lume o numero de 
março· do Boletim da AS{!ociação das 
f\ema,IlaS Eucaristicas. 

Ottmame{lte ilnpresso, o I>i:11Sel;lW l!U,. 
méro contem va.rios ot!mQll . QUcl.$éa Ili 
abundanw colaboraçã<:>, 

dura do proleta;iicdo. Ã l'uta de clas
se continuará sempre sob "formas no
vas." Estas ft. ·1na~ serão~ no dize~ de' 
Lenin: "1.o a repr!=lssão da i-êsisten .. 
ci:•. dos explo_radores; 2.o a gu ura ci• 
Yil (compreendida como resistencia 
especial. aos exj.))oradores); ü.o a neu .. 
tralização da pequen'I burguesia, so~ 
bretudo dos camponeses,,. neutrali
zar, na p1,atlca, é reprimir pelll, fo, .. 
ça', L',\nnéo 1920, p. 10. No presen" 
te como no futuro, o con1unis1no ace .. · 
na sempre para a pobre humanidade 
com v rn punho cerra.do. 

24) Lenin, La Revolution proleta
rienne, p. 42 . 

2ó) "Here the responsabi!ity r;,f 
Communisin 1,; a. ycry heavy onc, for:
it has 01·iginate<l th, t cult of violence 
and th,i,t contempt for the value of 
)rnman life which ha.v-, sprea.d ltke 
an epidemio from Eastern to Central 
Eu;·ope and may spread · yet fa.rther". 
Chr, .Daw8on, Religlon and the mo• 
dein State, pagina 65. 

26) Esta é a .rença entre um 
governo forte e um governo tota.lita
rio, Q governo forte concentra nu111a, 
s6 mão ou em poucas inãos os poderes 
po!iticos ela soberania. Em vez de cli-! 
vldi.!os po,· varios colegios (legisla.ti-· 
,·os, judicia.rios, a(tministra:tivos) e 
determinar-lhes a constituição por 
sufragio popular mais ou menos dire• 
to, enfoi~a .. oS nu1na autoridade cen..i 
trai, una e poderosa.. Q governo tota.• 
litari.o exorbita da esfera poHtica e 
inva,de todos os domínios da cultura: 
não se dirige só ao cida,dão, recl.ama 
o homem. todo .. Identificando-se com 
um ~istcma iàeologlco que 6 relfglão, 
1noral, direito, eçono1nia, i1npõe-no ás 
consciencias por todos os meios, in• 
çluSive os rnàis violentos. Igreja,, fa 4 

milia, educaç~o, p'rofissão, nada há; 
que não 11a··se. a depender totalme11tê 
do Elstado tanto na sua existencía, 
quanto na sua or-ientação. Luiz XIV.· 
concentrava na · sua augusta. pessoa 
todo o E-ta.do, era um soberano forte 
e absoluto: não era, porem, totallta• 
rio, I•'ora do amblto <lo Estado conser
vavam-a $Ua auton·o1.nia os outros do..; 
minios da cultura. A' sabedoria poli• 
tica de um povo comi,ete escolher a, 
forma· de regime mais 'aaapta.d<1- ás yi• 
cissitudes de sità evolução organica 1 
ã.s fases ele seu desenvolvimento hl.sa 
torico. Coni a consciencia cristã, ·po, 
rem, em llipotese alguma, é co1npatl~ 
vel, a. absorção tota.lHaria do homem 
pelo Estado. 

27) 'J'apnrelll D' Azes;llo. Saggi() 
teoretlco di diritto naturale, n, 736, 

28) Cr, cnvnllera, Thesaurus doe• 
trinae cntholicae, Parisiis, Beauche~
ne, 1920, n, 508, p. 268; em Denzlnger. 
Enchlrldlon Symbolorum, n. 1739. 

29) Rer11111 No,·;trulU, \i1s .. 6, 28, · 11, 
30) Ch·lità Cáttollco, 2 de janeiro 

de 1926, P. 15, Na alocução do ano se~ 
guinte, 20 de dezembro de 1.926, o 
Papa novamente deplorava "ln con .. 
eezl1>ne, che non pu6 osser cattolica, 
ln quale ~R flellQ Stato un fine e flell' 
110n10 'e' dCr' <"lttnahú, ·un ·n1ezzo, tutto 
in queHo. 11vn101>.ollzn1ulo ed as&orheu""" 
1lo", Cf. Clv. Cntt. 1.o de ·janeiro dô 
1927, p_ 19,. 

31) l<]nclcllca. "Non nbbinmo bisQg .. 
no" fie 29 de junho de 1931. Actes 1le 
SS. Pie XI, t .. VH, !"a.ris, :1936, p. 21:¾., 

32) flÍit brennender Surge, 14 de 
março de ·1987. 

33) Dlvlnl Redempti>ri,., de 19 ·dé 
mnrco de 1937, n. 29, Pouco antes es~ 
crevla o !'ontlflce: "O comunismo des~ 
poja. o homem de sua 11 berdade, prtn~ 
cipio espiritual da vida. moral; 1irlva 
a pessoa .humana. de tudo o que c,;,ns• 
titlll a. sua dlgntdade, tudo o que mo~ 
ra!mente ·se opõe a.o assalto dos ins~ 
tintos cegos, Ao Individuo em face 
da coletividade não reconhece ne~ 
nhum dos direitos natura.Is á 1,essoa. 
humana, que, asstm, no comunismo, 
fica reduzida a uma peça. do sistema.", 
Ibld,, n.o 10. A seu modo e, em outro 
estilo é o que dizia Roosevelt em 1940: 
41The Sovlet Union, ns a ntutter t'lf 
practfeal fnct knQwn tQ yon nnd to 
nll tlle ,vorlll. is u. dictatorship ns nh"' 
1mlute as any other fllctntorship ln 
the worl,I", Cf. F, Sheen, Phllosouhtes 
nt wnr, New Yorlt, 1943, p; 7. .., . 

34) Sinnml PQntifleatus, <'le 20 dê 
outubro de 1939; Aetn ApostQ!ienc Se• 
dis LXXXI (1939) p, 431-43:, 

3~) Neste artigo limitamo-nos ~ 
exposição de doutrinas e a dlsc:uss~o 
de ldêtas .. Mas se qulsessemos bus~ 
ca.r ás nossas conctu.sões uma cortflr• 
maçil,o. <'los fa,tos, a historia contem.PO• 
ra.nea no-los mlnlstr;,.rla. em abundii-n• 
ela,, Por to.da a parte, o totalltarlsnio 
viu na Igreja catolica. o seu primei• 
ro lnlmlgo e procur cli1ni, i-lo çoni 
a violencla e a. astucia., a persegulgi'io 
velada. ou QStertslva. Na ltalla, pelp$ 
motivos indicados acima, os ehorrnep 
limitaram-se .f!. escaramuças regionaill 
ou a conflitos. de menor duragão, Na. 
Alemanha. o contraste assumiu,. a.os 
poucos, as proporcões de uma vercta, 
delra. persegulcã-o religiosa., dlrlgld:j, 
com fria tenacidade e metodo tnflexl• 
·vel. Nos pa.lses, onde o comunismo 
logrou insta.lar-se, as hostilidades re• 
vestiram-se de uma truculencla s11,n,; 
guinaria. de que talvez não llá. exen,•. 
pios no~ fastos da crueldade humai.a, 

36) Um exemplo de casa, Entre 
n6a, em 1888 escrevia. Tobias Dnrreto1 
n A fór!)a. que não vence a. força ·nã~ 
sé faz' direito;' o dlr.eito é a força que 
matoq a proprll!, força .•• Tal é a con~ 
cepcil.o que está de acordo com a tn~ 
tulcão Iilontsuca do mundo". Q,ucstõe~ 
•!gentes de Filosofia e de Direltoó 
R.ecite, 1888, p. 147, Se o direito ê a. 
fori;g,. q1,1e matou a proprla torça, que 
opor ao "direito" do EstadQ que mato~ 
to41!-s as oqtr11-s forcas e .para. melhor, 
fi~ml!-r 011 se.ll;i "éUreJtos" cerc11,•se (l"' 
Gest11,po, ou da G, P. l!l.? EIS. o qµe,.e~ 
nóme da. "intuição" monlsttca. do mun1 
do II c,;,ntra. i!-s "f!gqras anacropfe11,so. 
qµe Mn\111, 411tenc!ll!-11l o 41relto ·na.tii-, 
ra.t se ,el'!iil!l!J,V::t, das catedra.s das no1111 
sas fa.ilutda4ell't 

(Tr11n"<'"'q,, ilô <1.VeJJu1m~'• ie~em'llrd 
d'l 11144> • 



morrns na Hi:lnrn ui;1u~111ü1 1. 

famosos tenistas alemães 
ESTOCOLMO, (l';.eulers) - A agen_• 

eia noticiosa, al<'1nã anunci;iJ que un1 
c,os mais famosos te-nistas int('rnacio
naif; ela ...\.ustria. Gcoq;e Tiittr-r \"Oll 

::\la.taxa. foi 111orto na frc_,nte odclental. 
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Von )latavA... fêl.Zia. 11arte da. a.quipe 
<1len1[ que 01imi11ou a Grã-Bretanha 
""' disputa da, Taça Davis, em junho 
<le 1 ~3!), ultima ocasH\o que tal trofeu 
foi disputalo. 

Com o cruzamento do Reno e do Mosela os· al!ados abriram de par em par as portas da Alemanlia 
Yi_Qle_11tas ofe_nsivas em todos 

Bitche, 
os setores da frente ocidental Questão de horas a queda de C_obl~nça 

Rottbitze, Orscheid, Schorlach, Rhondorf e numer()sas outras 
·;\ 

localidades capturadas Comunicado oficial aliado 
COM O TERCEIRO EXERCITO NOR· 

'IE-AMERICANO, (Reut<:rsJ - de Mac
fes Kerr, conesponden~ especial - Es
pera-se que Cob!enz, grande cidade do 
Reno, caia. . hoje em poder das forças 
aliadas. A infantaria do Terceiro Exer
cito do general Paton, atacando a ci
dade pe!_o sudoeste, após. cruzar o rio 
Mose!a,- está encontrando pouca resis
tencia. Desde que- cruzaram o rio, as 
forças do -general Patton .já avançaram 
24 quilometras em sua espetacular inves-
tida. . ' _ 

HQje, o Ter~iro Exército dos Estados 
Unidoo · cruzou o Mosela, em · mais dois 
pontos, e conquistou mais quinze loca
lidades -e limpou quatro outras. 
OFENSIVA NA CABEÇA DE PONTE 
- - . DE REMAGEN 
_ SUPREMO Q. U, ALIA))O, (ReutersJ 
-- Às, tropas do general Hodge, na ca
beça. _de ponte de Remagen, desrecnaram 
J;orte aUl-que na manhã de hoje, ao lon• 
go de toda a sua .fl'ente. Em alguns 
pontos avançaram até três quilometres 
e:- ampiaram sua cabeça de ponte até 
uma profundidade maxima de 10 quilo
metros por 18 quilometros, 

As. tropas da cabeçà. de ponte estão 
agora _ virtualmente -através da auto-pis
ta _de Colonia. r. Franckfurt, apôs te1·em 
penetrado na cidade de HoneL 

Ao longo de todos os 110 quilome
fro~ da frente, entre saarbruecken e Ha
geuàu, o Sétimo Exército norte-ameri
cano continuou sua investida contra a 
linha alemã do Sarre. · A resistencia va
riou, 'mai; o avanço tem sido constante
mente limitado · pelos extensos campos de 
minas. Apesar disso, as forças norte
americanas avança-raro ontem cinco qui
lometros. · 

NÓ- setor de Bitche, os norte-america
nos limparam Schorbaéh, rompendo as 
defesas aa ,inha Maginot. A luta nesta 
area aumentou de intensidade. 
- . CAIU BITCHE 

PARIS, (Reuters) - Ai; força~ norte
americanas conqui.staram hoje a forta
leza alemã de Bitche, Faltam ponneno
xes sobre o desenrolar das operações que 
l'esultaram na. conqi,ilsta destà. cidade, 
pelas trq:pas aliadas. 

IMl'OltTANTE l'ORTALEZA NOS 
_, VOltGES - . -
PARIS, (Reuters) - A-·· fortaleza de 

:Bitc)le, hoje conqui.stada . pelas . tropas 
dós Éstàdós Uriiàw, é uma cidade trans
fÓrmada em fórtá!eza, situada no· sopê 
_dos \Tosges, com uma população de 3.500 
habitantes. · - -

SIMMERN. 
. Q.- G ... DO 3.o EXEB.C.ITO ALIADO, 
(Reuters)- No decorrer de -µm.avanço 
de 22 quilometros, as tropas norte-ame
riéàna.s -der- 3.o exército con·quLstaram- a 
noéàlldade .de Simmern, situada a 48 qui
lometras a sudoeste de Coblenz. 

As _torças amer!çana.s pr<igredli-am alem 
de Sinimern: · · · 

Atá a3 ultimas hora~ da .ta1·de- de ho
je; · as· forças·. do·. 3,o .exército conqulsta-
1·ain ~ sete cidades, ·. completaram -a-s opc• 
1·a~ôe.s- de limpeza em maLs sete. e en
fra~in em outr~ trcs. . . · 
()ONQUISTADAS NUMJ<;ROSAS LOCA-

,:· - LIDADES.·. -
SUPREMO G: Q, ALlADO,' CR.Wters) 

...- -Informações oficiais dizem que as 
fórçai; -allada.s conquistaram numer= 
c!dâdei; e aldeias a. 3udoesro de ,Cobl<mz, 
inélu.sive Uénhe.usen, Herchwe~n,_ Op
penhau$0, NorbaÚ$en, Nieder Gonders
haiµ;éri, - Qber. Gónderllausen; Lutz e 
.Dômmersháüsen .. · . _ : 
OCUPADA RHONDORF, NA.MARGEM 

. . DIRÉITA DO RENO , 
SUPREMO Q, G. ALIADO, (Reuters) 

,- Anuncia-se oficialmente que. as +orças 
aliadas que . operani na. parte norte da 
cabeça.'de ponj;e sobre_ 'o' Reno ·concjuis· 
tarâm · Rhondorf, sobre o rio, a.o norte 
de, lionnef. ' ' .. . . .·, . 

.A .ca))eça. _de ponte .aliada.. foi amplia
da até ·uma profundidade de nove qullo
m~tros e meio- e uma largura de 17 qui-
lometras. · 
FURIOSA LUTA l'íA CONF.LUENCIA 

D.O RENO. E DO- MOSELA 
ESTOCOLMO. (Reuters) - A,, agen

ciá noticiosa, alemã, citando' informações 
of!cia!s, dw que está _sendo travada. fu
i·iosa luta no triangulo dos_ rios Reno e 
Mosela, _ _ . 

AG.esci?nta a. a.gene.la. que a oeste_ de 
Hagenàu, ai; forças norte-amerJcanas 
abi:u:am algun111.5 brec)las = llllhas ale.
mijs, .-continuando a. _luta. agora. nesses 
pori,tos,_ 
, A 1 KM, DE·- SARREBRUECK 
~ LONDRES, (Reuters) :_;, De Arthur 
;Hoak.shoot, correspondente especial, jun,, 
ao ao Sétimo Exército d08 Estados-Uni
dos -As patrulhas do general Pach es
tão a um quilometro de Saarbrucken. e 
Jutàm em . oabkirchen, na. fronteira 
franco-alemã, a 3 - quUometros a nor-
.deste de. Sarremines. _ 
, , Uttwel!er, aldeia fronteiriça a 13 .qui
lometros.-a leste de sarreguemlnes, !oi 
lilppa depois de uma. renhida batalha de 
,tanques, . tendo-se - registrado uma plºO• 
gres.-;ão de três quilometros, M;ais para 
leste; nas montanhas de Ha.rdt, a mais 
tanatica. reslstencia em toda a extensão 
eia·- frente tem sido defrontada em• Of • 
t:welller, a 20 · qu!lometros a nordeste dfl 
l!a,genau. · 

E,m Hagenau, todos os alemães foram 
liquidados· com exceção de uma pequena 
secçáo ao norte da cidade. 
A LUTA. NA CABEÇA DE PONTE SO· 

. • BRE O RENO 
LONDRES, . (Reuters) - As trQpas do 

primeiro exercito americano fizeram os 
alemães recuar · mais um -quilometro,· na 
e,.1;reniidade setentrlóhal da· cabeça de 
'porite de Remagen - diz um despacbO 
l'eceliido da frente e que . acrescenta: . 

'"~o centro, às forças riorte-a~er!ca
~ avançara.m mais algumas centenas 
tie · jardas, aprofundando-se para leste, 
para o interior dos montes. 

No setor meridional, os norte-ameri
canos realizaram avanços de mais de i.-m 
qui'.!ometro c meio para leste, obtendo 
tambem ligeiros ganhos na ponta meri
dional", 

LONDRES, (B.euters) - Anuncia-se 
da frente. ocidental que as tropas qu~ 
operam na cabeça de ponte do Lo Exér, 
.iito americano repeliram três contra
ataques inimigos na cabeça de ponte de 
Remagen, durar.te as ultimas 24 horas. 
Ao longo de todo o perímetro ao redor 
da cabeça de ponte, a reslstencia inimi
ga continua. obstinada.. 

A OFENSIVA DO l.o EXERCITO 
AJIIERICANO 

PARIS, (Reuters) De Marshall 
Yarrow, corespondente especial junto ao 
Q. G. Supremo Aliado - Segundo ze 
informa, prossegue satlsfa to riamente o 
ataque do Setimo Exército americano Ili\• 
ma. frente de 80 quilametros, entre saar
bruken e o Reno. 

ROTTBLITZA 
SUPREMO Q. G, ALIADO, (Reuters) 

Informa-se oficialmente que na frente 
da cabeça de ponte sobre o. rreno, as 
forças aliadas conquistaram a junr;Z,ú fer
roviaria de Rottb!tza. Continua agor.;. 
a Juta na cidade, 

1 ORSCHEID 
SUPOOMO Q, G, ALIADO, (ReutersJ 

- As forças a1iadas conqulstara;n o.:irs
cheid, na frente da cabeça de ponte 
sobre o Reno - iuforma.-se oficialmente. 

SCHORBACH 
SUPREMO Q. G, ALIADO, (Reut<ml 

- . Foi oficialmente anunciado, que dS 

forças aliadas ocuparam Schorbac11: RO 

norte das defesa3 da linha Maginot, em 
Bitchc. 

COMUNICADO OFIC1AL ALIADO 
SUPREMO Q. G, ALIADO, (Reuters) 

- E' o seguinte o texto do comunicado 
ofjcia! divulgado hoje por este -Q. G. 
Aliado: 

"A cabeça de ponte aliada sobre o 
Reno foi ampliada até un\a, profundida· 
de de nove quilometras e meia e uma 
largura de 17 quilometros apesar- da obs
tinada resistencia alemã,. Na parte nor
te da cabeça de ponte as forças a1ia
das conquistaram Rhondorf sobre o Re· 
no, o norte de Honnef. A leste nossas 
unidades penetraram cm Aagidienberg --
num ponto a 1.800 jardas da auto-pista 
que está á vista das forças aliadas. -Mais 
ao sul conquistamos a junçã'o ferróvia
~·ia de Rottbitze e a luta continua na 
cidade. Um contra-ataque 1111m1go 
apoiado por tanques foi repelldo em 
Lallenborn e nossas unidades estão lu
tando nos suburb!os da cidade. NossPS 
forças conquistaram Orscheid após re
pelir um contra-ataque inimigo, No 
setor meridional da cabeça de ponte fi
zemos 125 prisioneirns num ponto~forte 
inimigo e limpamos Hessclen, apôs rep~
Jir um contra-ataque. Outros a va11ços 
de 400 jardas foram feitos em direção -
sul. De . um tota-1 de 353 aviões obser
vados sobre a. ponte Ludendor!f desde 
que a cabeça de ponte foi estabelecida, 
nossa defesa anti-area alegá ter· destruí
do 111 e destruído provavehnente bit• 
tros '26. · 

Nossas forças cruzaram o rio Mose!a
na area a. sudoeste de Coblenz e. ocupam 
agora. uma cabeça de ponte de 15 qui• 
lometros de largura. para nove e ·meio 
de profundidade, num ponto entre lf> e 
29 quilometras-a sudoeste de Coblenz'. A 
reslstencia ê moderada. Nesta area lim· 
pamos numerosa-, cidades e a!çleia.s, in
clusive Uenhausen, Herschwesenn, Op· 
penhausen, Movshaus~n, Nieder Gons 
dershauscn, Obcr Gondcrshauseil ·e Lutz, 
alem: d,e conquistarmos Dommers)1auscn, 
Dom bolsões inmigos ainda resistem ao 
norte do rio Mosela, Nossa-s unidades 
conqtlistaram um hospital inimigo - em 
Bad Bertrich à nordeste de Wittlicb, 
fazendo 177 prisioneiros, Cinco enfer
mos americanos 101:am libertados, 

A sudeste de Treves nossas forças 
.avançaram mais quatro quilometros parà 
leste e penetraram em Kell. _ A resisten
cia foi pequena. Ai; dificuldades do ter
reno constittll1:am d maior obstacuJo. 

·A sud~ste de saarburg nossas tmlda(les 
avançando para sudeste contra forte re
sistencia inimiga penetraram em Weirs
kirchen, Schwiden, Bergen e Brltten. 
Repelimos sete pequenos contra-ataques 
na area a 15 _quilometros a. sudeste de 
Saarburg, Entre Saarbrnckcn e o Reno 
no,ssai; unidades atacúam _ em muitos 
pontos e a.vanç.aram até chico quilome
tros em diversas areaas, Nossas forças 
estão -ao longo do rio Sarre -nas vlzi 
11hanças de saarbrucken e a.s patrulhas 
se encontram operando· na cidade, Posi
ções fortificadas inimigas e concentra
ções de tropas na area de saarbr.ucken 
e Yweibrucken foram pesadamente ata
cadas por bOmbardeadores medias e ca-

• çai;-bombardeadores, 
Mais a leste está em progresso a Juta 

em Ensheim e Habkirchen-Uttweiller foi 
limpa de Inimigos. Schorbach, ao norte 
das defesas da Maginot em Bltche foi 
ocupada. Nas· montanhas do Hardt en
contra.mos resistenc!a, mas_ obtivenios 
substanciais ganhos, 

No norte da Alsac!a nossas tropas mo
vimentaram-se através dp rio Moder' e 
av{l-nçaram para o interior de Offwciller. 
Blttschoffen foi flanqueada. somente 
uma pequena secção da. parte setentrio
nal de_ Ragenau ainda resta ser· limpa 
de inimigos, 

As forças aliadas no oeste fizeram ... 
4.500 pris!onelrns no ida. 14 de março. 
dios, Hgeil'os e caça-bombardeadores. Um 

ComU11lcações· inimigas na Holanda e 
na Alemanha ocidental desde o norte 
do Ituhr até á fronteil·a germano-suiça 
foram suj_eitas ontem a pesados ataques 
aereos. Pátios ferroviarios em Ommen, 
a leste de Zwel!e e em Dorsten e Dul· 
men, pontes ferroviar!as perto de Borken, 
linhas ferre.as e material roda11te no 
vale c!o Ruhr e objetivos rodoviarips e 
ferroviaríos entre -&Jsseldorf e Hagen fo-

O granâe porto japonês âe Kobe incendia~o 
por JOO Fortalezas Voatloras 

·" OUAMA, '(J:ieúters) - Grande par
te de Kobe, o malor_ porto nave.! do 
iJapão, está em chamas ein consequencla 
do · poderoslsslmo reide_ incendiar~ feito 
contra. êle por -1a1s· de 300 "Sup;::r-For• 
ta.rezas 'V'oadoras". - 'anuilc!á•se 'a!i
çialmente. 
· . O à.taque se .verificou ·ai· primeiras hO· 
tas de hoje e os pilotos' quando já esta
\'ani a. 300 nillhas ·do objetivo M via
gem· de volta. a.Inda. vla:m os ·enormes 
inéendios oue se·levantáv'alÍ'.I no· porto. A 

Í·eação f<>l grande mas inutil. o Jipão 
sofreu 1'tais · um durissimo golpe. Não 
se pode por enquanto calcular tecnica, 
mente os préjulws causados, mas sabe-se 

· que foram muito serias. 
Esses da,nos juntam-se aos provoca• 

dos na semana pelos -bombardeioa - de 
Toqulo, Nagoya e Osaka., sendo. que nessa 
ultl;na. cidade uma. das mais 1mpor.tan
tes~ da jpdusti;ia. japonesa_ ainda ardiam 
tampem· 111ce11dios esnantoscoa:, 72 · horas 
depois do' afaque das "Su~r-Fortaleza~"-

viaduto ferrovjario em Arnsberg foi ata
cado . com -- bombas de 22. 000 libras \X)r 
bombardeadore,s pesados escoltados, en
quanto. fabricas de benzol perto. de Essen 
e em Castrç,p-Rauxel foram 11,tacados por 
outros bombardeadores pesados com es
colta, . Bombardeadqres _ligeiros e caças
bombardeadores atacaram os centros fer
roviarios- e de comunicação de Ebach 
a leste de Remagen, Nohfelden ao norte 
de Saint Wendel, Saal'brucken, Neunkir-

cken, Homburg, zweibruecken_ e Pirma
-setn, Objetivos de comunicação ao Ras
tatt, Rottwcil, Danaucschingén e 'Tuttli
gen foram tambem atacados por caças
bcmbardeadores. Cinco aerodromos ini-

. migogs inclusive uni em ):.,ippe, certo _nu
mero de cidades fortificadas e deoosi
too de suprimento em Wiesbaden e Fran
kfurt e_ outros depositas de suprimento 
perto de Coblcnz e Dármstadt foram al
vo dos ataques de _outros ,caças bombar-

deado:·es, Bomiíarc!eadores pesados com 
escolta operando ~ _ mformações muito 
grandes atacaram patios ferrov!arios em 
Ocaniemburg e ojetivos em zos~en. ao 
sul de Berlim, Durante a noite pa&5ada, 
centros de co111U11icação de Ha.gen e. uma 
refinaria petrolífera em Misburg a leste 
de Hannover foram pesadamente 2 taca
dos por caças bombardeadores. Objeti-

-vos em Berlim foram tambem bombar• 
deados". 

RECOMECADA A or ENSIVA sov IETICA A SUDOESTE DE BERllM 
"Nossas tropas estão investindo profundamente p'ela Alemanha 
a dentro" 1 diz o radio russo - o·ividido em dois o exercito 

alemão que <}e.fende -Koenig.sberg 
r,o:--:nt:Es, < Heuler,;) - Segundo 

noticia~ alemãs. e rus~as não ofi<:iai::::, 
R frente do rnal\echal Koniev. que se 
~stencle por mais de 1üU quilometro~. 
atril,·és da Sile~ia ocidenta1,; esta. no
Ya1nente entl'ando e1n ativiclade. 

Os ···telegram'a.s da::; linhas de fren
te qµe. chcgíl:,!11 a ,l\loscou tclata1n 
eornbn-tes violentos ;10 1on%o <la linhR 
:\'atSsé.· -- do ·exercito ru:,;:;o, a r,a.rtir 
do Setrii• 'ele Gubcn. ao sul <le La ubnn. 

tJm tel~g-ra.ma. russo, recebido cm 
"Moscou, db~ po·r ·cxe111plo, o Seg-utnte: 

":Sossas 'tropa~ estão investindo 
profundamente, pela Alcman ha a de'n-
tro ". · 

T~ntrct':into, os telei;;ra mas a I ema és 
rlizem que a hn tallla é circunscrita e 
que· a.. ala es<7ucrda- de Koniev foi 
-i'IUStada entt·e. 'as montanhas da, fron
t.ei_r,a. da.· rr~hec.oslovaquia. o <10 1 alto 
O<1,er. A· nova batalha. tev~ Inicio ele 
ambos. os lados do Glatzer-:'scisse. pé
queuo ti-'ibutarlo do Oder, nas JJJ'oxi
midadcs de Opµeln, 

O coronel J:<'Jrncst YOn Hammcr, co-
1nentador nÍilitar da agencia oficial 
~le1n·ã ·n· .. N. P..~ l)Or sna ,·t>z anun<:iou 
(fUP·,. "rleÍ)oís· r1e· reforn1arem ~11·a~ tro
pas .ao' sul ela -regiflo industrial da 
Alta. ::::HleSia, os ru~.sos- rc!nieiara1n 
SP.llS ~ta.ques _após podcro1-'a prepara -
~,lo·- ile artilharia. Os russos ultllfza
râ.t~1·Se cte \•ari:\s divis.:ôf'S ~lê tropa~ 
mas, a. não·se,r,.por pcquen~u; 11e11<~tra
<:õe.s locais, ·não lograram obter ·exito". 

Çin. - -ielf'gi:.-uria.. recebido ao anoite
cer·,iJê._ ,h:oj€, de !lloscou. inforritou qae 
.. ·os __ .:á·f6niãe-s qú_e-Jutam ao Longo da li
nha.·- Xe.~s~P, .. -~s_lão· 1·e~istindo numa. 
dc~sa I'eõe·· rle'. fort_ifica<:;ôe~ de ··cam
panlu1~ Jjroteg_1das pqr 11nme.rosas :=i.r
rnR~iiÜ~ás.·_e· obsta;culon anli•infa1Hari<lj 
A ckfe~a alem('i. f 1,articularmcnte po
derosa :e ·foi constrl1ida durante ~nui-

lo tempo ·pelas tropas "Volkslurm" quo 
easara1n aS linhas de trincheiras u1nas 
~q,6s outi·as. .Ale1n ·disso. o comantlo 
alemão· Ianc;:ou á luta ·di\'isões de tan
ques e <Ie ti·opa.s "S. ··s.,, pai·a desen
cadear contra-ataques,_·e de.fender ~s"
Sa!5 fortificações. Lsscs novb~ con
ting-éntcs de tropas fora.111 retiraclos 
'de outros setores. ~as YUas que fo
ra1n transformada.1; peJ0s ale.mães c1n 
fortalezas em mlniatura, os tanques 
rus~os estão enrr·éntalldo ('ada. yez 
1naiol: rCsi.stencia. das. tropa·s alen1ãs 
que htnça.111 mão de .:u1na ari-na sen1e
lha nte ás "ba.zookas". · 

Segundo noticias. de fonte alemã e 
ru~sa, un1 setor do 1nareéhal .t(oniev 
Yoltou 110Yamente ao notic"i"':'u·io por 
1notivo. das g;ran<lcs· batn.i'luts_ que ~e 
alastraram por toda essa linha de-com-
11nte. 
IHVIDIDQ r,;n DOIS o K'\',F:RCI'l'O 

AJ.F.)1.\0 ur,; KOE','HGSBERG 
LO:'sDl~fJS, ( Reuters)· -De ::.,Iidra.el 

F1·y -· CorresrH>:ndente espodal <la 
J~(.:utc1·s - ·o exercito· 1:usso, .~n1 sua. 
rcnoYa.da· ofensi"vri..' na ·PruSs:ia.oriental, 
a s.ndor-stc: -ele 1,.oeniisber·g,-~ r11,.ridíu 
cem rlois o grupo alemão ali en,·otvi
do. se~·undo · informa. o co111unicado· 
ru:--;.so ele' ont1?-111 á. noar.. .Mar'chando 
no lon3·0 de irisch.c-S l~J.aff, gr?,1Úle ·Ja
g·o que se estende. à .su.<~oe~te de; h·oe-
1\1gsberg·,· para a. ::treR:.(le Í•~Jb-h~i;·, e3i) .. 
tu1·arnm · <lS- 1·ussos- ,cli~-'tr.Sas. ·cldaCles e 
alrlc--ta:;. ineluindo ur:Ía· ~auada. a~)enas 
a 5 milhas de l'-óe_nlgsherg. -!'ie:s:;;a. 
arc·:i. os -ru:-s~os fiz.ê.raJ1l io1;iten1; inais ,de 
111il priSioneil'os. 

()· c-01nunicadO- so\·ieÜco não (l:'i 110-
Yàs 110.ticias de ·n{a'1~ciià.s: tiP,_--I-~01-:,osfo
'"~1,1 conti~a. ,o bcil.são gern1ar1ico elo 
Retor de ü<lynia-.Üatitzig, q1,.1e infor-
1na.c;_üc~s anterlo.reS::. ~l_i~i~~, ~;star. sendo 
JH'<'jttdicada.s JJtlo, de_gelo. 

;-;a, frenle das tropas de Zukhov, no 
Baltico, Juta-se d~11tro <10 µoi;to e 
c·(>-ntr_o de constru(;õús nr,vai:-::: <1~ I{ol-
1,erg, 6ã mill1as a 11ordesfe de ·stettin. 

'Xa JJungria o exercito russo deteve 
novamente ataques ein grande· eRca
la. a -nordeste. o n. lcstê do lago Bala ... 
ton, onde os alemães tenta1n 1111:1.i pe
netraGãO para o Danubio. Cinquenta 
tànques ger1nanieos e canhões de 
auto-propulsão torarn postos forrt de 
.:1.ção nesfa. area e 40 outros en1 seto
res çla fren lc. 

Diante de Berlim, na frente ,do ma• 
reí:hal Koniev e. na.s rodoYias para 
J)re~dnn. a tengão est.1. aumentando, 
enquanto a111bos os lados leyan1 a efel
to raicles de experilnentação co1n o 
pr.oposlto ele avaliarcn1 · 1nutua1-11ente 

-as forças. . 
:t,;,i, opinião do corresponifente da 

J~euters, _en1 .Moscou. não é pr9vayel 
q1Íe a r,rcsente calma, ne:sses :setores 
yitais dl.H'e muito tempo. 

E:Sl'OCOL;IIO, (lleutcrs) - Chcrard 
Em!:ikcsttc.r, correr;:ponclen te dê guerra 
da agencia. oficial alen1ã. D, :\". B., 
airrnciou e·sta rwite que as forças cJo 
n,~1-~chRl Zukhov pcnetr~rar:1 pro-· 
ft1nda.n1cnte nas defesas de Stettin. 
n..e,·cdou que gigantcs<'a, batalha i1;-. 

'1·0111rH~u na'.- 1na1~·ug-àda ele onúnn, quan .. : 
do :is 1rvpas rm{sn~, apoiadas ·pelo 
~1~nc~·por 150 tangue~. desencadea
ra n1 11n1 '.at~.que coi~crntra.rlo aos ·S~to" .. · 
rc::, n1o:,ri1Jinnal-orie-ntal · do · cinturão 
cfe deft's..í:.& de ·stettin. O rcferidô cor
resp'r111<'.·':1~ti:' Bcres:('r.-n~a. po1~c111, qun 
depois· rlí"! :i_1gt1ni p1·0.'..?Tf':c-so a~ for~·~s 
ru~~a5=- fnr;-::.)-;1 fin:-1.lr1ei1te. dc-tid:1.~. 

"A inferif~i·J::1J1e c1a lllta no;_i_o se-r 
a'i:iHB.r1a · - di~~~e o r•'!t"erf<1o cól·rcs
pond~nte - 1)(',Jo fato de qu~ ::t3 t;:1.n ... 

. J{U.0~ i-_ni111is:ofi:· já. --havian~ sido 11.ostos 
fora ele a<;ão na, manhã de hoiG"'. 

o mundô- mussulmano 
. . . _· ._..:., : -,- , : _.,' 

A.s_ preocupações do momento presente -não 110s dt;v_em fazer ·esquecer os problemas 
de, amanhã. E um deles, dos mais graves, é a rearticulação cio mundo arabe, em uma fo:-mí
davel potencia constituida sobre um vin_culo id eologico nitidamente pagão, por sua vez refor
çado por. vínculos economicos e políticos· ele to da ~spe.cie. - • 

. Segundo as previsões desta folha, f9i constituída. a Liga ·Arabe, concretização do 
- velho sonho de uma união arabe no Qdente .Media. ,,A constituição foi assinada na coufe
rencia.--dos ministros do exterior arabes-;, realhada -recentemente 110 · Cairo. O funcionamento 

. da Liga iniciou-se ontem, dia 17; na conferencia -dos -Prifüeítos ministros arabes reunidos ;ra 
· mesína càpital. · ' ' 

- . ____ _; '.' Nosso .cli.c:hé fixa um aspecto de uma mesqujt,a mussultnaúa. 

MOVEIS 
LAQUEADOS 

AftMARIO de ma: 
dcira, pintura [aquã 
rosa ou azul, oom 
gavetas e ·ôh-isõea 
para as roupa do 
bebá, Cr$ 598,00 

: 1 

i 
eA MA ele madeira laquead1t; 11~ 

cores: rosaeazul·cl11ro, Tamanhos: 
60 s 120 • • • , . Cr$ 425,00 

65 :r 130 , i ; Cr$ 450,00 

_' 70 x 140 1 • 1 • Cri 480,00 

GRADE prote~ 
tora. para o en• 
trétenimento do . 
bebé, mâdeire 
envernizada, 

- Cr$ . 
Í60,00. 

Em madeira la
quê rosa ou azul,_ 

Cr$ 170,00 

BA N_HElRO_ .d• borracho, 
com -0avalete, tampa , movei, 
dé_. lona,. para vestir o bebé, 
C,rea: rosa e-azul. 

- _Cr$ 320,0i 

O l\lESl\10, éom prateleira. 
-- - Cr$ .110.00 

COÍ.CÚÃO par~. a eaina '_do 
bebé, em tr&a 'taitiaiibos1 

ci-$ 1as,oo, 115,00 -·e 1so,oo 

CADEIRA para refeição; . 
transforma yel em carri• 
nho .. rorlas de borracha. 
Cores: i:osa- e azul. 

Cr$ 198,00 

A MESMA, · com encosto 
de·. paoo·coÜro. . . · 
. . , Crf220 00 

' ' 
CORTINADOS de filá 
rosa ou azul. 2 t.am'anhos: 

CrS 190,00 e 230,00 

i 
l 
) 

SECÇÃO DE BEBÉ$ • l.a SOBRELOJf. 

CASA. :ANGLO· BRASILEIRA 
Suc:essora de MAPPIN STORES . 

côwprar b<mus do r;uerra é abreviar, a ,·itoria t 

A LUTA-:NA· 
YARGiàTO- -A:IIEA\:'AD ,\. 

Q, G, ALIADO !':A lT,\JJJA, (D0 
Des1i1,;md 'l'ighs, ,forrespondente <-Spe
cial ela Ag~n~ia.Heutersl - ,\ ameaça 
que pesa sobre Verg_ato, _:.l:J quilon1e· 
tros a sudoeste de- Bolonha, aumentou 
ngora ·c01n a ·ct=rptúra dã aldeia. de 
8erra, a nordes'te- do pontó to·rte'_a1e-
1não ·nos Ap,e_!lii1!)s. · 

Às tropas de Kesselrl11g estão ·se 
nuist.ranOo a1;-reSst\,as na. rà.L~a··cte,ter ... 
1·1t entre o Adriat\co · e o _rio Pó d! 
Prln1aro, cer,:a de 19 quilometroo a. 
nordeste de Ha:Yenêll: 

AS ATH"IDADES •DA FORÇA AEREA 
- J?OS ESTADOS t;;'\'IDOS. 

Q, G, ALIADO' NA lTAl,lA, (Heu
t<it~) - lntorma-se. otic!almente que 
C'n((uanto os 1,ombaràeadores pesa<los 
da, t.a. Força Aerea 'd9s .J!Jstados ·Uni· 
do5 atácav~m 5 ref.i.naTias p·etroli.fe
ras do Reich, durante o di:i" rle on
ten1, 05 ho1nba.rd.,.-:idO-res· 'PêFfacJos da. 
n. A. r•·. 1a.nca..van1 suprimentos sot)fe·· 

a. Jugosla,·la. ue·- outro ladÓ, l)011Ji',a.r
deadod~s so,lita~-ios da !<'orça _ ,\erea: 
'I'attca atR.t:"'aran1 na noite de ·ontenl í,.n .. 
ra hoje as cori,untcl'lçõés rodo·v1J"rias 
e ferroviarlas em todo o norte , da 
ltalla. 
O lllARECHAL' SIR GlJY GARROD 
ASSU:IIIU O CARGO úT~ '\-iCE-CO• 
MAXDAXTE'OAs·•oRÇAS AEREAS 

N'O llfEDITERRAX'ÉO' ' 

Q, G, AL1A1)0 _N'.\ n'ALlA, (Úeu
ters) ~ O 1narechãl de a<;:ronaut,ic_à, 
sir ·uuy G&rrod, assu?nlu ·o ·càrgo de 
\:ice.:coniandant~ chefe das for~as 
aereas aliadas"no i\!ecllterraneo. 

Seiscentos of!clats dos_- 8.stados Uni-. 
rlos e da H: A._ 1_.•_ de.sfita~a1n hole 
diante das Forc:ás· Aereas Aliadàs <l<' 

'Mediterraneo em 1101,enagem ao ma• 
rechal de' aeronauticà Sir. John Sles
sor, antigo vice-comandante chefe das 
forças aereas 'allad>.s, do. ~fediterr~neo, 
que deixou esse posto \:!ara .ocupar 
outro de i;rand~ -,ct~staque. 

O COllUMCADO OFICIAL "ALJAUO 
' Q. G, AL!AilO Nü MJ!.Ll!TJ,a-mA,• 
·:-;1so, (Reute1:s> _ - J!l .o. ses-11111t'e o 
texto do comunh:ailo of_iciál divulga-
do hoje por este (,!. li.: _ · _ 

"011eracões tcrrei,..:e11: - Foi manti
do o co11tacto com o fnlÍnlgo '!)elas 
patrulhas alladas nas frentes tanto 
do 6,o cómo do' 8.o exercitós, 

Oi1eroçõe11 · ªl'Í-eato ·-: ·. f'oderosas · f-or
ça s <ie bombardeadores pesados da 
Corça aerea dÓs 'Jtstádos. Oríídns es~ 
ooltarlfl~ at<i~aram 'n1i·-t_r•1,-. r_ef-'nn::irfrd.:: 
p ;troliferaf em· l-{l~ti lii 1nl, -n~-' à·Je111a .. 

· r;ha; I{olin, na, 'TchecosJoyaquia. ê 
::l!oosbicrha um, florisdorf e S(!h wéchat, 
na. Atrnti-i.a:.. (J ataque ·contra Ruhland 
constituiu a 111ais pro"funda. penetra ... 
ção já 'feita na Alemanl1a 11ela 15,a. 
forç-a a erea. norte•an1ericana. Outras 
fosmaçõ:es-- ataca,·am patios de mano• 
b~·as'.'no ·sudeste da· A1tstria. Hombar~ 
deadores pesados da i-t> ._A. ~;_ · ·1an~a• 
ram c.om exito s_uprin.1entos na l_ugoSlil 
lai·la. Bombardeado·res medias da. 

:força a'erea · tatica aliada atln_glram 
pontos ferrovia.rios na extren1idde 
merldfonal ela rota d_e suprimentss do 
Brenner ·e :no ·-vale do !'ó, enquanto 
bmnba.rdeado~es tncursores noturno:::: 
acacaram comunicaççes ferroviarias a 
rodoviarias e11J todo o norte da lta• 
li.a._ Ca.ças-bombardeadores e caças 
at.tcaram objoti\·os do comunicação, 
cortando linhas fcrreas e111 111uitog 
r1ontos e destsuindo transportes rodo:. 
viarios ·e· ·fen·o·i/iarios. DE!po~ttos de 
Sllpl'imentos _ e ol)jeti,·os na area õe 
bata I ha fota m tambcm atacados. 
A viões da força· aerca costeira bom
bardeara 111 _ objetivos rodo,•larlos a 
ferrovia rios· no :Vale do Pó .e 111etra
lharam um aerodromo no noroeste ·da 
Italia. /1 força aerea dr,s Balcãs ata
cotJ pos1çõ\:'s e comunicações inirn1~ 
gas· ua lug<?slav1a. 

No decorrer de todas essas opera• 
~ões. três ·aviões 'Inimigos foram des
truldos no solo, e oito de nossos apa• 
rclhos dcixarain de regressar, sendo 

· todos eles bombardeadóres pesados, 
A for'ç·~ ·aerea ·aliada. <lo Medi terra.., 

neo re.a'lizou mais· de 1.850 sortidas". 

o _auxmo britanico á Europa 
libertada 

:\IAXCHESTER (Reuters) -- O mi~ 
nistro da Alimentação cQronel J,J. 
Liev,)l;vn, ··.falando... -hoje :\; ifüprensa 
nesta ·ciclad·e dis'se•que estoques de ge
n~;~os .alin1entÍ(:ios acumulados na.Grã. 
Br.et8nha f('r8m _.uti'liz-ados para auxÍ"" 
liar as areas Ubertadas da Europa. 

"En1- quasi todos os casos - acres
centou o ml11lstrq - estamos qtiasl 
abaixo do mini mo· ne.cessariÔ para dis• 

. tribulçiio adequada neste. pais, .Esta-· 
mos sentindo escassez de diversos ali• 
111entOs essencia.l~'\ . 

O ministro- ,;Ja · Alimentação decla1·ou 
ainda qu,, está fazendo C3 maiores es
forc::os p:=rr·1 .-.vilnr um rorte na ração 
rlP. _,·:.t•r:ii-• .. mn.~ q11r-- nPV,.Pode dar qual .. 

.qu~r :;·:11antia. a 1cspC'ilo. .... 
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me ,hum i I hastes até 
, 

po o d a . se p ui t u r a " 
, Gogita-se seriamente, na Inglaterra, 
dâ constituição de uma Liga das Naçõea 
Educacional, feita para sistematizar 
ein todo o mundo, a ação pedagogica 
exercida sobre as geraçõe., vindouras. 

'.A· idéia. apresenta, logo de inicio, as
pecto slmpatico. Primeiramente, porque 
traduz um grande apreço pelos assuntos 
educacionais. Será talvez essa a primei• 
ra vez que se cogita da constituição de 
um organismo mundla.l de educação, em 
rodas de verdadeira influencia polit!ca, 
dotadas de prestigio para t'ransformar 
ent realidade um plano que na pena de 
· qu.a.14uer foculario não passaria de um 
devaneio. É bem de· vêr, por outro lado, 
que essa Liga servirá de instrumento 
pâra intervenção das potencias clvillza• 
daa, _nas regiões barbaras ou semi-barba• 
ras da Asla e • da Africa, onde poderá 
proteger as crianças tantas vezes mor• 
tas. deformadas ou irremedla.velmente 
prejudicadas em sua formação moral, 
peloo preconceitos, crenças e tradições 
dos povos gentios. Por fün, é claro que 
essa Liga, ainda mesmo que não dls• 
pusesse· de meios de açã.o coercitivos nas 
nações civilizadas, poderia facilmente 
elevar-se a um alto grau de prestigio 
moral, e teria a possibilidade <ie benefl
ci!U' em todos os sentidos o progresso e 
a reta. orientação da pedagogia em nos
soo dias. 

* * * 
Olhemoo entretanto o projeto, t..mbem 

de outro prisma. Numa Liga em que 
o . mundo sovietico e o mundo amarelo 
terão ·grande influencia, que ação edu• 
cacional salutar será po.ssivel obter? 
Para que a " Liga" pudesse realizar um -
trabalho frutifero e dura vel, seria pre
ciso que entre .,eus realizadores houvesse 
acÓrdo . quanto às verdadeiras finalida
des da educação. Ora, esse- a,cordo não 
existe, nem pode existir. Logo, os tra
balhos da Liga trarão em si mesmos 
um estigma. fatal, de superficialidade e 
iru;tabilidade. Vicio de origem, funda· 
mental e lnsanavel, porque a Liga se
rá agnostlca por sua propria natureza. 

* * * 
Mas vivemos em um mundo, tão ooi'~

turbado, que mesmo os frutos mais efe
meros nos merecem um olhar simpatico, 
desde que sejam bons. E isto ainda 
mesmo que, como as flores do poeta, 
durem apenas "!'espace d'un matin". 

Se bem que os componentes da Liga 
pudessem não concordar quanto à fina
lidade da. educação, a proprla observa
ção da. natureza humana, o proprio bom 
senso incute em todos os povos certos 
conceitos gerais sobre o que seja o ho
mem educado, e crilitaliza esses concei
tos ·em formulas e atitudes que, varian

-âo e.m ca.da epoca, são· entretanto iguais. · 
em· substancia. IS o· residuo . geral de 
moralidade e de po!ldez que co:nstltue o, 
nível m~o de todos os p0vos · c!vlll
za.dos •. 

(Conclusão da l.a pag.) 

ô Deus, Deus ·meu, olhai para mim; 
porque me desamparastes? Sem se
rem ouvidas, passam as palavras de 
minha queixa. 

Meu Deus, eu clamei durante o 
dia e não me escutastes; e à noite, 
e não tenho repouso. 

Vós, porem, habitais no lugar san. 
to, ó gloria de Israel. 

Em Vós confi.a.:r_arn os nossos pai_s; 
esperaram e Võ; bs' livrastés. . -

Por Vós' clamaram e foram salvos; 
em.· Vós esperaram e não foram en
ganadoe, 

Mas eu sou um verme, e não um 

"Transpassaram minhas 
mãos e meus· pés ••• " 

RELICARIO DOS CRA vos co:rvr QUE NOSSO SENHOR FOI 
CRUCIFICADO, E QUE SE VENERAlvI NA BASTT Tr'A .. nE "S. 
ÇROCE I.KT-.GERUSALEME" DE.ROMA. 

homem: oprobrio dos homens, e ab. Muitos novilhos me cercaram; si-
jeçiio da plebe, tiaram-me carnudos touros. 

Todos os que me viram, de mim Àbr:ram sobre mim a sua boca pa. · 
escarneceram; murmuravam entre ra me devorar, como o leão rugidor 
os labios e meneavam a cabeça, e feroz. . , 

Eu me derramei como agua, e to. Esperou 110 Senhor, dizendo: Ele dos os meus ossos se deslocaram. 
o salvará; ajuda-lo.á, se é que o an,a. Meu· coração· derret~u como cera 

Pois Vós sois quem me tirou do em m'nhas entranhas, 
selo de minha Mãe, e sois a m_inha ,.,. _Seccu· a .minha· g!'iAjantit--:.como um 
esperança ciesde o pUto' materno. : vaso de barro, e minha ling·ua aderiu 
Desde o seio materno fui confiado ao céu da boca; Vós me humilhastes 
a Vós. até o pó da sepultura. 

Vós sois o tneu Deus, desde o ven- Porque mu.ltos cães enfurecidos 
tre ·de minha Mãe; não Vos aparta:s me cercaram; um concelho de mal. 
de mim. feitores me sitiou. 

Porque a aflição se aproxima; por. · Traspassaram minhas mãos e meus 
q_ue não 11a quem me auxilie, pés; contaram todos os meus ossos, 

''A 
Com esse titulo o Episcopado AL 

gentino divulgou importante Pas:o
ral Coletiva, datada de 25-L4G (:a 
qual reproduzimos as conclusões fi. 
nais. 

RESOLUÇõES 

"!. - Reputamos urgente e de ab_ 
soluta necessidade redobrar esforços 
para nos opormos aos avanços do 
protestanUsmo, mediante uma intcn. 
sa açã') catequetica, pastoral e cari. 
ta tiva. 
. 2 - Ante a enorme difusão de a. 
vros, revistas e folhas protestantes, 
exortamos nosso Clero a que multi. 
plique os periodicos e folhetos de3ti. 
nadas a desmascarar a heresia e a 
organisar grupos de catequistas bem 
preparados, que visitem os bairros 
mair expostos à influencia do erro o 
instruam o povo acerca da verdadei. 
ra doutrina cristã. 

que está proibido para todos form'lr 
parte elas associações YOUNG l\IEN 
CHRISTIAN ASSOCIATION (Y. i\I. 
e. A. e ela YOUNG WOMEN CHRIS. 
TIAN ASSOCIATION Y. W. C. A.), 
porquanto · ambas, "sob a capa ele 
~,m sincero amor para com os jo. 
vens - como si a sua princ'pal 
preocupação fo~e tornar.se atil 
ao desenvolvimento dos seus cor. 
pcs e :dos seus espiritos - arruinam 
ao mesmo tempo a fé, pretextallllo 
purificá.la, e dando.lhes um conheci. 
mento melhor da vida verdadeira, 
fora de qualquer Ig!'eja, e à margem 
de toda confissão religíosa." ( S. Cong. 
do S. Oficio, 5-11-1924). 

4 -Igualmente lembramos que é 
instituição nitidamente protestante o 
Exercito da Salvação, e que faltam 
gravemente aos seus deveres todos os 
fieis que mediante .dinheiro ou do11a. 
tivas, c~ntríbuam à expansão àas 
suaJ falsas· doutrinas." 

(Divul!ado pelo S. K. D. F.) 

Estiveram a me o!har e me exa. 
minaram; dividiram entre si as mi. 
nhas vestes, e sobre a minha tunica 
lançaram sortes. 

Vós, porem, Senhor, não, afasteis 
de mim o Vosso socorro: apressai. 
vos em me ;:uxiliar, 

ó Deus, livra(a minha vida da es. 
pada, e minha alma, do poder do cão. 
· Salvai.me da .boca. d.o leão, e dos 

chifres dos unicorn:os, a minha hu. 
mi Idade. 

Então anunciarei a meus irmãos o 
Vosso nome; e Vos louvarei no meio 
da Igreja. 

Vós, que temeis O Senhor, louvai.O; 
vós todos, descenclencia de Jacó, glo. 
ri ficai.O. 

Tema.o toda a descendencia de 
Israel; porque Ele não despres::iu 
nem reJe:tou o gemido clo pobre. 

Não apa~tou de m'm a Sua face; e 
quando clamei por Ele escutou.me. 

A Vós se ·dirige o meu louvor na 
grande assembleia; eu cumprirei 
meus votos na presença dos que O 
temem. 

Os pobres comerão e serão sacia. 
dos; louvarão O Sei:ihor os que O 
procuram; seus corações viverão pe. 
los seculos dos seculos. 

Todo~ os limites da terra se lem. 
brarão e se converterão ~o Senhor. 

E todas as tribus pagãs prostrar. 
se.ão em sua presença. 

Porque O reino é do Senhor e 
dominará sobre as nações. 

Comerão e adora-lo.ão todos 

Ele 

cs 
grandes da terra; todos os mortais 
s~ prostarão em sua presença. 

Minha alma viverá para Ele e mi. 
nha posteridade o servirá. 

Proclamar.se-ã do Senhor a gera. 
ção vindoura, e os céus anunciarão 
Sua justiça ao povo, que naocetá, 
pois Ele o fez. 

(Salmo 21 
feira santa), 

Of, de Tr. da · 6.a 3 - Exortamos igualmente ?t nos. 
so Clero recorde, frequente111ente, 
aos fieis ser gravemente proibido (ca. 
non 1374) aos pais de familia, enviar 
seus filhos a escolas protestantes; 
não ser licito aos mestres catol!cos 
dar suP cooperação no ensino em 
tais escolas; ser a todos proibida a 
leitura de publicações protestantes 
e assistencia às suas conferencias; 
ser uma contribuição patente na <li. 
fusão da heresia contribuir com o 
proprio dinheiro ou prestigio pessoal 
em favor de sociedades·, empresas e 
outras entidades que, sob pretextos 
desportivos, filantropicos ou cultu. 
1·ais se esforçam por cimentar e am. 
pliar a influencia protestante em 
nosso pais. 

Documentos episcopais exaltando 
portancia do Sornai catolico 

a im-

4 - De acordo cpm a vi_gilancia 
que a Santa Sé nos manda exercer 
contra as infiltrações protestantes e 
racionalistas e de acordo com suas 
expressas manifestações, declaramos 

I 

Com a pastoral do Exmo. e, Revmo. 
l\Ions, Nicolás Esandi, Bispo de Vie. 
cima, sobem a nove as declaraçõas 
feítas dttrante 1944 pelos Prelados 
argentinos · sobre a imprensa cato li: 
ca e a responsabilidade dos fieis no 
qtte se refere à sila sustentação e 
difusão. Mons. Esandi exorta a ora_ 
ção a Deus por interme'dio <le São 
Francisco de· Sales, padroeiro da Boa 
Imprensa. 

V·,s;tas Pastorais -na Dlo-= As pastorais se referem em parti. 
~ cular ao jornal EI Pueblo, de Bue. 
cese de Guaxupe' nos Aires, fundado em 1900 e finan_ 

ciado pela Sociedade por Ações '"EI 
O Exmo. Revmo. Sr. D. Hugo Bres- Pueblo", da qual-. fazem parte 14 Ar-

sane de Araujo, Bispo Diocesano de cebispos e Bispos, 27 Congregaçõ9s 
Guaxupé, org11nlzou o seguinte progra-

. ma. de visitas pastorais para O conente Religiosas, 19 Sacerdotes, 58 Secu!a. 
ano: res, 23 Instituições cato!icas, 2 fir. 

18 e 19 de março (Crilima) Monsanto. mas comerciais. 
31 de março e 1.o de abril (Crisma) "Observemos a situação mundial 

Guaxupd. com os gravlss!mos e prementes pro-
14 e, 15 de abril, Muzamblnho. blemas de após.guerra - escreve em 
20, 21 e 22 de abril, Jacu!. alguns de seus paragra fos, i\Ions. 
1. 2 e 3 de maio, Arceburgo. Esandí -; analisemos a situação na-
13 de maio (Crisma), Poços de calda.!i. cional extraordina.ria por que atra_ 
19 de maio (Crisma), Machado. vessa o pafs; ad v'irtal.llos a luta ln. 
2. 3 e 4 de junho, Altinopolls. fernal desencadeada por toda a face 
o. 7 e 8 de junho, Nova Rezende. da tena contra a .. majestade do mes_ 
15, 16 e 17 de junho. Monte Belo.. mo Deus, contra a Santa Igreja e 
11, 12 e 13 de julho, Alterosa. contra todo o principio de ordem, e 
14,, 15, 16 e 17 de jUlho, c, :do. Rio reclamem·os uma· atenção constante 

Cla.rº, ---1a.ra.·-a. orienta:i;ão das·_ leis~:-C.Qm o 

· fim de obter a segurança da Patria 
e de toda a socieda<le 'l)umana. 

Os ca tolicas devem encontrar.se 
sempre à altura dos acontecimentos 
e por conseguinte devemos ilttminar 
dia a dia nossas inteligencias com as 
instruções que emanam dos nossos 
grandes centros de estudo e, mais 
ainda com as que provêm de nossa 
autoridade max'ima, a Catedra ele São 
Pedro, e com as dos excelentissimos 
Senhores Bispos, encarregados de 
instrnir e dirig(r as mentes do povo 
cristão. 

O "El Pueblo" é o anico diario da 
capitaí federal consagrado totalmen. 
te ao triunfo do catolicismo integral 
e empenhací'o por propria e decidida 
vontad" em ensinar clara e perma. 
nelltemente os postulados da verda. 
de catolica". 

O Exmo. e ,Revmo. Mons. Agustin 
Ban·eras, Bispo de Tucuman, ao es
crever sobre o mesmo tema disse en, 
tre outras coisas: "Seja livro, folhe
to, se'lllanario, revista ou diario, a 
'imprensa é a constante e inesgotavel 
protetora dos ideais que governam 
as sociedades e orientam os indivi. 
duos para o bem ou para o mal, se.
gundo prega a. verdade ou ·ó erro, a 
virtude ou o vicio, n~ bor~ 011 gs 
IDªur:; .coi;tum~s_,1i 

i NUMERO A\'ULSO 

1 
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"O comunismo é tanto mais perigosO 
. quanto menos impio se apresente" 

D~claram em Pastoral Coletiva os .Bis~ç~ 
d~ Peru' ----- ::) 

O Episcopado Peruano, em Pasto. 
ral Coletiva acaba de lembrar aos 
fieis que a doutrina social· da Igreja 
estabelece os priucipios de uma ar. 
dem justa, em favor. do operariado, 
e, por isto, uão é necessario rec_orrer 
ao 1narxismo materialista e disso!. 
vente. O Episcopado Peruano adver. 
te, ainda os fieis contra o perigo cn. 
muni-sta, "tanto maior quanto menos 
violento· e ímpio simule ser". 
· A Pa:;toral assinada pelo Arcebis~ 
po Primaz e' pelos demais Bispos do 
-Perú enumera os diversos documen_ 
tos pontifícios. de Pio IX; Leão Xlll 
e Pio XII para afirmar em segui<la 
que "o c~munismo constltue o mais 
grave perigo para a sociedade em tn. 
das as formas e variedades que tem 
tomado e vem tomando." 

"0 comunismo ameaça. e ataca 
abertamente a dignidade humana, a 
santidade e a estabilidade da famL 
lia, a otdem e segurança do consor. 
cio civil, e, sobretudo, a religião·•, 
acrescentam os Prelados; e conti. 
nuam: 

"O perigo do comunismo é tanto 
maior quanto menos violento e apa. 
rentemente menos impio aparenta 
a;:,resentar.se; com o fim de penetrar 
em ambientes menos favoraveis à 
sua ideologia e obter conivencias in. 
suspeitas, ou, pelo menos, silencio e 
tolerancia vantajosos para seus fins, 
e de funestas consequencias para a 
sociedade. 

"0 Episcopado Peruano tambem 
põe em relevo à consideração dos 
fiéis que, na doutrina social da Igre_ 
ja, cristalisada especialmente nas 
Enciclicas Papais (Rerum Novanun 
e Quadragesimo Anno), tem o opern. 
riado os · principios aptos a satisfa. 
zer suas aspirações e justas exigen. 
cias, sem necessidade de recorrer ao 
marxismo materialista e dissolvente, 
nem a outras doutrinas utopicas a 
perturbadoras da ordem social legiti. 
mamente constituída, 

"Por isto a Hierarquia se 111a11êe111 
e manterá 'sempre e inteirame11tE1 
unida ao Pai da Cristandade, o Ponti, 
fice de Roma, cujas diretri~es, uni •. 
cas capazes de oferecer solida basE1 
à almejada "nova ordem social" de. 
vem ser em todo momento, norma 
de cond~ta para os filhos da Igreja, 
não sendo licito a nenhum fiel aderir 
ao comunismo, qualquer que seja a 
forma em que se apresente.'' 

A Pastoral taú1bem adverte que ''.S~ 
bem que na verdade a Igreja não in. 
tervenha na politica dos partidos, 
nem por isso menospreza a sua obrL 
gação pastoral de lembrar aos fieis 
o cumprimento dos seus deveres ci. 
vicos 110 que respeita ao sufragio, 
~ ·u ~ujo exercício devem emitir eiu 
consciencia sett voto, por aqueles 
candidatos que dêm mostras de bons 
propositos para trabalhai· pelo ben1 
comum e respeitar ·os sagrados direi. 
tos da religião. 

Hora de Adoração Co:i 
letiva na Matriz de Sta. 

Hirenia 
Domingo de Ramos, 25 de março, M 

16 horas, haverá solene hora.' de adora•. 
ção coletiva da Paroquia, conjuntamen
te com a Paroquia. dos Sagrado Cora
ção· de Jesus dos Campos Elíseos. 

O Vlgarlo e os Padres Sacramentinos 
convidam encarecidamente todos seus 
paroquianos e membros das suas Asso
ciações, tanto da Paroquia como da. 
Obra da Adoração Perpetua, a esta So• 

Iene cerimonia, destinada a pedir a Je• 
sus Sacrainentado as bençãos que to4 
dos precisamos para a paz e salvação 
das almas, das familias, da patria e do 
mundo int~iro. 

A ultima alocução papal 
segundo as agencias telegraf icas 

Na tarde do dia 18 
pp., Nosso Santíssimo 
Senhoí-, o Papa, pro. 
uunciou uma alocução, 
perante grande concor_ 
rencia de povo e solda_ 
dos aliados. Reproduzi. 
mos abaixo os telegra. 
mas divulga-dos a res_ 
peito da oração pontifi. 
eia: 

VATICANO, 19 (R.) 
- A emissora loeal 
anunciou que o Papa 
falou ontem à tarde a 
uma grande congrega. 
ção reunida na praça 
São Pedro, para a co. 
memoração do fim da 
Quaresma. 

RO:VIA, 19 (R.) 
Pio XII, concluindo as 
tradicionais cerimonias 
do domingo da paixão, 
proclamou ontem a 
aplicaçãó dos princi. 
pios da Igreja Catolica 

· aos problemas da guer. 
ra e da paz que se al)ro. 
xima. 

Enorme multidão 
se aglomerou na praça 
de São Pedro, tendo o 
Sumo Pontifice falaria 
do terraço que fica so. 
bre a porta principal rla 
catedral do mesmo no. 
me. O Papa foi viva. 
mente aclamado quan. 
do disse que era neces. 
sario fundamentar a 
paz na justiça e na condenação do orgulho nacionalista e da cupidez dos 
aproveitadores_ 

TeruJinando sua oração e abençoando o povo, Pio XII retirou.se sob acla. 
msções da multidão, que eii:clamava: "Viva o Santo", "Viva o Santo". 

,CIDAbE bO VATICANO, 18 (U. P.) - Cinquenta mil pessoas, entre as 
quais milhares de soldados aliados em licença congestionaram a Praça de 
São Pedro, esta tarde, para ouvir o discurso do Papa Pio XII no balcão cen. 
trai da Basilica de São Pedro. O Papa ao aparecer no balcão, às 16,30 horas, 
foi cl,elirantemente aclamado. 

Ao iniciar o seu discurso, o Papa agradeceu ao povo e militares por 
"esta demonstração de fé". O discurso do Papa que significa o encerra. 
ment~ dos esforços do Vaticano, mediante prece, para o restabelecimento da 
paz, rrizou que todos os homens "deviam demonstrar honradez e virtude cm 
todos os ~etores das suas habilidades". Aparentemente, o Papa referiu,se 
ims especuladores da guerra "aqueles que durante este tempo de grandes 
calamidades se aproveitam p~ra ,fazer dinheiro à custa do sofrimento alheio';. 
Mais adiante, o Sumo Pontífice, disse: "nas relações internacionais deve 
haver uma distinção entre o hem e o mal. Devemos voltar à confraterni. 
zação cristã e abandonar os orgulhos raciais e o amor -aos bens terrenos. 
Os povos que continuam seguindo os lideres que os arrastam à ruína, abrem 
atualmente os seus olhos e vêém o que o totalitarismo lhes trouxe. A his . 
toria, que a todos julga, julgará esses povos que causaram tal ruina". 
Neste ponto, o povo rompeu coi.i as tradiçõet e aplaudiu demoradamente o 
Santo Padre. Em seguida, o Papa -disse: .. a. segurança dos povos não pode 
se conseguir sem a justiça _e a liberdade. De.us ajudará aqueles que nesta 
hora suprema, pensam que têm em suas mãos as redeas do destino. Implo. 
ramo.vos, amados filhos, pedir ao Todo Poderoso que a todos perdoa para 
que possa ajudar a humanidarle que sofre para por fim a essa horriv'e1 ca. 
tãstrofe, pa1·a coilsegu'ir uma paz Justa ~ duradoura". S. S. em meio de 
grandes aclamações descreveu a guerra como fruto de peca.'dos acresceu 
tando· que "foi .o orgulho e acerba ambição que causaram esse horrível in: 
cendio que arrazou quase todo o mundo. Dev_eis estar preparados para r-,. 
ceber a pai1 quan,o soar a hora da paz. Não fecheis o coração ao Divino 
Mestr~. Uni.vos fra(ernalmente e aJudài.vos mutuamente. Os que são ricoq 
d_evem ajudar os polires e esfaimados". O discurso <le Pio XII durou 18 mi.-

. ~utofi ~ ªº !§!:!Jl..i!l_<!X ê, ~. qeu a, B\)nção ~ ª indulgencii'- plena, · 
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COMENTANDO. • 1 

() COMUNISMO E O PROTECIONIS• 
MO INDUSTRIAL 

O sr. Luiz Carlos Prestes, agora que 
tli;io1,1 i. sua Incomunicabilidade, acaba 
• dar à Imprensa uma. entrevista,. em 
tue apresenta os pontos de vista dos co
auni,stas "puros", em face do momento 
tte,sente. E estes pontos de vista são 
muito menos contrarlos à evolução atual 
'tio Brasil do que a generalidade das 
l)eSSO!I.S poderia. esperar; até mesmo p0• 
der-se-la dizer que são favoraveis, se 
não fossem algumas afirmações muito 

.. pouco explicitas contra o "reacionaris
mo". 
Quanto, porem, à natureza e aos agen• 
.tell deste "reacionarismo", o sr. Luiz 
Car!los Prestes não é nada. elucidativo. 

Entret.anto, uma qualidade fundamen• 
tal não se pode .negar a. esta entrevista: 
é um documento profundamente pensa
do, cheio de idéias, que Indica um es
pirito extremamente tucido, habituado 
a ver a substano!.a das realldades . poli• 
tlco-socials, o seu verdadeiro sentido in
terno, não se deixando enganar pelaa 
aparenc!as diversas, e até contrarias, de 
que estas realidades tantas vezes se re• 
vestem. Seria mesmo multo de se de
sejar que todos os catolicos tivessem 
igual soJercla para descobrir a slgnlf\
cação real dos acontecimentos, não se 
deixando levar por aparenclas fa.1azes, 
como, infelizmente, está cheia de exem• 
plos tristes para a Igreja. a. historia re
cente. Porem, Jesus Cristo, já se {luel
xou de que "os filhos do seculo são 
mais prudentes do que os filhos da 
luz"; e logo explicou o fato, acrescen
tando que ninguem pode servir a. dois 
seiülores. Se todos procurassem exclu• 
sivamente servir a Deus, seria. multo 
menor o numero das "ingenuidades" de
=trosas para a. Igreja. 

MM, encerremos esta. digressão. Pa.· 
;ra o sr. Luiz Carlos Prestes seria. erro 
nnperdoa.vel querer estabelecer Imedia· 
ta.mente uma republica. sovletlca no 
Brasil. Isto só poderia comprometer oa 
ide.a.Is comunistas, porque o nosso pais 
a.inda não está convenientemente pre
parado. Antes . de tudo, será necessa
rlo industrializar altamente o Iiras1l, 
pois, conforme a.firma textualmente, 
"num país industrialmente atrasado co
mo o nosso, a classe operaria sofre mui
to menos da exploração capitalista do 
que da lnsuficlencia do desenvolvimen
to capital!sta e do atraso tecnico ce 
uma Industria pequena e primitiva". 
Assim, antes da republica sovietlca, re
rá necessaria uma republica "capitalis
ta", lpsis lltterls. Para o sr. Prestes, 
os grandes inimigos não são os indus
triais, são os proprletarlos rural.5: são 
estes que mantêm a.s massas "campo• 
nesas" em estado de servidão feudal. 

. Desta forma., o sr. Prestes se coloca de
cididamente ao lado dos fabricadores 
de "lucros extraordlna.r!os" e do prote
cionismo Industrial, chegando mesmo a 
citar, 1com. elogios, o relatorlo de uma 
grande orga.nlzação Industrial de São 
Paulo. 

Ora, se observarmos a substancia dos 
fenomenos . economlcos brasileiros, nos 
ultiinos lustros, vei·üicarernos que ele:: 
se caracterizam por uma crescente de
sorganização e decadencia da agricui-

. 'tura, acompanhada por um paralelo 
cresmbnento e pi:osp~~ldade da industria. 
A ·agricultura. tem sido saci-lficada sis

-' tematicàmente aos interesses da mdus
. , trí~ . ~asta lembrar que os produtos 
·· , agdcólas são tabelados, aci pa.sso que ,s 

produtos manufaturados não sofrem ta
belamento algum. Isto sem falar das 
restrições·- cambia,ls, que, juntamente 
cotn as sucessivas emissões de papel 
moeda, representam um pesad!ssimo 
tributo Imposto à a1:1·lcultura, a. ta vor 
da.s atividades industrial.5 e capltallsti
Cal!, fomentando a formação das grandes 
concentraçoos Industriais de hoje em 
dia, que tanto agradam ao sr. Luiz Car• 
103 Prestes. 

Assim, o paraisa que os comunilltas 
desejam para o Brasil é um feudalis
mo industrial em que as massas a.noi;.:.. 
mas serão servas dos poucos detentores 
de "lucros extraordlnarios "; e esta. no
va. civilização refletirá a fisionomia cruel 
do senhor deste mundo. i;: por ~ta 
razão que os ultima., Papas - e Pld 
Xll, com especial !nslstencla - têm 
chamado a atenção para os perigos do 
industrialismo exagerado e para a. ne• 
cesaldade de levantar a. agrlculturà. Em 
nossos dias, agricultura e. Industria sig
nificam muito mais do que simples mo
dalidades economicas; mas, através de• 
las, é a proprla. dignidade da exlstencla 
humana ~ue está em jogo. 
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7 DIAS EM REVISTA 
(Conelue na 2.• pag.) 

Ora, poder-se•á pensar, o mundo an
da tão desordenado, ·que não será 
superf!uo que um orr,an!.smo internacio
nal proteja. contra. as lufadas da crise 
contemporanea ao menos esse precioso 
substract1:1m, 

* * * 
O problema poderia ser exposto em 

outros termos. Estamos em uma epo
ca em que -OS conceitos ·mais essencial& 
da polidez e d.a moral estão subvertidos. 
Não é às margens do Jago Tchad ou 
nas encostas do Himalaia, que se neces
sita de uma defesa da educação. Ela 
tem de vencer sua grande batalha de' 
vida e de morte, logo depois da guerra, 
tanto em Mia.mi quanto em Nice, tanto 
em Plcadllly quanto na avenida Rio 
Branco ou na praça do Patriarca. Poe
tas. artistas, literatos, filoMfos, todl)S 
semeiam aos quatro ventos. elementos 
de destruição do que a educação tem ele 
mais essencial. Não será esse o grande 
momento de fazer sob a egide de um 
organismo internac!Onal, uma gran.'le 
coordenação dos esforços de todos que 
lutam pa1·a conservar ainda um pouro 
de educação sobre a face da terra? 

* * * 

Pergunta angustiosa, à qual resp0nde
i-1amos com, outra que também náO se
ria r05ea.. Quem ·nos garantiria. que na 
dlr!j'Çáo desse org;ão não sé esgueire!t' 
ttt6sofos, educadores; .artist!}S, mais- ou 
menos C lµf!u~nciaçios • pelos. pl'incipk1S 
que c·ausà.ril hoje a ·derrocada· geral d'.I 
educação? 

* 

Mas essa triste pergunta não nos ati
ra ao desanimo. Se os esforços dos ho• 

· mens podem falhar, Nosso Senhor não 
falha. Instituindo a Santa Igreja, ·deu 
Ele ao genero humano a sua granae 
Educa.dora, provlda de todos os recur
sos da graça, sem os quais nenhuma 
educaçi<O pode ser perfeita.. E, existin• 
do a Igreja, existe sempre para os hO• 
mens uma. possibilidade de rcerguimen
to e de regeneraçãO, Imensamente mais 
proxima, mais firme, mais segura, do 
que as tenues esperanças que pudesse
mos depositar na Liga da Educação. 

* * * 
Alegra-nos multo saber que os govet·· 

nos americano e Inglês estão dispostos 
a Interpretar sem sentido favoravel à 
Po!Onia, os acordos de Ya!ta. 

Assim, exigem eles que o governo po
lonês contenha . uma solida represen~a
ção de elementos ant1-sov1eticos, e que 
estes d!Sponllam de prestigio e recursos 
pata nâO consentirem em que sua po-. 
bre e gloriosa patrla se torne uma re
publiqueta.-satellte de Moocou. 

Essa 'reação causa verdadeiro conten-. 
tamento a todas as pessoas dotadas da 
firme persuasão de que a lndepcnden
c!a· espiritual e politica de uma Polo
nla cato.!lca é, hoje mais do que nunca, 
uma condição eooenc!Al para a estabili
dade da lluropa. 

A lgreía e as reformas 
• • 

soc1a1s 

Através dos comunicados dali agencias 
de Informações, chegam-nos · referen
cias à carta pastoral de quaresma do 
Emo. Cardial Suhard, Arcebispo de Pa.
tis. Não possuirnos, infelizmente, o tex• 
to original e completo desse documento, 
mas pelo que já está anunciado, deave 
ser notavel e de maxirna oportunidade 
na hora presente. o ilustre Purpurado 
francês aprova e preconiza certas refor
mas sociais, que a nossa epota. está a 
exigir. · 

Atr.avessamos momentos deciSlvos, cuja 
lm.portancla talvez não sabemos, nem 
podemos avaliar, mas é certo que a civi
lização cristã, sob o signo viemos ao 
mundo; está ameaçada de ser substitui
da por algo fundap.o em fatores econo
micos e em realidades puramente ma-

Jerials, · 
Não é de hoje que a Igreja vem. pug

nando pelo alevantarnento dás r)asses 
operarias e de quantos ganham o pão 
quotidw.,no à custa do suor da propria 
fronte ... 

Nlnguem, em boa Jogica, poderá 
acusar a Igreja de oportunillta, de pro
por reformas para contrabalançar as 
reivindicações proletarlas e, assim, evl• 
tar · a revolução. 

Não é preciso lemli'rar toda a l1istoria 
social da religião catol!ca, através dos 
tempos. dos primeiros seculos até ago
ra., RestringL1do-nos aos nossos dias, 
pas~ 1·ecordar J:;:.:ão XIII ·a~ fnl aQ 

Pe. J. Cabral 
encontro das .reivindicações do soclalls• 
m~. apresenta.neto a solução cristã, da 
questão social. sem so p1·<mde1· a um 
tradicionalismo emperrado e sem pen
der para o lado oposto, o Pontífice das 
!mortais EMicllcas enfrentou o magno 
problema da era da r;aqulna e do ca
pital. E se a voz do Chefe da crilltan
dade tives:...;i sido ouvida po10 quem de 
direito,- não estaria.mos a esta horn na 
crise po!it!co-Mclal em que nos encon
tramos. 

A or1ente,7ão da Igreja. tem sido sem
pre rlrme, clal"a e constante, no fito de 
concliia.r 05 interesses de todos por melo 
da mutua cooperação, que deve tomar 
o Íugar da famigerada luta de classes. 

!lful rec,11temente. Sua Santidade 
· Pio· · j.II, ao rece}er em audlencia os 
membros das Organizações doo Traba
lhadores Cl!,to!icos de Roma., foca.!izou 
a !mportancla mescente dos problemas 
trabalhistas, problemas que afetam o 
mundo Inteiro e· não · apenas emprega
d08 e empregadores. Ma's uma vez o 
Chefe da cristandade l'o.'cordou que es
sas questões ct-.. f.1m ser encaradas do 
ponto de vista moral e espiritual tanto 
quanto do material. Quer dizer que não 
oo pode resolver a questão social sem se 
levar em co>1ta- os valores moral.5 e es
pirituaill. que estão Intimamente 1lga
dos aos problemas do ·trabalho. 'Qual
qu~r solução que. se afaste de~11 cl4~0S, 
:;erâ 1njqsta. · e ineficlenta. a • 

UEGIONARIO 

1 A hOl"a do beijo 1 

O Domingo de Ramos é o portlco Jubiloso que trans. 
pomos hoje, para entrar nas tristezas da Semana Santa. 

· E, sempre que em terras cristãs se celebra a Paixão e 

Morte do Senhor, vem à lembrança dos fieis a cena 
empolgante e Ignominiosa, em que O filho da perdição 
mostra aos esbirros, com um béijo, Aquele a quem tinha 
vendido, 

Plinio Corrêa de OUveira 
proveito que aqueles homens fizeram da graça que re. 
ceberam, Mas certamente o temor que tiveram, quando 
tombaram à voz do Mestre, lhes. foi salutar como foi 
salutar a Saulo, quando a mesma Voz lhe gritou "Saulo, 
Saulo, porque me persegues"? 

Nosso Senhor lhes falou alto aos ouvidos. Prostre,u. 
os por terra. Mas Su.a voz que abatia corpos e ensu!'. 
decia ouvidos, erguia alnias que estavam prostradas, e 

lhes abria os ouvidos dos espirltos, que estavam surdos. 
As vezes, pois, para curar ê. preciso gritar. 

* * * 

Nesta hora em que a malicia humana parecia ter 
atingido extremos Incríveis, a misericordia de Deus sú. 
perabundava. Dizem ,os autores espirituais que ninguem 
pode calcular a intensidade da graça .que Judas recebeu 
e rejeitou, quando ouviu da Vitima Divina o ultimo 

apelo: "Judas, com um beijo trais o Filho do Homem"? 
Hora de Imensa mlsericordla para oom o mlscravel ven. 
dllhão, sem duvida: Mas hora, tambem, de Imensa mlse. 
rlcordla para conosco. Os atos que o Divino Mestre 
praticou, nessa ocasião, são para nós ensinamentos de 

um valor sem limites. Paremos, para pensar neles um 
pouco, 

- Com Malco, Nono Senhor procedeu de outra ma. 
nelra. Quando lhe restituiu a orelha cortad~ pela fogo. 
sidade de Pedro, Nosso Senhor certamente lhe queria 
fazer um bem . temporal, Mas curando.lhe o ouvido, 
No&So Senhor lhe qulz sobretudo abrir o ouvido da alma. 
E Ele mesmo que a uns curara da i;urdez espiritual 001w 

o estrondejar divino da sua voz, Ele mesmo curou da 
mesma surdez espiritual a Malco, dizendo.lhe palavr.as 

, * * * de bondade, e reatltulndo.1.he a orelha que perdera, 
Multo se tem falado sobre os trinta dinheiros, e Vivemos em um seculo afetado, por certo, pela mais 

sobre o beijo... Hoje em dia, a lembrança de tudo isto terrlvel surdez espiritual, Se ha epoca em que os ho. 
ainda é mais Insistentemente aguçada porque vf;.,'emos mens ouvem a voz de Deus, é a nossa. Se há epoca em 
na epoca da "quinta coluna", epoca em que todos os que contra ela endureçam os corações, é por certo a 
ideais espirituais e temporáis tem seus "qulnta.colu. nossa, 

nistas'·', seus "papen" ou seus "qulsllngs", e em que, por. O Divino Mestre nos mostra que se queremos dls'. 

tanto, não é posslvei não lembrar o Quinta Colunista solver em nõs e no proximo esta terrlvel surdez, é Ele 
por excelencla, aquele que por preço mais barato fez o. sõ que o pode fazer, e os meios. humanos em si mesmos 
serviço maior, com "exlto" mais completo. Mas precl. de nada valem. 

sarnente pÓrque o tema Já tem sido mui.to tratado, mo. Nesta ocasião, fáçamos nosso um pedido que se f!r.. 
ditando à "hora do beijo" não é dó beijo que vamos· contra nos· Santos. Evangelhos., Quando um cego viu 

fàlar, Quando foi preso, f>:josso Senhor praticou duas certa vez a Nosso Senhor, lhe bradou: "Domine, ut 
ações aparentemente contradltorlas, e 6 sobre esta con. . vldeam", Senhor, qu.e eu i(eja! 
trad:ção que queremos meditar. HoJe, aproveitemos as comemorações da Semana 

* * * Santa para Lhe .. pedir que OU!,ámos: "Domine,. ut ·. liu. 
A contradição se resume em poucas palavras, De dlam". Não sabemos, na sal:ledorla · de sua mlserlcor. 

um lado, falou tão alto, atroou tanto os ouvidos, que os dia, de que maneira. Nosso Senhor curará nossa· surdez, 
esbirros calram por terra. De outro lado, abalxou.:sé espiritual, Sangramos como Malco, . e estamos surdos 

Ele mesmo até o chão, para tomar uma orelha, e a re. : coma•os esbirros. Pouco nos Importa, que Ele queira 
colocar novamente no Jogar. O Mesmo que aterrorlsa, cu.rar.nos por este ou. aquele melo: cumpra.se SI.la von •. 
consola. O Mesmo que fala com voz lnsuportavel par~ taile divlna. F~le-nos Ele pela 11oz terrível da~ prova. 
os tlmpanos, reintegra uma orelha cortada. Não· ha nls. ções e dos castigos, fale.nos .Ele pela voz bránda d~s 

to, para nós, algum ensinamento? consolaçõeá, uma éolsa sobretudo Lhe pedimos: Senhor, 
Nosso Senhor é sempre infinitamente bom, e foi bom que ouçamos! 

quando disse aos que o procuravam, que era Ele. Jesus de Que pelo menos nós, catoilcos, ouçamos plenamente 
Nazareth, a quem queriam, como foi bom quando con. a voz de Nosso Senhor, e que, correspondendo em nossa 
certou a orelha de Malco. Se queremos ser bons, de. santÍficáção lr,iterlor, de· modo completo e Irrestrito ils 
vemos imitar a bondade de Nosso Senhor, e aprender graças que Ele nos dá, réallsemos dentro de nõs aq,ueie 
com ele, que ha momentos em que é preciso saber pros- pleno reinado ·de· Nosso Senhor; de que os Inimigos da 
trar por terra com · santa energia os Inimigos eia Fé, Igreja par~cem esperançados de arráncar os. ultimos 
como ha ocasiões em que é preciso saber curar os p~o- vestigl.os sobre a face ·da terra . 
prios males daqu~les que nos fazem maí. Nosso Senlior prclmeteu lndestrutlbilidacl.e a sua 

Porque falou Nosso Senhor tão alto, quando res. Igreja, e prometeu que s~ i:alvaria toda alma verdadci-
pondeu "Ego sum"? Sõ para atordoar fisicamente os rámer.tle fiel.· 

que O prend Iam? Mas para que, se Ele se. entregava Cónfortados nessa esperança, meditamos com -sere-
volunta r:amente à prisão. t que Ele falou ainda ma:s nidade as tristeza~ f;lestes dias de univer~al contu.rba. 
alto a seus cor-ações, do que a seus ouvidos, e se· lhes ção, como. as agonlas desta Semana da Paixão. Nosso 
falou alto aos ouvidos, não foi senão para: lhes falar: ·senhor é o grande. Vencedor. El::í. vencerá, e com Ele 
ainda mais alto aos corações. Não sabemos qual foi' o vencerá a ·igreja, 

--··--.. ·-·~---··---
e A. ·-r-·<·o/~-~ ,-:~·e.· o .. ~'S 
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''ALMA POR ALMA'' 
Uma oportunidade de participar intima• 

mente dos trabalhos missionario.s 
A Academia Missionaria S. V, D. 

pede-nos divulguemos: 
"Quisera percorrer o ri1un<lo para. 

t>rcgar o Vosso Non1e e levantar nas 
terras pag·ãs o glot·l oso ·estar.darte 
<la Cruz. Grandes obras me Impedem; 
não po:'-:iso pregar o Vosso ~vangelho, 
nem derramar o meu sangue. Mas 
que Importa? l\leus Irmãos trabalham 
em 111eu lugar, enquanto eu, pcqucni • 
na. estou perto uo Vosso trono e 
Vos an10 por todos aqueles que estão 
lutando nas trincheiras.,. - assl1n 
orava. Santa Tereslnha, a. grande J:'a• 
<lroeira dos !lllssl onarl os, 

Els o 1•rogrn111a dos Cooucradores 
l\-li11sionnrio:u Imitar o exemplo desta 
grande Padroeira das l\lissões: rcznr. 
lutnr. trabnlhnr e . toiofrt.~r tlclo,; IUh,
tdoruulos, Nem todos pode1n sair da 
sua terra; nem todos podem pregar 
o hlvangelho do reino do Cristo; nem 
todos são chama.dos por Deus para. 
lutar na~ trincheiras, nas .. , lu1eiras 
fileiras para yropagar a doutrina de 
Cristo: Ide e úregai ! Mas nós todos 
podemos o devemos ser l\1lsslonarlos, 
Cooiiet'aclores Misslonarios comd o foi 
San ta 'l"ereslnha. Toei os nós podemos 
e dévemos tomar parte nesta obra 
divina, na obra missionaria. imitar 
a santa Padroeira: rezar e trabalhar, 
lutar e sorrer pelas Missões. 

Conta-se ele Santa •rereslnha que 
um dia, quando j[l; multo. doent~ es
tava pa.ssea .. ndo pelo jardiJn do .Mos
teiro de Lisloux, em obediência ao 
conselt10 da enfermeita, quando u111A.. 
Irmã, vendo-a caminhar tão penosa
mente, lhe disse: "b'arla. melhor in
do descansàr, esse ])asseio não pode 
ser-lhe proveitoso cm semelhantes 
condil;õcs; a Scnh ora esta se exte• 
uuando apenas!" - ·u10, verdade, -
respondeu esta filha da obediência, 
- mas sabe o ql1e me dá. forças? ... 
Pois L,e1n, estou aüdant.lo por um mls
sionario. Penso que lâ. longe, un1 
deles esta talvez extenua[lo, nas suas 
ca.mlnharlas apostollcas; e, para. lhe 
diminuir as fadigas, ofereço as mi
nhas ao bom Deus". Assim fez a 
i;-rande Santa, para o nosso exc1nplo, 

Nós tambem. podemos ser, pela nos
sa fê, nossa paciência e nossa cari
dade, apóstolos e missiona.rios, ofere .. 
oendo a nossa. vida do cada dia com 
as suas (!ores e alegrias, seus tra ba.
lhos 8 orações pelos Missionatlos, es
pecialmente por um Missiona.rio de
terminado, pelas suas ·obras· aposto· 
llcas e por todas as almas confiada• 
ao seu cuidado. Ser mlsslo11arlo 
desejo ardente de tantas almas zelo

.sas, almas nobres, almas generosas. 
E' por isso. que inllhRres O ml.lhares 
de almas boas, almas · heroicas se 

alistaram neste "Apostolado dos ·Coo
J)Cradores Misslonarlos", Imitando a 
i;Tallde l\llssionaria Santa 'l'ereSlnha.. 

Q.UE E' ENl"IM O APOSTOLADO 
DOS COOPERADORES nus

SIONARIOSt 

1.;t unla or1;;1u1tsntlflo que tlro11or
E' uma organisação que propor

ciona a todos os catolicos (quer _reli
giosos quer lelgo,s) a oportunldacle 
de participar intimamen t 0 cios ti·a-
balhos missionarios. . 

-, 
Q.UE DEVI~M .I"AZER OS 

ASSOCIADOS f 

A cada. associado se indica um Mis
s!onario determinado e as almas a. 
ele confiadas, para. oferêcer por e](> 
as orações, os trabalhos e J)rincipal
mente os sofrtmcntos de um ou mais 
dlas d:L se111ana, conforme o zelo 
apostollco de cada um. 

Q.UAIS SÃO AS VAN'rAGENS DESTE 
APOS~'Ol,ADO 

1. o l'n1•a ns lUisHões alcança. a 
derrota. mals rApida dos poderes das 
'l'revas e o estabelecimento · do Hei• 
110 de Cristo. 

2.o J>n.ra o nlis.slónarlo ê u1na fon
te riquisaim,a de bencãos, de oonso• 
lo e de forças. , 

3.o Pura u Coo1,erudur MIM8l011n
riu (alma vitima) significa uma par
l1clpaçil.o na oura de Cristo ])ara a 
salvação das almas; uma participa
ção, não sómente nos trabalhos e 
orações do Misslonarlo, como· tam• 
lrnn1 na sua rec.om1)ensa. quq :sent 
segundo as palavras do senhor, cen• 
tupla nesta vida· e a. l,Iloi'la êterna 
do Céu, na outra vida. Stg·nlfica ain
da a convícçào de qu 0 as cruzes des
ta vida podem sêr de provelto inca!• 
culavel e ajudar ó l\<Ussionarlo · nos 
seus sofrimentos o encherá. de con
solação especialmente os doentes e 
os <iue tem grandes dificuldades es
pirituais e materiais .. 

Q,UAIS SÃO AS. CONDIÇ()ES l'ARA 
SER ASSOCIADO DO 

APUS'l'OJ,ADO t 

1.o Mande o seu· nome, sobrénome 
e endereço exato ao <li retor do Apos 
tola.do e .lhe será. enviado o diploma 
com o nome do lnlsslonil.rlo e uma 
ora1:ão ciue s0 1,ode rézar todos os 
rl!as; (por.em não ha obrigaGão de 
reza. la)~ 

~.o J!'aça em · todos os dias, desu. 
nanos Ro Mis~ionRrlo, dli manhã a ln• 
ten~1Lo de of P.t'ecer tudo oor seu Jl11s .. 

~!onarlo e rénove este proposlto 
quantas vezes puder. 

3.o Em pavtlcular una os seus so• 
frimentos com os de Cristo e pelas 
mãos de Maria Santíssima os ofere
ça. a Deus em faYor do seu ~llssio• 
nario. · 

TEM ESTE APOS'rOLADO ALGU!IIA 
. INGERENCIA COM OU'l'RAS 

OltGANIZAÇõES t 

Não. Nada ·tem de ver com o atõ 
heroico pelas almas, nom com o 
Apostólaclo da Oração: nem com a 
devoção de muitos' em oferecer tu 
do a Jesus por· Maria, excluindo tão 
pouco lntencõ<es })articulares ou re
comendadas (p. ex. em comunidades 

·religiosas). 
Cada lfU'tl dará a.o Mlsslonarlo o 

que não consagra a outro fim espe
cial. Não se . deve esquecer que o 
Senhor aceita nosso sincero desejo 
de fQ,zer algo por ele, como sé de 
fato o tlvessemos feito. Assim a 
"Pequena. Flor" (Santa 'l'ereslnha) 
desejava. poder viver longos anos e 
em todas as partes do mundo para 
poder pregar a toda a criatura a fe• 
llz Nova do Evangelho e derramar 
.seu sangue pela fê, 

CO~lO PODERl,JI INl"ORl\lAR-MEJ 
SOBRE O 'l'RABALHO E A. DIISSJI.O 

. DO "MEU l\lISSIONARIO" r 

P·~ra. andar bem ao par das nos
sas 'missões nossos Cooperadores po
derão pedir <,ue se lhes envie gratls 
o folheto "Cooperado 1- l\llssionarlo" 
que contem dados sobre o trabalho 
dos Misslonarlos do VerlJo Divino 
(S. V. D.). 

COI\'TA-SE COM DONATIVOS PARA, 
O APOS'l'OLAOo: 

O A1Jostolado "Alma por Alma" ê 
organitacão 1,uramente esplrltuai. 
Reclama-se o auxilio esplrituá.1. l'll• 
ra. o CJUe não há obrtgac;:ôes ma.terlius 
nem orações prescritas para cacta 
dia, nem cousa alguma. que obrigue 
sob pecado. - Contudo sé algum 
Cooperador qulzesse obsequiar a. seu 
111isslonarlo - 'este ficar-lhe-á muito 
,;·rato. Há Cooperadores Misslonarlos 
que chegam a manter o seu Missio
narlo o ano Inteiro. 

Se V. S. Qulzer remeter, por nos
so Intermédio, tais donativos, quei
ra no-los ~nviar. o principal, porem, 
é oragão e sacrlflclos. 

~l'oda a. corr<1stionden·cia ao: Hevmo. 
Pe, Diretor da Academia Missiona 
ria, Set11inarlo do l,Jsplrito l::ianto, · 
Santo Amaro, São flaúlo, 

(l?a,ra as despesas de lmpresMs e 
correio 6 favor ajuntar para cada 
novo soclo um selo de Cr.$ 0,40). 

O "Ll:.LIONAH.lU" SlG
Nl.r:ICA BOA LE.1 l URA 
·- E FQRMAÇAQ 

São Paulo, 25 <le :Março de 1945 

A 1 LHA DA ESPERANÇA 
- de Cruz D' Alva 

"E o plano aleinão de esplcnclôr ; 
Num "espaço vital" que tanto almeja 
Roubado à força, de quem quer que seja, 
Usando de traição e de terrôr 
Não passa de uma astucia de satr , f 
Que põz essa infeliz patria alemã 
Nas mãos fanaticas dum louco 
Que a enlouquece tambem, a pouco e p~uco. - Pag. 139. 

Nas melhores livrarias - Distribuidora em S. Paulo, LIVRARIA TEI
XEIRA - R. Liberp Badar6, 691. 

Depoimento N .o 6 
Abjurando~ o perigoso -espi1itismQ 

Pe. Vicente M~ Zioni- · 
· do S. N. D. F. 

Tem-se notado, nestes ultimos tem- , ali realizando _"Sessões praJicas,, trêlf 
pos, de par com uma. Intensiva e osten- . 'vezes por seq:iana. _ 
siva prQpaganda. espirita, suficiente pa- Durante todo esse tempo nada cou-
ra alarmar espiritos desprevenidos, um segui ver "Cie sobrenatural. P.or mais que 
grande movimento de abjurações, algu- . me concentr.asse, cheio de fé, para . divi
mas das quais bem rumorosas e ím- . sar uma simples "sombra" que fos .. 
pressionantes pela sinceridade doo seus se, ou ouvir o eco de "palavras vindas 
autores. . do alem", nunca - afirmo-o pela ·sorte 

Assim a mais recente de todas, a do dos meus filhos - nunca tais · coisas me 
sr. Declo Alves Siqueira., presidente do . foram dadàs observar ou sentir, 
Centro Espirita. "Luiz de Freitas", na Nada do que se passa numa sessãe1 
cidade de Itú, datada de 16·2-1945. . espirita é transcep.dental; .· é tu·do su-

Allás, não poderli ser diversamente. . perstição e auto-sugestão. . 
Os cases de Plncia e de Santana, longe Fui,. então, me convencendo ·de que! 
de servirem ao Esplrltlsmo, afasta,ram estava fazendo parte de um grupo .de 
das suas fileiras todos aqueles que, . nos embusteiros, e que mil.J! .nome era, expio• 
arquivos da seita, figuravam ainda co- . rado para reclame do centro. 
mo homens de .bi,wi e de bom senso. As .- Os chamados "mediuns". não pas• 
ope1·açóes espíritas em Jugat de louros · sarn de uns Impostores que, ardilosa• 
trouxeram para. o Espiritismo os .estig• mente, ludibriam a bOa .. fé dos papÍl.l• 
mas da reprovação universal, porquan- . vos. As pe,'.l.';Oas debels·. nervosas,· que 
to deixaram à mostra. patentemente, o frequentam tais lllJl.cumbas, mais . tar• 
estofo carcomido da seita. de ou ma,ls cedo, • são candidatas ao· cri• 

A sua mesma propaganda. hoje mais me, à · loucura ou ao suicídio. ·· 
lnterisiVa do que nunca, é um sinal ma• Foi essa a conclusão a yue ch~guei ,e 
nlfesto de perda de. terreno. , que lealmente confesso, aconselhand!) a. 

Poill bem. V!.sto como alguns jornais todos que estejam padecendo de quaJ. 
divuigaram. o documento publico da ab- quer enfe1·mldade, filllca ou moral, que 
juração do sr. Decio Alves Siqueira, fa- : nã.o · procurem as sessões espíritas e sim 
Jo-emos . nós tambem, sem maiores co- 05 consu1tor1os medlcos, porque . não é 
!llentarlo~. com mlstüicação e charlatan!Smo que SEI 

* * * restitui a saude aos enfermos. 

Porque abandonei o Espiritismo. 
Pare.cerá. estranho a quantos lerem 

esta rn:1nha dec:Jaração, qU? tendo eu si
do presidente do Centro Espirita Luiz de 
Freitao, venha dizer pela imprens[.. as 
razões que me levaram a descrer do 
Esplrltillmo e a espon,tanea resolução 
de fechar o alud\do Centro, que funcio
nava à rua Santa Rita, n.o 806, nesta 
cida.de. 

Iniciei-me no Esplrltillmo certa oca-
. slão em que padecia grave enfermida

de, e isto a consQ~o de alguns adeptos 
da doutrina de Allan Kardec,. começan
do por frequentar às chamadas ." ses
sõa, ", na esperança de melhorar o meu 
estado de saude. Ao .. rnesmo tempo que 
Isto fazia, ·não prescindi do tratamento 

. medico, iniciado ante1·iormente,. estan-
do hoje ·mais que convicto deve1:·minha 
cura. exclusiva.mente à mep.lcina. 

Os ."rnedluns", todavia, ahirdeavam 
que o, restabelecimento· de niinha · ~u
de. se opj!r.ara en:i ri?ao dos· ''.passest; e 
ela frequencio, 11.s. '.'.s,êS:Sõés". .. . . 

·.. Não -iioclericlÕ: .. · na:' .ocasião, 'formar. um 
juizo ver(ladeiro .acerca. do qtJe .me di
ziam, fornel-me . arlepto deSSI!, .. crença, 
chegando mesmo i ser presidehJ;e do. 're
ferido Centro pel espaço de.· .15 mêscs, 

. R.2afirrno, pois; de modo perempto• 

. rio, que nunca .vi apa1ição de inottos e 
nunca. os ouvi falar · por evocação dos 
"rnediuns"' .que conheci Estes usam 
quase sempre, em faJsete, a sua llngua

. gem cànssange, para dar aos· assi.5-
tentes a. lrilpressãó de que t:.is palavras 
provém do. espirito invocado. Esses 
pseudo-tenome11os espll1tàs não passam 

· de· sup:irstição e de grosseiro embuste, 
Aqui fica, pois, · o ·a1arma de quem 

tambem, . sugestionado e iludido em .sua 
bca fé, se tornou um dia "crente" e 
que hoje,. publicam~nte, abjura a peri• 
gosa e abominavel seita. . . . 

Autorizo a publicação desta nos jor
nai1 locais: "A Gazeta de Itú ", "A C1-
dado" e "A Federação". · 

.Jtú, 16 de fevereiro .. de 1945.: · 
Decio Alves Siqueira . 
Reconheço a · firma retro· de Declo . Al• 

· ves · Siqueira. 
.. ltú, ·16 de. fevereiro de 1945. 

Em test.o: da verdade, CeLso Pinto Ma~ 
.. rlnhos. esc. e aut. . 

... , . (Tra.rurcriçã:o de '' A cGazllta ,·àé~Itú", 
· de -18-2-1945). -. 

'·*· * * 
< ··:Esta·-é umo. pequena.. amo~tra,do 'l}ue 
: é .~ · Espiritismo dentro dos seus bastidO• 
nis .. , .:Virão outras .oportunamente. '· · 

A rTiais autêntica Imagem de . CriSto 
Pe. Luis · Salamero, C.M.F. 

Corria em paz por todo o rnurtdo o 
am de 1931 e .eriormes: multidões de ca
tolic:is vl11ham à antiga capital do rei
no de Sardenha, à Capela. santa da ca
tedral de Turim, ven~rar e oscular uma 
mortalha, o lençol mernoravel com que 
José de Arimatea envolvera o corpo de 
Jesus após a· sua mol'te e o · enterram 
no sepulcro novo. que · ele fizern para si 
no hórto das Oliveiras. 

Para mais de doill milhões de crentes 
só no .espaço de três semanas vieram a 
essa capital da Alta Italla; mas eram 
tambem. não poucqs descrentes ou · des- . 
confia'tlos e muitos ·sablos os que vieram 
para ter uma prova da autenticidade da 
sagrada rellqula, ·pteclosissima. lembran
ça do sacrifício de sangúé que por todos 
os homens sofrera e éferecera Jesu.s 
Cristo nas alturas do Calva.rio. 

· Nessa mortalha, riesse lençol venera
vel estava estampa.da. a Imagem .de Je
süs morto, e o seu exame cientifico daria 
as aneladas provas da sua legitimidade. 

E foi o que afinal se ·deu,·não haven
do mais lugar a: duvidas. aiJo__sar · das 
acirradas contradições de pretensos 
critlcos que ignoràva~ os processos da 
clencla, assim como os deviam Igno
rar certa.mente os supostos pintores da 
Idade Media antes de inventar-se a 
arte fotografica e . as analises anatom1• 
cas e biologicas das rendas do corpo : 
tiumano representá.das. ao vivo. ná ~u~ 
perficle do lençol, e observadas pelos 
mais modernos rnicroscoptos.' 

Porque 101 naquele ano e ptJlo espaço 
de três semanas obJéto de cuidadoso 
exame por parte de abalizados· cientls~ 
tas. A~slstido por urna comiss:ío inter
nacional de sabias, o famc:isri trentco 
Enrie ~Irou doze magnificas fotografias 
que sen1lram de base para o. estudo 
cíentlf!co. NQ, ano de 1935, o;fü·. Bar-

Uma igreja . portuguesa 
nos EE. UU. 

Os membros· da coknla lusitana de 
Gloucester. Massachusetts, constltulda 
na sua maioria 1•3 pescadores; erigiram · 
uma igreja em louvor de Nossa SEr.hora 
da :êoa Viagem, a qual foi dotada com 
um carrilhão hoje famoso em tod.-s os 
Estados Unidos. 

O cal'l'ilhi:o · da Ii;m:a 'if' . Nossa Se
nhora. da Boa Viagem foi ll15talado em 
1922, consutuido originalmente. de :16 
sinos. Ma.il; tarde; foram acrescentadrn 
outros seis. O nt'd.ior dos sinos pesa cer-
ca de 1.400 qu!Jos. · · · 

O templo edificado pela colonla lusl
tai1a de Gloucester está situado numa 
elevação no centro da comunidade· por
tuguesa. dessa i;ctade. A sua r 1ngre
ga.ção · conta com mais · de 3.000 mem
broo. na sua maioria nesc;i,dQres ou1ce- . 
dentes .. d.os Açores, .. 

bet, especialista em anatomia e cirur-
gia, estudou o suctario, salientando que 
as chagas de Cristo, como ali se vêm, 
correspondem a flnl.,slmas mlnudencias 
anatom!cas que um plnto1· ela Idade Mé• 
dia jamai.5 poderia ter suspeitado. E 
nem a. pi;opr!a clencia antes destàs pes
quillas clentifkas, apesar de todo o seu 
progresso, nunca teria chegado · a supor 
de . manell'a concreta, modalidades. tão 
precisas no caso da crucifixão de · Cristo, 

Após a referida exposição de 1931, 
constituíram-se para. o estudo · duas co
missões de sablos, uma itMlana · e outra. 
francesa para estudar os problemas so
bre o Sudarlo. Em maio dáquele mes• 
mo ano, hOuve em Turim um Congres
so Nacional de Estudo sobre o mesmo;· 
eram numerosos especialistas: medlcos, 
qulmlcos, llistoriadores, exegetas, artis• 
tas, etc. Trataram do problema com 
as finezas e recursos cientlflcos da es
pecialização moderna., cada um. no ~u 
campo. 

Todas as luzes emanadas dos estudos 
C pi){iquisas 8,tuals feitas por homens de 
reconhecida. competencia tem elucida
do cada vez mais o Interessante proble
ma, confirmalldo-lhe a\ aúteritlcidaéle. 

Entre as declarações Imparciais. dos 
sabias, cumpre espec!alrnente referir a 
de Ives Dclage, famoso professor da .Sor
bona, de Anatomia e Fisiologia compa
rada., e membro da' Academia· de- Cién
clas, qu~ não obstante ser· tl.lhelo à re
ligião, apresentou com recomendação à 
dita. Academia o magistral trabalho de 
Paulo Vignon, professor do Instituto Ca.
tolico de. Paris, sobre o assunto e ex-

. cl~mou, .1·eferindo.-se. à lllll'l.ge.m , do Su• 
darlo: "Cet hómmem c'étalt !e .C-hristl 
Este homem, era Crillto! '.' causando es
ta afirmação categorléa. uma solene· emo-
ção de toda a assistencia, . ' 

Após estes tão abalizados estudos, o 
Sumo Pontiflce Pio Xl, muito vei~âdo 
na critica de assuntos hlstorlcos e ateu

. déndo aos crlterlos da clencla. . observa
dora, afirmou· em 1936, numa alóciução 
publica: Podemos agora ter coino de• 
monstrndo que a Imagem do santo . su
darlo de Turim não é obra àe mã<Í .hu
mana. 

A prlmeirn noticia hlstorlca dp ée'Ie
bre o :13udarlo .nOs · vem de uma: carta de 
São Braullo, Bispo de Saragoça., ao Aba
de Tayon, no ano 620, referindo que a 
sagrada relíquia' tinha sido achada. 

De Jerusalem foi trasladada a cons
tantinopla para. ser resguarda.da das 
prQfanações dos persas ou dos aiabes. 

· Ocu~ada essa cidade pelos latinos no 
· principio do seculo XIII, foi transferi• 
·da à Frànça e dai a Chambery, então 
capital da Savola, sendo finalmente le
vada a Turim. riova capital· daquele 'Es
tado sob~rano.- sendo sempre visitada, . 
por todos os povos. em grandes pere
grinações, quª'n!lQ ~. el'P.Õ!l i ~~!l~!JãO 

. publica, -



São Paulo, :25 de Março de 1945 

O povo chinês e a Igreja Catolica 
ln_teressantes declarações 

Batista Kao 
Revmo. Frei do 

Se=Tchien, O.F.M. 
Dr. João 

C:omo é do conhecimento publico, o 
:RevmCJ, Frei Dr. João Batista Kao se
Tchien, O. F. M., que realiza uma via• 
gem de propaganda cultural da China, 
na America. Latina, demorou-se alguns 
dias em São Paulo, onde pronunciou 
uma serie de conferencias sobre varios 
aspectos do seu pais natal. 

Procurando transmitir aos seus leito
res informações interessantes a respeito 
do movimento religioso na China, o LE• 
GIONARIO procurou S. Revma., que se 
prestou, muito amavelmente, a fornecer
nc,s indicações sobre o assunto. 

A CULTURA CHINESA E O 
CRISTIANISMO 

!ndagado sobre o que mais lpressfo-
11a va o povo chinês na religião catolica. 
respondeu Frei João Batista. que eram 
principalmente as doutrinas perfeita
mente claras e precisas a respeito da 
natureza e atributos de Deus, · como so• 
bre o destino do homem e a sua vida de
pois da morte. Alem disso, o ca to!lcis
mo apresenta os meios concretos para 
ser atingido plenamente este destino. 

A China já conhecia. profunda.s dou
trinas a respeito de Deus, da imortal!• 
da.de da. alma e da morâ!ldade, doutri
nas essas contidas nas três correntes re
ligiosas: Confucionismo, Taoismo e Bu
dismo. Estas correntes que surgiram na 
China. durante o seculo VI antes de 
Cristo obtiveram uma grande influen
cia. na vida e nos costumes dos chine• 
ses. De um modo especial, o confucio• 
nismo obteve uma grande popularidade, 
X: á intere~nte observar que é precisa
mente o confi:clonismo que apresenta. 

· maiores pontos de semelhança com o 
cristianismo. 

Entretanto, se estas doutrinas contêm 
· multos princlplos sadios, contudo é pa• 

tente o seu aspecto incompleto, de ·mo· 
do a deixar no vago a definição das 
questões mais prementes para o espirita 
humano.· Alem disso .a moral destaB 
trêli doutrinas, embora tenha muitos 
fundamentos na lei natural, no entanto 
apresenta. um grave defeito, pois não se 
reveste de qualquer força obrigatoria, 
como tambem não oferece os meios con
cretos ~ara. a realização da perfeição hu· 
mana, 

Ora, . são precisamente estes def&ltos 
que o Cristianismo vem sanar, apresen
tàndó principios claro.s, dando urna san
ção para a vida moral e oferecendo os 
meios de santificação. Assim os chiné· 
ses que se orienta,\1 para o confucionis· 
mo lo,i;o percebem que aquilo que é vago 
e inàet~rmlnado nas suas doutrinas tra
dicionais se acha plenamente desenvolvi
do no Cristianismo. 

AS MAIORES DIFICULDADES 

A seguir, perguntamos, a Frei Batis
ta, quais as maiores dificuldades que os 
chineses precisavam vencer, para abra• 
çar a religião catoJlca. Respondeu-11os 
S. · Revma. que duas ordens principais 
de dificuldades. A primeira é de ca
ra.ter doutrinaria: os chineses . têm difi
culdade em admit:: corretamente a do_u• 
trina da. Sa.ntisslma Trindade, sendo 
inclinados a achar que se trata de trêli 
deuses distintos. Tambem lhe.s repug• 
na a. admitir o mlsterlo da morte de 
Jesm Cristo, por se tratar da morte de 
um ·neus. 

Porem, a outra ordem de dificuldade 
ê mais importante, e consiste numa se-

VIVA NO FUTURO 
OS ENCANTOS 00 

PRESENTE 

r!e de preconceitos a. respeito da verda
deira natureza. do cristianismo. Assim, 

·algum acham que o cristianismo é· uma 
rel'ig!ão dos europeus, atribuindo pois 
um carater racial a nossa religião. Ou
tros, dizem que o cristianismo é uma 
religião inferior, depravada e impla, por
que proibe . o culto dos deuses. Ainda 
outros vêem no . missiona.rio apenas o 
vanguarc!'~iro do imperialismo ocidental, 
'Neste sentido, foram desfavoraveis à ex• 
pansão da Igreja na China certas atltu· 
des menos Iea!.s assumidas, em outras 
ocasiões, pelos governos das potencias 
ocidentai.5. Porem, urna. vez esclareci
dos a respeito da. verdadeira natureza. 
do catolicismo e da sua. nenhuma · co
nexão essencial com os· povos europeus, 
e ainda. muito menos com o Imperialis
mo, os chineses já têm multo maior fa.
c!lldade para admitir o cristianismo. E, 
desde que professam a fé catolica, são 
de uma grande fidelidade, colocando a 
religião como a coisa mais importante 
do sua vida. As familias fazem oração 
em ·comu:n algumas vezes ~.o dia. A vi
da sacramental é muito intensa, e ha 
uma. grande devoção para ó . sagrado 
Coração de Jesus e Nossa Senhora. A 
inclinação propria do povo chinês é para 
o misticismo, para o recolhimento, para 
a meditação, a. C\ração. Contudo os ca
tolicos chineses não podem atualmente 
dar vasão para essa tendencia nos lar
gos campos · que a Igreja lhes oferece, 
porquanto votam o melhor de suas ati
vidades à propagação da fé, 11um intenso 
apostolado. 

O PROTESTANTISMO 

A respeito das a_tlvidades protestantes 
na China, Frei João Batista informou
nos que a cisão do cristianismo pelas sei
tas protestantes causa má impressão en
tre· os chineses. . Entretanto, a tecnica. 
do proselitismo protestante na China, é 
toda especial, Os protestantes querem 
fazer, entre os chineses, cristãos "sem 
denominação", corno eles dizem. Por 
isso mesmo, os protestantes procuram 
quanto passivei dissimular os profundos 
antagonismos ·~xistentes entre .a.s varias 
seita.s, !armando assim uma frente unica. 

Embora os protestantes chineses nem 
sejam um milhão, ao passo que os ca
tolicos são quatro milhões, contudo têm 
a prepondera.nela. polltlca. Isto se de• 
ve a.ó fato do fundador da republica 
chinesa, o sr. Sun-Ya.t-Sen, ter sido pro
testante. Alem disso os protestantes 
têm· nada menos de treze un.iversídades, 
ao pa.sso que os catolicos só têm duas. 
Isto não obsta, entretanto, a que os ca• 
tolicas tenham uma. grande Influencia, 
possuindo alguns membros no governo 
nacional. 

INTERCAMBIO CULTURAL 

!)J&5e.nos, depoilf, o nosso entrevistadt:t 
que multo deve o patrimonio··cultural e 
a civilização da China à atividade dos 
~lssionarlos catolicos. Em primeiro lu· 
gar, .oo · missionari'i.; dos seculos XVI ·e 
XVII · Introduziram a cultura ocidental, 
reformaram o ·calendari'o chinês, ensi
naram o modo de fazer mapas cientifl• 
cos e melhoraram consideravelmente a 
arte mi!ltar chinesa. Por outro lado, 
contr!buiram primordialmente para o co
nhecimento da cultura clfinesa no oci
dente, pela .tradução de livros que tive
ram grande repercussão po!ltléa.. 

O atual movimento missionarlo catoll
co na China tem tambem urna grande 
lmportancla · cultural, Nada menoo de 
10.000 ~colas elementaré.s são mantida.s 
pelo catolicismo. Existem ainda duas 
Universidades, varias museus científicos 
e um 'observator!o de grande fama, ~;us
tentados pelo· movimento. catolico. A 
assistencla medica se exprime em 300 
ho.spita.ls e 900 dispensarias. 

OS PRINCIPIOS DO GOV!':RNO 
CHIN.8S 

Por fim, referiu-~, s. Revma. aos prin• 
cipioli superiores que norteiam a po!lti
ca ·do governo' chinês, e que se agrupam 
sob a denominação generlca de "San
Mlng-Tchu-1", ou seja, os "Três prm=. 
cip!os do povo", que alguns chamam 
tridenlsmo. 

Estes três- ·princlµio.s são: 
1 - Nacionalismo moderado, que vi

sa. o reerguiment'o da China pela restau
ração de suas . forças historicas. 
• 2 - · Democracia, tendo em vista o 
beneficio maxirno da comunidade na• 
ciona!_, 

3 - Vida economica do povo, pela 
qual se pt·etende sanar as grandes difl• 
culdades economlcas em que se debate 
o povo chinês. 

Satisfeitos em nossos proposltos, des
pedimo-nos do Reymo. Frei Dr. João 
Batista. Kao Se·Tchlen, O. F. M., con
vencldo.s de que à China está .reservado 
um grande futuro na civilização cristffe. 

A SEMANA SANTA 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, s. D. S. 

O ponto culminante do santo tem. 
tio da Quaresma é a Semana Santa, 
Tudo o ·mais; é uma longa preparação 
que a Igreja estabeleceu para as 
grandes solenidades desses dias. 

Desde quarta-feira de Cinzas, a 
Igreja. vem chamando a atenção de 
seus filhos para os grandes· e drama. 
ticos acontecimentos que terão por 
·desfecho a morte ignominiosa do Fi. 
lho de Deus no madeiro da Cruz. 

A )mposlção da cinza, recordando
nos a nossa ·condição de simples mor. 
tais. a observancia' do Jejum e da 
abstinencia em, certos d las d esse tem
Pv quaresmal. o luto oficial e publl. 
co. da Igreja que se manifesta na cm· 
roxa dos paramentos liturgicos, na 
supressão de canticos e hinos de ju. 
bilo, .tudo nos está falando dos so. 
frimentos proximos e das humilhd
ções acabrunhadoras que o Salvador 
suportou por nós, da Cruz que O sus
pendeu entre o ceu e a terra. E é, ao 
mesmo tempo, um convite amoroso 
da Igreja ,para -que os seus filhos não 
se esc1rndalizem da Cruz, se· deem à 
penitencia e levem uma vida mais 
mortificada e mais recolhida. 

Os mais profundos e sublimes mls. 
tetios da nossa Fé são tambem co. 
memorados nesses santos e · grandes 
dias. A . instituição do · ª-ª~rdo~io 

perpetuando atra vês dos · seculos il 
obra redentora de Cristo, a presença 
real de Jesus no Santíssimo Sacra. 
menta do Altar, N.emorial perene 
do seu amor, a celebração da primei. 
r.i. missa, e, p,;_incipalm,,nte, · a obra 
da Redenção, com a morte sangulno. · 
lenta e _cruel do proprlo Fllho .de. 
Deus no patibuJ0 .da Cruz, são os 
principais e profundos 1t1!sterios que 
vamos cefebrar nos dias de quinta e 
sexta.feira desta Semana Maior. 

Dai · o nome de Semana Santa ou 
de Semana Maior. 

Quais · os sentimentos que havere. 
mos de · alimentar em nossa alma 
cristã durante as grande solenidades 
da Sí1nana Santa? 

A respostá ·é do Apostolo das Gen. 
tes · 'que nos escreve na Epistola do 
LJomingo de Rarnóls, que vem abrir 
a serie de acontecimentos da Gran. 
de Semana. · 

"Meus irmãos, tende os me~,nps 
sentimentos que se manifestaram 
em Jesus Cristo". · 

Ponhamos em pratica a exortação 
do. grande· Apostolo, e t~remos vivido 
os dias da Semana Santa deste airo 
no verdadeiro ·espírito cristão e se. 
gundo O§ 9esejos da .santa, l\ladre 
Jrr§la~~ · 

I,EGIONARIO 

J A' SAI'U ! ... 

''NOVOS ESPLENDORES .OE F ÃTIMA'' 
Pelo Pe. Valentim Armas, C. M. F. 

APARIÇOES • SEGREDOS • MENSAGENS • MILAGRES 
Um grosso volume de 424 paginas, ilustrado com pro

fusão de gravuras intercaladas pelo texto e capa arti5tica e 
sugestiva a cores. 

Obra de palpitante atualidade onde o autor, especialisado 
em assuntos desse gênero, estuda á luz dos mais recentes do
cumentos, e em todos os seus principais aspectos, os empol
gantes e sensacionais acontecimentos de Fátima. O trabalho 
vai dividido· em três grandes partes e 29 capitulos. A terceira 
parte do livro é dedicada á evolução e irradiações do culto á 
Nossa Senhora de Fátima no Brasil. 

Completam o estudo s!te importantes Apêndices sobre as 
principais devoções e hinos oficiais á Senhora da Fátima. Vai 
tambem em Apê11dice a l\.Iensagem Radiofonica de Sua San
tidade Pio XII a Portugal, consagrando o mundo ao Imaculado 
Coração de Maria. 

Á venda na "Editora Ave Maria" e nas principais livrarias 
de São Paulo e Rio - Preço: Cr$ 15,00 · 

(;} 

NA FESTA DA ANUNCIAÇAO 

"Ecce ancilla Do mini ..• " 

"Eis que Maria)~, resp°',!lde; resJ?opcle ao Anjo, e diz: "Ecce anciU;i 
Dominl, fiat mihi ~ecundum·.,verbum tvum". ô resposta poderosa, que 
alegraste o c·êu. que .'.t'rouxestê à teria um mar imenso de graças, e de 
bens. Resposta •. ,~éfü,if· apen.lis sai d~--. <;lo hum:lde Coração de Maria, 
atraiste do seio do Eterno Padre o Unigenlto Filho ao seu puriss;mo seio 
a· fazer.se homem! Sim, porque apenas proferidas aquelas palavras: 
"Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum", logo "Verbum 
caro factum est", o Filho de Deus se fez tambem Filho de Maria. "O 
F:at potens~ (exclama S. Tomaz de Villanova). O Fiat efficax! O Fiat 
super omni fiat venerandúm ! (Cone. 3. de Ann.). Pois que com os 
outros Fiat, Deus creou a luz, o céu e a terra, mas com este Fiat de 
Maria, (diz o Santo), um Deus se tornou homem como nós." 

Sto. Afonso de. Ligorio 
(Nosso cliché reproduz a "Anunciação" de Rubens), · 

1-\S nUílS ORllNDIS SíffiflNflS 

Postquam flagellaver1n'l, ee
c:dent eum, ct... resurgent 

Abriu-se no calendario. liturgico, !I 
maior semana da historia. Outra hou
ve, em que divinamente se concf1. 
trarjl- toda a prehistoria magnifica do 
mundo; mas não a superou, nem 
igualou em maravilhas. São; entre. 
tanto os dois mais portentosos !le. 
xaem~ros que o tempo jamais tenha 
marcado.'' 

Assimilaram-se os dias da primei. 
ra como outras tantas fases estu. 
pendas da criação do universo. Mas 
será flagelado: postquam flagellave. 
mente aos misterios insondaveis e 
supremos da redenção da humanida. 
de. 

Começam ambas com a mesma pa. 
lavra divina: Fiat! Mas naquela é o 
verbo onipotente do Crcador, percu. 
tindo a treva imensa e vazia do caos: 
Fiat lux! Nesta é a voz mansa de 
Cristo no Getsemani, suspirando à 
sombra das oliveiras ungidas do 
luar: Fiat vóluntas tua! 

Uma vai de esplendor em esplen. 
dor, de beleza em beleza, de prodígio 
em prodígio par~ descambar, ao de. 
pois, na infinita noite do primeiro pe. 
cado, o abismo da queda original, de 
onde restruge através dos continen. 
tes e dos sec~los, a maldição do Eter. 
no: maledicta terra! Outra, ao inver_ 
so irá de sombra em sombra, de tra. 
g;,dia em tragedia, de horror a hor. 
ror, até alvorecer na gloria da resur. 
reição, por onde se beijam, cantando 
no espaço, as alleluias do céu e da 
terra: Resurrexit! Alleluia! 

A pagina do Genesis,. em que se 
nos conta· a creação do ho~nern, po. 
de se resumir nestas poucas pala_ 
vras: foi plasmado na argila, recebeu 
a: vida e pecou. Toda a historia da 
redenção se compendia tambem nes. 

-te verseto sintetico do evangelho: 
"Depois de o açoitarem; tirar.lhe.ão 
a vida e Ele resurgirá". Post.quain 
flagellaverint, occident eum, et.-•• 
resurget. 

Adão é amassado no barro, Cristo 
será fragelado: psotquam f!agellave. 
rint. Ao primeiro se lhe insufla, ao 
~IYn_dº·-~t-~_ vaj_tlrar ! ~ida.: Q~ 

D. Aquino Corrêa 
cident. l\Ias Adão cai, pelo pecauo, 
no baratro da morte, e Cristo resnr. 
girá da morte, para a vida e para a 
gloria: resurget. 

A mulher, por sua vêz, rebaixa,la 
com Eva ao pé da arvore fatídica 
onde se enroscara a malicia da ser_ 
pente, rehabilita.se tambem no Cal. 
vario, reflorescendo no tipo ideal de 
l\laria, junto à cruz, essoutra arvore, 
arvore bendita, em que pende, bra. 
ços abertos, o seu Divino Filho. 

Assim foi que, num paralelismo 
cheio de misterios; o Todo Poderoso 
remodelou para melhor a sua obra. 
prima, cujas perfeições a arte diabo. 
!ica de Satã estragara: 

Hoc opus nostrae salutia 
Ordo depoposcerat, 
l\1ultiformifl. proditoris 
Ars ut artem falleret. 

E eis que, quando Cristo !'\iàiv!vo, 
O.rquitipo do povo homem, se erguia, 
resplandecendo imortal, na alvorada 
incomparável da resurreição, nesse 
mesmo instante, um cadaver de en. 
forcado bamboleava sinisti'arnente ao 
vento irnplacavel do deserto, e às 
bicadas famintas dos abutres da 
montanha. Era Judas de Karloth, em 
quem se incarnara, em toda a heidion. 
de~ dos seus crimes, a human1dade 
decaída. 

Nestes 0 dois sim bolos, infinitamen. 
te extremados entre si, cifra.se tam: 
bem todo o misticismo luminoso da 
Semana Santa: sufoéar nas concien. 
e ias os instintos da perversa• nature_ 
za, para que nelas triunfem, por en. 
tre os esplendores da ressurreição, 
as aspirações divinas da alma para 
o alto e para o infinito: si consur. 
rexisti~ cum Chrlsto, quae sursum 
sunt qua~rit. · 

Do "Monitor Diocesano" - Botucatú 

Dr. Durval Prado 
Mll'Uoo Oculista 

R. 8enndor l'anlo lll1Clfllo, U 
ó.o .,,nd. • ~alas ôU • li· • U 

1.Eeq, l!a Etn& .Jnsê c1onttaolo) 
Conl,I COl'l't l!nrA mAr,R'1B t,BJO 

'ret,1 a-uu 

lmr.rensa, o Herodes de 
hoje 

LOIOLA CABRAL 

contá-no~ !I Sagmda. Escritura, que 
tendo nascido o Menino-Deus em Be
lern, de Judá vieram três magos do Eg\• 
to guiados por urna misteriosa estrela, 
a.fim de Jhe tributarem homenagens, 

·passando eles por Jerusa.lem hospe• 
daram-se no palacio de Herodes; à sal
da o despotico monarca fez que prome
tessem que de volta o viriam informar 
da fell.Z mandegodura. pam que tambern 
fosse adorar D Menino ... 

Os reis estrangeiros, querendo agra
decer a falsa bondade de Herodes e já 
deL"m· lo plenanfente informado, busca
ram em vão na abObada. do infinito a 
branca estrela que lhes guiava o pa.sso, 

De volta, por lá não pa.ssaram, a visa,
dos pelo Anjo do 'senhor; e Herod~s 
ne. sua. ardente colera. decretou que ~e 
matassem todas as crianças de dois anos 
pare. baixo, julgando assim trucidar com 
elan o Deus feito homem. 

Os seculos se sucederam. 
Hoje, guiados pelos ensinamento.s de 

Jesua, urna legião de herois trabalha pa
ra erguer no coração humano o mo• 
numento da caridade, sobre o pedestal 
da ffi, na mais doce das esperanças ..• 

Mas a imprensa, o Herodes de hoje, 
buscando somente a corrupção das al• 
mas decanta em todas as llnguas a sar
castlca. mentira do elevamento popular. 

Ela promete a her.odica adoração! a 
liberdade e a felicidade! No entanto. 
se reune em cadeias para melhor es
cra v!zar o pensamento dos homens! 

Faz campanhas ~m beneficio da ln• 
fancia ..• 

E a essa mesma infancla oferece a let • 
tura. dissolvente dos bons princípios, tor• 
nando cada criança. em um monstro, um 
mundo agitado pelos fantasmas negl'OS 
de vingadores mascarados, tornando-a,, 
assim, num ser invalido, a fugh· de ne
gros fantasmas que só existem na sua 
imaginação e em certas revistas ... 

E dessa forma o nosso povo encanta
do ·pelo "ftuto' opimo" do paraisa ter
real, vai aprender, quiçá multo tarde, 
no triste livro . da experiencia, que tudo 
é como diz o poeta: - "A taça do ve• 
neno em formato de flor". 

Liberdade... como pode existir em 
consciencias pre.s,as? 

Felicidade. . . poderá haver em cora
ções corruptos? 

Paz. , • doce estrela procurada. em vão 
no cêu do presente, pois o rn undo está 
intranquilo pelas guerras ..• 

Saia.mos de. Jerusa.Iem e veremos a es
trela. caminhante, ma.s · não voltemcs 
par?, contar a Herodes onde se acha o 
menino ~rque só o deseja, matar. 

Não deixemos que na sua bruta.lida<ü 
se atire contra os pequeninos ln81'.!entes 
no mais vergonhoso dos assassinatos das 
.suas, puras mentalidades. 

Não permitamos que nossos filhos se
jam por essa imprensa contaminad<>s. 

Fujamos com o Meniuo-Deus nara. 
Nazaré, é o anjo do Senhor que nos cr
dena: 

A bOa. imprensa! "· 
,. 

INSTllUlO DE SERVltD SOCIAl 
Formatura da primeira 'de \Assis-. 

do ano, 
tlW'ma 

inaugural. 
1945 

tentes Sociais Aula 
letivo de 

Realizou-se, sabado, dia 17, às 20 ho
ras e mela, no salão nobre da Federação 
dos Circulos Operarios do Estado de são 
Paulo, a .solenidade da colação de grau 
dos diplomandos do Instituto de Servi
ço Social. Serviu de paraninfo o Exmo. · 
e Revmo. Sr. D. carlos Carmelo de Va.s
concelos Mota, Arcebispo Metropolitano. 
Abrindo a sessão, faiou o dr. José de 
Azeredo Santos, . diretor do In:;tituto. 
Seguiu-se com a palavra o orador da 
turma, Hello de Qua;;lros Arruda. Fina
mente o Exmo. Sr. Arcebispo proferiu 
brilhante discurso de paraninfo, que re
cebeu fartos aplausos. Receberam di
plomas: Cid Silva Cesar, Francisco José · 
G. Malheiros, Helio Quadroo Arruda, 
José Augusto Êesana, José Pinheiro Cor
tei, Lauro Esteves Travczynsk, Oscar de 
Melo Filho, Pau}o Marques, Sinibaldi 
Dei Guercio, Ulisses Pereira Bueno e 
Walter Terra. 

REABERTURA DOS CURSOS 

Realizou-se, segunda-feira ultima, A 
reabertura. dos cursos do Instituto de 
Serviço Soclal. 

o dr. José de Azeredo santos, d! .. · 
retor do estabelecimento, em rapld8.s pa,. 
lavras, abriu a sessão, mostrando O! 
qua.n'•:> o Instituto vem realizando, quel.'! 
na. formação de tecnlcos, quer na vulga"' 
rização dos conhecimentos especia11za· , 
do.s, em ma.teria. assistencial. 

A aula inaugural esteve a cargo dQ 
pro!. dr. D_almo Belfort de Matos. Fo"' 
calizou ele, numa slntese geral do pro• 
grama, a natureza. jurldica. e social dct 
Direito do Trabalho, 1 

t,na!izou, tambern, sua analogia, ma ! 
teria! e formal com o Direito· do Me~ 
nor, e a importancia que seu estudo de"' 
sernpenha, na fprmação dos assisten,. 
tes sociais. · 

Para encerrar, foram lidos telegram~ 
de ct•ngratulações pela recente forma.tu . 
ra. da primeira. turma de Assistented 
sociais diplomados pelo Instituto. · 

NOVA SEDE 

O Instituto de Serviço Social trarui-"" 
feriu suas instalações para o 3.o andal.l 
do Predio da.s Arcadas (rua Quinti;.a, 
·Bocaiuva, 176), salas 308, 309· e 310. 

AS SOlENIOAOES DA SEMANA SANTA ( 
NA CATEDRAL PROVISORIA, 

Edital Cerimo~iario do sofro 
A proposlto das solenidades da Sema.• 

na santa, o Revmo. conego João Pave
sio publicou o seg~inte edital, sob n. ·4: 

"De ordi;\n do Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano faço publico 
que as cerimonias da Semana, Santa, 
na catedral provisoria, Igreja de San
ta Ifigenla, observarão o seguinte pro• 
grama: 

Domingo de Ramos - 25 de março -
Às 10 horas, Benção dos Ramos, pro
cissão e Missa com assistencia 'Pontifi· 
cal. Será celebrante o Revmo. Conego 
Antonio Alves de Siqueira. A Paixão 
será cantada. prlos Revmos. srs. conego 
Paulo Rolim Loureiro (Cristo), Conego 
Aguin§ldo José Gonçalves (cronUa), 
Conego Pedro Gomes (sinagoga.). Os 
Revmos. · Srs. Conego.s estarão revesti• 
dos de capa preta com ala.mares, 

Quarta-feira Santa - 28 de março 
- Às 19 ho:·a.s, oficio de Trevas. Os 
Revmos. Srs. Conegos estarão revestidos 
de capa preta com ala.mares. Neste e 

, 
nos dois dias seguintes, as !amentaçõe:t 
e as !lçõ~s serão cantadas pelos semi"' 
naristas Malorell, As antitonas e sal• 
mos serão entoados pelos alunos do Se• 
mlnario Central do Ipiranga. · 

Quinta-feira. Santa. - 29 de març~. 
- Ã.s 10 horas, solene Pont,ifical dq; 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo, precedi"') 
do. do canto da hora Nôa e com a ben•i' 
ção dos Santos Oleos. No ·fim da Mis• 
sa, haverá a procissão ao monumento e/ 
desnudação do.s altares. , Servirão nq'. 
altar, como diacono, o Revmo. Mons. 
Dr. Manuel Cintm e como Sllb-Diaconei. 
o Revmo. conego Paulo Florenclo dai 
Silveira. Camargo. Os Revmos. Conego!I · 
estarão revestidos de capa carmezinl ' 
com arminho. i 

.Às 18 horas, haverá as cerimonias d~ 
Lavapés, oficiando o Exmo. e Revmo, · 
Sr. Arcebispo. Servirão corno Diacono, 1 

o Revmo. Mons. José Maria Monteiro! 
e como Sub-Diacono o Revmo. · Conegq: 

.CONHRES.SO EUCARl·STICO RE
GIONAL DE PIRASSUNUNGA 

Afonso Chi.a.radia. Pregará o Revmo. ! 
Conego Antonio Alves de Siqueira. Os ' 
Revm,os. Srs. Couegos estarão revestidOlf: 
de c<1,pa. carmezim (sem arminho). 

Sexta-feira, Santa - 30 de março _, 
.Às 10 h<Jras, Missa dos Pre-santifica•~ 
dos com à. assistencla. do Exmo. e, 
Revrno. Sr. Arcebispo. Será oficiante i 
o Revmo. Sr. Co11ego Dr; Antonio de 
castro Mayer. A Pa~ão será ca.ntadaJ; 
pelos Revmos. Srs. Mons. Dr. Ma1,Uns · 
Ladeira. (Cristo), conego Pedro oo .. 
mes 1 ( cron.ista) e Conego Aguina.Jdci 
José Gonçalves (sinagoga). O sermão· 
da Paixão será pronunciado pelo , 
Revmo. Mons. Manfredo Leite. Os 
Revmos. Srs, Conego.s estarão revesti
dos de capa preta com ala.mares. ÀS 18 
horas, oficio de Tt·evas e procissão co~ 
o Senhor Mo1-to, com a presença do 
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Metro" 

Os preparativos para 
de maio 

as 
proximo 

solenidades 

Prosseguem animados os trabalhos em 
preparação ao proximo Congresso Euca
rlstlco Regional de Plra.ssununga. Após 
os triunfos eucarist!cos nas cidades de 
Piracicaba e de Amparo, chegou a vez 
de Pirru;.sununga. entoar seus hosanas 
ao Senhor da Eucaristia. 

REUNIÕES 
O Revmo. Sr. Conego Francisco Cruz, 

DD. Paroco de Pirassununga e orienta
dor do· certame eucarístico, já teve opor
tunidade de fazer três reuniões do Cle
ro da região do Congresso, onde foram 

Mons. D0111ingos 
Mmgaldi 

ll'a.Ieceu dia 18 ultimo, em Tatu!, sull 
terra natal,, aos 64 anos, o Revrno. Mons. 
Domingos Ma.galdl, ilustre figura do 
Clero paulista, um dos fundadores da 
Diocese de sorocaba, ex-governa.dor da 
Diocese de Botuca.tú e ex-deputado es
tadual. A proposito, em da.ta de 19 
dç, corrente, a Cul'ia Metropolitana bai
xou o seguinte aviso, de numero 48: 

"Cumpro o doloroso dever de comu
nicar ao Revmo. Clero e fiéis do Arce
bispado, o falecimento do Exmo. Mons. 
Domingos Magaldi, Sacerdote da Dio
cese de Sorocaba e que ha anos, com 
multo zelo e dedicação no serviço de 
DeUll, vinha exercendo o Ministerio Sa
cerdotal nesta Arquidiocese. 

O saudoso extinto na,5ceu em Tatul, 
neste Estado, aos 29 de dezembro de 
1881; era filho de Nicolau Felicio Ma
galdi e Mària Molitor Magaldi. Chama
do por Deus para a carreira. ecles!a.st!• 
ca fez seus estudos no antigo Semlna
rio Provincial de São Paulo, onde rece

. beu · todas a.s ordens sacras e foi orde
,1ado sacerdote, aos 6 de 'março de 
1909, por D. Duarte Leopoldo e Silva. 
Foi Paroco em Angatuba, Sorocaba e 
Itapetln!nga; conego honorario · da Sé 
de Botucatú; Visitador Diocesano e Go
vernador do Bispado de Botucatú, na 
vaca.nela. ocorrida. pela morte de D, Lu• 
cio Antunes de Souza. 

Tudo fez em favor da criaçãr da Dio
cese de Sorocaba, que muitos trabalhos 
lhe deve e onde deixa inumeros amigos. 

Aos 30 de agosto de 1936 o santo 
Padre Pio XI agraciou-o com as hon
ras de bamareh-o Secreto "in a.bito 
prenazzo". · .. 

. Interrompeu o m!nisterlo paroqulaa 
em 1936 para ocupar uma. cadeira de 
deputado estadual, na ultima Assembléia 
Constituinte, fixando então res!dencia. 
nesta capital. \ 

Nesta Arquidiocese foi, com muita 
pontualidade e grande zelo Capelão da 
Liga das Senhora.s Catolicas e auxl!lar 
va.!losissimo de diversos Vigar!os. 

sentindo-se abatido por pertinaz en
fermidade retirou-se para Tatut', S"ua, ter
ra natal, onde velo a falecer à..s primei
rà., hôras de ontem (dia 18). · 

O Exmo. sr. Arcebispo Metropolita
no recomenda às fervorosas preces do 
Revrno. Clero e fiéis a piedosa alma de 
Monsenhor Domingos Maga!di. 

São Paulo, 19 de março de 1945. 
Conego Paulo Rolim Loureiro, Chan,• 

cel~ · ~-:~ctbls0.§Sa"., 

tomadas deliberações de lrnportancia so
bre o acontecimento ma.ximo da vida. 
catolica desta zona, no corrente ano. 
Todas essas se;,sões manifestaram a boa 
vontade e o zelo dos Revmos. Srs. Pa
dreii. • 

A 5 de fevereiro, Pira.ssnnunga rece• 
bia a visita ào Exmo. Sr. Bispo Dioce• 
sano, D. Paulo de Ta.r.so Campos, que 
vinha. especialmente para presidir a reu• 
nião do Clero e dos fiéis, a todos Incen
tivando nos trabalhos do Congresso. 

No ultimo dia de fevereiro realizou-se 
outra reunião geral, sob a presldencia 
do Revmo. sr. conego Francisco Cruz e 
com a presença do Presirlente da Co
missão Central. 

MISSÕES 

Toda a região do Congresso está sen• 
dó missionada por dedicados Sacerdo
tes, empenhado.s em preparar os tem
plos vivos das almas pará. o banquete de 
amor eucaristico, especialmente· para a 
comunhão dos homens. na noite de 12 
para 13 de maio proximo. 

OUTROS PREPARATIVOS 

Varias providencias estão sendo to
madai; com referencia à llurnlnaçãp, en
feites, pavilhão, carro. triunfal, orna• 
mentação das Igrejas, etc. 

Tudo faz crer que a apoteose eúcaristl· 
ca. em maio proximo será um hino de 
louvor~s ao Sen,hor dos senhores e uma 
esplenclid.a etapa para o futuro Congres
so Eucaristico Provincial de Campinas 
em 1946. · ' 

Homenagem ao Revmo .. 
Pe. Acholegu·i 

1"ol transferido recentemente para es• 
ta. capital " Revmo. Pe. Achotegul, S. J,, 
que vinha exercendo, por. muitos anos, 
funções de responsab!Udade no Colegio 
Santo Inacio, do Rio de Janeiro. Sua 
Revma. foi encarregado de auxiliar na. 
direção da Âção Social o Revmo. Pe. 
Saboya de Medeiros. 

Durante seus estudos de preparação ao 
Sacerdocio, o Revmo. Pe. Achotegul le
cionou no Coleglo São Luiz, onde seus 
predicados lhe valeram. entre os alunos, 
calorosas amizades. 

Manifestando seu l'.egosljo pela trans
ferencia. do distinto Sacerdote para es• 
ta capital, seus ex-alunos lhe prestaram 
uma manifestação de- a.preço durante a 
se.ssão da A. S. I. A. no domingo pp. 
O Revmo. Pec Achotegul foi saudado 
pelo. prof. Ildefot1SO Silva, antigo cole
ga de S. Revma., no corpo docente· do 
Coleglo São Luiz. Em palavras repas• 
sadas de carinho para com nosso pais 
e para com as gerações que sucessiva
mente vem passand9 por sua.s mãos, S. 
Revma. agra.deceu a. homenagem que 
lhe era pre!:tada. 1 

Ainda na mesma sessão, o sr. Vlysses 
coutinho saudou o visitante, prof. Cesa
rlno Junior, e o dr. cesar Salgado pres
tou homenagem aos ex-a1m1os que no 
a,no de 1944 colaram arau. na U:niver.si• 
~-gQ_ §ã!l . ªylg. ~ 

· politano. Será ofícia11te na procissão Ci 
Revmo. Sr. Conego Benedito Pereira dos 
santos. Fará o sermão da solenidade a 
Revmo. Sr. .conego Antonio Leme Ma• · 
chado, Os Revinos, Srs. conegos esta"' 
rão revestidos de· capa preta com ala.. 
mares; 

Saba.do Santo - 31 de março - A4 
10 horas,· benção do fogo novo. CantQ 
das profecias, renovação da agua batis• 
mal, ladainha de Todos os Santos ~ 
Missa solene cio Aleluia, com a assisten .. 
clà do Exmo. e Revrno._ sr. Ar~bispo. 
será celebrante o Revíno. Sr. conegO! 
Francisco Cipullo. Os Revmos. Sr~ 
Conegos estarão revestidos de capa car• 
mezirn (sem arminho). 

Domingo da Ressurreição - · l dtl 
Abril - Às 6 horas, solene oficio de Ma• 
tinas e Laudes, sainào em segul9a a 
procissão com o Santissimo Sacramen .. 
to. Â entrada da procissão haverá/ 
Missa rezada. Será oficiante o Revmo. 
Sr. Conégo Dr. Marcondes Nitsch. O 
canto dos salmos e da.s dua.s primeiras 
lições será executado pelos alunos do 
Seminario Central do Ipira.nga. Ãs 10. 
horas, solene ML..s.sa Pontifical do Exmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano, precedidal 
do canto de Terça,. Servirão no altar. 
como Diacono o Revmo. Sr. ConegQ 
Paulo Rolim Loureiro e como Sub-Dia"' 
cono o Revrno. sr. Conego Beneditct 
Marcos de F1·eitas. Pregará o Revmo. 
Monsenhor Dr.Martins Ladeira. Termi• 
nada a Missa, será dada e concedida 8j 
benção • apostolic.a (indulgencia plena• 
ria) a todos os que estiverem na Cate"' 
dral e tiverem as disposições requeridas_ 
os Revmos. Srs. Conegos estarão reves• 
tidos de capa earrnezim com tii'minho. 

Nota - Sempre que a.s cerimonias Q 
exigirem, servirão no trono as dlgnlda .. 
des do Cabido: MoMenhor Dr. Marti~ 
Ladeira, Monsenhor Dr. Nicolau Cosen• 
tino, conego Francisco Cipullo e conegq 
Dr. Antonio de Castro Mayer, 

Todos os cantos da Semana Santa se"' 
rão regidos pelo Maestro Furio Fran"' 
ceschini. 

São Paulo, 19 de. março de 1945. 
Conego João Pavesio, cerimonla1io d~ 

Sollo". 

Padre ·Dr. Eduardo Re:c 
bouças de Carvalho i 

POSSE DE S. REVMA, NO CARGO DE 
DIRETOR ARQUIDIOCESANO DO -

ENSINO RELIGIOSO 

Dia '19, às 15,30 horas, na sede dá' 
Diretoria. Arquidiocesana de Ensino Re .. 
llgiosa, tornou posse do cargo de diretol'! 
desse importante setor do apostoladQ 
catequetlco, para o qual foi recentemen .. 
te nomeado pelo Exmo. Revmo. sr. Ar• 
ceblspo Metropolitano, o Revmo. Padre, 
Dr, Eduardo Rebouça.s de Carvalho. A! 
solenidade de passe foi presidida pelQ 
Exmo. e Revmo. Mons. José Maria Mon,. 
te!rc,, Viga.r!Q qera.I da Ar4Wd.!Qçe®, ~ 
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A conversão da In~laterra 
pelo Coracão de Maria 

Pe. Valentim A·~ de Maria C. M. F. 
Uma serie de fatos que defrontamos 

na historia do confessionalismo inglês 
vent robustecer a opinião aos que acre
ditam, não estar muito longe o retorno 
d!. Inglaterra ao selo da Igreja catollca, 
da qual ha mais de três seculos se dl• 
vorciara, 

A ninguem poderão passar despercebi
das as incalculaveis vantagens de ordem 
social e religiosa que adviriam à Igreja 
Catolica e ao mundo, desse auspicioso 
acontecimento, a conversão da antiga 
llha dos Santos, tendo em conta a sua 
avantajad/1. posição e a sua extraordi· 
narla projeção no convivia universal das 
nações civilizadas. 

A este proposito deparamos na Vida 
do Santo Cura de Ars, São João Batis
ta Maria. Vlanney, escrita pelo Conego 
Francis Trochu e editada em vernacu
lo pela Tipografia do Centro de Por
to Alegre, em 1939, um interessante ca
pitulo sobre intuições e predições, do 
qual transcrevemos data \ienia, a se
guinte passagem: 

A CONVERSÃO DA INGLATERRA 
PROFETIZADA? 

,, Otttra profecia diz respeit'> à con
versão daquela nação protestante, que 
em outros tempos mereceu o nome de 
lLHA DOS SANTOS. 

Em 14 de maio de 1854, o Cura de 
Ars recebeu a visita de Mons. Ullathor
me, Bispo de Birmhgham. "Falei-lhe 
da conveniencia de rezar pela Inglater
ra, escreveu o Prelado, e lhe expliquei 
em poucas palavras as provações e so
frimentos que os nossos pobres catolicos 
têm de sofrer pela fé, 

Interrompeu-1,1e subitamente, abrindo 
aguei~ olhos que a mesma profundeza 
em que se acham submerge na sombra, 
enquanto ele escuta ou reflete. 

sua luz esclareceu-me com t<>jo seu es
pendor e num tom tão firme e tão cheio 
de convicção, como se fosse um ato de 
fé, me disse: "MAS, MONS., CREIO 
QUE A IGREJA NA INGLATERRA 
VOLTARA AO SEU ANTIGO ESPLEN· 
DOR". Não pude duvidar de que o cria 
firmemente, mas não act.~l donde lhe 
vinha tal convicção". 

Alem deste testemunho a que acaba
mos de referir-nos, extraido da Vida 
de São João Batista Marla Vlanney, 
existem varias outros que vem corroborar 
a opinião dos que esperam para um fu
turo proximo a volta do Reino Unido ao 
redil da Igreja Catolica Apostolica Ro
mana. Queremos fazer menção, entre 
outro3, da Cruzada de orações que ha , 
mais de um seculo injciou-.;e no centro 
da Arquiconfrarla do Imac1,1lado Cora
ção de Maria, na Basilica de Nossa se
nhora das Vitorias de Paris, pela con
versão da Inglaterra. 

Ascendem a muitos milhões os as
sociados dessa providencial Arqulcon
:fraria, esparsos pelo universo e que uni
do~ numa Mesma prece e numa 
mesma Intenção; levantam suas mãos e 
corações suplices até o troM da Mãe 
da divina grl\,ça, solicitando a graça 
da conversão de um grande lmperio 
que foi outrora dote e patrimonio de 
Maria. 

É mora'lmente impossivel que esse as
salto formid:wel de tantas almas e co
rações em prece, não consiga enterne
cer e conquistar o Coração da mais ter
na e compassiva de todas as :.fües. 

Não padece a menor duvlda; a con
versão da Inglaterra, como 'coda grande 
graça que nos vem do Céu, nos virá por 
meio de Maria, Medianeira de todas as 
graças. 

será mais um troféu dAqueJa a quem 
os Santos e Doµtores da Igreja intltu• 
Iam de "On!potencia ' suplicante" e 
"Vencedora de todas as heresias". 

Será Ela a meiga Estrela que, por so
bre um horizonte cerrado, toldado de 
confusão e de erros, lhe apontará o ru
mo certo que a conduza ao porto da 
verdade e da salvação... Et fiet unum 
oville et unus pastor ... 

A CONVEasAo DA INGLATERRA E 

A ARQUICONFRARIA DO IMACULA-
DO CORAÇÃO DE MARIA 

As paginas dos "ANNALES DE 
L'ARCHICONFRil:RIE" estão pontilha
das de prodígios e conversões, alcançados 
pelas orações fervorosa.s e co!Hiantes 
que os associados desse celebre sodali
cio cordimariano dirigem incessante
mente ao· trono dAquela a quem eles 
invocam com o doce titulo de "seguro 
Refugio dos pecadores". 

Sejam exemplo entre outros mil, a 
celebre conversão de M. Joly, antigo Mi
nistro do rei Luiz XVI, da França, e a 
não menos celebre .de Afonso Maria Ra
ti.5bona, ve,ificada esta ultima na oca
sião em que o irmão do famoso conver
tido, Padre Teodoro Ratisbona, era Vi
ce-Diretor da. Arquiconfraria dJ Ima
culado Coração de Maria. na Basilica 
de Nossa Senhora das Vitorias de Paris. 

ll: na eficacia e valimento das orações 
da Arquiconfraria do Coração· de Maria 
que repousa um dos fundamentos mais 
firmes e solidas da esperança que nutri
mos sobre a conversão em futur-0 proxi
mo da Inglaterra ao catolicismo. 

O Emo. cardial Richard, Arcebispo de 
Paris, em Carta Pastoral datada em 9 
de outubro de 1896, afirmava, reportan
do-se a. esse promissor acontecimento, 
que a. Igreja c'J Paris fôra chamada pe
la Providencia para exercer um verda
deiro apostolado de oração pela con
versão da Inglaterra. 

Não será esse gesto tíio nobilitante da 
Igreja catolica na França um dos as
pectos mais belos e <>omovedores da sua 
vocação missionaria e que lhe valeu o 
glorioso titulo de "Nação Fidelissima da 
Igreja"? 

O ,esultado dessa santa Crureda de 
orações pela conversão da Inglaterra 
não se podia fazer ·esperar. 

Qual foi a. causa verdadeira do admi
ra vel movimento de conversões que pre
cedeu ao restabelecimento da Hierar
quia catollca na Inglaterra a não ser 
a bondade do Coração de Maria, sel'!Si• 
bilizado profundamente às orações dos 
catolicos parisienses e de modo parti
cular à.s dos Arqulconfrades? 

Poderá. o a visado leitor avaliar da ve
racidade dessa asserção pelos seguintes 
interessantes fatos: 

Lemos no Manual da Arquiconfraria 
escrito pelo proprio fundador, Padre 
De~genette.s, que em outubro d:: 1837, 

.Ym .~.g~tQ -~~ _els .iiame. ~Orll'e 
1, 

Spencer, antigo ministro protestante, fol 
certa feita a Paris com o intuito de pe
dir ao Pe. Desgenettes 01·ações pela con
versão dos seus conaclonals .. 

Na tarde desse m~mo dia, domingo, 
conforme fez constar nos "ANNALES 
DE L'ARQUICONFRf;RIE", o mesmo 
fundador, a conversão dos ingleses foi 
uma das intenções anunciadas pelo mes
mo Pe. Desgenettes, intenção essa que 
nunca mais foi esquecida. 

Um ano não era passado e o Pe. bes
genettes recebia uma carta de Londres 
com as seguintes alvlçareiras noticlas: 
"De pouco tempo para cá dão-se fatos 
consoladores e admiravei.s. As conver
sões ao catolicismo multiplicam-se: Dia· 
riamente vemos novos Irmãos em nossM 
capelas. Consta-nos que em toda In
glaterra está acontecendo o mesmo. Nes• 
tes ultlmos seis meses houve maior nu
mero de conversões do que nos dez anos 
anteriores. Bendizemos a· Deus sem sa
ber a causa de tanto bem. Ha quem 
diga por aqui em Inglaterra que existe 
na França uma. associação para pedir 
a Deus pela conversão de Inglaterra, 
Vossa Revma. tem conhecimen~o de tal 
associação?" ... 

Esta carta firmou em o santo funda
dor da Arq1,1iconfraria a resolução de 
continuar, cada vez com maior confian
ça, a orar pela conversão dos ingleses. 

Ha mais de 40 anos que todo primei
ro sabado de mês é celebrada uma Mis
sa especial no altar da Arquiconfraria 
do Imaculado Coração de Maria de Pa
ris. pela conversão da Inglaterra. 

O·. Car<.0lal Vaughan, quando de pas
sagem por Paris, nunca deixava de fa
zer a sua. visita à Basllica de Nossa Se
nhora das. Vitorias, com o fim de agra
decer ao Imaculado Coração de Maria 
o renascimento espiritual de sua patrla, 
· e pedir mais uma vez as orações da Ar· 
quiconfrar!a. 

A julgar pelas ultimas noticias recebi
das daquele pais, o Coração de Maria 
continua o imã dos corações ingleses. 

Consta que a Paroquia do Imaculado 
coração de Maria, confiada à Cong1·e
gação dos Missionarias Filhos do Ima~ 
culado Coração de Maria, é de toda a 
Diocese do sul de Londres, a que maior 
numero de conversões registra. 

A Basilica d~ Nossa Senhora das Vi
torias de Paris, sede da Arquiconfraria 
d0 Imaculado Coração de Maria, con
verteu-se, logo após de fundaila, numa 
pequena Roma, onde chegam sem so
lução de. continuidade, pedidos de ora
ções e recomendações de todo o mundo. 
Todos os que visitam aquele glorioso 
monumento do poder e da miserlcordla 
do Imaculado Coração de Maria ficam 
tomados de santa admiração ao verem 
seus muros ocultos sob um sem numero 
de ex-votos, ofertados ao Coração de 
Maria, em gratidão aos favores por Ela 
espa!ha;dos por todos os recantos do 
mund~. 

Esses ex-votos são. placas de marmo
re com inscrições· e:r.pre~sivas de· graças 
recebidas; aneis, colares, pu!Seiras, mu
'letas, ancoras· de navio, medalhas, con
deco1'ações; mas sobre tudo, são cora-

., ções -de· ouro, de i;>rata, de bronze, pen
durados de toda a parte, cobrindo ma
terialmente os muros. Nem se diga que 
esses corações possuem uma significa
ção e uma liµguagem muito mais elo• 
quente que os demais ex-votos. Repre
sentam o canto mais sublime do poema 
da. ml.serlcordia de Maria: para apre
goar às gerações presentes e às vindou
ras que se a providencia da Santíssima 
Virgem escolheu este santuario para 
glorificar seu Coração Imaculado é tam
bem para que todos os corações cristãos 
acorram ali em demanda. de auxilio, 
amparo e proteção. 

CONSAGRAÇll.O DA INGLATERRA 
AO IMACULADO CORAÇÃO DE 

MARIA 

Em vista do que até aqui fica expos
to, .não é para estranhar que o Episco
pado catolico da Inglaterrr, acolhesse 
com indi.5farçave1 satisfação o ato de 
Sua Santidade o Papa Pio XII, decre
tando a Consagração do mundo ao Ima
culado Coração de Maria. 

o pranteado Cardial Artur Hinsley, 
Primaa da Inglaterra, apressou-se a. 
Imitar o gesto do Santo Padre, orde
nando, já. de inicio, que a oração do 
Papa pela paz e a COll8!lgração "fosse 
publicamente rezada dai por diante em 
todas as Igrejas · da Arquidiocese e fo
go após a. Benção Eucaristica, nas fes
ta~ da Anunciação e da Imaculada". 

Numa das suas brilhantes e bem 
orientadas cartas Pastorais, escrita pou
co antes do seu falecimento. Sua Emi
nencia, reportando-se com palavras co
movidas ao ato papal da Consagração, 

, declara solenemente, depois de citar e 
comentar o texto do Santo Padre, que 
"o mundo deveria ver naquele coração 
Imaculado de Maria o sinal e a garan
tia da vitoria e da salvação, do triun
fo e da verdadeira paz". 

Velo logo após, o apelo do Exmo. De
legado Ap0stollco na Inglaterra, Mons. 
Guilherme Gofrey, dirigido a todos os 
Bispos catolicos do pais para que, se
guindo o exemplo do Sumo Pont!f!ce e 
de numerosissimJs Prelados de todo o 
mundo, fizessem a Consagração de suas 
Dioceses ao Imaculado Coração de Ma
ria. 

Os Bispos não se demoraram em res
pondei· a esse apelo. 

E em todas as Dioceses catolicas da 
Inglaterra, perante multidões de fiéis 
viam-se fazendo atos solenes de Consa
gração, com a recitação da oração· re
comendada pelo, Papa Pio XII, confor
me a Mensagem aos portugueses, &e 31 
de outubro de 1942. 

O Delegado Apostolico arvorou-se as
sim, em paladino da devoção ao Cora
ção de Maria nas terras de São João 
Fischer e Thonas Moore, escrevendo 
ainda, para a. importante publicação ca
tol!ca "CERG Y REWEW ", um artigo . 
ilustrativo da suplica feita na C:.va da 
Iria por Nossa Senhora para que o 
mundo se consagrasse ao seu Imacula
do Coração. 

A Consagração da Inglaterra ao Ima
culado Coração de Maria. representa, 
sem duvida, mais um passo seguro e de
cisivo na sua. marchá triunfante para 
a conquista da -verdade, em direção a 
Roma do Vaticano; mais um sinal aus
f!_c~sl) e prq~o.r P1¼ª 11..l)ll ~u~"l\119, ~ . 

LEGIONARIO 

SERÁ MENINO OU MENINA ? 
O sexo dos bebês que hão de vir é sempre motivo de gratos projetos 

dos futuros pais. 
Entrentanto, seja - menino ou menina - o essencial é que venham 

a nascer fortes e sadios. 
Os pais que não tratam do sangue, alem dos perigos a que se expõem, 

condenam seus filhos a uma existência de mártirio's: raquitismo, anemia, 
fraqueza, escrofulose, feridas generaliadas, atraso de intelig€mcia, ner
vosismo, deformações, idiotismo, etc. 

Os médicos el'pecialistas aconselham o Depurath•o - Tônico - Ve
getal 

co1110 o mais enérgico aux111ar no tratamento da sífil1S ( ~ 
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S ANT 1 ·· LDOIA FlLIPPINI 
Para reformar a sociedade tão in. 

diferente e corrupta, é preciso prepa. 
rarem-se novas - gerações, formadas 
nas virtudes cristãs. É mais facil rea. 
Jiza.lo, restringindo.se a ed.ucar as 
-0rlanças e conquistar o coração da 
mocidade, do que fazer grandes obras 
de propaganda para a conversão de 
gente adulta. A idade m\ldura, em' 
epocas de corrupção e de indiferen. 
tismo religioso, é mais · avessa· a 
transformações es1~rituais, Habitas 
viciosos não são abandonados tão 
facilmente. 

A alma, porem, da criança, educada 
e formada a tempo, antes que as pai. 
xões dela se apoderem, pode ser 
subtraida a morbidade do ambiente 
social e ganha para a causa da re_ 
!igião e da moral. Só assim é possi. 
vel prepararem-se gerações novas e 
mudar o espirita cio tempo e os cos. 
tumes dos homens. 

Deste ponto de vista partiram os 
grandes educadores .tosé Calasanz, D. 
Bosco e João Batista de la SalJe, cu. 
jas obras concorreram, e ainda pode. 
rosamen,e concorrem para a refor_ 
ma, dos costumes, na mocidade, na 
fariÚlia e na sociedade. 

Faltava ainda· na Italia um Insti. 
tuto congenere, para santificar a ma. 
Jher e com ela, a familia; Pelo fim 
do seculo 17 a mulher italiana era 
muito inclinada a galanteios, aos pra. 
zeres e à vaidade; pot· isso não podia 
ser boa esposa, nem sábia mãe ele 
familia. Dai a necessidade que exis. 
tia, de conquista-la desde a lnfancia 
e na mocidade,· Instrui.la nas verda. 
eles da fé, infundlralhe no animo sen. 
timentos vivos de piedade, habitna. 
la ao trabalho, afasta.la dos perigos 
e do pecado, e faze_Ja, um elemento 
reconstrutor da sociedade. Para isto 
eram precisos institutos idoneos, que 
educassem 'as · cr!an!;asi. lhes ,dirigis. 
sem os primeiios passos na vida, lhes 
formassem o cara.ter,· lhes velassem 
sobre a pureza e lhes garantissem 
um futuro tranquilo e honesto. 

Deus, que conhece as necessida<les 
de seus filhos, toma, a tempo devido, 
as providencias que elas exigem. Foi 
devido a Providencia Divina que a 
Italia teve sua grande e santa Mes_ 
tra, na pessoa de Lucia Filippini, que, 
na palavra do Pontifica que a cano_ 
nizou, foi o modelo e a formadora de 
santas mestras, uma verdadeira apos
tola, que, depois de ter exercido o 
apostolado por si propria, veiu a ser 
a apostola para muitas almas, mni. 
tas familias para a sociedade to. 
da, sendo q~e as coop'eradoras lhe 
perpetuaram a obra, seguindo.lhe o · 
exemplo e os ensinamentos. 

Lucla nasceu aos 13 ele janeiro de 
1672, em Corneta Tarquinia. os· pais 
eram de honesta e honrada linhagem. 
A mãe, Madalena Plcchi Falzacappa, 

, 'com a nobreza dos antepassados, fa. 
milia de destaque, tinha herdado as 
virtudes tracllcionais dos avoengos. 
O pai, Fillpe Filippini natural de Ge
nova, comerciante de profissão, era 
igualmente procedente de familia ho. 
nesta e piedosa. 

Cinco eram os filhos deste aben. 
çoado casal; sendo Lucia a ultima. 
No mesmo dia em que viu a luz do 
mundo, recebeu o sacr-amento do ba. 
tismo, das mãos do tio paterno Mi. 
guel Filippini, Conego da Catedral de 
Tarquinia. 

O destino ela criança parecia ser 
a dor. Os beijos e caricias maternais, 
que são sempre prodigalizadas em 
torn 1 do berço, vieram a cessar ra./ 
pidamente. Quando Lucla contava 
apenas onze meses e poucos dias, a 
mãe, jovem de 27 anos, baixou a se. 
pultura. Aos três anos perdeu o-- tio, 
o Conego da Catedral, e quatro anos 
depois, seguiu o pai para a eternida. 
de. Na idade em que a criança mais 
necessidade tem de um guia e prote. 
tor, Lucia era orfã de pai e mãe. Os 
tios maternos tomaram conta (jos me_ 
ninas, que deixaram a casa paterna, 
tão cheia de tristes recorda~ões. Lu_ 
eia edrcou-se juntamente com os ir. 
mãos, João, Francisco e Isa)?el. O 
comportamento da pequena Santa era 
sempre irrepreenslvel. Desde peque. 
na se habituara de bom grado aos 
trabalhos domesticas humildes e fa_ 
tigantes e agora, na casa elos paren. 

confiar no seu pronto regresso ao selo 
da Igreja •Catolica. 

Não será o dealbar de ridente auro
ra, a anunciar à Patria de Sã.o Tomaz 
de cantuar!a o proximo advento do sol 
da verdade na unidade da fó, dentro da 
verdadeira Igreja, regida por um só 
Pastor, o Papa infallvel, o verdadeiro 
sucessor de Pedro, o "doce Cristo na 
terrfl "? 

" ... · Et fiet unum ovile et unus Pas
tor.~. u 

"Ut omnes errantes ad unltatem Ec
clesiae revogare dignerls, , . " 

"Rainha da paz!... Aos povos sepa
rados pelo erro.. . Dai-lhes a paz e 1-e
conduzi-os ao unico ~ v!lrd!',tl~!ni fa§• 
~º~"-• (Plo fm., . ' 

tes, trabalhava, para assim demons. 
trar sua gratidão. Prestava_Jhes o 
mesmo respeito, a mesma obedien. 
eia, -0omo si fossem seus pais, e,n. 
tregando tudo a Divina Providencia, 
que não abandona os orfãos Medes. 
tia interior e exterior, fuga das ami. 
zades de maus elementos, que enve. 
nenam com os vicios as· almas mais 
inocentes; guardava.se da vaidade, 
do luxo, que são os assassinos da. 
inocencia e o precepiclo das meninas, 
A modestia, que amava em si, gos. 
tava de ver tambeni nos outros. Com 
doçura e afabillclade sabia corrigir a 
irmãzinha, quando esta se apresen. 
tava com qualquer ornamento que 
lhe parecia superfino ou lnconven!en. 
te. Desde a mais tenra lnfancia, re •. 
velou sentimentos de piedade pro. 
funda, prova de que peus lhe esta~ 
va sempre na mente e em todas as 
cousas lhe procurava as santas ins. 
pirações. Alma pura que era, detes. 
tava profundamente o pecado, de que 
já. compreendia todo o horror e mal. 
dade. Si acontecia qÜe os parentes 
uma ou outra Vez se mostrassem. 
impacientes com pequenas faltas pro. 
prlas de criança, Lucla se ajoelha. 
va diante deles e com tanta humil. 
dade pedia perdão, que ficavam ad. 
mirados, edificados e até comovidos. 
Não faltou a menina a intuição elos 
Santos, os quais .,para. se· conserva. 
rem livres do pecado domavam a pro. 
pria carne e se flagelavam até cor. 
rer sangue. Lucla, sabendo que· o inl. 
migo mais insidioso está em nós 
mesmos e precisamente nos nossos . 
sentidos, ·começou uma gu.erra: desa. 
p!edada contra o corpo, não lhe dau. 
do mais paz nem tregua. 

Para se manter no espir!to de pie. 
dade e por_s.e, sempre a seguro rlas 
praceias do mundo, foi bater às por. 
tas do convento das Beneditinas; em 
Tarquinia, onde se achavam religio. 
sas da mais alta nobreza da cidade 
e algumas parentas suas. Neste con. 
vento havia tambem um' colegio, on. 
de se educavam as filhas das .fami. 
lias mais distintas da cidade. Lucfa, 
110 melo das companheiras, d·eu a 
todas o mais perfeito exemplo de pie. 
dade, ele caridade e ele mortificação. 
Foi lá tambem que recebeu a pri. 
meira Comunhão, para a qual se pre. 
parou com o maxlmo fervor. 

BEllll cedo se revelou em. Lucia um 
grande talento de ensinar catecismo 
às crianças. Desejosa de conher bem 
as belezas da verdade revelada por 
Nosso Serthor, prestava grande aten. 
ção aos ensinamentos do paroco. ln. 
terrogacla na aula de catec!smo, res. 
pendia com tanta prontidão e ela. 
reza, que causava admlráção a to. 
dos. O paroco, vendo o grande· pre. 
p'l.ro da menina, e o gosto com que 
sabia transmitir a doutrina às pe. 
quenas companheiras, escolheu.a pa. 
ra catequ·ista das mesmas. Via.se, 
pois, aos domingos, a pequena mes. 
tra rodeada de um bom numero .de 
meninas, que a ouviam, com a maior 
atenção, explicar os santos miste. 
rios; e esta explicação era feita não 
só com clareza e distinção mal com 
um fervor tal, que movia os corações 
das pequenas ouvintes. 

A influencia que Lucia exercia so. 
bre as companheiras, era o preludio 
da vocação de professora, o inicio na 
missão apostolica para a qual a di. 
vina Providencia a preparava. Em 
cleterm!nacla ocasião a Paroquia de 
Corneta Tarquinla teve a. visita do 
Prelado, o Cardeal Barbarigo. Lucia 
Filippini contav então desesseis anos. 
O Cardeal, que foi assistir à cateque. 
se, ficou maravilhado da slmplicicla •. 
de e clareza com que Lucia explica. 
va o catecismo, mais ainda porem, 
do ardor que esta orfã manifestava 
pela gloria de Deus e salvação elas 
almas. Era deveras extraordlnario 
encontrar.se uma donzela de dezes. 
seis anos, que aos amores frivolos 
e às vaidades do mundo preferia nm 
ideal de perfeição, em que a alma, 
desprezado todos os interesses ter. 
renas, não aspira senãq a uma cousa: 
amar a Deus com todos os impetos 
do coração e procurar o bem espi. 
ritual das criaturas. Era claro que a 
Divina Providencia tinha seus planos 
para com esta donzela privilegiada. 
O Cardeal não mais· a perdeu de vis. 
ta e, depois \le obtida a licença da ra. 
milia de L,1cia, levou esta consigo 
para Montefiascone, onde a entregou 
aos cu!clados das Irmãs Clarissas. 
Em pouco tempo a jovem religiosa 
era a mestra de todas na pratica da 

· caridade e da sabedoria divina. De 
dia para dia crescia na estima e ve. 
neração de todos que a conheciam. 
As religiosas -0onslderavam.na pos. 
suidora d e altas virtudes. Mu!tás da. 
mas de Monteflascone vinham ao 
convento para vêr a maravilha e fi. 
cavam encantadas pela.a belas e agra. 
dave!s maneiras da santa donzela, 
cujas conversações arrebatavam, co. 
moviam e edificavam. 

1 

Vinte anos tinha Luc!a. 

JJ10â ,~ .~~s. ~çcis~es 
Estava; 

so~re_l> 

São Paulo, . ele Marçci âe t945 

futuro. Voltar para o mundo e tomar 
estado como fizera a irmã Elisabeth? 
Não era passivei. As incl!naçõcs, o 
espirlto de perfeição da joven e a 
repugnanc!a que sentia às cousas do 
mundo, faziam excluir de antemão 
qualquer idea de casamento. Conti. 
nuar no convento, como educanda ou 
pensionista? O estado de educanda 
tem limite e as condições de pen~io_ 
nista nem sempre combinam bem 
com as de uma religiosa. Fazer.se 
freira? Lucia experimntava forte 
desejo de abraçar o estado religioso, 
mas ao mesmo tempo se sentia mais 
atraida pelo apostolado do ensino, do 
que pela vida contemplativa. 

Para reformar o espirita religioso 
e os .costumes cristãos na Diocese, 
o Cardeal Barbarigo ti11ha concebido 
o plano de fundar escolas em divor~ 
sas cidades e, procurando a quem 
pudesse confiar esta obra, recaiu.lhe 
a escolha sobre Lucia Filipp!nL Esta 
a principio. relutou, julgando acima 
das suas forças e competencia tão 
importante empreendimento. Tão for. 
tes, porem, eram as insistencias do · 
.Cardeal, que Lucia · recelou -0ontra. 
tiar a vontade de Deus, si continuas. 
se a opor.se à vontade do superior, 
Assim aceitou humildemente a in. 
cumbencia, tão honrosa quão espi. 
nhosa. 

Num generoso esforço, que lhe re. 
vela a grandeza dai ma, · renunciou à 
tranquilidade espiritu~I de que go. 
zava, para abraçar uma vida cheia 
ele trabalho, ele penas e sacrificios. 
Era esta sua missão. Os fatos de. 
monstraram depois, que as inclina_ 
ções, o gosto, as qualidades todas 
da jovem estavam em perfeita har. 
mania com a natureza do, apostolado 
ao qua'. Deus a chamara. 

Como todo fundador dá aos filhos 
um habito, como emblema e sinal de 
distinção, assim o Cardeal Barbarigo 
deu à sua filha um habito religioso 
que mais tarde veiu a ser habito da 
Congregação. 

se mais tarde um mal físico, um can. 
cro no peito, que durante cinco anos 
a martirisou, dando-llle ocasião d e 
exercitar até ao herolsmo a paclen_ 
eia e a conformidade -0om a vontade 
de Deus. As aguas da tribulação não 
-0onseguiram extinguir.lhe o fogo do 
amor. Qual outra Tereza de Jesus, 
embora ardendo em febre, e tortura. 
da pelas dores, quas! insuporta v.eis, 
da horrível enfermidade, não deixa.. 
va de ensinar às crianças, de dar as 
senhoras os pontos de meditação e de 
visitar as casas da Congregaçã~ 

Os ultimas quatro meses trouxe. 
ram_lhe uma paralisia geral, que a. 
prendeu ao leito. Condenada a imobl. 
lidada completa, só a llngua conti. 
nuava a prestar-lhe serviços. No 
meio das convulsões fortisslmas que 
lhe agitavam o pobre corpo, ouvia. 
se.lhe dizer: "Oh meu Deus, eu vos 
agradeço. Tende compaixão de mim!'' 
Quando sentia algum alivio naa do, 
res, punha.se a cantar e convidava. 
ás irmãs para, com ela cantarem o 
"Te Deum",· agradecendo ·a Deus a 
felicidade de· poder sofrer alguma 
cousa. Na festa da Anunciação, 25 de 
março de, 1732, quando os sinos ao 
meio dia, anunciavam à h\J.manidape 
a Encarnação de Jesus Cristo, Lucia 
elevou o olhar ao cé:p e com um doce 
sorrir, exalou a bela alma. 

A obra de Santa Lucia Flllpp!nl 
sobreviveu à fundadora. A Congrega.. 
!:ão das piedosas professoras Filip. 
pini, que em Roma tem a Casa Ma. 
triz, dirige escolas em diversas pro. 
vincias da Italia, e na America. 

A Igreja, em decretar as honras 
dos altares, procede com tradicional 
cautela e sabedoria, Assim, depois 
de ter estudado a vida de Lucia Fi. 
lippini e haver-lhe reconhecido a he. 
rolcidade das vil·tudes, examinou os 
milagres ati':buidc;is à sua interces. 
são. Aprovados dois, de inegavel au. 
t'enticidade, o Santo Pa<lre houve por 
bem Inscreve.la no album dos San. 
tos em 22 de junho de 1930. 
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O sacriflclo, a boa vontade, e o ze. 
lo apostolicó da piedosa fundadora 
justificaram perfeitamente as espe_ 
ranças do Cardeal, que teve a satis. 

· f~çã,o e grande consolo de ver re. 
surgir nas familias o espir!to da pie. 
dade e do temor ele Deus. Na esco_ 
la de Lucia se formavam o carater e 
a consclencia das meninas, para o 
fiel desempenho dos deveres religio. 
sos e civicos. As escola.a eram tcm-
11los em que Deus era aclarado e 
glOrlf!cado. 

FEDERACÃO MARIANA FEMININN 

O fervor apostolico da Santa não 
se restringia à escola; sentia em si 
a vocação de pregar missões para 
as pessoas do sexo femlnino. Em PL 
ti.gliáno, Scartsano, Montemarano e 
em outros lugares, trabalhou com ex. 
traordinarlo fruto, como São Leonar. 
do de Porto Maurício, seu · contem. 
poi-aneo, não teve maior. Seguindo 
o impulso do coração e do zelo ver. 
dadeiramente apostolico, que a con. 
sumia, chamada por Bispos e Sacer. 
dotes, ia de cidade em cidade, de ai. 
dela,.em aldeia, havendo por nada fa. 
digas e sacrlficios para cón verter pe. 
cadores, 1·enovar a vida cristã e es. 
tabelecer o piedoso Instituto. Niu. 
guem lhe resistia ao poder da 11ala. 
vra e do exemplo. As palavras da 
Serva de Deus, quais setas lncsnclia. 
da.s, penetravam nos corações das se. 
nhora.s, que aos., pés· da gnnde mis. 
sionaria depositavam os ,adornos. tla 
vaidade e prometiam abandónar o 
·<:amlnbo do peçado. 

Clemente XI, informado do gr3.n. 
dioso apostolado ele Lucia na escola 
e .n.os ·exercícios espirituais dados a 
senhoras, chamou.a a Roma .. Em 1707 
abriu uma escola na Paroquia de S. 
Lovenzolo ai Monti. O resultado foi 
o mesmo que em qutros Jogares. A 
escola em pouco tempo foi ,úma elas 
mais frequentadas na cidade, e Lu. 
eia era conhecida em Roma só pelo 
titulo de "a santa professora." O co. 
legio parecia um paraisa. Lá só se 
falava em Deus e se trabalhava para 
Deus. A modestia das alunas era 
exemplarissima, e entre elas havia 
uma santa concurrencia em praticar 
as· virtudes. Nos sabados a "santa 
professora" levavà as melhores das 
discipulas a um ou outro hospital, 
para lhes dar ocasião de exerc'tar_ 
se na caridade e humildade, prestan. 
do serviço às pobres doentes. 

Não 'faltavam provações. Enquanto. 
to o instituto de Roma tomava for_ 
te incremento, outras fundações, por 
exemplo a de Montefiascone, passa. 
ram ·por grandes crises. Aconteceu 
que muitas professoras adoeceram 
r, alem disso surgiram ainda outras 
& grandes dificuldades. As filhas ela. 
mavam pela mãe. Esta veiu e tudo 
se normalisou, continuando tudo na 
maior regularidade. · 

As cousas clé Deus são sempre 
acompanhadas da cruz e do sofrlmen. 
to, e suas obras são regadas com o 
orvalho das Jag1•imas. Logo na funda. 
ção .como na propaganda da obra, Lu. 
eia experimentou o sofrimento. Con •. 
trariedades sem conta, desprezzo e ca. 
!unias foram os paraninfos elas ftm
dáçõe~ e dos empreendimentos da -
Serra de Deus. Posta em duvida a 
11ureza de sua fé, por varias vezes 
foi acusada perante o Supre Tri. 
b-mal do Santo Oficio. A Santa, 110. 
rem, não perdeu a paz da alma, nem • 
tão pouco se deixou vencer pela tris. 
teza e pelo desanimo. Em tudo agra. 
decia a Deus e procurava fazer bem, 
até aos adversarios. 

Aos sofrimentos espirituais aliou. 
~ 

ASSEMBLEIA GERAL DE 18 DE 
ABRIL 

Na ultima assembleia geral da Fe. 
deração Mariana Feminina da Arqui. 
diocese de S. 1•aulo, o Revmo. D!rc. 
tor, iniciando-a, teve oportunidade de 
lembrar mais uma vez o espírito com 
que os cristãos elevem viver a qua. 
resma. Com todo o espirita de. fé os 
cristãos vão recordar, com a Jgre. 
ja, os grandes miste1·ios da Reclen. 
ção, aproveitando os ensinamentos 
que a Igreja proporciona, especial. 
mente, nessa ocasião. 

Aludindo ao Evangelho do dia, diz 
S. Revma. que Jesus Cristo, .que é a 
Verdad·e por essencia, que pregava e 
porque pregava a verdade, foi ape. 
drejado pelos grandes de Israel. Nós 
ta,mbem somos apedrejados porque 
pregamos a verdade e porque que. 
remos viver vida de fé. Não nos preo. 
cupemo3, entretanto, com essas pe. 
dras, pois pen· elas tambem nos as. 
semelhamos a Jesus Cristo, gtie abor. 
1·ecia aos fariseus porqu,e pregava 
mais com seu exemplo do que com 
suas palavras. 

Conclue S: Revnia, exortando as 
Filhas de Maria a viverem a sua con. 
sagração a N. Senhora, e dizendo: 
"É preferível que o mundo nos atire 
as pedras 'do que as flores. Assim 
imitaremos bem de perto a N. Se. 
nhor Jesus Cristo''. 

PRESENÇA DO VIGARIO DA P.A. 
ROQUIA DE CRISTO REI 

S. Revma. compareceu à assem. 
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MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

lgr-eja 

ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 

bleia afim de convidar as Pias Uniõe* 
para a concentração que deseja rea. 
lizar em s-ua Paroquia, em homena., 
gem ao 10.o aniversario da agrega., 
ção de sua Pia União à Prima Pr4 
maria de Roma. Faz u rnligeiro his~ 
tõrico de sua Paroquia: inicialmente, 
era uma capelinha consagrada a~ 
Menino Jesus; depois, passou a Nos1 

sa Senhora da Vitoria, e, em seguida, 
a M-ãe devolveu ao Filho o que !hei 
pertencia, porem não mais comq 
criança, mas como Rei - Cristo Rei, 
que ainda vai fazer muitas conquis. 
tas. A presença das numerosas Fi. 
lhas de Maria será um pra:,;er para ~ 
Pia União .homenageada, e um exe'm. 
pio para a população do bairro, -00..,, 
mo aconteceu em Inclianopolis, quan.: 
do da concentração realizada no ant; 
passado. 

Essa concentração se realizará 11~ 

dia 27 de maio proximo. · 

OUTROS CONVITES 

De Santa Cecllia - Por ir,fentie~ 
dio do Revnio. Diretor, o Revmo. Vi. 
gario de Santa Cecília, Cgo. Lui~ 
Gonzaga de Almeida, convida as Fi. 
lhas de Maria para as comemoraçõe~ 
do jubileu de prata da fundação de 
sua Paroquia, que serão realizadal:I, 
n:> dia 22 de abril p.t, sa'.ndo a pro. 
cissão Eucaristica às 15 hs. da Igrn1 

ja. da Consolação, 
Do Santuario S. C. Jesus - A pre .. 

sidente da· Pia União convida para ai 
novena de Nossa Senhora Auxilia. 
dora que será realizada de· 7 a 15 

· de abri' p.f., e expõe O programa de 
comemorações e homenagens de ca, 
ela dia. No dia 15, domingo, a nove, 
na, será encerrada com uma concen. 
tração de Filhas de !\faria, uniformi. 
zadas: missa às 8 horas e assembleia. 
festiva, às 10 hs. À noite, uma procis4 
são luminosa. 

Essa novena. será comemorativ~ 
do 10.o aniversario da Pia União. 

Do Sanatorio Nossa Senhora de 
Lourdcs - Realizando esse Sanato. 
rio 11111 · Congresso Eucaristico na 
primeira semana de. abril, as Pias 
Uniões são convidadas à se fazel'~ni 
representar na sessão de estudos do 
dia 6, às 15 hs., na qual falará uma 
representante ela Federação, e nos 
atos religiosos elo dia 8 - missa às 
9 hs. e procissão Eucaristica, àl:I, 
15 hs. 

AVISOS 

Após a leitura de alguns aspeJto!l 
da vida da Pia União do Colegio da~ 
Missionarias do S. C. de Jesus, a r.ra. 
presidente faz os seguintes avisos:· 

1 - Retiros de carnaval - NovU..: 
mente são solicitados 9s dados esta. 
tisticos referentes a esses movimeu. 
tos das Pias Uniões. 

2 - Pascoa das Fan1ilias dos con. 
vocados - Estão mobilizadas as Pias 
Uniões mais proxlmas dos centros 
da Legião Brasileira de Assistencia 
as quais se encarregaram do expedi, 
ente, em dias determinados ela oe, 
mana. Essa Pascoa será realizada 
em junho proxirno_ 

3 - Movimentos pró.Catedral ~ 
Foi lida a relação das Pias Uniões 
que realizaram alguns movimentos, 
e que entregaram o resultado, na Ee. 
de. 

4 - Campanha do terço para e pe. 
lo Expedicionario - Já foram entre. 
gues 2.500 te'tços juntamente com os 
dos funcionarias publicas, em sessão 
realizada, na Curia, no dia 20 de fe_ 
vereiro ultimo. A nova entrega de4 
verá· ser feita até o fim deste mês. 
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6.a • FEIRA, 13 de Abril 

Envia-nos um reitor de Pernambuco: 
"Em certa epoca não muito distante 

de nós, a campanha desPnvolvlda pelas. 
autoridades contra a propaganda comu· 
nista lllcançou 11ma intensificação que 
se explicava em grande parte como as
pecto e consequenc!a da reação à revo!• 
ta de 1935. 

DE CRUZEIROS 

Ora, aconteceu que a.Jguns escritores 
brasileiros tinham usado expressões ou 
assumido atitudes que a outros parece
ram contribuir (como as idéias contri
buem, pela. força de seu dinamismo es
sencial), para o intentado exito da pro
paganda. então combatida. E aconteceu 
tambem que alguns desses escritores em 
segundo lugar enumerados, com um es• 
pirita que não me cumpre classificar, 
disseram dos primeiros que tinham esta 
ou aquela cor part!daria, esta. ou aque
Ir, tendencia pol!tica. Foi um Deus nos 
acuda. Os rotulados protestaram con
tl'a o rotulo. E protestaram principal
mente contra o que seria uma. degrada
ção da literatura: a. literatura transfor
mada em instrumento de denuncias po
l!clalâ. 

--~-------------------------------------------------------------------.-J 

Passam-se os tempos e sobre certas 
outras doutrinas poUt!cas vêm cair. por 
for,;a da situação Internacional, eviden
ciando a gestação de erros e· de crimes, 
a maldição e a. repulsa. que·, antes,. ha
viam tombado sobre os esquerdismos. 
Que se viu, então? A literatura trans
formada de novo - e agora com uma 
intensidade e uma frequencia !neditas 
- em instrumento de iguais denuncias ... 
As pretendidas vitimas de ontem 
apontavam agora. à. execração do publi
co e ao rigor das autoridades não só 
os verdadeiros fa,5cistas (a blJurla de 
hoje) mas tambem aqueles que pareciam 
ter sido, que deveriam ter sido, que tal
vez tivessem querido ser ... 

Semana ~anta na Cate~ral rrnv1soria ~e Jacarezin~o 
ceição Paixão. Benção com o Santíssi
mo Sacramento. confissões. 

Dia l.o de abril, domingo de Pas
coa - Às 5 horas, procl.5são do Triun• 
fo e sermão do encontro no largo da 
Catedral Provl.5oria pelo Revmo. Sr. 
t're! Justino, À entrada da procissão, 
Missa e Comunhão geral, 

As solenidades aa Semana Santa se-
1·ão este ano realizadas com todo o es
plendor na. Catedral Provisoria da cida
de de Jacarezinho. 

Como haviamas prometido em noiw 
ultimo numero, damos a seguir, o pro
grama das solenidades que ót>rão reall
r.adas em Jaca,rezinho: 

Hoje, domingo de Ramo8, serão cele
bradas às 7 e às 8 noras. Missas com 
Comunhão geral dos fiél!J 

Às 10 horas, benção ctos 'tamc,s, ofi
ciando o Exmo. Sr. D. Ernesto de Pau
la, Bispo Diocesano. Missa canLada com 
o canto da Paixão. 

Às 5 horas da tarde, Procissão dos 
Passos, O primeiro passo será telto na 
residencia da familia Aguiar. o segun
do, na res!dencla da fam\Wt Ancsío Lei
te de Almeida. O terceiro no Ginasio 
CrlstcÍ Rei. O quarto na residencia da 
familia Amim Jorge Pedr.1. Fo.r-se-á o 
encontro na praça Rui Barbosa, r,te
gando o Revmo. Sr. Padre ,José Cot,cei
ção Paixão, Chanceler do Bispado; à en
trada da procissão na Catedral Provi
~oria, fará o ~ermão do Calvario o 
Revmo. Frei Justino, Í"rancL~cat10 áo 
Convento do Bom Jesus <1e Curit1ba. 

A imagem do Senhor cios P,assos sai
rá da CantedraJ Provlsori.a, acomra
nhada de todas as assoclaçõe3, exceto 
das Filhas de Maria. 

A imagem de Nossa senhora das Do
res sairá da Igreja de São Benedito, 
acompanha~a das Filhas âe Maria, su
bindo a. rua urugua.l e tomando em sO·· 
gulda a rua Paraná até a praça Rui 
Barbow.. 

Dias 26, 27 e 28 de março -- Segun
da., terça e quarta-feira da s~mana San
ta, haverá du1·ante o dia ~onfissões. Va
rlos Sacerdotes estarão à 1isposição dos 
fiéis na. Catedral Prov!sor!a e na Igreja 
de São Benedito, 

.Às 19,30 horas, na Cac.edrnl Provlso
r!a: Via sacra e conferencia pelo Revmo. 

· sr. Frei Justino. Após a reza, haverá 
confissões. 

Dia 29 de março ....:. qulnt':t.f~lra San
ta: 

Das 6 horas em dlant.e ~P.rá dlstri
buida a Santa. Comunhi'io na Cat~dral 
Provisor ia. 

.Às à horas, solene Missa pontifical, 
oficiando o Exmo. Revmo. Sr D. Er
nesto de Paula. Benção dos Santos 
Oleos. Procissão pelo interior da lgt·eja, 
até a capela da Exposição. As 10 ho
ras começará a Acoração do Sant's&imo 
Sacramento na. Capela do Santo Senul
cro, 

Durante o dia, e até às 22 horas, á 
Adoração será feita pelas senhoras e 
moças. Das 22 horas em dla,:ite, pelos 
homens e moços. 

Às 19,30_ horas: cerimonia do Lava
pés, oficiando o Exmo. sr. Bispo Diace
sano. SermãO do Manda to pelo H,<)vmo. 
sr. Padre José Conceição Paixão. 

Dia 30 de março - Sexta-feira San
ta. - Às 8 horas: Prostração dos Mtnis
tros; Canto da Palxão; Adoração da 
Cruz; Mlssa dos Presantlficados, com as
sistencla pontifical. Fará o Sermão da 
Paixão o Exmo. e Revmo. Sr. Bispo DiO• 
cesano. 

Às 15 horas, sermão das "Sete Pala-

vras", pelo Revmo. Sr. Padre José Con
ceição Paixão. 

Às 20 hora.s - Proc1ssão do enterro, 
percorrendo as ruas de costume. À en
trado da. procissão, sermão da "SO'.leda
de" pelo Revmo. Sr. Padre Alberto, ·do 
Ginas!o Cristo Rei. 

Todos os fiéis deverão adquirir na 
Igreja matriz uma vela para acompa
nhar a procissão do enterro. 

Depois do Sermão haverá o beijamen
to da imagem do. Senhor Morto, 

Dia 31 de março - Sabado de Ale
lula - Às 8 horas, benção do fogo no
vo e do Cido Pascoal. Canto do "Exvl
tel ". Profecias. Benção da Pia Ba
tismal. Ladainhas dos Santos e sole-
ne ·Missa de Aleluia. ,. 

Às 19,30 horas, glorificação de Nossa 
Senhora. Canto do "Regina coell" e 
sermão pelo Revmo. sr. Pe. José Con-

Às 8 e 10 horas, Missa.s rezadas. 
Às 7,30 hOras, Terço, Ladainha do 

Nossa senhora e benção solene com o 
Santlssimo Sacramento. 

Todas as cerimonias da Semana San
ta serão dirigidas pelo Revmo. Sr. Pe. 
José Conceição Paixão, Cerimoniado do 
Sollo Diocesano. 

CRISMA 

No dia l.o de abril, domingo de Pas
coa, o Exmo. Sr. D. Ernesto de Paula, 
Bispo diocesano. administrará o Sacra
mento da Crisma na Capela do Palacio 
Episcopal. Os cartões deverão ser pro
curados, com antecedencia, na Catedral. 

ABAtANOO A UNIDADE NACIONAl DO PERO 
Brilhante editorial 

no jornal 
do 

"La 
snr. José 
Cronica" 

Parejá 

"A veJha concepção individualista 
que considerava a religião e a moral 
como materias que correspondiam 
privativamente ao individuo e sna 
propria consciencia, sem influencia, 
nem transcendeucia sociais, sucedeu 
a concepção etlco-social segundo a 
qual o Estado não pode nem deve 
ignorar que a imensa maioria do 
Perú professa a religião catolica ", 
escreve o snr. José Paceja, no D:a. 
rio "La Cronica" da capital peruana, 
ao comentar o decreto oficial que 
prolbe a p1•opaganda religiosa nos 
parques, praças e lugares publicas 
cil'cunscrevendo.a aos respectivos 
templos. 

O artigo traz uma serena e clara 
exposiçüo sobre o papel da Igreja 
Catollca no desenvolvimento da na_ 
cionalidade, sobre novas concepções 
etico sociais do Estado, e sobre os 
males do protestantismo. 

A Imensa diversidade geog1·afica do 
Perú, o grande isolamento em que 
vivem muitos de seus habltautes, a 
variedade de linguas e raças, de n,_ 
gimens economlcos e de clvllizar;ilo, 
de tecnicos e produção, de habltos e 
costumes, obrigaram aos sociologos a 
perguntar: existe uma nação perua. 
na? 

"Nesse 'processo cosmico de crear 
primeiro uma consciencia nacional e 
de solidifica.la depois, o catolicismo 
tem um lugar preponderante. A San_ 
ta Igreja encontra.se · lndissoluveL 
mente ligada à nacionalidade, l<'oi 
fator eminente ém sua gestação, e 

·multo tem trabalhado para o seu de_ 
senvolvimento. O Peru foi um pais 
explorado e colonlsado sob a som. 
bra da Santa Cruz... A Igreja fnt 
o centro da vida colonial. Seu enor. 

me poder moral - disse Francisco 
Garcia Calderon - foi utili~ado pa.. 
ra disciplinar os criolos, para unir as 
classes e raças, constituir nações, e 
difundir o ensino entre os índios ... " 

"Desaparecido o sonho de ouro -
escreveu Victor Ondeés Belaunde -
foLse a espada. foram_se os conquis.
tadores, a ·Cru7., porem, ficou; fica. 
ram os humildes m!ssionarlos. So. 
'mente estes, sem a.polo dos homens 
de guerra, iniciaram a obra sobre_ 
humana. de conquistàr aqueles se. 
res extranhos para a fé de Jesus Cri,;_ 
to. Franciscanos, jesuitas, agostinia. 
nos crearnm povos; ·ensinaram of!_ 
cios e pregaram o Evangelho. 

A seguir cita o d\'l[rntaclo socia:lista 
Castro Pago, que · em 1933; · di'sse na 
camara do Perú o seguinte: O cris_ 
tian:smo realizou e realiza no Parú. 
uma função altamente social soll. seu 
aspecto catequetico; transformando 
a moral primitiva dos povos da 111011. 
tanha e de alguns da serra, em uma 
moral superior. Nos seus coleglos 
ensina-se oficiM: aos operarias e ele_ 
mentos da classe media, no pulp'to 
missionari0 manifesta constantemen_ 
te quais são seus dogmas e dlsdip:i. 
nas morais". 

Ultimamente nota-se uma serie õe 
perturbações, provocadas por agentes 
anonlmos, que procuram quebrar es. 
ta solida unidade nacional peruana, 
tão solidamente alicerçada na Santa 
Cruz, conclue o articulista quê vimos 
citando. 

LER t t'KUPAüAR O 

"L E (j I O NA RI O'' 
e; DEVER DE TODOS 
Uti l,;AlOl.lCV~ 

NOVA ET VETERA 

LIVROS 
RECEBIDOS 

"CRISTUS APOSTOLUS" 
O restaurador do mundo 

Pe, Or. Ern,.nio P. S, 111. 
Editor: - Livraria Cristo ltel. 

I11!c!a-se com esta obra a série 
"Nova. Erí3- Social"' da Editora Li
vraria Cristo Rei. 

Sem duvi(la, a escolha foi das me
lhores. O autor que, com o livro 
"Nossa Senhora Rainha. dos Aposto
los" se impôs como escritor catoll• 
co, ·vem com esta obra firmar mais 
ainda o prestigio de que desfruta. 

O trabalho é, sobretudo, de gran
de oportunidade. Nesta quadra es
cabrosa da historia, como já o disse• 
meio de uma confusão · terrivel, cte 
meio de uma cofusão terr!vel, de 
idéas e de pessoas, que dão Jogar ãs 
maiores mistificações 'diariamente 
assistidas, 

Saber onde está a Igreja, pois que 
Elá sómente ê a depositaria da vcl'
dade, é o desejo dos catolicos. No 
entretanto, pela proprla confusão rei
nante, não ha coisa mais díficil hoje 
do que se orientar a opinião publlca 
em ma.teria de verdade. LudilJr!a.da 
por todos os credos ele origem terre
na, a. humanidade atingiu um dos 
graus de cepticlsmo mais terrl-;eis 
com relação á verdade sendo assim 
dlíicll obra apontá-la e sustentá-la. 
para que seja bom visivel, maxlme 
quando para segui-la. não se fazem 
promessa~ falazes de uma fel!cldade 
imediata mas se requer sacrificio, es
forço e dedicação. 

O Pe, Dr. Erasmo, enfrentou a 
tarefa. Em seu livro apresenta-nos 
em sua primeira parte as caúsas que 
afligem a humanldacle. posto que de 
modo resumillo, mostra-nos que a 
Igreja passou já por epocas terríveis 
mas que Deus, na sua infinita mlse
ricordia, suscitou Súll1pre no n1eio 
cl'Ela grandos santos que vieram 
reavivar a. fé e morigerar os costu- · 
mes. Na segunda, parte apresenta-nos 
os meios para superar .a atua,! tor
rnen ta. Ou por' outra indica-nos um 
aos caminhos que devemos seguir 
·1'>ara perseverar aos pês de S. .Pe
clro junto á cated,·a de Homa. Ex
põe o autor os 33 pontos de !mita<;ão 
do. apostolado de Cristo, compostos 

. pelo ,Venera.vel Vicente Pallottl, fun
dador da be11e,mcrl'ta Congt·ega~ào 
dos Padres Pallottinos. Ali estão Z3 
pontos que, bem seguidos, servira.o 
de molde a uma vida perfeita. 

O livro está graficamente bem 
apresentado, e1n elegante brochura., 
multo bem 1mprMso, concorrendo es
tes fatores tambcm, com o seu qul• 
nhào ponderavel, para o 111aior su.ces
so da obra. 

Ao terminar a. leitura deste livro 
tivemos um grande des0Jo: ler a. pro
xima obra do Pe. Pallotti <Jue já se 
anuncia "Vicente Pallottl o precur
sot· da Ação Catolica". 

Não me preocupa, no caso, a possivel 
justiça. ou injustiça, razão ou sem-razão 
do julgamento e das atitudes. Essa é 
um.a. questão muito seria. Quero ape
nas, Jlteraria e apressadamente, lembrar 
aqui a velha. fabula do aço que foi pre
go e, depolS, foi martelo. E, a.o ser mar
telo, deu de rijo nos pregos que lhe 
caiam ao alcance, esquecido de que, co• 
mo prego, sofrera ..• 

L. D." 

Congregação Mariana do 
Braz 

A proposlto do 6.o aniversario da co
roação de Sua Santidade o Papa. Pio XII, 
a. Congregação Mariana. do Braz enviou 
ao Exmo. Sr. Arcebl.5po o seguinte ofi
cio: 

'/ São Paulo, 12 de ma.rço de 1945. 
Exmo. e Revmo. 
D. carlos Carmelo de Vasconcelos 

:Mota ' 
DD. Arcebispo Metropolita.no 
Palacio São Luiz 
capital 
A Congregação Mariana. de Moços 

Nossa Senhora Aparecida e 61:o José da. 
Matriz do Senhor Bom Jesus do Braz, 
pel.?, passagem do 6.o aniversar!Ó de co
roação de· Sua Santidade o Papa Pio 
XII. gloriosamente reinante, na pessoa. 
de. V. ExCÍ.a. Revma.., apresentamos as 
mais caloro.sas saudações, por tão' gran
de é jubilos:> acontecimento~ , 

Juntnmos às manifestações do mundo 
catolico, nossos 11umi!des vot~, por tão 
festiva ocorrencia, temos a ce1·teza de 
sermos mais dignos das bençãos e da. 
bondade de nosso Pai e Chefe Espiri
tual. 

Que V. Excla. Revma,, também, nos 
· ampare .e nos abenç0e, para que possa.

mos ter o animo necessarlo de levarmos 
à frente a Obra. Santa que Nosso se
nhor Jesus Cristo nos ensinou, Justa
mente na hora grave em que atráve..-sa. 
o muncjo, quando mais necessarla. s~ tor
na a presença dos ensinamentos da 
Santa Igreja, nos destinos da humani
dade. 

Sem mais no momento, subscrevemo
nos atenciosamente. 

P/ Congregação Mariana da Matriz do 
Braz 

(a.) Maria Angclo Barone, presiden
te; Amerlco Ferrnz da Silva., secreta.rio 
interino." 

REPRESENTANTE DO "LEGIONARIO" 
EM ARARAQUARA 

A representação do LEGIONARIO em Aràraquara está a cargo do sr. 
Otavio Claro, para venda ávulsa, tomada e reforma de assinaturas, etc. 

Programa oo Congresso que encerrar,á 
as festas centenarias , . 

Realizar-se-á nos dias 6, 7, 8, 9 e 
10 de junho proximo, o Congresso do 
Apostolado da Oração encerrando as 
festas centeriarias. Já foi organiza. 
do o programa, que é o seguinte: 

Durante .o Congresso os Centros ' 
do Apostolado se reunirão às horas 
indicadas, em suas matrizes, Cape_ 
l.as, Coleg-tos, etc., para os atos reli. 
giosos conforme o programa. 

Diariamente, Conferencias serão 
in·adiadas para esses mesmos locais. 

Dia 6 - Dia de abertura - Veni 
Credor, às 21 ~oras, Conferencia: 
tema. - O hlstor1co do Apostolado. 

Ladainhas do Sagrado Coração .e 
Benção. 

Dia 7 - O dia da Cruzacta. Euca.. 
ristica. 

Pe manhã - Missa e Comunhão 
das crianças. 

De tarde, às 21 horas - Conferen. 
ela: tema --- A Cruzada. 

Ladainhas do Sagrado Coração Ex. 
pasiçã.o do SSmo. 

Ato de Consagração do genero hu. · 
mano. Benção, 

Dia 8 - Festa do Sagrado Coração 
de Jesus. Dia do Apostolado da Ora. 
ção, 

Às 21 horas - Conferencia: tema 
- A Consagração das familias. 

Ladainhas do Sagrado Coração· - . 
Ato solene de Consagração das fa. 
m!lias, sendo colocado sobre o altar 
o Livro de Ouro com os nomes das 
familias consagradas. Benção. 

Dia 10 - '>omingo. 
De manhã - Missa e Comunhão do 

Apostolado e de todas as Associa. 
çõea. . 

De tarde, às 15 horas - Procfs. 
são com o SSmo., saindo da. Catedral 
Nova no largo da Sé, peréorrendo as 
ruas centrais e regreásando à mes. 
ma Catedral em cujo l11tgo haverá 
Te Deum e Beu!lã.o. 

REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DO 
APOSTOLADO . 

Sob a presldencia, do Revmo. Pa. 
dre José Visconti, Diretor arquidio. 
cesano, real!zou.se no dia 12 de fe. 
vereiro ultimo a. reun!ão mensal da 
Federaçãó do Apostolado da Oração, 
que contou corií a presença de 60 re. 
presentantes da secções femininas e 
U das masculinas dos Centros pa_ 
roquiais. 

Ao dar inicio aos trabalhos o 
Rev'mo. Diretor justificou a ausencia 
das senhoras presidente, 2.a tesou. 
reirá e secretaria da secção fem!ni. 
na; e logo entrou a. comentar o "Bo. 
letlni da Federação" que ia ser dls. 
trlbuido naquela reunião, e cuja lei. 
tura recomendou fosse feita por to. 
doi1. 

Em seguida referiu que foi à pre. 
sença do Exmo, Sr. Arcebispo, para 
submeter à apreciação de Sua Exce. 
lericla o programa das solenid.ad.es do 
Congrésso qo Apostolado, tendo a 

\ 

Colegio São Luiz 
RE'l'IRO ESPIRITUAL SEMI-FECHA• 

DO PARA INTELECTUAIS ' 

Seguindo suas tradlçé>'ls, o Colegio 
Sãó Luiz está. convidando os senhores 
tnte'lectuals a. participar dos Exercícios 
Espirituais de Santo Inaclo de Loiola 
que se reaU.zarão nos dias 29, 30 e 31 
de março, em preparação para. a Pascoa. 

será pregador o Revmo. Pe. Antonio 
Monteiro. da Cruz, . s. J. · 

HORARIO: Quinta-feira Santa, 29 de 
niarço - Introdução ao Sarito Retiro: 
às f 6 horas, entrada.; às 21 horas, saida. 

Sex~-feira Santa,, 30 e sábado sa.n
to, 31. de março, às 7,30 horas, entrada; 
às 21 horas, sa.lda. 

Domingo, 1.o de abril, às 9 horas -
Missa, Comunhão geral e encerramen-
to do santo Retiro. · 

O horar!o dos Exerciclos Espirituais 
será afixado internamente, havendo 
tempo itvre para as refeições. 

Os .intelectuais que desejarem tomar 
'li& refeições no Colegio, afim de faze
rém um recolhimento mais completo, de
verão se in.screver previàmente com os 
senhores Pe. Ministro do Colegio, ou Pe. 
Prefeito da Igreja de São Gonçalo, à 
praça João Mendes, até o dia 27 de 
março. A taxa para . as refeições· de 
quinta., sexta e sa·1ado é de Cr$ 50,00. 

alegria de constatar mais uma veii 
que Sua Exce!ericia é realmente um 
Arcebispo inteiramente do Apostola. 
do, cujo programa de ação e praticas 
de piedade conhece muito bem e por 
cujo desenvolvimento vivamente se 
interessa. Aliás, declara o Revmo. · 
DirEftor, todos tiveram a oportunida. 
de de verificar esse fato, na memo_ 
ravel reunião de 10 de dezembro do 
ano passado, - a que Sua Excelencia 
se dignou de honrar com a sua pre. 
sença, quando em eloquente ff bri. 
lhantlssima oração referiu.sti ao 
Apostolado, elogiando calorosamente 
a sua ação nas paroquias. 

Prosseguindo, contou o Revme. Pé, 
Visconti que S. Excia .. , o Sr. Arce. 
bispo deu a sua plena aprovação ao 
programa do Congresso que lhe fot 
apresentado, bem como à oração do 
Congresso, à qual deu a sua bençã.(l 
e concedeu 100 dias de indulgencia, 

Antécipando alguns detalhes d~ 
p.ogràma, o Revmo. Padre Viscontf 
diz que para alcançar .se completei 
exito, antes de tudo são necessarial:1 
muitas orações e multo fervor e pie. 
dade dos Diretores e de todos O!:i 
m~mbros do Apostolado, para assillll 
alcançar as bençãos do Coração de; 
Jesus. Esclareceu que dev!'do à di~ 
ficuldade de encontrar um local ap,·01 
priado, para comportar numerosa as"\ 
slstencia, e aluda_ atendendo às atuais 
dificuldades .de condução, - serão 
realizadas nas proprias Paroquias as 
solenidades constantes do programa, 
Assim, em todas a,s Paroquias, os 
membros do Apostolado e demads 
paroquianos poderão tomar parte nas 
festas comemorativas do encerra~ 
mento do Centenario da fundação dq 
Apostolado. Adeantou ainda que1 
conforme consta do programa; du-1 
'rante o Congresso, todas as noites~ 
à hora indicada, serão feitas confe,. 
rencias versando temas sobre o Apos~ 
tolado e o coração de Jesus; e que 
essas conferencias serão irradiada!! 
para as Paroquias, devendo ser ins1 
talados aparelhos receptores de ra,. 
dio em todas as Matrizes, afim dej 
que os membros do Apostolado e o~ 
paroquianos ai reunidos ouçam essaEI 
conferen,cias, Procedeu o Revmo. D~ 
reto~· a leitura de alguns topicos d~ 
programa, comentando e explicando4 
E disse que está pedindo muitas ora~ 
ções pelo exito do Congresso nos Co..,. 
legios, Hospitais etc. e tambeµt pedia! 
o mesmo aos membros do Apostola .. 
do, visto como sem orações nada SEI. 
consegue, pois, a oração, disse, éj 
tão necessaria à vida espiritual como, 
o ar respirado é necessario à vida fi,. 
slca. 
. Passando a tra,tar da campanhal 
elas assinaturas do "Mensageiro''. 
pede o Revmo. Diretor noticias dei 
como vae esse trabalho; e insistinclq 
nesse ponto, manifesta mais uma vea 
o seu interesse e o seu empenho em 
que essa· ·campanha seja: levada ~ 
efeito com decisão e apresente o me, 
lhor resultado, - que é o que espe~ 
rà ollter dos membros do Apostolado4 
A seguir é feita a chamada para ~ 
distribuição dos "Boletins" e,· ter,. 
minado este trabalho, feito o sorteiq 
dos premias. 

Terminando, avisou o Rev1110. DL; 
retor da Hora Santa em Santa Jfige~ 
nia, na terceira sexta.feira, às 16 ho, 
ras, pedindo o comparecimento dq 
maior numero possível de represe~ 
tantes dos Centros paroquiais. , 

E nada mais havendo a tratar, en·. 
cerrou a reunião com as orações dct 
costume. 

FEDERAÇÃO DO APOSTOLADO D~ 
ORAÇAO DA ARQUIDIOCESE DE;' 

S, PAULO • 
-~: 

Tesouro Esp:ritus1I referente ao mê~ 
de J,aneiro de 1945 

l\fissas , , • • • • • • 
Comunhões • • • • • • • • • • 
Terços· . • . . . ••••• 
Visitas ao S. S. • • • • 
Atos dP Caridade • • • • 
/> ~,s de Zelo • • .. .. 
Mortificações • • • • 
J aculatorias . . . . • • 
Horas de Trabalho , , 
Esmolas ; .•.•••••••• 

23.õ41/ 
19. 273 
44. llll 
24.16$ 
15.885 
20.008 
34.822 

430.485 
530 
2~ 

rastar os povos à insubmissão e à revai~ 
ta e acabaria por atrair sobre o paú! f 

ARA enganar mais facilmente os 
Incautos, os dirigentes da revolu
ção socialista costumam torcer a 

seu favor o proprlo texto dos Evange
lhos. Dai o socialismo "cristão" esposa
do pelo falecido "arcebispo" anglicano 
da Cantuaria, Sir W!lliam Temple, e pe
lo "deão" da mesma sé protestante, o 
sr. Hewlett Johnson. Sem co1:tar com 
o apoio dado ao comunismo pela Igreja. 
clsmatlca rnssa. e por varias cutras sei
tas que se dizem "cristãs" .. 

Pr-ecursores do De.ão 
a. maldição de Cham". i 

Essa predição se cumpriu ao pé da !e• 
tra, visto que, durante wna grande par .. 
te do seculo XV, a Boemia foi devasta .. 
da pela guerra dos hussitas. SegundQ 
hl.5torladores antl-catollcos, essa guerra; 
havia sido acesa pela fogueira que, em 
Constança, consumiu João ·Huss e Je• 
ronimo de Praga, apesar do salvo-con• 
duto que lhes havia dado o rei dos ro• 
manos, segismundo. Outros atribuem. 
com mais t'azão, uma causa politlca li) 

essas lutas;_ vêm nelas as aspirações sla
vas identificadas com a heresia, contra. 
o germanismo catollco. Mas .; prec!sQ 
não esquecer tudo o que havia de so ... 
éiallsta e de comunista nas reivind!ca.
~·'.Ses huss!tas; e, deste ponto de ,vista.. 
o movimento revoluclonarlo da Boemia. 
no seculo XV, procedeu diretamente das 
doutrinas de João Huss ,e de W!clef. s!n• 
cret!smo de tudo o que havia de anti .. 
social nos sistemas dos Espirituais, dos 
Begardos, dos ValdenS€s e dos Cataras. 

O mal, porem, vem de longe, e o LE• 
GIONARIO por ma!s de uma vez já 
acentuou o fenomeno comum às here
siaa, que é sua final desagregação n:> 
campo social. 

Vel'emos hoje como Wlclef e João 
h"'\l,S.'l, precursores de Lutero nP revolta 
contra a ·Igreja, são tambem precurso
res do "deão" na revolta contra a so
ciedade. Ambos, como veremo.s, consi
deravam-se "cl'!stãos" e eram ao mes
mo tempo autenticas partidarlos da foice 
e do m11-rte10. 

A transcrição é do livro "L'Inquisi
tlon Mediéva!e", de Jean Guiraud, 

* "Em 141:J, Jean Lucke extraiu das 
obrasu d~ Wicje1 160 prop0slções que fo-
1·am, ppdco depois. condenadas pelo con
c!Jlo. de Constança. Ora, eis a seguir as 
que tratam das relações sociais: 

" 1.o - sem a graça. o homem não 
pol!é chegar ao direito legitimo de pl'O· 
priedade, nem ao depo!mentc, de teste
munhai!. nem às sentenças · dos julzes, 
nem à posse material, nem à heredita
riedade, nem às mutações: 

2.o - Visto que Deus deu ao homem 
todos os bens. desCie que o homem delei. 
abuse, não pode rfc!amar a. doação di
vina.; e se esse titulo de propriedade lhe 
falta, não se! que outro poderá alegar: 

3.o - Todo homem injusto, que ocupe 
um bem de Deus, não poderá possui
lo a não ser pelo roubo, pela rapina e 
pelo banditismo; 

4.o - Toda comunldacle. tocra pessoa 
eclr•iastica que tenha p,0,,1 •11r.i> de abu• 
·'\9.1: de Sl!a.s rl!lt!qas, pode ser ctes~jado 

delas pelo poder c!vll, sejam quais fo
rem os t!tulos humanos sobre os qual.! 
s~ apoie. 

6.o - Deus não pode dar ao homem, 
nem para ele p1·opl'lo nem para seus 
he·•'ieil'03, um poder civil perpetuo; 

6.o - A suce.u;ão não é um titulo su
ficiente para legitimar um verdadeiro 
poder, se a ele não se ajunta. a. carida
de; 

7.o - Toda pessoa em estado habitual 
de pe~ado mortal não p0de exercer um 
poder legitimo; 

8.o - No caso em que a. patl'la seja 
saqueada e devastada, mesmo pelos bar
ba.roa. melhor &erá tudo sofrer humilde
mente do que répelir.,com coragem a 
agressão; 

9,o - Deus ex!go justiça do poder c'!
vil; ademail!, quem quer que esteja em 
estado de pecado mortal n!iO é senhot 
de nada", 

Não será necessa.rio examinar longa
menw essas proposições para nelas des
cobrir um carater · do anarquiBmo mis
ttco. Segundo Wlclef, o podei· não pas
sa de uma comunlcaç1lo feita por Deus 
ao homem· -de seu poder supremo; ora, 
como Deus- somente se comunica com 
aqueles que se acham em es11ado de 
graça. quem quer que esteja em estado 
de pecado mortal não poderá entrar em 
comunicação com Deus, e, por conse
guinte, não poderá exercer uma autor!· 
dade legitima. Será portanto usurpador 
quem quer que, em virtude das preten
sas leis de sucessão, do consentimento 
popular, da proprla posse, pretender 
governar sem a graça de Deusl &!rã 
um dever para todo fiel· se lançar con
tra eJe e destruir uma tirania tornada 
ainda. mals odio.sa por atacar ao proprlo 
Deu~. 

~em duvida. os teologos da teoprac!;,1 

haviam pregado nos seculos da. Idade 
Media uma doutr•na que pode ser, por 
um certo lado, comparada à de Wiclct. 
Segundo eles, a mais rigorosa ortodo
xia devia ser exigida de todo detentor 
de poder e o principe que se pu~sse em 
oposição aberta com a Igreja, estaria, 
por esse proprlo fato, privado de toda 
autoridade. A queda. do pr!ncipe se1·!a 
a consequencia logica e imediata de sua 
excomunhão; e, assim, se segundo Wi
clef não podia. J:J,aver autoridade legiti
ma sem estado de graça, segundo Gre
gorlo VII não devia ha.ver poder sem 
ortodoxia, 

A semelhança entre essas duas dou
trinas é, porem. · completamente superfi
cial. O que as distingue profundamente 
é que a doutrina teocratlca designa o 
tribunal que julgará os detentores da 
autoridade, inquinados. de heresia e, por 
Isso, passiveis de deposição, como tam
bem designa o processo que precisará o 
crime cuja punlção será a queda do so
berano. Pode-se achar excessiva essa 
pretensão, mas como, longe de destruir 
a autoridade, ela se contenta de a subs
tituir. centralizando-a na.s m.áos do Pa
pa. não se pode acusa-la de anarquis
mo. 

Na teoria de Wiclef, pelo. contrario, o 
vicio que destroe a autoridade não é evi
dente, po1·que o pecado mortal não é um 
ato tão característico quanto uma rebe
liãu aberta contra. í a. Igreja. O princlpe 
pode comete-los em sua vida privada, em 
segredo, no propr!o seio de suu. consclen
c!a; sua falta será conhecida seja por 
ele sozinho, seja por seus familiares mais 
íntimos, seja. por um certo numero de 
seus suditos; ela. ter~. assim, uma publ!
c!dade muito varlavel. Quem poderá, 
porem. dizer d~ modo certo se o peca
do é mortal? A intenção aizrava uma 

falta. na. aparencia -lljelra, ou atenua 
um pecado na aparencla mortal. Que 
homem poderá escrutar as conscienc!as 
ao ponto de poder adivinhar com certe
za o' pecado morta.! cometido pelo prin
clpc, que deve ser acompanhado da re
tirada de obedienc!a? Em toda logica, 
somente Deu.s podel'á faze-lo, ou Wiclef 
reconhece este dlre!to a todos I Será a 
revolta a. todo proposito, o sinal de re
voltá dado por qualquer um a. propos!
to de qualquer ato, o que W!clef endos
sr. nas proposições extraldas de suas 
obl'M. se ele não nega a exlstcncia 
teorice. da autoridade, na pratica torna 
impossível o seu exerc!c!o, e o anarquis
mo será a consequencia. necessarla de 
seus erras teologicos, 

O comunl.5mo ta.mbem decorre desses 
erros com uma Iogica não menos forte. 
Podem ser resumidas em duas proposi
ções as idéias de W!clef sobre a proprie
dade: ...:. 1.0· sem o estado de graça, ,a 
propriedade é um roubo; 2 .o o estado de 
graça dá direito à propriedade. Ora, 
essas duas propOsições justificam todas 
as cobiças e todas as espoUações. A 
uma. denuncia interessada que lhe fôra 
feita contra um funciona.rio acusado de 
ca1•Jl.5mo - l.5to é, part!dar!o da restau
ração de Carlos X, - Louis Ph!llppe 
r~p0ndeu com finura que funcionario 
carlista era. aquele do qual um outro co
biçava. o lugar. Não se poderia dizer, 
con. ainda. mais razão, que o dia em que 
o sistema de W!clef tivesse força de :lei, 
os propr!etar!os dos quais se cobiçassem 
os bens - isto é, todos - seriam !me
diatamente reputados em estado de P\l· 
cacto mortal: ser!t. a anarquia. na pro
priedade. E que · significa esse direito 
de propriedade conferido pela graça se
não o direito de cada. um à proprieda
de? Forque, er,'!m, ee 8ol! con.sclelic!as 

são mais fortemente incllnadas ao mal 
quo ao bem, não será entretanto Inter
dito a. nlnguem de esperar, por· um tem
po mais ou menos · longo, o .estado de 
graça, isto é, o direito à propriedade, e 
para estabelecer para cada um o aces
so à propriedade, no dia. em que a pu
reza de sua consc!encia lhe permitis.se, 
não haveria senão um meio, o t>stabele• 
cimento do comunismo. 

Wiclef não recuou diante dessas con• 
clusões. e em seu tratado sobre, o poder 
civil (De Civili Domínio), formulou este 
teorema coletivista: .- · "Todos os bens 
de Deus devem ser comuns e assim o 
provo. Todo homem deve andar em 
estado de graça, e, se assim se manter, 
será o senhor da terra e de tudo Q que 
ela contem", 

"Ora, isto não pode concordar com a 
multipllcidade da raça humana se os 
bens não se tornarem comuns; portanto 
eles devem ser". 

Enfim, a Idéia de patrla era rejeita
da pOr W!clef e por seus disclpulos: por
que recomendar uma atitude semi,re 
passiva diante dos ataques do inimigo, 
condenai;. o defensor de seu pais, ver nele 
um culpado, não será tornar !mpossl
vel a existenclr. de toda patris? Não se
rá negar os deveres que a patrla nos 
impõe; não será. mesmo transforma-lo:; 
em crimes? E eis que encontramos na. 
alma desse pregador Inglês do seculo 
xr/ as idéias utop!ca.s e antlpatriot!
cas de um Tolstoi, propagadas pelos so
cialistas e pelos anarquistas modernos. 
E: assiJn · anarquista, coinunista, "sem 
patrla" apareceu o sistema de Wiclet 
ao Conc!l!o de Constança, que o con
denou, e à Inquisição, que perseguiu 
seus propagadores. 

Essas doutrinas sairam da . e,specula
cão pura e deram. origem a. gra.ves per• 

turbações sociais. Na Inglaterra, os lo
Lardos se sublevaram, . saquearam os 
condados de Essex, de Kent, de Suffolk 
e de Norfolk, a):lril-am as portas das pri
sões, massacraram sacerdotes, relíglo
sos, magistrados e proprietar!os. A 13 
de Junho de 1381, dia da festa do Cor
po de Deus, entrarem em Lomires e 
mataram o Arcebispo de cantuaria e o 
Prior de São João de Jerusa1e1n, cujas 
cabeças foram levad~ por toda a cida
de, na ponta de lanças. Que W!clef te
nha sido o instiga-dor direto dessas atro
cidad~. ou pelo menos o inspirador da
queles qúe as cometé1·am, é coisa dlficil 
de negar. Os lobardos e em particular 
seus chefes Wa~ Tyler e John Buli se 
diziam seus diBclpulos; em seguida, a 
opinião publlca fez remontar às suas 
pregações a. responsab!lldade dessas vlo• 
lenc!a.s. . Enfim, é !mposslv.el não reco
nhecer uma estreita relação entre Sila.9 
declarações contra a Igreja, sua rique
za e sua autoridade temporal e esses 
excessos contra os cler!gos, os prelados, 
os ricos e os magjstrados, 

* *·* 
João Huss foi se!hpre apresentado co

mo disclpulo de Wlclef e seu continua
dor; seus contemporaneos não estabele-

. ceram diferença, entre eles e foi Juntos 
que eles se viram condenados pelo Con
cilio de Constança. Essa estreita solida
riedade desses dois nereJes foi cl~ramen
te afirmada pelo hl6toriador francês que 
melhor estucto1,1 João Huss e os hll.$1· 
~. - Ernest Denis. 

Como as de W!clef, ·as doutrina.: de 
João Huss deviam desencadear a. desor
dem e a guerra civil. Condenando-as 
diante do Concilio de Constança, a Uni
versidade . de Park havia predito que es
sa "heresia perniciosa. fecunda em la
menta.veis crimes, não podia senão a.r• 

* * * 
Legado na Boemia, o Cardlal Brand:i 

insistia. em 1424, sobre o cara.ter anti• 
social das aspirações huss!tas: - "~ 
maior · parte desses herejes, dizia ele, 
deseja a comunidade dos bens e susteu .. 
ta' que não se deve às autoridades nem: 
tributo, nem obed!encia. Ora, por este.1 
principios toda civilização é destruida. 
Os llussitllS consideram nulos os d!reitol, 
divinos. e humFnos e apenas sonhar.{} 
deles desembaraçar-se pela violenchf 
As coisas Irão tão longe que nem ret 
nem pr!nclpes, em seus reinos e prlncf 
pactos, nem burgueses em suas cldadeá, 
nem particulares em suas propr!as ca
sas, estarão em segurança; porque essa! 
abominavel .seita n::-, ataca apenas a 
Fé e a. Igreja; dirigida por Satanás. ela 
declara guerra à humanidade toda in• 
teira, cujos dlr~ito1:o ataca e subverte"• 
E conclue o Cardlal Branda dlzendo quEI 
a salvacão da sociedaCie humana. con .. 
sr.rvatlo qoi,ieta tis humana e. estava tãQ 
!hteresi;ada quanto a Igreja na cterrtoà 
dos hussitas "1 
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TELEGRAMAS DO RIO 
A conferencia de São. 

Francisco 
RIO, (ASAPRESS) - O embaixa

·dor Leão Veloso será. o chefe da De· . 
legação do Brasil á Conferencia de 
s. F1·ancisco, cuja Inauguração dar
·se-á a 25 de abril. Depois de sua 
1;rilhante atuação na Collferencia do 
:l\-Iexico, terá nova1nente, o ~linistro 
·interino. in1portante missão na Con
:ferencia de São Francisco, onde se 
.diz, terá o Brasil um lugar de des
taque, na defesa dos principais ame
,ricanos e na respetiva integração 
.na organização da segurança inter-
11acional. 

Instituto do Sal 
RIO, (ASAPRESSJ - Empossou

:se do cargo de vice-1Hesidente do 
Instituto do Sal, o Sr. Dioclécio 
.Duarte, que assumiu simultanea
mente as funções de representante 
do Rio Grande do Norte, junto á co
nlis:são executiva daquele íns.tituto. 

Suprimento de bacalhau 
RIO, (ASAPRESS) - Esteve na 

·Guanabara um navio norte amer1-
'cano conduzindo 15 mil volumes de 
bacalhau procedente de Terra Nova. 
Desta quantidade 7. 632 volumes fi
caram nesta Capital e o restante fõi 
levado, pelo mesmo navio, para o 
porto de San tos. Esta sendo espera
do, para breve, um outro navio que 
transporta outra partida. de baca
lhau da mesma procedencla. 

Centenario do Barão do 
Rio Branco 

RIO, (ASAPRESS) - A Comissão 
preparatoria do cen'tenario do nas
cimento do barão do Rio Branco, 
sob a direção do secretario de em> 
baixada Jorge Lator, apresentou ao 
ministro do Exterior os resultados 
(]os seus trabalhos ' no sentido de 
transformar a data em 'apreço numa 
consagração nacional ao grande 
chnceler. 

·- Ligação aerea com a 
Europa 

RIO, (ASAPRESS) Notlc!a-se 
-nesta Capital que, dentro em breve, 
-esta.ri'.!. em pleno funciona.mento. a 
ligação aérea entre Portugal, Brasil, 
Afr1ca e Estados Unidos. 

Esse assunto já foi motivo de 
grande interesse entre brasileiros e 
portugueses. 

o ~ecretário da Aeronautica Civil 
<ie Portugal esteve na lnglaterra, 
onde to! realizar demarches no sen
tido do estabelecimento da referida 
linha aérea. 

Agora, é o vlcê-marechal do ar 
da Grã-Bretanha qüe vai á Lisboa, 
afim de efetuar entendimentos com 
o governo po'ftuguês, esperando-se 
<(Ue resulte da!, urna solução de• 
finitiva do assunto. 

O incendio no deposito de 
inflama veis 

nIO, (ASAPltESS) - A reporta
gen1 teve 1Jcasião de ouvir a pala
vra do Comandante do Corpo de 
Bombeiros, Cel. Aristarco Pessôa. o 
entrevistado, depois de permitir aos 
jornalistas, que visitassem os feri· 
dos do incenclio de onteni, declarou: 
"O incendio ontem registrado, foi 
causado por não terem as autoridades 
n1unicípais aceitado· as sugestões que 
venho apresentando no sentido. de 
não se permitir instalações ou de
posito de inflama.veis, no centro da 
cidade". 

O povo de João Pessoa ... 
RIO, (ASAPl!ESS) Nos dias 

agitados da entrada do Brasil na. 
guerra, em meio ao entusiasmo ve
i;ificado, o povo de João Pessoa, ata
cou o Consulado Norueguês naquela 
cidade, em cuja fachada havla sido 
hasteaüa a bandeira daquele pais. A 
massa revoltada equivocara-se, acre
ditando que o pavilhão hasteado era 
o de uma nação do "eixo". 

Constatado o eni;,mo foi solicitado 
ao governo brasileiro uma lndenlsa
ção pelos danos causados âquele con
sulado. Agora, o ministro da Justiça. 
comunicou ao Interventor F'edern 
na Para!ba que o presidente da He
publica, autorizou o pagamento da. 
indenização pleiteada. 

Viagem presidencial 
RIO, (ASAPRESS) - Segundo fo• 

mos informados, o Presidente Getu
lio Vargas realizará, na segunda 
quinzena de abril, uma demorada vi
sita ao norte do pais. 

Bm seguida deverá visitar o Bra• 
sil Centrai. 

o interventor 
Santo no 

do Bspirito 
Rio 

RIO, (ASAPRESS) - Chegou. Ilia 
22 a esta Capital o interventor do 
Espírito Santo, sr. Jones dos San
tos Neves, que esteva no ~Iinistõrio 
da Justiça em visita ao sr. Aga• 
memnon .Magalhães, e mais ta1'de 
com diversos políticos do seu esta-. 
do. 

Interpelado pelo representante de 
''A Manhã 1

' o interventor Jones dos 
Santos Neves informou que ,ll() Esp1-
rito Santo tudo vai bem e as elas• 
ses conser\•arlciras. trabalhistas e o 
povo em gc;r;:J, estão ao lado do ge
neral Eurico Ui\spar Dutra. 

A DROfM HOSPIJ~lftR Df S. J~n·o O[ DfUS 
Pode<se dizer que o Brasil tem re

)lr~.sentantes de quasi todas as Ordens 
e Congregações Religiosas, mas uma se 
!))Ode dizer é desconhecida entre nós, 
:a Ordem HospitaleiJ:a de S. João de 
Deus. 

Este Santo· nasceu em Montemór-o
Novo, Portugal, em 1495. Aos 8 anos . 
deixou a casa paterna e seguiu para a 
Espanha. Aos 22 as.sentou praça e par
tiu com as tropas do conde de Orope
:sa, que iam socorrer Fonte1rnb1a, amt::
çada por Franci~~o I da. França. De 
-volta à~ sua.s lides de pa.stor, mais uma 
-vez recusou o oferecimento do patrão, 
que o queria c~ar com a filha. Nova
mente a sorte da~ armas o atrai, desta 
vez ao serviço de D. Fernando de ·ro
ledo, que se preparava para marchar 
contra ps wrcos. ,r;>e volta à Espanha, 
vai a Portugal e é. recebido por um tio 
que o informa da morte dos pais e pro
cura perfilhá-lo, mas o no:sso Santo 
estava. destinado para chefe de uma fa
milia muito diversa, a familia aos ir
mãos Hospitaleiros, os pais dos pobres 
e dos enfermos. 

João .d.e Deus, ou João Cidade, como 
então se chamava, não se demorou na 
:ma terra nata.Í. Em Aiamonte dá ini
cio · ao seu noviciM!o de enfermagem. 
Segue para sevtlha. Gibraltar, e fillal
mente para Mari:ocos. onde. em Ceuta, 
se põe ao serviço duma familia ele .fi· 
dalgos portugueses. caldos na desgraça. 
Volta a Gibraltar· e ai se dedica ao co
~nercio de i1vros e objetos cte piedade. 
Foi numa elas suas excursóes. segundo 
se conta. que lhe apareceu um memno 

. de sobrenatural formosura, descaJço e 
mal vestido. <:ondoido, toma-o ao colo: 
e já amenino Ule pesava, quando, ao 
passar por uma· ronte, o pousa para ir 

beber. Ouve uma voz que o chama. Vol
ta-se, e ve .o menino, nas mãos de uma 
romã entre'-aberta. encimada por uma 
cruz que lhe ctiz: "João de D~us, ura
nada. será. a· tua cruz". São as armas cta 

Ordem de s. João de Deus,' - uma romã 
entre-aberta, encimada pai· uma cruz 
Romã, em espa11hol - G~·ana,da - era 
a cidade onde João de Deus havia de 
encontrar a cruz cto sofrimento abraza
do de amor pelos que sofrem. 

Um dia, na testa de S. Sebastião. ou
ve pi-egar o beato João de Avila, e de 
tal compaixão se compenetra para com 
as misel'ias cto proxtmo, .que didtribue 
pelos necessitados tudo quanto possue, 
e em alto.s brados cho.·a os seus peca
dos e se maltrata em publico. Perse
guido e apupado, tomam-no por louco e 
levam-no para um hospital. onde, tes
temunha ela pouca caridade com que 
os enfermos eram tratados,. concebe o 
plano de Iundar um nospital. 

Em 1537, tinha João de Deus 42 anos 
déstituido de recursos e guiado apenas 
pela sua fé ardente. aluga urna casa 
e nela tnstala um trnspitaJ, que veiu a 
ser o berço da ot·dern que hoje estende 
a ,ma ação benefica pela.5 terras do Ve-

lho e Novo Mundo. Logo no ano seguin
te João de Deus toma. habito das mães 
do Bispo de 'rui, D. Sebastião Ramires, 
e abnegados discípulos não tardam, a 
seguir-lhe o exemplo. Morre com 55 
anos de idade, em 1550, no dia do seu 
artiver.sario natallcio, 8 de márço. S. 
Pio · V aprovou o instituto e deu-lhe a 
regra de Santo Agostinho, em 1571. 
Sb:to V, em 1586, elevou o instituto à 
categoria de Ordem religiosa, e Ul'bano 
VIII, em 1624, concedeu-lhe todas as 
prerrogativas das Ordens mendicantes 

Em 1606 foi instituída· a primeira 
fundação em Portugal, com a· aquisição 
da casa onde nascera S. João de Deus. 
As fundações multiplicaram-se e não 
tardaram a paS.58r às colonias. Em 1627 
vieram para o Brasil 23 Religiosos, que 
fundaram casas em Pernambuco, na 
Baia e no Rio de Janeiro. Durante as 
invasóes 11:i!andesas foram sacrificados 
em Pernambuco os Irmãos Miguel Fran
cisco e sebastião. com a . extinção das 
<:>rdens religiosas em 1834, desaparece
ram as casas de São João de Deus em 
Portugal e nos seus domínios. As do _, 
Brnsil, a essa epoca, já não existiam. 

'mm 1893 os Irmãos de São João de 
Deus voltaram a Portugal e fundaram 
a casa do Telhai, que hoje é a Ca.sa• 
Mãe da nova provlncla portuguesa, re$• 
taurada em 1928. Essa casa -acaba de 
celebrar as suas bOct'iS d~ ouro, publl• 
cando uma espJendida monogra:ia. 
Alem da Casa Mãe dO Telhai, a provin· 
cla portuguesa possue o.s hospitais de 
Barcelos,' no· contu;ente, 1',unchal ._na 
Madeira. São Miguel e ho::;pita1 d!.,:trl· 
tal, de. Po11ta Delgada, e São Rat2e1. ele 
Aagri,., nos AçorS!i Em 1943 :is Irmíi.<•s 
de São João de Deus, a conv•te do Exmo. 
Sr. Arcebispo de Lourenço Marques, to
marnm conta do 11ospita1 psiqui-.ttrico 
d~ Vila. Luso e do leprosaria de Moçam
biqua, na Africa. Orientai Portufuesa. 

Em 1937 o Provincial e ú Superior .:IJ. 
Cru;a"mãe da ·província portuguesa vie
ram ao Rio de Janeiro para aqti! fun
darem um hospital e assim res:.a urarern 
a. Ordem de São João de Deus no Bra
sil. Entenderni:n-se com o Emmentls
simo Cardi.al de saudosa lllemorh D. 
Sebastião Leme c>htiverarn autonzação 
do Vaticano para se rell16tal~rem -no 

· Brasil, mas · por enquanto na.eia ha de 
positivo. 

'A Ordem ele São João de Oe.ue, em 
i935, contava 15 provlncias. esp-,Uiadas 
por 18 nações, e contava l3i':i cas9s, 
2.393 Religiosos e 26.625 leitos hOspita
lares. ru; províncias ond~ a Or•lem mais 
se tem de,5envolvldo são as espanhola~. 
ita.Jiana3, alemãs e frances11s · A ca~a .. 
geral está em Roma, na ilha. Tiberlna, 
uud<: geralmente assiste o ,:,11pe,io1 c.,e
ral. Na America desd<' lla muito se en
contram nospitais no Ch.l<o rw Colom
bia e no Mexic"J. Oxalá o Brasil pudes• 
se contar com os apostolas da carida
de; os tilhos do Parti oe1ro umve:sal elos 
hosplta!Jl. - São João cte Deus. cuJa 
festa a Igreja celebra no dia 8 ele março. 

REPRESE'NTANTE DC "LfGIONARIO" 
EM JABOTICABAL 

A representação do LEG!Of..JARIO eni Jabotkabal está a cargo do Sr. 
Claudio V B'ontes, pata tomada e reformas de assinaturas e outras intór
mações; podem os nossos leitores dirigir-se ao mesmo na Agencia do 
Banco Comercio e Industria de São · Paulo. 

O Jardim Zoologico 
RIO, (ASAPRESS) - Como tive• 

n1os ocasião de noticiar, foi jnaugu
rado domingo o Jardim Zoologico 
desta capital. 

Agora, 1,or determinação do Pre
feito Henrique Dodsworth, o novo 
Zoo funcionará ás terc;as, · quintas, 
saba.dos e domingos, no perlodo das 
10 ás 18 horas. O pre,;;o do Ingresso 
será de 3 cruzeiros, sendo gratis J)a• 
ra as crianças até 12 anos. 

O acervo da "A Noite" 
1 

RIO, (ASAPP.ESS) - Segundo fp. 
n10s informados, a empresa 11A Noite"1 

passará d·entro de poucos dias a ser 
sociedade anonima, re.unindo assim, 
"A Noitê", "A Manhã", "A Carioca" 
e dem·a1s orgãos jornalisticos que 
hoje constituem· acervo. 

A nova sociedade, <YJ que soube
mos, funcionará sob a direção do 
sr. André Carrazonl, atual diretor 
ila "A Noite" e presidente do Sindi
cato dos Jornalistas Profissionais, 
apoiando o situacionismo. 

Permanece na capital do 
país o interventor norte .. 

riograndense 
HIO, (ASAPRESS) - O inter,•en• 

tor l!'ernandes Dantas permanecerá 
nest~ Capital até o dia 30 do cor• 
rente, ~ia em que !"egressa.rã para 
reassumir suas· funções. 

O futuro "Partido ·Nacio= 
nal · Trabalhista 

SÃO PAULO, (ASAPRESS) O 
Partido Nacional Trabalhista, cujas 
bases . já estão assentadas, devendo 
ser Instalado no proximo dia 19 de 
abril, lançará, segundo tudo indica, 
a candidatura do sr. · Getulio Var
gas. Essa candidatura deverá ser 
feita no dia l.o de maio, solenemen
te, no Rio. 

O preenchimento do cargo 
-de ministro. do Exterior 
RIO, (ASAPRESS) ·- A proposlto 

da noticia, segundo a qual o Mmis
tro Osvaldo Aranha teria voltado a 
cooperar com o Governo dô sr. G-e-
tulio Vargas, o ex-Chanceler con• 
testou de maneira formal a noticia 
veiculada. O ex-titular do ltamaraty 
adiantou que não fará de maneira 
alguma aproxiu.1ação, e que continua. 
apoiando a candidatura· do Brigadei
ro Eduardo Gomes. 

RIO, (ASAPRESS) Noticia-se 
que o r.ünistro Le;ã.o Veloso ser{t. 
efetivado no cargo de ·Ministro das· 
I:elações Exteriores. 

!~t~?los 
TOMEM 

Oia~a treoso1a,o 
1'SlLVEIRA" 

Grande Tônico 

Maniiesto do Brig. Eduardo 
Gomes 

RIO, (ASAPRESS) - Estamos se
guramente informados de qtJe o ma• 
jor brlgadeirn Bduardo Uomes fala
rá á, Nação logo após a Semana San
ta, ex.pôr.do as razões da sua cancti .. 
datu\"a á. presidencla da I:e,puhltca. 
11:ão está ainda resolvido o meio ,lle 
que se servirá o candidato para se 
dirigir aos seus compatriot11s, Pro
vavelmente fn-lo-á por intermedio 
da· Imprensa que desde á primeira 
hora apresentou o seu no1ne co_n10 
bandeira do civismo para a democra
tização do pa(s. 

A emissão de quatro e meio 
bilhões de cruzeiros 

RIO, (ASAPRESS) - O Sr. Ar,
thur de Souza Costa, l\1i1tistro 'da 
:F'azenda, rt'uni u 1 etn seu Gabinete, os 
Jornalistas para. uma palestra em 
torno do recente decreto lei que au
torizou a emi.ssão de 4 -bilhões e 
melo de cruzeiros, a-fii11-de esclare
ce-los sobre a utilidade e o alcance 

'das medidas governamentais e' des
fazer a l111pressão que se tem, a prl• 
meira vista, de que tal emissão vi
ria aumentar a circulação da moe· 
da existente no pa(s. 

O meio circulante 
RIO, (ASAPRESS) - Com o ultl· 

mo decreto-lei autorlz'!,ndo o Minis
tro da ]fazenda . .a emitir papel moes 
da· até a Importa.nela de Cr.!$ , ... 
4. 500. 000. 000,00, alcança o meio cir
culante do Brasil a cerca de 19 bl· 
]hões de cruzeiros, ou seja, cinco ve
zes mais c1ué o papel ·moeda exlsten· 
te em 1931) e ao dobro do que exis· 
tia nos começos de 1943. 

Elogio ao ex=comandante 
da 2.a Região, Militar 

RIO, (ASAPRESS) - O 111tnistro 
da Guerra, general Eurico Gaspar 
Dutra, em aviso. louvou o general 
Julio Caetano, Horta Barbosa,' pelo 
déMmpettho tido no comando da 
Ségundo Região Militar. 

Exoneração-do adido militar 
em Washington 

RIO, ( ASAPHESS) - O presidente 
da Hepuhliea assinou um decl'eto 
co1icedendo a exoneração do gene
ral de divisão gstevão Leitão de 

·.carvalho de adido militar á embal· 
xada do Br<1,sil em Washington. 

Homenagem postuma 
RIO, (Ab ... PlUlSS) - A União Na· 

ciot1al dos Estudantes está. pron10-
vendo um grande 1novh11ento popu
lar no sentido de perpetuar a me• 
111oria de Democrito· de Souza I1,i1ho, 
llder universitario pernambucano, 
assassinado em Recife. 

Esteve ontem reunida na séde da 
U. N. E. a comissão encarregada <le 
lançar as· bases da can1panha, sendo 
então resolvirla · a construção de. um 
monumento que será ofêrecldo, em 
nome do povo carioca._ aos . estudan• 
tes de t'emambuco. 

Nova lei de imposto de 
consumo 

RIO, (ASAPRillS::l) ·...:. O presJaen• 
te da Republica, sr. Getul1o Var• 
gas, baixou um decreto. J)romulga'!l~ 
dó um"' .,,wa lei de Imposto· de con
sumo, 

MR~~DN1g5 
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Uma pagina do Beato Grignion 
De todas as verdades que acabo 

de escrever sobre a Santíssima Virgem e 
sobrn seus filhos e servos, dá-nos o Es· 
pirito Santo, no livro do Genesis, uma. 
adm!ravel figura na. historia de Jacó, 
que recebeu a benção de seu pai Isaac, 
graças à solicitude e à industria de Re
beca, sua mãe. 

Ei-la tal corno é contada pelo Espiri• 
to Santo; acrescentarei em seguida al 
gumas explicações. , 

§ I HISTORIA !>E JACo 

Tendo Esaú vendido a Jacõ seu d!· 
reito de primogenitura, Rebeca, mãe doo 
dois irmãos, que amava ternamente a 
jacó, asseguroul-lhe esta vantagem, 
muitos anos depois, por um engenho 

• santo e cheio de misterios. sentindo
se Isaac já muito velho e querendo 
abençoar os ftlhos antes de morrer, cha 
moil seu filho Esaú, a quem amava, e 
ordenou-lhe que fosse à caça e lhe trou
xesse que comei·, que depois de ter co
mido o abençoaria. · Rebeca imediata 
mente avisou a Jacó do que o pai fize• 

.ra, e mandou que fosse buscar dois ca
britos do rebanho. Assim que Jacó os 
trouxe e deu a sua mãe, guisou-os ela 
à moda que I.saa~ mais gostava; revestiu 
Jacõ com a roupa que tinha de Esaú, 
e cobriu-lhe as mão.s e o pescoço com 
peles de cabritos, afim de que o pai que 
estava cego, embora ouvindo a voz de 
Jaccí, julgasse ser Esaú, seu irmão, por 
causa do pelo das mãps. com efeito, 
Isàac, surpreso ao ouvir essa voz, que 
lhe parecia a de Jacó, fe-lo aproximar
se de si; ma.s, tocando as peles de que 
estavam cobertas as mãos, disse que a 
voz, na verdade, era a de Jacõ, as 
mãoo, porem, as de ~ú. Depois de 
ter comido, é sentido, ao beijar Jacó, 
o cheiro de suas . vestes perfumadas, 
abençoou-o e pediu a Deus que lhe des 
se o orvalho do céu e a fecundidade da 
terra; estabeleceu-o senhor de todos os 
seus Irmãos, e acabou sua benção por 
estas . palavras: "Seja maldito aquele 
que vos maldisser, e aquele que vos ben 
disset, seja cumulado de bençãos". 

Apenas acabara de falar, entra Esaú, 
trazendo-lhe para comér o que tinha 
caçado, afim de que o pai o abençoas
se em seguida. O santo patriarca ficou 
extremamente suprl¾:nd!do do que se ti• 
nha passado, mas, bem longe de retra 
tar o que fizera, confirmou-o, pelo con
trario, porque . via sensivelmente o dedo 
de Deus em tudo o que havia aconteci• 
do. Então Esaú scHtou rugidos, co 
mo diz a Sagrada Escritura, e, acusan
do seu irmão de fraude, perguntou ao 
pai sé tinha uma ,só benção: smc!o nes
te ponto, como fazem notar os Santos 
Padres, a imagem daqueles que' querem 
conciliar Deus com o mundo e gozar 
igualmente das consO'lações do céu · e 
das consolações da terra. Isaac, movlçlo 
pelca clamores de Esalí, aben~oou-ó fi 
naJment:!, ltills com uma benção da ter- -
ra. sujc!tando-o a seu irmão: o qÜE/ f!)Z ' 
com que ele concebesse um adio tão vio 
lento a. Jacó, que dai em diante só es
perava, para.· mata-lo, a morw do µili· e 
Jacó não teria podicjo evitar a morte, 
se sua. querida mãe Rebeca dela não o 
preservasse com suas industrias, e com 
bons conselhos, que ele seguiu exata
i:nente. 

§ II. INTERPRETAÇÃO DA HISTORIA 
DE JACÓ' 

Antes ele expl!car esta hi.storia, que 
é tão bela, é preciso· notar que, .regun 
cio os Santos Padres e os interpretes da 
Sagrada Escritura, Jacõ é figura de Je
sus Cristo e dos predestinados, e Esaú, 
figura dos reprobos; basta examinar ai;i 
ações e o procedimento de cada um de
lea, para formar julzo a esse respeito. 

l.o Esaú, figura dos reprovados 

l.o Esa.ú, o mais velho, era .possante 
e robusto de corpo, habilidoso e destro 
em entesar o arco e apanhar caça; 

2.o quasi nunca ficava em familia, e 
pondo toda a sua confiança na propria 
força e destreza, só costumava traba
lhar fora de casa; 

3 .o pouco se importava de a.gradar à 
sua mãe Rebeca, e nada fazia para con
tenta-la; 

4.o ern tão guloso e tinha tanto amor 
aos prazeres da mesa, EjUe por um pra
to de lentilhas vendeu o ·seu direito de 
primogenitura; 

5.o era, como, Caim, cheio de inveja 
para coín seu· Irmão Jacó, e perseguia-o 
,:iesapledadamente. 

É o que podemos ver todos os di~ no 
modo de proceder dos reprobos. 

l.o Fiam-se na propria força e indus
tria para as coisas da terra, multo ba
beis e multo esclarecidos para as coisas 
da. terra, mas muito fracos e multo ig
norantes para as· coisas do céu: ln ter
nnis fortes, in caelestibus debiles. É 
por esta razão que: 

2.o Nunca. ficam, ou ficam muito pou
co em casa, isto é, em seu Interior, 
que é a casa interior e essencial que 
Deus deu a. cada homem para que nele 
permaneça a seu exemplo: porque Deus 
permanece semrre em si. Os reproboo 
não gostam do retiro. nem da espintua
lidade, nem da devoção interior, e cha• 
mam mesquinhos, beatos e selvagens 
aqueles que são interiores, vivem retira· 
<.ias do mundo, e trabalham mais den
tro. do que fora. 

3.o Os reprobos pouco se Importam 
com a devo,ão à Santlss!ma Virgem, 
Mãe dos p:·edestinados: é verdade que 
'não a odeiam formalmente; dão-lhe 
louvores algumas· vezes; dizem que a 
amam; cl1egam. até a praticar algumas 
devoções em sua honra; mas,· fora dis-. 
so, não podem suportar que a amem 
ternamente. porque não têm para com 
ela as ternuras de Jácó: 'llurmuram das 
praticas da devoção, a que se obrigam 
fielmente. selll! boru; filhos e servos, afim 
·aa ganhar-lhe a - afeição, porque· 
julgam· não ser esta de·voçãO necessaria 
pa.râ alcançar a· bem-aventurança. Cem
tanto que não aborreçam formalmente 
a santlsslma Virgem, ' e que não des
prezem abertamente ~ua devoção, estão 
tranquilos, pretendem que· é ·o suficiente. 
.. que lhe ganharam as boas ·graças; 
pretendem finalmente aue são seu.s ser-

voo por recitarem e resmungarem algu
maí; orações em sua honra, sem ternura 
para com ela e sem emenda para si pro
prio~. 

4.o Os rnprobos vendem o seu direi
to de primogenitura, isto é, os praze
res do Paraisa, por um prato de lenti• 
lhas, isto é, pelos prazeres da terra. 
Riem, bebem, comem, divertem-~e, to
cam, dan.sam, sem se lembrarem, como 
Esai:! . de tornar-se dignos da benção do 
Pai ~lestial. · Em duas palavra.s, só pen
!am na terra, só amam a terra, só fa· 
1am e agem para a terra e para os pra
zere3, vendendo por um instante de go
zo, por urna vã fumaça de honra, e por· 
um pedaço de . terra dura, amarela ou 
pranca, a graça. batismal, a tunlca de 
inoceµcia e a herança. celestial. · 

5.o Finalmente, os reprobos odeiam e 
perseguem noite e dia os· predestinados, 
quer aberta quer secretamente; não os 
podem suportar, de modo que os de.5pre
zam, criticam, arremedam, injuriam, 
roubam, enganam, empobrecem, perse• 
guem e reduz.em a pó; e, quanto a si, 
fazem fortuna, entregam-se aos praze
res, estão em magnifica situação, enri• 
quecem-se, se engrandecem e vivem à 
vontade. 

2.o Jacó, figura dos predestinados 

Quanto a Jacõ, o .mais moço: 
1.o era de compleição delicada, manso 

e pacifico, e estava quasi sempre em· ca
sa, esforçando-se por ganhar as bOas 
graças de sua mãe Rebeca, a. quem ama
va com ternura; e se saia algumas ve
zes, não o fazia por vontade propria, 
nem por confiança em sua ind·ustria, 
mas 1,im para obedecer à sua mãe. 

2.o Amava e honrava a sua mãe: por 
is:;o conservava-se em casa; evitava ·tudo 
o que podia lhe desagradar, e fazia tu
do o que juliava lhe ser agradavel: o 
que fazia com que Rebeca o amasse ca
da vez ma.Is. 

3.o Era em tudo submi.;so a suá ama
da mãe; obedecia-lhe inteiramente em 
todas as coisas, pronto.mente, ECl1l de• 
tença, e amorosa-mente, sem quelxai;i; 
ao menor aceno de sua vontade, o 1~e
queno Jacõ corria e t;·sbalhava. Acre
ditava em tudo o que a mãe lhe dizia: 
quando,, por ex~mplo, ela mando:. que 
fcsse• buscar c!ols cabritos e os trou
xesse para preparar · um prato para seu 
pai Isaac, J.acõ não lhe replicou que; 
para um homem ,ó . comer uma só vez, 
bastava. li.'11; antes, pelo contrario, sem 
discutlr, fez o que ela lhe ordenara. 

4.o 'l'lnha grande confiança em sua. 
care. mãe: como não se fiava absoluta
mente Em sua habilidade, esteà.va-se 
unicamente na solicitude . e na proteção 
d.r, mãe, recorria a ela cm todas as suas 
necessidacte3; ·e ·con.<:ultaya-a em· todas 
as suas' duvidas: por exemplo, quándo 
lhe perguntou se, e!ll lugar da, benção, 
não receberia á maldição do pai, acre
ditou,. é confiou na :1nãe_ desde que ela 
nhó di,sse que tomava sobre si essa mal
dição. 

5.o · -Finalmente, imitava, na medida 
de stil!'s forças, · as virtudes que via na 
mãe; e pa.rece que uma das razões pe
las quais se conservara em casa, ·i;eden
tario, era para imitar sua mãe querida, 
que era. virtuosa. e se· afastava das más 
companhias, que corrompem os costu
mei. Por este meio, tornou-se digno de 
1·eceber a dupla benção de seu amado 
pat 

É o que tambem podemos ver todos os 
dias no modo de proceder dos predes
tina.d%. 

1.o Coni;ervam-se em. ca,sa, sedenta.• 
ri~, com sua mãe; isto. é, amam o retl• 
ro, são interiores e dedicam-se à ora
ção, à meditação e na companhia de 
su:1. Mãe, a Santissima Virgem, cuja 
glori?. ó toda interior, e. que, durante to
dr, a sua vida, tanto amou o retiro e a 
oração. É verdade que algumas vezes 
SJ mostram fora, no mundo; mas é por 
obediencia à vontade de Deus e à de sua 
Mãe amada, para cumprir os de• 

. veres de seu estado. Por maiores que 
pareçam as coisas que fazem exterior· 
mente, dão multo mais apreço às que 
fazem dentro de si proprlos, em seu 
interior, na companhia da santisslma 
Virgem, porque ai trabalham na grande 
obra de suá. perfeição, diante da qual 
todas as outras obras são corno brinca
deiras de crianças; É por lsSo que, en
quanto algumas vezes seus irmãos e ir
mãs trabalham exteriormente, com 
grande força, 'industria e sucesso, erttre 

· os louvores e aplausos do mundo, com
preendem, pela luz do Espirita Santo. 
que ha muito mais gloria, bem e pra
zer em conservar-se oculto na solidão 
com Jesus Cristo, seu modelo, numa 
lr+teira e perfeita submissão a sua Mãe, 
que fazer por si mesmo maravilhas de 
natureza. e de graça no mundo, como 
tantos Esaús e tantos reprobos. Gloria 
d divitiae in domo ejus: a gloria para 
Deus e a:; riquezas para os homens en
contram-se em casa de Maria. 

Senhor Jesus,. como são ama veis vos
sos taberna.cuias! O pardal encontrou 
uma ca,sa para alojar-se, e a rola um 
ninho para recolher seus filhotes. Oh 1 
como é feliz o homem que habita na 
casa de Maria, na qual fostes o primei
ro a e.5tabelecer habitação l .t néssa 
casa dos predestinados, qUe ele só de 
vós recebe socorro, e dispôs degraus e 
subidas de todas as vir~udes, para em 
seu _coração elevar-se à. ,,erfelção neste 
vale de lagrimas: Quam dilecta taber
nacum tua. 

2.o Os prndestlnu.dos amam com ter
nura e honram verdadeiramente a San
tíssima. Virgem, como sua boa Mãe e 
Senhorà. Amam-na, não só de boca. 
mas em. verdade; honra-na., não só 110 

exterior, mas no fundo do coração; evi
tam, a exemplo de Jacó, tudo o que lhe 
pOde desagradar, e praticam fervorosa
mente tudo o que julgam capaz de ad· 
quirir-lhe a .Jénevolencia. Trazem-lhe 
a entregam-lhe, não dois cabritos. co
mo Jacó a Rebeca, mas seu corpo e sua 
alma, com tudo inals que lhes pertence, 
oferta figuratla pelos dois cabritos 
de Jacó, afim de que ela: l.o o.s receba 
como propriedade sua; 2.o os ma~e e 
faça morrer ao · pecado e a si mes,11os, 
esfolando-os e de.5pojando-o~ da pro
pria. pele e de seu amor· proprio, e tor
nando-oo, por este meio, ai:rada veis a · 
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seu Filho Jesus, que só quer para discl
pulos e amigos a.queles que estão mortos 
a si mesmos: 3.o afim de que os prepa
re ao go.sto do Pai ccle.5tial, e pa
ra sua maior gloria, o que ela sabe me
lhor do que nenhuma criatura; 4,o afim 
do que, por seu:. cuidados e por sua In
tercessão, esse corpo e essa alma, bem 
nurlficados de toda mancha, bem 
:mortos, bem esI~lados e bem guisados, 
sejam um manjar' delicado, digno da bo
ca e da benção do Pai celestial. Não 
será este o procedimento cLas pes:;oas 
predestinada~. que compreenderão a 
perfeita consagração a. Jesus Cristo pe• 
las Ínãoo de Ma:ri.a. que lhes estamos en
stna~do, e, a praticarão fielmente para 
testemunhar a Jesw; e a ·Maria um 
amor ·eretlvo e cheio de wragem? 

Os reprobOs ·dizem, é verdade, que 
amam a. Jesus, que amam e honram a 
Maria; mas não a ponto de dar-lhes de. 
sua substancia, mas não a ponto de sa
crificar-lhes o corpo com seus sentidos, 
a. alma com suas paixões, como os pre
destinado~. 

3.o Estes são submissos e obedientes 
à Santissima. Virgem; como a .sua boa 
Mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que, 
de trinta e írês a::1os que viveu na ter
ra, empregou trinta em glorfficar ·a Deus 
seu Pai, por uma perfeita e intei
ra submissão a sua Mãe santíssima. 
OJ prcde.!tinados obedecem a.· Maria, se
guilldo exatamente seus conselhos, co
mo o pequeno Jacó os de· Rebeca, que 
Jhe disse: "Fili mi, acquiesce cons1lils 
meis: Segue meus conselhos"; ou como 
os servos '1as bodas de Caná, · aos quais 
disse a. Santíssima Virgem: "Quod
cumaue dixerU · vobis, facite: . Fazei tudo 
o· qu~ meu Filho voo disser". Jacó, por 
ter obedecido à mãe, recebeu a benção 
como que por milagre, bem que· natu
ralmente não a. devesse ter recebido; os 
servos das bodas; · por terem seguido. o 
conselho da Santíssima. Virgem, foram 
horu-ados com o primeiro milagre de Je
sw; Cristo, que converteu a agua em 
vinho, a pedido de sua santa. Mãe. 
Semelhantemente, todos aqueles que, 
até o fim dos seculos, 'hão de receber a. 
benção do Pai celestial e hão de ser 
honrados com as maravilhas de Deus, 
só hão de receber estas graças em con
sequencla de sua perfeita obedlencla a. 
Mária Santlssima. · . 
• 4.o Os predestinados depositam gran

de tonfiança na. bOndade e no poder da 
Santíssima Virgem, sua bOa Mãe; lm• 
pioram a. tóctas as horas seu auxilio, 
consideram-nà sua estrela polar, para 
cl1egar a bom porto; desvendam-lhe suas 
aflições e necessidades com grande 
franqueza· dé coração; achegam-se à 
sua. misericordla e clemencia, para ob
ter por sua intercessão· o perdão de seus 
pecados, ou para gozar-lhe a maternal 
suavidade em todas as aflições e contra
,rieda~es. Mais ainda: lançam-se,• ocul
tam-se e perdem-se de um modo ad
m!ravel em seu seio materno e virginal, 
pare. ai serem abra.sados do puro 
amai, para ai serem purificados·clas me
nores manchas, e para ai acharem ple
namente a. Jesus, que ai reside como no 
seu mais glorioso trono. Oh! que ven
tura! "Não pen.seis, diz o Padrn Guer
ric, que haja mais felicidade em habitar · 
no selo de Abraão do que no seio de Ma
ria, pou; que neste colocou o se
nhor seu trono: Ne credideris majoris 
cs;o .felicita.tis habitare in $inu Abrahâe · 
(luam in sinu l\lariae, cum in CO' Donú• 
nus posuerU thronum suum". 

Os reprobos, pelo · contrario, depositan• 
do em si proprios toda a sua confian
ça, só se alimentam, como o filho prodi- · 
go, da comida dos porcos; só se susten~ 
ta.m de terra, como os sapos, .e .como, a. 
semelhança. dos mundanos, só têm gos
to pelas cq!sas visíveis e exteriores, .não 
podem gozar as suavidades do seio 
de Maria; não exix imentam um certo 
abandono e um.a. certa confiança que. 
sentem os predestinados pela Santíssi
ma Virgem, sua boa Mãe. Apreciam 
miseravelmente sua fome no exterior, 
como diZ São Gregoglo, porque não que-

rem provar a suavidade que lhes 
e,5tá preparada dentro deles e dentro de 
Jesus e de Maria. 

5.o Os predestinàdos, finalmente. 
guardam os caminhos da Santlssima. 
Virgem, sua. boa Mãe, isto é, imitam
na,, e é nwto que são verdadeiramente 
felizes e devotos, e trazem o sinal de 
sua predestinação, . como lhes diz essa. 
boa Mãe: Beati qul custodiunt ,•ias 
meas; isto é, bein-aventurados aquel~s 
que· .praticam minhas virtudes, e se-· 
guem as pegadas de minha vida, com 
o auxilio da graça. divina·. São felizes 
nest3 :mundo, durante a vida, pela. 
abundanciii, de graças e consolações que 
de · minha. plenitude lhes comunico; coni 
maiJ abundancla do que ·aos outros que 
não se esforçam tanto por imitar-me; 
são .felizes na morte, que é suave e tran
quila e à qual assisto ordinariamente, 
para eu mesma conduzi-los às delicias 
da eternidade; finalmente, serão felizes 
na eternidade porque nunca se perdeu 
um de meus bons servos, que. durante a; 
vida, fielmente imitou minhas virtudes. 

Pelo contrario, os reprobos. são· illfeli
zes durante a. vida, na morte e por to
da a eternidade, por não terem imitado 
a Santlssirna Virgem em suas virtudes, 
contentando~se com alistar-se alguns 
em suas confrarias, recitar algumas ora
ções em :Sua honra ou fazer outra de• 
voção exterior qualquer. 

ó Virgem Santíssima, minha boai 
Mãe, como são fel!zes, repito, com to
dos os transportes cte meu coração, co
mo são felizes aqueles e _aquelas que, 
não se deixando seduzir por uma fal
sa' devoção para convosco, guardam com 
fidelidade vossos caminhos, vosso.s con
selhos e · vossas ordens! Mas, como são 
desgraçadoo, malditos aqueles que, abu
sando de vossa devoção, não gtiardam 
os mandamentos cie vosso Filho: :Male
<!ictl omnes qui declinant a mandatis 
tuis (1). 

Do "Tratado da Ve;rdade!ra·Devoção''., 

(1) SI 118, 27, 

A escola laica pretende 
substituir a religiosa - . 

GRAVE POLEMICA NO URUGUAÍ 

Numa recente poJemioa. jornafütica, 
entre catolico.s e lalcistas, que teve lugar 
na cidade de Montevidéu, no Urugi;ai, 
reafirmaram os catolicos suas Leses so• 
bre a educação da criança. 

A Assembléia Nacional dos EdUC.idO• 
re3, "considerando nociva para a. ed11• 
cação do ser humano quaiquer ~ip~ <Íe 
ensino dogmatico ", aprovou três resolu• 
ções que foram consideradas contrarill.a 
ao catplicismo. 1) Aprovar o ensino lai• 
co, que vigora nas escolas do Ei.stado; 
2) condenar toda propaganda contra a 
escola. publica, por .ser laica; 3) exortar 
o governo para que dote as escolas Jai• 
éa~. de abundante material. 
. A campanha Jalcista chegou ao p>Jnto 

de afirmar caluniosamente, que os ca
to!icos desejam . a ruina economica do 
professor formado· pelos esta.belec!me11• 
tos de ensino do Estado. O diario ca
tolico "El Blen' Publico", -em respo.,:a. 
Iniciou a publlcação · de um projeto .de 
lei sobre a instrução, apreaentado em 
1936 pelos catolicos. 

Ao mesmo tempo. publicou o dls~u:
so que o Exrno; Revmo. Sr, D. Antonio • 
Mâria, ·Barblal, · Arce'bispo. de Montevi• 
déu, ·pronunciou ao encerrar a Campa• 
nha do Ensino Catol!co; em 1944. Sua 
Excia,', declai·ou nessa ocasião que: "Nos• 
sa ctlscrepancia está nos principias; 
cremos que a rel!g!ão não deve. excluir;. 
sa da. formação integral do menino; e 
respeitando os Ideais alhelo.s, por opos
tos que sejam, relvindicamo.s para as 
nossas escolas, o patr!monio da. liberda• 
de que lhe perJ;ence por direito na,turaJ 
e positivo''; 

GESTO SUBLIMEI 
Geraldo Moreira, ·ç. M. F. 

De todos os titulas de gloria, qtie 
nimbam a fronte do B. Antonio Cla· 
l'et, qual coroa de perfulgentes dia· 
mantes, o que mais brilha depois elo 
de missionarió, é sem duvida, o de 
ser o · grande perseguido de seu tem
por. "Sua vida é um campo de basta 
messe, estenso nos limites, fertilis· 
simo na seara ·e todo orvalhado com 
as gotas de seu sangue e de seu mar
t'irio mo1ial". Em· lhe manuseando a 
Autobiografia, vão surgindo, .em pro• 
fusão, provas patentes do muito que 
sofreu da parte dos · inimigos da 1e· 
ligião. Sua defensiva contra eles eia 
a de Jesus em sua Paixão: o silen
cio. Quando muito, costumava diÚr: 
"Deixai-os. São os artistâs de mi
nha alma. Eu sei o que me convem. 
Se rueus inimigos soubessem o bem 
que ·mo 'fazem, certa.menti::. que não 
o fariam". Palavras, que sómente as 
pode inspirar a loucura da crnz. 

Poder-se-ia registar aqui centenas 
de exp1•assões deste quilate, mas em 
seu lugar, achamos melhor apresen
tar aos leitores alguns paineis !los 
mais belos em seu genero, escolhi· 
dos 11?. riquíssima. galeria dos que 
cômpõem a vida do maior apostolo 
do seculo dezenove. Ei-los: 

* * * 
,- D. Claret, chegou hoje pelo cor-

reio uma encomenda para V. Exoia. 
Está. na secretaria. 

- Está. bem. Verificarei .depois o 
que é. 

Terminada a reza do breviario, des
l:eu à. secretaria- e lá. en<;on'trou uma 
caixa. 

- Serão livros. . . disse consigo, ao 
mesmo tempo que ia abrindo a• cai
xa. Ao concluir, deparou com ..• com 
que? Quem diria? Com um ca.daver! 
Sobre este via-se um escrito em ca
racteres bem iegiveis: "Como este 
serás dentro em breve". 

Exultou de alegria o santo Arce
bispo, cujc unil..i anelo era o de glo
riar-se na cruz de Nosso Senhor. Es· 
per.ava ancioso .•. 

* * * 
Numa tar~e bateu à porta do pa-

lacio... um· senhor jUJa presença 
d.istinta e· maneiras· po.idas, revelava 
a fi~ura de um cavaleiro. 

· - Está o Snr. Arcebispo? pergun· 
tou ao porteiro. 

- Não senhor. Está pregando na 
igreja de' i.'ilontserrat. 

-- Demorará mnito? 
- Não posso informar. Tl'l!vez uma 

hmL . 
,...., Nesse caso volta~ei dep•!s. 

Despediu-se cortesmente â lá se foi ... 
Para onde? .. , 

. No pulpito de Montserrat, cantava. 
as glorias da Mãe celeste. o Pe. Cla
ret. De subito interrompe o sermã.o, 
e, ao mesmo tempo_ que parecia ouvir 
uma vo~ interior, fita atentamente 
alguem que entra igreja a dentro. 
Após breves instantes, num vôo de 
lumino!la eloquencia, exclama: "All! 
irmãos, admirai-vos do entusiasmo 
com que falo das glorias de minha 
Mãe, Maria SS.? E como não há. de 
ser assim, se em .toda a vida me . li· 
vrou de tantos perigos, e, ainda ago· 
ra mesmo está a livrar-me de um, 
que me ameaça gravemente?" Pala
vras estas que arrancaram lagrimas 
ao piedoso auditorio, e como setas 
feriram o coração do recém-chegado. 

Terminadas as solenidades tornou 
ao pala.eia o Snr. Arcebispo. Pouco 
depoii, solicitava-lhe uma audiencia 
o nosso cavaleiro. Apôs respeitosos , 
·cumprimentos, expôs ao Snr. Arce
bispo a finalidade de sua visita:; 
"Ex~ia., disse, está em sua presen• 
ça um membro da maçonaria, a quem 
coube a sorte de assassiná-lo. Na 
tarde hoje perguntei . por V. Excia, 
e sabendo que pregava em Montser
rat; para · lá. me dirigi com o propó
sito _de aqui voltar mais tarde · .em 
cumprimento de minha missão • Ouvi 
parte de seu sermão, mas às primei· 
ras palavras comovi-me profunda
mente,, a ponto de transtornar por 
completo os meus planos. E aqui es
tou, não conspirador, mas filho pro• 
digo em busca do lar paterno. Renun• 
cio para sempre -à. sociedade de que 
me tornei membro, embora não. ig
noro . que centenas de laminas como 
esta (e saca um punhál) se levanta
rão cor.tra mim. Perca-se a vida, sal· 
ve-se, porem, a alma. Confesse-me· 
Excia., e cumpra-se em tudo a von
tade de. Deus". 

Ouviu-o o Pé; -Claret com amor. E 
mais ainda. Foi para com ele pai, 
juiz, ministro de Deus e benfeitor. 
Pai - conforta-o. Juiz - absolve-o. 
Ministro de Deus - abre-lhe as por• 
tas do céu. Benfeitor - proporciona• 
lhe os meios de, pela fuga, salva• 
guardar a vida,. 

Loucuras, diz o mundo. Loucuras · 
dizemos nós que tão sómente· se nni• 
nham nas almas .grandes. E o Pe. 

'Claret, que tinha. por divisa .em seu 
escudo arquieplscopal: "A caridade 
da Cristo me lmp~le", não poderia 
eximir·s.* deste sublime gesto de ge, 
))P.1'n"i,hui!'l.· 

• I 
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POUONIA .MARTIR 
p PRE!\IIER POLONtS FALA SOBRE" 

A POUTICA RUSSO-POLONESA 

· serviço Polonês de Informàções - o 
"'New York Times" publicou a seguin~ 
te -entrevista concedida pelo primeiro 
ntiriistro poJo.rÍês, sr. Arclszewskl, ao 
õorne.-lista Raymond Daniell: 

. "A aplicação dos principios da Carta 
do Atlantlco pelas três potencias. daria 
'WDll imediata solução ao problema rus-
110-polonês, que está causando atritos 
entre as Nações Unidas" - diz . Arcis-
zewski.. .. 

"O primeiro ministro Arclszewski de
clarou que o maior receio da Polon!a é 
que'. .ela , seja transformada pelas. três · 
grandes potencias ' em Esta.do-vássalo, . 
cuja. independencia, seria uma ficção. 
·seria futil exercer pressão no sentido de 
um .acordo territorial entre. a Polonla e 
:a. Russia, sem uma previa -completa ga
:rantia. da independencla do Estado po
lonês. O sr. Arclszewski chamou o 
., comité de Lublln" de "met0 · lnstru
:nwnto· de . uma potencia estrangeira", 
dizendo que nem se pode mencionar 
uma coallção entre o governo polonês e 
o chamado "Comite de Lublln ", criado 
pela Russla. 

Os destacamentos militares do cha
inado "Comité de Lublln" estão sendo 
equlpàdós . !)()los russos com o material 
de "lend-lease" americano. O sr. Arcls· 
!ZewskL desejaria saber se,. os contribuin
tes am_eriêanos aprovam essas entre_gas 
do material americano a um grupo po
lítico que nem .os EE. UU. nem a Grã 
B1'etanha reconhecem. Ao mesmo. tem
po, o sr. Arclszewskl declarou que as 
alegações do "Comité de Lublin" de 
que ·este dispõe de um grande exercito, 
são. mero. exagero,. embóra os ·russos es
tejam prendendo os membros. do exer
cito :mbteraneo .. polonê.s e . os · forcem a 
entrar no exercito verinelho_ .. 

Porem o eJ1ercito metropolitano polo
nês obedece e continuará. obedecendo só 
às autoricíacíes . do Movimento. Subterra
neo Polonês. fiéis ao governo polonês _le
gal. As formas do Movimento Subter- . 
ra!léo Polonê.s. pe1·maneceram inaltéra~ 
das durante mais de cinco. ánç,s,. jl!sse . 
movimento é umá entidade completa~· 
mente unida e · constitue · o Estádo S.Ub~ 
terraneo P<>lonê.s, controlando .. o ex~r- . 
cito metroP9llta_n6 ... 

Na opiniãÔ do sr. Arclszewski, os três 
grandes_ ."leaders" devem procurar ·uma·. 
impre~. dcl . palavra, . de oomiciOs, a 
formula para_ a solução das dificuld_ades . 
po!ono-russas, · ná. propria Carta do 
Atlantico, aceita como __ b~se da poJltlca 
comum por _todas a,s N!l<)õe~. Unida$, se . 
os sig~tários _da. Çaí:t,a. dó Atlantlco re,- .. 
memorarem,. com sinceridadé, ·os prlnd~ 
})lo!!· deisa, carta .. · i;eria '. facil _ epcói;'*ar. 
uma apllcáção . pratica dáquele c{~êµmej{7. 
to,, à.- presente crise. · 

Presumivelmente eie quei:la. dize;,·,êiwl. 
se _a Rtissia ti_ão insistir na retlflçação, 
imediata· . das • ·. fronteiras, tudo ·. pàderl!l · 
ser· i~sólvido ~las eleições livres, _sob . ª· 
:supérvlsãílo aúacia." . depois eia güérra. . . 

O' sr: -Arclszewski. dêclarou ainda, . que . 
()s receios presentes da, · Polonla para 
com a Russia são justificados pela· po
Iitlca ru.ssa . dos "fatos. consumados", e 
pelas deportações, campo.s de concentra
ção,· prisões, supressão da liberdade de 
imprensa, de pàJavra. de comlvlos, a 
criaç(í_~_ do9. partidÇlS fiCtlcio.s, como O 
"Comité de Lublin". 

A Polon!a. recusa tomar-se uma nova 
republica sovletlca. mesmo sob o rotulo 
de "Polonia Independente e forte". 

~EIS MILHÕES DE AMERICANOS DE 
ORIGEM POLONESA: APOIAM O 

GOVERNO DE LONDRES 

Servlçq Polonês de Informações 
Karo1 Rozmarek, ·presidente do congres
·;so dos Americanos de descendencia po
lonesa, divulgou a · seguinte declaração: 

"Ha somente um e unlco ~overno po
lonês - 'o de Londres, reconhecido .como 
tal por todas as Nações Unidas, c0m a 
exceçãe da Russia. · 

o governo polonês de Londres tem 
um solido apoio· do exercito, marinha' 
e força aerea polonesa, e sobretudo elo 
Movimento -Subterraneo Poionês. 

Os polbrieses sob a ocupaçã"o n:ssa não 
têm. liberdade -de expressar abertàinen
te a sua opinião, nem tão pouco têm es
sa. liberdàde os· soldados polorie.ses in- · 
corpora.dos aos exercit"os russo.s, cuja~ 
familias; ·estão guardadas como refens, 
na Slberia. A- posição desses soldados é: 
"obedlencia ou . morte". 

O .''. Comité de. Lublin" •é uma r.gencla 
russa. cria.eh: pela· Russia e•em beneficio 

da Russia. Impondo assim um go
verno· de "qu!slings" vermelhos· ao povo 
polonês, a Russia. nega. à nossa aliada 
- a l'Olonia - o direito de formar o 
seu proprio futuro. 
. SeLs milhões de americanos de origem 

polonesa reconhecem . o góverno polonês 
. de · Londres como o -unico repr!!sentante 
legal "do povo polonês". ·, 

O J>ARTIDO LIBERAL BRITANICO E 
A QUESTAO POLONESA 

. Serviço Polonês de InfOrmações - O 
Partido Liberal Brltanlco adotou à se
guinte resolução: 

"Os· princípios da Carta do Atlantico 
estão em grave perigo. Os autores da. 
Carta. declararam, que não desejavam 
ver nenhuma. · mudança territorial, que 
não estivesse de açordo com os de'5CjOs 

· livremente expressos· ·dos povos Interes
sados, e .este pais entrou na guerra pari, assegurar que todas as desavenças 
entre nl!-ções tossem .resolvidas por .ne
gociaçóes e não pela. força. 

O Partido Liberal pede aos governos 
das grandes potencias que não subscre
vam nenhum conchavo com ·a. Russla • 
abrangendo transferencias de territorios 
e populações . poloneses em larga escala, 
que não tenha 'sido livremente negocia
do pelas dua:.. partes Interessadas". 

O "COMITE DE LUBLIN" CONCITA 
AS. FORÇAS POLONESAS AO MOTI!\I 

Serviço · Polonês de Informações -
Rola-zymterskl, falando em nome do 
·chamado "·Comité de Lubl.in ", divulgou 
pela radio de. LÚblln, em poh>nês, in
glês, franéês e rl.lSl;o, o seguinte apelo: 

''Os soldado.s poloneses, que cobriram 
de gloria as arinas polonesas nas _bata
lhas da. Italla., França, Belgica e- Ho
landa, ,devem romper com os seus- co
mandantes"· ~ aos· quais ele chama de 
"'reaciona.rios". 

O apelo foi em segui.da repetido mui
tas _.vezes peia radio de Lublln. 

Segundo os cll'culos de Londres, aque
là. declaração de Zymierski constitue uin 
apelo para. amotinarem-se as forças po
lonesas, .. que combatem;. ombro a. ombro, 
com as .. forças a·mericanas, britanicas, 
franceses,. brasilelris · e .das demais Na-
çõe1i Unidas. . .. · . 

A'.s. forças . polonésas. na Italia acham
se sob o comando .. direto do general Me 
creery ,,e. sob -o comando $upremo do 
generai, ê'1àrli:, .e as .torças bíindadas p~
lonesàs. na ·Holanda· fazem . parte do 1.o 
Exercito cana.dense, comandado . direta
men_te pelo general' cànà1~rise Crerar e, 
em . C~ll\ando_. Sijj.Írll,mo, , pelo _ ~úecMI 
Montg~me~y:e o general. Elsenhôwer._- · 

CINC.O. MILHÕES · DE .. POLONESES 
,. MORTOS' PELOS· ALEMAES 

' ·. ,·· ~ l '' ' . ' . 
Servlçó- Polonês ele Informações - . Pe-

lo m_éno~ ,êlrlco milhões de civis polone- · 
sei -:- . !sto é, Í4. ppr cento da populaç~o . 
polonesa ;..., perecera-in ·sob 11 ocupação 
alemã, segundo os Últimos dados divul
gados ~10· gÓverno p<ilonês. Pereceram 
eles quer. de fome,· _quer nos campos cje 
concentràç!ío, ou "toram simplesmente 
trucidados: . . .· 

MAGNIFICA VITORIA DOS 
AVIADORES POLONESES _ 

Serviço Polonês de Informações 
uma formação dos caças poloneses, que 
cuÍabora · com a 2.á · FOrç:i. Aerea Ta.tica 
britanica, alcançou um sucesso brilhan
te: De volta de uma operação sobre a 
Alem~nna, dois esquadrões de caça po
loneses, o 317 e o 302. encontraram uma 
poderosa formacãO . de bombardeador.es 
Inimigos, que . regressava de .um _raid 
sobre as_ llnl:Ías · aliadas, · Durante. a ba
talha aerea. que. se travou em seguida, 
os caças p01orieses destrulram dezenove 
bombardeiros 1nijlllgos. mais dois . pro
vavelmente e alvejaram três outros, sem 
sofrer perda _alguma. 

Esse · sucesso represer-ta o . segundo 
rr.elhor dia de· ba.talha da a viação · polo
nesa, sendo o seu melhor dia o de 15 
de setembro de 1940, durante a. batalha 
da Inglaterra, no qual 08 caças poJone• 
se~ derrubaram vinte ·e cinco maquinas 
Inimigas. 

A referida formação de cac:.as polone
sa, desde v iriiclo da invasão dá. Euro
pa, _no verão Ultimo, destruiu, durante 
158 dias: . 

915 velculos motorlzadDl! inimigos, 38 
tanques, 19 1ocomotlvas, 83 barcos, 94 
vagões ferroviarlos; 6 submarinos, 62 
carroças, e executou 4.500 vôos,' lançan
do um milhão e du.zento.s mil libras de 
bombas. -

MINAS GERAI$ 
JUBILEU DO BISPO DD 

CARA TINGA 

BELO HORIZON'l'E, (ASAPRElSSl 
,- Celebrou-se dia 20, o jubileu da. 
ordenação sacerdotal de Dom João 
Batista Ca.vatti, Bispo de Carattnga, 
que· '\.ren1 se destacando na Hierar 
qula brasileira, como uma da.s figU 
ras mais slmpaticas e cultas. 

Ao ilustre Prelado Diocesano -fo
ram prestadas !numeras homenagens. 

11.JIEAÇA DE I•ALTAR PAO 

BELO HOlÚZONTE, (ASAPH.1,JSS) 
- En'l conscquencia da e::scassez abso
luta da farinha de trigo no comercio 
local, a Federação das Industrias e 
o Sindicato das Industrias de Panl
fica.ção tomaran1 as devidas provictell
cias no s-entido de atenuar. os efeitos 
da crise de abastecimento. Tambem 
dirigiram um apelo a Central do Bra
sil, para que seja mals rapldo e efl
clcnte o tra.nsiiorto daquele produto. 
Respondendo á .esse apelo, a diretoria 
daquela ferrovia acaba de comuni• 
car quo foratn providenciadas as 
medidas necessarlas para a norma
lização no trafego. 

, CONYE:SÇ:1.0 DI<: PREFEITOS 
EJI lllINAS 

BELO HORIZON'.l.'E, (ASAPRESS) 
- Consta quo o governo n1ineiro 
1nandou reservar aposentos en1 <li
-versos hoteis · da cidade pa1·a grande 
numero de p((ssoas, por conta· do go
verno· do Estado, os quais passarão á 
sua dlspos1~ão a partir de· ó de abril, 

Par.cce tratar-se da convenção dos 
Prefeitos Mumclpals, durante a qual 
será lançada oficialmente a candida
tura do general Eurico Gaspar lJu
tra. ·os 1neios ben1 infortnados dizen1 
que foram convidados todos os Pre
feitos nlineiros, en1 nun1ero de tre .. 
zen tos, os quais virão acornpanhados 
por cinco pessoas de cada 111unic1pio. 

Ao que consta, a Convenção serâ 
reaHzada no dia 7 de abril. 

PRUIEIRA CLASSE Elll VAG,\O 
DE CARGA 

BELO HOlUZOXTE, (ASAPHESS) 
- Um matutino local publica uma 
noticia, segundo a qual os passagei
ros de um trem do sertão telegrafa. 
ram, de Sete Lagõas, á reda~ão do 
jornal, pedindo para que mandassem 
um reportar e um fotografo, afim 
de que os ·1nesmos testemunhassem 
um caso quas, inacredltavel. 

Os reportercs foram envia.dos â 
estação da .Central ,e, depois de ,1ua
si quatro horas de espera, verificu
ran1 que n1ui tos passageiros, que 
haviam adquirid'o passagens de pri
n1cira classe, ·foram obrigados a 
viajar em ·um vagão de carga. 'l'aJ. 
acontecimento - comenta o referictu 
jornal - patenteia o desleixo · da 
Central dQ Br_asil para com os. trens 
do sertão 1nineiro, o que tem trazido 
grande descontentamento. 

RIO DE JA,NEIRO 
l\'OYO PREP1"l'rO 

PETrtOPOLIS, (ASAPHESS) 
Ainda esta semana será nomeado o 
novo Prefeito desta cidade, recaindo 
a escolha sobre o snr. Lup<ercio 
Santos, membro do Conselho Adini• 
nistrativo do Estado. · 

PAR'\' 
TNUNDAÇôES NA FACULDAD~ 

DE DIREITO 

BELEM;. (4SAPRESS) - -Sób o ti
tulo "Córrem perigo as vidas dos 
professor és- e· alunos da · Faculdade 
de ·Direito do Pará", a "Folha Ves
ºpertina" notlctà. qu_e o predio daque
la Faculdade encontra-se em más 
condições, pois "'ª parec:J.,.o! -ameaçam 
ruir e durante as chuvas as salas fi
cam alagadas, Foram pedidas provi
dencias á Diretoria de Obras Publi
cas e DE>partamento de Educação, 
sem· que tenham sldo tomadas as 
providencias 11ecessarlas. Varios pro
!essorcs tem recusado dar aulas; 

GO s 
POPULAÇÃO DO ESTADO 

G-OIANIA, (ASAPRESS) - ·segun• 
do estimativas formuladas pelo Ga
binete Tecnico do Servlço Na.clona! 
do Recensea1nento, co1n base nos 
resultados da ultlma operação· censt
taria, a população do Estado de 
Goiás, em I.o d!! janeiro de 1946, era 
de 907. 800 habitantes. 

COilTEZÍAS· 

GOIANIA, (ASAPRESS) - O In
terventor Pedro Ludovico visitou, 
por h•termedlo . do _coronel Benedito 
Albuquerque, chefe de sua Casa Mi
litar; o snr. Domln~os Velasco, · ex
deJ)utado por Goiâs e que veiu arÜ
Clllar as forcas politlca·s da oposl
cão em prol da candidatura· do ma
jor brl11:ade1ro Eduardo Gomes. 

CEAR A' 
DEllllSSõES NA LilllPEZA 

PUBLICA 

FOR'rALI,;ZA, (ASAPRESS) - Te
ve pesslma repercussl!.o nesta Capi
tal a atitude da.· Prefeitura, que de
mitiu todos os empregados da Limpe
za Publica, que ha dias delxàram cte 
trabalhar, por não ter a munlcipali~ 
dad·e cumprido com a sua promessa, 
de aumentar os seus miseraveis s·a
Jarlos.- O ato do Prefeito foi recelli
d9 com a maior · repulsa pelo povo, 
pois Velo lançar a mlseria centenas 
de familias. Muitos dos exonerados, 
exercla.m cargos, ha mais de s e » 
anos. 

MARA··N-HAO 
O CONGRESSO ECONOllICO 

DO OESTE 

SA.O LUIZ, (ASAPRESS) - Os jor
na.is se ocupam do proximo Congres
so· Economico do Oeste, a realizar
se em Goiapia, Nesse certame, o Ma
ranhão defcncleré. grande numero d;,_ 
problemas relacionados cÔm a vida 
rlbeirinha do Tocantins. 

i 

ZEBUS' PARA O JIIARANHÃO 

SÃO LUIZ, (ASAPRESS) _;_ A As• 
soclação Comercial recebeu um _ te• 
legrama ·do Trlangulo · Mineiro, Infor
mando que ·no proximo mês de mal_o 
será enviada para· o Maranhão, uma. 
leva de reprodutores zebus; que Se• 

- rão vendidos a preços mod.icos aos_ 
criadores maranhenses. · · 

PARANA' 
A F'UNDAÇAO . DE UJII ."l'AR,,. 

'l'IDO OFICIAL" 

' CURITIBA, . (ASAPRESS) - ouvi
do sobre o momento polltlco e qual 
a su_a impressão a respeito das can
didaturas em .foco, o Interventor Ma
nuel rtibas não quiz se manifestar, 
alegando. na.da ter para· dizer,, e :trl
zando que não havia recebido "ne
nhuma. comunlcação oficial relativa
mente li.s .candidaturas". - Interpe
la.do sobTe, se o governo cogitava· de 
fundar um partido oficial no E8ta.
do, respondeu o sr. Manuel R,lbas: 
- "Certamente, se essa for a orien
tação do governo". 

SCIENTIFICAMENTE. 

AS SUAS fERIDllS 
• Pomada eeccatlva Sdo Sebcistido 
combale sclenllflcamen1e iodo • 
qualquer afleccào cutaneo como 
selam; Feridos em c;ieral. Ulceras. 
Chagas antigas. Eczemas. Eryslpelo, 
Frieiras. Rachas nos pés e 00$ selos. 
Espinhas Hemonoldes. Quelmadu· 
ros. Erupcões. Pie<· los de mosq,i110& 
e losectos venenosos. 

r --~-
. !!~,,.~~!~!_!~~,! 

~ SÓ PODE YAZER BEM 
~ - . 

NOTlmAs·oo INTERIOR 
,.:,·<.e1 . .,,; .. · 

SOR"OCABA 
t.EQtONAFUO no dia J,o: de. março o-Curso. de For. 

ESPIRITO. SANTO- àraiias a ·Deus é ira.ncie'. ·a procu. mação· para ;congi·egados: màtTà:nos, 

sEa,'ito'"11.fELÊGÍfa.FÍ:Co : .-. 
' ::i-) . •; -~·~'' i ;, ·"'·-~ -<: ,i,' ·;:;.·; -_. -. ·.-. 

,rà do nosso. jornài. Atua:lipente, rrL' que fúncnniará no predfo "A!;ão' êa_ 
niêioil~-~é a distribuição iià po_rt~ · i!.t : toliqa ". ,P.l~~-!'l ,curs\) J_erá a coopera!";fto 

' ' Cat·e·dr-;;-1 oferecendo a. Représent.'l. _ -, do '--'R-_êvfüô:~_.-f'e·. s'-.Franc'iiie_'o Liri_o d_e 
VITORIA:;.· '•(,A55'\::?R.lmolS-)""::c:.;.., ,,1<,or,:· "'' ' · AI d t " S 'O "ãÓ lo.cal, um donativo ao,s_ ,P_ o.bres '. mei a, vice.rei :°1'· : ,-,.._o emm\1,11 Inaugura\!~ o sçi·vlço ,t.eJ:egiõa.fico::~ja,• ·: " - Menor 

ra o municipio de Sabino ·l'essoi,.~, .. -.. de -s: Vléente, em retrib~lção dos. __ ti·a~_ · . , · ·,, _ 
e t P • ., 111 bal"'_o·_ s .. ·aux111·ares ·qud desen_v, olvem. - . --:-, ,As. a,i:tl_a, s, sã.o . claaas todas as omp:J.recev ... ao,_, a '?:, o., T.?.~!l_l,O. •.. U.f u Q 9 30 h I , 
nicipal, a!em ___ do _diretqr., ,_dos \,:or~ : . as ~PlllJl. Damas de S. Vicente.. . qu!ntas_-feiras às J ., . ·. ,_ s. na sa a (,a 
relos e 'l.'elegl'.:i,fó_s --~ jii,rf!!Ji. ,.oü,tí-a,!l, .. :. · ····' ·S"'MANA SANTA C. M.--:- Homem;. 
aut-Oridádes, · ' · · · · · · · '""' 

B A I' A 
UIPHA"rICAVEL A BARRA 

DE ILHEUS 

SALVADOH, (ASAPHESS) - São 
pé::;sin1as as condições em que se en
contra a barra de llheus. 

A Associação Comercial da Bala 
dirigiu u1n apelo ao Departainento 
de Porto_s, lllos e Cana.Is, no senti
do de melhorar as condições , daquele 
escoadouro, que não permite a en
trá.da de navios de grande calado, 
causando. assim, grande prejulzo 1' 
si fua.~áo econorni ca do Estado. 

Rio Grande do Sul 
AMPARO AOS FLAGELADOS 

PELA SECA 

PORTO ALEGHE, (ASAPHESS) 
O Governo do Estado assinou um de• 
ereto-lei abrindo u·m credito especial 
de Cr. S l. 000. 000,00, destina.do ·a 
amparar os {]a.gelados da prolonga• 
da seca que está assolando det0 rml• 
nada,, regiões do Estado. A 22 do fe
vereiro Ja ti_avia sido aberto um cre
dito especial com o mesmo fim, ele 
cr. S 2. ooo. ooo,uo, porem· essa quan
tia, dados os avultados prejuizos so
fridos pelos populações rurais, tor
nou-se insuflei.ente, pelo que,. foJ 
aberto novo creà ito, destinado a. cus
tea.ç as despesas Imprevistas com 
obras publlcas, visando tambem au
xllla.r as pessoas sem recursos, v!·tl
mas da seca. • 

Ô.s.: proveàores srs. Major Soares . e_ 
Cel. Vicente Amaral já publicaram · 
o programa das solenidades, estall-. 
do .escolhidos os seguintes oradoras 
para as princ:pais solenidades: En_ 
contro de domingo de Ramos, fala_ 
rá o Revmo. Pe. Arlovaldo Luiz de 
Oliveira do Clero A1;quidiocesano de 
S. Paµl~; no .Lava0pés; quinta.feira 
santa,. Revmo. Monsenhor Francisco 
J.. Cangro, Vigarío geral do Bispad,; 
Sexta.feira. Santa, .o sermão da Pai_. 
xão será do Exmo. e Revmo. Sr, Bis
po Diocesano; no Encontro, de do_ 
mingo de_ Pascoa, o Revmo. Pe, Luiz 
Almeida. Morais, diretor diocesano do 
e11Sl110 teligioso. 

- Tomará parte o coro da. Cated!'al 
sob a direção do Revmo. Pe. .To~sé 
Zanola; e, por gentileza -especial rlo 
sr. Comandante do 7.o B.C. tocará 
a Banda· Musical dos militares. 

CURSO DE RELIGIÃO PARA 
PROFESSORES • 

Inaugurou-se há pouco, sob os au!!. 
picios da diretoria diocesana do-. E'n. 
sino Religioso, um Curso especial de 
Religião dedicado aos srs. Professo. 
res dos Estabelecimentos de ensino 
da· ·cidade. Funciona no pred:o "Ação 
Catolica ". 

FESTIVAL DO 7,o B. C. 

"VIDA CATOLICA" E "MOMENTO 
RELIGIOSO" 

"Vida. Catol:ca" é uma secção es
pecial· publicada · diariamente . no 
"Cruzeiro do Sul", e que traz, além 
de tim comentario interessante e 
oportuno, farto noticiario local; "Mo. 
menta Religioso" são os 15 minutos 
que a Radfo Club-e de Sorocaba, to. 

· dos os domií1go·s ,irradia, · fornec_endo 
noticias do mundo, do Brasil, do Es. 
tado e da cidade. · 

- Por. estes meios o povo catolL 
co so1·o'cabano . está constantemente 
informado da sua· vida catollca. · 
·- Os· comenta.rios evangelicos do 

"Momento Religioso" são tirados do 
Legionarlo. 

Instituto Moderno 
Fundadó em 1917 
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DACTILOGRAFIA 
TAQUIGRAFIA 

O Melhor Ensino 
- Pelo Menor Preço 

DR. DURV AL DO Ll-
VRÀMENTQ ·. PRADO 

llldicador Profissional 
Pleno ex!to alcançaram · os -festi. 

vais organizados pela Comissão de 
Teatro da Ação Catolica, e promovi_ 
dos pelo Grupo· Dramat!co do 7.o B. 
C. em favo1· do acabamento do predio 
da "Ação Catollca", !ia Catedral. 

FEOERAÇÃO MARIANA 

Clinica de molestias dos. olhos -
Cirurgia ocúlar - Cons.: Av. !pi;. 
rauga 313 (8.o andar) - teL: 

·4~4581 - Res.: Av. Angelica 1408 --------------------..;... ___________ _ 
~ D V 0,G A- D OS 

Dr. Vicente Melilo 
Praoa ·12à Sê, 23 , 2.0 andar • Sala 248 

Dr. -Piinio Corrêa . de. Oliveira 
Ruà Qulntlnó · Bocaluva. 176 .... 8.o 

.' ndar - Sala: 823 Têl.: ·2°7216 

Dr. Francisco P.· Reimão 
Helmeister · 

Ruà. Sllo bento. 2i4 - 1.0._ andar 
Sala. 3 ~ . Tll, 2~1543 s._ PAULO 

Dr. Carlos Moraes de Andrade 
Rua Benlamlm Const.ant, 23 • &,o and. 

Sala 88 ..., Tel.1 3-1986 · 

MEDICOS 

· Dr.· Vicente. de Paulo Melilo 
, . C:llnlca .Hedka 

Cons.: R. Ma.rooni, 84 - - 6.o andar 
f Apart.o ~3 - '1'el.: 4 ·8f · 1 
1_~es,1 Av. Agua Branca n, 95 

~lu 6.•H.lll 1 

Dr._ Camargo Andrade 
Doençn• de Senhorn• - l'arto• 

operuçllea 
Da Ben. Portu~uesa e da Maternidade 

de !:l. Paulo · 
ConP.: R. senador b'e1J6 n. 205 

'l'~l.: ·2,2741 - Das U ãs 18 hora.e, 
Sabado: Das 10· ás lll boras · 

Res,: Rua- Rà.tael de Barros, 457 · · 
Tet.: :7.4&68 

Or.- Hugo Dias, de Andrade 
·Tratamento 1,re-natnl tdu crhmçn e 
da gennnte, do· -pano e· da lactuçlio) 

· c;ons.: rua Libero Badar6, , 37 - da.s 
,15 á.s 17 h.;, - 'J.'el., 2-2270 - Res.: 
rua 'J.'homê de Souza., 617 - das 1s· 

. 11.s 20 hs. - Te!.: ·5~0565 

Dr. Cele_stino Bourroul · 
Res,1 Lgn, 1:1. Paulo, 8 - 'l'el.; 2·2622 

Cons.: !tua 2 de Abril, 285 
Das 3 11.8 8 lloraa 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

DO H0Sl'l'fAL DAS Cl.lNJÇAS e 
SANA'l'OHIO 'SAN'l'A 0A'J'ARINA 

01.Htl.HUI.A "IJAS V IA!:l ~ILI A0

HlllS 
Cons.: !tua Marconi, · U - a.o andar 
Fone: 4-8711 - Das .14 li.e.· 16 . boias. 

.R_!~l~~la: A v •. ~e.cae~bO, l~~· · 
· . ili'J!~tl G.•J62i 

RAIOS X 

Dr. J. M. 'Cabello Campos 
iu:uwo RAIJIOÜICH!!'l'A 

. Rádlo•l>lni,,:nllsthma - lil:snmea 
ftudlollli;ko• a domlo,111(> 

Oons.: Rua Marconi, 94 (.11:dlflclo 
Pasteur) 2.0 and. - 'l'el.: 4·0666 

Res.: Rua TUDI, 693 - . Te!.: 6,4.Q4l 
São Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende fltho 

Medico homeopata da e. A. t'. __ da 
.Sorocabana. Diretor clinico do Am
bulatorto Homeopatteo do carmo. 
Cnns. ! R. Senador il'e!Jõ,c 205, teleto
nê, 2-0839. Res,! 8°6471. M11rcar ho
ra. da.a 8 ãs 6 '·lloras pel1> tel.1 2·0889. 

ENGENHEIROS 
, Amador Cintra do Prado 

llln"enbelro Ar~ulteCo 
ArQultetura re.'lglnR enleglos, retl• 

den0l1111 coletlve.a 
;Jitull Libero Badarr., 46-1 ... São ,l?.&uJo 
--- ... - - U:el.1 :M3l3 - ··-

. • 

O Revmo. Pe. Francisco Ribeiro, 
atual diretor da Federação instalou 

te!.: 5-9275 

EMPRtZA AUTO • VIAÇÃO 

S. PAULO SANT_OS LTDA. 
Cr$ 20,00 

Onibus diariamente ele hora em hora entre S Paulo • Santos 

SANTOS 
tua do Comercio· N.° 32 

· Fone: 4"'3676 , · 
Rua· 

S. PAULO ..... 
Mauá N.0 670 
· . ,Fpne J · ~7'/'lr 

OA QUESTÃO RELIGIOSA --
I 

Luiz 'd e Barros 
Não. ha certa.mente na · historia do 

Bra.sll epiwdio a.Jgum que evidencie tan
to a vida, da Igreja, e as numerosas per
seguições de _que tem sido vitima, -como 
a. questão religiosa de 1873. Aconteci
mento sem precedentes em nosso· pais, 
tão rico de ensinamentos e fatos su
gestivÓI!, encerra todo um mundo e pro
. blemas, de covardia. e. de herol.•mo, de 
abnegação e fraqueza., e enfim as tor
ça.s do mal oo'mpre em luta com a dou
trina catollca. 

* * * 
Na epoca da. independencla, ha tttn 

primeiro choque entre catolicos e, ma.
ÇOllS; o' Padre Luiz Gonçalves Pere
reca, nome que não devemos esquecer, 
e que viveu de 1767 a 1844, . atacou a 
maçonaria em numerosos opusculos e 
}lanfletos, como o Antidoto Sa;Jutlfero 
e outros, sustentou polemica com o Pa
dre Feijó a respeito do celibato clerical, 
e escreveu uma historia. do Brasil do 
tempo ele Dom João VI, em que ha mui
tos detalhes interessantes. Sincero, ç_o
rajoso e leal, propugnou ardorosamente 
a nossa lndepeudencia, ma.'! é notavel o 
fato de ter sido adversaria da maçona
ria, numa epoca em que nem o pro
prlo Clero evitava o pernicioso convlvio 
das lojas, ~mo o Padre Januário Bar
boso, Sampaio e Monte Alverne, Frei 
Caneca e numerosos outros que · seria 
ocioso citar. 

* * * 
A situação da sociedade bras!:Jelra 

apól; a. !ndependenci.a, a.pesar dos pro
testos do Padre Luiz Gonçalves dos San
tos, e da atitude de . Calrú e de Bernar
do P.~relra de Vasconcelos, era tlê com
pleta ignorancia do problema maçonlco 
e das questões mais vitais. Oliveira. Li
ma observa: "membros do .. Clero 
pertenciam à maçonaria e nela desen
volviam clistlnguid.a, atividade, e _ o . ca.
rater politlco dessas sociedades tinha se 
distinguido um pouco do seu ·cara.ter fi
lantroptco. De anti-religiosa por natu
reza passara a irreligiosa. Mentores de 
irmandades e de ordens terceiras, . fi
guravam entre os irmãos das loja.s, sem 
por Isso enxergarem . lncomt?atibillda.de 
com as suas crenças. D. Pedro I ti
nha sido iniciado com o nome mexica
no de· Guatimozim, quando Principe Re
gente, chegam a grão-mestre. O es
ph·!to revolucionario tinha ·gradualmen
te desaparecido, mas persistia. com tra
ço inde!evel certo esplrito avançado, que 

,podia ser grato ao Supremo Arquiteto, 
mas que não o era à Curia Romana. 
solire alguns espiritos, não raro exerci.a. 
apelo o . Íeltio misterioso . e teatral 
que as lojas tinha. habilmente conserva
do, em muitos outros falava a conve
niencia de um amparo mutuo. Senti
mento ate1Tador tinha deixado de ins• 
pirn.r e o governo do )lais bastante se 
recrutava. nas suas fileiras, em que fra
tE:rri~vam os dtfel'lSores: do. trono. com. 

. os democratas e os carolas de procissão 
com :-os· tibios ·e- até ós irreverentes". 

·* * * 

certa. \;~mpanha. anti~religiosa toma
ra vulto. durante. o Imperio,. sendo seus 
principais autores o general iosé Ina
cio cíe Abreu e Lima e ·Joaquim· Salda
nha Marinho, o: maior panfletario intl
catolico, que teve o Brasil. 

* * *· 

O final da guerra do Paraguai, o so
cialismo que agitava a Europa, a · ansia 
de retorlll.t.'l, o materialismo juridico 
provocado pela fl!osofia positiva e evo
lucionista,' a propaganda, do abolicionis
mo e da republica, agitando todo o ce
narlo do pa.is, criou uma nova mentali
dade, que foi desviando insensivelmen
te suas Idéias do catolicismo e da 
ordem imperial, que até então dirigira 

· o Brasil. 
A religião e o patriotismo, os dois sen

timentos que haviam impulsionado nos-· 
sa mdependeucia e baluartado o" roman
tismo incipiente, 1ngenuo sim: mru; pro
fundamente espiritualista, foram subs
tltuidos por novos quadros e novas 
perspectivas: Ia-se deixando ele crer e 
de afirmar. Como observa Oliveira Li
ma um cosmopolitismo galante ia dis
solvendo a feição nacionalista. E Ma
chado de Assis teve a!gwna razão em 
descrever seus personagens, comó o fez, 
ceticos, gozadores da vida, Indiferentes 
entre o bem e o mal, _homeu~ enfim que 
desconheciam a verdade e a rellgião. 

* * * 

Pllde parece~· a muitos que fof ll 
união da lgrejc e do Estado, que gerou 
a quistão · rel1ªiosa. de 1873. Engano 
completo. Essa união, sem o concurso 
das sociedades secretas, ja.ma.ls · ocasiona
ria um conflito dessa natureza, pois "na 
Italia, na Alemanha e 11a · Suiça, sem 
ela, perseguiram-se Padres· e Bispos. se 
amanhã· dominasse entre nós um Calles 
qualquer, o Brasil poderia desencadear 
outra persegulção, sem ,utra lei que a 
Constituição. Nunca faltarão argumen
tos à má vontade", reconhece o nota
vel estudiooo da questão · rellglo.sa, •que 
é Frei de O!lvola. 

Efetivamente, se nos lembrarmos que 
após a republica, certo numero de es
critores e falsos juristas preconizou a 
supressão de comunidades rellglOSàS pe
lo reconhecimento que prestavam a auto
ridade fora do Brasil. vemos que ha' to
da à "razão nessa afirmativa. Não 
deu muito trabalhe;, provar que essas re
lações eram puramente espirituais, co
mo o demonstrou cabalmente a grande 

· figura do mundo jurldico do pais, que 
e Clovls Bevilaqua. Não havia mais pa-
. droado. nem placet, nem recurso à co
roa, mas em compensação '.' a má . von- . 
ta.de" era rl9 sobra, e observe-se que se 
poderia ter feito. então, uma segunda 
questão religiosa. Interpretando apenas 
o Codigo .Civil, e recorrendo mais uma 
vez à soberania e à Integridade do pais, 
como a maçonao:l.a havia feit9 em _1873 .. 

Nessa epoca lutuosa, a par de gran
des covardias e acomodações, houve . 
gestos, atitudes, protestos e deflnlçõe~ 
nobi!Lss!mas. o dr José Soriauo de 
souza,, escrevia uma notaveJ defesa de 
·0om Vita.l Intitulada "Considerações 
sobre a Igreja e o Estado", e em carta 
12 l!(}l;l,a,dQt ~11,c?,ri~ ~~ QQi,s' V~ç.Q.n~· 

loo, falava sobre a necessidade de or~ 
nização de um partido catollco. 

· Em toda.· .essa questão, qual seria. à 
posição de D. Pedro II? o Imperador, 
em primeiro lugar, deve ser visto como 
uma expressão de sua epoca, qua.nto à 
formação religiosa.. Tivera uma educa• 
ção ~sp!ritual de.scuràda, é' as idéias da 

. epoca lhe foram _ministrada.s de envol
ta coni algumas noções religiosas, vagas 
e imprecisas. Um Ilustre historiador 
pondera a. respeito da, epoca. da questão 
religiosa e do Imperador o seguin• 
te: "os maçons dominavam a politica, 
a religião é o góverno. D, · Pedro II 
educado quasi sem religião, regalista e 
liberal· galica.no como os soberanos 
do seu tempo, não. enxergava. o perigo 
que essa questão entre a Igreja e o Es· 
tado, suscita.da. peia maçonaria, repre• 
sentava para os destinos da. monarqui_a.. 
Parece que o Imperador apoiou mes
mo o gabinete Rio Branco na persegui• 
ção religiosa. 1l: a opinião de Joaquilll 
Nabuco" . 

ouvêtri Lima. mostra a relação exis
tente entre a religião e o cientiflcismo 
da epoca no!! seguintes termos: "O Im
perador educado nos preceitos da Igre
ja, nii.o era de fato clerical, nem tam
poucp . era beato. Foi mesmo frequente
mente tratado de voltaireano; mas s. 
comparação não pode Ir alem do seu. 
comum delsmo, não compartilhando 
D. Pedro• u· da malevolencia testemu• 
nhada, pelo filo.sofo contra. L'lnfame, 
como chamava à. Igreja. Não era o :;o
berano um catolico pessoaamente prati~ 
cante ou melhor dito militante: comó 
chefe de Estado tinha contudo · que par• 
ticipar em certmoni.aS oficiais do culto. 
Diferente e até generoso nos seus atos, 
era, porem, emancipado em suas idéias 
ou pelo menos independente, como re
corda ~ilío de Magàlhães, que }lor 
Isso o trata. de "catolico livre pensa.~ 
dor", como já. o tratara Joaquim- Na• 
buco de " ca.tolico limitado". Queria, 
por exemplo, combinar o evolucionwmo 
com o provldenciallsmo, como outros ' 
queriam combinar achados "cientificos" 
com tradições bib1ic(!.8. Para ele eram 
estreitos os ·limites· da. razão hum.a.• 
na e por Isso admitia. a elaboração me
tafisica. e. não arredava o sobrenatural. 
Tambem na. base da religião enxergava. 
a moral "condição de lnteJigencia ". 
Num de seus belos conceitos, belos co
mo· suas poesias, porque se não conti
nham primores de estilo, encerravam· 
sentimento, que é o perfume da 
produção literaria, . escreveu que não se-· 
parava' a fé da esperança, inseparaveis 
da humildade cristã, nem da caridade, 
!ncompa.tivel com a intolerancla pagã". 
Esta. apreciação indica positivamente o 
estado religioso de nossa soc!eda.de 'e de 
seus dirigentes em 1873. 

* * * 
Na historia do Brasil, podemos assl• 

nalar essa luta. _multlssecUlar da Igreja, 
· ,'.De .um lado, · os defensores · dá. fé, em 

oposição aos revoluciona.rios sociais, po
. 'líticos ou religiosos. Na independencia, 
-o Pe. Luiz Gonçalves dos santos, o .vis- -
· concie · de Cairú e Bernardo Ferei;a. de. 
-Vasconcelos enfrentando o Padre -Feijó. 
· Na questão religiosa., os defensores 

de D. Vital, Zacarla.s -de Góis e Vascon
celos e Candido Mendes de Almeida, os 
juristas Monte Junior e carlos :Per
digão, defendendo a justiça espoliada., 
Em ·campo opOsto, Abreu e Lima abrin
do a questão e Saldanha. Marinho 
.atacando os dogmas. ' Na justiça; em 
contraposição à sentença odiosa de con
denação ile Marcolirio Brito Mei,sias do 
Leão e Chicharro d.a Gama., o protesto 
energico .e vivaz de Manuel Ina
cio Cavalcante de Lacerda, barão de 
Pirapama, o unice juiz que não man
chou. a toga, considerando 11111<' o p1·0-
cesso e incompetente o tribunal, e o 
promotor de Olinda, Braz Florentino 
Henriques de souza, pedindo demissão 
para não subscrever injustiças e ln• 
famias, 

No . Conselho do .Estado o regalLsmo 
de Souza Franco- e · Bom Retiro em cho
que com as afirmações de Antonio Pa.u
lino Limpo-de Abreu, visconde de Abae
té, que condenou energicamente a ma
çonaria e verberou todas as socie
dades secretas. Em outros .setores, o 
barão de Ma.maré, Tito Franco e Fran
klin Tavora enfrentando Antonio Ma
nuel dos Ro.ls, Figueira de . Melo 
Firmino Rodrigues da Silva, Pedro Au~ 
tran. da Mata e Albuquerque, soríano de 
Souza, Joãp Mendes de Almeida, Fer~ 
reira Viana, Leandro Bezerra Monteiro 
Paulino de Souza Junior, Andrade Fi~ 
guelra, souza Amarante e 0·1tros que 
sempre defenderam os direitos da Igreja. 

Ha uma constante em nossa historia. 
A abolição · do celibato clerical, preco
nizada na regencia, a questão religiosa . 
de 1873, a questão dos frades de São 
Bento, a polem1ca de 1896 do grande e 
inesqueciyel Carlos de Laet com Ma• 
cedo Soares, grão mestre da maço-

. nana e enfim os numerosos e.contec!
mento.s Je nossos dias. No espaço e 110 

· tempo vemos indivíduos que rendo ape
nas simbolos .de idéias e de insti
tuições, durante toda a vida. combate
ram a Igreja .e procuraram ba.idada
mente aniqulla.r a sua .influencia., e ou
tros que a defenderam lntránslgente
mente, no- lar, na escola,. no parlamen• 
to, na imprensa e no carcere, afirman
do as verdades que são de todo." os dias 
e as modas · que são as de todas as 
epocas. 

Temos que continuar essa luta, ani
mados dos mesmos propositos dos . que 
Jamaill falsea.ra!n a tradição na.clona!. 
E .havemos de impor o programa 
da. mocidade moderna. o cocllgo do se
culo XX, qae se resume em espiritua
lismo - na literatura, naclonali.smo na 
patria e catolicismo na sociedide! 

TANAGRAN 

·11 Otimo fortifican• 

te feminino 
~ .. 

Formu1, do Dr. 

,. ' .., . 
Tepedino. 

~/ Mercê - ' de seus bonno• 
nf0:5 especial! l'anagran remoça 

a mulher. 
·""'-~- \ 
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TANQUES. AM.ERICANOS . EfETUAM AI l RAVESSIA ao RENO EM NOVO , PONTO 

frente 
Reno, 

:Kesselring, ·O camp·eão 'da guerra defensiva alemã, assumiu o comando na 
~cidental - Os exercitos de Montgomery alinham-se ao longo do Baixo 

· ~r_<>nto~ para iniciarem gigantesca ofensiva Prossegue inalterado o avanço_ am~· 

. EST.QCOLMO, '(Reuters) ._ "Uma 
~ormação de choque de tanques. an• 
fibios no1·te americanos àtravessou 

· " Reno, nas proximidades de Opre• 
·nhelm. âs ultimas hbrà.s da nóite 
·de ontem" - informa a agencia on. 
·cial alemã DNB, que acrescenta: 

"As unidades americanas foram 
.destruldas, mas algumas delas con
seguiram permanecer na margem 
oriental .do Reno. 

Acresceu tou a · agencia al~mã que 
o cruzamento do rio to! r~alisado 
sob· a cobertura. de feroz fogo de ar~ 
-tilharia e nevoeiro arti!ic!al. 

SPEYER C()NQ,lJISTADA. 
Qt:JARTEL GENE:RAL DO 3.o 

EXERCITO, (Reuters) - Speyer, 13 
quilometros · ao sui' de ·Ludwigshaven, 
foi hoje conquistada pelas tropas do 
3.o Exercito apôs um ···avanço · de · 8 
quilometros. 
KESSELRING NOMEADO . CO!IIAN• 
DANTE NA FRENTE O_CIDENTAL 

SUPREMO Q. G. ALIADO, · (Heu• 
ters) - De Montague '.i'.'ayl.Ór, corres
pondente especial ...:.. O· marechal de 
campo Albert Kesselririg, campeao 
germanico - da gue-rra defensiva na 
ltalia, foi nomeado comandante che
fe das forcas : alemãs. no oeste, em 
substituição . a von Rt,mdstedt. A 
maior -significação se atr/bue no Q. 
G. do marechal Montgomery _a essa 
comunicação revelada no momento em que as forças ~ombirià.das tatl• 
cas e de bombardeio àtlngem o· "c!l
max.'' de· seu assalto·total· contra os 
objetivos germanicos a .leste do He

,no, ·quando .os aliados se aproximam 
das grandes e.Idades e centros de ro• 
mm1icação do Relch central e quan
do- Berlim espel'8, que ·seja lançada 
dentro em pouco u111a grande ofensi
va no curso inferior do· Reno. 

A agencia noticiosa alemã Informou 
íJUe um porta-voz militar do. "\Vilbel
mstr:asse" declarou .que o Primeiro 
Exercito canadense, o Segundo Ex·er
cito brita.nico e considera.veis ele• 
mentes do Prlmel.ro Exercito norte· 
americano, encontravam;se em Ünha 
no curso inferior · do Reno, entre 
Dusseldorf e A,ruhém, numa frente 
de 90 quilometros, prontos ·para in
tervir na ofensiva. 

Do lado do rio em que· se enc.on• 
tram as tropas de Montgomery, uma 
cortina de fumaça que se estende 
por 64. quilometros oculta todos os 
movimentos da tropa, segundo infor
ma a mensagem que prócede da 

. frente do· Segundo Exercito. 
Mais ao sul, a cabeça de ponte. de 

:Remagen foi ampliada e agora mede 
50 qullometros, aproximadamente, de 
comprimento, tendo as forcas· da _ca• 
beca de ponte cruzado o rio Weld, 
em Neuwied, nove quilometros· a no
ro~He de Coblenz· e cerca de· um ,qul· 
lo1i, .. tre1 e}o ponto onde este rio n 
lança ·ao Rerio.· . 
· N<;i' J:l'o!~ão do Sarre. os remane~c~n

tes do· VU e do Primeiro E~erc1io$. 
al~mã~ii -1ncontra.m-se amontoados 
na. margem do Reno, onde oferec!!m 
magnifico objetivo para os av'i1ies. 
aliados. 

Mais par<L o interior, 4. 000 · ale• 
mães encontram-se em franca retl• 
r-ada' com as for·ças do general Patcli 
perseguindo-as de perto.· Num can• 
to do bolsão, os alemães lutam cte• 
sespera.damente para man.ter aberta 
a. unica brecha de fuga para· o -Heno. 

Durante todo o dia, -at:úiues aê'reos 
niassiços .martelaram os pontos 'for· 
tes álemães de Franckturt, ao. norte 
do Ruhr. Todo o trafego que se faz 
á. retaguarda do ºfront" german!co, 
deanto dos exercitos do· marechal 
Montgomery, foi paralizado e para 
todos os efeitos o Ruhr ·rol isolado 
dei resto da Alemanha ocidental. 

·;PJêtESSAO AMElllCANA NA CABE• 
ÇA -DE PON'l'E Df,J Rf,JMAGEN 

LONDRES, (Reuters) """.'. A agencia 
-na:zista D.N.B. informou esta ma• 
drugada que a Infantaria. nort'e-ame• 

· rkana da ·cabeça de p'onte de . .Reniá· 
ge.n, no Reno, aumentou sua p.~essão 
para conquistar a mar:\'em norte do 
riÓ S!eg. . · ,i, 

Os norte-americanos · estavam com 
,ap·oio de c·ompactas baterías de art1· 
lharia movei e grande apoio aereo. 
Segundo . a informação nazista, o a ta· 
qu_e nQrte,amerlcano havia sido con• 
ti(lo ao ·sul de Siegburg·; · 

"J"ARECSJ\I ES'l'AR. VOMPLE'l'OS" 
ESTOCOLMO, (Reuters). - Anun

cia.ado duelos de artilharia atra. vés 
do Reno, na frente de Íliontg.omery 
pelo segundo dia consecutivo, a· agen• · 
eia noticiosa alemã . declarou, esta 
:m<1nhã que os preparativos das for· 

ri cano a leste . 'do Reno 
ças aliadas para o cruzamento do 
Baixo Reno "parecem estar comp!e, 
tos". 
l\'EUSTAD'l' LDIPA DE INIJ\IIGOS 

PARIS, (Reuters) - Neustadt e 
Answeiller foram llmpas de forças 
inimigas - inforn1a-se oficialmente .. 

ES'l'RITA CENSURA. 
NOVA YORK, (Reuters) - Cltans 

do um despacho da frente ocidental, 
uma. en1issora local anuncia que un1a 
censura estrita foi imposta hoje so
bre as operações na frente do l:ie• 
gundo Exercito britanico. · 
lliONTGOl\IEllY PREPAR,\.-SE PARA 

ATRAVESSAR O RENO 
LONDRES (Reuters) - A informa• 

ção d.a agencia noticiosa ale111ã, .Sê• 
gundo a. qual parecem :estar comple• 
_tos os preparativos aliados para o 
cruzamento do baixo Reno, segue
·se ás déclara~ões feitas pela mesma 
fonte na noite passada, afirmando 
que "continuavam na frente do 2.o 
grupo de Exercitos de Montgomery 
os preparativos para o cruzamento 
do Baixo Reno", acrescentando que a 
oeste de \Vesel os britanicos haviam 

Plano para a socia
lização da Inglaterra 
proposto pelo Par• 

tido Trabalhista 
Independente 

LONDRES, (R~uters) - Uma pro
posta no sentido de que roupas e ali
mento.s sejam distrilmidos gratuitamen
te a todos os cidadãos em uma Grã Bre
tanha completamente socialista, foi fel
ta · pelo Partido, Trabalhista Indepen· 
dente, em ,seu "Plano Socialista para a 
Grã Bretanha" que apresentará á con
ferencia anual do Pa.rtido, a reunir-se 
em Black-Poll em 31 de março e Lo de 
abr.11. 

o Partido Trabalhista Independente, 
que representa. a extrema esquerda. do 
socialismo brltanlco e conta com três 
membros do P~,rlamento brita.nico, diz 
que alimentes e roupas são tão neces
sarlos como o ar e a agua e devem set 
gratuitos como o ar e a agua. Assim 
sendo propõe que sejam dados coupona 
com valor de compra, a todos os indl
vlduos da comunidade. 

"isso - acrescentam as declarações 
do Partido - removeria a pobreza em 
n:o.ssa terra e tornaria esta veis os pedi
dos feitos á industria e á agricultura, o 
que seria de grande· utilidade para ell•' 
minar o desemprego". 

Uma das ·condições seria que as pes
soas f~iCalllente capaz.es prestà.ssem al
·gurn trabalho de valor social. 
• No resto do plano o Partido reitera 
o sett ~ido de compfeta socialização 
da Grã Bretanha, pedindo que sejam ro

. cializadas "as eminencias dominantes 
do sistema. economico ", 3. terra, os ban
cos, as finanças em :<1das as suas for
-mas, transportes, fer~-..., iço e produtos 
qulmlpos. . As importações e exporta
ções. deveriam ser tratadas de maneira 
int.eiramente diferente. Uma comissão de 
planejamento estabeleceria quais as im
portações necessarias e arranjaria com 
os paLses fornecedores para clar em tro
ca mercadorias manufaturacias na Grã 
Bretanha. 

segundo e~se arranjo os salarlos doo 
. operarias britan'icos não dependeriam 
dos preços das mercadorias nos merca
dos externos. Se o custo da p1-odução 
das mercadorias brita.nicas exportadas 
fosse mais elevado do que o preço da;; 
mercadorias 1importadas, a diferença re
cairia' sobre toda a produção em geral. 
Essa diferença. segundo diz o plano do 
Partido, poderia ser corrigida de duas 
maneiras: Lo - através de uma ação 
internacional visando assegurar a ele
vação geral dos padrões de vlda nas 
classes operarias em todo o mundo; 2.o 
- por meio de um aumento da produ
ção na Grã Bretanha. 

Um comercio ultramarino planejaac. 
coletivamente - diz o plano - progre
diria firmemente da escala nacional pa
ra a internacional. Arranjos econo
micos intimas com os socialistas, a-bran
gendo a Europa, a Russ!a sovletica e os 
Dominios. (a maior parte dos quals es
tão se nillvimentando para a esquerda) 
e os territorios libertados do lmperlo 
brita.nico desenvolver-se-iam progressi
vamente. no sentido de uma planeja
mento economlco · internacional, em Es
tados Soclalista.5 Unidos da Europa e 
Mundo Socialista. 

concentrado numero particularmente 
grande de canhões "que estão agora 
começando a procurar localizar seus 
objetivos". 

CAIU LANDAU 
CO!I! O. TERCEIRO EXERCITO 

DOS ESTADOS UNIDOS, (Heuters) 
- De Macfee Kerr, correspondente 
especial As tropas do Terceiro 
Exercito conquistaram hoje Landau, 
na rota de fuga alemã que sai do 
bolsão entre o Terceiro e o Sétimo 
Exerc!tos. A cidade foi conquistada 
após um Rvanço de 13 quilometros. 
10.400 PRISIONEIROS E~I Ulll DIA 

PARIS, (Reu ters) As forças 
aliadas no oeste fizeram 16. !00 pri
sioneiros ·inimigos, no dia 21 ele 
março - dizem informações oficiais 
aqui divulgadas. 

NEUWJ,~ID A'l'INGIDA 
PARIS, (Reuters) !<'oi oficial-

mente anunciado que · operando ao 
sul da cabeç« de ponte de Remagen, 
as !orças aliadas· atingiram Neu,ve1<1, 
após conquistar varias cidades, ln• 
clusive Leutesdorf e Irlich, · 

GAIU 'NEUNKIRCHEN 
PARIS, (Reuters) Informa•se 

oficialmente que as forças alia<las 
limparam de inimigos a localidade 
de Neunkirchen. 

BUlSDORF E HONNEF 
PARIS, (Heute1·s) Anuncia-se 

oficialmente que as forças aliadas 
que operam na parte setentrional da 
cabeça -de ponte de Remagen, atingl-
1,am Buisdorf e limparam de Inimi
gos metade da localidade de Honnef, 
cinco quilometros a nordeste cte 
Seigburg. 
TEXTO DO co,1UNICADO ALEllA.O 

ESTOCOLMO, (Heuters) - E' o 
seguinte o texto do comunicado ale-· 
mão: 

"Na Holanda as forças alemãs fl· 
zera1n nlalograr nu1nerosas ativida
des de reconhecimento do ini"migo. 

No Baixo Heno o a.dversario ainda. 
está. r,rocuranclo ocultar seus prepa
rativos pàra um poderoso ataque e 
disfarçar seus n1ovimentos da nossa 
artilliaria por 111eio de densas corli
nas de futnata. As nossas t:·opas· eví .. 
taram ontem, novamente, que as 
Corças norte-an1ericanas cruzassein o 
baixo Sieg, no setor a Jeste de Btinn. 

A nordeste de Endern.ach o inimi
g·o conseguiu cruzar o Baixo \Vied e 
forçar sua entrada na localidade de 
Neuwied. 

Na batalha pela posse de 11.h en lsll
Hesse pelo Palatina.do da Jtenania. 
as n·ossas tropas en1 ,·iolenta luta 
travada em diversas locailda<les e ain
da, e1n 1novimento, luta1n fortemente 

-contra o in_in1igo, que ataca em toda. 
a pà.:rte com o apoio de poderosas 

. forças blindadas. As forças a!emús 
percleram a localidade de 13ingen. 

Em Mein.i; _ll.l:Í11lnala-~e v!ol.enta Juta. 
de ruas ao re(lor da ~idade.la e do t.!, 
G. do ·comandante ()a cid~de; 

As tropas norte-americanas entra
ram ern \Vorll1s. nu:1,.s pão Jograrain 
crusar o Rerio a leste de · 1,·ranlrnn
thal. Bntre as vizlnha)1ç·as de Ludsi
gshafen e· Hetzlocb, ~8 tanques in1-
t11igo$ fora111 destruf<los no decorrer 
de violenta luta défénsiva, e pouco 
in-ais alem foi sustado o avanço ini-
1nigo. 

E1n Landa.u e na floresta do pn la
ti nado as:sinala-se agora violenta.. -ba
talh. Durante o dia de ontem, pode
rosas unidades· do 7.o Exercito 11or
te-an1ericano nãO conseguiram que
brar nossas defesas orientais enl \Vi
senburg, no seu ataque procedente -
do sul. 

Na ltalia Central assinalaram-se 
ativi_dades de reconhecimento de· am
boS _os lados. 'rÍ·opas ·' paraquedistas 
ale1nãs destruiram uru baluartB ini
migo e sua guarnição. 

A luta defensiva das forças ale· 
mãs em Biaz, na · Croacia Ocidental 
continua. 

Os extensos ataques dos bombar 
deadores terroristas britanlcos e nor• 
te an1ericanos ·durante ·o 'dia; de on .. 
tem d!rigiram-·se principalmente con
tra. os bairros ·residencials de Hil
deshaim, Viena e numeros·as cidades 
da Renanla e da Westfal!a. 

Bombardeal.dores britanicos ataca• 
ram durante a noite de ontem para 
hoje as localidades de ,vmach, Pa• 
derborn e Berlim. Durante seus ata .. 
ques o lnlmlgo perdeu 61 aparelhos, 
na sua 1naioria quadrin1otores de 
bombardeio. ,,, 

De um comboio fortemente escol• 
tado que se dirigia a I\Iurmansk, os 
nossos submarinos afundaran1 seis 
navios carregados de 111aterial belico 
e suprimentos ilin1entar·es, nuin to
tal de 43· ·mil toneladas, dois des
troiers de es·colta tambem foram 
postos. a pique. Outros dois navil:>s 
inimigos num total de 14 mil tonela
dqs foram seríamente danificados 
por torpedos"_ 

ESTOCOLMO, (Reuters) - Çerca 
de 1 hora mais tarde, depois de irra· 
diar o texto do comunicado de boje 
do alto comando alemão, a agencia 
oficial alemã D_-N.B. di-vulgou o se
guinte suplemento Aquele com_un{ca
do". 

"E1n ·violenta luta defen.siva,. em 
Gdynia, a guarnição de uma bateria 
na vai situada em Prolzéndolf, foi 
isolada por todos os lados. Apesar 
de tudo, deteve o Inimigo em um 
po11to' estrategica1nerite vital, graças 
ao seu inquebrantavel heroismo. ~o
mente depois de ter disparadÕ seu ul• 
timo tiro, e destruído a bateria, a 
guarnição retornou âs nOssas linhas, 
depois de ter combatid~ fero,;mente. 
O comandante da bateria, tenente co
mandante na vai de arÜlharia .Moelz, 
foi ·morto em atão". 

A LUTA PAClFIGU 
A ESQUADRA JAPONESA ENTRARIA 

EM AÇAO 
NOVA YORK,. tReuters) ...- A emis• 

sora de Toquio em irradia.ções captadas 
nesta cldi:de, anunciou hoje que segun
do declarações dó ministro d\l, ;vls.r,..s..a 
do Japão, almirante Mits1,1mása Yonsi, 
perante o Parlamento, a ·esquadra ja> 
ponesa está determinada. a. modificar 
inteiramente a atual situação ein qile 
se encontra o Imperio japonês e em 
breve desencadeará uma ofensiva de 
grande envergadura. 

A LUTA NA BIRMANIA 
CANDI, (Reuters) - É. o _segµlrite o 

texto do comunicado oficial divulgado 
11<llD Alto Comando aliado no ~qqei;te 
cja fl,sia: 

"Fre11~11 do 14,o Exercito - ,\.s tropa& 
da 20.a divisão indiana investindo pal'a. 
o s1l! de Mandalay conqulstanJ.lli''II: ~-!t 
deia de Plndale, na junção r9dovia,ria. 
30 quilometros ao norte · de M.elk.tl-!a, 
Wundwin, na principal rodovia,konco 
que .ie dirige do norte para ci• ~iil. 3q 
·quilometras a nordeste de Meíktllâ foi 
conquistada após obstinada oposiçi\o. 
Depois de invadir posições japonesas no 
setor setentrional d&. cida.de, ·a.s· tropa.s 
aliadas conquistaram Myng~àn, no Ir
ra wady, asüm como séu aerodromo,' 

Operações a.ereas - Bombard~adores 
pesados cau3aram grandes danOli ontem 
ás comunicações inin~,gas . em · to_;_, o 
Sião. Outros aparelhos atacarnin iru;
talações telegraficas na grande ilha de 
Coco, 80 quilometras a. nordeste das 
ilhas Andaman. A navegação inimiga 
ao largo da costa noroeste da Sumatra 
foi atacada, sendo danificados- três !!~
vios ". 

O APELO DO PRINCIPE D. JUAN PARA QUE 

f RANCO RESIGNF · 
E' o quarto apelo nesse sentido em menos 
de um ano "Para salvar a Espanha de 
uma nova guerra civil" Cepticismo em 
Londres sobre o exito do movimento 

monarquista espanhol 

SUGESTIVOS 

PRESENTE·S 
DE 

P A S C O A 

Em nossos ba!t:ões do centro 

OVOS DE FELTRO 
com perfume, agua de colonia, pó 

de arroz, talco, sachéts e sabonetes 

de finíssima qÚalidade 

CESTAS DE VIME 
com perfume ou produtos ele beleza, 

e toucacloi-. Cestas com uma, dua:i, · 
,. ou três unidade3. 

,, 
LENÇOS LUVAS 

da; loja. estamos mostraI1do 

COELHOS DE LOUCA 
Porta~algodão. Interessante objeto 

de. "boudoir"' em. três tamanhos: 

Cr$ 9,00 · - 18,óo e 45,oc 

ov·qs DE CHOCOLATE 
Artigo muito fino, em grande va~ 

riedacle de tamanhos e cores, 

MEIAS E CINTOS 

1 

-
CASA ANGLO~BRASILEIRA 

Su1Cesscra . de 

~------,-- -------------------.... -------------~-----~--

A luta ·na f rente· oriental 
ataque russo em Kuestrin 

1 ... 
Ataques Berlim anuncia um 

Checóeslovaquia 
. 1 : . " 

Koniev discorre',rsobre as proezas 
vermelho 'cqmú:n·icado ·· sovieticó · " 

na 
do 

1 exercito 
ESTOCOLl\10, (lleuters) - Derli1n 

anuncia- oficialmente que o Bxercito. 
sovitico iniciou novo ataque contra o 
flanco da. cabeça ele ponte de -Kues
trill, 11a frente do Oder, do lado opos
to a. Berlim. 

Os russos obtiveram ligeiros danos 
1niciàis - dizem as infonnaç:ôes ofi
cias alemã:s. 

ATRA VESSAllAnl o GLA'l'Zl•;n. 
~A1s·1,; 

!110SCOU, (lteutcrsJ - As tropas do 
marecltal Koniev a sudoeste de UP- · 
peln irromperam atra\·és do rio (.Sla-
tze1·-N'aise, .11 quilometros ao norte 
ela cidade de Naisse e estão ago1·a 
J)erseguindo de perto as derrotadas 
unidades germanicas que se retha1n 
pelo interior das montanhas sudetas. 

A LU'l'A E.li GUI:', Y A 
ESTOCOLMO, (lteuters) - A agen• 

eia noticiosà alemã citou hoje uma· 
informação oficial do alto comando 
alemão, segundo a qual a guarniçáo 
da bateria naval de Pfolzendorf, no 
porto baltlco polonês de lid inya, re
tirou-se para as · !1nl1as prnlcipa!s 
ger.1nanicas, após "conter o exercito 
vern1elho nu1n ponto de vital impor
ta.nela estrategica, com seu lnabala 
vel heroismo". 

A infOrrnação acrescenta que o co
n1andante da bateria, tenente coman
dante de artilharia naval !llielz, mor
reu em ação. 
LIJIIPEZA E~I OPPEL:V - AVANÇO 

NA CHECOESLOVAQUIA 

O ~IARECHAL li:ONIEV 
l'ROGNOSTICA 

MOSCOU, (De Duncan Hooper, cor
repondente e·specfat da age,ncià H.eU-.... 
ters) - o delegado do coman<;lati'te 
chefe sovietico. fnarechal ZuklJo.v.- cu-
jos exercitos es.tâo con~entrátl[!S r1i
ante de Ber!in1. em· uma 1nensagem, 
agraclecendo · os donativos feitos ao• 
exercito vermelho, diz o segu·1nte: 

"A vitoria está prox.ima~ ·l!}stan1os 
fazeudo tudo para apressat·-la'. 

A hora zero da batalha de Berlim 
talvez esteja bem adiantada- pela se
g11ranç:a qué a ofensiva do. marechal 
Kóniev. na Alta fülesia., deu ao flan· 
co nleridional do eXerci to . vérm~Jho. 
O . braç;o setentrional da pinça sov!e
tica · estal. em pleno desen vo! vlmento, · 

com as forçll.s russas lutando para 
abrir caminho em direçã·o a pol1tos 
situarlos ao norte de Viena. 

A nova ofensiva· prov'avel mente· te
rá. em breve un-r grande· efeito. 'sbbre 
toda a situação na frente meridional 
on<le ós alemães reslsth-am . obstina
damente na Hungria, a qu;<iquer · mo
vimento em di:reçâo oeste, ·pelo braço 
meridional da pinça, em direção a 
Viena. 

O comprimento total da ·nova fren· 
te semi-circular é de cerca de IIU 
<1uilometros e esta sendo aumentado 
a cada hora que passL 

guerra e que resulte na aplicação da 
justiça com rapidez será a.colhida cóm 
satisfaç:ão na Htissia, Entretanto, a 
Conússâo dos Crimes de Uuerra das 

·Úações ,Uniclas têm encontrado até 
agora pouca disposição das autor!da, 
des a seu favor, em vit'tude ao que 
foi recentemente descrito na impren
sá . sovietlca corno' o "ritmo lento" 
das suas' atividades. 

·o ponto, de vista manifestado em 
geral nesta capital sobre as ativida
des dessa comis.sào,. é o de que eia 
dispendeu. tempo rlémaslado nos de
bates solJre a forma do processo. 
Alem d1s·so, a nâo lncJusão do non1e 
de Hitler nas ,tista.a origit1a1s elabo
radas· peta comissão. provocou uma. 
especie de revolta na opinião J>Ubl!
ca sOvietica. 

Aind:t recentemente, o 11 Pravda'• 
observou que a "Comissão de Crimes 
de Guerra elas Na,;ões Uuidas não es• 
tabeleceu que os preparàtivos e o de
sencarlea1ne11to de unia guerra de 
agTessão é ·crinio e ·que os respons·a .. 
veis por esses crimes deven1 ser in-
c!uidos nas listas dos criminosos de 
guerra·'. 

COMUNICADO SO.Vll,;'l'lCO 
1.\10::íCOU, ( lteuters) - E' o seguin• 

te o texto do comunicado oficial dl· 
vulgado hoje pelo alto comando so
v.ietico: 

AS RELACõES TURCOS-SOVIÉTICAS 
LONDRES, (De Sylvaln Mangeat, sa de que caso seja rest'1iõtl"ado no tro- !lfüscou, < Reuters) - 'l'ropas au-

correspondente diplomatico da Reuters) no, chamará o povo ás urnas para de- xí!iares sovleticas estão limpando o 
- O princlpe D. Juaa III, !ilho do rei cidir sobre a nova constituição polltlca. campo de batalha a oeste e ao sul 
Afonso 'XIII e pretendente ao trono da Em Janeiro de 1944, numa entrevista es- de Oppeln, capital da Alta Silesia,, ce-

Koniev está atacando par.a con~e
gu!r no sul o que jâ foi feito no nor
te e no centro; forçar os alemã1:s a 
recuar atê ou alem de suas- principais 
linh·as de defesa e abrir caminho' para 
a investida decisiva contra objetl vos 
chaves. 

Espanha,. dirigiu um apelo ao general crita e fornecida a um J'ornal sulço, na de u·ma das mais rapidas e duras 
F · d Após o fracasso da contra o(ensi vi, 

ranco para que res$ne ao poder. Don Juan declarou que era contrario a errotas que a "wehmacht' já sofreu alemã na Hun«ria ocidental vlsando. 

1 
"Uu1:ante o dia 23 rle 11iárço as. tro

pa,s- da :l.a. frente da ltussia Branca 
continuaram suas oatalhàs para a. 
clestru.1ção di-..s força::s alemãs nas 
praias de i•'r,schés-Ha!f, na area · de 
t,;hiligenbeil. us prisioneiros feitos 
elevaram-se ao total de I,ijOO. 

As: trnpas da 2.a frente da Hussía,. 
con\lnuanclo su;,. or~nsiva na direção 
de Dantzlg, ocuparam a cidade de 
Zoppot e atingiram a baia entre Udi~ 
•riye · e !Jantzing·, divid11,do em dois o 
agrupament~ aJeníão de Dantzig. e 
ocupandu diversas localidades habi
tada$. Ontem. nesta area. nossas· tro
pas fizeram mal:, de mlJ prisioneiros. 

' . 
LOXDRES. (De Jon Klnchen, cO• 

!tnentarista militar da: "Reuters") -
iAs · primeirall . reações turcas â de· 
nuncla por parte do governo sovie• 
tico do tratado ', sovietlco•tux:co . de 
neutralidade e amisade :são' c'onslde
radas. nos o!roulos ·dipfomatlcos lon
drinos como algo pouco reallstlcó a 
respeito . dÓs futu·ros ,;lesen:volvlmem • 
tos., Emborà . nenhu.m·a declaraç_ão 
ofidal· · do _governo turco tenha sido 
feita até o momento, aorepita-se em 
Londres quê as' opiniões exlra-ofi• 
eials refletem a atitude do governo 
turco,, Essas opiniões · parecem se· 
con<::entrar em salientar . que qualS·· 
,:iuer :negoc,ia.~_ões futur-as cqm a Hus-. 
sia sobre o texto de tim novo tratado. 
teriam de. évtt,i,r ·,ª dlscu~sil,o ,da. con
:vehção de· llfontreaux sobre. o futu• 
ro dos ·Dardanelos e fa~e·r piena · con
cessão .aos ou.t.ros- comprolilJssos -d!· 
plomatlcos turcos. Em. Lr,,rirlres . tem.-· 
~e a . impressão de que Isto, é adotar 
uma opinião' um tànto estreita sobre 
os muitiploa problemas ·_que precisa-, 
r~o .. ser resolvi_dos. noJl!eg.lterraneo 
<>riental. Embora não exista um 

· -,mecánismo autofuattco 'para· dts·cutlr 
;i. revisão da convenção.· de ~fontreaux 

- iJue ·_. somente ·expirará.,,. em'. t:95'6, a 
muda.nça de· circun'staticlas no Danu-

. bio Inferior e no Egeu ex!glrã · ·uma 
'dlscl{ssão geral . e uma· póss!vel revl
sió."de seu· futuro controlá.· Circulas 
dÍplomaticos bem Informados à.credi
·tarn mesmo qàe discuss!5es prelil"inii•. 
res já. foram reàl!zadas entre. o gran-

. ,'le trcio. visando revisar · os. acõrdos 
pqsoletos que vlg;,ravam até 'is29 pa
l11,' º. ~011,trol~ do Da.nublo -· Inferior. · 

Esses acordos haviam sido feitos Em ·menos de um ano, este apelo é o qualquer forma de poder absoluto ou di- no prop1·io solo g·ermanico. proteger a Ch-;;costovaquia. ocide.ntal 
após a guerra da Crimeia. e exciuiam quarto que ê dirigido ao caudilho por tatorial e acentuou: Enquanto isso, as ·principais ·ror~as e Viena. Kon!ev estâ à.gora em con~ 
a Russia da comissão de controle en· espanhols exilados para que se demitis• "Não posso e não desejo Identificar de tanques sovieticas e tropas de dições de abrir. cam_lnho· para' .l:'raga, 

ca7t;:i~en~: ";t~;,:-~:h\l: ~,S./~~i~:- é se ósr;,;s~~vfJ~~:, 1:i~;fn~ compcten- f1inhf pessoa c~mot 1!afu! convidado a c~oqt~~ ~stão invest~ndo para oeste, A sua. frente ficam alguns ·dos· mais. 
controlado pela União Sovietica e a tes .em assunto.s espanhols sa-o de op1·- tazelita. º: comdaa,<;;F lou r ., s e pol~icas to- ª1)a1r·av s uel umt a réeg,dao ·tmonta_nhosa e impo1·tantes arsenais que ainda _res-

a rias a ange . . . a. o s , a ra v s a ronte1 ra che· tam a.os alemães. 
Rumanla. A comissão europea de nlão que o apelo atual não será mais A não ser_ que estej11- contà.ndo com cosfovaca. Seu objetivo é romper a Antes que Konlev a·taque, os ale-
controle em que erám representadas bem sucedido que os anteriores e sa- ! t ã t l f t !d d t t 1 1 d · 
a Grã:' Bretanha., a !?rança e ltal!a Jientam que a maioria dos generais mo• uma n er"._en1i o es rhange rina dai seu .. a-' ex r~71 h a e ~e ~ r ona as podero- mães, estão planejando. -um grande 

_ 1, . f . d' 1 id vor - e nao a nen uma cação da sas n as a em s que protegem o golpe de riaiico a· sudoº•te ele. Uppel-n, 
mas nao a ,uss,a, 01 isso v a pe- narnuLstas do exercito espanhol foi p1·0- possibil'd d d lha t t a á Cl · l l · -

. ., I a e e seme n e acon eci- . cesso iecos ovaqu a central e a v·1sa11do 111antºr os russos to· ra da ~u-Ios alemães e não foi reconstltuida. vida pelo_ caudilho de fartas sinecuras t i L d· r M k ~ º 
A atitude da Russia para com toda ou postM de destaque e que, portanto, 11:.en do - rena eim . onDr~s. a convie- liralga, 1 orãavsj.a·Ostrawa, base desta detoland,a.. Os ataques alemãêa ~stãiJ 

~ çao e que o _pr nc1pe on Juan, da · n 1a a em • "' foi profundamente . ª queS tão do Mar Negro segue ª po- os mesmos se acham condenados pelos mesma forma que seus precedentes,. não flanqueada pelo noroeste .. Nessa area, em progresso m~s ª força ·esmaga-
litica tradicional da H,•ssia nessa . termos do apelo do prlncipe Don Juan, tem a. menor. chance ·de desalojar o cau- os _alemães estão utilizando as anti- dora da Investida· sovletlca fe-los re-
região, que visa fecliar ª ent1"1<1a do· o qual, por outro lado, assevera que não dilho de seu posto. limlta.ndo-se apenas gas fortificações da fronteira chca, cuar do Oder. 
111ar NegTo âs i.;tarlnhas estrangeiras esta·. apelando para outra webeli·a-o, 1 t . t· ,, -1.s ·P"',RDAS ALEJ\IÃS Elll ·o· PPEI ~, · , em ape ar para. o pa no umro do dita- assim como suas proprias e formida- · " L •·• 

quando a Russia se sente fraca e Durante a guerra civil espanhola, Don dor" para que acabe com a "ditadura veis !inl1as de defesa. MOSCOU, <.Keu.ters). -· Vescrev,n-
. assegurar passagem livre para as Juan ofereceu seus· serviços ao general espanhola". O progresso russo é dlficil, mas a do as perdas ·germaniaas nos cQmtm· 
.frotas russas, quando a Hussia .se , Franco. qne . cortezmente . os recusou, A ~nica alternativa de ·êxpllcação for- destruidora derrota que as for~as. do tes - que tévaram á_ .conquista de Op-~i~tea:~~·~e ·po~~~ªe npoe~: s~~~~~f;a s~:; com a. sugé.5tã-0 de Que o principe se de- necida aqui pelos clrculos espanhois 'não , exercito sovietlco acabam ·de i;ifligir ·. peln, pelas frqpa~. •;~ssas,. 0 · s4ple111en-

. .. via. r.eservar para maiores destinos .. Des- oficiais, é _que a presente iniciativa po- aos alemães, espalhou confusão sobre · to ao comuntcado sovi~tlco c1a:: mela-
em 25n anos a 'l'urquia está ·lut,,,ndo-- de .1939 Don Juan não tinha nenhuma de muito bem ter sido a.5Sumida median-. amplo setor, o que dá aos tanques e noite de ontem diz_ o seguinte:,. 
do mesmo lado que ª Russia e não declaraç.a·o p·ubllca reivindicando· sua as- te tlm t · "Os campos de bata111a esta-o lite · o consen en o secreto de . Fran- ás tropas de Koniev oportunidades c1e· ' · -contra ela.. cêru:-o··a tono O d fl j d . . bj' . ra!1~ente cobe_rtos de mllhares· de, ca-Acredita-se assim em Londres que . a o r . U· e n n. o um pro- co, e com o o et1vo de contrariar e irromper através das defesas lnimi- . . . 
não será possivel discutir a q,iestão grarµa politlco. . neutralizar os meios falangistas. mais gas. , da.ve,res inimigos. No curso -da, luta, 
dos Da;i;lanelos ou o futuro controle Sua. 'declaração de hoje traz a promes- extremistas. . , O jornal "Estrela Vermelha.;; escre- llossas tropas inutili~!l,l,'tm. ou ·t:1est,ru1-
do eetuario do Da.nublo ou das ilhas r---~--------------------:---------------,.;;I ve hoje que a nova ofensiva de Ko- · ram iso tanques:·tniinigos·'e"canhões 
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neo oriental prec,!sarão ser tratados manha, em_ t1111a das mais lmportan- tle _céntenas de canil6es; inorte1rós.' de' 
segundo a formula de Yalta e não EM BELO , HORIZONTE trincheira ou ou,tros·· e gl:'.al)de copia 
po.r. melo de discussões isoladas -Oom ~~:e: .perigosas direções para os ale, _de ·equipamentos". . 

,ip~nas uma. dlls três grandes po- A . A LU'l'A Elll S'l'.l!l'l"l'JN CRl'l'ICAS nUssAs Á'·co;ussAo DOS 
1 representação do LEGIONARIO em· Belo Horizonte_ está a cargo da . - · ·tenc~ as. .MOSCOU, (Heuters) ;_ A arM que ClUlllES ,DE GUERRA ..:.. "nI'l'lÍIO 

As e')'>er,tatlvas existentes em An• FEDF.RAÇAO DAS CONGREGAÇOES MARIANAS na ·pessoa do: sr. Ho- se extende ao longo do mar e outras l,ENTO" 
cara de que será possivel isolar as . ra_cio Deodoro ela Silva Jr., residente à rua dos Caetcs, 109, · partes da proprla cidade de stettin, MOSCOU, (n.,út.,,~1 _·:·J:'or Úuncân 
reiáções turco-russas das outras Pai-a tomada e reforma de assinaturas, compra .avulsa .e .. de numeros, grande porto do Battico, estão em '·'Hooper, correspondente·· especi•Í _ 
g ra11dés questões, são · assim consl- at1·asados etc p d · 1 ·t d' • · H · D d· 1·' 6 · ' ' . , ., o em os nossos e1 ores 1r1g1r-se· ao sr., orac10 . eo _oro e tll,mas, ap s pesado canhoneio lev"'- Na· ouin1ão dos .c!rctllos c~_ ... _·•petentes 
derada.!l em muitos circulos londrl• da Silva Jr. , .. . , . do· a .efeito pelos russos. Considera.- desta cá.pltal, qualquer' nienilla. /le 
nós como algo em desacordo com .çs se· qne· Stettin estã agr,ra rrecisa-

·P.rov~vels desenvolvlmentoa,. cooperação entre os ·aliados em ·mate-
_,. mente na linha da. frente da batalha! 1'.la. d~ P.!l.!lls;ã.Q · dQI! ~rhnli,.Qlii.Qll d_iâ! 

A noroeste de Hàtibor, na Silesia, 
. nossas troPas, con till uá ndo sua· a·Çao 

ofensiva,. ocup~ran1 a cidade de Ger• 
nau e certo uu1nero de oütra.s loca!i• 
dades habitadas. Durante ó dia de on
tem- as trõpas,,da La n·ente ucrania
na ttzeram mais. de l.liUU Nlsionertos. 

"Ontei-n,_ .,ein todos· os setores de 
--frente, foram · dest'ruldos ou inutlll• 

zados 165 ta.rtques, e abatidos 149 
aviões inuntgos''· 

OPERAÇÕES AEREAS 
l\!OSCUU, (.t-teúters) - O comuni• 

cado · oflcíal sovl<•'.)co referente a ope
rações ·aereas iúfoi-ma hoje o seguin
te: 

11 Na · ,noite de , 22. de n1arço nossos 
bolilbai'dé'ado'res · 'pesadoi; atacaram a 
junção,.ferroviarla: e o porto de Van
tzíg e as suas, j!rnções ferroviarlas 
de !11oravsl<1l. ·r Ostrawa, na Checos,-

~ lovaquia1 e .Papa, na t·.a'~rngrfa. J\Íats 
·de. ao · !ncendlos, ac0'1!ipanha<los de 
explosões formldav~is, fÓram ateados 
nà. :junção ferroviar!a e no porto de 
Da11tz1g .. .l!;m · Moi·avska_ . Ustrawa 
forànr ouservados. incen/110s e ex))!O• 
sões en t1;e trens milita r.es·. · · 

.ill1.,,_ . Pa_pa, .foram obtidos Impactos 
diretos sc.bre .depositos de combustl

. vel, o que \nO\i vou grandes incendlos • 
pela ma<11ugada a cidade ~stava en
volvida em espessa corlina de tu.mas;~ 
neg:rª-, 



/ 

· A, d4,u:le an4<4u alvoroçada ha di'l.8 
atrais,. ·pelos boatos de· que a Alema.. 
nha· pedira. a paz. Uma espectativa 
jubilosa, ··encheu os corações, Nas ca
sa.'.s, · no lugares de diverSão, nos clu• · 
bes, s_inti;,nisaram os rádios. 'l'ilinta. 
ram os ·.telefones ·das redações de jor. 
rú,1 •. E .•.• , por fim não passava tudo 
de boato. 

* * * 
O. boato não deixava de ter algum 

fun!famento. O êxito das fôrcas al!a• 
das, no front ocidental, .ê tão acen. 
tua~o; .que justifica as esperan1:-as 
mais . róseas. Os aliados avancam a 
pas~o de gigante, e o bombardeio aé
reo. não. cessa de flagelar os nazis, 
tas. Assim, um colapso pode sobre. 
vir. a, qualquer momento, 

* 
* * 

:aisses êxitos anglo-americanos de• 
•ém estar ca,usando um sentimento 
de : di,.saponto, aos corifeus da propa. 
ga,nda· da Russla. Os soviéticos es, 
tão. parados. Os aliados enfrentam 
sós, toda a fôrça da resistência na
zista. E, transposta a Siegfried, es
,sa, resistência vai afundando como· 
u·ma. ·barreira de papelão afundaria 
sob a pressão cie um aguaceiro. 

Os· triunfos aliados vêm bem a 
tempo. Quebram os dentes à propa
g.,1;1da. .soviética, que rla desdenhosa.
mente da "lmpotência das nações 
btii:gu~sas", e atribuia. exclusivamen
té à. URSS todos os louros da vitó· 
ria .. 

Vê-se cla1·amente, agora, que os 
a.lla.d·os tinham obstáculos muito sé
rios. a vencer, Isto feito, com menos 
brilho ·para a galeria mas quiçá com 
m~rlto maior, estão obtendo os trl. 
untos mais indiscut1veis. 

E com isto se esvai o fantasma. do 
predomfnio .soviético~ 

* * * 
·E, já que falamos em comunismo, 

!lã.'o 'quel'emos deixàr de registrar a 
ajegria que nos causa o evidente 
amortecimento por que passam as .ne
gocia.1:êies . concernentes ·ao reatamen. 
to irusso,brasileiro. • 

acontecimento diplomático 
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SURREXIT DOMINUS VERE.- ALLE L UI A o interconf essionaUsmo · 
con~ena~o pela · Arqui~to.ceKe . ~e ,Cincinatti 

Mal se findou, esse·. santo dia, isto é 
ao crepusculo .da tarde de sabado, Ma
ria Madalena e Maria de José, sua com
panheira, apressáram-se · em ir ao se
pulcro; depois entraram em J erusa
lém, para aí · encontrar· Maria Salomé e 
juntas, compraram novos perfume~, qu~ 
reuniram aos outros que já haviam si

do oferecidos na ante-vespera. Logo ao 
amanhecer, voltaram ao tumulo. 

.A noite que seguiu o sabbat já ha 
muito tempo envolvia nas suàs som
bras·· a ·m.otitanha tão s·anta do Calvario. 
Depois de meia noite, segundo a opl• 
n,ião mais provavel um pouco antes da 
aurora,. fez-se subitamente um grande 
tremor de terra; um anjo de Deus des
ceu do céu, · aproximou,se do tumulo, 
lançou . a pedra para traz e sen'tou:se 
sobre ela. Seu. rosto brilhava como o 
relampago e suas ·vestes eram brancas 
como a neve. Tomados de pavor, tran
sidos de medo, os soldados foram der
ribados por terra e ficaram como mor• 
tos. Viram eles o anjo e111 sua forma 
humana?. ·talvez; mas esse bàrulho .~. 
bito e ·violento, esta terra abalada, es
ta claridade sulcando as trevas, tudo 
era para ·aterroriza-los. Recobrando os 
seritidos e levantando-se, eles fugiram 
cheios de espanto. Cbntara111 então aos 
principes dos sacerdotes·-aquilo que aca
bava de acontecer. Vós vos lembrais da 
fábula odiosa e absurda que estes, a pe· 
so de dinheiro, os obrigar1;1m a propa• 
gar na cidade e entre todo o povo. 

O que se passou e ·O que significava 
esta descida do anjo? Ele mesmo e ou
tros, enviados de Deus como ele, vão 
no-lo informar. 

De manhãzinha Maria Madalena e 

No mesmo instante quando o primei· 
ro anjo desceu, Jesus, po1·· um ato de 
todo seu poder divino que foi então o 
ato tanto do I:ai e do Espírito Santo 
como seu p1·oprio, reuniu sua .alma a seu 
corpo e se projetou vivo do tumulo. O 
anjo tirando a pedra da entrada ha
via aberto apenas um tumulo vazio. 
Como em nascendo Cristo era sem ;ferir 
a integridade saldo do seio de sua· Mãi, 
igualmente, ressuscitando ele havia atra• 
vessado . a pedra do sepulcro sem move· 
la nem ·altera-la. 'I:odas essas pro:(ecias. 
a~havam-se portanto cumpridas e réali
zadas todas essas figuras que depois de 
t'antos seculos o mundo havia conservado 
cheio de desejos e de confiança p;rque 
elas vinham de Deus e o anunciavam. 
Ele vivia,· e de uma vida imortal, "esse 
Redentor" que Job se glorificava já de 
conhecer, e sobre a vida do qual ele fun
dava a ·certeza de se alçar ele mesmo 
um dia da "terra". Deus mos~rava-se 
fi<4I como havia dito David, em 'lão deis · 
xar "a alma de seu Santo em lugar in· 
ferior e preservar sua carne de toda 
corrup·ção". Era claro· que este mesmo 
Rei profeta,representàva · Cristo e fala
va em seu nome quando cantava: "eles 
me rodearam como um enxame de abe· 
lhas". Eles me empurraram com violen
cia para ~e derrubar, mas o Senhor me 
protegeu, o Sen:,or que é a minha força 
e meu louvor; e ele se fez a minha sal-
vação:· Sua,,dir!!ita mostrou o seu poder, 
sua direita divina me exalto11. Eu não 
morre~ei, .eu iv1ve·rei .e ··c.ontarei. :suas 
obras". Peia minha Igreja "ele me cas· 
tigou é verdade" porque eu tinha cha
mado' a mim a iniquid-ide de meus ir• 
mãos; "mas ele não me completa• 
mente da morte. Abra-me portanto ago, 

suas duas amigas se dirigiram de .novo ra as portas da justiça eu entrarei e 
ao sepulcro. E pelo caminho elas con- renderei gloria a meu Deus, Pois esta 
versavam: "Qual de nós removerá a pe- pedra que. eu sou, esta pedra viva que 
dra da,, entrada?" CHegando ao· jardim e eles rejeitaram com desprezo ei-la tor-
não encontrnndo mais os soldados, a pro· nada pedra angular. Ela s·Jstenta todo 
ximaram-se e viram a enorme pedra, 0 edifirio e assegura a solidez. O Se-

O Exmo. Revmo. Mo1is. Jôão MÚs
sio, . secretario da. Arquidiocere de Cin
cina ti, dos Estados Unidos, formulou 
varias normas pari!, os Sacerdotes re
gulares e seculares daquela Arquidio
cese, -que deverão ser observa.das nas 
relações com oo herejes protestantes. 

As referidas normas advertem que a 
Igreja. catolica "11ão pode dar a im" 
pressão de que uma "religião" qual·· 
quer vale tanto como outra, de que 
Ela. possa procurar com os grupos de.
outro credo, um denominador religio
so comum." 

Transcrevemos a seguir, as princi
pais regras, elaboradas pelo secretario 
da Arquidioce~ de Cincinati: 

l, - "A Igreja catolica não pode 
da.r a· Impressão de · que uma religião 
qualquer vale tanto quanto outrà, que 
Efa pode procurar com grupos de ou
tro credo. um denominador comum re
ligioso. Este proposlto daria abs fieis 
a impressão de que, basica e' essen- · 
cialmente. as diversas religiões têm o 
mesmo valor." · 

2 - "A Igreja Catolica ensl.Iia que 
somente Deus pode impor ao mundo 
uma religião organl,:ada; que somente 
cristo, verdadeiro Delis, nos deu a re
ligiãó divinamente organizada. na. Igre--

ja catol!ca, unica de.P0,5itaria de i;eus · 
ensinamentos." 

·3 - ·«Ás pessoas que pertencem ·a..· 
outros credos, ou que não profe~m 
nenhum, e que não aceitam a Divinda.• 
de de Nosso senhor Jesus Cristo e de 
sua reHglão divina.mente org3'!1izõ!,da, 
devem conhecei' esta proposição da Igre. · 
Ja Ca.tolica; da outra maneira, pode• 
rão. não enten(ler ou interpretar mal as 
pala.vraa e .as ações dos catolicos. A 
Igreja nunpa. _ desejo)l . oçultar ·. nepJ;.um 
·de seus. ensinamentos." 

4 - "seria conveniente que estas 
verdades . baslcas. fossem : aceitas por 
tod03 os homens de boa vontade, que. 
tenham sinceras convicções religiosas, 
que crêm. na onipotencia pessoal de 
Deus e que reconhecem a supremacia. da. 
lei moral sobre a vida cívica e social." 

5 - "Os ca.tollco.s não devem parti• 
cipar das assembleias, nem das reuniões 
publica3, com membros de . outros· cul~ 
t03, que se éongregah1 sob a.uspiciós .re. 
llg!cisos. Os debates e <:onferenc!as, ·.es-. 
pcclalmente os de carater publico,. 
com aqueles que não pertencem à. fé 
catolica, estão proibidos por uma lei 
po11tlficia. Não se pode participar de• 
les, sem permissão da. San ta. Sé. so
mente em caso urgentissimo o :SisPo 
Diocesano pode autorizar." 

JlllSJRE PRELADO NORTE-AMERI~ 
CANO' EM· VISITA A S. PAULO 
Está em S. Paulo o Bispo éfe Kansas City, Missouri, D. Ed'win 
Vicente O'Hara - Homenagens que lhe estão sendo preparadas -

Missa solene de S. Excia. Revma,~ na- Basilica de ·São· Bento 
fôra do luga1· e caída. No mesmo ins- , nhor !cz ,i~so; sóz(nho ele O podia fazer 
tante, sém mais olhar nem .reflétir, Ma- e a maravilha nos entra pelos olhos. Chegou ontem a São Paulo, o Exmo. tolico de Paris. Ordenou-se na Arqui• 
dalena, fõra de si, volta correndo. Que- e Revmo. Sr. 1>. Edwin Vicente O'Hara, diocese de São Paulo (Estado de Min-. · s· · p d J · d' - Assim, meu. Deus! eu Vos exaltare .. i na pr1;1vemr 1mao. e ro, e oao, o is· . ilustre Bispo diocesano de Kansas City, 'nesota), em 1905. Foi sa .. rado Bispo de 

• 1 J · " 1 • porque Vós me tomastes entre ·vossas <> c1pu O que es'us amav.a. - .E es tira- l\!is•ouri, nos Estados Unidos da Ame- Great Falis, em 1930. Antes de sua. sa• 
" S h · 1 mãos, nã. o consentindo que a· alegria de ram m.eu en or; gritou, ogo que os rica, e que será, nesta capital, hospede gração serviu de presidente duma com.is• 

· • · d 1 " · ·· · metis· inhnigos fôsse de longa rluraçãci. · · viu, e eu nao sei on e ~ co ocaram . 1 
• d d A l E d do Exmo .. D. Ca1·los Carmelo de Vas- são para estudar as condições de vida 

., · d · f' · • ReQsurexit non e.st hi. ·e - qua ro e x.e. n er. •·ossa indignação, traduz um instante · estava sendo esperado pela propa. - .., oram os JU eus que 1zeram isso. v v • concelos Mota. industrial, 1914-1918; de superintenden• 
· · F Jd d .. • E VoE-sa eolerá, mas a vida que nos dais sig- · ganda. soviética. como .quem espera a 'oram os so a os. . la ignora, e isto . , h . f' , l f d t D. Edwin Vicente O'Hara é um dos te ou direto1· de. escolas. diocesanas; .di• 

a.b~rtura de uma "nova. era" na hls. nada lhe imp.orta. "Eles o .l.ev.aram_; não dito a ,·erdade, isto e, que o .corpo. 11:v1a na icou so ,no· sepu cro e,. ora ·ªgrua nifica Vossa prin1ei·ra e ultima ,·ontade. . . b . ., E . d . . B d V'd R I d C 
v deoapareci<io e que nãó mais ·sabia onde abe1·ta; cho,rava. Ficou . um momento Ã noite. só havia 'lugar· para lsgrinuis·. 111a1s em mentes mem ros· "º p1scopa o nglll o ureau . e 1 a ura _.. on• 

tória. da. bolchevização da América. sei mais onde está". E' bastante, ela ele estava. debruçada sobre .o tunrnlo e tendo olha- Pela manhã onde estou não ha luga1· se· norte-americano. Nasceu em 1891. e es- . ferenci;,_ ·Nacional Catol.iea, 1920-1'930;· 
.·Mas, graca.s a Deus,· parece que foi não sabe se conter; e sente-se ábrir no · · · t d · 'd d · · · · · c f · N ci I de Como durante esta visita dos aposto- do .de pe1'tó o . interior, percebeu dois não para alegrias. Assim tambem n·a u ou em umvers1 a es e semmanos orgamzou a on erenc1a a ona . 

tudo põsto "au ralenti" • m'lis .prof,µn<Jo_,·!;le.,M.11· .. coraçii.o, ,af, fon~es lo's ·e a da gra1ide convertida não. se· faz anjos· . vestidos .-de b1·anco; sentados um abundância. onde rÍ1<! estabeleceu· esta· vi- americanos e ta;nbem . no' Iilstitutoi''Ca~ , ."'Vida ··Rúfa1;" eni -192:3';"''sêr"Vii:i·:·.de"':piesi• " 
* * * vivas e aiuda · aumentadas de suas desu· mais mencão 11.0 anjo aparecido 'á noite á cabecei~a e: ÓutJ'o .' aos pés, Já· onde o .da· renovada eu disse: eternamente eu dente duma Comissão·· Diocesana para 

A respeito da. política espanhola, lações 'da. ante-vesp.era · nos soldados., parece pelo me!]Os pi·ova- corpo havià s;do depositá.do. Os. anjos n·ão m'udarei. Vós convertestes tneui; ge- estudar os· problemas residenciais dó ópe• 
eel'ta. Imprensa tem tomado atitudes Pedro. e,Jo,ão .sàiram,.e·.os 4oig. vieram vel, que, por uma rãzii,o co11hecid\1 de disse1:a1~i_: .. "Mu.lher .porque' choras? miclos em alegria• e destruindo pela· mão Reun·a-o da Asso'c·taça-o Naclo .. rar.iitílo,,e·,de':pl'esidente::fül··Cóíiiite·'Epis-
verdadeirarnente . inexplicávela. Vé .. ao.· tu1nu!Q 1seguido3 pela sant~ .. penitén- n,e,.,s'",~es~~, Bei.na v.enturadi\ .. se. t?_rnou . ro_rque, .. elea .··F+:lf.r!.l .. n; .. m~II, _S~}tho. r e eu· .. dos. carrar,cos ~r;te envol)Jcro que é meu 1 • copa! da Confradia da Doutrina _Cristã, 

) 
/ 

_m_pr_ e,sa, j!CrifoÍ:a~{:", _.;:~s. ª~:1 ·i:t e1!;i ;;~~:!e
1~~;/~:sdl, 

testa-se indignada pelas '\Clemarches" Ele, entretanto, não quis entrar, dei- ração pois este terno mensageiro .e os dor, um pensamehto, el.a não tem senão Salmist~ gritàndo: ''ó. mortef ·eu serei .a · ' · 'f . · • , \~fl! '-,~ -';:;u:i1lt6'"'teiír''ê1tê'.fia'ao1~o~~n~'ltiõ.'-~:,1.' ""'""'·";"'!t'"';~ 
(C.:Oncllle na 2.• pag.) :xando toda honra áquele que o· Mestre outros que já se juntaram a ele, tinhat\l ·unia palavra. Interrogassem-na nlil ,e- tua. ·morte! O' inferno eu serei O t~u editores catolicos do méX co Açã_? da Conferencia ·~acionai Cat?liqi, ' 

Novo. : Assistente do Secreta
.• : riado Geral da N.C.W.G. 

•o:' Revmo. Pe. Raul F. Tanner, da 
Arquidiocese de Milwaukee foi nqmeado 
Assistente do Secretariado Geral do 
"National catholic Welfare Confereu
cla'", segundo lnfonnou o Exmo. e Revmo. 
Mons. Edward Mooney, diretor da Jun
ta Eplscopa;I Administrativa da. "N. c. 
W. C." •. O Pe. Tanner foi, durante os 
três·. ultimas a.nos, diretor do Departa
mento da. Juventude da. mesma insti
tuição. 

(N; e.) A politlca sovietica com 
re.spelt,:, á, China tem sido imperialis
ta como as do 'l'zares, revela o presi• 
dente·· ela Imprensa catollca dos Esta
do& Unidos, Pe. Pratick O' Connor, 
num artigo publicado na revista "The 
Far E;ist ", de que é diretor. 
- "Nenhum cristão pode despreocupar

se perante as m,inobra.s com que os 
dlrigEmtes· comunistas tratam de apo
derà.r-&l de posições no Extremo Orien
te, adverte o Pe. O'Connor. O Partido 
comunista Chinês é unia da.s maiores 
forças com que contam os soviets 110 

Extremo Oriente, como o reconhecem 
os lideres comunista.s do mundo intei-
ro'•.. . 

O ·articulista rebate como "fal.slda
de" as afirmações daqueles que, inspi
ra.dos em artigos de propaganda creem 
na· "fellc!dade dos mllhõés de comu
nil;tas ·chineses'.' da. area. re Yunán, no 
noroeste da China: e acwa o exerci
to ·comunista de constituir. em todos os 
lugares "um exercito de ocupação ater
rorlzãdor . de povos indefesos". 

''É .duvidoso que esta. minoria co
munista queira um verdadeiro acordo 
com o governo do general Chang-Kai
Chek, :;ustenta. o Pe. O'Connor. Tra
ta-se, antes de conseguir um reconhe
cimento que Implique na queda do 
governo nacionalista, ou um acordo 

qµe- lhe permita empr.egar a tatica 
vermelha usual de promover o descon
tentamento, de suscitar protestos e de 
tudo obstruir até alcançar o pleno do
mlnio do pais". 

"O apolo popular que os comunis
tas· recebem provem dos que espera
vam beneficiar-se com a. distribuição 
das terras. O que os campon.eses de
i;ejam não é o com'U.llismo, mas a pro
prledade da. terra. Evidentemente, 
aconteceu na China o que tem aconte
cl!io com frequencLa. em outros luga
res, ·1. é, quando os beneficiados re• 
.cebem seu pedaço de terra. correspon
dente,, se despreocupam logo do co
Jl1.Ulllsmo. 

· "Ê um .fato ·que Moscou reconheceu 
a· impossibilidade de realizar na . Chi
ria a cristalização do· programa eco• 
nomtco comur.ista. Não ha. mitrx!sta 
que sonhe· com uma. China co!etivisa.
da. O . Comunismo Chinês não é ma.is 
do que um mllltarl$lno vermelhQ ~"' 
nejado ];l8l01H,Qrõ.óe1i íl.Q Moa!l~U"• 

já tinha escolhido para ser o chefe de ordens a cumprir. Aturdir 05 soldados zes, mil vezes ela repetiria· a mesma ma!"! "Não vos rego~ijeis portanto, ó orgao coordenador dos' Bispos dos Es• 
sua lg!'eja. Pôde ser tainbem que sob rnmanos, força-lo~ a fugir era a pri: coisa. Os espíritos niio tinham mais meu Supremo inimigo. Eu ressuscitarei", "Quem ~54:reve de aoord·o com :a.· tados Unidos. Ha três 3 ou 4 anos· toliló~ 
o imperio desta caridade que ele tinha meira; a r,egunda mais cara ao coração que dizer-lhe no momento. A alguem E meu sepulcro será glorioso. o Cristo doutrina catolica deve ostentar- a·:.i~iciativa de. fundar, com·. âprovaçlto da 
tão 'abundanten1e11te absorvido, na Ceia, regozijar seus filhos rendenc)o teste- maior do que eles estava reservado o ressuscitou. o verdadeiro Jonas tragado como aureola em seus trabalhos Hierarquia americana, o Instituto .Ame~ 
juntei ·ao ·coração de .Jesus e que se ti- de Deus e aos seus, C!'a a de esclarecer cuidado de instruir e consolar !vlada- três dias sob os mares vive agora á mar- a veracidade, a. verdade clara e ricano que visa· coo'rderiar as at,ivÍdades 
nha imetisan1ento··. desenvolvido durante munho a Cristo. lena; Jesus ele mesmo ia aparecei· a gem pi'onto a salvar os ninivita.s que, inteira.'' , Estados :Unido$, Foi sob os· ,auspícios 
a:s· horas passadás sob a cruz, ·João qui· Os dois apostolos foram-se, Madale- ela porque ele tinha ressusc;tado. · ouvindo a sua voz, farão penitencia. Je- A A.ssociação Mexicana de Imprensa, interamerica.nas da. Igreja .Catolica.. do11 
zesse dar · ao pobre renegado, esta deli- sus, como O prometeu, reergueu em 3 escritores, livreiros e. editores catolicos de.sse Instituto Interamericano que: re~ 
cada' e relevante consolação de ser o pri· dias esse Templo que havianÍ destruído, celebrou a festivi4ade de seu patrono centemente dom Joseph Schlarman,. Bis• 

meiró a ver aquilo que os dois deseJa- r o MARIANA MASCULINA far,endo·o· morrer. Entregue aos gen- São Francisco de Sales, com·uma Mis- po de. Peoria .. e Monsenhores Ligutti . .; 
va1n ardentemente contemplai·. Pedro F"D~ºA A- · · · tios, flagelado, conspurcado, atorment.a· sa Solene. Oficiou .0 Exnio. e Revnio. Morison realizaram uma. viagém. á, 
entrou; curvou-se sobre o sepulcro va- · · .[iJJ . i~ Kr · · '~t · · do, crucificado, ele retomou vida ao ter- Moru;, Luiz Maria Martinez, Arcebispo Ame1·ica Latina. É ·na qualidade de .pre~ 
tio e viu o sudario que cobria a cabeça L · 'iló!l -f .~ , ll ".;j f ,, .; t~ • ,~ ' . . · . ceiro dia. "MOI·te ao pecado··, escreveu · do Mexico. sideitte do Instituto Interamericano quci 
dobrado e posto, não mais com os panos ..;i, o · s. Paulo, isto é, tendo acabado esta vida Em seu sermão, Mons. Martinez ex- o Bispo de Kansas City veio ao ·Brasil; 
mas em um lugar a parte. João seguiu D E s A N T (1 passageira e mort.al, que ele' havia toma· plicou qual é, diante da Igreja, o papel atendendo ao especial convite de_, Donj 
a Pedro; viu as mesmas coisas e "come- · . ~li d'o para nos •salvar, "ele viu a Deus''. do jornalista catolico, que terri grave Carlos Carmelo de Vasconceios· 'Mó.~ 
çou a crer" não ainda que Jesus havia f;J Assim é O dia que O Senhor fez, afim responsabilidade como· mestre e orien- Arcebispo de São Paulo. · 
1·essuscitado, màs que Madalena havia de que nos regozijemos para sempre e tador do povo cristão; em sua. missão Dom Edwin governa uma diocese ·coni 

Ao recapitular a. historia do movi
mento comunista na China o Pe. 
O' Connor recorda que o Dr. Sun Yat 
Sen, fundador da t·epublica foi a Mos
cou em busca de apoio para a. 11nifl
cação de seu pais sómente depois que 
seu pedido foi aprovado pelos Estados 
Unidos e pela Grã Bretanha. Embo
ra o governo russo reconhecesse a 
principio que a China não estava. ma
dura para a introdução dos pootula
dos comunistas, seu propagandista prin
cipal Miguel B01·odin, obteve grande 
iIJfluencia: na. reorganização do exe1;
clto chinês. 

Em 1926, quando as tropas chinesas 
sob o comando do general Chang-Kai
Chek, sucessor do Dr. Sun Ya.t Sen, 
iniciaram sua marcha. pare o norte 
afiln de submeter .toda a China ao go
verno na.clonai, ".a simpatia e o apoio 
·russo se revelaram sinonimos de um 
um esforço para. control~r todo o imen
so pais!', acrescenta " Pe. O'Connor. 

"Porem, os chineses não catavam 
dispostos a deixar-se subjugar, nem 
tampouco querLa.m o comunismo". Em 
1927 Cha.ng-Kai-Chek expulsou de seu 
partido os membros- comunlsta.s e obrl• 
gou Borodln a voltar para Moscou. 
Desde então todos o.s comunistas do 
mundo odiaram o genera.llssimo e. se 
alguma. vez cooperaram com ·ele, f!ze. 
ram-no porque não lhes restava outra. 
àlternativa ". 

Apesar da. vitoria. de Chang-Kai
Chek, que culminou com a Constitui
ção -do . Governo, .. Nacionalista. de Nan
quim, o trabalho de Borociln começou 
~ frutificar, e as tropas vermelhas con
tinuaram s11bjugando extensas regiões 
dO pa.is. Em 1935, os' comunistas ini
ciaram a. sua. retirada para as regiões 
remotas do noroeste. onde continuam 
rebeldes e en trinche Irado~ no ·• estado 
super fascista. de Yenan, em atitu
de de franco desafio de Chung-Klng". 

O Pe. ,o·connor cita o testemunho 
dos missiona.rios para concluir denun
ciando a vlolenc!a. com que· os comu
nt~ tas chineses atacam a religião. Os 
comunistll-5 da China. =assinaram em 
Yéna.n 7 sacerdotes. e desterraram ou
tros tantos Inclusive. o Bispo . do lu
gar. Os ca.tollcos padecem ~rsegui
ção G a.s Igrejas foram convert~ em 
9~e1ª 4Q ti'OJall§~Wl!b· · 

A F2derai;ão Mariana de santos. rea- lizoti com muita felicidade, em rap!da 1"r . 
Jizou Donüngo ultimo, na par.:iqula do síntese. o momento atual do muncfo, que toda nossa qJma se rejubile"· deve seguir as virtudes de 8 · .aneis- 68. 096 ·catolicos p·ara -os· quais tem· 13~ 
Macuco. uma concentração que se re- agitado pela catastrofe que o assober- * * • co de Sales. doçura ·e firmeza em sua Padres seculares, 87. regulares,· perfa., 
vestiu de acentuado brilho. ba e concluiu dizendo que as Congi-e- Não se duvida que, o primeiro ato de doutrina e no seu apostolado, que exer• ·zendo um total de 222. O seminario pre• 
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te para a sécte da. Sociedade São Vi- tusiasta pelos altos ideais da Igreja e balho:s intelectuais, a. ve rdªde, 0 fato maiores, .fora de seus limites, 35 teolo .. 
(Conclue na 6.8 paginai real, a verdade clara e inteira. 7 8 R 1· · · b Ih d' cente de Paula, onde teve lugar uma da Patria. gos.. 9. é ig1os'ts . tra a am na ioce• 

reunião presidida pelo Revmo. Pe. Va- . Em sequencia ao programa delineado, se. 12 .270 jovens catolicos .. fazem· seus 
lcntim Rossman. Diretor da Federação, 0 presidente da congregação do Macu- estudos em institutos diocesanós. A .dio-

fazendo parte da mesa que dirigiu os co. Sr. José Martins concitou os cole- A I.GRE'JA A·coMPANHA os S.O·LOA. o·o· s· cese possui 6 hospitais que cuidam, e:tll •.rabalhos os RAvmo:s. Srs. Pe. Agenor gas marianos a trabalhar sem esmo- media anual, de 22.238. pacientes •.. 
santana. Vigario da. Paroquia do Ma- recimento pela. extensão do reino de A VISO N. 51 DA CURTA 
cuco e Pe. Primo Vieira, Coadjutor da Crlst(l, !vIETROPOLIT ANA · . 

mesma Paroquia, Sr. Vicente Morei, o Revmo. Pe, Valentim Rossman em po·R TODO o MUNO' o 
presidente da Sociedade São Vicente de rapidas palavras fez a apresentação do · : .. . • . , ·. 
Paula e dr. A. Abla.s Filho. orador designado para a sessão, o Con-

Iniclalmente fez uso da palavra o gregado dr. Grimaldo outra, que dls-

"C.omunieo ao Revmo. Clero· secular 
e regular e fiéis em geral que a ,Arqui• 
diocese prestará, na proxima -seg11nda• 
feira, :!ia 2 de ab1·il, uma homenagem ao 
Exmo~ ·e Revmo. Sr. Dom Edwin .Vin• 
cente· O'Hara, muito digno Bispo Dioce,• 
sano de Kansas City, Missouri, Estados 
Unidos da America, que veio a São 
Paulo a convite do Exmo. e Revmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano,· a fim de to• 
mar parte no inicio das cerimonias co• 

Revmo. Pe. ~genor Santana. que foca- correu sobre "O apostolado da Oração 

APOSTOLADO DO MAR 
Buenos Aires - O CardLa.l Copello, 

Arcebispo de Buenos Aires, benzeu sole
nemente o novo edlficlo do Apostolado 
do Mar. Trata-se de uma obra destina
da ã assistencia espiritual, moral e ma
terial aos marujos estrangeiros que 
aportam a Buenos Aires. Está a cargo 
dos Padres Passionistas. 

e as Congregações Marianas". com ra
ra felicidade o orador prendeu a aten
ção do elevado numero de marianos 
presentes, sendo alvo de calorosos aplau
so~. 

Em seguida o Revmo. Pe. Valentim 
Rossman fez opoi-tunas considerações 
sobre a concentração organizada pela 
Federação e sobre o Apostolado da Ora.
ção .. A reunião foi encerrada com o 
hino oficial das Congregações Mària
na~. 

Condenada ~ pelo "Semanario · Catolico '' de 
Havana a · aproximação catolico-comunista 

O "Semanario Catolico" da capital de 
Cuba num artigo asinado pelo Revmo. 
Pe. f~stanislau Sudupe, comenta 'as de· 
claraçôes feitas pelo Exmo. Revmo. Sr. 
Bispo de Montauban, Dom Piene Theas, 
sobre as relações entre catolicos e co
munistas. 

Ó Exmo. Sr. Bispo de Montauban, 
contestou reéentemente o convite feito 
pelos co 1nunis.tas, para colaborar con1 o~ 
catolicos; alegando que entre a doutri· 
na catolica e a filosofia marxista existe 
um abismo insondavel. 

"Segundo afirma enfaticamente o !!· 
cJ.er comunista Elos R~ca, os co1nunístaio 
não são anti-catolkos, nem anti-qual
q;,er religião · - escreveu o Revmo. l'e. 
8udupe Desaprovamos, entretanto, 
qualquer aproximação com os comunls· 
tas, que por seus pi·incipios .... rloUtrinRs. 
estão em flagrante oposit:;úo aos 1>rinc-i
pios m.onis emanados de Deus e contl· 
d9.!! !lQ. !llrC1i.tQ. natYrru. . 

"Sem dúvida, o segredo de nossa ine
xaurível vitalidade não se estriba nas 
instituições humanas, mas sim, na pa· 
lavra infalível do .Divino Mestre que 
permanece· a mesma no tem.Po e na eter• 
nidade, enquanto passam os impel'ios, as 
gerações e os •;stemas, 

"Nós cremos num Deus pessoal, criador 
e conservador de todas as coisas ..• 
Cremos em uma vida { 1tura, sobrenatu• 
ral, para a qual fomos criados... Os 
problemas materiais derivados da pro• 
pria natureza do homem, são. um mero 
acidente, Não são as formas sociais da 
vida, que determinam a consciencia, 
mas a consciencia do homem .é que de· 
te1·mina u formas sociais. Nossa con· 
cepção de vida se encontra em ':radical 
niscordanda eom a anapção materialis

ta· preparada ·pelos comunistas. Existe 

igualmente uÍ11a diferença 1·a<lical ent1·e 

mi . ~licos- ,- ~ -~yis..w,; .. 
. .. •- ., ' . ~---

· .. 

(N. C.) - O excelente trabalho le• 
vado a · cabo pelo Club Catolico Aineri
cano para. ai; tropas 'aliadas, dependen
cia do Serviço Nacional Catolico da co
munidade dos Estados Unidos fof elo
giado em um artigo publicado em Roma 
pm "Ecclesia", orgãó oficial do Bu
reau de Informações do vaticano. 

O artigo insiste em que o Club serve 
aos seus fins, genuinamente catolicos, 
tanto pelo ambiente que nele se respira, 
como pela. sua. proximidade da Basl:ll
ca de São Pedro e porque a. este cen
tro acorrem, como ao seu . la.r, .soldados 
não só dos Estados · Unidos, .•CO!l1o tara
bem da. Europa, Africa, A.sla.· e ·Austra-
11.a. 

Escreve· "Ecclesia ": 
"Ha quem pense a.té em paises de

mocraticos, que as boras sociais de re
creio para soldados devem ser estrita
mente leigas, sem qualquer inspiração 
religiosa., Felizmente, não é esta opi· 
nião que prevalece nos E,stados Uni
dos.. Os soldados norte <tmericanô,'3 re
cebem. com entualasmo a . cooperação 
da. lgl,'.eja, e, frequentemente se expri
mem. com .toda. ·a franqueza. ·soore ·este 
particular. 

"Depois de visitar o Club Americano 
de Roma.; um soldado a..slm . escrevia a.o 
seu capelão: Eu vim ao Club ao regrns
sa.r do campo de batalha.; sentia-me 
cansado, esfomeado, necessitado de lim
peza e, . em geral, . enfastiado da vida. 
No Club, encontrei à.lln'iento, lavande
ria, agua. quente pará o banho e · facill• 
dades pll,l'.a. descansar. E a.Inda mais pu• 
de falar com um Pa.dre · e . confessar-me. 
Quando sa.i do Club la., deveras limpo. 
Amanhã,. u·ei a. Missa ' em São . Pedro e 
receberei a. santa. comunhão; togo se
rei recebl4o em audlenc,la pelo Papa. 
Estou pronto para voltar à frente, mas 
antes quero esciever a. minha mãe, con• 
''ª'®o,,J.lle·~-s~.tí o-~, .. 

"Este é um comentaria tipico. os' sol
dados, admu·am o interesse que a Igre
ja lhes 4emonstra. tanto. Agrada-Jhea 
ver que a Igreja 0>o acol!Jpanha por to
do o mundo, para asslstl-los espiritual
mente e para consola-los em suas horas 
livres u. 

Descobertas arqueologicas na 
Palestin 

memorathas do bi-centenario da criação 
da Diocese de São Paulo, c~rimonias es• 
sas que se1·ão levadas a efeito nesta ca• 
pital, no decorrer deste ano. 

As homenagens ao ilustre Prelado 
. americano constam do seguint, pro• 

PALES'.I'INA - Enquanto a guerra .~ gra;na: . 
faz da. Europa um deserto, os desert9s ·· A-'s·· {l· horas, do dia · 2 de abril,. ni 
d.'.l. Palestina. povoam-se de arqueologos Basílica de 8ão Bento, l\lissa festiva, ce• 
cujos achados. nas custosas escavações, lebrada .. pelo Éxmo. Sr. Dom Edwiti Yin• 
vem confirmar com quanta verdade a cent O'Hara, a qual contará com as 
Sagra.da Escritura fala em todos Os pon- presenças- do Exmo. ,:,r, Arcebispo, Co• 
tos. D. Nelson Glueck. atual diretor da lendo ·cabido, Revmo. Clero ·l'Cpresen• 
Escola Americana de Investigações no tações da Ação Catolica e das Associa• 
Oriente. realmente fez importantes des- ções religiosas do An .. ebispado. Apos o 
cobertas nas regiões orientais do vale oficio 1·eligioso, Suas .,;xcelen,·i Reve-
do Jordão. Segundo estas descobertas, ;.endissillias ,isitarà, na Cripta d,, Nova 
este territorlo que hoje é um deserto, Catedral, os tumuloS" dos .ántigos . Bis• 
foi no tempo de Ab1:aão e já antes, pus é Atccbispos de São Paulo. · 
bem Irriga.do de modo que &e compres · Par.a. a missa na Basilira. ~< -São Ben• 
encle perfeitamente a palavra. da· Escfl- to queirari; 05 Revm ,s. Parocos e Viga• 
tura:. "um jardim do Renhor. como as 
terras do Egito" (l Moisés la.to); rios avisar e convidar seus paroquianos, 

Eruditos lncredulos. havlarr a.firmado. A's 14 .horas, no S/llà,o da Cu.ia Me• 
t1;opolitã11a, em sesbão solene presidida. labOrar em erro a Escritura, e a.presen- · 
pelo l!:xmo ·Sr. Arcehisr", o Pcvmo. Cle• 

tava.m diversos motivos por que aquellis ro secular n'l,e_gular apresentará suas 
regiões deviam ter sido sempre desertas. 
o Dr. Glueck pro¼, porem. que não 56 saudações de boas ,rndas .ao Exmo. S1".; 
1.;. habitavam muitos homens mas en• Oom Edwin O'Hara, discursando poi: 
c.ontravam-se até animais gue hoje 113• e~sa ocasiao o Revm<,. Sr •. Padre· Dr. 
bitam terras humldas e tropicais: ri- José de Gastro. Nery. 
nocerontes, elefantes, h!P;Opotamos, etc',. Em seguida, o Sr. Bispo, de Kansall 

A explicação desta transformação rà- City ,isitàrá as .diversas repartições, o 
dica! pode-se encontrar novamente na Arqui o e o Museu da Curia. l!:sta ses• 
mesma. Escritura. que fala. em tongàs e são será exclus1vamente ,,a,a o Revmo. 
constantes ~uerras que destrulram a Clero e os alunos dos Se1,1inarios. 
canalização artificial. M florPstas e cl- S. l'Bulo, 27 ,te março d~ 1945. 
·dades ·e mataram ou t.mr,,<ra.m escravas De 01deU1 de S .. ~:x<"ia. Revma. 
as populaçõés, e asslm esbanjaram aa Conego Paulo Rolim LoureirQ · -
ti.~§- b§Jl~ã21i .!1§ .lJeY§, Charu:.el~ d-2. Ãt!.eki;;~ll®.o 
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COMENTANDO • • • 
AS GREVES 

Nestes ultimos dias, têm-& multipli
cado os greves. Principalment~ em C~m
pinas, o nosso maior centro do u, t eno•, 
elas estão fermentando de ms.neira .Já 
alarmante: nada menos de tre.~ im!Ylr
tantissimas empresas estão paralisadas, 
porque os seus empregados se acha,m 
d~ bl'aÇOS cruzados, reclamando awnen
to de salarios. Aqu, mesmo em São Pau
lo, temos a greve dos est,idantes de me
dicina, que é alguma coisa mai;, do qt.'2 

uma simples suspensão de' ·w,a;s p•>tque 
afeta diretamente os no.ss<,, tr,ainres 
hospitais. E é interessante asst11a;,u c,ue 
todas estas greves são marc:ida.E por 
duas caractel'istlcas constantes, em µri
me iro lugar, todas são estritamente pa
cificas, o que, não ha duvidn. tl mu_ito 
de se louvar; em segundo ,ug&\·, 1oda~ 
se àpresentam com 'o as~to 1~ irredu
tível "impasse". pois as partes em hti
gio se exigem 1·eciprocamente certa~ 
preliminares, impugnada.s absolutamente 
pelos contendores, de tal forma qu1> nem 
ao menos se podem estabelecer negocia
ções. 

Haveria, ainda, uma terceira caract.e
ristica: é a impossibilidade de se fazer 
um Juizo exato sobre estas greves. De 
fato, todas as noticias que ate &gora 
têm sido dadas a respeito delas não são 
concludentes, e deixam margem · para 
uma grande nebulosidade. A t.é e, te mo
mento, só se sa, e ao certc> que 1.,a gre
ves, que estas greves esião oi-e 1,1d1càn
do serviços publicos, da maiS alt.~ r€le
vancia, e que os empregados pleiteam 
irrevogavelmente o aumento do, stus 
vencimentos. Sabe-se, por outr0 md.), 
que realmente o custo da •'ida tem si
do ascencional. Mas faltam inf,,rma,ões 
fundamentais. Por ·exemplo. sãc estlls 
greves espontaneas ou provocadas? 
Nada se sabe. El se são ~rovoca
das, quem as provoca, Tambem nada se 
sabe. Quanto à evolução dos ac,.ntec1-
mentos, sabe-se apenas que o.s o;revis
tas pretendem dirigir-se ao Govern, • F~
deral, afim de que o mesmo intervenha 
a seu favor, tudo resolvendo com um ae
creto. Mas, ainda Isto não é 'l•'m cer
to, e nada se sabe a respeito da aco .. 1;
da. que o Governo Federal dará a esta 
prettnsão. 

A vista de tanta incerteza, limltemo
no~ a lembrar a doutrina catolb::i sobre 
o assunto. Embora a Igreja sempre pr'é-,
t!gie a àutoridade, contudo ao contra
rio dos regimes tota!itario.s, admite o di
reito de greve, por causa das vinculações 
do trabalho à dignidade da pessoa hu
mana, que aqueles regimes desconhe
cem. Mas, dai mc.smo surgem as limita
ções a este direito, Assim. a greve. para 
ser just-a, antes de mais nada deve ser 
pacifica; deve ser originada por situa
ções que comprometal"' a. dignidade hu
mana dos trabalhadores: e. por fim. não 
deve causar mal maior, razoavelmente 
previsível, 

u L E G I O N A R I O ~, 
i,t,MANAKIU CAl'ULIC.:O COM 
APROV A(.:AO E("l,ESII\S'l'U.:A 

Redaçao e Adm1i1L•traçao 
Rua do Sen11nanu 1!111 

1 elelon~ 4-Ull:U 
Caixa Postal 14'1-A 

Sâo Paulo 

Assmat.uras: 
Ano ••••••...... , • • • • • • • Cr$ 25.00 
Exte~.ior . .. . .. • • • • • • • • • • Cr$ 50.UU 
Numero avulso . , ••••• , ,. Cr$ 0.4U 
Num .. rn .itawrlo Ci·S.. l.UU 

Kogamo~ iliO~ uns~o.c. a..c;~1nantef. co
muntrnrl'tn " mudan,;i, d• ,eu, ende
reçob para a l,;aixa t>ost.al l47-A. 

SUCURSAL NO RIU: 
Agencia noticios11 Sul
Americana "Asi,Qrell5" 

Rua Altnirante i~ars-uso. 12 
Fones 22-4375 e 43-6637 

Anunc10s: 
Fe1;am tabela sem compromlssQ -

Não puhlic11mo• colaboração de pes
soa~ e,ctranha• ao oosbo quadro de 
red14tt,rus.. 

1 DIAS EM REVISTA 
(Conclusão da. l.a. pag.) 

do P1·!nsipe Don Juan em favor da 
restauração moná.rquita. 

ura, quem conhece um pouco de po
Jft1ea. es1>atihola sabe que,· lndlscuti
velmente1 na Espanha o que hâ. em 
ma.téria de republicanos, são só os 
comuu1sta,s e os "socialistas avança
dos''. l•~ora d1slo. nU: fauna revublica
na ox1ste avenas um ou outro bur
guês moderado à. Kerenskyt setn 
energia nem expressão, incapaz de 
tnstaura.r e tixar eni mold~s anU- co. 
rnunistaH o regime Lepublica110. 

Lsto põsto, se se deseJa que a Es
panha setn descambar no cornunls
mo. t~me rumos diversos. 'com ó evt .. 
tar que ela s~ torne monarétuista·t 

* * * 
E para que e.virar'? É tHPCiso na.o 

tet• <''ta bus''. A forn1a ele, govêr110 n10-
nârqu1c.:a. é absoluta.mente' tão legitt ... 
ma quanto a aristocr~tica ou a de
mocrática. É êste o eus1n.a.111t.'nto da 

Lgreja,.. Porque, então, censurar t:1111 

pa.ls que, no exercicio· de seus dire.t•. 
tos sol)(~ranos, prefere à mo11arqu1a 
co1no a melhor fórmula para resolver. 
seus oroolemas internos ·t 

AS SOlENIDAOES DA SEMANA SANTA 
fM ARARAOUARA 

A. Ve:".terava'.i, lnn~nrtade do Sant.1!;s!n:o 
Sacramento ur. cido.de de Araraquara, 
como nos anos anteriores, patrocinou e 
promoveu este ano, solenlssim!!'s fes- , 
tas da Semana Santa, com graridc 
magnificiencia. 

Dia 25, Domingo de Ramos, às 11 
horas, após a iJenção dos ramos. foi rea
[17,ada solene procissão, em que foi le
vada a ima~em secular de Jesus mon
tado no jumentinho. Recolhida a pro
cissão, foi celebrada solene Mis!la com o 
canto da. Paixão. Oficiaram os seguin
tes sacerdotes: 

Celebrante: Pe. J, Brasil d.· Carvalho, 
dd. Vlgat·io. Parte de Cristo: Pe. Bernar
do. Plate, dd. V!gario do Carmo; Parte 
de Cronista: Pe. Francisco Benedito 
Alves. c.ss.R.; Pârte de Sinagoga, Pe. 
Geraldo Bonotti Junior, C.SS.R.; Parte 
de Turba: Coros da Assocl<ição de São 
Jo.sé e da Congregação Mariana, ambas 
da Matriz de São Bento de Araraquara, 
sob a regencla do Revmo, Pe. !•'elix 
Conrado, dd. Vigario de Santo Antonio 
da Vila xavier. 

J>ROCISSiiO OE NOSSO SENHOR DOS 
PASSOS E DE NOSSA SENHORA 

DAS DORES 

A Procissão dos Passos saiu da Ma
triz de Nossa Senhora do Carmo, às G 
horas da tarde, obedecendo o segmn
te ltinerario: Av. Sete de Sete,noro, 
Rua Cruzeiro do Sul e A venlda José 
l3onifacio até o Largo de Santa Cruz. 

Nesta procissão tomaram parte, alem 
·da Venera vel Irmandade do Santlsslmo, 
o Revmo. Vigário e todos os Sacerdotes 
da ParociUta, , Semlnarlo Apo.stol!co, as 
a.s.soclações, irmandac' es. congregações e 
üeis em geral. 

A proc1SSãn de Nossa Senhora das 
Dores foi constituída µelas associaçãPs, 
irmandades. e dema~ entidades religlo
srus com os Revmós. Srs. V1garioe das 
Paroquias de s. Bento e santo Amonlo. 
A procissão d~ Matriz de Sto, Antonio 
da Vila Xavier, começou a tocomover
se. às 18,30 hrs.. afim de. às 19 nrs., 
estar unida à prociSsão da Matrc, da 
cidade. Unidas as duas procissões. se
guiram o ilinerario: 1\. v. São Paulo e 
Rua. 9 de julho até o largo de Santa 
Crui, 

1><0 largo de Santa Cruz, os Revmo.s, 
· Padres Redentoristas com as diversas 
U'rnandactes e associações da Igreja de 
Santa Cruz, aguardavam a chegada 
das duas procissões - do.s Passos e de 
Nossa Senhora. das Dores. Depois do 
sermão do Encontro. oel<' Revmo Sn-r. 
Pe. F'ranclsco B. Alves. C.SS.R .. as qua
tro procissões, fundidas num só bloco, 
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rum11r!J.m para a Igreja Matriz. passau
clo !>"la Rua. São Bento. 

Locallzaçâo dos passe1s: o Lo na Casa 
Lllli.-: .cf.2.o _na .. Praça Pedro dê Toledó; 
o ~-"' ria Santa casa; o 4.o ··na porta 
da Igreja de santa Cruz; ,,. . 5,o na re. 
1<tdencla · do sr Arlindo Soares · de Aze
v.,ao; o 6.o na· rcsidencia. do· ar. Artur 
Slagioni e o 7 ,o e ullimo pa:;so. na rer 
.rcte-;,_cia do sr Waldemar Mendo1wa. 

.'I.O .recolher-se a procissão, no recinto 
da Matriz, Pe. Geraldo Bonottl Junior, 
o.sS.R. pregou o sennão do Calvaria. 

No dia 28. Quarta felrn Santa. du'
rante todo o dia foram ouvidos milha• 
::e~ ae confissões de senhoras, e à noite 
ae nomens. As 19 horas foi celebrado 
o oxicio de trevas. 

~a Qumta feira santa, dia 29. cele• 
brou~se Santa Missa, às 7 horas. com 
comunhão geral da Irmandade do sa.n
;1sstmo Sacrame1110 e de todas a.s de
mais associações religiosas. 

PROOISSAO ls ADORAÇAO DO S.S. 
1-ACRAMENTO 

Ap6s a MlSSa. foi realb.ada a procis
sao com o Sacramento para a capela 
monumento. onde Jesus permaneceu até 
a Missa dos pressantificados, recebendo 
durante todo o dia e a noite, as ho
menagens dos catolicos de Ararnquara. 

A noite tev~ lugar a solenidadt> ao 
La.vapés, Pregou o Sermão do Manda.to, 
o Revmo. Pe. Geraldo Bonoti, · c.SS.R. 
A seguir foi rea!l.7,ado Oficio de treva.s. 

SEXTA-FEIRA SANTA 

Dia 30 às 8 hOras, foi celebrada a. 
Missa aos Pre.ssantificados. Fez o ser
mão o Revmo. Pe. Jeronimo Brasil de 
carvalho. 

As 13 noras, teve Inicio o Sermão das 
sete Palavras, pregado pelo Revmo. Pe. 
Ji'ranctSco Ben1dito Alves. 

A noite, às 1 horas. rol realizado so
lene oficio de Trevas, seguindo-se a tra
dicional Procissão do Enterro. A entra
.da. da procissão, pregou o Revmo. Pe. 
k'ranclsco Benedito Alves. 

SABADO SAl''TO 

Ontem, às lU noras, to! realizada. 
com grande pompa llturglca. a benção 
do Fogo e do cu·i, Pascal. a seguir foi 
cantado o ·'Exultet" e benta a Ponl~ 
Batismal Logo a seguir foi cantada so
lene Missa de Aleluia. 

A..1 19 horas. foi realizada a coroação 
de Nossa Senhora, tendo pregado na 
ocasião o Revmó. Pe. Geraldo 'Bonotl. 

OOMI"JGO DE PASCOA 

Hoje, µela madrugada. as 4 noras. se
rá realizada solene Procissão do Encon
tro, pregando o sermão do · encontro 
ent·ente à lgre'ja de Santa Cruz o R.ev
mo, Pe. ~'rancisco B. Aives, 

Ap6s a. procissão, haverá Missa na 
porta da Matriz 

As 11 haras. Mtssa· Sóiene de Pa.scoa 
e Sermão pelo Revmo Vigario da Pa
roquia. Pe Gei·onhno Brasil de .Carvalho. 

As Í9 noras encerrando as _solenlda
d "' d a SetnH n, San ta, l'e l)e um e Ser
mão o~lo R,·~vmo. Pe. Geraldo Bbnottl 
.runior. C.S!. R. 

REPRESENTANl'E DO "Lf;llONARIO" 
EM JAB01'1CABAL 

A representaçâc. du 1.~:t ;1t JNAH.IU m lal>nll,·ah,., """ q earl!<' 1n :Sr 
Claudio V F'ontes or1r~ t11n1adt"1 e retorrnni- dt- -1.:-.:,;1t1ntun-1:- e u1fr·a:- 1r1tor· 

mações, podem os nossos 1e1tores d1rtgir-se ao mesmo n» Agencia do· 
Banco Comercio e lndustria de São Paulc, 

LEGTONARIO 

PÁSCOA 
Plinio Corrêa de Oli.veira 

A regularidade com que se sucedem no calendário 
da Igreja os vários ciclos do ano litúrgico, imperturbá
veis em sua sucessão, por mais que os acontecimentos 
da história humana variem em torno deles, e os altos 
e baixos ,da política . e das finanças continuem sua cor
rida des0rdenada. é bem uma afirmação da celestial ma
jestade da lgreJa, sobranceira ao vai-vem car,dchoso das 
puixões humanas. 

,;:uida antes de tudo da maior gloria. de Deus, e portan
te da salvação de sua própria alma, e da exaltação· da 

1greja. 

Porisso, o inaior sofrimento do católico deve consis
tir na condição presente da Santa Igreja. 

Sobranceira, não porém indiferente. Quando os dias 
dolorosos da Semana Santa transcorrem em quadras his
tóricas tranquilas e felizes, a Igreja, como mãe solícita, 
se serve deles para reavivar em seus filhos a abnegação, 
0 senso do sofrimento heróico, o espírito de renúncia á 
trivialidade quotidiana e 'o inteiro devotamento a ideais 
dignos de darem um sentido mais alto á vida humana. 
"Um sentido mais alto", não é bem dizer. E' o único 
sentido que a vida tem: o sentido cristão, 

Sem dúvida. essa situação apresenta muito de con
solador. Entretanto, seria um erro negar que a apostasia 
geral das nações continua em um crescendo assus~ador; 
que a tendência ao paganismo se desenvolve vert1gmosa
mente. nas nações heréticas ou cismáticas, que conser
vavam ainda alguns 1·esquicios de substancia. cristã, Nas 
proprias fileiras católicas, ao par de um renas:irnento 
promissor, ·pode-se observar a marcha progressiva _do 
neo-paganismo:depravam-se os costumes, limitam-se as 
familias, pululam as seitas protestantes e espíritas. 

A despeito de tantos motivos de tristezas, de moti-, 
vos que ·fazem pressagiar, quiçá, para· o mundo inte~·o, 
uma catástrofe não distante, continúa a esperança cr!S
tâ. E a razão disto· nos é ensinada pela propri;. festa 
de Páscoa. 

Mas a Igreja não é apenas Mãe quando nos ensina 
si grande missão austera do sofrimento. Ela também é 
Mãe quando, nos extremos de dôr e aniquilação, ela faz 
brilhar aos nossos olhos a luz da eoperança cristã, 
abrindo diante de nós os horizÓntes serenos que a vir
tude da confiança põe diante dos olhos de todos os ver
dadeiros filhos de Deus. 

* • 

Assim, a Santa Igreja se serve das afegrias, vibran
tes e castíssimas da Pascoa, para fazer brilhar aos nos• 
sos olhos, mesmo nas tristezas da situação contempo
ranea a certeza triunfal de que .Deus é o supremo se
nhor 'de todas 'as coisas, de que seu Cristo é o Rei da 
glória, que, venceu a morte e esmtgou o demonio, de 
que a sua lgreJa é rainha de imensa majestade, capaz 
de se rerguer de todos os escombros de dissipar todas 
ª" trevas, e de brilhar com mais luzidio triunfo, no mo
mento preciso em que parecia aguarda-la a mais terrí
vel, a tnais irremedfovel das derrotas 

Quando Nosso . Senhor J'esus Cristo morreu, os Ju
deus selararri sua sepultura, guarneceram-na com solda
dos, julgaram que estava tudo tenninado. 

,. * ,. 

Em sua impiedade,. eles negavam. que Nosso Senhor 
fosse Filho dé Deus, que tosse capaz de destruir a pri
são sepulcral em que ·jazia, que, sobretudo, fosse capaz 
de passar da morte á vida._ ·Ora,. tudo isto se deu. Nos

.so Senhor ressuscitou sem qualquer auxílio humano, e sob 
seu império a pesada pedra da sepultura deslocou-se 
leve e rapidamente, como uma núveni. E Ele reEsurgiu. 

A alegria. e a dor da alma resultam necessariamem., 
do amor. O homem se alegra quando tem o que ama, 
e se entristece quando aquilo que ama lhe falta. 

Assim tambem a Igreja imortal pode ser aparente
mente abandonada, enxovalhada, perseguida. Ela pode 
jazei·, derrotada na aparencia sob o peso sepulcral das 
mais pesadas provações. ·Ela te~ em si mesm: urna 
uma força interiG>r e s.obrenatural, que lhe vem de Deus, 
e que lhe assegura uma vitória tanto mais esplendida 
quanto mais inesperada' e completa. 

O homem contemporaneo deita todo o seu amor em 
cc,isas de supei-fície, e porisso só os acontecimentos de 
superfície - da superfície mais proxima á sua minús
cula pessôa - o emocionam. Assim, impressionam-no 
sobretudo suas desgra~·as pessoais e superficiais: a saú
de abalada, a situação financeira vacilante, os amigos in
gratos, as promoções oue tardam, etc. De fato, porém, 
tudo isto é secundáriC' para o verdadeiro católico que 

Essa a grande lição do dia. de hoje, o grande canso
. lo para. os homens retos que amam acima de tudo a 

Igreja de Deus, 

Cristo morreu e · ressuscitot.. 
A Igreja imortal ressurje de · suas provações, 
gloriosa como Cristo, na radiosa aurora de sua 
Ressureição. 

__. _____ ---
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O POVO QUE PRIMEIRO LUIANTOU IGREJAS 
AO Df VINO CURACÃO 

Oera!do Bezerra de Menezes 
Grande foi ~empr-e · li devoção de 

José Geraldo Bezerra de Menezes ao 
S,S. Coração de Jesus. 

Trabalhou, extraot·dinadamente, pe
lo seu desenvolvimento em todo o 
país. 

Idealizador- do estandarte do Apos
tolado da Oração da Capela de São 
Domingós, de Niteroi, deve-se-lhe 
tambeni a concepção da bandeira e 
estandarte para a cidade de· Laran
jeiras, tendo em vista a historia da 
devoção do Divino Coração naquela 
cidade sergipana. Por iniciativa e pe
dido seus. Carlos de Laet escreveu, 
em 27 de agosto de 1922, o Hino ao 
Santíssimo Coração de Jesus, publi
cado em "A Cruzada", de Aracajú, 
1.o outubro 1922, que se tornou hino 
oficial da Paroquia e cidade de La
ranjeiras, sendo a musica do Maestto 
Francisco Braga. Ao par dos seus es
forços, escrevia-lhe em 20 de setem
bro de 1922, D. 'Antonio, ilustre an
tistite de Belo Horizonte -: "Como 
Bispo e como sergipano, .não posso 
deixar de bater palmas à bela. inicia
tiva de V, Excia," 

"O· Estado", de Niteroi, noticiando, 
aos 26 de junho de 1927, a inaugura
ção do estandarte simbolico da Ca
pela de S. Domingos, exprimiu-,oe 
deste modo: 

"O estandarte · do Apostolado ·ua 
Oração, da capela de S. Domingos, é 
um lavor de arte, e foi confeccionado 
na ltalia, graças aos esforços da pre
sidente- da instituição religiosa D. Ca

. rotina Vieira Machado Coelho, cate
dratica do Instituto Nacional de Mu
sica e figura de relevo da sociedade 
fluminense. · 

A concepção do simbolo pendão é 
devida ao espirita cultíssimo do zela
dor, Dr. José Geraldo Bezerra de Me
nezes, conhecido advogado e minis
tro geral da Ordem Terceira de . S. 
Francisco, e o projeto· cumprido tal 
como foi, tornou este estandarte uni
co entrP os congeneres 

Na sua descrição ressalta desde lo~o 
o simbolismo das cores dominicanas, 
isto é. da Ordem de S. Domingos. 

A segunda é . apenas representada 
por uma cruz sobre o campo branco 
e prateado de todo o estandarte, 

O Coração de Jesus (isolado, sem 
o corpo) figura, rubrci e ensanguen
tado. sobre a Cruz. 

D11s bracof: do lenho pende_ um Ra
saria de ouro ( de S. Domingos) e, 
sobre a. mesma Cruz, acha-se sus
pensa uma Coroa Regia, significando 
Cri;.to-Rei. 

Aos péi< da ·Cruz. vê-se o lema: 
"Tu Portu~ orbi naufrago", "Tu és 

DR. DURYAL 00 LI-
VRAMENTO PRADO 

Clinica de molestiab dos olhos 
Ciruri?ia ,1c11la1 Cons .. Av lpt• 
ranga 313 (8.o andar) tel., 
4-4581 - Rr~. Av Angelica 1408 

o Porto para o mundo naufrago". 
Refere-se o lema ao Divino Coração 

e alude ao fatq de ficar à beira-mar 
a. capela de S. Domingos. 

Na solenidade foi entoado, pela pri'." 
meira vez, o hino ao Sagrado Cora
ção de Jesus, cuja musica é da auto
ria da exma. sra. D. Noemi Coelho 
Bittencóurt, eximia musicista patrícia. 
atualmente na Ita !ia, A letra da lavra 
do dr. Carlos de Laet." 

Desta epoca, são as seguintes pala
vras d0 infatlgavel P. José Ma.ria Na
tuzzi, s. J., dirigidas a meu pai: 
"Dou-lhe os meus melhores parabens 
pelas triunfais festas do S.S. Cora
ção de J e_sus", 

Erudito historiador catolico, José 
Geraldo não foi apenas um estudiof,,. 
senão o maior pasquisado.r desta devo
ção no Brasil, tendo sempre. em seus 
escritos. reclamado para o nosso país 
as honras da prioridade da mesma. 

Foi "quem primeiro gritou" - co
mo escrevia em carta, de 25 de junho 
de 1924, dirigida a Felicici dos Santos 
- "sermos o povo qut: primeiro le
vantou igrejas ao Divino Coração e se 
lhe tornou o mais devoto do mundo". 

Manteve sobre o assunto com o gran
de lidador c:atolico, autor dos "40 
Contos do Padre Silverio", interessan-
tíssima polemica. · 

Do artigo "Um jacobinismo estava
nado - Em Minas!" do ilustre· fun
dador d' "À Uniito", que · não esco11-
de11 a sua revolta em virtude da "de
nominação do S.S. Coração de Jesus, 
Paroquia elevada a vila, passar a cha
mar-se Inconfidencia", é o seguinte 
trecho: 

"L0mbrel-me com orgulho que, em 
minha terra, em Minas, é tão popular 
a antiga devoção do S.S. Coração de 
Jesus que no Norte· do Estado desde 
o seculo XVIII ha uma Paroquia, no 
Municipio de Montes Claros, assim 
denominada. Que tambem é antiga 
outra com a mesma invocação - 5a- · 
grado Coração de Jesus, de Barreiros 
outrora no Município de Diamantina 
e hoie no de S. João Batista. 

Talvez se lembrem os meus leito
res de uma. polemica que tive · com o 
meu amigo dr. José Geràldo Bezerra 
de Menezes sobre a origem dessas 
pias denominações. Afirmei ·que não 
podiam provir de influencia dos je
suítas. porquanto outras foram as Or
dens religiosas qu~ civilizaram aque
les sertões. 

Obstir adamente insistia o meu ami
go, 'dizendo: "onde tal' devoção hou
vesse rnriddo era infalivel ter nas
eu". 
cido do Jesuíta, que o procurasse 

Efetivamente tive informação segu
ra que naquela paragem sertaneja ha
via minas de uma antiqnissima capela 
que fôra dos jesuitae . E assim can
tou vitori" o ,João Geraldo , . " ("I\ 
União" Rir> 17 de Janeiro de 1916). 

E teve razão convenhamos. 

S. Paulo, nestes termos rép-orta-se i'l 
narrativa do p.rof. Francifco Domingos 
Mat·bondes, publicada sob ·o· patrod
llio do· histo)'iado1· Felix Guizard fi'i,
lho, -em varios , numeres de 1832 de 
"A Folha", <le Taubaté (S. Paulo): 

"Sobre a decantada Ígreja do Cora
cão de Jesus, insisto que a · cónstrução 

. e fund;1ção é de 2 de abril de 1_713; 
a historia do prof. Francisco Domin
gos .Marcondes ha de referir-se à 1·e
construção, para datar, como ele a 
fa'z datar, do seculo XIX, Não faltam 
competentes que apurem ai a verda·dP.. 

O grande valor e toda a gloria des
sa igreja está justamente em ser do 
pt'inctpto do seculo XVIII, quando 
ainda não havia nenhuma igreja con
sagrada ao Divino Coração fóra do 
Brasil" (9 de iulho de 1932). 

No'utra carta, escrevia em 19 de no
vembro de 1932: 

"A Europa ignora tudo, tudo, tudo, 
que se refere à ·devoção do Coração 
de Jesus, do Coração de Maria, e dos 
três Corações de Jesus. Maria e José 
no Brasil e na Amedca. A gloria do 
Brasil e da nos~a familia com esta 
devoção, desde o seculo XVI, não po
de ser maior. e os Europeus teimam 
em desconhecê-la". 

Do meu arquivo. consta um docu
mento firmado em 22 de junho de 
1922 por D, Jeronimo, Arcebispo da 
Baía, . no qual o eminente Prelado f.e 
referia à carta de meu pai de 24 de 
\Tla10 daquele ano "sobre a glorio
sa tradição do Convento da Soledade 
e a Matriz de Laranjeiras. ambos c~n
sagrados ao SS Cotaçã d• ,Jesus. 

A,; suas mvestigaçoet nesse sentido 
conseguiram empolgai grandes figu
ras da Igreja em nossa patria. São do 
abalisado · orador- sacro Padre João 
Gualberto, honra de> pulpito nacional, 
as expressões que seguem: 

"Muitc lhe agradeço' a bondade em 
me ouvir aquele dia, e a gentileza com 
que me veio matar a fome de conhe
cer a questão que me h,wia exposto. 

Uma beleza a st>a narração. Para 
mim foi uma revelação de coisas 
inauditas. Não perderei vasa. sempre 
que puder. de ensinat o que é incon
testavel: somos o povo do S. Coração 
de Jesus. Conserve-nos ele o dr. J. 
Geraldo Bezerra tle Menezes para nos 
dar mais esclarecimentos sobre o nos
so incomparavel passado". 

Va'e a pena transcrever outra afir
ma~áo. igualmente- clara e eloquente 
daquele conspicuo pt·egador. Ei-1a: 
"Sempre que posso. digo da cated:a 
as glorias dos ... nossos antepassados, tao 
devotos do S. ..-:oração de Jesus, e cito 
os seus estudos d~ his'toriador" ( Car-
ta de 11 de março de 1925). . 

Por estas declarações. a cuja apre-
ciação não se ha mister descer, pode
se aferir o valor dos seus estudos. 

Outro testem unho inequívoco são as 
cartas do P Lui1 Gonzaga Cabrnl, 
S, J,. fi;(ura que tanto honrou a Com
panhia de Jesus. Limitemo-nos a des
tacar~Ihe, doí~ treC'hos: 

"Guardo como oreciusidadE' as suas 
informações sobre a devoção do S. 
CorMãó de Jesus" (28-Vl-1925). 

"Porqu9 não reduz a uma Monogr~
fi11 o que sabe pela sua documentaçao 
de f,imilia. <;obre a prioridade rle 
ig1·eia~ e capelas do Corac-ão de Je
sus no Brasil. ~obre c,onvento d,a So
ledad1:.. taba do Una. etc. S<?rfa 11m 
grande servic:o ao Sagr, Coraçãoí" 
(Natal de 1927). 

~ão l'anJo, 1 oc c\Drit ue ":l'+:i 

DEP OIMENTO N.0 7· 
Porque renunciei ao Espiritismo 

Pe. Vicente M. Zioni. 
dos. N. D. F. 

Voltando ao assunto do nosso à;tigo 
anterior, ,, cumprindo a. pTomessa {~ta 
nà conclusão do mesmo, cremos ser opo_r·· 
tuna a publicação da presente convers1<0 
para o Catolicismo de u~:~ <las m:,is 
ilustres figura~ dos arrarn1s da atual 
jurisprudência brasileira. 

A rumorosa eonversão de Camatra 
Les 1 pará a lgre_i a Católica não tev,,, .. 
infeli1.mente, aquela divulgação que se 
deveria esperar de um fato tão. s..'gn_i
ficativo. E' sempre a mesma con1venc1a 
dos maus, para impugnar o Bem-, e a 
pusilanimidacl~ dos bons na dest.ruição do 
Mal ... E no entanto, a conversão do ,1r. 
Camara !,pai é ainda m,iis eloquente do 
que a abjuração do sr. Décio. Alves Si
queira. Sem nu.1iores comentanos, rep1·0-

duzimo-la na íntegra. 

• 
"Procurando conhecer os fundamen.tml 

do Espiritismo, fiz um estudo aprofun• 
dado de suas obras mais iinpnrtantes, 
e deixei · seduzir-me pela douti·ina da 
Reencarna~fw. tornando-me filosófica
mente espírita. 

"Não o fui por mal{c·ia. nem por es· 
pírito de insubmissão a Igreja, m~s !:ºr 
uma intima sinceridade de canvicçOPs. 
E, por isso, Deus me perdoará o meu 
êrro. 

"Tive oportunidade de· prei;idir tra
balhos práticos, e se há muitas ve;':es 
mistificações de médiuns, há tambem, 
- e isso é inegável comunicaçõ.es 
reais de espíritos, po,· intermedio daque
les. 

'' Não se pode, sistemáticamente, negar 
a realidade dos fenómenos, (1) Ao lado 
disso, o fato de acreditar o espírita 
em Deus e em Jesus e admitir os Eva•1· 
gelhos, pregar a cal'idade, !a1.endo dela 
a base principal de suas açoes, tudo me 
iludiu· e determinou minha adesão ao 
Neo-espiritualismo. E 1Jivi 1t€ssa c-rent;a. 
durante cerca. de 15 ( quinze> M?-08, 

".Deus, porém, teve miserieórdl-e de 

mim e deu-me, certo dia, uma luz ínte· 
rior pela qual reconheci minha ilusã<J 
e r~nunciei ao Espiritismo. E hoje, vivo 
feliz em minha fé primitiva, 110 seio 
da Igreja militante, procurando re
parar os meus erros. 

"Dizem os espíritas, baseados na lição 
de Allan Kardec, que o Espírito d_a 
Verdade, o Paráclito, pron1etido P?r · Je
sus a seus discípulos é que deveria en
sinar muitas coisas por Ele omitidas 
por não estarem ainda preparados, para 
suportá-las. E nisso se fundam para 
atribuírem ao Espiritismo o cunho de 
uma dout,,ina inspirada por Deus e .des
tinada a constituir a 11erdadeira reli
giri o, que deveria substituir o Catolic'<s• 
mo, assim como o Cristia_nismo substi
tuiu ao Mosaísmo. 

'
1 Um exame, porém, dessa tese esp1r1-

ta feito com imparcialidade e cuidadosa• 
m~nte, nos convence da im-procedência 
e gratuidade de semelhante afirmativa. 

"0 Paráclito, segundo .lesu_s o anu•l· 
ciou expressamcnt<?, <levexia vir em tio-
me dele, ern,inar tôdas as Co-isas1-- e ~'lem
brar tudo .quanto Jesus havia ensinado" 
(S. João, XIV, 26) .. Pm·tantq, .não é 
verdade <1u:e a E$pi1:itp Sa.n"f'il'. tivesne 
por 1nissão insti.t·nir · uma nova :teliyitio, 
diferente- daquela que Jesus ensinara, 
nem outm "ntoridade espiritual diver
~a da que fôra conferida . a sua Igreja. 
Cái, assim, por terra a pedra fnnda· 
men/41 da suposta revelação esplritr-1. 
Prometendo assistência e permanência 
com seus discípulos • .sôbre a terra, até 
a consumação dos séeulos, Jesus _deu á 
sua Igreja um cai·áter de estabilidade e 
de duração permanente; de ,nndo que 
ntnkuma outra. reli,qião, ·tóra d_essa. lg·r~
ja, poderá sér aceüa como dt'.vina e ve)"'
dadcira. 

"Se o Espfritism,o tem. a.l{Jumas coi
sas cm conformidade com os Eva,ng'"'
lltos, pa-recen.do, a.'isim., incom,pati-vel com 
a missão dia.bMica e, por isso, ilude 
a 'missão dia.l>ófica. - e, por ísso, ilude 
trina inspirada pelo poder das trevas, 
porque nega verdade fundamentais,· re
veladas por Jesus e afasta seus adeptos 
do seio da Igreja, conseguindo destarte 
a perdição das almas, que é o escopo 
único do gênio do maL 

do prelado hungaro Otocar Prc4ászka, 
trad uzléo pelo lnclíto professor dr. 
Lacerd? de Almeida. autigo cated.rn
tido da !!'acuidade de Direito rui Um
versidade do Rio de Janeiro. este, em 
apendice, transcreve a carta de meu 
pai, de 25 de junho de 1924, dirigida 
a Felicio dos Santos. Eis, verbum ad 
verbum; como o tradutor justifica 
a publicação: 

"O Brasil é o pais onde o culto do 
sagrado Coração madrugou e onde fe 
levantam as principais igreias em sua 
honra. 

A carta que abaixo transcrevemos, 
dirigida ao dr. A b'eliclo cios Santos, 
pelo nosso erúditc- amigo d1 ~osé Ue
raldo Rezerra de Menezes da dJSSo o 

.melhor testemunho. O melhor, digo 
com segurança porque ,José Geraldo 
erá um conhecedm· como poucos, da 
nossa historia P das nossas tradições 
ção •1u~ lhe veio de sua ilustre ta
grac;as aos seus estudo, e à tradi
milia muito envolvida nas coisas da 
no~sa terra Filho do benemerit.o Le
andro Bezerra Monteiro. que bri
lhantememte e com grande saber de
fendeu na Camara dos :ieputados. <le 
que fazia parte. os Bispos D Vital e 
D. Antonio na per5eguição que lhes 
moveu a maçonaria po1 . trás do ~o
verno imperial. em 1873-1875, Jo~é 
C-~raldo hei dou. com a i,-ande bi
blioteca .de seu oa1.· o sabet e, sobre
tudo, a modest1a. que o distingui::im, 
a modestia e invenc-ivel repu,;nancia à 
publicidade Quantas vnes estimule1-
o eu. q,1antas api.1·te1 -co_rn el~ para 
que não fizesse como o mancebo da 
parabola, evani:(elica. qu€ enterro~ o 
talento quP receheu. em ve2 de po-lo 
a juros; in~tava com ele para que pu
blicasse a lf.(uma coisa no ramo de co
nhecimen t.os a que sé dedi-"'lra com 
ardor! Era ínu1"' esforço. Só em con
versacão ir;,im., conheciam-se _os seus 
va liosM estudos. 

A ~art;,, quP publicamos abaixo foi. 
por as·..:m dizer. arrancada a puli;o RO 

seu natul'al retraimentc". 

"Nega a divindade de Jesus, nega.• 
existência do Inferno, ,nega a Col!fis• 
são nega a Presença na! de Cris:º 
na 'Eucaristia, verdade essas ~ue ~o 
patentes nas Sagradas Esc:1tu:ra&, e 
sél\1 as quais a fé e a salvaça.o se tor• 
nant impossíveis. 

"O 7:Jl!Pirítismo, pnis, é' anti-cristão 6• 

por issn o -renunciei. . 
Piracicaba, 14 de mato de 19>:!<1. A. 

• • .. 
Frei Francisco Luís de Taubaté. 

(Dr, _Camara Leal) 

A leitura desses arrozoado que moti• 
vou a conversão de Camara Leal com?• 
atual sôbre as verdades fundamenta19 

· da nossa fé. 

il) Sublinhamos, propositalmenf:8' fl• 
..-uns pontos que nos pareceram ma1s l~ 
-reressimtes na luta. contra as doutrl• 
nas Espíritas, em prol. da Verdade e 
da salvação dos nossos irmãos. A?e~IIS 
fazemos uma ressalva quanto as 1d~ias 
de Camara . Leal, . hoje frei Francisco 
Luís de Taubaté, relativamente as "°" 
municações dõs espíritos, ta(• como. os 
partidários da dou,tri~a af~rmam são 
feitas nas sessões espiritas Nao n_cuamos 
a realidade dos fen6monos. ~ore~ 11,e
gamos seja verdadeira ª. exphcaçao qu! 
os espíritas diio, a respeito d~ verdadei
ra causa de 'tais fenómenos. Negam<>s, 
pois sejam os espiritos, por si ou -por 
mei~ dos médiuns, os ·a~tores _de tais 
comu~icações, tomando. "espirítos"_ como 
sinónimo de almas desincarnadas -OU 

almas· dos mortos. Jsto, com efeito,. es 
esp!ritps desincarnados . só o po_der1an1 
fazer, gr.aças a uma rnterv~nçao e3:• 
traordinária (um verdadeiro milagre) -da 
parte de Deus l'.'m favor d~ tes: espi• 
rita, em comprovação das afirmaçoes _dos 
espíritas; o que é absurdo. . . Qua~do · 
11mito admitimos que o autor de C8'f'• 

tas c~municaçôe• é o demônio porquan
to, em virtude de sua natureza - di• 
versamente do que sucede com os e~ 
piritas desincarnados ou almas dos mor• 
tos, que são substancia incompletas -
êle pode ag\r independentemente ~o cor• 
po material, _que aliás não possib. 

·"' • .. 
Possam essas pal~ras do Drã Cama• 

ra Leal servir de ro'i;eiro para tantas 
e tantas almas . que militam nas 
fileiras qo Espiritismo, p.ara encontra• 
rem o verdadeiro caminho que ás leva 
a Deus e por isso mesmo a salvação 
eterna verdadeira; e não apelll/ls a fe. 
licidade · ilusória que sem íundi,;mento 
algum o Espiritism9 teima_ em pl:'egai 
e ensinar aos seus pobres incautos se• 
guidores. 

A HIERARQUIA ESCOCESA E A , 
CONFERENCIA DE YALTA 

A Hierarquia da· ,Escocla ao quau. 
ficar as propo_stas · de· Yalta · a rel5• 
peito <la· Polonla como "baixa. trai. 
cão a unia amiga a!láda <Hdeif's,i\~ 
111a". ·aaYertiú sOlenêmerite o· Ga.btfte.:. 

. t" l:!rltanlco"que não deve partfoipar 
no "!assas:;;ina.to de· utna nrc~o'' .. O 
documento conclüi (}ir-ig1n".1.n~sé a. t~
dos os membros da Camara dos Co. · 
nruns, adinoestaliclo.os a que n_ào tra •. 
fiquein · -"nem com nossa honra nem 
co,n )losos ideais cristã.os".. . · 

Em cleclaração coletiva os B_lsj:,()l!I 
sustentam que a· apl'ova<;ão dà;s • r.e• 
soluções de Yalta "constituirá um_ ato 
ofensivo cte JnJustica, não só contra 
nossos amigos a,J1ad-0s pola.cos, !e nã~ 
contt·a todo o rrwndo cristão", 

Ao recordar as ~rõprtas responu .• 
bi11dades como reprei.entantes de N. 
s .. Jesus Ur.iSto na terl"tl e como _che• 
fes es1,lrituats . da naç.'í.(;, os 81spoa 
.,xpressam a convieção . de ,;!Ué -~ po. 
vo britanico ·'jamais a_uton;-.:ii-râ ou 
pernutirà. que os representanh..-s -por 
ele eleito entreguem il. escra>fidào 
imposta por um i,)stado ateu e t<)ta• 
litário uma nação altada que con'bl 
COIU 35.0U0.0000 de .... ~Jriias''. 

'"O povo de Urrí h ,pério que foi 
v~lun1af1amen·te á guer~a. para· t'a• 
zer honra ao compromisso de· "defeu. 
der a Polonrn. contra a agres~ão", 
r~ceb~u de frente. con10 uma bote. 
ta.da. as resol uçôes su hscrltas em 
Yalta pelos representantes cios PO• 
vott dos Estados Untdnst G-rà Br:eta.• 
nh;._ 8 u. H. IS. ::;., sein antes contar 
colno o consellínento do <Jovem.o da 
Poloo,a, que nem seq11er foi' consul. 
tact·o". -' declararam os Bispos. · 

A sabedoria dos velhos monges 
. " . 

O monge e anacoreta I n íeola vivia 
sempre a sorrir. Pe1·guntaram-lhe 111_n
dia pela raz:ão daquele constante_ sor;J-~ 
so e êle respondeu: é porque mnguem 
pode roubar o meu Cristo. 

• 
Um velho monge achou-se uma vez éM 

Alexandria cercado de incrédulos e pa
gãos que o injuriavam, batiam · e · mal
tratavam. Um perguntou 0 lhe irônica• 
mente que milagre de Jesús Cristo êle 
já tinha visto Pelo menos êste, respon
deu o monge, q~e todos os vossos maltra
tos não me podem levar a ter ratn. da 
vós. 

e 

Conta-se do velho monge Sirménio que 
ci,da vez _que êle ouvia falar da que,!a 
de algum monge chorava dizendo: Bem 
pode isto acontecer comigo! 

• 
Evágrio, abade dos mais antigos," con• 

ta: Vivia um irmáo que pÓssuía µma 
única propriedade. um livro dos Evan• 
gelhos. Um dia, porém. eneoutrou um 
pobre que. sofl'ia t'ome, '1endeu o seu 
livro e comprou pào para o pobre. De• 
pms disse: Agora vendí até a palavra 
que manda vender tudo e dar aos pobres. 

REPRESENTANTE DO "LEGIONARIO" 
EM ARARAQUARA 

tel.: 5-921ã 1 Em carta dirigida a meu irmão Le
androi entã1:1 del~iadei à Caça~ya, 

No livro "A Fonte de.agua viva - · 
to~derasõei ~obro o S.. C. de l.es:&lli'\ 

A repre;;ent"ç"" ,fo 1,~:c ;t( INARH > em l\ra,·aqnara está a cargo do sr,· 
Ota.vio· Clarn, para 11enda avuls&., tomada e retorma_ de assinaturas, _et1:-
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''NOVOS ESPlENDORES DE FÁTIMA'' 
Pelo Pe. Valentim Armas, C. M. F. 

APARIÇGES • SEGREDOS • MENSAGENS • MILAGRES 
Um grosso volume de 424 paginas, ilustrado com pro

fusão de gravuras intercaladas pelo texto e capa artística e 
sugestiva a cores. . 

Obra de palpitante atualidade onde o autor, especialisado 
em assuntos desse gênero, estuda á luz dos mais recentes do
cumentos, e ~m todos os seus principais aspectos, os empol
gantes e sensacionais acontecimentos de Fátima. O trabalho 
vai dividido em três grandes partes e 29 capitulos. A terceira 
parte do livro é dedicada á evolução e irradiações do culto á 
Nossa Senhora de I ltima no Brasil. 

Completam o estudo sete importantes Apêndices sobre as 
principais devoções e hinos oficiais á Senhora da Fátima. Vai 
tambem em Apêndice a Mensagem Radiofonica de Sua San
tidade Pio XII a Portugal, consagrando o mundo ao Imaculado 
Coração de Maria. 

Á venda na "Editora Ave Maria" e nas principais livrarias 
de São Paulo e Rio - Preço: Cr$ 15,00 

A CONSACRACÃO DAS NACõES AO 
IMACULADO CORACÃO DE MARIA 
:A: consagração <la Republica do México 

Pe. Valentim A. de Maria, C. M. F. 
Não é já seg1·edo para ningucm que 

t país dos antigos Aztecas foi há tem
pos visado e escolhido pelo comunismo 
internacional para servir-se de ponto 
de apoio e cabeça de ponte na sua pta
'nejada .conquista de toda a América 
para o imperio da foice e martelo. 

Felizmente porém, os vigilantíssimos 
Pastores daquela '.1eróica e católica na
ção se aperceberam em tempo do tres 
m.endo perigo que os ameaçava e en
tre outros alvitres por eles cxcogita
dos pa1·a debelar o mal, decidiram en
tregai· a sorte daquela nação ao Cora• 
ção de Aquela a quem os Santos e Dou
to1·es· da Igreja cognominam de "Ven
cedora de todas as batalhas" e "Triun
fadora de todos as herezias. 

Q Episcopado Mexicano decidiu, em 
boa hora, consagrar a Nação ao Ima
culado Coração de Maria. 

Desde o dia 31 de Maio de 1944 toda 
a grande Republica do ·Mexico consti
tui mais um l'ico florão pertencente ao 
Reinado de amor do Coração de Ma
ria. 

Na galeria imo1-tal das solenes Con
sagrações Nacionais ao Imaculado Cora. 
ção de Maria, a Consagração da Nação 
Mexicana, pelas grandiosas proporções 
que a caracterizarar:. - talvez por ne- . 
nhuma outra nação ou país até agora 
superada e nem igualada - bem me
rece ocupar um lugar de honroso e as
.;inalado relevo. 

A Consagração do Mexico ao Ima
cu)ado Co1·ação de Maria constitui, ao 
que nos consta, a página mais brilhan
te escrita até agora, na Historia. das 
Consagrações Nacionais em todo o 
mundo. 

Poder-se-á ajuizar da excepcional im
portancia dessa Consagração Nacional, 
pela leitura atenta e imparcial do 
magno documento que representa a mo
numental Ca1·ta Pastoral d , Episcopado 
daquela Nação, assinad<- por 42 Bispos, 
cuj e> texto integ1·al podemos oferecer 
hoje aos amáveis leftores do LEGJO'. 
NARIO. E' do seguinte teor: 

CARTA PASTORAL COLETIVA DO 
~ENERAVEL EPISCOPADO MEXI
CANO SOBRE A CONSAGRAÇÃO DO 
MEXICO AO IMACULADO CORAÇÃO 

DE MARIA 

Nós, os Arcebispos e Bispos da Na· 
!;ão Mexicana - aos ,iossos ilus trissinios 
o -veneraveie cabidos, ao veneravel clero 
secular e re,qular, e a todos os amados 
Jiiii; das nryssas Dioceses. 

Paz e bençam em Nosso Senhor Jesus 
Cristo, 

. Veneraveis Irmãos e amados Filhos: 

:A. VOZ DO AUGUSTO .E SOBERANO 
PONTIFICE 

Por sobre o espantoso fragor da 
guerra, que ha perto de cinco anos 
vem flagelando o mundo, semeando pe
los povos e nações a desolação, a ruina 
e a morte, como dulcificador e recon
fortante lenitivo de amor e de esperan
ça, tem-se deixado ouvir, firme e sere
na, a voz do Augusto Vigario de Cris
to, Noss, Santissimo Pad,~ o Papa Pio 
XII, ,Jiei-ramando o balsamo do consolo 
nos corações torturados, iluminando com 
sapientíssimos doutrinamcnto~ as inte
ligencias e apontando aos homens o ro
teiro por onde devem chegar a uma paz 
justa e verdadeira. 

Em muitas dessas solenes conjunturas, 
:pela voz autorizada do Pai comum de 
todos os fiéis tem sido exortado o mun
do católico a volver seus aflitivos olha
res á ·Santíssima Virgem Maria, a de
positar em seu Co1·ação Maternal to
das as suas profundas amarguras, a in
vocar sua valiosíssima intercessão para 
alcançar da Divina Misericordia o ter
mino do terrivel flagelo e a confiar, fi• 
nalmente, em seu poder, em seu amor e 
iein sua clemencia. 

Em 31 de Outubro de 1942, achan-· 
do-se os Bispos Portugueses reunidos 
em Lisboa com o fim de encerrar sole
nemente o ano jubilar das Aparições da 
Santíssima Virgem em Fátima, quis o 
augusto Pontifice dirigi, sua paternal 
palavra ás Autoridades, ao Clero e ao 
Povo de Portu-,;al, deixando ouvir pela 
:radio-difusora em todo ·o mundo, ~ua 
apostólica voz, impregnada de amor e 
de esperança. Ao fim da sua alocução, 
comovido profundamente, e vislumbran
do na Santissima Virgem MF.ria o !ris 
de Paz que ha de salvai· o mundo nesta 
hora trágica, com frases repassadas de 
ternura e amor, consagrou a Igreja, o 
:mundo e a hum,inidade inteira ao IMA
CULADO CORAÇÃO DA MÃE DE 
DEUS, afim de alcançar por seu va
limento -~berano, "a paz na verdade, 
na justiça e na caridade de Cristo", 
:Posteriormente, er Dezembro desse 
mesmo ano, consagrou sua amada Dio
cese de Roma ao mesmo Coração, 

OS MOTIVOS DE NOSSA 
. CONSAGRAÇÃO 

Impelidos pelas a:rdentés ~ortaçõeà t 
Ju,g:g_s_tf! i;~e.ui~I!i il, ti'oüj §mfmmi. 

Padre o Papa, nensamos, Veneraveis 
Irmãos e amados filhos, .na suma con
veniência e oportunidade de consagrar 
toda a Nossa amada Patria ao Ima
culado Coração de Maria. Com esta 
consagração desejamos, acima de tudo, 
prestar nova e fervente homenagem de 
amor e gratidão á Santíssima Virg-em. 
Mãe e de Deus e Mãe nossa que, de,de 
a sua aparição no Tepeyac, não cessoJ 
de distinguir-nos com as mais delicadas 
ternuras de seu Coração maternal; que 
consolou. como sómente I~la sabe fazõ
lo, a Igreja e os fiéis nos dias de pro
vação · e amai-gura; que, nci,;:ta hora tra
gica do mundo, nos cumulou de bens na 
ordem espiritual e material e nos pre. 
servou amorooamente dos males extre· 
mos que lamentam inumeros irmãos ver
g,astados pela conflagração da .guerra. 

Queremos ainda, possuídos do espírit.o 
de solidadedade s:ristâ que nos une a 
todos eses irmãos que sofrem intensis
simamente, alcançar para eles mesmos 
fortaleza e consolo em suas dores, e 
para o mundo inteiro o bem inestimavel 
duma verdadeira paz. 

Queremos em fim, preocupados pela 
sorte· espiritual e material de nossa l'a, 
tria, no pn;snnte e no futuro, colocá
la uma vez mais ao abrigo de todo mal 
no regaço e no Coração dulcíssimo de 
l\Iaria, porque, conquanto até agora nos 
não atinjam todas as terriveis con~e
quencias da: gu.erra, todavia não deixa .. 
mos de sentir de perto algumas das mes
mas, nern sabernos o que nos poderá vir 
mais tarde, e, o que é mais triste, assis
timos cada dia a uma crescente irrup~ão 
de erros e vemos Jma onda desbordan
te de irúoralidade precipitar-se portas 
adentro dos lares. da sociedade em que 
vivemos e no ·meio ambiente que n'Ós 
rodeia, com· g1'uvc µerigo e l'isco para 
a fé e os costumes cristãos. 

E' verdade que o nosso l\lexico per· 
tence já por muitos títulos a Maria 
Santíssima. B'oi Ela que o escolheu para 
ser seu povo na alvorada da nossa vida 
cristã, aparecendo em Tepeyac e da1Í
do-nos, como penhor de aliança conosco, 
sua celestial imagem de (;uadalupe, e 
o l\lexico, em amorosa correspondencia, a 
jurou por Patrona e a coroou como 
Rainha. 

Se todos esses bens po 1·ém, que Ma ria 
nos tem prodigalizado provêm do amor 
do seu Coração de Mãe, ,L·azâo será que, 
1·econhecendo agora a fonte puríssima 
donde brotaram, seja seu Coração dul
cissimo quem receba de modo todo es
pecial, o testemunho de nossa gratidão, 
o obsequio de nossas c:es e a expres· 
são de nossa ilimitada confiança nesta 
hoi-a critica e· de tão. graves consequen
cias para todo o mundo. 

NOSSA HOMENAGEM NACIONAL 
.ADEAMUS CUM . FIDUCIA AD 

THRONUM GRATIAE ..• 

Já algumas de nossas Dioceses, sen
tindó a necessidade de volver os olhos 
e o coração ao C.:oração Imaculado de. 
Maria, co1tsagrar-.m-se.Jhe solenemente 

Agora, porém, trata-se e prestar-lhe 
a homenagem coletiva de todos os fiéis 
católicos da Nação, de todas e cada mna 
da·s nossas amada~ Dioceses, para Que, 
todos, Pastores e ovelhas, Sacerdotes e 
fié1~, nos en e regue.no~ a el<.! com noVo 
titulo e acudamos a esse mistico 'l'rono 
da graça para conseguir misericórdia e 
auxilio oportuno na hora presente ... 

E como não acudir cheios de amor e 
confiança ao Imaculado Corn~ão de Ma
ria 1 E' ek o orgão mais nobre e pre
cios~ do corpo virginal de Nossa Se
nhorn, o orgão que ministrou aquele pus 
dssimo sangue com que· o Espírito San
to form~u o corpo e sangue uo Salvador 
do mundo, que deveriam ser oferecidos 
na Cruz como propiciação pelos nossos 
pecados. E' o Coração mais santo e 
puro de todos os ·,orações que sempre 
pulsou uníssono con, o Coração divino· 
de Jesus. E' o Coração- da Miiq de Deu_s, 
· "horto :l'echado, fonte selada", onde o 
Espirita Santo colocou os mais ricos 
tesouros de santidade, graça, vfrtude e 
dons pr~ciosissimos jam· is concedidos a 
nenhuma outra criatura, fora do Cora
ção deifico de Jesus. E' o. Coraçã~ da 
.Mãe dos homens cheio de ternura, com
paixão e misericordia para os pobres 
pecadores. E' o Coração amantíssimo 
que como sarça misteriosa arde; .. sem 
jamais c,xtinguir-se, nas ch:imas c:i di
vina caridade, ist é, no mais puro amor 
d~ Deus e no mais !f,meros< amor dos 
homens. Nada pode Deus negar aos pe· 
didos desse Coração em que derramou 
todas as riquezas de seu amor, em que o 
Verbo incarnado vê a "fonte da sua vida 
humana e reconhece v segredo de suas 
ternuras, abnegaçã.' e generosidades 
maternais para com Ele e em que o Es· 
pirito Santo cont, npla o magnifico tem
plo onde habita COJU· mais C('!mp!acencia 
do que em todos os tabernaculo dos 
justos. ·ada podem os homens temer· 
pela aproximação desse 1 :oração que é 
o coração de sua amantissiNa Mãe que, 
impelida. da mais ardente caridade para 
imi.ílüt~~eü.~~,-~oa 

LEGIONARIC. 

A guerra e os tesouros da arte toscana ORISTO, O LIBERTADOR 
As grandes 
efeitos da 

obras 
guerra 

de arte existentes na. Toscana nao escaparam aos terriveis 
Campanarios dinamitados pelos alemães - Famosas telas 

irremediavelmente perdidas 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 

FLORENÇA, ( S. I. H. ) - A crônica 
do que tem acontecido com os · fabulo
sos tesouros a.rtistlcos dás cidades tos
canas, no decorrer da luta na. Italia. 
é das ma.is tristes· desta. guerra, mas é 
passivei anunciar agora, que o tra.ba.
lho de conserto e proteção tem avan-
çado bastante sob a ~upervisão de um 
Jovem americano. Lo tenente Frede
riclt T. Hartt, encarrega.do dessa ta
refa pelo Governo Militar Aliado. 

Os alemães desejavam impedir que 
que os aliados empregassem as torres 
de todas a.s espécies como postos de 
observação, e àssim destruiram alguns 
dos ma.is famosos· marcos arquitetôni
cos da. Toscana e causaram um mun
do de prejuízos no processo de reaJJ
zação dos seus objetivos. 

Dinamitaram o belo campanário do 
século XIII qa Abadia. de Settimo. 
perto de Florença. Felizmente, o sino 
da torre hexagonal . caiu diretamente 
ao sólo. mas trouxe consigo todo o te-"·• 
lhado, que está sendo reconstruido pa
ra proteger os belos vigamentos pin
tados. do XIV século. 

Os nazistas demoliram tambem a 
torre Colombiano, que tinha. um vasto 
alto-relevo de ' stucco" representandc 
Cristo em um ti"ono, sendo uma das 
mais Importantes obras de arte da 
Toscana nesse período. Os alemães 
puzeram dinamite num aposento Jogo 
atrás do relevo e. a.pós a explosão na
dR restou do .trabalho escultórico. se
não o material e•npregado. Os ale
mães declararam que l!. tori·e poderia 
ser emt>regada como posto de obser
vação, embora fosse apenas ligeira
mente mais alta do que as arvores 
ad,iacentes. 

Pelo inesmo pretexto. destruíram o 
castelo de San Miniato al Tedesco, 
perto de Empoll. construido- por Prede
rico II, em 1236. Era um gigantesco 
ninho de águia. que dominava o va.le do 
Arno e podia ser visto de Monte Alba
no ou das elevações em torno de Pis· 
toia, constituindn um marco familiar 
por 700 anos. Agora é apenas um mon
tão de escombros que não pode ser 
reconstruido. mas essas ruinas consti
tuem tão bom posto de ob,;ervação. co
mo a torre que ali se erguia. pois a 
elevação é das mais altas da região. 

Em Florença. dois terços do· Palacio 
Grifon!. um dos mais belos exemplos 
de arquitetura de principio.<, de século 
XVI, e outras flleiras .de edificiJs. fo
ram des'ruidos para. obstruçõrs rodo
viarias. Assim, os tanqué's aliados ti
veram de passar pelo va1 e a o longe 
dr. estrada. 

Os alemães destrufram também o 
campanário de São Pedro, de 35 me
tros. em Grado. nos a.rredores de Pisa. 
A torre caiu sobre a Igreja. danifica1í
do-a bastante e destelhando-a Qtmse 
por completo. Mas o novo telhado já 
está quase concluido. · 

DIFICULDADES DA RECONS
TRUÇÃO 

belos exemplos. A cidade não . teve 
grandes bombardeios, ma.s um petar
do atingiu uma ca.sa e o tabernáculo 
de Filipina. Llppl, i emolindo-o e des
truindo um dos seus má.is belos afres
cos. O quadro, "Madona e o Menino", 
foi reduzido a pedaços. 

Um r~taurador de pinturas a fres
co, de nome Tintori, durante e .entre 
bombardeios, reuniu a.morosamente to
dos os pedaços, _por menores que fossem, 
carr~gando-os em sacos e lenços, nu• 
ma bicicleta, · para o seu estudio, três 
milhas alem de Prato,' até recolher 
cinco mil fragmentos. -.Afortunadamen
te, as cabeças das figuras não se ha
viam quebrado. 

Durante dez meses Tintori ·esteve re-
compondo meticuiN;amente o 
até' que, sem qualquer nova. 
se acha em condições de ser 
apreciado. 

a.fresco, 
pintura 
visto e 

As populações urbanas · têm sempre 
orgulho de suas obras de arte, e Pie
ve San Stefano, no Tibre superior, na. 
província de Arezzo, constitui um 
exemplo disso. Ninguem sabe por que, 
ma.s os alemães em. retirada. fizeram 
saltar. pelos ares casa por casa da al
deia, por meio de bombas de aviões, 
de modo que a. Igr~Ja., o ora.torio da 
casa Paroquial ·de São Francisco e 
metade do edlf!cio da Prefeitura, são 
as unlcas coisas de ·pé, e com bastan
te danos. Uma parede do Oratorio veiu 
abaixo. e a chuva e o sol estão baten
do no alto relevo azul e branco de An
drP.a della Robbia. 

A Superintendencia desejava leva-lo 
embora para guarda-lo em segurança 
na cidade de Florença., mas o povo de 
San Stefano pediu que a obra lá fica.s
se, prometendo colocar suportes nas pa
redes e construir uma cobertura pro
tetora, pois não poderiam suportar a 
perda de seu ultimo tesouro. 

OUTROS DANOS 

Em Arezzo, nas proximidades. já fo
ram concluidos, em sua maior parte, 
os consertos em telhados. Fez~se ne
ce~sario coloca.r telha.dos completamen
te novos na Abadia di Sa.n Fiori e na. 
Igreja. adjacente de Santa Maria, cons
truida por Giorgio Vasari. Dois lados 
de claustros de tres andares do Renas
cimento foram postos abaixo durante 
um bombardeio aéreo aliado. e o que 
sobrou foi reforçado e protegido. O 
mae;nifico painel de Vasarl, "Ester e 
Asucro" um dos quadros de maiores 
dimen~ões da Renascença, foi levado á 
segurança de uma. da.s salas. Varias 
afrescos. Inclusive um dos primeiros 
da. autoria de Vasari. na. Igreja de 
sa n Bernardino, foram destacados e 
ccné!uzidos a. Florença, para salvagua1-
d;,' 

A superintendencia Florentina sou
ba demasiado tarde, com as maiores 
apreensões. que suas ordens ao inspe
tor fascista. · no sentido de evacuar o 
Mus<Ju de Arczzo não. foram obedeci
das. e a.ssim, o primeiro bombardeio 

Frade e almirante 

aéreo al!ado colhe.i-o em cheio. De
zei,seill quadros do século XIV foram 
destruidos, de modo irreniediavel. 

Os restantes foram levados a Flo
rença, e durante um bombardeio da 
cidade. um dos caminhões que efetua
va o transporte escapou por pouco á 
destruição. · 

Em Pistola, duas bom'9a.s destru!ram 
uma grande porção do telhado da. 
igreja de San Domenico, reduzindo a 
pedaços o tumulo de Fil!ppo Lazzari, 
por Antonio e Bernardo Rosselino. 
Mas os pedaços foram recolhidos e a 
obra pode ser recons•,ruida. Entretan
to, alguns importantes I ati-escos do 
século XIV estão ainda expostos ao 
sol e á. chuva, pois se trata. · de uma 
vasta Igreja, e não há telhas para 
cobri-la. 

A Igreja. romanica de San ~ovanni 
Fuorcivitas, en. Pistola, recebeu um 
impacto de bomba na rua bem defron
te, e outro diante da. secção posterior. 
A · concussão combinada abalou todas 
as telhas. A cupola da Catedral foi li
geiramente danifica.da, ma.s já so~reu · 
reparos. 

A Catedral de Lucca foi danificida 
J)elo canhoneio alemão depois da reti
rad_a da "Wehnnacht". ·.uma granada. 
atingiu o pequeno templo ·de mannore 
do século XV, que continha um cruci
fixo de maaeira. muito venerado, mas 
o crucifixo nada sofreu. 

ROUBàDAS AS TELHAS DA 
CATEDRAL 

O urgente trabalho de proteção na 
ProvincJa de Siena está em vias de con
clusão. úma das maiores tarefas foi a 
de construir um novo telhado sobre a 
Catedral conhecida como La Collegla.
ta. A primeira batelada de telhas, tra
zida com enorme sacrificio de grande 
distancia. foi roubada pelo povo da ci~ 
da de. Fora.m Iniciados os trabalhos no 
afresco de Taddeo di BertoJo. "Paraí
so". que se encontrava com um rom
bo. Fora:m reforçados os pontos ar
tistices do Palacio Publico, 

Em Pienza, e$Sa gema do gótico ale
mão e do renascimento florentino, que 
Pio II reconstruiu. foi colocado um. 
telhado inteiramente novo na Cate
dral canhoneada pela artilharia fran
cesa, 

Um dos mais graves danos em telha
dos ocorreu no antigo mosteiro de San 
Lucchese. nos arredores de Puggib~n
sl. onde uma granada. a.tingiu o telha
do, a.teando um inéendio gue o consu
miu Inteiramente. Fqram carbOnizados 
valiosos trabalhos, um precioso tripti
co da escola de Orcagna e uma belú;si
ma "Madonna e o Menino" em madei
ra.. do século :XIV. 

Afrescos do século XV estão a.inda. 
expostos ás intempéries em San Luc
chcse porque tem sido impoosivel ob
ter transportes para carregar vigas su
ficientemente grandes pa.ra os reparos 
do telhado. 

Com sua Paixão e gloriosa ressur
t·eição Jesus Cristo não só nos liber
tou do cativeiro do pecado, mas ain
da quebrou todas as algemas que de
gradavam a humanidade decaída. 

Sua doutrina incomparavel é se
mente de vida, os principias indestru
tíveis de seu Evangelho são jactos de 
luz que dissipam as trevas do paga
nismo. Rehabilita a mulher, a criança., 
o operaria e prega a mais intima. 
união entre os homens. 

O adio, todo feito de violencia, é 
inimigo da liberdade: só o amor di
lata os corações e faculta ao homem 
a plena expansão de seus direitos in
tangiveis. 

S. Paulo, interpretando fielmente a 
doutrina do Mestre Divino, assim se 
exprime: "não ha Judeu nem grego: 
não há servo nem livre: não há ho
mem nem mulher, porque todos v0s 
sois um em Jesus Cristo." (Gal. 3,28). 

Só da descristianização do mundo 
foi passivei surgirem as doutrinas 
diabolicas do racismo e da luta de 
classes insuflada pelo bolchevismo. 

Num mundo profunc.!0mente cris
tão tais ideias monstruosas não teriam 
encontrado a menor ~epercussão. 

Ao partir deste exilio para o Pai, 
envia Jesus Crieto seus apostolas a 
conquistar as almas remidas por seu 
sangue e em sua mensagem abrac;a 
toda a humanidade: "Foi-me daclo 
todo o poder no céu e na terra: ide 
pois e ensinai todas as gentes: bati
zando-as em nome do Pai, e do Filho, 
e do Espirita, Santo: ensinando-as a 
observar todas as coisas que vos tt>
nho mandado: e estai certos .de que 
eu estou convosco todos os dias até 
a consumação do seculo." 

A verdadeira liberdade começou a 
ser coarctada e a\ desaparecer do 
mundo na medida em que este se !oi 
afastando de Jesus Cristo. 

Dias após a descida. do Espirita San
to sobre os apostolas, Pedro, assim 
fala altivamente aos Sacerdotes, ,,os 
saduceus e ao magistrado do Tem
plo: "Esta é a pedra que foi repro
vada por vós arquitet<is, que foi pos
ta pela primeira fundamental do an
gulo: e não há salvação em nenhum 
outro; porque do céu abaixo nenhum 
outro nome foi dado aos homens, pe!O 
qual nós devamos ser salvos." 

O mundo paganizado vai voltando 
aos poucos à condição lutuosa dos 
povos que não conheceram, a luz de 
Jesus Cristo. Fala-se muito em · !i
berdade, mas essa palavra Já passou 
para a categoria dos nomes que nada 
significam. Estamos em pleno domí
nio da força bruta. Os direitos de 
uma nação se mede,~ pela grandeza 
de ·sua maquinaria belica. Há náçi",es 
grandes e nações pequenas; nações 
fortes e nações fracas; nações que têm 
direitos e nações que não os têm. 
Desligadas dos principias salvadores 
do Evangelho, a.s nações busc'lm o 
que é seu e só o que é seu. Quando 
falam em defender os direitos das pe
quenas nações, o que visam na reali
dade é a d_efesa dos proprios interes
ses. 

Tudo se sacrifica ao bem estar tem
poral. As· normas indestrutivcis do di
reito e da justiça não entra1'n em co!1-
ta na solução dos grandes problemas 
internacionais. 

Ambas Rs to1Tes em Ernpoli, San 
Ag;ostino e La Collegiata, foram demo
lidas. Poram retirado;; . das igrejas os 
escombros, e· estão s~ndo envidados, es
forços para reconstruir os telhados. 
As tent,.ativas oe recollrir as Ig:rejas são 
pre,iudicadas pelos campone:;fls. que 
roubam. as telhas para as suas :·casas. 
Is.so já aconteceu, três vezes em Em
poll. 

•• 

As amargas desilusões, qu1) têm 
sido objeto de tão azedos comenta
rias, 'são apenas o prenuncio de· ou
tras injustiças ainda maiores e mais 
revoltantes. 

Por toda parte da Toscana. inclusi
ve na Galeria dos Oficlos de Floren
ça,· que ainda está . sem telhado, a 
questão das telhas é gráve. ll: quâsi 
iml)()ssivel obte-lrui. e. quando disponi
veis, não há transporte. e. se não fo
rem culcladosamente g-uardada,s. são 
roubadas. 

A mão de obra é tambem um gran
de problema, Os trabalhadores podem 
fazer mais dinheiro no metcado . ne
gro, embora sejam mais bem pagos do 
que os eruditos da Superintendencla 
Florentina que supervisionam ,., traba
lho. Um trabalhador qualificado ga
nha mais do que o Prefeito da Pro
vincla. 

·DEDICAÇÃO 

Por outro lado. ha algumas hlsio
rias de real dedicação das quais Prato, 
a onze milhas de Florença, fornece 

Ei,s uma (las figu-ras ,nais im11,·essio--
1wntes dentre os chefes •militares da 
França: o almirante da armada 
f1·àncesa - Padre Thierry d' Argenlieu, 
Pr01,incial dos Ca,·melitas na Franca. 

Bai:eo, do olhos brilhantes, voz suave 
e decidida, d' A rgenlieu é o tipo de ofi
cial de marinha intelectual, inteira
mente devotado á sua missão. Pertence 
a wna familia dos a,·redorc• de Lyon, 
que 7,or va,·ias gqaçôes tem partilhado 
da vidrt religiosa e da vida m.ilitar. 

Quando seus dois irmã-os reccbe,·am 
ordens e uma das irniãs 11to1"teu, m.1.tito 
jovem e ,iá F'-rcfra - Tkic-r,·y a'A,·gen
lieu iniciou sua vida na Marinha de 
Gu~ra, · e,n 1914-18, conquistando valio
•a fama. Professando nwi,a O,·dem. ?·e
ligiosa d.epois da vitoria, adotou o nome 
de Padre l,ouis de La 1'rinité e se tor
nou conhecido por seus estudos sol1re a 

AS COMEMORACõES DA SEMANA SANTA 
EM BARRA DO PIRAí 

Na cidade de Barra do Pirai reali
zaram-se com grande piedade e pom
pa liturgica as solenidades da Semana 
Santa. 

As cerimonias obedeceram o pro
gram q1Je abaixo reproduzimos: 

Dia 25: Domingos de Ramos: A's 9 
horas - Na Catedral e S. Benedito: 
Benção e distribuição de Ramos aos 
fieis - A's 19,30 horas - Via Sacra 
e Sermão na Igreja de São Benedito 
pelo Revmo. Frei Felicio da Cunha 
Vasconcelos, O. F. M. - Dia 26: A's 
19,00 horas - Transladação de Nosso 
Senhor dos Passos da Catedral á Ma,
triz de São Benedito. - Via Sacra e 
Sermão e Benção com o SS. Sacra
mento. - Dia 27: A's 18 horas -
Saiú da. Catedral a procissão de Nos
sa Senhora das Dôres: e de São Be.
nedito a de Nosso Senhor dos Pas
sos: o Encontro f,;>i na Praça Pedro 
Cunha, onde houve o "Sermão do 
Encontro". por Frei Felicio da Cunha 
Vasconcelos. - Dia ?B: /. s 15 ho1·as 
- Via Sacra e Sermão - A's 19 ho
ras - Confissão Geral dos Homens. 
No dia 27, Quinta-feira Santa: A's 
7,30 horas - Comunkão geral dos 
fieis na Catedral e em São Benedito. 
A's 7,30 horas, na Catedral missa fes
tiva - Procissão e adoração do San
tíssimo. A's 9 horas, em São Benedi
to - Missa Pontifical com a Sagra
ção· dos Santos Oleos Procissão 
com, o SS. Sacramento na Igreja,. sen
do depositado' logo -após na Urna 

as dores, -:;acrificios ! ·••artirio~ para 
"_que tivessem a vida da graça e a ti
vessem superabundantemente". Nem 
esse Coração pode recusar-s0 aos pe_di
dos tristes e :,langeantes dos homeM, 
para c-11.ia feli~.icfa<:IP. t'or:· csroJhirto 1en· 
do no~ •nesmo~ 11nn\f'n:-. os filhos 'que 
t.antas lagritnas Jh~ cus ... aram e o san .. 
gue 9-1! fl1!19,. gue § º próprio sangue". 
..-- ·--· ·· ·- - 'tA.,.eguir),. v.= .. e:!!...---.... , 

Sagrada, onde ficou exposto até o 
dia seguinte, á adoração dos . fieis 
que ocorreram em grande · nume1·0. 
A's 15 horas, na Catedral ê São Be
nedito, houve Visita Solene e cantada 
pelos fieis e preces publicas. Logo 
após em São Benedito' realizou-se a 
Cerimonia solene do Lava Pés pelo 
Exmo. Revmo. Snr. Bispo Diocesano, 
D. André Coimbra. Pregou o Sermão 
do Mandato Frei Fdicio da Cunha 
Vasconcelos, O. F. M. - A's 18,30 
horas - Oficio rias Trevas. Sexta
feira Santa: Missa dos Pre-Santifica
dos. ás 7 horas na Catedral, e ás 8 
horas em São Benedito. - A's 14 ho
ras - Via Sacra. Na Catedral houve 
a exposição do Senhor Morto. - A's 
19 horas - Ofici9 das. Trevas, na · 
igreja de São Benedito. - A's 20 
hóras saiu da Catedral a Procissão do 
Enterro - Itinerário: Rua Barão do 
Rio Bonito, Rua Angelica, Ponte me
talica, Ponte Paulo Fernandes, Rua 
Morais Barbosa, Ponte Oliveira Fi
gueiredo e Praça Nilo Peçanha, Ma-
triz de São Benedito. Logo após hou
ve o "Sermão do Enterro". - Saba
do de Aleluia: A's 7 horas na Cate
dral e em São Benedito. - Benção do 
Fogo Novo, do Ciro Pascal. Canto 
das Profecias. Benção da Pia Batis
mal e Ladainha de Todos os Santos 
e Missa de Aleluia. - Domingo da 
Ressurreição: - A's 4 horas da ma
nhã, na Igreja de Sãó Benedito: Mis
sa Festiva e Comunhão Geral das 
Associações e de inumeros· fieis. 
Logo após a Missa houve a Procissão 
da Ressurreição. Ao entrar da Pro'
vissão, o Sermão do Aleluia. 

Houve os seguintes Passos: I -
Em frente- á Matris de São Benedito 
II - Pr. Julio Brai;?a IH - Praça Oli
veira r'igueiredn IV - Rua Moraes 
Barhnsa V - Praça• Ped10 Cunha VI 
- Praça Nilo Peçanha yn - ~atriz 

. ~ ·~- ~~~/ - --

vida espiritual e sobre a Ordem dos Car
me/.itas. 

Ao i1iiciar-se a guerra de 1939, foi 
mob ili.ado com sua antiga patente de 
marinka e logo a1,ós a assinatura do 
a,·misticio reuniu-se ao General de 
Gaulle. 

Qziando foi resolvida a expedição de 
Dakar, conseguiu que o dispensassem do 
posto de Capelão da. Marinha das Ji'or
ças Francesas 1Avre• e lhe pennitisse,n 
acom1ianhar o General de Gaulle. Ante 
Dakar pediu e oh teve ser enviado co1no 
plenipotenciario em companhia do jo11em 
capitão Jean Becourt-Foch. /)esempe
f)enhando essa perigosa missão, a· 23 de 

·11~;ênibro de 1940, o Padre D' Argenlieú 
foi ferido. 

Em junho e julho de 1941 o Coman
dante Pad,·e D' Argenlieu fez uma serie 
de conferencias sobre os Francéscs Li
vres 110 Canadá. Nomeado Alto Com,s~ 
aai·io das Possessões Francesas do Pa
cifico, com residencia na Nova Caledo
nia, 01·uanizou a defesa da ilha e as 
bases améi-icanas. Eni 1942, as ilhas 
Wallis aderiram á França Co11ibate_nte e 
pa•sarani para o seu controle, depois de 
te,·em sido libertadas pelo "Chev,·eueil". 

Em 1943, foi nomeado Vice-Alniirante, 

comandante das Forças Navais France

sas estacionadas na Grã Bretanha e co

mandou as unidades que tomaram par

te nas operações que p,·ecederam o cie

sembarque aliado de 6 de junho. Foi 

. nomeado Comendador da Legião de llon· 

ra, sendo Chanceler da Ordem da Li

·bcrtação. 

A unica voz autorizada nesse vio
lento entrechoque de paixões ferinas, 
desencadeadas pela guerra, é do Vi
gario de Jesus Cristo que lembra ao 
mundo os ensinamentos da eterna 
Verdade. 

A Igreja, continuadora da missão de 
Cristo, é a mais intransigente defen
sora da liberdade, eja dos individu0s, 
seja dos povos. 

Constituiu-se a si mesma guarda 
infatigavel das liberdades civis e po
líticas. Esse admiravel poder da Igre-

l)r. Uurval Prado 
Me'11co · 1cuI1stB 
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A Polonia prova a sinceridade 
das Nações Aliadas 

PASTORAIS DOS BISPOS IRLAN
DESES SOB:ltE A GUERRA 

As pastorais da. quaresma subscritas 
pelos Arcebispos e B!spos da Irlanda 
se referem aos efeitos da guerra to
tal nos povos de ·todo o mundo e dão 
particular ·enfas! à questão polonesa 
que consideram como pedra de toque 
para. comprovar a sinceridade das Na
çõe:; Aliadas. Os Bispos pedem a seus 
fieis que se preparem pa.ra os proble
mas de a.pós-guerra, recordando-lhes 
os perigos de uma paz injusta.. 

A SEMANA SANTA NO SANTIJARIO 
DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

Com grande brilho e numerosa as. 
slstencia. realizaram-se as solenidades 
comemorativas da. Semana Santa no 
Santuario de _Nossa Senhora Aux!Jla~ 
dora, cuJo programa damos a seguir: 

Domingo de Ramos, 9 -horas - Bên0 

ção dos Ramos e Procissão - Missa 
solene e canto da · paixão de N, S. 
Jesus Cristo segundo S .. Matheus. 

19,30 horas - Procissão dos Passos. 
Na volta da procissão, houve um 

sermão do Encontro, na porta da 
Igreja, 

Segunda.. e terça-feira. santas 
19,30 horas ·Via-Sacra. 

Quarta, quinta e sexta-feira santas 
- Oficio das Trevas á.s 19 horas, 

Quinta-feira santa. - 8 horas -
Missa splene - Comunhão geral das 
AssoclaQl>es da Parõqula. Proctss!lo 
do SS. Sacraménto, que até á. eer1-
m0nia da. manhã de sexta-feira, ficou 
no "Santo Sepulcro", exposto à. ado• 
eação dos fieis. 

19 horas - Oficio -das T1·evas. Ser
mão da Instituição. 

. ~~~)W!:.::;:,-Cl:=I ilorD-H .., 

Canto da paixão de N. S. Jesus Cris
to segundo S. João - Adoração da 
Cruz - Procissão ao "Santo i:iepul- · 
cro" - 1\fissa dos Pressa11t1ficadôs". 

l4 horao - Via-Sacra d'iis crian
ca.s. 

15 horas - Via-Sacra solene. 1:>er
mão da. Paixão, - Bênção com a re
llquia do Santo L4'nho. 

19 horas - O!icio das Trevas 
Procissão do Enterro, A entrada da. 
procissão, sermão da. Soledade. 

Sabado· santo - 7 horas 8ênção do 
Fogo e do Cirio Pascal. Canto do 
Exultet - Profecias - Bênção da. 
Ji'onte Batismal - Ladainha dos San
tos -Missa solene da Alelu!à.. 

1~.30 horas - 'l'erço solene - La• 
dalnha cantada - Regina Coel!. 

Domingo da Ressurrel<;-ão - 4 ho
ras da madrugada. - Procissão com 
o SS. Sacramento, Apôs a procissão, 
bênção e m.lssa. 

10 horas - Missa. solene; 
19,30 horas - l'êrco e Sermão da 

:ReSliUtr.§l!lãQ l!!!!I Bênção do l:ia.ntlSSI• 
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ja foi sempre posto, essevera L€ãd 
XIII, "a serviço da liberdade civil e 
politica dos povos ... Aos povos, em
bora cultos e adoçados pela civili
zação, jamais .deixou a Igreja de fazer 
sentir a influencia de seus benefícios, 
resistindo aos caprichos da iniquidade, 
afastando a injustiça que ameaçava 
os inocentes ou os fracos, e empre
gando-se enfim em estabelecer nas 
coisas publicas instituições que pu
dessem, por sua equidade, fazer-se 
amar dos cidadãos e respeitar dos es
trangeiros." Para comprovar as pala
vras do Pontífice seria. mister resumir 
aqui toda a historia da ascensão mo• 
.ral da humanidade em país cristão 
com suas emancipaçõês de diversas 
ordens. Todos os historiadores impar
ciais ,notam esse fato ihcontestavel. 
Fustel de Coulanges o pôs em relevo 
numa celebre pagina da "Cidade An
tiga": "No que toca ao governo do 
Estado, pode-se dizer que o cristia-, 
nisrno o transformou em sua essên
cia. . . nos teinpos antigos, religião e 
Estado era uma coisa só... Em lu
gar disso, proclama Jesus Cristo que 
a religião não é mais o Estado, e que 
obedecer a Cesar não é a mesma 
coisa que obedecer a Deus. Este prin
cipio foi fecundo em grandes resul~ 
tados. De uma parte, foi a politica de
finitivamente libertada das estritas 
regras que a antiga religião lhe ha
via traçado. De outra parte, se o Es
ta.do se tornou mais autoritario em 
certas coisas, sua ação foi tambem 
mais limitada. Escapou-lhe nada me
nos que a metade do homem. O cris
tianismo ensinava que o homem não 
per1;encia à sociedade senão por uma 
parte de si mesmo, que estava li
gado a ela por seu corpo e por seus 
interesses materiais, mas que por sua· 
alma não dependia senão de Deus ..• 
Uma vez que foi libertada a alma, o 
mais difícil estava feito e a liberdade 
tornou-se possível· na ordem social, 
Os sentimentos e os costumes trans
formaram-se então bem como a po
litica." 

Eis, em magnifica exposição, o tra
balho da Igreja no curso da historia, 
Indiferente aos regimes politicos, exi
ge ela que seus filhos sejam tratados 
como convem à dignidade humana. A 
Igreja, com sua doutrina, é uma ga
rantia da liberdade. Onde decresce a 
influencia da Igreja, onde se regista 
amortecimento da fé, ai periclita o le
gitimo patrimonio das liberdades hu
manas. Na falta da sanção interior, 
que ministra a ideia religiosa, é ne
cessario desenvolver a sanção exte
rior. Complica-se o fo1malismo bu
rocratico, cerceam-se as liberdades do 
homem que degeneram em licença, e 
pouco a pouco são todas elas jungi
das ao carro dessa nova divindade que 
se chama Estado, Se o mundo não íôr 
recristianizado, a liberdade sadia, que 
nos trouxe Jesus Cristo, terá que ce
der o lugar ao esta'tismo, à tirania, ao 

· governo da força bruta. O homem sem 
Deus converte-se em animal perigo
so, mais temível que as proprias fe
ras, porquanto pode' servir-se· de sua 
razão para requintes de perversidade. A 

um ser dessa natureza não se abrem 
as portas, não se franqueia a liberda
de, mas se preparam masmorràs soin• 
brias. Não quiseram os mortais o ju
go ·suavíssimo de Jesus Cristo e por 
isso têm que submeter-se ao jugo ne
fando de homens alheios a toda e 
qualquer influencia sobrenatural, e · 
que tudo subordinam às suas paixões . 
brutais. E ainda há cegos que não 
querem ver estas coisas! Só a triste 
experiencia poderá abrir os olhos 110s 

homens que se desviaram de seu 
Deus. O nazismo já fez o seu oficio: 
inundou de sangue o mundo. Resta 
agora a experiencia de outro fruto 
amargo da incredulidade hodierna e 
da luta contra Jesus .Cristo e sua Igre
ja. Aproxima-se ameaçadora a revo
lução mundial. O comunismo anti
cristão e intrinsecamente mau, na 
frase de Pio XI, deverá produzir r-s 
seus frutos. Só assim muita gente 
abrirá os olhos. Jesus Cristo, o divi
no Libertador, que os homens ingra
tos repudiaram, permite tantos e tão 
grandes males e saberá tirar deles 
sua gloria e o triunfo de sua Igreja. 
Ou a liberdade. com Cristo, ou o ca
tiveiro com os inimigos de Cristo. 
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LEGIONARIO 

A historia das heresias 

OS PRIMEIROS D E S S 
OS CATOLICOS AMERICANOS COMBA TEM O COMUNISMO 

VI O , -~~ 
Ten1os ,. h;to que conforme a d·ou

trlna de Cristo e dos apostoles é pos
sivel a apostasia da verdadeira fé; 
e realmente já. nos tempos dos pró
prios apostoles ha hereges e apostatas 
na Igreja. Assim São Paulo diz que 
alguns não conserva,·am a boa con
ciencia e por is~o naufragaram na 
fé "e entre estes Hin1eneu e Alex.an
dre, os quais entregue] a Satanaz, pa
ra que aprendam a não bla15femar" 

(1 Tim 1,20); e na segunda carta a 
Timoteo dâ o seguinte oonselno: "Mas 
evita a conversas vãs e prot"anas; 
porque os que delas usRm, passarão 
a imoiedade ainrla maior, e as suas 
palavt•as lavrarão como g~ngrena. 
Deste numero são Hin1eneu e ,t.~11e

to, os quais se desviaram da verda· .. 
de, dizendo que a ressurreição é Já. 
passada, e assim pervertem a fê cte 
alguns" (2,16-l~J. 

Como as suas epistolas ads Rotna ... 
nos e aos Gala tas mostram, Sào .Pau
lo, durante a sua vlda apostólica, 
sempre teve de lutar contra os ju .. 
deu .. cristaos, '"que vos perturbam e 
querem perverter o Jj]vangeJho cte 
Cristo'' (Gal. 1,7). "vos obrigam a 
ser c1rcunolados., (6,12) e assitn abra
çar a lei de Moisés com toda• as pres
crlçõea farisaicas. 

No Apocal,pse (Cap, 13) São Joào 
descreve a grande apostasia dos que 
adoram o dragão e ac~itam o sina! 
da besta; desta apostasia Ja Jesus 
Cristo tinha falado \ M t i4, 11) e tam. 
bem S:lo Paulo (2 'J'ess, 2,3-12J, 

Da historia da lgreJa no pnmetro 
aéculo sabemos que também Slmao. 
o mago, depois de ter abraçado a rê 
crista.. tornou a ensinar a sua magia, 
dizendo que era a encarnaçào ,10 

"
1grande poder" de Deus etc. (crr. 

Atos S,10). 
Os "eblonlstas" por êste tempo ne

garam a divindade de Jesus e exaJ· 
taram muito mais a dignidade de 
João Batista; e os primeiros "doce
tas" negaram a reall<htde do corpo 
de Cristo e lhe atribuiram sõ um 
corpo aparente. 

Contra todos êstes S. João eRcre
veu Ó seu evangelho ex.altanrlo 1nut· 
to a divindade de Jesus para ,1ue 
todos cressem "que Jesus é o Crt~to, 
o Filho de Deus" (io,:n J, 

No 2.o século, a igreja se esten. 
deu mais; ou menos por todos os µo
vos e paises conhecld,,s naquele tem. 
po. E apareceram em seu seio cl11er• 
sas heresias a a.gora nem sen1pre .pro
venientes dos ataques de judeus e 
pagãos mas sim da explanação falsa 
de verdades da sua. doutrina. 

No tim deste século surgiu talvez 
o maior perigo para a l1treja. ele cris
to; o "gnosticismo"~ 

Muitos pagãos que entraram na 
Igreja tinham seguido antes llS fJ!o. 
sofias gregas - p. ex.: o platon is. 
mo ou o ·estoicismo. Outros haviam 
chegado do lado de reli~lões persa•. 
que ensinavam ser a matêria ma· em 
si e oroduto de ~m prtn,·1pio· rna u. 
E alguns <lestes convertidos não sou
beram livrar-se completamente de 
seus erros anteriores. o gnosticismo 
apareceu logo em !numeras torrnaa 
Uns ensinavam o panteismo 111uer 
dizer: tudo ê Deus, tudo faz l)llrle 
da. essencla divina); outros o dua
lismo (isto ê, a. existencla de (fois 
princip,os eternos, um bom e outro 
mau), Em geral todos negaram a 
divindade de ·cristo e sua obra re. 
dentora. 

A pio~ das ramlticações do. gnostt• 
cismo foi a fundada por Marcião que 
dizia que o Deus do Antigo 'l'esta• 
mento era um Deus mau, · t'ffi oposi

ção ao Deus do Evangelho de S, i..u
cas e das· epistolas de l:l, Paulo. Por 
iato Marclão rejeitou os livros do An
tigo Testamento assim como ·quase 
todos os do Novo.· E não ficou só na 
doutrina, Fundou Igrejas dlrig1<1as 
por sacerdotes e bispos. Do lado· cta 
Igreja, foram mormente S, 1rineu, 
S. Ipõlito e Tertuliano que comoate'· 
r~m o gnosticismo. 

Como os herejes houvessem editado 
muitos livros sob o nome e. portan. 
to, sob a autoridade <lOs A._póstoloR1 

a Igreja naquele tempo examtn·ou 
todos os escritos que apareceram ~olJ 
o nome de algum Anõstolo e rejeitou 
os es(~rltos falsificados.· Assim é QUEI 
foi composto o "('anon" ou catâlO!fO 
dof-;; livros rcalnientc verdadeiros, au .. 
têntlcos. Inspirados 1)or Deus. 

Contra. as imaE;i naç;ôes, ta n tasias e 
"novas revelações" das nerejes, te, 
vantou ela, como firme bari·ag·em, li 

,·,;rdade que, depois dos Apóstolos, 
não houve mais rl.ivelação <le novas 
verdades e ,que toda.e as verdades. re-

: veladas pof L>eus se encon_tram ou na 
Sagrada Wsc1·itur.a ou na. Tradicão. 

Tal s1tua~-ão continuou durante o 
século tercfliro. Como no.va here~1a 
apan:ceu no ocidente o "1uontanis
mo ", fundado JA ao Cim do sécu·lo li 
no oriente. Montano Quis iniciar o 
penodo do l!)spJr1to.l:lanto, di>.endo que 
Deus Padre se tinha reveÚ1<Jo n.o An
tigo Testamento, .<.1ue l.>eus ~'ilho em 
Jc~us l.!l'Ísto. e l.>o,Us IJlsplrlto.::;111110 
por meto dele mesmo ti dos ~fU8 

ad.,ptos. Na.s praxes estes nereJes 
t"ot-am be_n1 rLg-01·usos; ne~avam t,. e. 
que alg·uus peoado~ se- pod1afn per .. 
do.,,r, Até 'J'ertuhano &,() fim da, sua 
vida seguiu o rigorismo dos mo)lta. 
nhsll;I.S. 

::;u1·glu lambem o "ma111q·ue1smo'·· 
que tala· de dois princípios .. bom e 
n1a.u. <:orno o ~·nosticisnlo, e sob o 
manto ciu. Vida ngoro~a ~al,la co.uue. 

~u1r u<1ev1v~ e camul'lar,a ~ua uno
rnl1da,t~. l\tê ,::;unto Agostinho se <lei· 
xo•J eug·ana.1\ ,lurante algum temvo, 
por esta ht,l'eSHi. 

1Jeµo1s, µ01·e111 1 foi quem a cons~· 
gu1u ~t;;tirµar no ·n-orte dá·Africa; 

Ne~t-, teml>O isur.g1ra.n1 tunH,um as 
prime1rai::i neres1a:s a. respeito do 1111:s• 

ter10 da ~8. 'l'nndad~. Não saht!ll• 
do com~ u111r os <lo1s a!:;pectos da ver
dade revelada nu 'Sagrada ~scritu,:a, 
a exisi.enc,a de utn só Ueus e de· trt1s 
.Pe::it)Oa.s div1na:::i. múitos Comec,;âra1n 

· a quts1·er simpl11'1car o Pl'oblcma. 

Ne~avam então que o l:t1 1lho (8 por 
conseguinte, o l!}i;p1r1to ::;auto tam
bem) fósse vcrdadeil"o l>eua ou que 

fO.sse u1Tla Pessoa das tinta do Pa·1. 
Assim alguns diziam que em Jesus 
Cristo, simples 11omem. ha\·ta só a 

ÍÔl'\;a, a virtude de l>eus, mas n!lo a 
natUl'eza divina. i:!}st.a foi a lle1·t-~1a 

de 'i'eodoto, Arttrnas e pl'inc1pa,.lmen
te cté Paulo de t:lamosata. 

Outros d1zian1 que a lllt!Sma pes:-wa 
divina apar'=cera sob d!versns tor11Jê,!S 
1;;:;xteriores 1.1 que po1 lanto não ~x1s. 

ti ria ditere·n"'a. entre ~ µe3soa do ·l'aJ 
e do b'1ll10; que e1i1 Jeus <;rísto o pró
pno l:'a1 se tornou llomem e ~ofreu 
por nós, que Padre., J.i'ilho e ~:sulnto· 
:::ian to são a. mesma ptissoa e se· dis· 
tiug-uen1 só como t)Q algu~m pu~c:$St! 
suc~ssi vamen te três diferentes mas
caras. !<'oi o erro de muiios, V, e, de 
Noeto, Praxeas, ve monuente de ~aLJe, 
lto. 

Aqui vÔmos que et$tes t1ercges con
sideram uma só v crdade sôhre Deus, 
que Ble é u111 ~ó, rejelt..aram por 1seo 

a clara doutrina de <.:risto que tam· 
1Jen1 ele ,é 1vertladeiro Deus· e Pessoa 
diferente do Pai. 

Vemos, portanto, que a igreja dos 
1ná.rt.ire:s e ,dos tempos das pcr~egu1 .. 
coes não fo'1 poupada de lutas lute. 
rior~s. Houve se111Pr.e que1n· :seguiIJ.
do a sua_,própr1a rntellg·ência, enten
desse n1al a duutrtna de l.!ri'sto e a 
falsificasse por suas f'un taSias e des· 
v1os filosõt'lcos. 

A unlca 1,;-arnntla que temos de pos
suir .;a verdade é a Lgre)a com seu 
lll",~istério mfalivel para nos comu. 
nicar a !,<,llglão de Cristo. Nem a 
própria intéllgência o pode, nem o 
estudo da t;agrada J.,lscri tu ra tei to 
por :,catla um. p~rticula nnente e se
guido o próprio critêr10. 

A história das heresias prova de 
sol.ira a insuficiência h urna na para. 
sozinha achar e guardar a ver<lude 
de Deus. 

(Do "Mensag~iro da Fé") 

FEDERACÃO MARIANA· FEMININA 
PIA UNIÃO DO SANTUARIO CORA

ÇÃO DE JESUS 
No instinto de comemorar o 10.o ani

~ersario de ·,ua fundação, a Pia União 
do Santuar[c Coração de Jesus, prvmo
verá, do dia 7 ao dia 16 de abril, uma 
solene novena em louvor de Noss.- Se
nhora Auxiliadorn, venerad .. ne:cs San
tuario. Alem do programa religioso a 

desenvolver-se ,,~ Igreja, haverá sessões 
no salão S. Caetano em que usarão da 
palavra para homenagear Nossa Senho
ra, representantes de varias Pias 
Uniões. No dia 15 de <tbrÚ, com '!lissa e 
·comunhão gera: das filhas Je Maria, 
celebrada ás 8 horas , som uma gran
de assembleia a realizar-se, ás 9,30 no 
salão S. Caetano, á al~mena Glcte aerâo · 
encenadas as comemorações pt·omovidas 
pela Pia União do Santuario· Co~aQào 
de Jesus, no 10.o aniversario de sua 
fundação. 

panha da Pascoa das Familias dos Con• 
vocados nos postos da I,egi.ão, a fiÍn de 
serem dadas informações a respeito do 
movime11to já rcal'zado e serem com• 
binados novos meios para continuação 
da campanha, 
CAMPANHA DO "TERÇO PARA O 

EXPl!;DlCIONARIO" 
Desejando fazer a ntreg11 de novos 

terços para os nossos bravos soldados, 
a Federação está ~olicitando ás sras. 
presidentes de Pias Uniiies, e mes• 
mo diret.;mente ás Filhas de Mari11 e 
demais pessoas interessadM em f11zer 
esse precioso donativo, que, encan\inhém 
á sede ( Praça da Sé, 47) os terços quo 
desejam enviar , aos nosso, eiq>edicionll
rlos, até amanhã, das l5 ás 10 horas, 

PELA MODES'rIA CRISTA 

O comunismo tem siclo com

batido intensamente pelos cnto

licos americanos em 11111a serie 

de manifestações publicas de 

grande pcrfc:çào técnica, cm que 

todos os rcrnrsos tttcis para im-

INCIDENTE ~~ftªCilNiCO Er~ JUIZ DE FORA 
Esclarecimentos dos 

A "Carta. Aberta" da maçonaria de 
Juiz de Fora · ao Exmo. sr. Blspo Dlo· 
czs'.i.n;i acusando os Padres R2~en
tori.stas da Igreja da Glo1·ia p;ir terem 
recusa::o celebrar Mi.s.sa -de 7.o dia 
por alma de um maçon, m'=receu o s:• 
guinte e· mui opartuno esclarecimento; 

AVISOS SACROS PAROQUIAIS 

"Ju\z de F;ira, fevereJro de 1915. 
Ha dia.s a maçonaria local dirigiu 

un,a carta aberta ao ExmD. e R~vmo. 
sr. Bi;po D'.ocesano, que, em vi::,gem 
dist,,nte. aln1a não teve conhecimento 
da m:sma. como esse !nfel!z documen
to pode ter causado e:;;candalo a mui• 
tas -pessoas, nós. os Parvcos e demallí 
curas de almas da cidade. resolvemos 
fazer os esc!arecimcn~os que seguem, 
por amor à verdade e à justiça: 

o Fato - Tendo faleóldo nesta cida
de o sr. B.. maç~n. foi por sua alma 
encomendada Missa de 7.o dia na Igre
ja da Gloria: mas logo que os Pa1res 
Redentoristas souberam de tudo avisa
ram d<>licadamente à família do si·. B. 

, que não ·era possível celebrar a Missa. 

TANAGRAN 
Ot1mo forttliean-

te temínmo 

~ormule do Dr 

l<'Vt·dirro 

'11f'MIII oen1,.ntRtJ . arlí:tJ;:!l'Jil'l remoe, 

:t 1TI'''"""· 

Parocos da citlade 
Este foi o pretex~o de que se serviu a 
maç~n~.rla. pa;·a uns arraz'.)ados muito 
ll'raz~aveis 

Esdare<:imentos - 1) Que o sr. B. 
fossa maçcn não se· pcd~ nc;iar, dada 
a C:ec!ara;ão da ~e:t.a e o silencio da 
!e m'.lla :n,-rersa·:a AJ;ás foi sepul.· 
taco cJm toc'Rs as honras ma.çcnlcas. 

2) O;·a, p:,o Direito Can'.ln!co 
da Igr:ja Cakllcv, cancn 2335, oo ma
çcns t:cam e11:co:nun::;a::os, i.s~o é, fora 
ela ccmunl_[";,a d·a Igreja'" e por conse
guin'.e pr:va:l:is de sepultura ecle3:r.s
t·c;i, (Call. 1~10) e ta.mbem de lVIiSS'.\S 
exJquiais, m2smo de an(versario (can. 
1241), naturalmente se morrem como 
maçon.s. 

3) Essas medidas do Dirnito Can:mi· 
co sào justas dada a incompatiJibida
de entre maçonarla e ca ,oilc,smo. 

A maçanaria, 'de fa~o. pi·ofas5a o na
turalismo, o lib:ral:smo rellg!os.o, co
mo outras doutrinas muitas nzcs c::n
denadas pela Igreja. especialmente, no 
Syllabu:;. A m"'-',onar.'a. afinal, é a _ne
gação da religião, porque conduz ao in· 
dif:>rtntl5mo rel'gioso e cons3quente
mente ao agncs'.ícismo. Ouçamc.s o 
g-ran·J0 luml11ar Leão XIII: "Se a sei
ta nµ.o impõe 81.lS seus membros rene
gar t:xpn&Samente a fé ca:olica, .estl. 
tolerancia, em vrz de prejudicar os de
signios maçon:c:>s lhes ajuda. Pois em 
prim~iro lugar é es:e um modo de en
ganar oo simples e os Incautos e um 
reclnnc de proselitismo. · O~pois com 
abrir as portas a. pessoas . d~ qualquer 
religião ob~em a vantag~m de ~rsua· 
dir c:im fato o grnn1e erro moderno 
do indiferentismo relig:ooo e da. car!c;a. 
de de todos os cultos: cam!L1ho oportu
ni&Simo para aniquilar todas Bll' reli. 
giõ~s. assina.ladamente a. catolica que. 
unica. verdadeira, não , pode, sem enor• 
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p~essionar as multidões são cm

dadosamente aproveitados. 

Assim, vemos no cliché acima, 

o aspecto imponente de uma 

grande massa popular reunida 

sob os attspicios da Hierarquia 

para manifestar a hostilidade da 

conscicncia catoEca contra o co

nrnnismo. 

me injustiça, ser colocada num feixe 
comum com a.s outras". 

E a Hi.staria mostra realmente que a 
_ m, ç~naria foi semp.·e infon::a, ao cato

lici:lmo, meomo no B:as:1; e.stamos ·ago
ra mesmo c 0 lrb.ando o centenari:i do 
grande e santo o. Vl,al, vi~lma da. ma.• 
ç::n9r'.a, cerno · todos sabem. 

Afmal a maç:inaria já foi condena
da pelos Papas Clem:n~e XH, Bento 
XIV,. Pio VII Pio V1Il, G;·e(lCrlo XVI, 
Pio IX, Leão XIII e ptloa ultlmos 
Papas. 

A Igreja como sociedaàe vislvel e per
foit!I no seu genero tem direito de trn
çar ,nc.·mas e fe:cer pr:ii!Jiçõ:s Ro seus 
lílhcs. Ela tem o .d,re'"o C:e ensinar e 

.J!OV::rnar. Jesus di.sse aos seus minis
tros: "Ide por todo o mundo, pregai 
o Evangelho a to:.la a criatu:·a. Qu~m 
crer e for ·b.'l.t!zado, se.·á salvo; quem 
não crer será condenado". (Marc. XVI, 
15-19). "Ide pois,- ensinai a tod:· . .s as. 
gentes. . . cn,::,n . .u1j,o-as a obs~rva,r ~u .,o 
o que vos .mandei; e els que e.s,ou · con
vcs~o tod:is .. os d'.as. a;é a consum~ção 
d:-; seculcs" · <Mat. · XXVIII, 19-29). 
"Q~:~nl vos. ouve. a· inim ·oU·\,e; qUwlll 
vcs C:espre,;a, a m'.m: c;lesp,·eza ". (Luc. 
X, 16). ;~' 

Lego, ou se . obedece e segue à Igreja 
doc~nte em tudo, a qual evidentemen
te não pod? ralhar, ou en~ão se oi;óe 
form;i.lmrn~e à Igreja e a Cristo: quem 
não e:;tá · conosco. em tudo está centra 

· . nós, eru;:nou o p,oprio Jesus Cristo. 
1.M,at. Ã"ll, 30')·. 

4/ D:> que fica . dito szgue evidente
ment~ que. os Padres c;a Gloria agiram 
ccmo dev;am e sem faltar à caridade. 
Q\lan:lo souberam· que o sr. B. tinha si
do maçou. e· como tal foi, en!i.Jn, szpul
tedo, &v;.;a1a,n à familia eniu,ada que 
níio era p~.ssiveJ Missa. Alegou-se que 
B. já se tin!1a afas,ado da maçonaria. 
Fol-se a pnsença do sr. Bispo e ncou 
decidido que então Ii7.esse a. dita. fami
lia. uma,. dec.,uação para mos~rar que 
B, jâ 'não era rnaçon. Não querendo a 
familia .taz"r a declaração ficou ante· 
cipadamente .;a.bido que não haveria 
Mi$a. 

E os casos contrarios apontados pe
la maç,maria se explicam ou porqÚe 
os senhores jà se tinl1am l'econciliado 
com a Igreja ou por tap~ações ou de.s
culdos. Enfim, "dato non cancesso ", 
por causa . de sa!rem alguns fora da li· 
nha, não vamos condenar os que an
dar na linha._." 

Poderá a:·1ngir a 1 o milhões 
r 

S. PAULO, (ASAPRESS) - Cal

cula-se que 10 milhões de hrasile1-

ros estão e)ll condl~í'ies de votar, is
to porque no ultimo recenseamento 

( 1940). havia no Pais ~u ~61. IIUO 

habitante~ maiores de -18 anos. cai-~ 

oula~se que muitos não pod<'f·ào vo

tar. por Sürem a.naJt"alJctos, HH>r»rcm 

' <listante e outros moti\'OS. elltlliJHll-

do-se ·em 10 milhões os que po

derão tomar parte no próximo ple.l.

to e lei torai. 

0dO l',HIJO, J ,,e . ,u1:1 <lC HJ4J 

SERÁ MENINO OU MENINA ? 
O sexo dos bebês que hão de vir é sempre motivo de gratos projetos 

dos futuros pais, · 
Entrentanto. seja - menino ou menina - o essencial é que venham 

a nascer fortes e sadios, _ 
Os pais que não tratam do sangu.e, alem d?s p~rigos a 1:1ue se expoei:n, 

condenam seus filhos a uma existência de martirios: raquitismo, anemia, 
fraqueza, escrofulose, feridas generaliadas, atraso de inteligência, ner
vosismo, deformações, idiotismo, etc. 

Os médic<>s especialistas aconselham o Depurativo - Tônico - Ve
y.etal 

coU'O O mais enérgicó /iUXiliar no tratamento da sífilis das 
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REPRESENTANTE DO "LE~.IONARIO" 
EM BELO HORIZON1'E 

A represenla~ào do L.EUlONARlü em Belo Horizonte está a carg9 da 
FR!Ji<,K:·H., AU UAS t,;• 1(\lt;fn;t iAl,'Ol•:S IVJA l:UANA~ ns pessoa do sr. J:io-. 
rae10 º""d"ro da Silva Jr .. regidente a ua dos Caetes, l~. 

Para tomad11 e retorma de assmatu1·as, compra avu1:,a e de numeras 
ltrasarto, Ptc. podem os nossos leitores ct1ngir-se ao sr. Horac10 l)eodoro 
de Silva Jt. 

UM TRAPISTA NO FRONT 
Cond_ensado de um artigo do Cap. médico Re~é Duverne 

Vurante a invasão da França, numa 
quinta-feira, á tarde, no hospital de 
sangue em L., ondz eu trabalhava, 
d::u entrada um enorme soldado com 
um grave fel'imcnto no ventre. 

Na si!a carteira, abaixo do nome ci
vil, José Bosquet, edava escrito ain
da, F1·ei Leonardo. E como profissão! 
Religioso T.rapi~ta. 

Um camarada que pertencia ao 
mesmo batalhão e fôra ferido na mes
ma ocasião, contou-nos depois alguma 
coisa deste homem que no meio das 
dorns horriveis que devia sofrer, não 
pc1·deu seu bom hwnor, wn tanto in
gênuo, de Frade: 

Quan-:io a guerra o chamou de seu 
silencioso convento para o serviÇo daa 
armas, .Frei Leonardo sentiu-se algum 
tanto aborrecido, pois não faziam ain
da 3 · anos que. havt>ndo prestado o 
serviço militar, entrara na Ordem co• 
mo Irmão leigo. 
tivid:i.de que precederam a invasão e 

N'o prircipio, naquel~s meses de ina
vam do "monge" Só .os admirava
ª derrota, todos os camarada5 manga
mos de que ele não se zangasse com 
este ,1pdido. Na opinião de todos o 
cornção bom e serdvel que se escon
dia debaixo dos possantes musculos, o 
tornavam um soldado sem valor. 
Quando começou a invasão. e passa
vam as levas de fugitivos, F'rei Leo
nardo, ou m·.,lhor. o sóldado Borquet 
dava quase toca a sua ração e todo 
o seu dinheiro ás pobres camponesas 
que pasrnvam levando t"astes e filhos. 
Depois, quando a luta começou tam
bém para nós, vimos que a delicadeza 
de sentimentos longe de diminuir, au
mentava-lhe a coragem, o heroismo e 
o amor pela Patria. O soldado Bos
quet apresentava_-se como voluntario 
para peri(;osas patrulhas. sem·pre que 
p<'dia sub,t\tuil algum pai de fami
lia 

"Para mim não taz ·mal". dizia "te 
com um largo sorriso e parecia que 
era a coisa mais natural do mundo que 
ele s~ arriscasse v'oluntariamente pa
ra poupai um outro. 

Além de~tas provas de que o hábito 
de monr<e não diminui a coragPm va
.ronil, Frei Leonardo ensinou tam
bém aos camaradas, que o soldado; 
me~mo iu!qando·-se muito valente. nào 
precise nem dPve esquecer ~ oração. 
Todos ~abiam que ele aproveitava to
do o tempo livre para falar com o 
seu Deus. 

E quando ele estava dP (;uerda não 
era raro vê-lo sel{Urar o têrço com a 
mt>Fma mão que se~u,.ava o fuzil. 
Com o tempo. os outros foram perden
do este peio de falar de DE'us e da 
Relhi;ião e no fim iá muitos se ben
ziam sem procurar disfarçar_ ~empre 
que iniciavam algum» en;,presa mais 
difícil. Sempre aue era possível re
cebia ele os ·sacramentos. e ninguém 
se atrevia a fazer rer,;,,rn nois ·t.o<l<>s 
notavam a for~a a coragem e o ani
mo que ele mostrava em todas a, si
tuacões. 

"A tua vida não vale nada oara 
ti?" nergunto11 .. lhe uma VP2 um 
camarada "Vale "' muito. res
pondeu ele, ma~ não é a coisa mais 
preciru;a Para mim a vida é como 
um presente das miím de Deus. E este 

presente devo gua1·dar, devo usar bem.· 
E se eu o perder, a finalidade pela 
qual o empregar deve ser mais .santa 
do que ele. Por isto deve haver uma 
razão verdadeiramente bem alta para 
poder pôr em jôgo a. m_inha vida. A 
defesa de minha patria e urna tal ra
zão. b se eu ·vou n11ma -patrulha em 
J ugar de u1;1 pa_i de , familia, e ar_riseo 
a minha vida, isto e tambem diante 
de Deus urna razão suficiente, Se 
pe1·der então a minha vida, espero en
contrar misE>ricordia lá em cima": 

Nttm encontro com tropas de a55al
to alemãs, num duelo com gr~nadas d!;! 
mão, quando Frei Leonardo pulava pa
ra junto de um camarada para o am'
parer, pois aquele fora ferido nas per
nas chegou tambem e sua hora, Um 
fragmento de granada rasgou-llie o 
ventre. 

Tres vezes já tinha sido ele ferido, 
mas coisa leve. Desta não se levan
taria mais, bem o sabia. 

"Eu agradeço a Deus", dizia sor
rindo ainda, "por me ter dado tempo 
pa,·a me preparar para a grande via
gem,,. 

Frei Leonardo ainda sofreu umas 
três semanas no nosso hospital. Sua 
natureza forte e sadia lut-ou desespe
radamente contra a morte. 

Quando esta se aproximou, porém, 
ele pediu um Crucifixo que tinha na 
bagagem. Era · a i.mica coisa que pos'
suia do convento. "Eu quero morrer 
cori10 um T~apista" · disse. Em com
pleto silencio, e rezando sempre, es
perou pelo fim. T1:ês dias quase, du
rou e agonia. Não quis tomar- injeções 
de morfina E se bem que seus labios 
secos não pudessem mais sorrir, os. 
olhos agradeciam ainda, quase s.ltis-:
feitos, toda e qualquer palavra ou si
nal que se lhe· fizesse. Um médico, 
q•1e não ligava ünportancla nenhuma 
á Religião. dirne-me naqueles dias: 
"Assim " que eu · imagino a vida e 
a ll'.,. te de. um Santo. 

E' bom que a gente veia certas coi
sas na vida". E atrás destas palavras 
tão simples e talvez dures, estava uma 
como,::ão profunda. 

Nós todos estavamos comovidos. 
Nós que todo dia assistíamos quase 
frios d tantas morte;, edmiravamos 
aquel .... 1 ecPbida com -tanto hcroismo, 
com tanta paciência. 

No delírio. duas idéias voltavam 
sempre nas palavras desconexas de 
Fl'ei Leonardo: seu Deus e sua pa
tria. 

Nos ultimos suspiros, sussurrou ain- , 
da: "Teu se1vo, Senhor... Salva-
dor. " 

O soldado Bosquet foi enterrado co
mo todos os outros que morriam em 
nosso hosi.,ital Mas em mim, e em 
algun: camaradas seus. a lembrança 
que ficou é toda diferente. 

Sue figura herculea, sua fisionomia 
de tráços rudes onde brilhavam dois 
olhos claro~. e orofundof como olhos 
de criança que tra,duziam sem disfar
ce os 5entimentos ,implPs e nobres de 
seu cora<'ão, lembrm .. nos-ão sempre 
a têmpera daquela alma que si::bia o 
qu. queria e para onde ia. · 

Pa1·a as cerimonias do dia 15 estão 
convidadas todas ª" Filhas de Maria, 
sendo absolutamente necessario que as 
sras. presidentes comuniqtwm á sede da 
Federação, o numero das associadas de 
sua Pia União que partic,pará desse mo
vimento. afim de que sejam tomadas as 
necessarias providencias. 

Continua a Fedet·ação empenhada no 
movimento em favor do "Malllot Dis• 
tinto" que já tem, graças a Deus, en• 
contracto aceitação ~or parte <las Filhas 
de Maria que, bem ·co111preendendo· seus 
d<1veres so~iais, não se deixam arn1s
tar pela moda· lmpQsta pelo mundo, nias 
vem realizando 11ma reação lenta e pru
dente, cujos frutos já podem ser apre
ciados, As Filhas de ~laria bem sabem 
que pertencem a uma - ,ljte catolica e, 
çomo elE\mentos de elite, devem ag-ir, 
em todas as circunstancias, pregando, 
em toda parte, pelo exemplo. 

----------------------------------·----------------------- - BOM LIVRO ' 
ÓTIMO AMl'Ô 

CONGRESSO EUCARISTICO NO SA
NATORIO NOSSA SENHORA DE . 

LOURDES 
Para essa grandiosa manife_stação de 

fé, promovida pelo Sanatorio Nossa Se
nhora de Louràes, a Federação recebeu 
um convite especial que transmite ás 
Pias Uniões. Na sessão de estudos do 
dia 6, ás 15 horas, falará uma repre
sentante da Federação sobre o tem;,: 
"Eucaristia, mMtumento d{' a-n,.pr". E' 
esperado o comparecimento das Filhas de 
Maria, devidamente uniformi?.adas, nos 
atos religiosos do dia 8: mlss1· ás· 9 ho
ras e procissão Euca1istica, para enrer .. 
ramento do Congresso, ás 15 horas. Não 
haverá transporte coletivo, .. <!special
mente organizado pela Federação, po
dendo as Pias Uniões organizar seus 
grupos particulares que nos onibus de 
carreira (n.o . . . e ... ) ,.,-e estacio
nam, no Anhangabaú Galeria 
Prestes Mala, poderão ser conduzidos á 

:Vila Mascote, onde se realizará o Con
gresso. 

PASCOA DAS FAMILIAS DOS 
CONVOCADOS 

Deverão comparecer, amanhã, segun•. 
aa-feira, dia 2, á sede da FederaçãQ .. as 
sras. presidentea da~ Pias Uniões que 
foram convocada5 par11, realizu. • c:am-

Os pedidos de "Maillot Distinto", 
tanto da caplt11l cvmo dr interior, po· 
dem ser encaminhados ã Sede da · Fe• 
deração ( l!Jaça da Sé 47). 

CONVITE AS FILHAS DE 
MARIA 

Realizando-se lllllanhã, dia ~ de 
abril, ás 9 horas, na ,llasilica de $. Btn• 
to, missa fiJ.,tiva, celebr11d11 pelo txrno. 
e Revmo. Sr. E.dwin Vincent O'H111·a, 
D. D. J3iapo Oioceaano de . .KanHs Qity, 
Missouri Elitl\clo» Unidos d11 America do 
Norte que veio II S. Paulo a convite de 
nosso Amado Arcebispo D, C'lll'los Car• 
melo, " .fim de to,nar paÍ'te no inwio 
das ce1·in1onias com11mor11tivas do l>i• 
centenario da criação da Dioce,11 de S. 
raulo, a . Federação tra1111mlt11 áa lrH, 
Presidentes o !o,1vite feito pela Curia 
Metropolitana, par, eu11 cerlmoni11, que, 
por certo contará con, o comrarecim~n· 
to de muitas Filhas de Maria., 

Desta maneira a ~'ederaçao ~ ariana 
Feminina ~e associará á home!lag11111 que 
será pro~tada ao ilustra 1)1.'tllldo · 11m•• 
ricano, 

6.a • FEIRA, 13 de Ábr·il 

.. , ME,NO.S ·a1 
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D4 ~CRUZEIR\JS 

1 

A • 
DIT~M. VOZES L'l" 
~ bott5t~ 

J ltllA SENADOR. FEIJÓ, 1Ó8 

FOI A FALTA DE GUARDAS 
S. PAULO, (ASAPRESS) .... Uma. 

das -,rlnclpals causas do mottm e 
tenta tiva de fuga verificada na .E'e• 
nltenciárlo de <.:arandlru, · no dia. 
26, é. segundo rleclaracões do Dt. 
ret.or Penal, sr. José Abolaflo, a fa.l. 
ta rle guardas in t P.rnos, O sr. AbO"I 
!afio acr.-sc,-ntou q u~ sã o . ':] ecessâ. 
rios m11is f>O g·11.-1rd..is H fim de pO• 
der controlar os l.ZOU dtiieutos al1 

_ Internados, •. 
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EVANGELHO 

Ressurreição 
DOMINGO'DE PASCOA 

São Marcos, XVI, 1-7 

·Naquele tempo, Marn\ Madalena, e Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram 
perfumes para vir embalsamar o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, 
muitP cedo, vieram ao sepulcro, aí chegando ao levantar O sol. E dlzi_am ent;e si: 
Quem nos ha de afastar a pedra da entrada do sepulcro? E olhando viram a 
pedra afastada do sepulcro. E era no entanto multo grande. E entrando na se
pultura viram um jovem sentado na pa1·te -direita, coberto de veste branca, e 
se atl'mor1zaram. Este lhes disse: Não temais: pr0çurais a Jesus de Naza.1·eth, 
que foi cru,cificado: ressuscitou, não está aqui, Eis o lugar onde o haviam deJ>0· 
sitado. Mas ~de e dizei aos seus disclp'Ulos, e a Ptldro, que OIS precederá na Galiléia, 
onde o vereIS como vos havia dito, 

COMENTARIO 

ressuscitarmos com Cristo. E nos será 
concedido se soubermos aproveitar a 
exortação que o Apostolo faz aos Ro
manos a proposito do mister.lo celebra
do hoje: "Assim como Cristo ressusci
tou pela gloria do Pai, assim nós si
gamos uma vida nova, mortos para o 
pecado, vivendo porem, para Deus, em 
Cristo Jesus Senhor Nosso'.'. 

o Bispo de Gracovia impedido 
pelos soviets de auxiliar as 

vitimas da guerra 
(N. C.) Os regulamentos Impostos pe. 

las autoridades sovietivas obrigaram o 
Exmo. e Rvmo. Mons. Adam Stephen 
Sapieha, Arcebispo de Cracovia a parali• 

. sar suas obras de auxilio em beneficio 
elos indigentes de guerra que resi

dem em sua antii::a sede metropolitana. 
Esta noticia procede da Agencia Polo
nesa de Imprensa Católica. 

Mons. Sapieha, de ·77 anos de ida<!e 
sustentou suas obras de assistencia en• 
quanto lhe foi possível. Pessoalmente 

distribui.a alimentos nas casinhas qCa
ritas" de Cracovia. 

Segundo as últimas informações, as an
tigas 'grejas de Cracovia não sofreram 
qualquer dano durante as batalhas quá 
precederam a ocupação da cidade pelo 
Exercito Vermelho. Tambem se acham 
intactos o Palácio dos Reis e as sepul
·turas reais de Wawel. Contudo o test>t1• 
ro da Catedral foi saqueado pelos ale• 
1nães, que levararn para a Alemanha 
alfaias -valtosas e objetos liturglcos. 

"Esta geração má e adultera deseja 
um sinal; e outro sinal não lhe será 
dado que o de Jonas profeta. Assim, pois, 
como Jonas esteve no ventre da balela 
t1·ês dia.s e três noites, assim ficará o 
Filho do Homem no seio da terra três 
dias e três noites". Com estas palavras 
dava Jesus sua ressurreição como o 
maior testemunho de sua missão dlvina 
àquela geração incredula que fechava 
os olhos aos prodígios quotidianos que 
Ele realizava. 11:, pois, a re.s.surreição de 
Cristo a bai;e que justifica o obsequio 
racional de nossa fé 11A sua Doutrina, 
como palavra infalível do mesmo Deus. 
São Paulo o diz com i;egurança e ener
gia: "Si Cristo não ressuscitou vossa 
fé é vã". Mas Cristo ressuscitou. E 
nesse prodigio, em que .se mootrou se
nhor absoluto da vida e da morte, rea
nimando-se por virtude propri", quan
do se achava na !mpotencia absoluta 
daqueles que morrem, compendiou o 
Mestre toda a sua virtude taumaturga, 
de sorte que a /sua reSllun-eição é o 
maior milagre feito para testemunhar 
sua missão divina. Os propl'ios inimi
gos de Cristo reconhecem esta verdade, 
e por isso, desde a estupidez dos Sl
nedritas, subornando de maneira ri• 
dicula os guardas do sepulcro, não re
cuam diante de todos os meios que 
lhes pareçam capazes de <lbscurecer ao 
menos em parte, este fato. Mas ci'.isto 
•·essuscitou. E para que, nos tempos lon
ginquoa, em que nos encontramos de 
sua ressurreição, não faltasse testemu
nho vivo para dissipar a fuligem do 
tempo, temos a Igreja, obra de Cristo, 
com sua· vitalidade admiravel, atraves
sando as idades, testemunhando a fa
lencia dos empreendimentos humanos, 
que se encarrega de atitenticar sua ori
gem divina. Cristo, poi.s, ressuscitou. 
Nossa fé não só não é vã, mas tem a 
llegurança da mesma Verdade. 

DESAPARECEU O FUNDADOR DA COM
PANHIA DE SÃO JOÃO 

Com esta. confiança robusta nos en-
11inamentos de nossa fé, colhamos os 
frutos suaves que a ressurreição de Cris
to nos proporciona. Ptimeiramente, é 
São Paulo quem o diz, Cristo ressus
citado dos mortos é como a primícia dos 
que adormeceram no Senhor. Poi.s que 
si em Adão todos monem, em Cristo 
todos serão glo1·ificados. De maneira 
que seremos participantes da gloria con-' 
quistada por Cristo na isua ressurreição. 
Com Cristo ressuscitado dos mortos, se
remos incorruptíveis, isentos por tQdo 
sempre, da morte bem como dos males 
que são seu cortejo natural, ou lhe pre
param o advent,o; do estado de ignoml
nia, das mlserias humilllantes a, que na
turalmente estamos sujeitos, nesta. vida, 
passaremos, com a rcssuueição, para o 
brilho da gloria, teremos um corpo i-es
~andescente, luminoso, subtil, agil, cheio 
de um vigor novo que o espiritualiza 
pois o torna imune das necessidades te1:
renas. Tudo isto nos aguarda quando 

A 1 LHA DA 

Na Basillca Primaz de Bogotá, com 
a assistência do Veneravel Cabido Me
tropolitano, das diversas ligas e as
sociações católicas que fund:i.ra, ce
lebraram-se os l\'funerais de Mons. 
Jorge Murcia Riano, da Companhia 
de· São João, recentemente fale:cido, 
na idade de 49 anos vitimado por 
um co_]apso cardíaco. O diário "Fl 
Tiempo" ao anunciar a, sua morte diz 
que o falecimento de Mons. Murcia 
Riano priva a Colombia de um ilus
tre Religioso que se distinguira sem
pre por sua inteligência,· seu desve
lado espírito apostólico, sua retidão 
moral e seus sublimes atributos de 
pastor das almas. A Companhia de 
São João, obra exclusiva de Mons. 
Murcia - compreende tres ramos: os 
Sacerdotes, os Irmãos e as Religiosas. 
O seu fim precípuo é a moralização 
e a conquista das massas operáriàs, 
chamando-as á prática e induzindo-ss 
as realizações referentes a doutrina 
social católica. Em seu vasto · campo 
de ação e não obstante achar.:se a 
obra em seus primórdios a Compa
nhia apresenta reaiiza11iíes, esplêndi
das: secretariados socfais, Circv los de 
Estudos para operários, Missões nos 
bairros populares, F.scolns noturnas, 
Colonias de férias para jovens operá
rios, a caixa 'de socorros "A Previ
são", a Editora Aguila e a Livraria 
Verbum. Seu fundador visitou, em re-

Embaixador Adolfo Berle Jr. 
s.· PAULO, (ASAPRESS) - Embar

c'ou para o Rio de Janeiro o sr. AdoJr, 
Bede Junior, embaixador dos Esta. 
_elos Unidos ·no Brasil_. S. s. que se·· 
encontrava· nesta Capital há vários 
clias 1 aco1npanhado pôr sua espôsa. 
foi alvo das mais expressivas e aco
lhedoras manifesta<;ões da sociedade 
paulista. Entre a.s ho1ncnag·ens pres~ 
tadas inclue-se o almõço oferecido 
p~lo lnteYventor Jternando Costa. 

ESPERANCA 
- de Cruz D'Alva 

"E o plano alemão de esplendôr 
Num "espaço vital" que tanto almeja 
Roubado à força, de quem quer que seja, 
Usando de traição e de terrõr , 
Não passa de uma astucia de satan, 
Que pôz essa infeliz patria alemã 
Nas mãos fanaticas dum louco 
Que a enlouquece tambem, a pouco e pouco. ·- Pag. 139. 

Nas melhores livrariás ~ Distribuidora em S. Paulo, LIVRARIA TEI
XEIRA - R. Libero Badaró, 691. 

petidas ocas10es, outros países da 
Ari1erica Latina afim de estabelecer 
no Continente os beneficos projetos da 
Companhia de São João. · 

Nasceu Mons Murcia em Bogotá 
aos 20 de Outubro de 1895. Tendo 
feito seus estudos no Seminario de 
Bogotá e no Colegio Latino de Roma, 
foi ordenado Presbítero em Outubro 
de 1918. Doutorou-se no mesmo ano, 
em Filosofia, na Universidade Gre
goriana alem de se ter licenciado em 
Teologia. Em 1919 organizou a Liga 
das Damas Católicas Colombianas, as
sociou-se a diversos postos educacio
nais eclesiásticos. Em 1936 fundou a 
Companhia de São João. Em 1940, 
fundou o Liceu Pio XU e no mesmo 
ano, foi nomeado por Sua Santidade, 
o Papa Pio XII, Camareiro Secreto 
Supranumerario de Sua Santidade. 

Os catolicos dos Estados Uni
dos enviamo mais roupas 

para as vitimas da guerra 
(N. C.) O Exmo. e Rvmo. Mons. 

Edw.crd Mooncy, Arcebispo de De· 
troit, e diretor episcopal da .Natlonal 
Catholic Welfare Conference, pre
nuuGiou que os católicos dos Estarlos 
U11!dos colauorarão em massa para 
o êxito da coleta nacional de t·oupas, 
que se propõe reunir 150 milhões de 
libras de vestidos para: aliviar as ne
cessidades dos povos mais afetados 
pela guerra, nos países libertados. 

Em uma, cléclar~ção d~ · adesão á 
coleta o . Mctropofltano escreve: .-

"Em vista da ang·ustiosa carehc!a 
<le l'OUPa para ibriga,; a )lÔsos 11'\fe
liies irmãos em Cristo. que sofre1n 
(HU 111uitas regiões - a,sSOI~das_ p_el~ 
guerra. não duvida1nos que )os catõ• 
llcos dos Estados Unidos partic'ipa. 
i·ão ativamente da coleta nacional de 
roupas. Sob a dircçãõ de. seus Bispos 
e Parocos, as Congregaçõ8s católicas 
de todos o pais responderão, como 'já 

o fizera tu no passado ao· no'vo apêlo 
que hoje se lhes faz p.cra cooperar 
cm ali vlar a !ndigcncia de s_eres afli
tos. Este apêlo está Inteiramente de 
acôrdo con1 o espírito cristão, e os 
fiéis certamente o acolherão com ge
nerosidade e entusiasmo. Hoje que 
a UNRHA garante que as remessas 
chcg·arão a milhões de. danificados na 
Europa, China, Filipinas e outros 
lugares do mundo, nosso povo catô
lico cu1np_rirà o seu. devE:r, apoinn .. 
do clcci<li<lamente tão grandioso ges
to de cariclncle internacional''. 

NOVA Ef Vl:11:RA 

L E G I O N ,A R 1 O - 5 -
·---- , ... t? 
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DO CORACÃO DE MARL~ Jubileu de prata de Mons. Manuel Correia de Macedo 

Comunican1-nos: 
Festejará no proximo dia 3 de abril, 

sua~ Bodas. de Prata Sacerdotais, o 
Exmo. Revmo. Mons. Dr. Manuel Correia 
de Maçedo, sacramentino honorario, 
professor do seminario Central, e gran
de cantor da Eucaristia. Todos se recor
dam de sua atuaçlio como locutor do 
Congresso Eucaristlco que aqui se rea
lizou em t942, e onde preparou, com 
sua pala.vra ardente e fervorosa, a be
lisslma comunhão de centenas de mi
lhares de homens. Não poderia passar 
desapercebida a grata. efemeride, e a 
Adoração Perpetua que tanto lhe deve, 
seus amigos e admiradores, lhe prepa
ram par.a. esse dia, uma pied01;a homena
gem de afeto e gratidão. Mas, desejan-

do o Exmo. Revmo. Sr. arceu,spõ q\:/1. 
Mons. Macedo passe a sua data. jubi
J.ar rto Seminario, entre seus Colegas e 
alunos, a Adoração Perpetua. fará rea
lizar no dia seguinte, as festas come
morativas. Assim, no dia 4 de abril, 25,o 
aniversario da primeira missa de s. 
Excia. Revma., haverá em santa Iflge
nia, à.s 9 horas, missa solene de comu
nhão geral, celebrada pelo proprio ani
versariante, com oração gratulatoria pe~ 
lo Revmo. Padre Eduardo RebOuças de 
Carvalho. Terminada a missa, será can
tado Te Deum em ação de graças, de
pois do que o distinto Prelado, recebe
rá, na Sacristia, os cumprimentos de 
seus amigos, admiradores e beneficia
do~. 

Notas Missionárias 
Função da Igreja naa Miaaões 
"SUA funçã.o não é de transplantar 

a cultura eurofeu-americana, mas 
sim, fazer c?m que os povo.s pagãos dos 
qu.ai.s muitos"' possuem uma cultura mi
lenar se disponham e capacitem a as
similar os elementos da vida e dos cos
tumes cristãos. Estes elementos da vida 
cristã podem ser facll e naturalmente 
harmonizados com qualquer _cultura sã 
e bem constitulda, à qual hão de pres
tar valoroso auxilio para seu desenvol
vimento total. Os catolicos nativos de
vem pois ser filhos da familia de Deus 
e sudltos do Reino de Cristo, sem dei
xarem cte ser ao mesmo tempo clda
dãoo de suas respectivas naçõell. o gran
de IDEAL DAS MISSÕES é: introdu• 
z!r a. Fé em novas regiões e fazer que 

, ela se enrawi nas mesmas de ,modo qu(l 
a Igreja."'p(iSBa sem à. assistencia dos 
mwslonariol!, um dia viver e desenvol
ver-se ali. A labuta m1ssionaria · não se 
rea!Lza. por si mesma; çessa, po~em, 
Imediatamente, assim que fôr alcançado 
o· seu ideal". 

(Agencia Misional) 

Na solidão do Pacifico 
O Revmo. Pe. João Bowman S.V.D., 

sa.cerdote norte-americano, e 
atualmente Capelão da marinha no Sul 
do Oceano Pacifico, relata-nos as sur
presas que lhe causou a firmeza de fé 
e a. Instrução religiosa dos hal>Ltantes 
de uma aldeia. situada numa daquelas 
ilhas. "Fui convidado, conta ele, pelo 
chefe de uma aldeia pa.ra a.li celebrar 
missa. para. o povo. Lá chegando, foi-me 
entregue -uma folha em- que estavam 
escritos em lingua Inglesa e no dialeto 
da aldeia. os pecac!Os, para que eu pu-; 
desse ouvir as confissões. A ml.ssa não 
foi rimada, mas sim, cantada e o canto 

foi executado de modo tão perfeito 
como jamais ouvira antes. Depois ba
tizei o fllhinho do chefe e admh·ei a 
perfeição com que os padrinhos conhe
ciam todas ás cerimonias. Eles bem po
diam en,Jergonhar os marinheiros e ofi
ciais catolicos que me acompanharam". 

(St. Augustine's Messenger) 

A Prelazia de Tefé 

A Prelazia de Tefé, no Estado do 
a cultura europeu-americana, mas 

rltorlo de· 30.000 quilometros quadrados. 
ll: povoada por 80.000 habitantes espa
lhados nas margens do Solimões desde 
o rio Paraná até o rio Juruá e Jupurá. 
Foram incumbidos de zelar por essa 
vinha do Senhor os abnegados Padres 
ã'o Espirlto f?anto e as Irmãs Fra.nclsca.
rias ML<!sio_naria;; de Maria . que há 30 
anos ali exercém sua atividade. Foi co
roada de extraord_inarlo exito a · ol>ra 
dos missionarias. Hoje não passam de 
1.200 os lndios pagãos naquelas redon
dezas. 
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P~. Luis Salamero, C.M.F. 
Estava Jesus na gloriosa manifesta

ção dos seus esplen_do,es no Tabor; e 
· _ conversando com os i:randes profetas 

de Israel, Moisés e Elias, que ali apa
·receram para lhe prestar homenagem, 

··'destaca as suas humilhações e padeci
. Jlentos futuros pela redenção ao seu 
povo e de tllda a humanidade. falr-n-
do com êles sobre a sua morte em 
Jerusalem. 

Nas extremas nascentes do rio J or
dão, Simão Pedro. o futuro Pontifice 
do mundo, confessa a suprem:lcia de 
Je!rus: Tu és o Cristo, Filho de Deus 
vivo; e não demora que Jesus Cristo. 
com grande surpresa de Pedro, pre
nuncie os seus tormentos, a sua cruz 
á mão dos inimigos. 

E diante da glória e magnlficencla 
da metrópole da Judéia, Jesus derra
ma lágrimas pela sua infidelidade e 
novamente anuncia a sua paixão e 
morte dolorosl.ssima. sendo conseguin
te o castigo da cidade prevaricadora 
que já. tinha trucidado oo antigos pro
fetas. 

B, pois, já estava próximo o seu sa
c1·ificio derradeiro e definitivo para a 
a redenção e salvação dos homens, 
previsto pelo rei. Davi nos seus sal
m·os; · e. anunciado com vivas cores pe
lo profeta Isaias. 

E tais são as mágoas do seu aflito, 
mas conformado Cora.ção, que no jar
dim das Oliveira.5, ao pensar demora
damente nas ,torturas que hão de 
afligir o seu corpo, derrama copioso 
suor junto com o seu preclosissimo 
sangue. 

Vem na frente dos inimigos Judas, 
o traidor; e pelos sinais que lhes dá 
reconhecem a Jesus e o prendem, co
mo a um facinora. Os judeus no seu 
tribunal declaram-no réu de morte, 
maltratam-no nas horas da noite do 
modo mais cruel e com o.s insultos e 
escarneos mais indignos, tratando-o 
como um falso profeta. 

E para que tivesse um.a morte mais 
afrontosa que êles não· podiam lhe dar, 
entregaram-no aos romanos, ao poder 
de Poncio Pilatos, apesar do ódio 
profundo que eles professavam á do
minação dos infiéis estrangeiros. 

Sobre elê fazem pressão Insistente 
para que o condene á morte, não obs
tante declara o juiz acorardado que 
não acha causa justa para uma sen
tanto declarar o juiz acovardado que 

condescende o juiz, e faz açoutar o 
mais santo dos homens: coroam-lhe os 
soldados a cabeÇA com coroa de espi
nhoo, como a um rei vencido antes de 
conseguir a coroa real que houvesse 
pretendido cingir e finalmente é sen
tenciado á pena de morte, ao suplicio 
da cruz, o mais afrontoso que as leis 
romanas decretaram contra os crhnl-

\ nosos. 
Suporta Jesus com !nvencivel pa

clencia todos esses e outros tormen
tos cuja previsão tanto lhe atormen
tava o espirita no horto das Oliveiras, 

- dizendo: Minha alma está triste, com. 
tristeza. mortal t o esplri~ está pronto 
para sofrer, mas a cM"nê, o corpo, es~ 
tá fraco. 

E voltando-se par.a o Pai na sua. ora
ção dissera: Oh! Pai, se não puder 
passar este calice sem que eu o beba, 
cumpra-se em mim a tua vontade. 

A vontade do Pai Eterno, ç, conselho 
da ssma, Trindade era que Jesus, o 
amado Filho, padecesse efetivamente 
toda aquela série de terríveis tormen
tos, como dissera dêle multos séculos 
r.ntes o profeta Isalas em nome de 
Deus: "Eu o feri pelo crime de meu 
povo"; e não só pelos crimes e pe
cados inumeraveis de Israel, mas pe
las iniquidades de todos os _ homens, 
porque são todos criaturas e povo 
de Deus. 

São João, o dlsc!pulo amado, pontie
ra mais uma vez o ~.mor de Jesus aos 
homens, e afirma que Jesus Cristo, 
principé dos reis da terra, · nos amou 

e nos lavou dos nossas pecados pelõ 
sru sangue. 

Com ser um Senhor tão grande so
bre todos os reis e sGbernnos elo mun
do. amou extremada.mente -os seus su
ditos: por eles derramou na paixão e, 
morte o seu preciosíssimo sangue, pa
ra lavar da mancha horrível dos pe
cados todas as ·almas; e esta purifi
cacão lhes seria outorgada a cada um 
eni· particular. mediante o arrependi• 
mentQ e a recepção dos sacramentos 
do imtt.:mo e da penitencia. 

A m€s1:ia expiação dos pecados da. 
humanid~ é assegurada em outras 
pa.s.sagens da. Sagrada Escritura, sendo 
digno de mencio,1ar o que afirmava 
São Paulo aos Colossenses: E vós es
tando mortos (espiritualmente) pelos 
vossos delitos (por toda e qual11uer 
cla.sse de pecados). fostes vivificà.dos 
com Cristo, por Deus que vos perdoa. 
todos os delitos. apagan.do o quirogra
fo ou documento do decreto que nos 
era. contrario. (pois era decreto de 
morte) e o tirou do meio, fixando-o na 
cruz, pois pelos tormentos e morte que 
sofreu na cruz nos devolveu a vida. 
espiritual para entrar no reino do 
Céu. 

Tal é o senso e a crença invar!a• 
vel da Igreja: Jesus, pelo seu imenso 
amor e pela obediencia aos decretos do 
Eterno Pal sofreu resignado, como 
cordeiro inocente, todas as penas e a 
morte para satisfazer á justiça de Deus 
pelos delitos e pecados de toda a hu• 
manidade. 

co.nflito na Penitenciaria 
S. PAULO - .Três senten~iados da. 

Penintenciár!a. do 'Estado, por moti
vos ig·norados. . ptovocaram dia 26 
violento conflito, do qual· resultaram 
sair reridos, além dos agresores, dois 
outros presos e três gua.raas.- O con., 
flito teve inicio logo depois do tra• 
balho, estançlo os revoltosos de posse 
das facas de sapateiros, cujo traba• 
lho haviam deixado há. poucos ins-
tantes. , 

Os feridos foram· socorridos no prõ. · 
prio estabelecimento pen~J, sendo os 
guardas inten1ados no Hospital· _das 
Clíjicas. 

SCIENTll'ICAMENTI. 

ASSUASFERmU 

~ LEGIONARIO · por mais de 
, , uma vez já se referiu aos 

. torpedeadores da vitoria que, 
agora, quando o mundo assiste aos 
estertores do totalitarismo nacional
sociaJista de Hitler, procuram inva
lidar todo esse tremendo esforço dos 
aliados ocidentais, fazendo a huma
nidade caminhar para o totalitarismo 
internacional-socialista de Stalin. Ao 
declamar contra a ditadura e o to
talitarismo, fingem esses farçantes não 
saber que tambem a Russia é tota
litaria e ditatorial. 

A PESTE DO SOCIALISMO 
um só corpo, compreendendo um· 
nobres que os outros, m,1s todos ri: .. 
!ii"ande numero de membros, uns mais 
ciprocamente necéssarios e preocupa• 
dos coni · o bem connun. 

Mas afim de que ·o:;; regentes dos 
povos usem do poder _ que lhes 
é concedido para edificar e não para 
destruir, a i Igreja de Cristo avisa-os 
muito a próposito de que a' severida
de do· julgamento supremo. ameaça 
tambem os príncipes, ·e repetindo ·as 
palavras da Divina Sabedoria brada a 
todos em nome de Deus: "Prestae 
atenção, vós que dirigís as multidões 
e que vos comprazeis do numero das 
nações, porque o podei· vos foi dado 
por Deus e a força pelo Altíssimo, 
que examinm·á as vossas obr,as e 
prescrutará os -vos_sos pensamentos .•• 
Porque o julgamento dos que gover
nam será muito seve1·0. . . Deus efeê• 
tivamente não exceptuará pessoa al
guma nem terá atenção com .as gran• 
dezas · de ninguém, pois Deus creou 
o pequeno e o grande e tem igual 
cuidado por todos: mas para os mais 
fortes está reservado um castigo mais 
forte," (9) · Se portanto acontecer al
guma vez que o poder publico seja 
exercido pelos pricipes temerariamel\
te e ultrapassando os limites jus
tos, a doutrina da Igreja católica não 
permite que os subditos se revoltem 
contra eles, com receio de que 'a 
tranquilidade da ordem fique ainda 
mais perturbada' e porisso a socieda
de sofra um prejuízo muito maior. E 
quando as coisas vhegarem a ponto 
de já não brilhar esperança algn
ma de salvação. a Igreja ensina que 
o remédio deve ser rogado e apres
sado pelos merecimentos da: paciencia 
cristã e com fervorosas orações a 
Deus. Se a vontade dos legisladores 
e dos principes sancionar ou ordenar 
ali;iuma cousa que esteja em oposição 
com · a lei Divina ou natural, a digni
dade e o dever do nome cristão as• 
ssim como o preceito apostolico, ~res
crevem que devemos obedecer a Deu~ 
antes que aos homens, (10} " .. 

O que está l!m causa. sobretudo, é 
o regime socialista que caracterisa o 
Estado totalitario ou Estado-Provi
dencia. E o proprio Goebbels, em ar
tigo recentemente publicado no "Das 
Reich", declara quP a vitoria do na
zismo es(á assegurada com a implan
tação do socialismo no mundo de 
após-guerra. 

Torna-se, portanto, muito oportuno 
lembrar o que já no século ·passado 
dizia Leão XIII sobre a "peste do so
cialismo" em sua Encíclica "Quod 
Apostolici Muneris". 

* "Obedecendo ao dever do Nosso car
go apostolico, não debcamos logo no 
principio do Nosso Pontificado, nas 
cartas encíclicas que Vos dirigimos. 
Veneraveis Irmãos, de apontar essa 
peste moral que se introduz como a 
serpente por entre as articulações 
mais intimas dos membros da socieda
de humana, e a coloca num perigo ex
treme;. Ao mesmo tempo vos indica
mos os remedias mais eficazes para 
que a sociedade possa voltar ao ca
-minho da salvação e escapar aos gra
ves perigos que " ameaçam. ·Mas os 
males que então deploramos, aumen
taram tão rapidamente, que somos de 
novo obrig:,dos a dirigir-Vos a pala

·vra,. porque nos pareceu ouvir mais 
uma vez ressoar aos nossos ouvidos 
estas palavras do Profeta: Clama, não 
cesses de clamar, levanta a tua vmr 
e que ela seja semelhante a uma 
trombeta. (1) Vós compreendereis 
facilmente que Nos referimos a essa 
seita de homens que, debaixo de no
mes diversos e quase barbai-os, se cha
mam socialistas. comunistas ou nihi
listas, e que, espalhados sobre todA 
a superfície da terra, e estreitamente 
ligados entre si por um pacto de ini
quidade já não procuram um abrigo 
'las trevas dos conciliabul0.s isecretos, 

mas caminham ousadamente à luz do 
dia, e se esforçam por levar a cabo 
o designio, que têm formado de ha 
muito, de dest1·uir os alicerces da õO· 
ciedade civil. E' a eles, certamente, 
que se referem as sagradas letras 
quando dizem: "Eles mancham a car
ne, desprezam o poder e blasfemam da 
mag-estade." (2) Nada deixam intacto 
ou inteiro do que foi sabiamente es
tabelecido pelas leis divinas e huma
nas para a segurança e honra, da vida. 
Enquanto censuram a obediencia, de
vida ás autoridades ás quais o Apos
tolo nos ensina que toda a alma deve 
ser sujeita e que receber_am por em
préstimo de Deus o direito de man
dar, eles prégam a igualdade abs_oluta 
de todos os homens no que diz respeito 
aos seus direitos e deveres. A união 
natural do homem e da mulher, sa
grada' até entre as proprias· nações 
barbaras, eles a deshonestar,o.; e este 
lação no qual ·se encerra principalmen
te a sociedade domestica, o enfraque
cem e até o eritrei:(am ao mero capri
cho da sensualidade. 

Seduzidos por fim pela cobiça dos 
bens pr-~sentes, que é a origem de to
<;os os males e que faz enar na fé 
aqueles <im quem domina (3), eles 
combatem o direito de propriedade. 
sancío!:!ado pela lei natural: e. por um 
atentado monstruoso, enquanto afe
tam tomar interesse pelas necessida
des de todos os homens e pretendem 
satisfazer t<ldos os seu:, deseios. tra
balham por arrebatar e oôr em co

. mum tudo o que tem sido adquirido 
ou por titulo de legitimo he,.ança. ou 
pelo trabalho do espirito e das mãM 
ou pela economia. E estes monstruosos 
erros, eles os proclamam na suas reu
niões, os adgvogam nos seus panfletos f 

os semeiam entre o povo por meio du-
ma nuvem de jornais. Do;:irle se segue 
que a magestaiie respeitavel dos Re!P 
e 'l autoridadi! estiio 'exp-,stas.a um tal 
odio da plebe ~ediciosa .. que alguns 
culpaveis traidores, insofridos de todo 
o freio, varias vezes niµn curto espaço 
cie tempo, animados ge ~pia auda
cia. &e~ ~ ~ as· 

suas arma:, contra os proprios chefes 
das nações. 

Esta audacia de homens perfidos, 
que ameaça com uma ruína cada vez , 
mais, até a nossa época, tende a este 
de inquietação e temor · todos os es
piritos, tira a sua origem e a sua cau
sa dessas doutrinas envenenadas, que. 
em tempos anteriores, espalhadas co
mo germem de corrupção entre os po
vos, têm produzido a seu tempo fru
tos deleterios. Efetivamente sabeis 
muito bem, Veneraveis Irmãos, que a 
guerra encarniçada que Ós Inovadores 
declararam, a ,partir do seculo XVI, 
contra a fé católica, e qµe tem au
mentado de dia para dia cada vez 
mais. até á nossa época, tende a este 
fim, que . recusando toda a revela<:ão 
e suprimindo toda a ordem sobrena
tural, esteja aberto o campo ás inven
ções, ou antes aos delirios da razão 
sómente. 

Este erro, que da razão indevida
mente tira o nome, lisonjeia e excita 
o orgulho do homem e tira o · freio 
a todas as suas paixões: por isso In
vadiu naturalmente não só o espirita 
de muitos inélividuos. mas tambem. 
em grande esc'ala, a sociedade civil 
Dai veio que, por uma nova impie
dade, desconhecida até dos pai:(ãos, os 
Estados se constituiram sem fazerem 
caso algum de Deus, nem da ordem 
por Ele estabelecida; a autoridad(? pu
blica foi declarada como não tirando 
de Deus, nem o seu principio. nem P 

·magestad.e. nem a força de mandar 
mas que provinha ' da multidão, que. 
rcp11fanr1o-sP livre dP torla · a sanção 
divina. iulf(ou que devia suhmissão 
apenas ás leis que ela mesma fizesse. 
consoante o seu capricho Sendo 
combatidas e rejeitadas as verdad'!~ 
sobrenaturais da fé como contraria~ 
á razão, o. proprio Autor e Redentor · 
do (!enero humano é insensiveiment~ 
e pouco a pouco banido das Univer
~idades. dos liceus. dos colei?ios e d• 
·odo n ,,.,. º"blirn .-1,.- .,j,:I;, human11· 
enfim, 'IS recompPn~a~ , ca~tii?os d? 
vida futura e eterna foram entregue~ 
ao olvido. e o desejo ardente da felici
dadll_f.oi -~-&OI..~ gQ 

tempo p1-esentt.1. Estas doutrmas estan
do por toda a parte profusamente es
palhadas, está· extrema licenciosidade 
de pensamento e de ação introduzin
do~se em todos os lugares, não é 
para admirar que os homens de ínfima 
condição, ~nçados da pobreza de . 
suas. casas ou pequenas oficinas, te
nham inveja de se elevarem até aos 
palacios e á fortuna dos ricos; não 
é para admirar que já não haja tran
quilidade na vida publica e parti
cular e que o genero humano este
ja já' chegad~ quasi á borda do abis
mo. 

Entretanto os Pastores Supremos 
da Igreja, a quem incumbe o cuida
do de preservait o rebanho do Senhor 
dos embustes do inimigo, emprega
ram logo ao principio todos os seus 
ver á salvação dos fieis. · Efetivarnen
esforços para afastar o perigo e pro
te, depois que começaram a formar
se 'as sociedades secretas, em cujo 
seio já se iam desenvolvendo os ger
mens dos erros que temos aponta
do, os Pontifices romanos Clemente 
XII e Bento XIV não se descuida
ram em desmascarar os designios ím
pios das seitas e avisar os fieis do , 
mundo inteiro do mal que lhes pre
paravam secretamente. Depois que os 
que se ufanavam do nome de filoso
fas atribuíram ao homem uma especie 
de independência desenfreada e .:o
meçaram a inventar e sancionar o . 
que chamam o direito novo, contra
rio á lei natural e divina. o Papa 
Pio VI. de saudosa mem6ria, assina
lou imediatamente, com documen-· 
tos publicos, o caracter iniquo e a 
falsidade destas doutri~as e ao mes_: 
mo tempo predisse, com prevldenc!a 
apostólica, . o estado ruinoso ao qual 
o povo, miseravelmente enganado 
~eria <""nduzido. Contudo, como s<· 
não tomot1 medida alguma eflca~ 
,ara impedir que as perversas dou-· 
trinas das seitas se espalhassem 
~ada ve? rru,i.0 r,Plno povos e pene
lras~em r.os atos publicos dos go-

. vernos, os Papas Pio Vll e Leão 
, .ia u1t,matiHr.rm · utu . uitu.... U• 

eretas e avisaram de. novo a socieda
d~ do perigo que ameaçava. 

Finalmente, todos sabem com que 
gravidade de linguagem, com que fir
meza e constancia ·o Nosso glorioso 
Predecessor Pio JX, de saudosa me
moria, combateu, quer nas suas Aln
cuções, . quer nas suas Enciclicas di
rigidas aos Bispos de todo o mundo. 
tanto os esforços iníquos das seitas .. 
cmo nomeadamente a . peste do so
cialismo, que já irrompia dos seus 
antros. 

Mas é muito para lastimar que oi; 
que se encarregaram de vigi\1' pelo 
bem publico, enganados pelos ardis 
dos impios e assustados pelas suas 
ameaças semp're deram prova de des
confiança e até de injustiça pa~a 
com a Igreja, não compreendeni:lo 
que todos os esforços ·das ,seitas te-
riam sido impotentes se a doútrina 
da Igreja católica e a autoridade dos 

, Pontífices romanos· tivessem, sempre 
sido devidamente respeitadas pelos 
principe~ e pelos povos. 

Porque a Igreja do Deus vivó, que 
é a coluna e o sustentaculo da ver
dade ( 4) ensina as doutrinas e prin
cípios, cuja virtude consiste em as
:1egurar inteiramente a salvação , 
tranquilidade da sociedade e desar
reigar completamente o germen fu
nesto do vsocialismo. Porque, ainda 
que os socialistas, abusando do prô
prio Evangelho, afim de : enganarem 
mais facilmente os espíritos incau
tos, tenham adotado o costume de · ,, 
torcerem em proveito da sua opi

' nião. entretanto a divergencia entre 
as suas doutrinllf depravadas e P 

puríssima doutrina de Cristo é hma-
nha que m:;iior não podia:' ser Pois quP 
pode haver de comum entre a iustiçi, 

·e a ,iniquidade? Ou q11e--união entre 
a luz· e a$ trevas? (5) -Os socialista, 
não cessam,· como todos sabemos, d, 
proclamar a egualdade de todois o: 
homens segun~o ~ natureza; afirmam 
comn rnn~eque,-,~1a. que n;,n se de.
vem honras nem veneração. á majes
tade dos soberanos, nem obediepcia 
ili~-»ila-wm.mabellci4u e2i.. 

eles proprios, e segundo o seu gost;>
Mas ao contrário, segundo as doutri
nas do Evangelho, a egualdade dos 
homens consiste em que todos do
tados da mesma natureza, são cha
mados á mesma e eminente dignida
de de filhos de Deus. e que, tendo 
todos o mesmo fim. cada um· será 
julgado pela mesma lei .e receberá 
o c,istigo ou a recompensa que· me
recer. Entretanto a desigualdade de 
direitos e de poder provém do pró- · 
prio Autor da natureza, de quem 
toda a flaternidadc tira o nome, no 
ceu e na terra. (6) Mas as almas 
dos príncipes e dos subditos estão, 
segundo a doutrina e preceitos cato
licos, ligadas de tal sorte, por de
veres e direitos mutuos, que se mo
dere o desejo de dominar e o mo
tivo da obediencia se torne facil, cons
tante e nobilíssimo. 

Por isso a Igreja inculca constan
temente aos subditos o preceito do 
Apostolo: Não ha poder que não 
venha de Deus . e os '· que exitem 
foram ordenados por Deus. Aquele 
pois que resiste ao poder, resiste à 
ordem de Deus e os · que resistem. 
atraem sobre si a condenação. e de 
novo ordena que sejam submissos 
não só por' temor, mas tambem1 por 
motivos ;_de consciencia, -e que se . dê 
a cada um o que lhe fôr devido: a 
quem se dever o tributo, se lhe dê 
o tributo; a quem o imposto. o im
posto; a quem o temor, o temor; a 
quem honra, a honra." (7). 

Aquele que criou e governa todas 
as coisas, regulou com a sua sabedo
ria providencial que as ínfimas coi
sas ajudâdas pelas medianas, e esta~ 
pelas superiores consigam todas o 
seu fim. Porisso atsim como no cét, 
quiz que os córos elos Anjos fossem 
distintos e subordinados uns aos ou
tros. e na Igreja instituiu graus n~ 
ordens e diversidade de ministeriof 
de tal forma que nem todos fossem 
tpostolos, nem todos doutores nern 
todos pastores (8): . assim estabeleceu 
que haveria nil ~odedade civil va
r-ias ·ordens dife1·,mtes em dignidade 
em direitos e . em poder a fim ele 
9.lJlil & ~ ~-~·a wllia. 

1) - ls., LVIII, 1 
2) - Jud. Espirt., V. 8 
3) - 1 Tim;, VI, 10 

. 4) - Tim., III, 15, 
5) - II Cor., VI, 14 
6) - Ad Ephes., III, 15, 
7) Rom., xm 
8) - 1 Corp .• XII, 
9) - Sap./ V.I . 
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TE L E G RAM AS D O RI O OS EXERCI CIOS ESPIRITUAIS 
ca sempre à graça o elemento de
finitivo, e à i~ teligencia, como ~ von
tade o de dispor tornar o mstru
mento apto coop~rar, para a qual 
cooperação já se supõe a mesma gra
ça. de Deus. 

eu apenas me disponho para cumprir 
com generosidade, ou com meno!i 
inercia sua vontade santíssima.. 

* * * 

Para preparar a campanha 
eleitoral 

RIO. f ASAPIU~SS) - r>:o proxhno 
dia 7 ·da abril. os principais lider~s 
da cam11a11ha democratica reunir-se

ão sob a presidencia do brigaeleil'o 
Eduardo Gomes. afim de assentarem• 
<>s· principais pontos da campanha 
eleitoral. Será essa reunião para ali
mentar a representaç:ã_o de todas a.s 
cor·rentes oposicion ias. O brlgadeiro 
neSsa ocasião. pedirá a palavra dos 
lideres yóliticos que apoiam os seus 
propositos, u111a vez elevado á. supr~
ma. magistratura do pais. Notcia-se 
que alguns documentos Já se achll.,<'11 
e mfase de redação: um manifesto. 
programa, a cargo do sr. José Am~
ricO; os esta tu tos de uma organizac:ão 
nacional. que será provavelmente co
:iiheclda com o referido nome de União 
Democratica Nacional, estatutos ~s .. 
ses que estão sendo redigidos pelo 
professor \Valde1nar .F'erreira, rlo 

Partido Constitucionalista de ~- Paulo, 
Esses documentos abrangerão a es
trutura de um i;>artido nacional ou de 
uma, colig·ação de partidos regionais, 
ficando a sua. redação definitiva na 
dependencia da publicação do novo 
Codigo Eleitoral. O ante-pl'oJeto se-
1·á. dado a conhecer na reunião refe
l'ida. . 

· O numero de eleitores 
RIO, (ASAPRESS) - Divulga-se 

nesta capital uma interessante esta., 
tistica, segundo a qual ha 22 milhô~a 
335 mil· --e· 378 brasileiros , maiores de 
18 anos, sendo que apenas 10. 131.ã~6 
decla.raram saber ler e escrever. 
Quanto à.o numero de eleitores,_ este, 
alc:i,nça quasi os 4.000.000, que dess~ 
modo ·decidirão os destinos do Bra6il 
em nome dos 45 milhões de habitan
tes'. não chegando assim, portanto, a 

, 10 por cento o numero de brasileiros 
aptos a exerecer o direi to de voto. 

No ·nosso pais um volante represen- . 
ta mais de 11 habitantes .. Nos Esta
dos Unid_os, um eleitor VC\l:,, em no. 
me de 2 cidadãos e meio. 

D. I. P. 
. RIO, (ASAPRESS) - Em sessão do 

aia 27, o Triburl'al de Contas'da União 
negou registro a um pedido de adian
tamento de. 1.800.000 de cruzeiros, q•1e 
lhe ·!?,avia feito o· DIP_ 

O Tribunal as,i;im resolveu, con~r
tendo o respectivo julgamento em di
ligencia,' so -bo fundamento de ser ne
cessario que o DIP esclareça os fins 
da. verdadeira aplicação desse dinh~i
ro, ·visto ser do conhecimento publi
co que o mesmo DIP já. não tem mais 
as atribuições que lhe ;,i-11,m r~serva.. 
das. 

Ãnistia 
RIO,· (ASAPRESS) - Fomos !nfor. 

ma.dos de que o sr-- Getulio Vargas, 
;sabedor de que t;,.nto o major briga
deiro EduardÓ· Gomes quantb o gene
ral Eurico Gaspar Dutra, estão dis
postos. a incluir .-nas suas platafor
~as de candidatos _a promessa da con• 
cessão da anistia, resolveu antecipar
:se na decretação da. medida, a.fim de 
merecer. as simpatias que as inlcia
tiva.s possam provocar. 

~Habeas=corpus" em ia= 
yor dos· srs: Otàvio Man= 
· gabeira e Armando Sales ' 

RIO, (ASAPRESS) - Vai ser Im
petrada ao Supremo Tribunal Fe
deral, uma. ordem de habeas corpus, 
'em favor do srs. Otavlo Mangabeira 
e Arma·ndo de Sales Oliveira, ·que •e 
encontram -no exlllo em virtude ·de 
condenação: Imposta pelo Tribunal de 
Segurança Nacional. de dois anos de 
prisão. A petlçã.o inicial deverá dar 
entrada na ·corte suprema de apela. 
ção, e será. subscrita. por cerca de 500 
advogados. Bai,eou-se a condenação 
daqueles. dois estadistas patrlc_!os, em 
criticas feitas por ambos ao regime 
do atual governo. Os causldicos ar
gumentarão e. petição, dizendo que, 
restabelecida a. liberdade de crit_ica e 
oplni.~o. cessam, consequentemente os 
motlvo.s daquela condenação, poden
do, poJs, ambos reg_ressa.r. ao 1;3rasil, 
se · mesta . rsujeltos a prisão. Red igl
rã..· a petição, o professor w..,1demar 
Ferreira. 

Deficiencia de - amizade, 
atividade, 
etc. 

RIO, (ASAPRESSJ - Corre, lnsls:, 
tentemente,. em clrculos oficiosos, que 
é certa. a demissão do sr. Paulo Ra
mos, na lnterventor1a do Ma.ranhão. 

O. chefe do. governo maranhense 
che_gou, hoje, a esta. Ca.pltal, não, ten

. do, entretanto, prestado qualquer de
claracão ã. repo_rtagem ou se _entrevls. 
ta.do com as autoridades federais. 

.A.· razão principal de- atastainento 
tio. sr. Paulo Ramos, segundo dizem, 
nos corredores do Mlnlsterlo da Jus. 
tiça. foi a sua falta de atividade poll
tlea. em reunir elementos para apoiar 
;i. candidatura do general Eurico Du• 
tra, na_s terras do Ma.ra.nhão. 

Alem disso. o sr. Paulo Ramos nã.o 
~o~ta.. com a stmpatla. do ministro da· 
Guerra que, por sua. vez, ~ amigo ln• 
timo do sr, Vitoria.no Freire, e este, 
como. é. sabido, ha. multo cogitava da 
deml~são do interventor maranhe,;se. 

O sr_. Vitorino Freire esteve em con
ferencia com o ministro Agament>n 
Magalhães, ·tratando da ca·sos que se 
prendem á lnterventorla. do Mara
nhão. 

Yisita do Ministro do Exte= 
rior da Bolivia 

RIO, (ASAPRESS) - Atendendo a 
um convite do embaixador Leão Va
loso, deverâ. . embarcar em La Paz r,o 
dia. 10 de abril, eom destino a· esta 
Capital, o sr. Gustavo Chacon, mi
nistro das Relacões Exteriores da Bo
livta.. 

· . O estadista .. boliviano, que vá! che
fiar a delegaçã,o de seu pata que to• 
mará. parte na Conferencia de São 
F"'rancisco. demora.r ... se-â . c.i nco dia f= 

nesta cidade; durante os quais entra• 
rá. em contacto com as altas au'torlda.
dea braijll~ir;w. 

Transcrevemos do "Líder Maria- com a naturalidade que requer Sto. 

Não foi afastado o interven= 
tor do Piaui 

Nos Estados Unidos o Che= 
f e do E. M. da Aeronautica 

no", o magnifico boletim dos Circu- Inacio são a melhor contribuição do 
los de Estudo da Confederação das home~ à. graça divina. Aliás poderia·· 
CC. :\-lM.: mos argumentar: se com tantos pro-

" Continuando na ma.teria tratada positos ainda se verificam recaldas, 

b) Na consideração central, a 
mais importante, sobre a eleição do 
estado de vida, o papel da graça é 
decisivo. Todos os esforços humanos 
rle perpender os prós e os contra, 
são dirigidos para conhecer a vonta
de de Deus, que decidirá da orienta-

Retomemos rapidamente as obje
ções, para formar sistema; e termos 
delas uma supervisão mais facil: O 
metodo de Sto. Inacio é antropooen
trico acentuando demais o elemento 
volitivo, l.a objeção, ou o elemento 
negativista, 3.a objeção. É um meto do 
nagtivista, 3.a objeção. É um metodo 
retrogrado, pelo artificialismo das re
soluções, 2.a objeção; pelo intelec
tualismo frio, 4.a objeção. 

RIO, CASAPRESS) - Carece <'IP no nu.mero precedente, parece-nos que· seria, se nem proposito fizes~e-
util expor com mais vagar as obie· mos'.' Tirar destas reca.idas argumen_ qualquer fundamento a noticia tlo 

afastamento do sr. Leonida• Pimentel 
do cargo de tn terventor federal do 
Piau1. 

RIO, (ASAPJU,.:SSJ - Partiu rumo 
aos _Estados Unidos. viajando em uma 
"i'~ortaleza.:. Voadora", o brig;adeiro 
Armando Trompowski, chefe do Es
tado Ma.rio da Aeronautica, 

ções que se costuntam fazer contra o to contra a utilidade das resoluções, 
retiro espiritual em si mesmo, con· é despojar de qualquer valor o meto_ 
tra a propria idéia que O inspira, i:on- do curativo. Porque curar uma doen-

ção da vida. 1 
c) Nas petições e nos coloqu!os, 

sempre\ se repete o pedido de conhe
cer melhor a Jesus Cristo, seu pro
grama, sua vontade, seu desejo atual, 
a meu respeito. Ele é que decidirá; 

Reforma Judiciaria 
tra o metodo que oferece. Disto sim· ça que estamos expostos a contrair 
piesmente nos ocuparemos neste nu- outra vez, por que cortar as unhas e 
mero, que revestirá assim um aspec· o cabelo uma vez que necessaria-
to defensivo, apologetico, fornecen· mente cr'escerão de novo? 
do aos congregados meios de defesa O bom senso em, reconhecer o rea-
em favor de uma das praticas que !ismo das quedas, não deve pois in-

Aconselhamos agora o leitor a re• 
construir, por esforço pessoal, a so
luç<ão de cada um destes pontos." 

O chefe do governo de 'l'erezi na de
monstrou possuir· um presti~rio poli. 
tico apreciavel na a,rregimentac;ão- das 
(or«,,;aS ·11arlidarias p1aule!J-ses ein tor .. 
no da candi,datura do general Dutra. 13 
A.1'tlig-o pessoal do ministro ela Guer, 
-ra, o lnterve11tor do Plaul poza ain
da da confiança .do governo ~'edeial, 
em virtude da obra aõministrátiva 
que vem realizando no seu Estado. 

RIO, <ASAPRESSJ - ~'omos infor
mados. que se encontra· nas 'm~os do 

!>residente Getulio Varga$ o projeto 
de reforma judiciaria Je. autoria <le 
uma comissão presidida pelo presi
dente do Tribunal de Apelação. do Rio 
de Janeiro, desembargador Edgard 

vem reaazanrlo com o maior exito e duzi- a ideia da ineficacia dos pro. 
fruto, os retiros do carnaval. positos, mas da necessidade de reno-

1) Os exercícios espirituais ape, vá_Jos mais a miudo. Por isto se in-
lam unilateralmente para os esforços culcam os retiros anuais, os dias de SURREXIT anMINUS VERE. A l l E l UI A 
d.a vontade humana. Com isto culti- recolhimento mensais, os exames de 

Desmentido do Ministro da -
Justiça 

RIO, <ASAPHESS) - Em declara., 
çôes presta._rlas à Imprensa, o sr. Aga. 
menon Mag·athães, ministro di Justi
ça, dis:;e que nenhum Interventor se. 
rá. subs,ttuido no momento atual,' 
pois tor1os são homens de \'alor e ca.
be ao governo aproveita-los. 

O projeto contem duas inova~ôes ele 
interesse geral para a magistratur.-1.~ 
primeiro. a divisão do cargo ele juiz 
de direito ~m duas categ·orias, com 
dtferenteS vencimentos, embora eom 

:as ·me~mas atribuições, e o aumeilto 

vam forçosamente um antropocen_ ' l conciencia dia.rios, etc ..• 
trismo que não atribue à graça o lu· 3) A ascese dos exercícios é por 
gar central decisivo. demais negativista.: refrear as pai-

- f:: verdade que os exercícios pro, xões desordenadas, incutir temor das 
curam influenciar robustecer a. vun- verdades eternas, abater a soberba, 
tade humana. Entretanto: mortificar a sensualidade. Só des-

Suspensa a exigencia 
de salvo=condutos 

Rlü, !;ISAPRhlSS) - O ·ministro 
João Al_berto. chefe de Policia, diri
giu ao 'diretor da Central do Brasil, 
o seguinte oftcio: 

ml'endo sido suspensa a exigenc1a. 
rle sal vo-ct>qduto para \'iajant~S, sOit .. 
cito a~ necessai-tas providencias de 
v. ·s., no sen\ido de não mal~ ser ex1• 
i.;-lda _prova de Identidade 'para ·aqui
sição de passagens nas b!Jheterl;~ 
,:Jessa Estrada. Valho-me da opo1 tunl
dade par-?, -renovar a v. s. os meuS· 
protestos de- ·estima e consideração. 
(a) João Alberto". 

Consequencias do temporal 
n~ EFCB 

RIO,. (ASAPRF;SS) - Em virtude 
do gr'anàe 'temp_oral que desabou .. ala. 
ga,nelo g-ra.ndes trechos ,fas linhas ria 
Cent~al do .Brasil_. n. rtn Santana. 
transbordou, prov.ocando desmorona
mentos de _cerca .. de 300 met~o15 _da .via, 
n;,. linh auxiliar proximo á. estação de 
Pais Leme .. Por estê motivo, a clrcula
çã'o dos trens no trecho atingido fi
cou Interrompida por algnmàs horaR. 

o temporal prejudicou 'tambe_,n_. o 
trafego na linha do centro, sendo ar
rastaelo Í>arte do a.terro d() quilon1e
tro 64, .nas proximidades de Belem. 

O codigo, a eleição e a posse 
RIO, (ASAPRESS). - Em. rapida 

palestra com um jornalista, .o minis
tro J OSê Linhat•es, presidente da • CO• 

missão elaboradora da nova ·Lei Elei
toral, .ae_clarou que, embora e1 s.eu tra. 
balho esteja bastante a.diantado, não 
podia fornecer detalhe• definitivos, 
porquanto o seu projeto, como já. ta. 
ve ocasião de celrara, terâ. qu·e •er 
submetielo â aprec_iação dos. seus com
panheiros de eomlssão. que · poderão 
altera-!(! nos pontos que Julgarem. 
convenlen.te_. t 11osslvel - acrescen. 
t~u .:_ 'que o codigo esteja .pronto atê 
fins. do proxlmo mês, havendo um 
;;,razo, de1>ois de sua aprov~ção, de'. 50 
àias, para o aitstaménto. ~1ais dois 
meses serão neéessarios para a Õrg'a .. 
nização di>-s mesas e distrlb~içã~ · d.o 
material. Assim, .a ··eleição para· a p·re
sidencla da Repu blic,a poderá' •~r. re~
lizada a. 7 de setembro e a posse do 
eJeito a.. 1_5 de novembro. 

.- São,. no . entanto, e.pe11as · conjec
turas "- co_nclue o minl.stro José Ll
nhares. De positivo, repit_o, na.a~ .. po.s~ 
so afirmar, · 

"Partido Popular 
Iisla" 

Socia,# 

RIO, (ASAPRESS> - o sr. Vlcen• 
te Ferreira Morais: ex-secretario da 
l•'azenda do EÔstado do Rio, em decJa. 
rações â Imprensa. st!'irmou -que real
mente está assentada a reorganização 
do Partido Poplilar Socialista do Es
tado do Rio, sendo, .. entretanto, pre
_ matura qualq~er noticia de que o 
mesmo apoiará esta ou aquela candi-· 
da.tura. e Isto porque o partido vai 
ser, mais ainda não está reorg;,.nizaelo. 
Alem; do m;ats, a. escolha do candid:i.
to só poderá, ~er feita _.pel,a . çónven
.ção do partido, da. qual. farão parte 
três . representantes de· cada municí
pio, ainda não estando, marcado o dia 
de ·su reunião. 

Verifica-se assim Que o Part·ldo 

de vencimentog pat<a os dcs.en1.barga
dores. e jul,es de direito de primeira. 
cat.egoria. ficando os juizes substl .. 
tutos exclui dos de -aumento,· c·ujos 
vencimentos são iguais aos dos pro-
motores publlcos, i1ue continuarão 
com o dit~eito de ex:erceren1 ad\'ocac1a .. 

U projeto propõe ain.da o aumento 
do quarlro da· magistratura, isto é, 
mais l(Uatro desembargadores, dois 
juízes para--as_ Varas de Familias e 
seis jub::es criminais. 

Seria racionada 
cidade 

a eletri= 

nro. <AS.\Pl:ESS) - O "Jornal do 
B.rasil ". ·fliiendo.~e bem informado, 
noticia (fUH vai s~r feito o raciona
mento de energia e luz eletrica. devi. 
do á ·prolongada estíage111. que tem 

afetado o t'egular funcionamento das. 
usinas hidro-eletricas. 

Regresso do Ministro 
Marinha 

da 

-RIO,. ! AS.\ PRl';SS) - Regtessou <le 
~ua ,·ta.gern ao nordeste e ao Rio 

Costa. 

Grande. ondE! fôra e1n vtag·e111 d·e ins .. 
p.ec;;ão, o· ministr·o ·da Marinha, que 

viajou á bordo <lo c_ontra-torpedeiro 
"<lreenbalgb ". Ao desembarque elo 

·ministro, . estiveram presentes to.dos 
os. oficiais generai5 àa Armada, o 
comanelan te da 4.a. t;;squad ra Am eri
ca na. 'o Com odor~ Harold Dodel, ehPfe 
da mh~sâo naval americana, e mem
l>ros dp familia do almha:nte G.ui. 
lhei:i, Apó~ o dese1nµarque o ministro 
convidou os pre::sentes a' Irem até o 
sa !ão n<:>bre. onde manteve cordial pa

, lêstrá demonstrando ao tnesnlo tem .. 
po,, tudó que lhe fõra dado observar 
nas bases de Natal, inecife e Sal ,·a
dor, e sobre os trabalhos realizados 
pela nossa ~'orça )';aval destacada no 

Entrevistou=se 
nistro da 

com o 
Ouerra 

RIO, (ASAPRESS) Volt.ou a 
avistar ... se coln o. ·generàJ Eurico Gas• 
par Dutra, ministro dá Guerra, com 
o qual n1an!evê demorada conferen .. 
.eia, o jornalista Assis -ChateA.uh1·iand. 

Condecorados pelos Estados 
Unidos oficiais e praças 

daFEB 
RIO, (A$APRESS) - O presidente 

da Republica 
legriimà.: 

"i_tai1a -

recebeu o seguinte te-

Pelo general 
Juni_or. comandante do 5.o 

. foram entregues, hoje, em 

Truponto. 
Exercito. 
melo de 

brilhante cerimonia militar, vinte e 
cinco condecora,;;êij,s amerlca nas a ofi
cia.is e. µraças da I1"EB, que se distin
gui, am em ação neste teatro de ope-
rações. b'inõa a. cerimonia. que foi 
mais ,uma. µro,'a eloquente do apreGO 
dos chefes militares amenCanos ao 
valor do~ noss'Os combatentes, o g·e. 
neraJ comandante do 5.o Exercito t::x .. 
p;e-ssou a .. sua confiança na colabora• 
çG.o que a ~'EB vem dando aos exer
cito". aiiaelos para a. rapida vitoria 
da causa comum. ·(a) general Masca
r~nhas de Morais". 

Incorporado à Força Naval 
-do Nordeste 

RIO, (ASAPRESS) - O ministro da 
Marinha Incorporou . a, esquadra. o 
contr.a-torp~deiro _:'Babitonga", que 
vai· fizer parte. da. Força Na vai do 

a) Isto mesmo só esperam obter, truir, nada de positivo, de construtor, 
invocando a graça do Espírito San· de apelo a idealismo. 
to. No preludio de cada meditação, A varios aspectos importa atender 
Sto. Inacio nos inculca a "petição da n::i. solução desta objeção: · 
graça", ped1r O que se deseja, reco- a.) É mister não esquecer que a 
nhecendo manifestamente com isto parte negativa é previa, indispensa-
que crê não poder o fruto resultar V'el, essencial. Colhemos do ~imbolis-
exilusivameilte da vontade pumana. mo _da parabola de Jesus_ Cristo: er-
Não é pois um apelo unilateral des- guer sem cavar, constrmr sem des· 
ta. truir, é erguer na areia, construir se-

b) O fim pelo qual pretendem pulcros, não habitações. É ela lo-
apelar para ela não é para cultivar a gicamente a primeira. Subir às altu-
confiança exclusiva no esforço pes· ras da mística sem as bases da as-
soai mas para remover os obstacu• cetica, além de arrisca.do é iluso. 
los 'dispor a alma pa.ra a ação da gra, rio. ·De fato, é ilusorio, pois segundo 
ça.' Qual é, com efeito, o seu maior os tramites usuais da Providencia a 
impedimento, senão a. indolencia da -·ida. mística está para a ascetica, 
vontade, a fraqueza, a falta de impul. assi t como a virtude, o habito está 
so de pront'dão? para a sucessão dos atos. Só esta po-

~) Quem estuda serenamente O li· de conduzir. à facilitação suav_e da-
vro dos exercidos, dando O devido quele. É arnscado;_ que _ga:ant1a po-
valor às frases, não pode deixar. de dem ter as ~~ce~soes ~mstica, quan. 
verificar que para ele a graça ocupa do uma ocas1ao 1mprev1sta, pode la1'.. 
de fato o lugar central e neste ~en· çar tudo a perder, pela falta de soh. 
tido é eminentemente' teocentrico, de: dos princípios eternos? 
l!'oi uma reação moderna de quietis- b) Os exercícios em si _não_ são 
mo que julga exagerada a colabora, negativistas. Têm uma fmahdade 
ção que Sto. Jnacio exigii do esforço deslumbrantemente construtora, 
humano, ou uma pretensão unilate- como vimos no ultimo numero, .-
raJ de exaltar a necessidade do eie· por meio de um trabalho previo e 
menta sobrenatural, que impediu de razoavel de ordenação. Vimos cons· 
ver a proporção admiravel do tea.n- truir em nós um batalhador totalmen-
drismo do Santo, e levou a acusá-lo te dedicado à causa de Deus. P0tle 
de antropocentrismo. haver ideal mais construtivo? Os 

exercícios om si, pois, não são nega• 
2) As resoluções propostas nas tivistas. Contudo a sua. aplicação é 

meditações são artificiais. Tudo se 
movimenta numa atmosfera de ab:s- funçfw de varies fatores: o pregador, 

Jl'Jr sua configuração moral, ou de· 
tração ela vida, à qual falta. neces- virlr> a condição dos retirantes, potle 
sar.amente o sonso ria realidade. Nào ~er obrigado a insistir mais em as· 
são propositos nascidos orjanicamen- pecto~ negativistas aparentemente. 
te, por uma exigencia vital, mas fr11- A cond:ção mesma dos exercitantes 
to de uma mera formalidade de mo-
todo: porque chegou na meditação O exige as vezes que se prolonguem 

mais os exercicios da primeira se, 
momento elas resoluções, porisso °fan- mana_ que visam exatamente/ 0 tra· 
tasiam-se algumas. Não tem sentido halho' ordenador e corretor. o tempo 
vital, não podem perdurar. de que se dispõe não permite expor 

Dois pontos são atingidos nesta ob· suficientemente os aspectos posili-
jeção, que convem distinguir: a ar• 
tificiaFdacle de origem, e a inefka
cia das resoluções. 

vos, etc ... 
Sto. ·1nacio, _nas anotações, estuda o 

caldeamento necessario de exer.cicios 
da primeira semana com os das de
níàis, e1n função das diversas cate
gorias dos retirantes. 

Como remate, é preciso levar em 
conta· que o trabalho ordenador não 
é negatiVivsta, porque ordena.r não 

'é destruir, ? o ,m~ior penhor de efi• 
:_ciêncíà .. 

4) O metodo dos exercícios é re-
--trogrado, não é moderno, impregnado 

de um inteletua.lismo frio, sem sen
ti!lo exi~tenci,al, traindo um comp!Er 
to desconhecimento da realidade hu
mana. Hoje queremos metodos vi
tais, que apelem para a totalidade das 
forças, sem se esquecer do aspecto 
afetiyo. 

-'- A objeção inclue uma acusação 
e un; porque. desta acusação. Nega· 
mos o porque e a acusação. 

Popular Soo!allsta não tem ainda ~au. 
elida.to. '{'~ Nordeste. 

a) Quanto ao primeiro ponto cha
mamos a atenção para o verdadeiro 
sentido das resoluções nas medita
ções seguncio o metodo de Sto. Ina
cio. Ele propõe, verdl!-des a. conside
rar: umà ·verdade dogmatica, um fa-. 
to da vida de Nosso Senhor. 'Com a 
graça do · Espírito Santo, expres~a: 
mente solicitada no inicio, pi·ocurà 
convergir para a materia todas. as 
faculdades interiores. A imaginação 
fixa-se pela cornposição de lugar ou 
por outra imagem· que realmente 
exerça magia sobre ela. As paixões 
se interessam, põem-se em vibração. 
A memoria procura expor ante a 
atenção o assunto. A, lnteligencia ".ai 
aprofundando, atingindo aspectos no
vos para ela. Por uma exigencla da 
propria psicologia da vontade esta se 
vai afervorando, experimentando mo· 
vimentos de repulsa ou atração, até 
que chegada a plenitude da luz, em 
que a intelige ncia vê com nitidez a 
ut:lidade, a. bondade, a nobreza elo 
objeto, a vontade necessariamente se 
determina a procurá-lo. Els a resolu
ção: É isto artificial? Artificial, se 
quiserem toda· a ambientação -com 
que preparamos o impulso final ria 
vontade; a resolução porem nasceu 
de um modo perfeitamente natural, 
perfeitamente conforme à natureza 
da vontade. 11: artificial o ambiente 
que se prepara para uma planta na 
estufa, é artificial a adubação técni· 
ca · que lhe proporcionamos, mas 11ão 
a germinação e o desenvolvimento 
da mesma planta. É apenas um me
todo, uma técnica de obter germina
ções naturais. Assim tambem os exer· 
ciclos são apenas uma técnica de 
obter resoluções naturais. Nisto, po
demos dizer,. reside tóda sua origina
lidade. 

Surpreendamos o processo psicolo
gico que se passa na· alma de quem. 
maquina algum plano, um crime, por 
exemplo. Sua imaginação se fixa no 
quadro que clama pela vingança, as 
paixõe~ se agitam; a memoria relem
bra todos os pormenores provocantes, 
a inteligencia, obscureêida para a vi
são dos princípios morais, estuda, re, 
flete, raciocina, vê a necessidade, a 
utilidade ... a vonta,le se determina, 
nasceu a resolução. t artificial? 

áJ O metodo de Sto. Inacio não 
pode ser acusado de inteletualismo 
frio. Revelam ,um grosseiro desconhe
cimento de sua. obra os que assim se 
expressam. Domina todo o seu meto· 
do o lema: "Non multum scientiae 
satiat animam, sed sentire · res inter
ne" não é a muita ciencia (elemen
to intelectual) que sacia a alma, mas 
sentir as cousas profundamente (ele· 
mento afetivo). "Sentire res inter
ne", penetrar nas verdades com to
das as forças emocionais do homem, 
não só com as intelectuais, não se 
contentar com discorrer especulati
vamente pelas verdades. É um dos 
principirs característicos do metodo. 
'l'ransparece com mais clareza, na 
terceira semana, em que se medita 
a' vida dolorosa do Salvador. São 
continuas as recomendações de sen. 
tir dor com Cristo padecente, confu
são com Cristo humilhado, sentir 
compaixão até às lagrimas. Sto. Ina
cio não quer que apenas registremos 
o -fato de que um Deus morreu por 
nós, mas quer que a tal ponto pene
tremos nesta verdade com nossas for
ças emotivas, que choremos de com· 
paixão e dor. É isto intelectualismo 
frio· 

23 toneladas vem -ai! 
RIU, CAi,;AJ-'RJJ;SSJ - .o diretor- ~e

ra!. d~ ~'azenda .· Naétonal Informou 
que. seriam. enviados dois: ~llh.1ies de 
m_oedas· dlvistonarlas para São. Paulo, 
num total de 23 toneladas. · 

o -diretor-geral ainda 'acrescentou 
que está recebendo uma media da ,150 
milhõep .de notas de 1 e 2 cruzeiros, 
devendo dentro em breve -s~r lancado 
diariamente. em clrculacão · um milhão 
dessas notas, 

Continuam. ós rumores· so= 
· bre. substituição · de· Inter• 

ventores 
RIO, (ASAPRESSJ - Pode-se a.flr. 

mar, . com absol.llta segurança, que a 
noticia da. substituição de alguns ln
teri.lentores .tem plena proceden~la:1. a 
rlespelto ·.de eliire.rsas contestações. 

Essas sUbstihliçôes se tor~arão efe· 
tivas antes das elelt,;ões. Não Impor
ta o modo' pelo 1,1ual oerá · feita, ou 
por solicitação expontanea ou 'os ·que· 
devem ser substltuldos por 'exonera. 
ção decidida !>elo. chefe do e-overno. 
O fato é que ela.3 darão antes do pro• 
n1u1ch.tmento nas urnas, 

uPartido Nacional 
Reformador" 

RIO, (ASAPRESS> - O Instituto 
Na.clona! de Clenela. Polltlca., por ln
·termedlo · de · seus mala destacados 
membros;. lanc~rã. o _"Partido Naclon:i.l 
lteformador",. cujo prôg;Rmi't ~ ·hasea.
<ló na· contlnuáção <io ·pri>i,;rÁlll8. soci:t'l 
e pol tlco do prestden te V arí,;as. 

A forma.çlo oficial do pa.rttd~ Uti 
ttUai AU61na llilt~• àa'ttiif' .., -

Para comandar o referido contra
torpedeiro, foi nomeado o cà:pitão ,J~ 
corveta Daniel dos Santos Parreiras. 
nordéste. 

A censura postal 
telegrafica 

·ruo, (AS_APrtESS) - Muita gente 
tem indagado porque razão _ainda não 
foi suspen~a · a censura· postal tele
graflca,. quando jã suspensa a censu
ra tel~fõnlca e . de outros metos áe 
9omun.léaí;:ão. 

Afim de apurar o tato, a. nossa re
porta1tem tot ·informada de · que a 
censura postal . téÍegrafÍca foi crtada 
por um imperativo da situação <le 

guerra, como medida de segurança 
._ para o nosso pais .e as nações uni/las, 
sendo' ·a mesma cont1·0Ja:da por autori, 
àades·· br!tsl letras. ~mertéanas e _Ingle
sas. 'Né~8..is cnndlcões, a ~ensura pos .. 
,tal· teJegrafica serê;. mantida atê que 
cessem as hostilidades, 

Um psicologo francês enunciou o 
seguinte principio: não podemos 1m· 
perar à. natureza, senão obedecendo 
à natureza. Neste principio se encon· 
tra todo o segredo, e todo o "artifi
cialismo" dos exerciclos espirituais. 

b l Quanto ao segundo ponto, a 
ineficacia destas resoluções, obser· 
vamos: evidentemente não garantem 
definitivamente a perseverança. Se
ria desconhecer a fraqueza humana, 
e ter os olhos fechados para.as inu· 
meras recaídas que experimentamos 
r s mesmos e a que assistimos. Con· 
tudo, podemos dizer, que nascidas 
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b) O metodo é moderno, pela sim
ples razão de que é. o que melhor 
quadra às necessidades do homem 
moderno. Já exploramos esta idéia 

· no numero anterior, onde diziamos 
que oferece tempo e lazer para. refie· 
tir, para assimilar as verdades eter
nas, proporciona calma para pensar, 
atmosfera de solidão, isola do. turbi
lhão da vida em que o homem se ab
sorve na. preocupação do exterior, da 
familia, da profissão, obriga-o a fu
gir da vida exteriorizada, superficial, 
oportunista de adaptação dos princi
pias às circunstancias, para uma ·vi

. da de reflexão, de contato com Deus, 
de onde irá haurir a luz e as graças 
necessarias. 

5) O metodo apela demais pa1·a os 
esforços humanos, para a. a.plicaçf:.o 
dás forças, intelectuais. 

Esta objeção entra em contato com 
a primeira na acusação de antropo
centrismo, mas· diverge dela, em ape
lar não já para forcas volitivas, mas 
intelectuais, 

- Quem algum dia leu o livro dos 
exercícios, ou melhor, realizou, vi
veu as meditações, seguindo escru
pulosamente as diretrizes do autor 
jamais dirá isto. 

a) Nele continuamente se inculca 
a idéia de que o papel de medita!)ão 
é meramente· dispositivo. O elemento 
Intelectual prepara "ne sim surdus". 

, para qu«>. eu não seja surdo. para 
que tenha a pronÚdiio nece~sárta. ~e 
por a.caso a divina graça quiser cllct
mar.me. Destas e· de outras passa • 

all~B:fltBMDil!ii f§oJlmmta a g. 

conclusão da 1.a pagina• Para ela, assim como nós o dissemos 
para Jesus, esta alegria era um ve1·· 

com seu divino Pai. Este ato foi como dadeiro salario: a liberdade e o vigor do 
a oitava -cheia de jubilo daquele que no amor· que os unia assim um ao outro 
testemunho dos Salmos e de São Paulo foram ainda aumentados. 
ele fez se incarnando. Ele nascia agora O ENCONTRO COM OS APOSTOLOS 
para sua vida dolorosa e se oferecia, co- Estava-se portanto nas ultimas horas 
mo uma. hostia já imolada para a docil do dia e os onze menos Thomas Didy-
e total tradição dele mesmo. Hoje ele mo, se achavam no Cenaculo. Eles_ ti• 
11asce para sua vida gloriosa. Com uma nham fechado as portas de medo dos 
ine:xpremivel piedade e uma gratidão in- Judeus e estavam já sentados para to• 
finita, ele ofereceu a Deus as primicias. mar em comum sua refeição. De repente. 

Começou a fazer aquilo que, segundo Jesus apareceu· no meio deles: "A pai 
S. Paulo, ele concluirá no fim dos tem• esteja convosco", lhes disse; "sou eu 
por. Aí então diz o apostolo, tendo con- não tenham medo". Ele tinha então es• 
quistado aquilo que tinha que 0.>nquistar condido uma parte desta gloria que lhe 
ele assegurará a Deus todo reino e todo tinha permitido de entrar no cenaculo, 
imperio, se submetendo- ele mesmo com fechado. Era ele pois, ainda que com 
sua Igreja a esse Deus que lhe poz todas acrescimo de beleza e de i.raça, tal como 
as cousas debaixo dos pés. os apostoles o haviam visto ha tras 

Deus, assim honrado depois dl! tantos anos. Eram os mesmos traços, o mesmo 
seculos pelo enumeravel exercito de an- , olhar, o mesmo so1·1·iso grave e doce, o 
jos, infinitamente mais honrado pela vi• mesmo tom de voz; Ele lhes dirigia a. 
da transitoria e sobretudo pela morte mesma saudação usualmente. Mas eles. 
de Jesus, não tinha recebido entretan• continua a sincera narração do evange• 
to uma honra semelhant• áquela que, res- lho, conturbados, amendr'ontados, acredi-
suscitando, lhe dava seu Santo Filho. tavam ver um fantasma. "Porque, tor• 

Essas entranhas divinas onde o Espi- nou então Jesus, estais' assim perturba• 
rito-Santo nos diz que Cristo saiu foram dos, e deixais semelhantes pensamentos 
como que emocionadas em toda sua pro- se levantarem em vossos corações? Vede 
fundidade parn essa primeira prosterna• minhas mãos e meus pés; sou bem eu. 
ção da humanidade glorificada. Essa Tocai, olhai: um espírito não tem nen1 
prosternação foi seguida de uma união: carne nem ossos, como podeis ver que 
o Pai se erguia e apertava, com a in- eu tenho." - E ele lhes mostrava suas 
compreensível maneira de Deus, Jesus mãos, seus pés e seu lado. A alegria 

enfim com a fé começou a entrar em suas 
que se confundia Nele; e Jesus em tro-
ca estreitava seu Pai na força e no ar- almas. Todavia, copio eles conservavam 

ainda algumas duvidas, tanto eles esta
dor de seu comum Espirito. Passariamos vam surprezos, Jesus, incansavel em ~ua 
horas a contemplar este · ato, Ha. aí do bondade, dignou-se lhes dizer: "Tendes 
que consolar todas as dores que senti- A 

S d
·t d p · - do qualquer coisa -para comer?" Os pasto-

ram os antos me i an o a a1xao los lhe ofereceram um pedaço de peixe 
Salvador. Uma só gota do oceano de assado e um favo de mel, E depois que 
alegria onde sua humanidade foi então Jesus comeu, seguro desde esse momen• 
molhada será suficiente para inebriar to· to de sua fé, ele os censuro11 porque ti• 
da corte celeste. Nada mais fora esta san- nham sido tão duros e tardos em crer. 
ta' e deificada humanidade é capaz de Oito dias depois, os apostolos estavam 
uma alegria ao mesmo tempo tão ele- ainda no Cenaculo e em condições seme-
\'ada e tão viva: nem mesmo a Santa lhantes, e já agora com, a preseúça de 
Virgem. E isto não deveria mais aca- Tomas. Jesus lhes apareceu de novo. Po-
bar; porque Jesus tinha por seu Espi- deis reler no XX capitulo de São João 
rito, declarando nos Salmos: "Tua face esta historia que todos conheceis na qual 
me cobrirá de alegria e. as delicias da . se, vê como as ultimas desconfianças do 
tua direita não acabarão jamais", mais obstinado dos apostolas desapare-
0 ENCONTRO COM NOSSA SENHORA ceram do coração com este grito: "Me11 

Acabamos de nomear Maria.. l:>epois Senhor e meu Deus"! 
do Pai Celeste, é evidentemen , nela que Quantas vezes,. até sua Ascenção, Je-
J esus devia pensar e desde então se ma• sus se mostrolf a seus discípulos? Não 
nifestar. "Honra teu pai e tua mãe". se sabe dizer, mas foram muitas vezes. 
diz a lei: doce lei sobretudo para Jesus. Fóra mesma. da solene aparição na. mar• 
Compreende-se que ele não poderia fal- gem do lago de Tiberiades onde se reali• 
tar aqui a esse mandamento, tanto mais zou, com a triplice e tão tocante inter• 
que todo o tempo de sua vida passagel• -rogação de Jesus a Pedro, a sua investi• 
ra, ele a tinha tão fielmente· guardado. dura definitiva como vigario perpetuo de 
Sua homenagem uma vez rendida a Deus, Cristo · e chefe de toda a Igreja, São 
seu primeiro ato comum, sua primeira. . Paulo fala de muitas ocasiões on,le 

'd d f · nt- 0 de apa cer a sun ·· Jc~us· se mostrou. "Ele apareceu á Cé-necess1 a e 01 e a re ~ 

Mãe. o Evangelho, é verdade, não diz · ph.a11 disse ele, depois aos onze, depois 
nada. Ele cala igualmente os cuidados a mais de quinhentos discípulos reuni-
prestados por Maria a Jesus; quando dos, dos quais muitos vivem ainda. Et.e 
seu corpo inanimado foi descido da cruz. apareceu a. Thiago e a todos os aposto-

las. Enfim bem recentemente ainda, ele Quem duvida no ent1·etanto que ela es-
tava lá? o mesmo se dá aqui e Jesus apareceu, a mim como ao ultimo vindo 
positivamente revelou a seus Santos,. en- pi·ematuramente de sua familia". 
tre outras a Santa Erigida e á .gi·ande Tudo isto se passou durante os qua• 
Santa Tereza. renta. dias que depois da sua santa res• 

surreição, Jesus qui ainda ficar sobre 
.E' no sentido cristão uma especie de esta terra, se bem que em condições que 

evidencia; e não sómente ª Igreja nos não eram mais terrestres, Não somente 
permite acreditar nisso mas pode-se afir• Jesus t1·atou com os seus dos negocios 
mar que ela crê, que ela ensina e um~ do "reino de Deus", como lemos nos 

duvida sobre este ponto seria ao menos Atos, mas acabou de constituir sua lgre-
temeraria · ja fundando o primado de Ped1·0, es• 

.r.:• suficiente, com efeito, que Maria tabelecendo a hierarquia, instituindo os 
seja a Mãe de Jesus para que esta apa- Sacramentos até então apenas anuncia• 
rição lhe seja devida, ainda que nela dos ou prometidos, estabelecendo os prin• 
mesma e pela alma humilde e clarivi- cii;>ios fundamentais da liturgia sagrada, 
dente desta Virgem isto tornou-se uma da disciplina eclesiastica e secular t!G 
verdadeira graça. Mas esta maternida; direito canonico e cristão, regulando tudo 
de, como durante trinta e tres anos quanto somente EJe poderia estàbelecer 
ela a exercitou? Como ainda a pos ela e que deveria sei·vir de regra a todo 
em ação no Calva rio? Será iSt o 0 eter• resto; conferindo enfim a seus apostolos, 
no objeto de admiração dos eleitos o mandato divino, perpetuo e universal, 
sendo ainda aquele das complacencias e bem como as graças e os poderes neces• 
dos louvores das tres pessoas divinas. sarios para o cumprir fiel, eficaz e 
Portanto a mil titulos é justo pode-se santamente. 
dizer necessario que Jesus l'esuscitado "Como meu Pai me enviou, eu vos 
se fez ver a ela antes de qualquer ou- envio lhes disse. 
tra e como a nenhuma outra. Certamea- Recebei o Espírito-Santo. Aquela a 
te grande e ardente era a sede que tinha quem Vós perdoardes seus pecados, eles. 
a Virgem de rever exteriormente seu Fi- lhes serão perdoados; aqueles a quem 
lho; infinitameúte mais vivo e mais ar• vós os retiverdes, eles lhes serão re• 
dente era a sêde que tinha Jesus de se tidos. 
mostrar e de se entregar a ela_ Eu disse: Pedro apascenta .minhas ovelhas. Eu 
"entregar-se"; porque de seu lado hou- te dou as chaves do reino dos céos; Tudo 
ve aqui mais que uma aparição. Jesus quanto tiveres desligado da terra será 
se manifestou a Maria como nunca. Ho11- desligado no céo, e tudo q11anto tiveres 
ve então entre eles um comercio tão alto ligado na terra sera ligado no céo. Tod., 
que nem se pode dizer nem conceber. poder me foi dado no céo e na terra; 
Benções, felicitações, ações de graças, ide pelo mundo inteiro; pregai 0 
1·espeitos, caricias santas, abraços ee- Evàngelho a toda criatura; ensinai a to• 
lestes, efusões de coração a coração, das as Nações batizando-as em nome do 
uniões sobrehumanas, felicidades sem no- Padre, do Fi!to e do Espírito Santo e 
me, 1sto foi como um fluxo e um reflu- · d · ensman o-as a guardar tudo quanto· eu 
xo voluntario e vivo que ia de Jesus vos tenho prescrito. Quem crer e fôr ba• 
á Virgem e da Virgem a Jesus. Do mes- tizado será salvo; quem não crer' será 
mo modo que pela Resurreição os abis- condenado e eis que eu· estarei con-
rnos C:e· humilhação e sofrimentos cau- vosco até a consumação dos seculos". 
sados pela Paixão dentro de todo o. ser Tal ê, segundo nosso Evangelho, a Cl<• 
humano do Salvador foram subitamente posição desse mistério, o primeiro dos 
e superabundantemente cheios _._ tor- 1 · ""' g or1osos; e ~ssim se completa aquilo que 
rentes de gloria. e de alegria, assim tam- eu desejei dizer-vos da Resurreição e daa 
bem a alegria de seu aparecimento absor- diversas aparições de Jesus, 
veu em Maria tudo aquilo que sua com
paixão tinha aí acumulado de luto. de 
amargura e de dôr. 

MONS. GAY - Les mysteres du Saint 
Rosaire 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRIOS - VINHOS FINOS, FRUTAS 
J.ISCOUTOS E BOMBONS - GENEROS AL!MENTlC!U!:; 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta. 1.559 (E&q. R. Luiz Coelho) - fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Brio. Luiz Antonio, 2.098 

Imaculada Conceição) 
(Em f;ente à 

.....- Fone: 7,.5453 

-ONICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTFIGA 16 P.ANDEIRANTE" 

Igreja 

~TRECSA.S A.OOMlCIJ..LO FRESCA EM PA<;OTJ::S 



Especialmente para. 

os~.<?~ 

E TEM 
OS NOTÁVEIS 

SALTOS 

, 

DE BORRACHA~ - :las afamadas fábrltJIS QUA ••• QU~º.! 
DAS afamadas fábricas Quá ••• 

Quã... surge, agora, um 
novo e elegante modêlo de cal
çado, especialmente feito para 
os Srs. Conêgos. De fõrma cor
reta e cômoda, em resistente 
cromo envernizado, este novo 
modêlo Quá. . . Quá ... irá. por 
ierto, prestar excelentes serviços 
aos membros do Clero Brasileiro! 

E há mais; os novos moclêlos 
Quá ... Quã ... , alérn de materiais 
finos e tnão de obra sem rival. 
possuem, ainda, os afamados, 
durávtiis e confortáveis Saltos de 
Borracha Goodyear-que duram 
muitas vezes mais que os sal• 
t.os de couro. V .S. anda confortá. 
v-el ~ .. ilenciosamente sôbre cal
çados ,1ue têm Saltos Goodyear! 

13 t 
··j l,\ 

" • • AS PESSOAS th todcs as classes 
~ociais encontrarao em nos,sas lojas 
•im variadfssimo .número de modlllos, 

'\.! ~' para todas as ocasiões. Temos tipo11 
~ '~ :le calcado ideais para colegiais 

e acadêmicos. ·Os calcados 
Quá ... Quá ... são equipados com 
Saltos de Borracha Goodyear t 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Filiais SÃO PAULO, Rua 15 de Novembro, 71 * Rua São 
Bento, 476 * Rua Florêncio de Abreu, 28 it Rua Barra 
Funda, 368 * Avenida Rangel Pestana, 1843 · 
Filiais SANTOS, Rua João Pesào&; ll * Pra!,lll Rui Barbosa,]~ 

TODA PARTE 

É o que dirão seus filhinhos ao saborearem 
1sopas, pudins ou cremes preparados com 

, "-\aizena Duryeá. Dê-lhes sempre alimentos 

•aboroaos e altamente nutritivos, preparados 
com a incomparavel 

-· 
DEZENA 
DUR·YEA 

J\CABA DE SAIR 
"CONSAGRAÇAO A NOSJA SENHORA" 

CONEGO A. SIQUEIRA 

NAS LIVRARIAS CATOLICAS OU CAIXA POSTAL, 188-A 
Preço Cr$ 15,00 

l.w.-& 

TOOUIO SOB A AGÃO OAS.JORCAS AEREAS 
Nagoya atacadi,t .. - Noyo • tipo de bomba 

incendiaria 
ESTOCOLl\lO (REUTERS) A ·. cé!l'a; cidade do Japão - anuncia-se 

!lgência noticiosa alemã citou hoje otlcialtnente. 
uma informação da râd!o emissora da O ataque! to! concentrado contra 
cap1tal .1aponésa, segundo a qual um untc<i' objetivo, não especificado. 
aproximadamente 150 ."Super-Fortale. Não se acham ainda disponlvels ou. 
zas Voadoras" bombardearam Tokio tros pormenores sobre a operação. 
às 8,30 horas desta manhã., causan. Tra.ta-se do setlmo ataque efetuado 
do incêndios em vá.rios lugares. contra a. referida cidade japonêsa, 
Acrescentou a aludida Informação que num perlodo de 5 meses. · 
um novo tipo de bomba lncendi/iria OS ALIADOS A.VANQAIII NA 
foi empregada pela primeira vez no BJRIIIANIA 
ataque. Q. G, ALIADO DE VANGUARDA 

NAGOYA, ARRAZADA 
WASHINGTON ~REUTERS) 

"Super-Fortalezas Voaüoras" ataca• 
ram hoje Nagoya, terceira cidade do 
Japão. 

1:50 "SUPER.FOR'fALEZAS" SOBRE 
TOKIO 

ESTOCOLMO (REU'I'ERS) - Toklo 
/oi bombardeada esta manhã, por mais 
de 150 "Super-Fortalezas" - anuncia 
a emissora de Tol<io, citada pela "D. 
N. B'.", 

NOVO TIPO DE BOiUBA SOBRI~ 
'l'OJUO 

ESTOCOLMO (REUTERS) - se. 
gundo uma lrradiacll.o de Ber!lm, re
produzindo Informações da râ.dio de. 
Tokio, foi empregada um novo tipo 
de bomba incendiâr!a durante o ata• 
que de hoje da aviação americana 
contra Tok!o. 

O SETlllIO A.TAQUE DE NAGOYA 
WASHINGTON (REUTERS) -Uma 

pequena forca de "Super-Fortaleza.a 
Voadoras" atacou hoje Nagoya, ter-

NA BIRi'.l!ANIA (REU'l'ERS) - O e,,. 

mun!cado ·oficial de hoje do comando 
aliado no sudeste da .As!a Informa: 

"Na frente do 14.o. Exército, nossas 
colunas ennouraça.das Infligiram pe. 
sadas baixas ao . inimigo, tendo si. 
do capturados canhões japonêses em 
cperações de llmpeza na ârea de Kyit
klla. 

·Ao norte de Myltklla os japonêses 
foram ofrçados a abandonar uma po
derosa posição. Em Taungtha, a 38 
milhas · I!, noroeete de Kyitkila, foram 
feitos progressos satisfatórios na ell• 
mlnação total da. resistência do Ini-
migo, q,ue se havia refugiado em 
cavernas situadas nos fiancos dos 
montes•. 

Indicador Profissional ---~------.....;. _____________ _ 
ADVOGADOS 

Dr. Vicente Melilo 
Pra.ca da Sê, 23 • 3.o andar • Sala 246 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira 
Rua Qutntlno l:locatuva. 116 - 8.o 

ndar - ~la 823 Tel.: 2•7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hebneister 

Rua Rã.o bento. ZZ4 - 1.o andar' 
Sala 8 - Tal 2·1643 - . S. PAULC 

Or. Carlos Moraea de Andrade 
aua t1011jamlm Const .. ot, :ia • ,.o anel, 

l:!ala 88 - '1'eL1 8·1986 

Dr. Camargo Andrade 
Doença• de Senborail --i Parto• 

Operações 
D'i. Ben. Portuguesa e da Maternidade 

de S. Paulo 
Coni•.: R. Senador lt'eljõ n. 206. 

T~l.: i-2741 - Das 14 a.s 18 llora.11,, 
Sabado: 1.>as 10 8.s lll lloras 

Res., Rua Rafael de l>arros, 467 
• Tel.: 7•4668 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
Tratamento pre-natal ( da criança e 
da gestante, do 11arto o · da ,lactaçllo) 
Cons.: rua C..lbero 81tdarõ, ,37 - das 
15 ás 1? 11 •. - Tel.: 2·2270, - Res.: 
rua 'lhomê de Souza, 617 - das 18 

âs 20 hs. - Tel.: 5-0665 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: tgo. 1:1. t'aulo. ~ - i'el.: 3·2622 

Cone,: ttua T de Abril, 236 

RAIOS X 

Dr. J. M. Cabello Campos· 
lllEUWO R.AUIOLOGIS'l'A 

ltádlo-Ulngnl\atlcoa - lll:r.amu 
ltadlol61dcoa a domtcUto 

Cons.: ltua Marconi, 94 t.llldlticlo 
Pasteur), 2.0 and. - Tel.; 4•0656 

Res.: Rua Tupi, 693 - TeL: G·C.'1'1 
Sll.o Paulo 

HOMEOPATIA 
Dr. Artur Rezende 1-'ilho 

!lledico homeopata da 1,;, A.. I:', da 
Sorocabana Diretor cllnloo ·do· Am
bulatorlo Hnmenpatlco do carmo. 
f'ons.: H. Sena.'1or ll'ellO. 306, teleto• 
ne. 3-0839. Res,: 8·6'11. Marcar no. 
ra,." daa a ê.e 6 hnraa o elo tel. 1 8-0S_at, 

JOIAS Ultimas novidades em JOALHARIAS 
MUUl:HNAS de ouro, rubis e brilhantes 

• • •• e •• : 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PR~SENTES 
Grande variedade em RELOGIO S das me~hores marcas suissas 

Casa Benta 
•RlJA-, 15 -DE. NO.V 1:1\1 BHO. N. 331 

.. A· Joalharia--: preferida., ,p~J .. · 'alta ·sociedade HA 3 O~RAÇõES 

Notícias dos Estad·os 
ESTADO DO RIO 

Vl'l'IMAS DA TEnIPES'l'ADEl' QUE 
DE.SAB0Ú. SOBRE PETROPOLIS 

PETROPOLIS; (ASAPRESS)• · - ·-O 
balanço exato da. ca.ta.strofe de· Petro. 
polis é o seguinte: 19 · mortos, 20 de· 
sa.pa.recldos, 32 feridos. 

A desobstrução da cidade levará. 15 
dias, sendo que só ha. verâ agua. dén. 
tro de três ou· quatro dia.s. 

A Legião· Brasileira de· Assistencia. 
está enviando so?orros em_ ~assa. 

Somente dentro de 6 mes.es é que 
estarão .conclul<l.as . as obras das .. ,e
paragõos gera.is .de PetropoUs. 

PETROPOLIS, (ASAPRESS) - Vio• 
lento temporal desabou, na noite de 
26, sobre "('Sta cidade Inundando as 
casas comerciais e res!dendta.s'. Etn 
varios pontos da. cidade, as aguas su. 
b!ra ma consideravel altura, como su
cedeu na a·vénida 15 de Novembro, em 
que ·o nivel. das aguàs alcançou a' 20 
metros de altura. · 

As instalações de· "A Tribu.na .de 
PetropoJis" sofreram incalculaveis 
prejuizos, pôis,_ a agua,' al6µ1 --~ 'ma
quinaria que inutílizÓu, lesou· sobre
maneira o trabalho de vari.a:s . qbras 
que ali estavam sendo impressas, al
gumas das quais . foram arrastadas 
pela correnteza. 

Felizmente não houve vitimas pes
soais a registrar. 

PÊTROPOLIS. (ASAPRESS) .... O 
temporal . que desabou sobre a cida
de, causou grandes estragos, n.ã·o. só 
ao comel'clo, como tambem â. indus
tria, qu.e teve os seus trabalhos para
lizados. em_. consequencia das enchen-
tes .. A impressão dominant.e, é que· a 

cidade fôra sacudida por um terre. 
·moto, tal a impetuosidade ·das aguas. 
Varios paralelep!pcdos foram arran• 
cados das ruas, amontoando-se mais 
adiante. A casca.tinha de agua., ar. 
rbmbou os portões da Companhia Pe• 
ti'opoli tanà · dan1ftcando seriamente o 
··maquinismo ali existente. Em todos 
os recantos dá cidade, o ambiente de 
'ilevastação é desola.dor. Da casa mais 
rica a mais· hum1lde, todas sofreram 
grandemente, havendo hortas intei
ras desaparecidas, assi ni i,omo barra. 
cões soterrados. Os jornats não cir

. cularâm, pois, - além' de faltar ener
gia na cidade, as oficinas ficaram 
alagadas. A Associação Comercial, 
assim como o· orgão representativo da 
lnciustrla, e o governo municipal, vão 
se reunir para examinar a situa.cão, 

AMAZONAS 
AN.'l'E-PR0JE'l'0 DO REGULAMEN

TO DAS. OUSTAS JUDICIARIAS 

MANAUH, (ASAPRESS) - Foi de. 
signada uma comissão, composta do 
desembargador Anisio Jobim, juiz $a. 
doe e advogado Manuel Barbosa, es
te como representante da Ordem dos 
Advogados, para .e!abor.ar o, ante.pro
jeto d~ Regulamento das Custas Ju. 
dlciarias. visto o existente estar an .. 
tiquado. pois data de i900, não cor• 
respondendo mais âs finalidades, 

CEAR A' 
MORTALIDADE INFANTIL 

FORTALEZA. (A3APRESS) ..... O 

problelha da mortalidade Infantil, 
neste· Estado, está preocupando,· se .. 
riaménte, a·s autórÍdades sanita.rias 

DEVASTADORES ATAQUES AEREOS 
1.400 bombardeadore's atacam Bremen 

Arrazando os portos alemães · · 
.... 

Q. G. DA A VIAÇAO AMERICANA 
NA FRANÇA (REUTERS) · -
Cerca. de l. 400 bombardeadores pesados 
americanos atacaram _Bremen, Hambur-

.. go .e Wilhelmsha','en._ ·· ·· ·· 

A 8.a.- FORÇA' AEREA EM AÇAO. 
. ~ . ·' . ,; . . : . ,:. . 

, .. ,. LONDRE.S ,-.,,,.(RElJT.JllRS) ··~ .Na 
sexta-feira, à luz do dia, os bonibardea-
,dó,res da 8.a,: força. aer~, dos Estados 
Unidos estivera:m· novamente· · sobre· 
a Alemanha, após uma longa serie de 
a taques diUr!JOS contra os centros ger
man!co3. 
· Os "achtungs'' do radio alemão Indi
cam que W:ilhelmshaven foi um dos obje-· 
t!vos · bombardeados. Ta.mbem ·assin&la
ram os nazistas_ que espessas formações 
de bombardeadore.s aliados estavam se 
aproximando de Hamburgo, o que indi
ca que este devastad!sslmo porto foi tam
bem alvo dos ataques de, p.oj.~. ·· · 

GRANDE CONFúSAO NAS ESTRADAS 
DO REICH 

LONDRES - (REUTERS) • - "As 
condições da Alemanha diante·· das' co
lunas encouraçadas aliadas, · que avan
çam apocallpticamente são· caottcas" -
declarou hoje a radio do Luxemburgo. 

"Os pHotos· aliados - prossegtt1u·essà 
emissora. - inf01mar,am . que todas as 
estradas que · levam para o teste ê.Stão 
juncadas do trafego militar dos.alemães, 
que fogem em .completa· desordem. De
zenas de milhares de refukiados civis 
alemães adicionam a sua presença ao 
indescritivel congestionamento. Dezenas 
de milhares de soldadps alemães, Isola
dos "de fato" pelas penetrações . alia
das, estão à procura· de 'líropas aliadas 
a quem possam render-se. -Nunéà.·se vio 
colsa lgu«I." · , 

ARRAZADOS os PORTOS ALÉM'.ãES 

Q. G. DA AVIAÇAO DOS ESTADOS 
UNIDOS NA FRANÇA - (REUTERS) 
- Mil e qu!l,trocentos bombardeadores 
pesados norte-americanos e., escoltados 
por cerca de 900 a.viões de caça, .ataca
ram hoje Intensamente objetivos situa-· 
dos em Bremen, Hamburgo, Wilhelmsha
ven. Entre os objetivos se inclulram es
taleiros de sublllll,l"inos, depositas navais 
(le oleo. e Instalações portua.rias do·. 
inimigo. . 

LONDRES - (REUTERS> - ó· mais 
pe.sac!o assalto aereo• de bOmbàrdelo ja.-

A F.tB. EM ÁÇÂO 
30. VA.GõES DESTR'IJil)OS . 

Q. G. ALIADO . NO. MEDITERRA .. 
NEO - (REUTERS)· - Os avie.dores 
bràsllelros' . destruiram hoje ·so . vagões 
ferrovlarlos alemães, ao no~. : de Vi• 
cenza., durante. um ili.tenso. atà-qúe d~ 
1".A;B,, contra ·concientraç~ fninligas, 

30- VAGÕES DESTRUIDO$ .. 
Q; G. ALIADO. NO · M-EDÍTE8.RA., . 

m.ats. levado a efeito contra os portos 
.da. AleltlA!lha, rol desfechado hoje pe
los .1. 4!)0 aviões l)esados norte-amer1ca-

· · 11ÓS que. atacaram Hamburg9,. Bremen e 
: Wilhelmshíl-ven. Súbmarinós . que se 
achavam nos, pQrtos, esta,Ieirôs -de sub
mersíveis, _.upi4adr~ ,;i.ava!,s. alemãs, depo- . 
sitos d.e j_:>etrol~ e numerosas· instala
ções porfüariàs · - tucío lsso !oi .·atta
zado debaixo . de . uin_a ·· .. tempestade de 

. bombas da fremencía força aerea · que 
hoje· operou com uma escolta de nada 

. mais nada :menos que 900 ·aviões de 
caça.. Ha mais dil um mês que a · 8.a. 
força iterea nôrte-am'erlcàna verti en
viando contra a Aleminha frota ·(le· 
bombardea.dores e caças dessa· enverga
du:·a, em ataques de cobertura a. atual 
ofensiva final de· · aniquilamento .,do 
Reicp.. 

TRES CORRESPONDENTES OE 
GUERRA FORAM LIBERTADOS 

Q; G, DO 21.o GRUPO DE EXERCI
OS ALIADOS (REUTERS) - Tres cor-

. respondentes de guerra foram liberta
dos pelos exercitos aJiados, · que avan
çam. São eles:· Patrick Cro.sse, (la ".Reu
ters". E. Edward, da British Broadcas
ting Corporation e · Godfrey · Anedrson, 
da "Associated Pres.s ".• Patrick Crosse, 
que foi um dos correspondentes espe
ciais· · da , "Reuters" junto ao VIII.o 
EKerclto; na Llbla, fõra feito prlslonel• 

. ro pelos alemães na Cirenaica, em ja• 
ne!ro. de 1942. .Os . dois outros corres
pondentes haviam sido capturados· pe• 
lo.s na~lst,a,s na mesma epoca. 

37 ·. TRANSPORTES ALEMÃES 
AFUNDADOS 

MOSCOU (REUTERS) - Trinta e 
sete náv~os de transportes alemães, des
locando 'mais de 200.000 toneladas, foram 
afundados no Mar Baltico pela.s forças 
navais aerea.s russas, nos ultlmos 10 dia.s 
- Informa 1;i, radio .emissora desta ca
pital, 

NEO - (REUTERS) _.,• Trinta; va• 
gõe.s ferrovia.rios alemães, . ao norte dei 
Vice~a:. fci.raln" . l'.lestruíd~/1µ,>le; : du"'' · 
ranta intenso ataque levado), a ~fei~ ·. 
pelo força ~erea br!l.l;ileira, ds pilotos', 
brasileiros.-. pilotavam aviões;;' "Thun•· 

locais, dado o alarmante numero de 
obitos verifica.do nos ultimos meses. 

De acordo com as estatlsticas, ·fa. 
leceram 928 cril!,!'Ç.as, no espaço d~ 
dois meses. 

FR~COS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

Oin~o creosola~a 
''SILVEIRA" -Grande T6nico 

G O. 1 A' S 
l'E0UARIA 

GOIANA (ASAPRESS) - ·Sob ()!I 

au.sp!clos do Minlsté,rlo da Agricul
tura, reunir-se-ão nesta capital, em 
maio próximo, os pecuaristas do Bra. 
sll Central. Entre as teses a serem 
discutidas no c.ertame há. diversa.a· de 
m_agna. importa.nela para os. criadores 
do oeste. O interventor federal está 
apoiando o conclave e facilitando to. 
das as medidas Indispensáveis para. 
o mais completo êxito da reunião, 

R. Grande do Norte . . .. 

()APELA.O DAS FOR(lAS AMERI. 
OANAS· 

NATAL (ASAPRESS) - Regres
sa.rã. brevemente para os Estado.li 
Unidos, o padre Harison Martin, ca
pelão das fõrgas americanas estacio
nadas nesta capital. 

O padre Harlson conquistou !nu
meras rela1:ões nos meios cat6llco11 
do Brasil, 

BAPA 
MAIS FORTE DO QUE A lfORTlf 

SALVADÓR (ASAPRESS) A 
Santa Casa de Misericórdia aumen. 
tou os pre1:os das sepulturas em seu 
cemitério. 

A nova tabela de precos é a. se
guinte, sendo especificados os au
mentos verifica.dos:. campa, que era. 
6. 000 cruzeiros passou par'a 7. 000 
cruzeiros; carneira para adulto, de 
2.500 para 3.QO.O; carneira· para an
jos, de 1. 600 para. 2. 000 ·eruzeiros, 

O povo e a imprensa · estranham 
tais aumentos, não compreendendo 
também os motivos que levaram as 

· casa.a funerais a elevarem sensível. 
mente os pregos dos enterros, · 

~"SINTO•MB 
. SATISFEITA_. 

E 
.!'COM 

RAZÃO!'' 

mo2ae-_v AR . TH ES T;H ,"AR OD~ 
derboltti" anuncia-se ·oflciià.Imenta. · IN~uraT~t«;., .sinto-me tão bem disposta ... -, 

,Cheio de vivacidade e energia. Boa saude é cil>, 

wazõo do alegria do,~verl lwimile alimentoa 

MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
0llf!l<'a &lt'dll,a 

Daa a u , lloraa 

Dr. Reynaldo Neves 
~e Figueiredo 

DO BOSPl'l'AL l>AII VLI.NIOAS , 1ll 
SA,fllA l'ONIO 11.AN'l'A OA'l'ARINA 

Clt<l,JH~IA UAI> VIAI> . ~.11.IAKJj)S 
Cona.: Kua Maroon1, 8' - ; Íl.o andar 

. F.onet 4-8711 - DÚ H ·11.a 16 noras, 
fl.e.tdtiwai Av, .E'aeae111b.11, lOU . 

ENGENHEIROS 

Amador Cintra do Prado 

REPRESENTANTE DO "~EG·1·o~ABIQ'l 
EM. RIO C.LARQ 

<4,er~?"eiromenla f · • - · . · • 
. íinutritiv~. prepares,.. . . . . . 
cios com Maizena 
C,utyeo _. o 

0

ali•· 
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DURYEA ConL: R. Marconi. 84 - 6.o anda.X 
Apart.o ffll - •.eeL: ,-SE l 

Rea.: 4:V. Agua BrauQã . p1 8li : 
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aencta.1 001et1va11 
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A representação do LEGIONARIO (i!m, Rio Claro está a cargo· a:o sr. 
Pedro Pucci, residente a. rua 9, av. 6, para venda avulsa, tomada· e re-
forma ele assinaturas. etc. · . 'ti~ 
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A ITALIA 
NOVA· YORK (REUTERS) As 

troµ,Íis fr:i,npei;as deS€11cadea.r~m pode
roso a~ue contra a fronteira fránco
itália,na, no sul da- fl'\)nte!ra suiça. Em 
1;ua. marcha inicial, as forças france
MS capturaram poderosos pontos for
tl,flcados · inimigos - informa. a radio 
local, ··citando um comunicado oficial 
fraqc~. · 

Desmorona a frente ocidental 
KASSEL E FULDA AMEAÇADAS. - OS NAZISTAS SAQUEADOS PELOS ~Eüs· PROPRIOS SOLDADOS 

UMA ALTA PATENTE CAPTURADA . 
SUPREMO Q, G, ALIADO; (Reu

teres) - O lll Exército norte-amerl
tano de Paton, prosseguindo em sua 
urancada na direção leste, a nordes
te de Frankfurt, penetrou em pontos 
situados a 16 quilômetros a sudoeste 
de Fulda, que fica a 88 qullômetroa 
a nordeste de Frankfurt, 

A.. CAllllNHO DE FULDA 
Sl!JPREMO Q, G • .ALIADO, (Reuters) 

- O avanço norte-americano na. dire
ção de Fulda, colocou as forças de 
Patton através do passo situado en• 
tre as montantias Vogal e Rhon, na 
estrada que leva para o norte atê 
Kassel. A caminho entre Fulda e 
Kassal, a estrada real se ramifica., 
indo até Weimar. 

JIIONTGO!UERY CONTINUA. 
AVANÇANDO 

Q. G. DO 21.o GRUPO DE EXJ!.R
C!TOS ALIADOS, (Reuters) - As 

:pontas de lança blindadas do 210 
Grupo de exércitos do marechal de 
campo Montgmory, rodando vertigino
samente pela. planlclê- setentrional 
alemã, percorreram conslderavel dis
tancia hoje, encontrando uma oposi
ção alemã desorganizada e que . cada 
vez enfraquece mais - anula-se aqui 
oficialmente esta. notte. 
~ONTINUA A CONQ,UlSTA DO B.UHR 

SUPREMO Q. G, ALIADO, (Reuters) 
...., Informa-se esta noite aqui que ·o .. 
ataque aliado no norte do · Ruhr está 
prosseguindo extremamente bem. Ele
;o:,entos couraçados britâ-nicos já se 
encontràm a léste de Haltern 
,tcrescen ta-se. 

lllUENSTElt C.UU 
NOVA YORK. .(Reuters) - Muens. 

I 
tel" · a grande cidade e junção rodo, 
ferroviaria. alemã a 70 quilômetro~ de 
Wesel, a· nordeste na. principal estra. 
da para Hanover e para Berlim, foi 
alcançada na noite de seli:ta-telra, 
pela" tropas aliadas qlle setão avan• 
çando pelas suas ruas ...;;. Informa a 
rádio local. 

ENVOLVIDO O ltUBR 
Q. G. SUPREMO DAS FQRCAS. 

EXPEDlClONARlAS ALIADAS, (Reu. 
ters) - Uma "garganta" de pouco 
mais de 100 q111lõmetros apenai,, .. se. 
para esta noite as pontas de lança 
encouraçadas do marechal Montgome
ry, que Investem ao norte de Rur, 
das do l.o Exército do general Hf)d• 
ges, da arca de Paderborn, na extre
midade oriental <loRur. O movimento 
de "tenazes" tem sido mu.lto empre
gado nesta guerra, mas é esta· a 
ocasião de emprega-la com plena jus
tificativa. A junç[o Iminente estape. 
lecerá uma mui:alha. de aço em . torno 
á. altlma grande região Industrial da 
Alemanha. ' · · 

LANDENBURG .OCUPADA 
SUPREMO Q. , G. . ALIADO,, (R~u

ters) - O Rio .Necker foi cruzado. em 
varios' pontos pelas tropas atia:dàs, .na 
area de Mannhelm, · · · · "·· 

Landenburg foi. limpa de soldados 
alemães. . 

OS SOLDA.Dós' NAZISTAS 
ENTREGUES AO SA~UE 

COM O Ilo EXÉRCITO BRlTA. 
NiCO AL!!JM DÓ RENO, (Reuters) ...... 
Hitler· condenou os seus proprios sol• 
da.dos por fazerem pilhagem. em la.
res alemães abandonados e ordenot1 
que todos os autores dos saques se-

f AlECIMENTO DO EXMO. REVMO. U. 
HENRIQUE CESAR FERNANDES MOURÃO 

Coinunicaôo da Curia Metropolitana· 

jam· ·fuzilados 'sem· hes!ta~ãoc Disse 
o "fµ..er.hei-" em sua ordem, hoje dada 

· a. conhecer, que au1nentara1n ulti1na
n1e~_te is queixas contra os atos ele 
pilhagem oometidos pelos soldados da 
"Wbrn1asht". 

CONFIRMADA A CAPITURA DE 
lUANHEI 

SUPREMO Q. G. ALIADO, (Reu-
ters) . ~ . Ma,nnha!m, , sobre o Reno. 
!oi capturada' pelas tropas aliadas -
confirma oficialmente o general Eis 
sen~oi:-.- ,e.1n seu comunicado de hoJe. 

A 140 KILOMETROS. DO RE!t/0 

SUPREMO Q. G, ALlADO, (Reu-
terá) - 41 A nordeste de Giessen, nos

·'soS ·elementos couraçados captura1n 
Marbufg e alcançaram Anouneburg, a, 

lÚ qul!om·etros além do Reno, no lés
te" · - d·iz, o comunicado oficial alla. 
do da hoje. 

1,·; 

SS KILOIUETROS· E)I :.J:4. HORAS· 

SUPREMO Q.' G •. ALIADO, <Re_u.' 
ters) - Uma unidade .aliada, em in• 
vestida ao norte, avançou 88 quilô• 
metros nas ultimas 24 horas, para al

cançar um ponto a 16 quilômetros ao 
sul de Paderborn" ;_ Informa o co •. 
munlcado de hoje. 
ATRAVESSADA A. FRONTEIRA 'EN
TRE A HOLANDA. E· A ALEMANHA. 

LONDRE, (Reuters) - Tropas ca •. 
nadenses atravessaram a fronteira da 
Alemanha 'com a Holaf\da e- livraram 
Anholt de soldados· inimigos. 

Os canadenses continuam no seu 
avanço. 

LONDRES, (Reutérs) .,.. Poderosas 
tropas canadenses atravessaram a 
fronteira. da Alemanha com. a. Holan. 
da, limparam Anhçlt, a léste de Em·· 
nerich e avançaram de. 10 a lZ qui-

A Q U E D A D E D A N I Z lG 
Ocupado pelos russos o 

do Baltico 
grande porto 

l!:STOCOLMO; 30 (REUTERS) 
Dant3lg ca.lu em poder do Exercito Ver
melho - anucla. a agencia. =i.5ta D 
N. B. 

CONFIRMADA A NOTICIA 

ESTOCOLMO, 30 (REUTERS) 
O comúnlcado oficial do Alto Comando 
alemão admitiu a perda de Dantzig, 

. TOMADA DE ASSALTO 

ESTOCOLMO, 30 (REUTERS) 
A radlo em'J.,:;ora. d8l5ta capital Informa 
que Dantzlg fol tomada de assalto µ&

las · ~ropas . soviet!cas. 

ORDEM DO DIA 

A bandeira nacional polonêsa. foi 
hasteada sobre Dantz!g. 

Durante a lufa pe!1;1, posse, de, Danfz!g, 
nessas tropas aprl,sl9naram . ,mais de 
10. ooo soldados nazistas. As me$1llas for
ças sovietica.s tambem captura~m. 140 
tanques e canhões automaticos; 358·:.pe
ças de artilharia., 45 su!)marinos . e ou
tros abundantes armamentos . e. equl~
mentos de guerra. • 

HASTEADA A BAND~lltA, POl,ONESA 

MOSCOU, 30 (REUTEa5) =·A ban• 
deira nacional polonêsà fol- hasteada ho.: 
je sobre Dántzlg - anunc:lou, Stalin, na. 
ordem do dia referente ao novo· e ·gran
de feito das tropa.s vermelhas.,-, 

JOme:tros-- ·a, noroeste,. sobre .solo .da. 
Holanda - informa hoje um Tâdlo 
holandês sob, controle aliado. 

. • CAPTURADA UMA. ALTA. 
PATENTE 

COM 'ÀS FORÇAS DE PATTON, 
(Reuters) - Numa "varredura" leva
da e erelto pelos soldados do· IIIo 
Ex.rcito dos Estados Unidos, ontem, 
quinta-feira,, foi capturado um oficial 
alemão da: mais al.ta patente. 

COM. AS. FORÇAS AO IU 'EXERCI
TO, , (Reuters) - Utn oficial da mais 
alta pitente foi ontem aprisionado .pe. 
los. soldados do general Patton •. 

Esse · oflciâl, cuja identidade não 
foi ' à.inda. revelada, é, . presumi velmen~ 
te, ,um: dos grandes cabos de guérra. 
alemãe·~ ,eni opéracões _na frente ocl
den~al' súa ccaptul'.a <i um indicio claro 
de·. q111l.o avassalador· é a atual ofen
siva .das forças americanas ·no· setor 
do III :.exercito.-

At PROÓURA DOS ALIADOS 
LONJ;)RES, (Reuters) - Os pilotos 

alladosde i-econf:J.ectmento estão infor
mando. 'qµe. milhares_ de alemães fo. 
g~'tl fie~9rdenâdamente pelas estradas 
Qll,e levam para leste segundo um des• 
ses, 'ob'se.rvad,ores, "dezenas de milha
res · désoldadós alemães, Isolados "de 
fato" pelas penetracões aliadas, estão 
a procurá. de tropas aliadas a quem 
possam · render.se" . 

KASSJ!:L ;\MECADA.. 
ESl:.OCOLMO (REUTERS) - AS 

tropas aliadas ,'alcançaram Rad Wil
dungan;' a 30 · qtillometros apenas a 
sudoei:;te· da grande cidade e· Impor
tante· .foução ferrovia.ria e rodo.via• 
ria de Kassel - é o que diz ·o pro. 
prlo ºcomuniéa<io oficial· de hoje do Al
to Coinando .Alemão. ' 

Je. SA.TISFATO;RIA ·A. SlTUACAO NO 
RUHR 

SQl>.Rll)t,Iô Q, G. ALIADO (REU-
0:ÇEÍ\S) :-- «;A_o n·ot,te do Ruhr as for
ça:s ' a).jada.s · <>ontin uavam a. .. fazer 
bo.ris 'prog.re~sos, ' em seguimento a, 

sua. i,l"upçito _.procedeu te da cabe.<]a de 
pont.e,, .. sol;)re 'o Reno" .. ...,. informa o 
com,unfoa'do' .oficial ·de .. hoje do gene~ 
r~l·.,:Ei)ienhower.- .. 

Faianças 
cir:nanient_ais 

,,·crà.quelée" 
Seleta e ·variada _tQ1eção d_e ,obje~os de 
adôrno . em cujas ' formas predomina o 
estilo cl~sid>~ bonitos motivos decorados 
à mão. 

·vASOS.,... ANFORAS--BILHAS-JARRAS 
CAIXAS PARA PóS ...;... PRATOS DE PA" 
REDE . CASTIÇAIS BOMBONIERES 

Exposlgão nas balções da loja 

Suceasqra · dei MAPPJN STORES. 

~ ordem do Exmo. e Revmo. Senhor 
Arcebillpo Metropolitano' cómunfco, · óóm' 
grande pesar, ao Rvmo. Clero e fieis des
te Arcebispado, o falecimento do Exmo. 
e Revmo. Senhor Dom Henrique .cesar 
Fernandes Mourão, multo digno Bispo 
Diocesano de Gafela,ndia, ocorrido às 21 

deu:se a sua. .Sagração Episcopal .l~ju
bllafain-se os seus compan1te!ros com --a;: 
honra. bem merecida. daquele iseu Ir•-. 
mão, mas· ao mesmo tempo viam-se pri
vados de wn dos. vultos mais salientes 
da Congregaç!io · Salesia.na no Brasll. · 

MOSCOU; 30 (REUTERS) - l!: o que 
se ségue o texto da. segunda ordem do 
dia de hoje, publicada pelo marechal 
stalfn o ·dirigida. ao marechal ROúosso
vsúe.:. 

As_ tropa.s do II,o Comando da Russla 
Bránca cómpletaram o desbaratamento 
do grupo de forças alemãs de Dantzig e 
hoje. tomaram de ~Ito a c!dade-for
.tEJ,l~zà,, .que -é -tambem imQ0rtante ·por-· 
to e base· naval de prhne\ra 01·.JP.m do 
B.altlcl). 

DANTZIG 1'0~0 DA DISCÔ},tDJA.'' 

LONDRES, 30 (REUTERS) _:Kpro-. 
pÓsito da ocupação, 'de · .Da,nlzlg pelos 
russos, anunciada. em'"comunicação do 
alto comando aJl:!mão, observadores des;. 
ta capital assinal!m o ,,!i)SA!fi,Çá<i<> dêssa. 
importante vitQrla. aliada é. ressaltai:n 
que Dantzig, em fin,s-d_e. ~goªto de 1939, 
servlu de pretexto aos alemães para. o 

C:RUZADA A FR ONlEJ;R'l, lUSIR1ACA 
· horas de ontem (29), no Sana.tor!o ,San

ta. Catarina, desta Capital. 
O ve~do e estimado' pre'lado'nas

ceu no Rio de Janeiro, a 28 de novembro 
de 1877, Santamente educado desde ~
mais tenra. idade pelos seu.s progenito
res Victorino Pereira Mour!io e, D. Ma
ria Vitoria Fernandes Mour!ic, estudou 
sucessivamente em varlll,s escolas parti
cularei; da Capital- da. Republica Indo 
concluir seus estudos de humanidàdes no 
Coleglo Salei;!ano Santa Rosa, de Nite
rol. Aos 17 anos, sentindo-se chamado· 
por Deus para a. vida. sacerdotal, entrou 
-para a Congregação saleslana, tendo 
vestido o hablto talar a 1.o de abril de 
1894, e professado a 4 de outubro do 
mesmo ano. 

Frequentou a. Universidade Gregorla• 
!la, em Roma, de 1894 a 1897, onde, 
após um curso brilhante, doutorou-se 1:m 
Filosofia, não podendo por motivo de 
molestia continuar o curso teologico, que 
veio concluir no Brasil. 

Recebeu as primeira.'! Ordens Meno
res no dia 18 de novembro, Olacona.to 
em 23 e Presbiterato em 30 de novembro 
de 1901, 

Terminados os estudos, encetou uma vi
da laboriosa. e proficiente no vasto cam
po da Congregação Saleslana, onde 
ocupou muitos e importantes cargos. 

Antes de ser sacerdote, desde 1898, foi 
f}rofe.s.sor' e Prefeito de estudos das Es
colas D. Bosco de Cachoeira do Campo, 
·quando Ginas!o equiparado, e ai conti
nuou até 1904, 

Seguiu então para Lisboa, onde, por 
um ano, foi Redator do Boietim Sale
siano português. De regresso ao BrasU, 
foi sucessivamente Diretor Espiritual, 
Prefeito de estudos e . Vice-Diretor do 
Glnasio s. Joaquim de Lorena., 

De 1908 a 1924 ocupou o posto de 
membro do Alto Conselho Provincial da 
Congregaç!io Salesiana no Brasil, cargo 
de suma import.ancla. que desempenhou 
sempre com a maior competencia. 

Em 1914 tendo-se mudado para La
vrinhas a ·Casa de Formação, onde se 
preparam e fortalecem para uma vida 
santa de trabalho os novos salesianos, 
foi para ali envia.do éomo Vice-diretor, 
de onde saiu para ir dirigir o Liceu Sa
lesiano de S. Paulo. Tinha. ent!io este 
estabelecimento de ensino 300 alunos 
internos e 350 externos, · 

Operou nele com espantosa. atividade 
grandes transformações e importantes 
melhoramentos. Construiu o grandioso 
edificio que hoje se admira, além do que, 
foi introduzindo tantos melhoramentos 
que ao delxar o cargÓ de Diretor,. o Liceu 
tinha. 725 internos, 600 externos, 250 
alunos de aulas noturnas e 150 do Curso 
Profi.ssiona.l, - ou sejam 1. 725 a.iunos · 
pelos diversos cursos: primarlo, secun
daria. comercial e profissional. 

Enfim, fez do Liceu Coração de JesQS, 
o maior coleglo Salesiano do. Brasil. 
Na frase de todos os Salesianos e alu
nos que acompanharam o desenvólvl
. mento da. sua. grande atividade "foi 
Monsenhor Mourão quem fe3 o Liceu". 

Terminado o sexenió de direção do Li- . 
ceu Coração de . Jesus, fol enviado em· 
missão ei;pecial ao Ceará e em geral 
aos Colegios do Norte. 

como Diretor da casa de Lavrinhas, 
edificou em poucos meses um belo .pa
,-ilháo e operou radical transformação 
na grande terreno que circunda.. o co
legio. 

Aos 2 de abril de 1924, foi nomeado 
Administrador Apost.olico da. Dioce~ de 
C?iml)Qª• ~ ªºª 18 tl'I C)llblhm .dJ# ·WIA 

: Ao tomar posse solenemént.e da no:va 
IJlocese de campos promete do fundo 
d'allll& to.do o seu esforço, ,toda a. 11ua. 
a.ima. li c()ração de ~postolo em fi,.vor d~
que1e · · povó q,te, pelo Supremó .. ~tor 
d... IgreJ.a, lhe · fôra confiado. ~ra. sal
yar e' guiar à .vida eterua. li; si prometeu 
melnor o fez. 

· Apenas dois me.5es depois .da. tomada 
de posse Iniciou. a Visita. Pàstoral que 
com pequenas' interrupções ,se estén,deu 
até Janeiro de 1925. Visitou a grande 
DioceS€: todas as sull.S Paroquiru; e. al-
gumas capelas das mais !mporta,ntes. 

Fundou o Colegio Nossa. Senho1·a Auxi
liadora, dirigido pelas Irmáli Salesiana.s, 
qu'e fol inaugurado a 2 dé março de 
1925. E a 19 de julno se publlcava o 
primeiro numero do novo semanar!o por. 
ele fundado, " A Verdade'',,. que veio 
com grandes frutos, instruindo e pro~ 
moyendo o bem no melo do povo cam
plsta. 

Ao mesmo tempo tratava. de re_fônnar. 
um ve!h.o edlficto para o novo semlna

. rio Episcopal. Adquiriu e poz em · pleno· 
funcionamento o Coleglo Bittencourt, 
transformado em U!oce.sano. 

Demoli.µ a velha.· Sé e reediflcou a so
. berba catedral · de Campos, joia arqui

tetonica, que consagra o seu episcopa.
d~. 

Em 1936, o Santo Padre Pio XI, de 
abençoada memoria, confiou-lhe o ama
nho' da Diocese . de Cafelandia, · em su
cess!io do Exmo. Sr. Dom Atico Eusebio 
da Rocha, Arcebispo MetropCJ!lta.no de 
Curitiba, cuja. extens!io ultrapassa trinta 
e clilco mil quilometres quadrádos, em 
que os habitantes orçam por um mi-· 
!hão. Nove anos de grande e dlutllfuo 
Iab<Jr. Multiplicaram-se as paroquias 
e com elas a vida religiosa. Eram dezoi
to: hoje quasl cincoenta, com mais de 
duzent'as capelas. ·Percorreu, em 9 lon
gas. e afanosas visitas pastora~. toda a 
Diocese, a:lcançando, assim, o,s mals 

· afastados nucleos de população. Orde
nou a edificação de novos templos, re
sidencias paroquiais, além do bem 
ll,llenso presta.do às almas na pregaç!io 
aposto!lca, assistencla religiosa e aç!io 
social beneficente. 
Educador emérito, dedicou s. Excla. soli
citude e carinho ao mágno problema 
da educaç!io. O Colegio Diocesano de 
Llns e · a Escola Normal, o Colegto Mu
nlclpa:l de Tupã e outras !denticas !)li
.eia Uvas nas paroqui8.$, são obras de sua 
visão, esforço, sacriflcio e patrlotLsmo. 

Realização não. menos grandiosa. é o 
semtnario Diocesano, ein Lins. Cumpria 
assegurar obre•ros pa.ra o minlsterio das 
almas. Surgiu então, magnifico em suas 
linhas coloniais, o edificio, 

Não . conhecendo fadiga. seu espiri
to empreendedor, ultimava ,agora os 
pl'eparativos para. a. criação. da nova 

· Diocese de. Marilia, circunscrição ecle
s1,astica que abrangerá.· a zona vasti.s
s!ma. e riova. da alta Paulista. 

Em. melo desta.'! a.postolicas ativida
das e depois de ter consagrado longa. 
e preciosa vida em· bem da." :Igreja e 
da Patr!a, volta par,. · o seio de Deils 
para receber a recompensa. . éterna. · 

· Os .. venerandos · despojos ene.,,,ntram
se, em camara ardente no . Liceu. do 
coração de Jesus, desta éapltal, de
vendo seguir pa.ra. éafeland!a, 2.a fel- · 
fa proxima, onde serão !nhumados, na 
Catedral .Diocesana .. 
· Associando-se ao luto da Diocese de 

Cafelandia, o Exmo. Sr. Arceb·isl,'.>o .Me
tropolitano recol:tenda. à.5 · fervorosas 
preces do Re'v1no: 'Clero e fieis a. piedo
:sa , almâ. do virtuoso prelado. 

São .Paulo, 30 de ~ço :de 1945. 
conego . Paulo Rolhn -Iioitrelro, 

QA~~~l~- ··4Q· Ar~~~ 

. ,.,-:· 

.ataque à. Polonia. l)a~t3tg, foi;" poi'tãh- · - ., " ··-·,· 
to, a. causa. indireta. da conflagração . A. 
atual. 'QUlLOMEtROS DE VIENA,- BRA:flSUAVA--AMEAÇADÀ 

NUKEMBERG AMElCAÓÃ-

" Nuremtérg· foi outrora um importante centro de ·propaúnda 
na-;is.ta: Fói nessa cid~de que o Fúehrer. prodamou ,o_s_ fafnc;isos 
prindpios racistas do nazismo. Nosso cliché apresenta um aspecto 
'i:le-uma. ~sEefaçi;ilar; mcqifü.Hª<JQ nazista em, ~urelriberz.; 

MOSCOU (REUTERS).,.... Tolbuckln, 
depoj:, :de·,atjnglr· íL froµteira. da'·Aus
tr!la.1· a,o sui' ·do lago NeuijJ'e!Íler, . des
f~~h?ll ítoJ~- veMros1s~1mo !!,taque so

.lli:11 Wiii:11.ér :Neustadt, sltÚ!!,4a --a. 43 
~iH~m~ti·()~ ~.~ ~!11 d~ Vien~-

... CO~f'l'.lt\UAD.4., A l'iO'l'ICU .. 
·.MO$CQU ,(l?:EU'I'ERS)· -'- Confirma

,·:sei.p,ls.tà. ;.:,a,pitàl ,que o :grosso das '.for
. g;,;_;;·<de ,_'folbuckhln, o. marechal so

viético, se, encontra apenas a pouco 
ma.is, d.,, ·,50 :ci.Úllomet.ros de Viena, a 
g:rande capital -dà.,Austria. 

A ,'1'2 Qll'lLO~{ETROS DE· VIENA 

MOSCOU (REUTERS) · - Depois de 
alcançar ·a. trónteira austríaca ·ao sul 
do lago Neusiedler, o marechal· Tol
bu'ckÍn •.está.' efetuando no momento 
po:deroslssrmo avanço sõbr.e Wiener 
Neustaiit, a· 40 quilô1netros · apenas de 

' distiin'c;Ía," e ,' está 'í'nves'dndo'' simultà
neaniente con'tra ambos os, Hancos 
ale.mães ~m ~elocidade máxima. Wie-

·. ner Néustàdt, que fica a 43 quilemo
t,:os díretame-n te · ao sul. de viena, é 
itnportante centl'O industrial e de CO

inuniéaçõcs, possuindo as grandes 
fabric'as· dé · aviões ":r.Iesserschmidts", 

· ·as' qUa.is r'ora111 •frequentemente bom
bàrde'a.das. 
. A. leste da· extremidade setentrional 

do lago Neusledler, os vermelhos es
tão·· lançando · rapidamente uma outra 

. :torça. pesada s.oviética, que toma po. 
slção para o avanço através do corre
dor iie · B·ratlslava. Neste ponto· os 
russ·os !oram a~sinatados pela . ulti
ma :vez· já rentes á fronteira e a 7ll 
qtiilométros de Viena. 

ORDEM DO DIA 
MOSCOU ; (HEU'.l'ERS) .. _ É a se

guinte a ordem do dia baixada na 
noite de )loje pelo marechal Stalin: 
•· "As. U·o'pas do II Comando Ucrania
no,·. tendo . passado á ofensiva !Órça-

. ram a travessia do rio Hron e· do rio 
Nitra (Neutra), quebraram as defe
sas alemãs das margens ocidentais 
desses· rios.: avancaram 50 quilometros
e · capturaram as cidades de Komar~ 
no, Nocle, Zamky, Vrable, Suramy · e 

.Konjatide, poderosos · pontos fortlfi• 
!lados· alemães · na direção de Bratis. 
lava. 
., ~onJatice encontra-se a 48 milhas a 

leste· de .BraUslava. Sur'!,ny .fica a. S 
mi111as. ao . sul de Konjatice e. a 50 de 
Bratísla.va. 

PETAIN SERÁ JULGADO EM 
MAIO PROXIMO 

'PARIS (REUTERS) - o julgamento 
·c10 marechal Peta.ln terá inicio na se
g~da metade ,de .maio proxlm~ -,- se
gundo ' informam· clrculos .. autorizados 
desta capital. A. comissão de inquerito 
nq~eáda. para estudar o caso, coi:nple· 
tará, dentro em pouco seus trabalhos. 

· 'teve ela que exa1111nar centenas dEI 
cabias· éOnterido documento,s, aban'd,ona, 

. dqs. ~lo g?".e~110 de Vichy. , · 
, .Desde.a. llberta.ção. vêm os. ju!T,es exa
mina.ndo,o conteudo de um cofre per• 
tencénte ai· Petain -e que foi encontrado 
a;PQS a partida..- de:;te com destino à. Ale• 
m~l!Jla.. . . . 

·'!'Oda. a; correspor.dencla -entre· Petain 
· '0' · seus mlnLstros e colab<Jradores foi 
ana)fsada; bém'·como documentos rela

, tlVOS'atlS 'éóntaétos de Petàin com' gru.,; 
•. -,21i' iWÍ".1)ªcl9PM'f, -~§ !l&, ~ena. 

Komarno, ,_PaFte .'d~ Kom.aron e si- . 
t'Uada. na. margem ·. norte'.- do Dan u ~o, 
sendo qne e$ta ~ltlnfa. cidade ;14,:,~e ', 
acha em poder dós russós, clista. '56 
milhas de Brati~_lava 'e 4o, cl~".!}uM~ 
pest,a noroeste. V:rable: -está/, sítti~d,a. 
tambem a cerca .de·'5s', mil1Ías. ·de -Bra;. · 

·:... .. '': 
tislava'1

• 

ZALAGERSZAG E'·CZEJSSTit1iJG 
OCUPA;J)As.-:· 

MOSCOU (REUTJ:,~t:f); __ A o(ensi_. 
'va do Exército Vermelho~'a·-oeste do-, 
lago Balaton, na Hungria, teve co
mo resultado a caµtui:a ·,das cidades 

Federagão dos Circulas Up~~: . · 
rarlos do Estado de s. Paulo· 
Pedem-nos divulguemos: 

A Federação dos Circulos Opera.rios do 
Estado de São Paulo, avisa aos socios dos 
diversos Círculos OperariQs a. ela filia• 
dos, que, do dia 3 de. abril em -diante; 
todos as terças. e ~xtas-fe!ras, das 15,30 
a.s 16,30 horas,. o Dr. Hildebrando Tho
maz de carvalho, especialista· de cr!an• 
ças, dará consultas· da. sua .especialidade, 
na. sede da Federação, à rua Formosa., 
91. 

de· Zàlagerszag, e C;iesstre~ - anun
cia. o ma~é~hal':~ia:ii~ esta noite, em 

\tefclliÍ:<1-' orde:in. 4:0 di.a de hoje, 
·-4,. ·,Nde!11, que, é. dirigida ao m~re• 

:c11.\it'·'Tolbuckl1iJJ, coriiandant.e da. a.a 
· tiénte'·itàiiana'.,. diz i1nda: 

"Xo '--mesmo · ·. tempo; nossas tropas 
operando confo'ntamente .com 8.3 for
càs bulgaras, ,quebraram as de!~áas 
a.lemãs·:ao ·-su1'·ao lágo .Balat'ort,. avan. 
,caram ~(j quqe>metros 'e 'l)apturara.m 
as cidades de .Nagyba;,Qn, Boehuné e 
Nag~·atad e <luas oit~is· cidades, to
das poderosos 1:Írrluàrtes al~mães que 
pl'otegiam os acessos p~ra · a área de 
Nagykanizza". · 

OS NAZISTAS RECUA.li 

ESTOCOLMO (REUTERS) - A rá. 
dio alemã declara que as tropas ger
manicas evacuaram a sua cabeça de 
ponte sobre o Oder,. em Langenberg, 

· a: noroeste de Kuestrin, na noite de 
ontem,.- quinta .. fei~a .... 

A evacuaç-lo 'da vizinha cabeça de 
ponte· de Zehben, foi a·nunciada orl
te:m pelos alemães. 

BRATISLAVA AnIEAQ.4.D~ 
MOSCOU (REU'l'ERS) - As for

ças· ·;io marechal Maninovsky càptu• 
raram ,Nova· Íamky. que fica na Eslo. 
vaquia, a 80 · quilometros· de Br'atis
lava - anuncia o ·marechal Stalin 
em ordem .do dia desta·.noite. 

'1 

• 



O sr. João Alherto, chefe de Policia do 
t>istrito Federal, assinou a seguinte por
taria: 

"Consideral'ldo que imperativos de or
dem juridica impõem a necessidade 1:le 
assegurar a mais ampla liberdade a to
dob os cultos; considerando que os cen
tros espíritas em geral tem colaborado 
eficazmente com as autoridades policiais 
na ação repressiva por essas desenvolvi• . 
da contra os exploradores da credulida
dt:r publica, sempre que os mesmos in• 
fringem disposições de direito comum, re
solvo, usando das·at_ribuições que me 'con
fere o art. 200 do regulamento baixado 
pelo decreto 17. 905 de 2 7 de abril de. 
1945, revogar a portaria n.o 10. 194, pu
blicada em boletim de serviço n.o 237, de 
10 de outubro de 1943 ". 

? * * 
Como sabem os Leitores do ''Legiona

rio''~ nenhuma distinção real St, pode fa
zer entre alto e baixo espiritismo. Algu. 
mas praticas espiritas podem misturar
tse · com ritos afro•brasileiros executados 
apenas por elementos da . mais intima ex• 
traçã:o social. Esse mixto de macumba e 
espiritismo é sem duvida uma modalida
de espirita "baixa", isto é, utilizada ape
nas nas camadas mais modestas. Se, por., 
tanto, é isto que se entende por baixe 
e~piritismo, é próibido pela policia ainda 
mesmo que não tenha carater espirita, e 
pelo simples fato de ser macumba. E a 
portaria do sr. João Alberto nada nos 
adianta de novo. 

* * * 
Sejamos, pórem, mais largo em nossas 

conjecturas. Digamos que o baixo espiri
ti~i:no é o que se faz em mise_raveis tu
gurio:s, com invocação de e~pirito feita 
.para aliciar adeptos dos quaes se ~xtor
que dinheiro 'em seguida. É o curan-deiris
mo espirita, feito sobretudo para vender 
a bom preço "diagnosticas" -mediunicos, 
me:Zinhas, etc. Todas estas praticas s8.o 
proibidas em si mesmas, e ainda que não 
sejam aliadas a qualquer invocação de 
espiritos. Elas constituem tipicamente' - o 
exercicio ilegal da medicina. Ainda aí, a 
portaria do sr. chefe de policia nada uoi 
promete de novo. 

~ * * 
Se o baixo espiritismo não é nada dis• 

to, 1 o que pode ser? Está um grupo da 
pessoas reunido para invocar espirito~ em 
uma sala. Todos se sentam em torno de 
uma mesa, e começam a acompanhar o 
n1edium • .Finalmente, a aparição se ºma
nifesta", e começa o dialogo com as '"som• 
bi-as". De quando ~m vez, 2. mesa sobe, os 
c.opo~ "voan..'', o 1ustr~ ae agita, etc. Este 
é o quadro < vmutr/:c'je uma ~es~ao espi..nta. 
~rn que scn~,du pode _.l:ier, ualta" ou ··bai• 
xa" uma- sessão destas! 

Sé> há um sentido P().s~ivel. Se a me,a 
fo~ de jacarandá, trabilluicla a mão,. n~ .as 
cadeiras forem forradas :a.. seda ou a da
masco., se o lustre for de cnst.;:11, o cspin .. 
tiarno será ';lltv"« Caso contrario, 11erá. 

~ * ~ 
Ora, esse espiritismo será reprimido 

ctuendo "baixo". Pode fazer mal aos ner
vos., causar loucura, ate., etc. Será que os 
ricos não têm nervos, não podem ficar lou
cus? Será que o ouro é vacina contra Q 

yirus do espiritismo? 

$ õÍ>J * 
o fato é que não ,conseguimos desco-

6rir quaes os "imperativos juridicos,, ale• 
gados pelo sr. chefe de policia. O mais li• 
beral e tolerante dos países poderia pro
mover contra o espiritismo 11alto,, ou ºbai• 
xo" uma campa~ha sem tregu.,as, , funda, 
do simplesmente no que OE: mais solidos 
e indiscutiveis dados cientificos nos per
znitem afirmar sobre os efeitos danosos do 
espiritismo. 

* * * 
Se discordamos do sr. che(e de policia 

eob este ponto de vista, não podemos dei-

_( Conclue na .:.• pa.g.J 

Celebrada em Washington a 
festa da coroação pontificia 

Foi tributada em Washmgton ao 
Soberano .Pontífice uma homenagem 
reverente ,e entusiasta, ao comemorar 
Q mundo o sexto aniversario da co
roação de Sua santidade, o .Papa 
l'io XII. 

O .Exmo. e Revmo. Mons. Amleto 
Giovanni Cicognani, Delegado Apos. 
tolico nos Estados Unidos, rezou uma. 

Missa. Solene que pelo .l'apa se cele• 
brou no Santuario .Nacional da 
Imaculada. Conce1cào, no campo da. 
:Untversidade Catoltca ola America. O 
nmo. Mons. Francisco Lardone, dt. 
:retor da, .Faculdade de Estudos .l!.cle. 
;slastlcos celebrou o Santo sacr1r1c10: 
pronunciou o sermão o Exmo. e 
:Revmo. l\Ions. lllartin J, O'~onnór. 
BisPQ Auxiliai· de Scranton. 

( NUME~Q AY_ULSO 
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OS COMUNISTAS ÀS PORTAS D'E VIENA OS EFEITOS' DA GUERRA NA MISSÃO DA NOVA GUINÉ 

A Prefeitura Municipal de Viena é um dos belos edifícios dc1 cauital austriaca. 
. Vi~1ia, amiia metrc,pole cio Sacro I~1perio Romano. Alemã.o, é conhecid.a yor sua.s 
igreja.&., J?;l.lados, .• bih.Ji9tes~s .. ~-in.t1se4s., ,:A.;P~Í'Í~e,pc.i.:é<list,a,p.c.i<1,._ .. dt1::.caüitaJ;JJi::ii;'.tfú>!1J1:i:i,¾,Q ,c'aHtl.o,: 
de Schonbninn. o Vúsailles vienense: . A\:atedral dé Santó Estevão é dos mais veneráveis mo~ 
numento;i da cristand~.de. 

Formulan~o~ a•·dr·ntes votos por que Hi,Hrr ersse quant0 antes sua crimin0sa re,iit('ncia, 
para ev;tar o ~'hu d,:; Viena e a possivel mina Jus inestimaveis monumentos da glorio~,1 ca
pital dos Habsburgs. 

A QUESTÃO POlONESA VISTA PElA IM

PRENSA CATOllCA AMERICANA 

é tal que, se a Inglaterra tivesse :feito 
em 1939 o que está fazendo agora, pro• 
va·:eln:rnnte, não teria havido guerra". 

O editorial do "The New York Sun" 
diz: "estando tão longe de satisfazer a 
Polonia em seus direitos, a exposição de 
Churchill lança a Carta do Atlantico en· 
trn os objetos imprestaveis". O jornal 
inglês "Guardian of Manchester" per• 
gunta: "é o preço da ·amizade Russa a. 
negação da Carta ·do Atlantico ~" 

Pestrwaa essa missa.o' que tanto ,custou à Congregaça,o <lo Verllo DiyinQ · -· i\Ussiónatios mortos e desaparecidos Auinio inconcusso 
Trap.screvemos de "Ação Missiona. 

:ria", boletim publicado pelO "Centro 
:r.Iiss/ónar.io" da Congrega.cão do 
.Verbo Divino, em Juiz de l"ora, as 
,;eguintes noticias, coligidas pelo 
:Revmo. Pe •. Francisco Markert, S. 
Y. D.; 

}!á . cerca de· 7 anos partiram de 
Techny (onde ,·fica a casa matriz da 

'S. V. D. da Amerlca. do Norte) va. 
rios missionarios em. dem·anda da 
distante missão de Nova Gúlné, na 
Oceania. Por ocasião da despedida 
ouviu.se um dos que ficavam, dizêr, 
brinc~ndo, a um misslonarlo, á gui· 
:;;a de consolo: "SI por · um lado a 
sua missão é dura e rica: em sacri
fícios, por outro lado. o sr. tem a 
-vanta?"em. de estar salvaguardado 
nela de uma· guerra, o que provave!. 
mente nã.o acontecerá conosco aqui 
no Ocidente". O .missionario e .os 
que o rodeavam concordavam. 

E como eles se enganavam! A 
guerra com toda a sua cn1eldade vi. 
sitou tambem aquelas plagas, des
truindo toda aquela vasta. missão 
fundada em 1896 e mantida á custa 
de· fàdigas· e ·sacriflcios sem conta. 
Nada mais ficou das aldeias, Igre. 
jas, . escolas, plantações, fabricas, ofi. 
cinas e de quanto os,.mlssionarios ti
nham feito para a civilização dos na
tivos e sustento da mlssã.o. 

E que dizer dos missionarios mes• 
mos, dos Padres, -irmãos e Irmãs? · A 
uns a guerra· expulsou por meio do 
flagelo inimigo, o japones pagã.o, a 
outros assassinou friamente, a mui"" 
tos dos quais depois de inhumanos 
suplicios, ou quando menos, expondQ• 
os com Lmperdoavel leviandade · á 
morte sob ·as balas dos aviadores 
americanos. 

A. F'UXDAÇAO E PROGRESSOS 
DA IIIISSAO 

O quadro geral das destruições ope
:tadas nessa vasta missão, é o de uma 
das maiores cata.strofes que jamais 
caiu sobre terras mission.arias nos 
ultimos .tempos. S6 <iu.em está em 
ém1stal),te contacto com a o.bra das 
mls.sõas e com os missiona.rios mes
mo,; é que pode fazer. Idéia dos imen
sos trabalhos e fadigas e dos lnuine. 
raveis sacrifícios tanto pessoais co. 
mo financeiros que custou o estabe. 
lechnento 'dessa missão. 

· Q•,.<indo · os· nossos m_issi.onarios co-
111~,;ara1n a i:nissão ·e.111. Nova, (¾ij,l_né •.. 

; enciítitraram . apenas mna terra. na. 
. êi'iíã.í''à:tê'~irt'it·0s&-"hiii:"oií'o\ftrôi bi-à:'ri;_,. 

completo e cruel sentido da. palavra, 
os numeros que aqui apresentamos 
dão iima lmágem desse Quadro s_i• 
nistro, 

Enquanto foi possivel saber, mor .. 
tós direta.mente pelos japoneses fo. 
ram só um l'adra e um Irmã.o; 3. Ir. 
mãos e uma Irmã morreram como 
J)rislonelros dos japoneses; por . oca• 
siã.o do transporte em navio niponl
co dos misslonarios presos foram es. 
tes alvo dos aviões americanos, que 
em poucos minutos mataram · um 
grande numero, ferindo a outros tifo 
gravemente. que vieram a. falecer 
pouco depois de chegados á terra. 
Pereceram assim de urna vez 65 mis.· 
sionarlos, entre os quais l Bisoo, 7 
Padres, 14 Irmãos e 33 Irmãs. Dos . 
feridos 86 conseguiram restabel&c&r
se, mas muitos deles danificados pa
ra o resto da vida. 

Alem disso !az mais de um ano 
que desapareceu o outro Bispo cotn 
60 Padres e Irmãos e um grupo de 
Irmãs. Nã.o foi possível descobrir• 

lhes: os vestig.Ios, o que fa:1: supo!" · 
· terem tambem eles perecido, seja,· · 

nas mll.os, ;seja nas eni,;ovias · do11 
nipões. 

Por ora ainda nos ê Impossível dal'!. 
um• quadz:o completo dessa ca.tastro. 
fe em todas as suas consequencialf 
para a, missão da Nova ·Gunié, prin .. 
cipalmente no · que lhe concerne ao· 
futuro. Mas mesmo. assim sabemos 
que. a missão está· arruinada • . o. amor 
porem dos misslonarios para com· a; 
sua missã.o e o seu entusiasmo. para. 
com ela, estão longe de terem sido 
extintos. Jê, estão ocupados de nova 
com os planos de regresso e de res-i 
tauratã.o íla missão, 'l'ara seu· con'so,, 
lo e grande alegria já, partiram de 
Techny na. America do Norte 20 jo. 
vens mlssionar!os S, V. D. - todo11 
eles voluntar,jos - em. substltu!çãi> 
de s.eÚs Irmã.os falecidos e que 'tã<> 
belo e glorioso exemplo lhe· legaram 
de como se combate e se morre pelo 
triunto de Cristo e .a. salvação datf 
almas do paganismo •• 

• 

Distintas figuras do Clero Ameriéano· 
hospedes do · Exmo. Sr. Arcebispo 

Viajando em av1ao da "Pan Ameri~ 
can Airways", que aterrisou no Cam

·po de Congonhas ás 9 horas e 15 che
garam sabado a esta Capital; Sua 
Excia. Revdma. Dom. Edwin Vicent 
O'Hara, Bispo de Kansas City, Estado 
de Missouri, e o Revdmo. Pe. John E. 
Friedl S. J., figuras de destaque no 
episcopado e no clero norte-america
no, que vêm a São Paulo a convite de . 
D. Carlos Carmelo, Arcebispo metropo
litano, assistir o início das comemora
ções do bi-centenario · desta Arquidio
cese. 

A fim de receber os ilustres visi
tantes, estiveram no Aeroporto, D. 
Carlos . Carmelo de Vasconcelos Mota, 

,Arcebispo Metropolitano de São Paulo; 
Padre Lionel Corbeil, C. S, C.; . Ceeil 
Cross, Consul-geral dos Estados Uni-

dos em São ·paulo; Snr. John Hubnet;. 
adido · ao Consulado norte-americano; 
uma comissão de religiosas norte-ame
ricanas, da Ordem Terceira Regular. 
Franciscana ·e outras pessoas gratas. 

O Exmo. Revclmo. D.·Edwin, O'}lara. 
em rapida · palestra com o redator da 
"Agencia . Nacional." declarou vir do 
coração da Americã: para o Brasil,. pois 
a sua Diocese . de. Kansas City se acha. 
a meio caminho entre os oceanos 
Atlantico · e Pacifico, , exatamente no 
centro do território norte-"americano. 
Sua Excia .. mostrou.se encantado. com 
a hospitalidade brasileira, e pelo fato 
de ser recebido nesta Capital . por p .. 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mo
ta e por suas patricias, as freiras nor .. 

(contmua oa. 2,ª par,) 

Bl·CfNTENARJO .DA DIOCESE· DE S. PAUlO . 
f •-;- ;,- •' C,l' 1 ~~\:,,~•' •"' 1,, • T:-4~: •' ,• ,,4.,~- ....,- ~ • • }-u"I,,;',,_ 

Preparam-se solenissimas co111emorações ·do bi-centenarfo,· aa:' 
criação ciu bispado de São Paulo. Duas importantissimas datas 
cornrlct2m o histur:rn 2f'.•)11t.::cime1Jto: 2z d,: abril de !745, assina.• 
tura do decreto pelo rei D. Jo:tú V, e ó de dezembro de 1745, assi• 
natura da bula de confirmação pelo Papa Bento XIV. 

Lembrando a primeira fase haverá <J.S seguintes comemorações::! 
- Dia 22 de abril, às 10 horas, na Catedral provisoria, missa 

celebrada pelo Exmo. D. Gastão Liberal Pinto. e 
- Dia 22 de abril, às 20 horas, na Igreja de Santa Ifigenia, Catedral 
provisoria, "Te Deum", presidido pelo Exmo. Sr. Arcebispo D., 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, com assistencia dos Exmos, 
Srs. Bispos da província, Cabido Metropolitano, Clero, governo, au• 
toridades civis e militares e associações religiosas. Fará a oração 
gratulatoria o Revmo. Padre José de Castro Nery que dissertará; 
sobre "A piedade dos Bispos de São Paulo". 

Um vigoroso editorial do "The Catholic . Newsn 
A LÍÇÃO DOS ESTADOS BALTICOS fé 

co fora visto isoladamer, té neste ou 
naquele ponto· da praia. A grande 
maioria <l•,s n~.tivos ja111ais V'ira. 
aL1da.. um bl'a11co. ".Muitos eram ar1: .. 
cropõfai;os, todos, porem, jaziam na.s 
trevas do paganismo, do mais hor
ripilante paganismo que é possível 
imaginar. Nem ao menos uma rell
gi/io . não tinham, pois · não se pode 
classificar de religião o seu medo 
dos espíritos que os impelia a pres. 
tar culto a. estes da maneira mais 
grosseira·. A. sua língua marchava 
parálelamente ao seu grau de cultu. 
ra. b3.iXa e- primitiv.a como poucas. 
.Acresce que essa língua se subdivide 
em inumeros dialetos a ponto de 
quasJ cada aldeia. de umas cem pes. 
soas ter o seu modo Iiroprio e lnin
te!lgivel de falar. 

Dia 23 de abril, às 21 t's., ncr Instituto Historico e Geograficoà 
à rua Benjamim Constant, 152, sessão extraordinaria presidida pe!Q 
dr. José Torres de Oliveira, usando da palavra o sr. José Pedro,. 
Leite Cordeiro sobre "A vida e as realizações do primeiro BispQ 
de São Paulo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira". 

O jornal catolico norte-america110 

The Catholic News, de 23 de Dezembro 

do ano passado, traz em seu editorial da 

primeira pagina o seguinte artigo: 

A expos1çao do primeiro ministro 
Winston Churchill no Parlamento en 15 
de dezembro, na qual, criticou o gabi- · 
nete Polonês por não querer ceder em 
sua disputa de fronteiras com a ·Russ1a 
Soviética -!entro das condições propostas 
pela Russia, as quais, numa estimativa 
do próprio Primeiro Ministro, compreen
dem a cessão de um te1·ço da area do 
territorio Polonês á. Russia, provocou 
uma reação vigorosa e, por ve~es, vio
lenta entre os lideres e na imprensa dos 

, países aliados. 

O desanimo e a desilusão resultantes 
deste ultimo esforço para se. apaziguar 
a Russia foram aumentados ao envez de 
mitigados, pela sugestão do Primeiro Mi-

·nistro, que os polonesas s~ recompensa
rão tomando os territorios alemães a 
oeste. Tal ajuste é grandemente con
denado pois deste modo, "se colocaria no 
coração da Polonia uma bomba de 0.11plo
são retardada", a explosão da qual cau• 
saria inevitavelmente uma terceira guer• 
;ra mundial. 

A OPINIÃO DO SECRETARIO DE 
.lsST.\DO 

A cl"itica mais amarga ás declarações 
do Primeiro Ministro, em nosso país, foi 
feita pelo Secretario de Estado Stetti
nius, numa exposição na qual diz em 
parte: 

"O Governo dos Estac!os Unidos ba• 
te-se inequivocamente por um Estado Po
lonês forte, livrt e. independente, com. o 
direito indiscutivel do povo polónês de 

' organizar sua existencis. interna de acor
do com os seUs pdncipios. 

Tem sido norma, na politica dos Es
tados Unidos, que as questões i·elativas 
a fronteiras deverão ser postas de lado 
até o termino das hostilidades. Da m~s
ma form1., decla,:ou o Secretario Hui] em 
s~a carta de 9 de abril de 1944: "Isto · 
nã,, quer dizer que certas qµestões .não 
deva;.,1 e não possam ser assentadas nes
te interludio por meio de conferencias e 
entendimentos amiga veis". 
~ Prestando estas declarações, . o sr. 
Hull, íe-las baseado na carta, do Atla,1-
tico que foi assinada pela · Russia, .ln• 
glaterra e Estados Unidos, na qual se 
afirma: "Primeiro, as nações que a 
subscrevem não d~sejam aumentos ter• 
ritoriais ou de outra especie; segundo, 
não desejam efetuar trocas de territo
rios que não estejam conformes, com .os 
desejos livremente expressos dos povos 
interessados; terceiro,· respeitarão o di· 
reito de todos o, povos de escolherem a 
forma de governo sob a qual pretendem. 
viver; e desejam ver estabelecidÓs os 

. clireitos soberano~ e o .governo p1·oprio 
restituido áqueles que foram· dele pri
vados. pela força" . 

As dech1rações com as quais o Pri· 
meiro Ministro Churchill está exercendo 
g-,ande pressão sobre o governo .Polonês 
para a aceitação das p1·opostas .Russas, 
não pode ser interpretado como se \Sto 
fosse resultante ·de "con.ferencias e 'en
tendimentos amigaveis". Isto . viola to
dos· os p:incipios da Carta .do Atlantico. 
"Deve-se admitir com sinceridade". diz .o 
editorial do "The New York .Times", 
"este não é o modo de •e discutirem as 
questões de fronteiràs, de acordo ·com 
o que ficou estabelecido na ·carta . do 
Atlantico. Isto não é uma proposição 
idealista "feita de ·,cordo !OI" a vontade 
livremente expressa dos pnvos interessa
dos", E' um arranjo · unilateral, ·feito 
em Moscou nas bases .da pura ,.força fi•. 
sica". 

Edwin L. ,James, editor gerente do 
"New York Times" em seu artigo do• 
mingueiro refe,;e-se á interferencia de 
Churchill, de. modo que se o "Governo 
Polonês no exilio" em Londres não . se 
sujeitar ás in1posições d.e StàJin "o co
mité de Lublin "made in Moscou" t,o· 
mará conta do poder em toda a Polonia 
desde que' :Mr. Churchill afirma que bre
vemente todos os exercitos. russos esta· 
rão controlando todo o territorio polo• 
nês". Diz Mr. James que a idéia de 
Churchill é de "pondei-ar os valores, en· 
quanto que nós pensamos que seja· a 
formula de Washington que depois da 
guerra todas as regiões libertadas po· 
derão escolher livreme1,te o seu proprio 
governo. A questão que se ·pode propor 
é de quão livremente estes poloneses, 
que. se opuseram .á Russia, poderão esco
lher o seu governo. E se Washington de• 
sejasse a.certar mais este ponto, a ques
tão do futuro da Lituania, Letonia e Es· 
tonia poderia ser exposta com facilidade 

mas ser respondida com grande dificul
dade", 

O LtDER DOS TRABALHISTAS 
PROTEST4" 

William Green, presidente da Federa• 
ção Americana do Trabalho, em uma 
reunião no ~otel Commodore, diante da 
Conferencia. Americana do Trabalho em 
Assuntos Internacionais, da qual é pre• 
sidente, recebeu estrondosos aplausos 
quando, depois de expressar a apreen
são. acerca das no.ticias sobre a proposta 
e· visão da Polonia ·disse: "Ao iniciarmos 
esta guerra fomos inspirados por ideais 
nobres. e •altos propositos. Nós não ire• 
mos agora,. certamente, iniciai, a invasão 
dos direitos. territoriais de. homens e mu• 
lheres que vivem .em regiões que tanto 
lutaram· e sofreram •. E' :meu desejo, ·que 
a nossa propria patria diga "n.ão" áque• 
les. que desejam- a. divisão , do territoriO· 
Polonês." A .divisão de territorios na
ciQnais, quando e como aconteceu, "mos· 
trou o çaminho· de outra guerra.-~ que 
parecia. inconcebível". · · 

O congressista Donald. L, O'Toole es• 
creveu ao Primeiro Ministro Cliurchill 
dizendo que; a sua aceitàção da divisão 
da Polonia "estava abatendo. o moral do 
pensamento ~emoí:ratico do povo" e era 
"o choque ·mais desanimador para mi• 

· lhões de cidadãos dos Estados· Unidos". 

.Foi nesse estado que os nossos prl• 
:melros missiona.rios e muitos outros 
que com os anos se lhes S<,guira:n, 
f 1 . assim que eles encontraram a 
Nova Guiné. Como si não fossem su. 
ficientes essas dificuldades espiri. 
tua.is, tiveram os missionarios que 
arrostai· tambem com incomodos cor
porais: filhos que eram do norte, 
aquela regill.o legitimamente tropical 
fez entre eles a principio, uma ver
dadeira devastação, 

No entanto, em. cerca, de 60 anos 
de. aturado trabalho, o heroico ani
mo e o espírito de sacrlficlo genui
namente mlssionario daqueles ban
deirantes de sertão néo.guinense 
conseguiu aos poucos, com o auxilio 
de Deus pôr o.rdem em toél.o aquele 
cáos, passar por cima de todas ns 
dificuldades humanamente lnsupera
veis e ·os frutos não tardaram a apa• 
recer. A nova geração dos· missiona. 
rios comecou a, colher com alegria· o 
que a antiga .havia semeado entre 
Iagrlmas - e .Jagrlmas ·de sangue. 
A mlssã.o via-se, assim, finalmente, 
com 2 Bispos, e· com cerca de 100 
Sacerdotes, 100 Irmãos e 100 Irmãs 
missionarias. 

Depois da missão· se ter firmado 
ao longo da. Praia, numa. extensão de 
mais de mil milhas quadradas, fez
se n9s ultim.os anos um avanço das 
atividades missionarias· em dire,;;ã.o 
ao hlnterl,,.nd do pais, onde até então 
era desconhecida. Tudo prometia, 
assim, um periodo de grande flores. 
cencla. para a missão de Nova Gui
né, que i>1. saindo .aos poucos das 
prlm~iras dificuldades de iodo em. 
Pr.éendlmento na~cente. 

DESTRUIÇÃO E 'ltlORTE 

Eis, . .porem, que em vez do espern. 
do florescimento na calma. . e no. SOS• 

;sego de uma prima.vera, o que ve!u 
foi um horrivel temporal com a, sa. 

, raiva.da da destruição das· bomb;;,s · 
modernas, dos disparos de artilharia., 
de balas e. lanca-chamas. 

Em pouco menos de dois a.nos lá 
se foi. todo o nosso trabalho de qua. 
.,t melo. século, AS Igrejas estão re
duzidas a elnza.s· ou a ru!na.sf os 
ediflcios escolares <t o casario parti. 
lha.m sua. sorte; a,s copiuni!Ía.des cris. 
tãs estão ·4111persa.s. · · 

Mas º· :pe!or nesse 'temporal devl!,s
tador das. nuvens de. guerra. que se 

Dia 24 de abril, sessão magna da Ação Catolica, sendo oradorj 
o s,. Odilon Costa Manso em "Saudação ao Episcopado paulista"• 
O Coro Azul executará artistico programa. · · ., · 

Deverá aparecer na segunda quinzena de abril o livro "A ins• 
ta.lação do Bispado de S. Paulo e seu primeiro Bispo", pelo Revmo.. · 
Sr. Conego Paulo Florencio da Silveira Camargo. · 

Comemorando a confirmação pontificia haverá: 
Dia 7 de setembro, dia da Patria e da padroeira do Brasilf 

As 9 horas, missa celebrada pelo Sr. Arcebispo Metropolitano, diante, 
do :i\fonumento do Ipiranga. Após, S. Excia. consagrar·á oficial• 
mente a Arquidiocese ao Imaculado Coração de Maria. Será feÍtal! 
desses atos, transmissão radiofonica pela PRG-9 (Radio Excelsior). 
As r 5 horas de 7 de setembro solenissima procissão do SantissimQ 
Sacramento, Comemorativa do IV Congresso Eucarístico Nacional. 
Sairá da Catedral em ·construção e percorrerá as ruas do centro. 

Ao mesmo tempo projetam-se romarias ao santuario nacional, 
Basílica de Nossa Senhora Aparecida, dos c!leros dos arcebispados> 
de Mariana e de São Paulo, pela razão de que Mariana e S. PaulQ. 
foram criados bispados na mesma data. · 

Dia 2 de dezembro: missa solene, com assistencia pontifical, 
na igreja de São Gonçalo; dia 4 de dezembro, idem, no convento: 
do Carmo ; dia S de dezembro idem, no convento de São Francisco; · 
dia 8 de dezembro, missa pontifical, oficiando o Sr. D. Abade, na · 
basilica de S. Bento - p~lo fato de que-essas quatro .Ordens ... re!i .. 
giosas já se encontravam estabelecidas em S. Paulo na epõca." da. 
criação do bispado. 

Dia 3 de dezembro, na Capela da Santa Casa de Misericordfa; 
tambem contemporanea do magno acontecimento, missa solene ofi ... 
c_iando M,ons. D. Martins Ladeira, Arcediago do Cabido Metropo-, 
htano. · 

No dia 6 de dezembro (confir11;WLção pela Bula Candor Lucis; dQ 
Papa Bento· XIV, em 6 de dezembrÕ de 1745, da criação real do bis• 
pado), data maxima das comemorações, haverá: 

Na cripta da catedral, a partir das 2 horas e mCía, missas ein 
sufragio de todos os Bispos falecidos, As 10 horas, na catedral 
provi~oria, mis~a pontifical. Oficiará o Sr. D. Helvecio Gomes de 
Oliveira, Arcebispo Metropolitano de .Mariana. Ao Evangelho,i 
oração gratulatoria pelo Sr. Dom Paulo de· Tarso Campos, Bispo d~ 
Campinas; · · · 

A tarde, colocação de placas comemorativas na catedral eni · 
.construção e no tumulo do Sr. Dom José Gaspar de Afonseca ~ 
Sil..a, ultimo Arcebispo fal~ido. · · · . 

Dias 4, 5 e 6 de dezem"T>ro, às 20 horas, no Teatro Municipal,i 
comemorando a confirmação haverá conferencias por· ilustres hq• 
mens de· letras. 

•. ·ª$P,ecto notur® de Heidelberg; a .recen!.~ &Qgg4ist-ª': 
\.gas ~ro,e~ taJ,iada:it · 

William Philip Simms, a:rtiçulista do 
World-T.elegram e <lo Sc:·ipps,;Howard re• 
fere-se. ao tratamento da :Polonia , pÇ>r 
,Churchill ~OlUO "Muniçhvilênte"' e afi:i:r 
bm_.J:fl~ ~Ili- iá~~ ~- ~hiU 

O: congressista William· ij. Barry ·aoli• 
citou ao Departamento de Estado para 
que informasse o ·sr; ~, .. ,,.chill de: que 
"a Polonia é , uma nação aliada e não 
inimiga" e .que. "a I ierra e~talou quah• 

· do llitler fell. a•m~a.ml!.· ~~a.~~~~ · 
ftoiQJ!Ml ~~i--~ . . . . . 

· acumularam e ae de15gejaram .sobre 
Nova Guiné · fl a,. 1101:te ,de ta.n:to11 mls. 
mon,~o~, iPAdU.Jit' ~ U ~· 

O Sr. Arcebispo Metropolitano determinou que, nos dias 5 e ~ 
de dezembro das r3 às 17 horas, fiq:Ue o museu da Curia aberto· àJ 
visitação publica. 

Haverá emissão de selQ§ gg ,CQ!!~Q ~omemorativoa gQ ·m-~• ... 
l,~ario ® bispadQ pa.ulist~ · · · 
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COMENTANDO. • • 
OS FRETES DA CENTRAL 

!,evantou-s.e, no Rio, uma acusação mul
to .. grave contra a Central; a de ser uma 
d~s principais responsaveis pelo au~en
to do. custo da vida, por c.ausa da grande 
majoração de suas tarifas. O diretor da 
_e,trada defendeu·•~- alegando que não_ ha· 
via proporção entr0 o aumento dos pre
ços e. a majoração das tarifas. E, paro de
monstrar . a .sua asserção, exibiu quadros 
estatísticos em que se ve que a alta dos 
preços foi bem mais vertígin~sa ci1Je a das 
tarif.as. De tudo i_sto dá-nos conta o co
m,ntador ~ ~conomico da º,Folha da Manhã". 

Mesmo que a Central não seja a ma;or 
responsavel .pela_,carestia, há, porem, uma 
coisa bastante estranha. Verifica-se que as 
mais _fortes. ~ajoraçôes tarifarias incidiram 
precisO.mente sobre generos · de maio1 con
sumo popular. Assim, de acordo com as ta. 
belas publicadas pela. direção da estrada, 
ve .. se que o frete do arroz teve um aumen
to _de 85,7%; o da batata, 166,6%; ó da 
farinha de mandioca, 60%; o do feijão 
preto, 85,7%; o da duzia de ovos, 83,3%; 
e os do sal grosso, do sal moido e do to
mate, 116,6%. Os out;os artigos tiveram 
aumentos de 50%. para .baixo, portanto 
b~m menoresj . e,. ainda_ . entre _estes a ba· 
nha está em primeiro lugar,, com 5_2%. Dos 
genero.s de consumo popular, só · o açucar 
teve majoração nfoderad.a: 38,4%. 

Ora; sendo n Central do Brasil proprie
dade do Governo Federal, deveria dar o 
exemplo no qu,· se refere ao combate á 
alta da vida, nesta ocasião. de angustia~ 
para o povo. 11: uma questão de. principio. 
E,.. ae~do o preço uma resultante de va
rio~ _fatores, Oarece. que () Estado deVeria 

,coMeçar o ·combate á carestia pelos fato, 
re .. que estão .imediatamente no seu po
der, 

No caso particular da Central, alega-se' 
que ~ estrada, . atem · de prê~isã1 cobrir 
suas despesas ordinaria!"' de ~Usteio, ·· está 
reali.z;,ndo.··o:,:ande~ reformas. ,·Cont11do, ha, 

··l)O Bra,il,-oµtras estradas dl,. ferro ~ lden• 
tka:. circunstancias, e que nem por isso 
cobram as tarifas .de Central. A Sorocaba:
na:. ,por exemplo, .P.stá em fas~ de grandes 
obras, e, no entanto, as suas tarifas 3âo 
ipferiores. Tudo indica Que, se houvesse 
maior radonâlização na organização da 
C~ntral, de ~odo a~ cortar despesas ·inuteis, 
e, aproveitando fflelhot as efetivada8, não 
seriam necessarios aqueles aumentos as• 
tronomicoa, a iucidfr precisamente sobre 
· generos de prinieira noressidade. Não se
ria mau _CJ.ue a Centra) erviasse comissões, 
eSttidar a organizàçãô de ou'tras empresas 
mais eficientes. · · · 

· Principalmente, o que é mais importan. 
te, _no·- momento· é ter mão de ferro sobre 
a •lta da vida, coibindo-lhe todas as cau• 
sas, a fim ~e evitar q-u-e os agentes da da. 
sordem venham encontrar um ambiente de 
fermentações, tldequado. á realização de 
s~us_· criminosos intuitos. 

SCIENTtFICAMENTE 

as SUAS FERIDAS 

1 OIAS EM REVISl A 
(Conclusão d1;1 1.11, pa.g.) 

xar de reconhecer qu• suas palavra& fo
ram muito Sensatas no que respeita áa 
greves. Infelizmente, elas se vão alastran• 
do sem motivos plausíveis, causando da.· 
aos ao pais, a perturbando a tranquilidade 

. do., espirito·s. 
A &reve é •em duvida um direito reco

nhecido pala lgreJa ao trabalhador. Porem, 
eoe direito, . como bem disse o ar. chefe 
de policia, só deve ser exercido em ultimo 
recurso, depois de terem falhado todos os 
meios sua,orios, 

Não é difidl perceber qual a mola pro. 
fU!lda da tanta~ greves desordenàdao • 
tum\Jltuosas que por ai se vão g~nerali
zando. 

* * * 
E, por falar nisto, publicamos um te

legrama que certo . "Comité Oemocratico 
dos Trabalhador-e~ em Geral" dirigiu ao 
chefe de estado 1ovietico: 

"RIO, 5 (Meridional) O Comité 
Democratico do• Trabalhadores em Geral, 
dirigiu, hoje, ao marechtil Stalin, .à· seguin
te mensagem radiotele&rafica: "Marechal 
Stalin - Moscou -:- U. R. S. S. - O 
Comité Democretico dos Trabalhadores 
em Geral do B~asil, aproveitando o ense! 
jo do reinicio da~ relações diplomaticao 
entre o povo sovietico e o povo brasileiro, 
sauda com entusiasmo na vossa valoroea 
pessoa, o glorioS'o exerçito vermelho, ex
pressão legitima da vontade combativa dos 
trabalhadores sovietkos na luta pela liber
tação do mundo elas garras do nazi-fas. 
cismo." 

* * )ir: 

A ultima frase é sibilina. No que con
&iste e "libertação do mundo", pelo ºglo. 
ríosu exercito vermelho", das garras Qo 
nazi.fascismo? Onde ae fu essa ação li
bertàdora? Quando? Agora, nos campos de 
batalha da Europa, em união com a FEB 
tJ · as gloriosas forças anglo-americanas á.a 
quaes. bem i:ioderia ter aludido o telegra• 
ma! Ou depois da guerra, em ºra~.G.-ils" 
..:entra outros países que tambem 1teria pn,
'c1so 11 libertar,,? 

* * * 
O '-Osservatore Romano" publicou um 

comovido e eloquente 1nc1tatnent_o a que· 
o povo alemão aban~.one a _reSístencia aos 
aliado,. (;omo bem 'salienta o orgào d~ 
:Santa Se, a reststencia gerrnanica consti. 
tu~ u1:,1 verdadeiro ~rim~, .v l.!ritne ::.u.,...1 e. 
mv, tJ do:s maiores, perpetrado pelo nazis- · 
1n1..1 an~e::; de desàparec~r~ 

A resistenctii, Ja · c1go1 a, é inteiramente 
1nuu1. V naz1srno está esmagado. Prolon. 
gar até os ult1mos instante&' essa ·1uta a1;m 
ex1to,~ nâo é gloria, nem merito. É a ex .. 
preHào ·de um solllbrio pe~simismo pagàó; 
J., um desespero espetacular e diabolica
mt!nte fer~z, opo,to a todos os princípios 
dQ verdadeir,1 moral. 

Quando Hitler bilixar á aepultura - ' 
hOJt,, arnanhâ, no dia. em q~e l>éus· o c~a:-· 
mar - ele levará atraz de si a maldiçao 
da tod .. "" lagr·imas, de todo o aangue que 
fez ·derra1nar. Esse sangue Já s-e 1evanta 
da terra como o de Abel, para pedir a 
Ueus vingança. E a catastrofe em que 10 

afunda o naciona1·socialismo e a prova e.lo- 1 

quent" de 4ue a· punição de Deu, desaba 
por_ v~z;eti, 'ne::ittt mundo mesmo, sobre os 
culpados. Porque ha de este infeliz, já. 
tã ... - sobrecarr~gacJo. dfl. crimes, carre~ar sua 
consc_1encia · com mais este Ciiine, da re&il• 
teucia 1nutil que •eu orgulho luciferino es. 
ta prolongando? 

>I< * * 
Folgamos em registrar q11e pela. primeira· 

vez, d~de· os .ulti11_1t1~ 60· ao~:S, s.t:!. _reaHZí:t 
~ vroc1•sào _de l>ex_ià-íeira Santa em .Quitoi 
E que a multid$0 que compar~ceu,á .pieqosà · 
c~1monia era de ~erea d• trinta mil pea.í • 
soas! 

No. mesmo dia, realizaram-oe .em Madrid 
sete proc1ssoe:, que se e,ncontianuu na 
"Puerta dei Sol" A multidão era calcul" 

· da em 400 mil pessoas! 
* :.: :iC 

Deixamos para o prpximo numero o 
comt:utar_10 dos acont~imen_toa qué1 en,, 
boa hora, levaram o ,overno d0 E~taao a 
atender o pedido da den,issão do prof. Fla
minio Favero, do cargo de Uiretor da· Re. 
mtonciaria do Estado. 

Em ten1pos, _u u J ... egionarto" tratou do 
assunto, ·e foJg,a em Yez agora, que $U&e 

justas pondernçôe• tinham todÓ fundamea. 
to. · · 

,A SJBEDURIA DOS VELHOS 
MONGES 

Ao 11tonge Agaton que~itt utii hommn 
niwto bom da'I' de t81nola algu111 dfohei• 
1·0. l!,,'u. tiâo tenho me.sw,o tr.enhunia. nenn, .. 
oidade dele, di8•e À gaton, pois por ago. 
·ra 1 uida posso nie sustentar com, Q t1·a. .. 
balho de minhas mãos. Então dá•o' ,,o~· 
pôb1·e•, disse ,o benfeitor, Não, rel,r,,r.n·,; 
Âgaton, dá~o f.11 1neBmo. senão pod8 nc1n--' 
tecer que eu ainda. /iqu.~ o-rgu.lho,,o C:'e. 
distribuir as esmo.las 1,oa outros. 

• 
Epi/anio, Bispo de Chi1>re(ma·ndou um 

mensagcwo ao Abade Hilarião, no de
Berto, com o pedidu: Vem, pa·ra que nuh 

vejamos .unda. ,una vez antes. de ,nu, re-r, 
Quando esta·va», conseraando, foi•lhes 
so>'vidu o alnw~u que conaiatia de pão e 
p<io•a1·oa ·a•sados. O 81s1io queria servir a. 
Hilanão mas este diases Uesculpu-mo, 
mas cu desde que ves.i o meu ·habito n.u11-
ca ma.is conit nada que tivesse de ser aba· 
tido µum ·,er oomidu. E Epifanio rc,vo11.• 
deu: JS ou, desde que vesti 11tinha bati
na. -não rle.·ixe~ 0,.guém, que t· '··· algum(). 
co~sa contra mim, ir dormir 1em. lhe pe
dir perdão /)ois to,mbé1n ,iunca me di:••.e, 
para dormir. se tini~" ~fr · N'q,wia má 
Vot!tltde cont1111 meu próximo li.O cnração. 

Erit.ào l,ilarião ,·es;w,tdet,: p-.rdoa•1>ie, 
teu com;w·i,t,•mento IÍ realmente · m.uito 
melhor q'ue 'ó »ieu: 

( Do "1hns·geiro· da Fé) 

U .1.1 1,1 '" A 1 ,u .'- ,t ta, w 
aeve 1tr o 

••Lt:lJIUNARltl'' 
'• . 

BOlSA · DE ESTUDOS ''PEA DR. EDGAR O'. 

OE_ AOUINU . ROCHA'' 
Os alunos externos· do Liceu Co

ração• de Jesus no ano passado en
tregaram ao Rvmo. lnspetor Sale
siano, Pe. Dr. Orlando Chaves. dtrns 
Bolsas de estudos,· pró-voC',.ições sa- ' 
cedotais, · no valor de Cr$. 40.000.00. 
;Ambas levaram o nOm<' de Aldo Fa
rina .. Neste ano de 1945 iá deram 
. os passos necessarios par~ . entregar 
ao Sr.· Pe. Inspetor maí8. ,nma Bol
sa, ciue iá foi aherfp ~nm CrS.. ; 
5.Q00,90 .. e , es~ram coµ1pleta~!a - o 
mais targar - até 2 !;lia go ~e ma.lo 

proximo. Dias 'das Vocações. . F..~sa 
nov11 .Bt'llsa de. estudos . para . am-. 
parar um. seminarista pobre traz 
o nt)ne. de um benenierito sacerdo.:. 

. te SR!e~l~110 " Snr. Pe•. rir. E'<fai-írd 
de Aquino · Rocha. · Para essa Bolse 

podem concorrer não somente os 
:>tua~s ah1no~ do E1dernato. ma,::, tl'lm
be111_ o.s anli,;tos alunos Qualquér con
tribni~ii.n r,nde ser enviada ao. Revmo. 
Pe. Avelino Canazza, ~-. PiIJo Bue!'Ío, 
535 - S,ãQ Pnulc,, 

LEGIONAK!O 

LIVROS VERSUS CANHOES DISTINTAS f IGURAS DO CLERO AMERI
CANO HOSPEDES U~ EXMO. SR. ARCEBISPO 

Préclsameute neste momento de tanta desorientação 
dos espiritos, vem a lume no Brasil tres obras, que,· muito 
diversas entre si, constituem entretanto elementos precio-
505 para dissipar na opinião catolica as apreensões exa
geradas, as confusões e a ince1·teza. De um lado, a Fa-

Plínio Corrêa de Oliveira 
a esse jubilo de possuir a verdade sé somava outro. Era 
a alegria de ver que a verdade era como era. "Anima hu-· 
mana naturaliter christiana". A alma humana encontra 
na doutrina da Igreja a consonancia absoluta com todos 
os seus anseios. Que alegria em ver que era tão perfeita 

. a 'ordem moral e jurídica do mundo, criada por Deus! 
Essas são imp1·essões qué nunca se apagam do espírito. Não 
poss.ô pensar em Taparelli sem me lembrar disto. E é 
·de dar. ~ra~a~ a Deus. que ·por fhn uma traduç~o correia, 
dara,. de uma perfeita · precisão de termos, venha pôr ao 
alcance de todos os nossos estudiosos, a melhor c:ll'a de 
Direito Natural que se encontra na Cristandade. 

{Conclusão da 1.a pag.) 
te-americanas de Pittsburgh, ora tra
balhando na Paroquia de Vila Zelina. 

Sua Excia. Revclma. será hospede 
oficial de D. Carlos Carmelo de Vas
concelos Mota. 

MISSA NA BASILICA DE S . 
BENTO 

Segunda-feira de pascoa, ó Prelado 
norte-americano celebrou missa sole
ne, ás 9 horas, na B,1 ilica de S. Ben
to. A essa missa compareceu o Exmo. 

. eÚldade de Filosofia "Sedes Sapientiae" edita e, anuncia a · 
monumental tradução. para o português, da "Summa Thco
logica" ele S. Tomáz de Aquino. Essa obra não precisa 
de elogios. Ela vinha sendo esperada com o maior inte
resse por todos os circulos intelectuais do país e corres
ponde a uma verdadeira e premente necessidade para quem 
quer qÚe estude a sério S. Tomaz de Aquino. · Feita 
pelo prof. Alexandre Coneia, que é sem duvida quem me- , 
lhor poderia realizar esse empreendimento no Brasil, ela. 
constituirá, pelo valor das credenciais intelectuais do seu 
autor, como que uma versão oficial de São Tornaz. Mes
mo aos conhecedores do latim aliás acessível, · do Angc
lico, a obra se1·á muito util, porque facilitará a intelecção 
pel"feita do texto, em assunto que exige, mais do que qual
quer outro, o conhecimento' absolutamente preciso, do 
s.entido de cada ·termo. Ademais, havendo uma trndução 
de tal valor, cm português, estaremos livres das citações 
estropiadas de S. Tomaz, feitas em vernaculo, que com 
tanta frequencia encontra em livros e artigos nacionais 
ou po1.'tuguezes. · Por fim, os exemplares da · Suma são 
rarissimos em nosso me1·cado de livros. A edição de for
mato comodo e elegante, que a Faculdade "Sedes Sapien:. 
tiae" edita agora, frimquea1·á o estudo de S. Tho:rr.az a 
todos os brasileiros. O Doutor Univel'sal deixará de set 

·O ''tesouro escondido" que era até aqui para nssos jovens 
estudicsos-. Houve quem o comparasse ao sol. Esse 50) vai 
brilhar agora com toda a intensidade, nos arnibentes inte• 
lectuais. do Brasil. 

O Pe. Principessa Rossetti teve a excelente idéia de 
traduzir, não propriamente o "Saggio", mas o Curso de 
Direito Natm·al. edição didatica do Saggio, feita pelo pto
prio Taparem. O mctodo do "Curso" ·é 1·igorosàinente es
colastico - como. aliás toda a doutrina do livro - ,e tem 
aquela .simplicidade, aqueÍa clareza, aquela · substanciosa e 
despretenciosa solidez que caracteriza tudo quanto é. ve1·
dadeiramente impregnado · de espirito tomista. Esse livro 
tem cm se~ consenso o eloi;:i'! unanime. da. critica c~tol)ca, 
e mereceu urna honra rariilsima. Taparelh d' Azegho· e o 

• Rvmo. Snr. Arcebispo Metropolitano, 
Cabido, Clero, colegios, A. C. e asso
ciações. 

, único autor dil Direito N aturai relativamente recente, que 
tenha sido citado por algum Papa .. Pelo menos, não en
contrei. outro que fosse citado em·· toda a rica coleção de • 
documentos pontificios· editada' pela· "Bonne Pressc". Foi 
Pio XI oue citou Taparelli. Para um escritor catolico, é 
esta a m~ior das consagrações. 

.. 
M. F'., acaba de publicar nova edição de seu livro ".Esplen-

Basta conhecer um pouco de S. Thomaz, para compre
ender- o que isto. 'signitica de ordem, de clareza, de· vida, 
de ação em profundidade; mesmo em uma época - on 
principalmente em uma época, na qual só r,arece ser ver
dadei.l'amente eficaz a linguagem dos canhões c;.ue troam. 

Ao mesmo tempo, o Revmo, Pe. Valentim A1·mas, C. 
dores de Fatima". Editou-a 'a "Ave Maria" Ltda. E' 
um belo volume de perto de quatrocentas paginas,. cuja 
leitura é da mais absoluta necessidade para o mundo con
temporaneo. 

Muito já se tem feito no Brasil,,em pro) da devoção a 
Nossa S2nhorn de Fatima.' . Em s.· Paulo, devemos ao zelo 
dcs PP. Terceiros Regulares de S. Francisco• de. Assis, a 
explen<lid11 Igreja qué em honra ela SSma. Virgem apare
dda em Fatima, se ergue no alto do Sumaré. O insigne 
Pe .. Fernandes publicou s,obre Fathna ·um trabalho que di
zem ser excelente, . mas que ·•a despeito de todos os meus 
esforços ainda não me chegou ás· mãos. 

Nestes tempos de reestructuração política e social, · é 
. premente que os assuntos concernentes á pessoa humana, á . 
familia, á. profissão, ao Estado, á sociedade internaciorlal, 
sejam estudados com especial atenção pelos catolicos. • 

Para isto, acaba de vir a lume urna ex.:elente trndu
,;ão do "Curso ele Di1·eito Natural",· de Taraparelli ci'Azc-

. glio, . E' seu. autor o insigne Sacenlote da Ccmpanhla ,1c 
.)"esus, Pe. Principessa Rossetti, que em meio cios afazeres 
de ·sua catedra Í1a Faculdade' de Fiksofria que os PP. Je~ 
suitas mantém em Friburgo, encontrou iempo para kvàr 
a cabo esse importante trabalho. Diz-se que os Jesuítas 
repousam carregando- pédras, A História lla Igreja atco;ta 
que essas pedras canegadas em {ugiclio:s instantes de dis
tensão, se transformam em flores, Nas mã-::s do Pe. Prin
cipessa Rossé.tti se h'ansformaram em . frutas. Porque são 
na realidade frutos atl;aentes e substancioscs para o ec11i
l'ito, às páginas densas de santa e verdadeira ciência, ,lo 
livro com que ele acaba <'~ brindar o publico b~asilciro. 

O trabalho de Taparc. · i:.'Azeglio é tm;o quanto se 
possa encontrar de mais scfülo e respeito de Direito Na• 
tui·a). Analisando o assunto desde ~cus últimcs e mais re• motos fundamentos, Taparclli d' Azeglio dá ao leitor unia 
noção sólida, completa, de· uma clareza cristalina, acerca de 
toda a concepção pojitico-social ôo Catclicirn:o. Lembro~ 
me bem da impressão de vcrcadeiro dedum:iramento que 
tive, quando o li cm meus temços de estudante. Não o 
deslumbramento oco é passageiro que as obras de cet·ta 
fosfoniscencia !iterada podem produzir. !\Ias o d.:dm:!.ê,rn° 
mcnto que .. a mente reta não pode deixar <,c exr,~~imcn
tar, quandô é postá, em face de. um sistema que de ~cus 
primeiros · principios exti·ae cón:f logica iniiexivcl, uma a 
uma, as conclusões, te1·minando por cunstituir cem elas uma 

·vasta e· segorissiui;t estmctura. O espírito humano foi fei
to para a verci·a<le, e exulta profi,mc:iamentc til,lan<io a 
possue. A , vontade humana · foi feita parn o Bem, e rn · 
no Bem encontra · seu verdadeit-o e perie1to l'Cp~nso. · Na<> 
posso·"mé esquecer da satisfação com que, lenuo o "Sai;
gio di Dritto Nafüralc" me fui convencendo plenameú~e .«e 

, iodas as••suas· teses,·· Para mim, que na 1''aculàade de Ui-· 
'l'eito só ·convivia· com ·áS doutrinas c1•cpusculares do positi~ · 

· vi5mó jurídico, o contrnste entre esr:as . penumbras ·e ó· es
plendor da doutrina catolica, era algo de indescritível. E 

. . 

Um· pouco por toda parte, corncçain a ~parecer as lgr~
jas ou qs àltares a Nossa Senhora de Fahma, . e se m11lh
plicam nos devocionarios correntfJs as· oraç~es a Ela diri~ida~ . 
A meú ver, entretanto, tudo ·isto ainda e pouco, e e >1te 
muito pouco. Fatirna não é um fato ocorrido apenas >?m 
Portugal, e nem mesmo interessa apenas a nosso temi!º· 
llatima é um marco novo. na próp1·ia História. da lgre.ia. 
Fatima é,' queiram-no ou não o queiram,·a verdadeh-a au
rora dos Tempos Novos cujos· albores não despe~atàyam nos 
campos . rle batalha, nem nas !anelas de papel de ta_ntos 
c~ci"ito1·es, mas no momento em que Nossa Senhora baixou 
á terra e cé1imnícou aos tres · pastorinhos as lições sevc· 
ras sôbre o crepusculo de nossos dias, e as ~alavras cipe• 
rançosas sobre os dias de bonança que a MiseriJordia Di
vina tpreparà para a humanitlade quando finalmente se ar
repender. 

D:i tudo isto pode persuadir-se facilmente o 'leitor, 
nas paginas abaentcs e substandosas do livro do Revmo. 
Pe, Valent;m Armas. Não hesito ,em dizer qttu esse trab,a
lho deveria. ser lido e mec!ita~o par toJos os catolicos bra
sileiros. Ele contém a narração objectiva e documentada, 
das apari!,Ões de Nossa Senhcra. Vem, em seguida, _a nar
rn:,ão exata das mensagens de que Nos$a Senhora mcum
biu GS pastodnhos. . E, por fim, se desvcr.da uma parte dos 
famosos ·'Segredos ele Fatinia", que contém os p,·Ggnostieos 
scb:·e os destinos do mundo. Lm ap:mtlice interes,aate 
narra os miiagres 041orriC:os cm Faiin.a, pela intercessão lle 
Nos~a Scnhorn. Como se vê, o a~su,nto é tratado em totl_os 
os seus aspectos, e conEta11temente com linguagem sobna 
e ulctlosa, que edifica o leitor. 

'"ile l\'.Iaria nunquam satis". "De F'aüma nunquam sa
tis" pod~r-se-m <iizer. O assunto é por demais rico e 
empolgante pa1a que .me seja pt:ssivel dizer tudo .nestas 
linhas, Rese, vo-me pa:a trata-lo mais a funúo no prnximo 
11umero do "LegiÓnario", <lese.e qué Ncs:ia :Senhm·a de l'a-·· 
Orna me ajude a· realisar sobre o assunto um trabalho que 
seja uma retribuição minima á imeit'sidade de graças que 
lhe devo. --:--·-- _._ __________ _ 
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C .. A TO ~L 1 e.o s 
C-0111prem exclusivamente suas tóias e ~eu~ presentes na conhecida 

, l O A L H A ,R I A 

CASA CAST o 
IU.& 16 DE NOVF.\181{0 N 26 • Uni11011 ouncess1onano1 doa 

da 8.ua i Anchieta) 
• 
• 

OlflGINAS 
PROPRIAS • vos relogtos • f 1. ~ V ,T li A 1 

DEP\OIME1~TO N.0 8 
PALAVRAS EDIFICANTES 

'Ern art,r,.·o publ\c,i,Jn n<> !,E(, !O:\' A

RIO de 1-4.4ã tornamon con·hecída 

dos nossos leitores a edificante retra
tação do Senhor Dr. A. Camara Leal. 
quando. ·com nobreza · e lealdade, re
conlu~cJa os seus erros. prot,=:::H·ià.dos 
no Espiritismo e, <!om fillal sul,mls· 
são. reíng·ressava, no ·gre1nio daquela 
Santa Mãé, a Igreja Catolica, em cnjo 
seta nascera e vivera oa seus prime). 
ros anos. 

Hoje, com Igual Interesse divulga. 
mos un>:a carta que, a esse respeito, 
O' mesmo Senhor dirigiu ao Hcvmo. 
Padre Antonio Morais, DD. Pa.roco 
de Guaratlngueta., nesse léstado, e 
autor. de apreciados ltvr·os, dos quais 
o Ultimo, de pubHcadi.o recente, ·In
titulado "Evolução e B;splrlttsmo", 
trata., cientifican1ente, do problema 
que nos .ve1n ocupando 
deste semanarlo. 

nas colunas 

Cotn o Padre Morais o dr. Cama. 
ra. LeaJ tivera, ha te1npo, acesa po
lemlca Bobre questões religiosas, 

Ho111e1n culto e sem preconceiio8; 
vtsa.ndo .sempre e unica1~ente "'- co:1 .. 
qulsta. e o sereno dmhtnlo da, Verda
de, 'O dr.- Uama.·rá. Leal pesou - de
pois de criteriosa a,nalize, --:. um por 
um, todos 108 a.rgumentos· do Padée 
Morais. E à graça divina, actuan1G 
em seu coração b~n1 fortnado. orie11-
tou nÓvamen.te' ·.(l<lra : a.· fé a.qu·ela al
ma que ·o, ffisJ.Jlrlto das Trevas sel)ul
tara. nas:·somura-s -do ·erro. 

. ; Sirva: ·essa atitude, de exemplo frl
·z.ante para quantos, no l!lspiritlsmo, 
•oonservam ainda uma parcela rte 
.bom senso; <l1gnldarte moral e lnrle
pendirnc1a de preconceitos:· para to .. 
'li.os ·aqueles 1.1ue. no selo· da doutrina 
·karde_cista 8.-tnrla ·possuem· o· c(}ntr oJe 
e o <pleno domlnlo das -suas facÜJdades 

1-sup~rtores.· 

Fraza 11, Deus' s'ejani as pai à vras ao 
dr. 'Camarn Leal o •nstrnmento da 
grac.,:a· rltvtna oHrR QUt- os 1~~sp1r1tis

tas do Brasil, gr>1 nde:-i; o\J neque .. 
nô~. IJ{nor,n1t P5- nu ti 11:::t rH rln~ · <1i ri: .. 

geptf!'s· · do, n:111v111H•nio. "' ... ~r,lr1t:-t 

Pe. Vicente M. Zioni 
do S. N. D. F. 

criou; rle Jesus, SE>U divino B1 ilho. <1u~ 
oa 1·er1imiu, e do divino 1:-Jsririto San. 
to que os santificou no dia do seu 
Bati~mo. porquanto sabemos que a 

maioria rios es1>iritns. no Hrasil1 é 

constituída rle infelizes renr:ga<los da._ 
prlm~lr~ fê, hebicla no reg-aco carinho

so <le su:-ts velhas e boa.s 111:lc:iitnhas. 

Que a hf>res1a esptrHa essa 
t1nensa apostasia da. fi,é re_\·etada l}nr 

Deus ao~ homens e ("Onfia<la á. c-us. 

torlia segura e lnfall\'el cta Santa 
Igreja, Catolica I Apostblica Romaria 
- não seja motivo para que o h<nn 
Deus faca cafr sohre a nossa Pátria 
o peso 
crimes 

da sua justic::a castigan<lo ns · 
de: ciuantos lhe negam ob1:-

rHencia. va~salagcm e ,unor. Aliás 
não ra1·0, - St-g-unrJo as E~scrituras 
-- as g-ra nde8 calamidades ,oeia 1s 
não passam de castigos com que Dpu:-;: 
pune aq u I na terra os pecaflos dos 
povos 
tais, 

e das sociedade~ que. como 
não podem ser- castigadas na 

outra vida. 
,;e 

Leiainos, pois, atentamente, a pala. 
vra do gr~ncle convertido, cuJa 
transcrição devidamente autorizada 
pelo mesmo, damos abaixo: 

"Prczadissin10 amigo 
Vigario. ~ 

e reverendo 

"Uevo, uma repara<,:âo que síncera .. 

menta venho cumprir. ~m ju11l10 d~s. 

te ano. em Haruerl. na Vila u. Jo· 
sé, da Ei'eõeral,;ãu das CongTegaçÕfS 

Marianas <Je 8ào Paulo. ttz o meu 
retiro. espiritual, sob a direção do 
.saudoso Padre Curs1no de N'oura. je .. 
suna. meu ex-colt>ga do Cote,~·10 São 
l.,u(s, em ftt'I. a· ali. a.ntes da Missa, 

na capela, enl pre3~nca dos Con~re. 
gados vresen tes. uhJurpJ eu l!J~r,irt. 
thnno. e tne ·ret1utt~i ,1e t4uhtt1, os meuk 
errus coutrn a1 (1~é 

tundo ltt!t-ittnr . todoS 

tgrejn tt ,·l"~r t~omo 

to e fl(-1 

CafoU,·11. J•rotl!i.· 

011 1101,nnuM flH 

ISQ lembrem'· . daqUele l>eus c:j u'e QS 

·'Hnjf:' r.en•·vo aqut ·essa· ah.furac;ão. 
com rnrhts as fnrc~f:t rlA mi nh::a 1n._ 

·teltgt~nt~Ja , e to<1,,~ as , e1u:'rg1a,s de 
'.1l'lo'U coração, ptoclind<> ,._, !Jeus perdão 

dê meus erros e a todos do 11,al que 
cometi com a divulga<.;âo de 

condPnada~ pela l~:rt->ja.' 
"Devo, de um morlo todo 

teorhs 

pa rtl · 
cula.r. implorar o perõ:"io ao meu ,·~-

lho amig·o Padre Antonio Morat::as, 

polos artigos qul-' E'S(:revt e J>ro11a. 

gttel, e agt·arlPeer·lhe o granda bem 

que fez, d0fc.r1d<'11<ln a ver<ia<le con. 
tra mit, has heresias. 

"Orat:il~ · á miserieordia divina vot-
tt.-i 1to\.·n111ent4! no a1,rlst•o e \·h·o re

colh1<10 ao é'lnustro, t•m -1,t'"niÚ~neia e 
01·at;alo. e pn~parando pelo rnag;:-Hério 

os futuros ~acerdot{~!-- <la Onlem dos 

Jt,1•a.<lê~ Menore.s · <.!apuchinhos, comn 

prof,·sso_r no Setlltnario Sr-râ.fl<·o ~ã0 
li'irlelis, rle PiraC"'.1caba. Pf><;O a to<los 

uma prece por mim. para que Df>us 

1ne concerla a l!l;ra.-:a dtt Per-:-ct",·ernu. 
ç'a e nossa .Mãe Santíssima me an1. 
pave ç:om sua po<l~1·osa · proteção. 

"Louvado seja Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

'
1 Piracical>a, .em 

1913. 

• 16 de outubro ele 

,e Aquele oue foi A. Cnmura Lt~:tl, e 
hoje é, co1,10 TeN'éll'o l•'ran,•.isc~no 
Perpétuo, l",rt'i l''rutu·ist•o l.,uZs. de 
'l'nuhat{'". <Os grifos s:lo nos~os). 

"' 
InsplcA et fac sec11ndu111 e:xen1plar. 

Deve o '~osservatore Romano" 
'UUdar de nome? 

Ac 
dc'ste 

tomar 
sec-ulo 

conhec1meuto 
Osserva.tore 

de que 

Séolastl· 
Romano'' rJHverla rn u~lar \O seu no_me 
para "Osservatore Polaco". o .orgào 
cJa Cidade do Vaticano ~sc-reve que 
segundo a mesma f logica, durante o 

Pontificado de Leão l>'.lll, ilever-se-
1a tnuda.Jo Para: ··os~ervat.,re Ope • 
rarion: rlurante a primeira dec·ada_ 
deste seculo, Usservatore S<·ola.stt
co", ~orque o~ catolkos lutavam, na .. : 
quela. cooca, vitf!riosamente, P-111 rorta 

· a J)rt.r·te, pel:1 ltherrtafle de en·s1no 
t·epl1ca " ··osse rva. tore•· 

enumcrt1 <,s nomes qU'e e111 outras 

epocas ete l)od ia ta m bem receoer: 
··a.1emão". quando tuta.va contra a I<ul
tur- r< :::t n,pf: "fr~ ""~$!'', '111,::anrlh ~nfren

tou Con'1bes: "rilextcano" quando µro
'tcst~ va peJH~ 1J11h,t:~u1t;óP~ rf'altZA~ 

rla.s no· Mexlc,, O~H: na.ztstafi 4>i n~· fk~· 

r.ist~s prflt'~riram l'han,;i.Jo <le01o<'rM 

· tlco e até ·uo111uu1::;lêt, cvrh:Ji'.e .o º')s.:. 
·Rervat-ora', 

HOMENAGEM NA CURIA 
METROPOLITANA 

R>evestiu-se de grande solçnidadê a 
homenagem que no mesmo dia, na 
Curia Metropolitana, a Arquidiocesé de 
São Paulo prestou ao ilustre prelado 
A reunião teve inicio ás 14 horas e 
meia, foi presidida pelo Snr. Arcebispo 
Metropolitano, contando ainda com a 
présen~a do Clero e do Seminario da 
Arquidiocese. 

Iniciando a sessão a "Schola Canto
rum" do Seminário -Central do Ipiran
ga, sob a regencia do maestro Furio 
Franceschini executou o "Ecce Sacer
dos", em homenagem aos ilustres pre
lados. 

Tomou a palavra o Revdmo. Pe. 
Dr. José Castro Nery que saudên~, ,~m 
inglês, o prelado norte-americano e 
encareceu as relações entre os povos 
americano e brnsileiro, a principio àl
go prejudicadas pelo receio de idéias· 
imperialistas, agora entretanto estrei
tadas pelo mesmo ideal de democràcia 
e liberdade cristã. Salientou a pessoa 
do prelado visitante com todos os seus 
titulos, responsabilidades e benemeren:.. 
cias, manifestando a alegria do povo 
de São. Paulo e o reconhecime"lto dos 
católicos da Arquidiocese pela· grata 
presença do Bispo, representante da 
nação amiga no segundo centenário da 
fundação da Diocese, ·exemplo tocante 
de solidariedade cristã· que os pauli,;
tas não esqueceriam jamais. 

Logo após os cantores do Seminá
rio Central executaram duas comp'osi
ções musicais. 

A seguir o Revdmo. Pe. Manuel r!e 
Carvalho Neves, em nome ·ao clero da 
Arquidiocese, apresentou uma. saucÍa:. 
ção ao Sr. Arcebispo Metropolitano pe
dindo venia para um parentesis nas 
homenagens que se prestavam ao Sr. 
Bi~po de Kansas City. Reavivando as 
ale!jria da pascoa e as glorias da res
surreição trazia a homenagem acostu
mada do clero ao Arcebispo, saudan
do-o efusivamente e oferecendo-lhe a 
promessa de fiel adesão. e afetuo;;.:, 
obediencia. 

PALAVRAS DO EXMO. SR. 
ARCEBISPO METROPOLITANO 

Levantou-se o Sr. Arcebispo Metro-
, po1itano . para agradecer os votos de 
pascoa do seu clero. Faiia do discurso 
de saudação mais um adorno para as 
comemorações ·em homenagem ao Sr. 
Dom Ed,win'. · Falou ., da' edifioac;ão .. 
que experimentou p9r ocasião da Se
mana Santa,- em que teve · ocasião de' 
admirar o numero e a piedade dos 
fieis que acorriam ás ~agradas cen- , 
monias, testemunhando o trabalho do 
clero paulist.,no, Referiu-se ao mês 
de abril, providencial para a no:;sa pa
tria: nesse mês se de_u o descobrime11-
to de nossa terra e a primeira misrn, 
que foi o primeiro ato oficial da nação. 
b:·asileira. Também no mês de abr;l 
deu-se a criação da diocese de S5o 
Paulo.· E agora com as alegrias •J,! 
pascoa este abril nos traz a presen<;a 
dos i!UEtres Sacerdotes norte-america
nos, presença amiga de corações can
dosos que amavam ainda · áqueles que 
não conheciam. Presença que recor
da duas outras sobremaneira caras "º 
corncão brasileiro. A do prelado nor
te . americano, que acompanhou Dom 
Vital, nosrn bispo martir e a recente 
visita de Dom Ganon, que tantas sim
patias despertou entre nós por ocasião 
do Quarto Congresso Eucarístico Na
cional. Com os seus agradecimentos, 
salientou o senhor Arcebispo que o 
primeiro numero e o mais extraordi
nario das nossas comemorações bi-cen
tenarías da criação da diocese seria 
precisamente a visita amavel do se
nhor Bispo de Kansas City Desta pre
sença tirava Sua Excelencia .dois en
sinamentos. Primeiro Dom Edwin re
presenta· um país outrora muito afas
tado da Igreia e hoje cada vez maJS 
próximo, país onde os católicos .,áo 
modelares em seu procedimento, en
sinando-nos a apurar nossa cultura 
católica em numero e em qualidade. , 
Que nosso Brasil posrn contar com 
ntJn1ercso eleru, asshn. con10 â naçdo 
norte-americana, .é o maior presente 
que podemos desejar para nossa pa
tria. Out,·a lição é de ordem civtca. 
Os Estados Unidos dão-nos exemc,lo 
de verdadeira ttnião política. social e 
mesmo religiosa que dessa nação vai 
fazer uma potencia lider no universo, 
- pois esta l(uerra marca o início da 
iélade am?rican,i, nova idade da his
tó1·ia. Como a Norte America é noss" 
dever nos prep~rarmos pa1·a essa m1s- · 
são p,·ovid,'Tl~ial. nue ta.mbém nos ca- · 
be. A An1f'rir•;1 ~ o 11ni~o r.ont;npnf,=, 
ct'iRtâo r1P nnrte a st1I. ·Aqui não im~ 
pera nenh11m rei ,enão Nosso Senhor 
Jesus C;ri:sto. ~· preciso que se unam 
as º""' nafrias e 011e seia n Brasil h<.' 
h~misférin o que ~ão os F.stados Uni
dos nn norte. Assim. haver,emos rle 
trabalhar. nân como frat.ricidas mas ,>P

ia c-r-.'l'l 11nhão dos sàntos. do céu e da 
terra, nun~a frent-: unica contra as 
forças do mal. União não só polític'l, 
mas cristã Í'lll\to á cruz de Nosso Se
nhor. iunto aos doe:m:;,r- da Sanb:1 
I;:::reia, iui,to á t:1oral dos F.vanrtelhos 
numa vercl,.,kJra democracia cristã. E 
para terminar com chave de ouro. ,pe
dia para o clern · de São F'a~,]o .a ben'
ção - do Prdado norte-americano. 

FALA D0,~l F,OWIN VICENT 
O'HARA 

A seguir levantou-se Dom ll:dwin 
O',Hara ~alando a principio em por
tuguês, manifestou a ~rande honra 
q•.1e experi~,entara em aceder ao con- · 
vite para as h!sta.• bi-centenárias da 
diocese. D1>is seculos. dP vida cristã 
constitu!'m motivo de alegria para to
dns. tarnbPm r,ãra os Bispos da Ameri
ca dn N'nrte 11nirfo~ m, mP.sm~ f{, cato-· 
H"!:t nn mne'n,'n ~mrir· ~o <:'-::-nt,, Padre, 
aos ,.,,tólicos de tr,--1,., o rri'11ndo. Ma
nifestou · ainda a ámizádé. que éar·at.e-

riza as relações entre norte-america
nos e brasileiros e que se hão de pro
longar através dos tempos para o bem 
da humanidade. Para ísso vinha tra
zer ao Exmo. Sr. Arcebispo e 'á Igre
ja do Brasil a solidariedade é sauda
ção · fraternal dos Bispos dos Elstados 
Unidos. Aludiu a recente visita do 
Pe. Saboia de Medeiros que levou, 
disse, a presença do Brasil á nação 
americaoa, deixando de suas viagens 
u~ pouco de carinho do Bras1I. Sua 
Excelencia veio conhecer-nos pessóàl
mente e no · regresso saberá dizer de 
seu deslumbramento e boa acolhida 
na visita que faz ao povo brasileiro, 
maxime nestas terras onde a fé e o 
trabalho são tradl\~Ões preciosas. Agra
dece, ao Sr. Arcebispo a hospedagem 
cavalheiresca e faz :votos de poder re
tribui-la em breve. A seguir, expri
mindo-se em inglês, fez uma exposi-. 
ção sucinta do catolicismo nos Esta
dos Unidos, historiando os primeiros 
trabalhos e dificuldades dentro das va
rias condições que enquadravam o 
apostolado catolico. A cóntribtiição 
das escolas na· vitoria dos ideais da 
Santa Igreja maxime, pelo trabalho 
dos estudos universitarios. Hoje a 
Universidade Catolica, direta ou in
diretamente, influencia todo o Clero, 
mestres e orientadóres da opinião pu
blica eom o espirito da doutrina de Je
sus Cristo. Fala da grande Confede
ração e Organização Catoljca-"Natio
nal Welfare. Conference",· - que cen-· 
traliza os interesses e as 1.'ealizações dos 
Bispos catolicos e que ultimamente ~e 
tem interessado pelos assuntos de edu
cacão, caridade social, justiça do tr:i
balho etc. Terminou num veemente 
apelo para uma união sempre maior 
entre norte-americanos e brasileiros, 
a fim de que todos sejamos um só 
coração. 

De ordem do Exmo. Sr. Arcebispo 
logo a seguir o Conego Antonio Al
ves de Siqueira apresentou em verna
culo um ligeiro resumo das palavras 
do Bispo americano. 

O Exmo. Sr. Arcebispo notificou que 
o disc11rso de S. Excia. seria traduzido 
e publicado, bem como arquivado en
tre os papeis das festas bi-centena
rias. 

OUTROS ORADORES 
O Revclmo. Pe. Friedl,' secretado 

do Evmo. Rvmo. Sr. Do.m Edwin 
O'Hara, dirisiiu,. tambem, algl.l111as pa
lavras ao auditoria, resumindo,..se stJa 
ora,,ão na impressão magnifica que ex
perimentou ao defrontar-se na ent_r,,_ 
da do Rb ile Janeiro com a grande 
estatua do Cristo Redentor. Ma"!nifir.a 
obra de en1;enharia sim, mas sobretu
do esplendido simbolismo do mui:vlo 
de amanhã, no gesto imenso de abra
çar com as mãos abertas o mundo qu'e 
começa para uma verdadeira civiliza
ção cristã, onde todo~ sejam . irmãos, 
uma só coisa no peito de Jesus, "ln 
Sinu Jesu". 

O Revdmo. Pe. Vigario de fantana, 
rm francês, /lgradec:eu na pessoa do 
Sr. Bispo norte~americano o auxilio da 
grande nação a França vencida pelos 
invasores nazistas; Assim como no se
culo passàdo il Frà-;;oça' enviará La
fayette para as guerraifda independen
cia yankee, agora de nov,P os ame'rica• 
nós pisátn terras. de· França pará a re
conquista ela l_iberdade. Fala da ima
gem de Cristo do Corco'liado, q~ resu
me admiravelmente a catolicida1:fo, pois 
a sua parte artistica fôra. realizada em 
Paris e é obra de um polonês, ··Lan
dowsy, assim ~imbolízando a união :Je 
todos cm Cristo. 

Os Seminadstas com o canto "Glo
ria et Honóre" finalizaram esta esplen
dida sessão de home1tagem do Clero 
de São Paulo ati Exrno. Sr. Bispo 
Dom Edwin O'Hara, hospede da Ar
quidiocese· para as festas bi-centena• 
rias que ora se iniciam. 

VISITA AO INTERVENTOR 
FEDERAL 

D. Edwin O'Hara, Bispo de Kansat 
City, visitou o Sr. Interventor Fernan
do Costa terça~feira a tarde, no Pala
cio dos Campos Eliseos. 

O iustre visitante, · que se. achava 
acompanhado pelo Exmo. Sr. Arcebis
p Metropolitano, D. C!lrlos Carn1elo 
de Vasc'.mcelos Mota, por seu· secreta• 
rio particular Padre Friedl, S. J., e 
pelo secretario do Exmo. Sr. Arcebis
po Metropolitano, Padre Lafaiete, foi 
1·ecebido pelo Sr. fernando Co~ta no 
Salão Vermelho da residencia gver
namental. ali permanecendo durante 
algum tempo em cordial palestra. 

D. Edwin O'Hara externou · ao >::r. 
In:erventor ·Federal a sua grande ad
miraçã" pelo progresso de São Paulo 
e sua gratidão pelas gentilezas de· que 
vem sendo alvo durante sua_ estada 
entre nós. 

Novas agregaçoas de · Con .. 
gregações Marianas· 

Em· data de 11 <le feverell·o foram 
agregadas ·A. Prima Prl,narla ile Ro • 
ma as seguintes Congregações. 
SAO PAULO 

C. M ele Nossa s~nhora das Dõ
r<>s e dos SS. Set'e l"undadoree, na 
I\trttriz rlo Itdrruu;r:n, pará moçoet. 
f'ARAIHA 

e. M, de Nossa Senhóra das Ne• 
ves e 1'il.o Luiz GonzHga., na Çatedral 
de Joilo P(>,"1.l40fl, para ri1oçus. 

F'ORTA l,BZA 
e. M. de Nossa Senhorá. <ia G)ó. 

ria. e s. Lu tz _Gç>11zaga; na· çapela do 
'•Colégio .Cearense". (}.e Fo:rtnl'*'5ª• pa
ra ãiunos: 

C. til. de· Nossa Senhora da Con
ceicáo e S. Lui~ Gonzaga, na Igre
ja "Matriz de Urub11r_et11,ma, para ipo. 
ços. 

C. 111. da lmacu_lad
1
a Conceição e 

i,;. Luiz Gonzaga, na Igrej,i. lllatri:.i 
da ltaµlpoca, para homens. 
CARA1'1NGA «:MÍnas) 

C. M: de Nossa Senhora 'Mã.e do 
Salvador e S. Antont'<- de Padua. na. 
lgr<ija Matriz de 1'nnÍtàrã, ·para mo. 
cos. . . -~ 

jü!NVIL.E (S. Catartná.). 
C. M. de Noss11 Senhora das· Gra, 

ças ·e .s, ~'ranctsco de A~s\s, na lgre~ 
· ia Matriz de S. Frntrnh1có do Sul, pa. 
ra rnoÇos . 
LIMOE_IRO cCeará) 

C .. M, de Nossa Senhora. da Oõn. 
· cei<:ão e s. Luiz G<>nz,il:',., na ·c-.te~ 

<Irai de Limoeiro, para homeps • 
~'LORIANUPULIS . 

C. M. · da Imaculàda Conc~l-cã.o e 
S. J-oão !:la.tista, na Matriz lfoinônt. 
ma, para homens e· mocos, 

\ 
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PADRE ROBERT 1. GANNON UM LIVRO QUE O SANTO PADDRE PIO XI COLOCOU AO LADO 
Pregando e Martelando ••• 

SARNA, UNHAS E SABÃO DE CINZA Interessantes declarações 
norte-americano que ora 

do 
nos 

Jesuíta 
visita 

·chegou. sabado ultimo a esta Ca
pital o ilustre jesuita norte.americ•t
nQ ~adre Robert ! . Ga,nnon, Presi. 
denu, da Fordham Unlversity. !l: a 
pri1')eira vez que s. Revdma. vem ao 
:Sra.J$11, tendo sido esta viagem p1~0 ... 
ma,vida. pelo "lnstitute of Brazilian 
Studies ", novo departamento da. 
Ação Social. 

O Padre Gannon, que é uma. per
sonalidade altamente c~munlcativa e 
que, nos Estados Unidos, l,'.oza e.e 

. um an1p10 circulo de relações, r.nos

. tta-se encantado com a hospitalida-
de brasHeira, que elogia. a cada pas
s,j) Admira a velha arquitetura vor. 
tuguesc,:· e se ln teressa vivamente pe .. 
1.,s progressos da Industria no Bra
Sil. sobretudo porem, é um educador. 
éstando á frente de uma Universida
de que1 em tempos normais, conta 
aom 8. ooo alunos. 

Jlala.ndo à 1111.pt'ellsa, S. Revdn1a.. 
dec1aro1,1..; - .. Vim ao Brasil a c,onvi
te do "lnst1tute ot Hrazilian l:itu
dies", que, ctevols da guerra "!ere
çer~. aos estudantes das Unlverslda
Q.es a.merica,.nas, eursos de verão; ten ... 
do os seus programas adaptados ao 
"!currlculum" das U n l v e rsidádes 
Americanas. Desse modo, os estu .. 
(lantes norte...an1ericanoa vit·ào co .. 
nhecer de perto as riquezas da cul
tura bras,ilei1·a, as modalidades do 
carater braslleiro, atarão aqui · vln
eulos de amizade e terão do lhasil 
uma conscienc1a n1uito mais vjva do 

que se _apen_as lessem livros sobre o 
Brasil. Assim que soube dessa no·va 
iniciativa. da Ação Social, sobre a 
qual, altâ.s, trocara Idéias com o Pa. 
dre Saboi'l, de Medeiros, oor ocasião 
9-e sua r~Cente viagem a.os ~stados 
)Jnidos, aplaudi-a vtvai'nente. <..:onsi
Qero qu6 c.ooperar numa obra des ... 
te vulto, é de lmportancta ponclel'a
v0I pa~a o futuro de ambos us paí
ses·'.. 

A proposi to das relações entre os 
d,ois patseS disse; ºO d~senv0Jvi1nen
l:.o industrial, comercial ~ técnico da 
huni;: nidadB é ta}1 tJUe nenhum paiS, 

hoj• ~m _dia, pode s~r tndlferente " 
outro. U µro~res:so do ~rasil é de vi
vo iriteresse á mesma exfstencta rlos 

Esta.doe,; Unidos e unla crise nos Es
tados Unidos, 8..teta)·ã, certamente. o 

Br~sil. Mas_ as rela\,iôes entre os po .. 
\tos nã" ·deberidem apenas desses "fa .. 
tore! ma.teriats, nen1 atnda <tos c-ut ... 
tura.iP, Nõs ten1os qu·e forjar entrt, 

, ~a povoH laços morais à são des:sPS · 
que tudo f!epende. ora, esses Jáços 
·não se Impõem, mas devem brotar de 
·uma convivencla bem orientad~,·~ 

Prossegulnao suas declarações atir-· 
mou o Padre Gannon: '·A diretoria 
do "litstitute" convidou_-me a prófe-

rir aqui tres conferências sobr<> as
suntos ligados a meus trabalhos. 
lnCelizmente não domino o idioma 
portugues. mas é para. mim ní~ltn 
grato ver quão bem os brasileiros· Já 

dominam o inglês. O Padre Saboia 
de ,Medeiros disse que toma a si a 
responsabilidade de que as confere n
elas sejam p1·ofer1das em inglês, mas , 
elê se, encarrega ·de tern1inar -com 
uma sintese em portuguêS, Deste 
modo o a.udttorlo poderá acomp_a.nhar 
o. curso dessas palestras. O tema <!es
sas con(erenciae serã. a ectucação e 
a atividade cias Univer~idades an1erí .. 
canas: dePvl:s abordarei e1n outra um 
tema literario e. finalmente, expen
derei alguma~ consfderações sobre a 
p;iz universal 11

• 

A esta · altura, o Padre Sa boia de 
ll!edetros, Que estava preseilte, e,scla
receu qÚe· as cÕnferenctas serão t·ea
lfzadas' ,ún 5. l O e 13 do corrente. 
A do dia 12 será realir.ada no salão 
da· Cia. Paulista cle hlstradas ile B'e,·-. 
ro, á Rua Libero Badaró, 39. A ,fo 
dia. 10. no 'l"eatro Municipal, e neste 
dia '6erá a. irtaugurac;ât.~· ,;olene · dos 

tn•balhos do "lristitute of 'Brazilian 
:::itudieS". !Gssas c~ollt'erencias se ren
lizarào ás 21 horas. 

Pe1·@:U~ta.do acerca <la Universidar'Je. 
que dirige. afirmou que a Universi
dade de ~19rdham comemorou ha quc1. ... 
tro .anos o ~eu centenario. it a maior 
das Uuiversidad·es ca tolfcas ~los J~s

tadus Untdõs e ·possue um corpo do

cente <lu unEi ?OO µrofessorés. i':ota
biliza-:se -de modo particular .pela sua 
J,;scola de Servico Social. pelo De
partamento dfl! l4'ilosor°ia - que edita a, 

celebre revtsta "Thought" e, pe·Ja. lf'n .. 
Culdadt=- · dE> L>iteitu. 

us Internatos na· B'or<'lhatri Uni. 
versity a.Lrtg·am uma tnôci<h1dei sa

r.iia, sobrett.Jdo cie NO.va York, eml10-

bora contem, tamhet-Í1, cum estudan
tt:::S suJ.:.amc-ncanos e ê seu des~jo 
ter um Rrandt:5· numero <lt·stes ·e dar 
facilttaç,:ões. ~ toda ::1.te1l~<-à.O. 

~·tnalme.nt'e, tn'quirido sobre os 
lclea1s rlem·ocratkos da jU\P-lltud ... 

anter1ca11a., .o .Padr·e <.ianrton n~si,011-

(iAU qu ... essa nwc1ctHdé, ·t.4ue(-, luta na 

Wuroµa. p~la '1et11ocr:-ic1a, 1Hrnsue um 

~·randtl. ':"Splntn <le cooµeraçào e rle 

''.faÍr play". e QUtt toda a HdUCal:âo 

u11i vers1taria forma hom~m na 

acâo .d~ r.~StJonsabilicJade e ,1(') i.;·ovei·· 

no de si prou.r10. fiando o respeito rt~ 

t~i~ 1fue l_mJH~.ra m P:lll toria. a d1-•1110-

cra.(:la (JUe se preza. m~ is a oport:J
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D A '' S U M A C O N l R A OS G E N T I O S" 
/ 

Aparece a primeira edição 
Natural" de 

brasileira 
Taparelli 

do "Curso 
d'Azeglio 

de Direito 

Traduzido pelo Revmo. Padre Nico
lau P. Rossetti S. J., p,ofessor de Fi
losofia· no Colégi, Maximo Anchieta, em 
Friburgo, e atual Ministro do Colégio 
São Luiz desta Capital, acaba de apare
cer a primeira edição brasileira do Cur
so de Direito N aturai ~o Padre Luiz 
Tnparclli d'Azeglio, S. J .. Não se tre
ta, porém da obra completa do insigne 
jurista, a qual tem por titulo "Saggw 
teo,·etico di U,rittn ,wturnle a.ppoggiato 
sul fatto", e foi publicada em diversas 
linguas européias, encon tran<lo a mais 
am t>la aceitação entre os sábios cultores 
do Direito Natural. 

UM ANTIDOTO PARA AS MAS 
DOUTRINAS 

Essa obra iokialmente tinha por fim, 
como o proprio autor declara, "de · se 
tirarem das 111ãos dos jovens estudantes 
das Escolas · Superiores . os autores de 
Direito Natural, ei ,ados de doutrinas er
rôneas eh1 si e adversaria5 â Igreja". 
Saiu-lhe, porém, da pena ta.o vasta e 
monumentnl que se não podia prestar, 
nem ao fim didatico, que o autor pre
tendia, nem a uma fadl consulta· que 
dela pudessem -fazer quantos quizesse111 
te1· á màO, sobre as de.hatidas questões 
de direito natural, respostas p1·ontas e 
ticc.·isivas.: 

Daí a idéia que lhe ocorrei• de redi
gir um .Compé11<.Jio em rorma de curso 
escolar, onde metódka e solidamente tra
ça as linhas fundamentai• da: Ética e 
do Direito Natural, analisando as razões 
ou causa~ ultin,as que dão valor ás; de .. 
terminações juri<liças do direito positiv,o 

e moderno. 

O PLANO DA OBRA 

Estabelecendo nos três primeiros li
vro;:, os principio:-; que regem o operar 
tndi,id•rnl e. ~ocial dos t10111ens, estu<la 
nos quatro sP'gulntes a ação da sot"ie· 
dade e.orno tal, nn ordem civit!:a, isto f!. 

e111 rel::tção aus prop nus cidadãos; na 
ohiem politica, em que ventila e resolve 
qu,astões de direito publico de grande 
tl'anscendêneia · e atualidade, qua1s Fào 
as <la pos~c, tran~missão e ·usurpação 
cio poder; na ordem internadon.-i.J, prc
roni:mndo um gfa·ulo -aiitcs· ào sc-u apa· 
recimento a Sode<lade de todas. as Na· 
çõcs, e uma confedcra<;f~o das Nações 
í)atolicas :,sob a orierit-açâo rnornJ do Ro
mano Pontifire, em cujÓS ombros viria 
assim colocar-se grande parte da auto
ridade internacional. 

t-:' e:~ta f:\ obra que em lingua portu· 
gucsa a Editora Anchieta acolheu na 
Colecào Anchietana, como primeiro vo· 

lume da série reservada ·ás publicações 
com que a Faculdade Filosófica AÍtchie
tana de nova Friburgo, dirigida pelos · 
benemeritos e ilustrados Padres J'esui
tas, vem colaborar na orientação ·segu
ra da elite intelectual brasileira, 

O AUTOR 

Entre os vultos inais proeminentes que 
no século. passado nortearam o pensa
mento católico, no campo dos estudos ju
i·idicos,sociais, destaca-se inconfundível o 
Pa(ire· Taparelli d' Azeglio, S. J., conhe
cido tambcm , como um dos pioneiros do 
renascimento filosófico tomistB. 

Oriundo de nobre linhagem do. Pie
monte, nasceu em Turim· aos 24 de no
vembro d• 1793. Ingressando na Com
panhia de Jesus em 1814°, em 1817, com a· 
idade de 23 anos, foi encarregado de 
presidir aos trabalhos de restau:racão e 
de· reorganização do Colégio dos -Nobres 
da N ovara, confiado á Ggmpanhia de 
Jesus pelo rei· da Sardenha. Deve-se á
prudencia e á di~crição de· Taparelli a 
reforma completa dos estudos e dos. cos
tumes -desse Instituto que recebera em 
franca detadencia. 

Reservara-lhe porém a Providencia 
uma missão muito mais transcendente 
núm campo· de apostolado mais univer
sal e mais eievado. 

NA UNIVERSIDADE GREGORIANA 

Com o l:lreve ge· 17 de maio de 18~4, 
o Santo Padre Leão XII restituiu á 
Companhia de· Jesus ºin perpetuUm" o 
Colégio Romano ou Pontificia Universi
dade Uregoriana de Roma. Ai se de
Yiam formar os melhores elementos do 
Clero do Orbe Catolico, enviados pelos 
seus Bb:iµo~, afim de haurirem, sob os 
olhos v"igilantcs do Sumó Pontiíice, a 
doutrina tanto mais pura quantô mais 
r-roxima de sua fonte. 

Taparelli, escolhido para dirigir tão 
árdua empresa, tomou posse_ do novo 

. cargo. a 8 de dezembro de 1824. Rcc~
bia com isso a missão delicadissuna de 
resuscitar nesse ateneu as doutrinas es
colasticas e de Ô1od,o particular a fi!oso
f ia e a t~ologia tomistast caidas em des
P rezo e olvido naqueles tempos, sob o in
fluxo de profeswres adversos ou alheios 
a elas. 

Traçou regulamentos e escreveu opus-
culos filosoficos, consoante· os princip10s 
escolastitos de São Tontaz. Com a maior 
c.:utela e prudencia começou a introdu
~ir nos estudos da filosofia tomista os 
jovens mais inteligentes que frequen
tafam aquela Unive1·sidade. 

ria mais tarde na Encíclica · "AEterni 
Patris", sobre os principios filosóficos 
de São Toníaz de Aquino. 

Nomeado· província( M Napolés em 
1829, em nada resfriou -Taparelli no ar
dor neo-tomistà. Teríninàdo o trienio de 
Provincialado em' 1833, ·residiu em· Pa· 
lermó ·até 1850 todo entregue ao ensino 
e aos sagrados ministerios 

O "SAGGIO" 

Impressionado· com os males sociais de 
seu tempo, deu-se a seus estudos pre
diletos de direito, compulsando os gran; 
des "in-polios" dos autores escolasticos e· 
em p~rticÍilàr' São. 1.;~;,,az -)d~ Aquino: 
Suarez e Vitoria .. Suas reflexões -pes
soais e -_conclusões cientificas iam sendo. 
redigidas. , em dissertações q·ue vieram 
formnr o celebre "Saggio di Diritto Na
turale appogiàto" sul fatto", "'editado- pe
la pri_meira vez· em. Palermo em 1840 
em cinco volumes. "pequeno embrião in
forme", com.o é!e o· chama no .seu ,pre
facio. Outro, pelo contrario, foi o pare
cer dê· seus contempora.neos e os lou
vores que ainda hoje lhe tribÚtam os· 
juristas modernos que· nessa obra pri
ma de jurisprudencia se inspiram. Tal 
foi o -sucesso dessa ·primetra -edição que 
ao sair ao lume o 5. 0 volume já se ha
viam esgotado os primeiros, 

AO LÁDO DA "SUMA CONTRA OS 
GENTIOS" 

Este o livro que, aó re-comendar sua 
leitura é estudo aos jovens· estudantes 
u,livcrsitarios catolicos, ·na· audiencia · de 
18 de dezembro. de. 1937, 'o S;tnto Padre 
Pio XI não duvidava em· c~locar ao fado 

da "Suma contra os Gentios" de São 
T--maz por ser "uma daqlleh,i obras que 
tem tanta excelencia e frescur.a de, dou
trina, ao ponto de poder _ser estudada 
e cons_ultada em qualque1· épo~a;'. 

E assim é' que 'precisamente um •éculo 
a·pós sua prim~ir:1. edicão, . não·. poucas. 
conclusões desse. tratádo foram consa
gradas pelo Código de Moral Interna
cional de Malines, · suma · do pe11san1cn
to catolico ·do •eculo vinte em materia . 
de política social. , 

Bem haja portanto a Companhia· de 
Jesus por oferecer agora· á· _mocidade 
h:'asilcira um ·tão primoroso meio: de· se 
abebera·r da boa doutrina no · importan, 
tíssimo estudo do Direito Natural. 

PASCOA '.DOS INTELECTUAIS 
Comunicam.no!: 

E.stamos de relações diplomaticas reatadas com a Russia. A notí
cia correu alviçareira e feliz para os amigos é simpatizantes dos Soviets. · 
Ha mesmo por ai um assanhamento e um prurido de entusiasmo ·entre 
os comunistoides nacionais. Para estes vale mais esta vitoria que a de 
todos os Exercitas aliados nas frentes da Europa. Já não ha mais receios 
de pimegiricos da grande Russia, e canonização dos Beatissimos bigodes 
de Stalin. O Comunismo já não assusta mais. Não é mais o perigo ver
melho, o espantalho da civilização cristã. Deixou de ser como o disse 
Pio IX intrinsec caÍnente mau". Alguns católicos nossos, 'os "cô:r de 
rosa", os liberais de novas democracias avançadas, tambem exultàm. nes
te momento. Pois não diziam eles, mesmo pela imprensa, em letras de 
fôrmá, que a Russia não éra o que dela se pensavà? Não teciam elogios 
a Stalin e se embasbacavam ante a ·organização. social do país dos So• 
viets? Não ousavam negar de pubJico ou ~ontradizer a Enciclia Divi
ni Rcdernptor" Mas ..• que o comunismo fosse o perigo denunciado por 
Pio XI em termos tão energicos e candentes, ó, isto _lá não! Como diz 
ahi um ditado de caboclo: - "Não queriam que o veado morresse nem· 
que a onça passasse fôme". Era mister combinar comunismo e cristianis
mo: Não eram vermelhos, ó, não, seria um insulto. chama-los comunis• 
tas! Não eram "brancos" isto é, firmes ao lado do Papa e da verdade 
e integrados nos princípios da Divini . Redemptoris. Nem v_ermelhos .: 
nem brancos, Arranjaram uma posição comoda, uma atitude media, 
uma côr bonita e suave: - "côr de rosa," São os côr de rosa". Catoli
cos liberais, catolicos adiantados e moderníssimos, catolicos sem ranço 
ultramontano, sem cheiro de Syllabus, sem bolôr de antiqualhas de mu~ 
seu, càtoli ~os de ideas arejadas ideas novas, largas, adaptados ao se
culo e a evolução dos tempos novos. Pois chegou -a hora· "côr de rósa"? 
A Russia está ahi de ' Mãos dadas' com o ·Brasil. Vamos trocar embai
xadores e teremos embaixadas e consulados sovieticos. Virão para aqui 
sorridentes .e amabilissimos diplomatas, ericàrregados apenasmente de 
negocios e interesses diplomaticos. Vamos ter aqui um enxame de _ru.s
sos sorridentes e endinheirados encarregados de percorrer o . Brasil de 

, Norte ao Sul, sob o pretexto· de turismo. e de relações amistosas entr_e 
os dois países e· eles -habilidosamente se encarregarão de organizar o já 
d~sarticulado partido comunista, Vamos ter ',uma multidão de ~orride~
tes e amaveis Tm·istas. , As comissões de compras e· vendas vao servil'. 
maravilhosamente ao partido. Veremos uma literatura russa invadir. o 
mercado assustadoramente. Nosso comunistoides vão exultar. Os jorn11is 
não se cançarão de elogiar tudo quanto nos· vier da Russia, De vez em 
quando as coisas vão chegar ao· extremo. Haverá protestos e logo um 
sorridente embaixador, um habilissimo consul, dará explicações, e ... · a 

· coisa· ficará na mesma. Uma. campanha anticlerical vai surgir, não se· 
sabera mesmo d'onde nem como, nem quando, mas virá .. , As greves 
vão proliferar em todos os recantos do pals como nunca se vira em 
outrns tempos. E ninguem poderá siquer suspeita·r ou poderá ter a ousadia 
de· afirmar que entre a influencia tussa em qualquer movimento suver
sivo nestas plagas de· Santa Cruz! Será méi-a éoincldencia .•. Na· hora_ 

. do perigo, a embaixada russa inocentemente como Pilatos lavará as . 
mãos do sangue que ·correr .. '. O', mas· isto é fantasia . . Não · haverá 
cÓisa alguma. A Russia é um pais àmigo, só deseja relações diploiná
ticas e · comerciais com nosso país! Não· estejamos a malsinar a pobre· 
Russia, a Russia. heroica! 

O Komintem foi dissolvido .. O com"?nismo já 1;ão ~usta a ninguém! . 
Não tenhamos receios! Ora, vamos sorrll', um sorrJSo cor de rosa para os 
bigodões de Stalin! 

Pois sim, vamos sorrir, porque haverá tempo de sobra para chorar 
depois. 

Diz muito bem· o D. Idelfonso Albano: "Vamos ter sarna para nos 
coçai·", O dito popular· é· expressivo. A sarna é .a molestia da pele. que 
,consiste numa erupção cutanea -causada pela presença . de ar_acrudeos 
microscopicos ou acâros (acarus scabiei). Provoca uma unpertmente e.. 
quasi insuportavel comixão. E' mister unhas .afiadas para coçá-~a. Deixa·' 
a pele em braza. Os acariis sovieticos vêm, . A· epiderme_ nac10nal em 
breve será contagiada da cabeça aos pés. Preparemos desde já, como diz 
o Autor da "U. R. S. S. do Deão", unhas bem afiadas. 

. D_esde já forneço aos meus· leitores um remediozinho para os banhos 
- o sabão de"cinza de minha pena, E ahi vai hoje o primeiro pedacinho 
do sabão ... 

Vamos ter muita sarna para coçttr • 

AS APARICõES DO SALVADOR APóS A PASCOA 

O MF;STRE DE JOAQUIM PECCI 

Entre eles pro1;rediram sobremodo • 
Joaquim Pecci e Mateus Líberatore. O 
futuro Leão XIII, sob a direção de Ta
parelli, aprendeu a ,;mar o Doutor An
i::elico, sendo pelo mesmo designado co
mo repetidor de filosofia do Colégio Ger
manico de Roma. Cinquenta anos mais 
tarde já Sumo. Pontífice, numa audien
cia ~oncedida a 26 de· agosto de Í879 aos 
alunos _ ,laqueie Colégio, !em bi-aria L,eao 
XIII com saudade o gesto de confiança. 
do Padre Taparelli, co1í10 tambem o Ca-

Hoje, dia 8, ás 8 · hora•, realizar-se-á a 
Pascoa dos medicos, 1mgenheiros A advo
gados. 

Este ato que terá. lugar na , Basilica dé 
São Bento, durante ·, Santa' Missa · cele
brada por S, Exda,,; o : Sr. D. Carlos 
Carmelo de,_Vasconcelos Mote, foi ·.prece
dido (je dúes conferencias ,; cargo dri E·xmo.· 
Rvmo .. Sr. -D. ;Tomaz Keller; .Abade. do 
Mosteiro de· São Bento do _Rio· de :J~neiro, 
efetuadas, respectivaft'lente; ~o AlÍditorio da 
Bibliot~ca Municipal, nos dias 6. e 7 p.p., 
ás 20,30 horas. 

Jubileu de · Prata de ordenação · sacerdotal 
do -Revmo. Mons. Manuel · Corrêa de Mace~'l ·como~ as descreve 

Entre sua Re~urreição e Ascençiío 
ao Céos, Nosso Divino Salvador 

· por mais de uma vez apareceu aos 
seus Apostolos e Discípulos. 

Damos a seguir como a serva de 
Deus Catharina Emmerich as desc,·l.'
ve. Embora a Santa Igreja não. "ºs 
abrigu1> :i ace1ta1 essas visõ~ como 
divinamente reveladas. permite , ua 
vul<tar11.aqãn por ·,ão· estarem em con
tradição com a descrição dos Evange
lho" r '"'' despertarem nos fieis dispo
sições piedosas para melhor compre
ender a mensagem que N. S. Jesus 
Cristo trouxe ao Mundo. 

,. J~sus APARl!:<.:E AOS DOIS 
DlS<.:iPULOS NO . CAMINHO OE 

EMMAllS 
Na segun'da-teira depois da Pascoa, 

os dois discípulos Lucas e Cleoph><&, · 
ºque era 'neto do tio de Maria Cleophé, 
-se diri,(it-am a li:mmáus. Sairar.i de Je--
--:rusalém por caminhos diferente~ e en-

contra, am-se novamente tóra da c1da
âe.· Ambos cluvidavaln ainda da ressu1-
reic;ân rlP ,JP~u~ e quPriam falar m"is 
a miur', sobre tudo quanto ouviram. 
O tratamento ignominioso e a crud-

, ficac;ão do Mest.rE' lhes eram particula:
·.m.ente mm, pedra de escandalo. 

Pelo meio do caminho se· aprnxim1,u 
o Setiho1, l?"indo de um atalho. Por ai

. gum fPmp os · ~egmu, depois se lh,,s 
juntou P oPrguntou-lhes de que es•.a
vam !,dando. 

"Ma~% olhos d'e ambos estavam ve
lados. oara não o conhece1·em". conta 
S. Lucas no cap. 24 do seu Evangelho 
e o. Mest.re disse-lhes: "Que conver~J 
é essa que tende,; e porque estais 
tristes"?" E respondendo um deles, cb>1-
madc Cleophas, disse-lhe, "F's talv--;z. 
o unic:o forasteiro em Jerusalém. que 
não sabes o que ,e tem pas~ado ali 
neste,; ultimo,; dias?" OJSse-lhes Je
sus, "O que?" li: responderam os do1s: 
"O que aconteceu a Jesus Nazareno, 
que fo, um varão profeta, poderoso em 
obras e em palavras deante de Deus 
e todo o povo; e como os sumos oa
cerdotes e os nossos magistrados o fi
zeram condenar á morte e o crucifi
caram. Ora, nós esperavamos que ele 
fosse aquele que devia salvar · Israel 
e agora, além dé tudo, já é hoje o ter
ceiro dia depois que sucederam estas 
coisas. F.' verdade que certas mulheres 
que conosco estavam. nos espantaram, 
pois na alvorada foram ao sepulcro e, 
não lhe tendo achado o corpo. volta
ram d1t.Pndo que lambem tinham tido 
uma visão de Anjos, os quais disseram 
qÚe elP Pstá vivo. E alguns dos nos
sos foram ao sepulcro e acharam que 
era assim como tinham dito as mulhe
res, mas a Ele não o acharam." Então 
lhes disse Jesus'. "Oh! estultos e lar
dos de C'oração para crêr tudo o que 
anunciaram os protetas! Porventura 
não era preciso que o Cristo sotres.se 
estas coisas e que ass!Dl entrasse na 
sua gloria?" E começando por Moysés, 
e discorrendo por todos os outros pro
fetas, explicou-lhes o que dele estava 
dito em toda 1 Escritura. 

Chegando perto de Emmáus, o Se
nhor qu,;, separar-se dos dois dis1:i
pulos. ."F.les. porém, conta a piedqsa 
Emmench, obrigaram-no a entrar nu
ma casa. que estava s1tuacla na segup
da fileira das casas de Emmáus. Nã..'> 
havia mulheres na casa, que me pare'.. 
eia ser uma casa aberta para celebrJ,
ção de festas; pois se via que fôra nela 

, . 

a Serva de Deus 
celebrada uma festa; ainda havia i·ef
tos de ui namcnta,;ão. O aposento cr" 
quâdrangula1 e· limpo, a mesa estav.i 
posta e· os assentos dispostos clo mesm() 
modo que no banquete do dia da Pa;
choa. Um homem trouxe um favo d,, 
mel num vaso trançado, semelhante « 
um cestinho. um bolo grande quadrado 
e um peq"Ueno pão azymo·, dell:!ado e 
transparente·. que foi colocado dian:e 
do Senhm. como hospede. O homem 
que trouxe o bolo. parecfa bem inte>n
cionado: vestia algo de semelhante a 
um avental _ e pa1·ecia ser cozinhe>iro 
ou dispenseiro, Tinha cabelos preto;,. 
.Durante. o ato· solene -não estava pr•~
.sente . .O bolo tinha a grossura de pa
pelão e era marcado com linhas sulca
das. que o dividiam em partes da lar
.l!Ura de doi~ dPclos. 

üepoJS de tel'em · rezado, Jesus, re
costado rios assentos: cori1eu priiúe i ró, 
com eles do bolo e do mel. Depois t'.l
_mou o pãozinho estriado, cortou-o com 
uma curta faca bram,a de osso e ;i

.'l'Ou-lhe ti·es partes ainda unidas. Es
te pedaço colocou ·sobre um· peque.10 
prato. benzeu-o e levantando-se, ele
vou-o com amba~ as mãos e rezou, 
olhando para o céo. Os dois disc1puh,s 
estavam em tr_ente, muito comovijjlos t, 

como fóra de si Quando Jesus partiu o 
bocado. aproximaram· a boca. ·por cima 
da mesa e ·receberam da mão dó Se
nhor o pedaço. Vi, porém, que ao le
vat' com a mão o terceirn bocado á 
boca, o Senhor desapareceu. Não po~so 
afirmar que comesse realmente o· bo-

• cado. Os bocados resplandeciam, depo1;; 
de Jesus os ter benzido. Vi os dois di.s
ciptflos ficarem ainda algum tempo 
como q'Ue atordoados e depois se abr,i
çarem um ao outro, chot·ando." 

11. JESUS APARECE AO.S APOSTO
TOLOS NA SALA DO CENACULO 

Os dois dispipulos voltaram imediat.a
mente a Jerusalém. No entretanto 
achavam-se os Apostolos, com excep
çâo de 1'homé, na sala do Cenaculo, 
junto com muitos discípulos, entre r;s 
quais tambem Niccidemos e José d~ 
Arimathéa. As .portas da casa e da 
sala estavam bem fechadas. Tros v,~
zes se reuniram para a oração, for
mando sob o candieiro um . circulo, 
aberto para o lado do Santissimo, To
dos vestiam longas vestes branca~ e 
cintos: tres dos Apostolos. porém, es
tavam com vestimentas mais vistorns 
e entre estes tres, e'ra Pedro o.- primei
ro. Num vestíbulo que dava · para a 
sala, assi.~tiram á oração a Santíssi
ma Virgem, Maria Cleophé e Magda
lena. 

Apesar de. Jesus ·iâ ter apaJ'ecido a 
varios Apostolos. não havia amda uma 
fé firme na sua ressurrei<:ão. Chei:-::.
ram então os dois discipulos, anunc1Rn -
do com muita aleizria que tinham vi;-t., 
o Seni,or e que o reconheceram &o 
partir o não. 

"Tendo-se reunufo de. novo para " 
oração, conta Anna Catharina. vt.-lh<>i
os rostos tornarein--se lun .. ,nosos ·pen
sativos e feli7•1s e vi o Senhor aparecer 
n11 porta que P.stava fechada Vestia 
tamhem uma lor_;a veste branca. com· 
uma simples ciu,a. Pareciam ter •Jm 
sentimento. ;ndefinido de sua .presen,·a. 
até que, passando pelo meio deles. pa
rou sob o candieiro; .ao vê-lo, fil!ar,im 
todos espantados e comovidos: O Se
nlio mostrou-lhes oá pés ~f as mãos, e 

Catarina Emmerich 
abrindo a turiíca, mostrou-lhes a cb .. -
ga do lBdo. F'alou-lhes e, como esta·
vam muito assustado~, pediu ·alguma 
coifa para comer. Vi que da boc.a se ihe 
derramava luz sobre os Apo;:;tolos, ;:iue 

. estavam como encantados. 
Então foi Pedro atraz de um biom

bo ou tapete, a uma parte separada 
da sala, onde era guardado o SS. Sa
cramento, sobre o forno pascoal; ha
via ali lambem um aposento lateral, 
onde guardavam a mesa baixa (tinha 
cerca de um pé de ai tura), depois cie 
t.erminada a 1·cfoição. Sobre essa m(•
sa se encontrava um prato fundo, 
oval. coberto com uma toalha branc:1, 
o qual Pedro trouxe ao Senhor. Ha
via nele um pedaço de peixe e um 
1_Jouco de mel; Jesus agradeceu, ben
·zeu a comida e comeu; deu tambem al
guns bocados aos outros. mas não a 
todos. Ofe~eceu também á Virgem 
Santíssima e ás outras mulheres, que 
estavam no vestíbulo. 

Depois o vi ainda ensinar e distri
buir os poderes. Os discipulos forma
vam-lhe em l'Oda um triplice circuio, 
no meio do qual ficaram os dez Apos
tolas: Thomé não estava presente. Pa
t'eceu-me maravilhoso que parte das 
palavras e instrucões do Mestre só os 
Aposto los as percebessem, digo perce
bessem, pois não o vi mover os labio,. 
Estava resplandecente. irradiava-se-lhe 
luz das mãos, dos pés, do lado e da 
boca, sobre os Apostolos. como si so
prnsse sobre eles e essa lÚz os pene
trava; perceberam que podiam perdoar 
os pecados, que deviam batizar ·e 
curar os enfermos, impôr as mãos e 
que podiam beber veneno, sem que 
lhes fizesse mal. Jesus explicou-lhes 
varios trechos da Escritura Sagrada, 
que se Lhe referem e ao Santiss1mo 
Sac,·amento e mandou fazer uma ado
ração ao Santíssimo Sacramento, depois 
do culto do sabado. Falou também dos 
ossos e das relíquias dos antepassados 
e do respectivo culto, para lhes alcan
çar a intercessão, Tambem Abrahão 
tinha em seu poder os ossos de Adão 
e colocava-os no altar, quando ofere
cia sacrifícios. Além disso, falou Je
sus tambem .. do misterio .da Arca da 
Aliança e que esse misterio seria, dai 
em diante, o seu Corpo e Sangue, qu-? 
lhes tinha dado para sempre, nesse Sa
crnmento. Discorreu lambem sobre a 
Sagrada Paixão e ainda algumas coi
sas maravilhosas de David, as quais vs 
discipulos ainda não sabiam. Depois 
lhes -mandou que fossem â região d~ 
Sichar, para ahi dar testemm1ho ela 
resurreição." 

111. JESUS APARECE NOVAMENTE 
E O APOSTOLO S, . TOME' DA 

DESCRENÇA 

· Durante a viagem a Sichar, procurou 
.Thomé os Apostolas. que lhe conta
ram II aparição do. Salvador t'e6SUS

citado. Ele, porém, não quiz acredita,. 
antes de Lhe ter tocado nas chaga, 
Mesmo quando· Pedrn falou publica

.mente. na escola de Thaenath-Silo, ,o
,bre a resurreição .;e Jesus e, a ~eu 
-convite. mais de cem das pessoa:; pre
sentes levantaram a mão,, como tes

. tem unhas, poi~ tinham visto Jesus re
-~uscitado Thomt> ainda ni\ti <'he~ou 1, 

erêr-, ti.rmemente. · 
Q; Apostolas oraram primeiro, ajoe

a eelebrar o sabado: na sala do Cell8-

_ ,.~ ~.''.,!A ~·,-1t,o·- '-s,• ~il, 

N1:> d[à. ·2 pp., transcorreu o jubi
leu de pr11-ta da· ordenação sacerdo
tal t.lo R.evmo. l\Ions. Dr. Manuel 
Córrêa .de Macedo. 

O ilustre Sacerdote, Que dlSJJÕe 

FEDERACÃO MARIANA FEMININA 
nesta Capital, e em todo o Brasil éa
tolico,' 'cte éxtenso citcuÍo de relaçÕ\:'S, 
foi. muito felicitado pelo transcurso 
d0ssa· data auspieiosa. ... 

DO RIBEIRÃO PRETO 
Con1emoran<lo / o acontecimento, n 

Cúria metropolitano baixou o aviso 
47, do qual destacamos os seguint,;s 

Traserevemos· do Boletim Diocesano 
da Federação Marhnn Feminina de Ri
beirão Preto, os seguíntcs topicos: 

BOLSA "MARIA IMACULADA" 
"Prezadas Filhas de· Maria. 

· Deve ter chegado aos vossos ouvidos o 
encarecido apelo da Autoridade Diocesa
na feito em prol da Obra das Vor:a
ções Sacerdotais. 

Desde que chegou a esta lliocese, o 
Bxmo. e Revmo. Snr. Dom Alberto, pa
ra. cumprir a um grave dever do se,i 
munus pastoral, meteu mãos ao traba
lho da consti·ução . o seu Seminário Me
nor, obra necessaria e de grande al
cance social e religioso. 

"Passaram-se os anos", diz Sua Excia. 
na recente éircular puglicada neste 
mesmo lug'ar, no numero passado. "Lu· 
tando sempre com acentuada carência 
de Sacerdotes a ponto de ficarem algu
mas paróquias, durante anos, sent pas-
tor e· guia espiritual, não nos íoi possí
vel, até agora, abrir as portas do Semi
nano. Hoje, po1·ém, temos o prazer 
imenso de comunicar ·ao Revmo. Clero 
e aos prezados Diocesanos a abertura ,do 
nosso Seminario, no proximo dia 5". 

"Dando hoje esta auspiciosa noti
cia. . . queremos que se ini~ie la·rgu • 
eiic·ic-nte campa,ih.a, de oraçôea, .sacrifí
cios e esmolas em favor da obra do ':/o, 
minario Diocesano. E' preciso que os 
fiéis compreendam o alcance deste mag
nifico empreendimento e auxiliem a Att

toridade Eclesiástica à, manter os seus 
scmuz.aristas pobres". 

São estas, prezadas Filhas de Maria, 
as palavi-as de apelo de vosso Bispo! 

Ele .precisa de vós,. Conta com o vosso 
tl'abalho eficiente e com a generosidade 
de vossas almas. 

Sêde apostolas da Obra das Voca
ções! 

~'oi ventiladà, na ultima reunião da 
Federação Mariana a id~ia da formação 
de uma bolsa de estucjos pa1·a um se
minarista pobre. Tr.ata-se de velha as
piração que, agora, toma corpo e será, 
<l)n b1·eve, magnifica realidade, 

Trnbalhem, pois, as piedosas Filhas _de 
Maria neste sentido.· 

E' preciso que cada Pia União se es
fol'ce com amot:'- pa~a ajudar a ~'edera
ção Mariana a reunir, quanto antes, o~ 
;JO. 000 ci-uzeiros necessarios par a for
:nacão da Bolsa ",ifaria Imaculada". 

u Diretor da l<'ede1·ação Maria.na es
pera '1\le ás~'ilhas de Maria da .Diocese 
co_nco1·ram ei ... ,1er1samente para e ~ta 
obra. 

::ialve ,Maria. 
Vosso Diretor" 

J.<'UNDAÇ'ÃO E HIS'l'ORICO DA PIA 
(!NIÃO CA~_A RRANCA 

"Aos ib de mato de 19_lb · fundava-se 
em Cas'I, r tanca a .Pia União dás Filhas 
de !'daría, Qelo tnesq,1erivel Revdo. · Pa
-dre Sant'Ana. Muito se . ufani a Pia 
Uni~a em.poder cons;ti\.tii:'i.~ -~~-

nia da primeira e solene recapção de. 
fitas teve a. honra de ser pt·esidida por 
S. Excia. Revina. D.· Alberto José Gon
çalves, qúe na ocasião se encontrayà en
tre nós, em visita pastoral. · 

Além do saudoso fundador, foram seus 
diretores o ·Revmo. Conego Oscar Sam· 
paio, Revmo. Padre· João Neves C:olens, 
de saudosa. memoria, .... Até __ bem -pouco. 
tempo era a Pia. União dirigida .pélo in
cansavel Pe. Luiz Maria Fernandes .C. 
P. l;J., cuja dedicação pelo. progresso da 
nossa Congregação não media esfo1·ços 
nem trabalhos. Atualmente temos como 
diretor o Revmo. Pe .. Elzio Gislimbertl 
C. P. S .. Foram suas cjiretoras D. Ali
ce Correia de Castro, -A~tonia de Lima 
Horta, Eunice Figueiredo Silva, Maria 

· C. Carneiro, e Hermantina Nogueira :dé 
Lima em exercicio. Data dP 1927 a agre
gacão á Primaria de Roma. Presente
mente conta a Pia _União.com 119 mem
bro_s, que{ sob a o~ientação de -seu es
forçado diretor. ,prestam àuxllios, quer 
socorrendo a pobreza, visitando' os en
fermos; proporeionando 01hes. o conforto 
material e espiritual,. quer p1·Ómovenilo. a 
Páscoa e primeira comunhão de crianças 
.i adultos_. Estende-se a obra. de aj)bsto
lado pois aindà cuidam da Obra dos Ta
bernaculos, organização da Bibliq_teca, 
Côro e Cateéismo. · · · 

Que. a Virgem Santíssima. abençôe nos
sa Pia União. e desperte no çoração de 
cada Filha .de Maria um grande e san
to entusiasmo pela ~ausa de Cristo e -de 
Sua Igreja": · · 

·• 

UA()OS BIOGltAFlCOS 

Mons. Dr. l\lanuel Correia de 
Jllacedo nasceu a 16. de junho de 1894 
na. freguesia de Ba.rbalha, n.o Estado 
do Cearâ.. 

h"ez o$ primeiros estudos no J·oa
zeiro e depois ingressou no Sen1ina
ri;> dÓ nio 'de Ja1iefro. mstutlou após 
no ·sen1inario de Pirapora. na Àrllu1-
diocêS~- iíe ·São ··Paulo, -oííde· se inatrl~ 
culou no <lia 19 de fevereiro de 1908, 
!\'o .J.la · 28 de fevereiro de 1913 entrou 
pa.~a o Semínario Provincial de São 
Paulo. 

A chamado do Cardeal Arcoverd,;, 
retirou-se do Seminarlo de i,;. Paulo, 
a· 13 de juli10 de· 1914, com o fim cte 
1r· concJu1r os seus. estudos na Euro
pa. Na Cidade Et_erna. foi aluno do 
Çolegio Pio Latino Aniericano e fr<8-

quentou os cursos de B'ilosotia da 
Universidade Gregoriàna. ~doutorando. 
•·. nessa ma.teria aos· lU de Julho de 
1916. Cu1·sou tambem a Sacrp. 'l'eolo
gra na mesma Unlv~d,idade, rece• 

Lendo a laurea aos 26 de Junho de 
. 1920. 

Hecebeu em Roma as ultimas nr. 
dens sacras, ordenando•se 
aos 3 de ab_ril de t.920. 

sacerdote 

Regressou ao Brast1 aos 20 de agos .. 
to do mesmo ano ~ua Primeira colo .. 
cação ro; o l_ugar de professor de tl
losofla t Lo e 2.0 anos) no Semina.
rl!') de São Paulo. Apôs, exerceu o 
paroquia to em J oazeiro, no seu Esta-
do natal, 

Em Leips.ig aguardam~se grandes batalhas, que devem culminar 
com a junção das· tropas americanas e russas. 

No~sp. c~i~hé niost~a a Praça do Mercado <;la grang_e çida~~. 
~-á.-?re~~Yri,:G ~J1'~\Í~~to 4ª' Yi~a~_, 

' Em 1926 velo ·para o Rio,- sendo no~ 
meado· paroco de ·Copacabana, lt,· em 
1931, da Gavea. 

Foi professor e diretor esplrltu~l; 
durante dois anos, n·o Semln_arló S, 
José, na Capital da Revublica,. 

Na Arquidiocese ile São Pa.ule> éll-
contra-se desde 6 de fevereiro de 
1934, dando o melhor d.- seu zelo 
sacerdotal, quer no Seminarlo Cen.• 
trai da ·rmaculada. Conceiçã.ó, -onde,· 
desde sua lnauguraçã.o, é mestré é 

'l)re_ga.dor dedicado dos alunos, . quer 
na sabia e contlnúada assistencia .A. 
Obra. de Adoração Perpetua do Ar
cebispado. 

Piedoso e culto, orador de grandes 
recursos, sua. atuaçã.o· na. prepara.. 
ção do IV Congresso E_ucarlstlco Na. 
cional- foi extraordlnarla. Pregou, 
constantemente, nas. Semanas ~-µca.-

. _risticas p<1,r9Q\!_ia.ls;_e_-·.ttn.- U .. doa.,.Cp,ii. 
gressos Eucaristic.Ós -I>iocesanoe: . '.,ia 

Provlnoia Ecleslastica de $, Paulo. 
Sua palavra ardente e entusiasta le• 
vou á mesa. sagrada milhares de al
mas. na memoravel noite da comu. 
n hão dos homens, de 6 para 7 de 511• 

tembro de 1942. 

Em 8 de novembro de 1943 o Sa:it. 
to Padre Pio XU o distinguiu c"m 
o · honroso- _titulo dé Prelado Domess 
tlco, merecido premio · pelos seus M• 

los os trabalhos. 
1 

HOllENAGE!ll DO SEIIUNARIO 

O Semlnario Central realizou dia. a 
uma comemoracão toda especial, . à. 
fim de solenizar o jubileu sacerdo~ 
tal· de Monsenhor Macedo, -

Foi o seguinte ·o programa: ã.s 8 
horas, solene missa cantada na . ca.. 
pela do §emlnarlo, com assistencia 
pontifical do Exmo. Sr. D. Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Mota, Arce
bispo Metropolitano; ás 11 e meia, 
almoço Intimo, executando a "Scho
la Cantorum" do lôemlnario com'l)osl. 
çõ·es apropriadas. A' tarde, co-.,peti• 
ções esportivas entre os teologoa ·.• 
os filosofas. A's 17 horas, solene 
"'.re Deum" e benção dn SSino. $a
cramento. A's 19 hóras e meiá:, Ses-· 
são · de Oferta., .em que o homena. 
~eado recebeu as sauctaçõesdos aJu
.ios e dos professores . da casa; ,._ 
,l'Uindo-se uma. parte _recreatl va.. 

-t'ara. essas comemoracões, a Dlr~
ção do l:Semlnario Central convidou 
os. Revmos. srs. Padres, sobretudo 
os antip·os alunos da casa ·.e ex-~1'.1-· 
nos de Monsenhor Macedo, que com
pareceram em grande numero pai'a 
rea.lçar as festas. 

NA. l~EJA. l>E 5A.,\'1'A ll<'IGll:°.'IIU. 

Os Padres Sacra.mentinos, Que. :têm 
a. seu cargo a Lgreja de Sta. U1g·e
ni'I, e a Obra de Adoração Perµetua., 
homenagearam conjuntamente1 dia ,t· 
o Wxmo. Monsenhor JJr. Manuel Cor. 
reia tle Màcedo. A's 9 hor,is, .· itouve 
mtssa, solene . .,m ação de graças. A 
orac;:ã,, gratulatorla foi proferida pe• 
lo 1-1.evmo. Padre Dr, Eduardo· ·Re
bouças da Carvalho. :Seguiu-se·· -um 
"Te Deum" e, logo após, oa •acr10-
tla, ~fonsenhor Ma.cedo recebeu OI! 

eumprlmentns dos presentes, A· Obra. 
de_ Adoracán Perpetua fez•lhe· 'então 
êntrega. ~e um ·Ramalhete Es11Írítua.l,, 

, Oférecldo por sua. intenção na. passa.~ 
a:em · <19 C.~11 jubileu saçerdo~., 



! SERA MENINO OU MENINA ! MARIA E A fECUNDIDADE 00 APOSTOLADO 

O sexo dos bebês que hão de vir é sempre motivo de gratos projetos 
dos futuros pais. 

UMA PA'GINA DE D. CHAUTARD 
Entrentanto, seja menino ou menina - o essencial é que venham 

a nascer fortes e sadios. 
Os pais que não tratam do i;angue, alem dos perigos a que se expõem, 

condenam seus filhos a uma existência de mártirios: raquitismo, anemia, 
fraqueza, escrofulose, feridas generaliadas, atraso de inteligência, ner
vosismo. deformações, idiotismo, etc. 

Os médicr,s especialistas· aconselham o Depurativo - Tônico - Ve
gE>,ta! 

1 o,mo o m"" °"""'"' awaua,, no ,,.tamento da slllli, d'-' 

[ l06EC 

PElA CONVERSÃO . aos CISMA TICOS 

Cremos que não haverá um peregrino 
em Roma que não dirija os seus pri
meiros passos á Basilica de São Pedro. 

Aos poucos sentir-se-á ele ambientado 
na tenue claridade que vem afirmar as 
quatro características essenciais da Igre
ja: una, santa, católica e apostólica. 

Que variedade de caracteres humanos 
não são encontrados neste recinto! Aqui 
estão representantes de todos os povos, 
de todas as ra,;as. Todos erguem as 
suas mãos, .. erguem as suas vozes, er
guem as suas preces ao Deus Onipoten
te. Ouve-~e o loquente variis linguis 
magna/ia Dei, Alleluia! nas mais diver
sas linguas, louvando. a Sua bendita bon
dade. 

Nossa alma se expande quando assis
timos a este grandioso espetáculo, e uma 
snbita força e entusiasmo brotam den
tro de nós. Sentimos , grandeza da 
fgreja e da comunidade de Cristo sobre 
a terra. Vemos -como é real a promessa 
non praevalebunt ninguém poderá 
superá-la. 

Erguendo o olhar, nossos olhos mara· 
vilhados encontram a cúpola pintada por 
l\figuel Angelo, a qual, eomo uma tiara 
de proporções ,ncomtrn:s, paira sobre a 
sepultura de São Pedro. E, num frizo, ao 
pé desta eúpola gigantesca encontramos 
a inscrição em latim, cm letras de dois 
metros de alturn: "T" és Pedro e aobre 
e.,ta pedra edifiearei a minha. l greja, e 
as portas do ·inferno não pre1:-alerercio 
contra ela. E ~u te darei as chaves do 
reino dos céus". E sobre OR pilares: "Da
qui brilha a luz da única crença no 
mundo. Daqui emana a unidade do sa
cerdocio "·. 

Se o primeim ,d!stico nos recorda a 
apostolici.dade da i'efrcja, a segunda frase 
aíirma;· a sua un;dade, a qual também 
nos é recordada pelo fato que na nave 
esquerda realizou-se em 18'10 o Concilio 
do Vaticano e pela :famosa frase. de S. 
Irineu: "Devido á primazia e projeção 
que tem esta Igreja todas as demais de
vem gravitar em torno dela". 

João Grímeisen 
carta pastoral condenava o regime SP· 
viétko e manifestava quo nenhum orto• 
doxo, de são consciência, poderia coln
borar com ele. E~a, portanto, uma 
franca negativa ás pretensões do pri:na.z 
de .Moscou, Sérgio, lider religioso · da-
q:.icle regi_me.! · 

E nos Balkans? Os "pntriarca$" gre
gos (de Constantinopla, Alexandria, An
tioquia e Jerusalém), bem como uma par· 
te da própria igreja grego-ortodoxa e 
o patriarcado da Rumania já formavam 
com s·érgio quando este ainda era locum 
tcnens da jgreja russo-ortodo,:a. Em 
compensação, a igreja eslavo-< rtodoxa 
está contra ,le. Conta esta igreja com 
elementos de larga projeção como os 
prelados Anastacio e Evogli<>; a ela fi
liados os ortodoxos da Servia, Bulgaria 
e Polonia. 

O prelado Evoglio assum:4 esta atitude 
contra Sérgio desde o ano. de 1927. Os 
antecedentes do fato podem ser assim 
1·esumidos. Evoglio tinha . sua sede em 
Paris e fôra incumbido, ainda pelo pa
triarca Tikhon, de zelar na Europa oci• 
dental, pelos interess~s da esparsa emi
gração l'Ussa. EJ\l 1927, três anos após 
a morte do patriarca Tikhon, Sérgio in
timou a ee,saçâo de toda e qualquer ati
vidade política contra a União Soviética. 
Naquela época estava a União 8ovil't1ca 
cm grande crise politil-a interna_, mot.i
vada 'pelo extermínio dos Kulaks. En
contr'ando-se entre os paroquianos .de 
.,}~voglio 1 umeros russos-brancos refug.ia
dos, comp,·epnne-se que Evoglio tenha. 
repudiado esta ordem. Nessa ocasião, cri

ticou aeerbamente o pl'ocedimento de 
Sérgio e rompeu com ele, porquanto con
siderava excessivas as concessões pOr ele 
feitas para con5:eiuir um ºmodus viV,;n• 
di" co1n a Únião Soviética. 

E quanto ao prelado Anastácio, tem 
sido êle, durante 25 anos, o presidente 
do congresso dos bispos exiliados e,n 
Karlovac, em· Belgrado, go:,ando da ·hos.
pitalidade do patriai·cha servio, ou 
~eja umn das mais · destneadas· personn ... 
!idades do assim chamado movimento 
ecumênico que é combatido publicamen
te por Sérgio, na sua qualidade de su
premo chefe 1da igreja russo-ortodo~a. 

Quer deva tirar as almas do peca
do, quer deva fazer desabrochar ne
las as virtudes, sempre o homem de 
obras ha de considerar ~omo seu al
vo principal, a exemplo de São Paul,:,, 
o gerar Nosso Senhor nessas almas. 
Visto como, diz; Bossuet, Deus quiz 
uma vez dar-nos a Jesus Christo por 
meio da Santissima Virgem, essa or
dem não mais é susceptivel de mu
dança: Ela gerou o Chefe; deve pois 
gerar tambem os membros. 

Isolar Maria do apostolado equiva
leria ao desconhecimento de uma das 
partes essenciais do Plano Divino. 
"Todos os predestinadas, diz Santo 
Agostinho, estão neste mundo ocultos 

• no seio da Santissima Virgem, onde 
são guardados, alimentados, conserva
dos e engrandecidos por essa boa 
Mãe até que Ella os gere para a glo
ria depois da morte." 

Após a Incarnação, conclue justa
mente S. Bernardino de Sena, Maria 
adquiriu uma especie de jurisdição 
sobre toda a missão temporal do Es
pírito Santo, de tal sorte que nenhu
ma criatura recebe graças senão pelas 
mãos d'Ela. 

Por sua vez, o verdadeiro devoto 
de Mada torna-se onipotente sobre 
o coração de sua Mãe. Assim sendo, 
que apostolo duvidará da eficacia do 
seu apostolado se, mediante a devo
ção, dispuzer da onipotencia de Maria 
sobre o Sangue do Redentor? 

Porisso é que nós vemos todos os 
grandes conquistadores de almas ani
mados de uma devoção extraordina
ria pela Santíssima Virgem. Querem 
acaso afastar uma alma do pecado? 
Que calor persuasivo eles não teem 
então, identificados como estão, pe!o 
horror do mal e pelo amor da pu
reza, com Aquela que a si mesma se 
chamou a Imaculada Conceição! 

Á voz de Maria é que o Precursor 
reconheceu a presença de Jesus e 
exultou de prazer no seio materno. 
Que acentos não dará :Maria a seus 
verdadeiros filhos para abrirem a J e
sus. coraç5es até então cerrados! 

Que palavras não saberão encontrar 
os íntimos da Mãe de Misericordi& 
para impedir que a desesperança i:e 
apodere das almas que de ha muito 
abusam dás graças! 

Trata-se de um infeliz que desco
nhece a Maria'/ A segurança com 
que o homem de obras a mostra como 
Verdadeira Mãe e Refugio dos peca
dore~ rasga a tal respeito novos e am·· 
pios horizontes. 

O saPto paroco de Ars encontr:i
va ás vezes pecad<Jres os quais, obce
cados pela ilusão, se escudavam em 
qualquer pratica exterior de devo
ção pela Simtissima Virgem. para fe 
tranquilizar, pecar mais facilmente e 
não temer as chamas eternas. A sun 
palavra tornava-se então . dominado
ra, assim para mo!lti·ar :rn culpado a 
monstruosidade . de uma presunção 
tão injuriota á Mãe de misericordb, 
como para os levar à servirem-se 
dess1' ato de devoção afim de irnplo
r;,r a graça de se livrarem das ros
ca~ da serpente infernal. 

Em caso igual, um homem de obras 
pouco devoto de Maria, com suas pa
lavras incisivas . e frias. somente lo
p.rará [<,var o pobre naufrago a aban
donar essa prat.ica que talvez lhe pu
desse servir <.!e táboa de salvação. 

Se Maria viver no coraçijo de um 
apostolo, pode e:;se operário evan,ieli-: 
co ficar segmo de que terá a eio
quencia mnten,al para tQcar alm:is 
nas quais se frustaram todos cs 

meios. Parece que, por uma delica
deza admiravel, Nosso Senhor quer 
reservar para a mediação de sua Mãe 
as conquistas mais dificeis do aposto
lado e concede-las apenas áquelc>s 
que vivem intimamente com Ela. Per 
te ad nihilum redegit inimicis nostros, 

O verdadeiro filho de Maria ja
mais carecerá· de argumentos, de meios, 
ou mesmo de expedientes quando, 
em casos quasi desesperados, haja de 
fortificar os fracos e consolar os in
consolaveis. 

O Decreto que acrescentou á La
dainha lauretana a invocação: Matcr 
boni consilii, funda-se nos tit:ulos de 
Coelestiom gratiarom thesauraria e 
de Consolatrix universali.~ que Maria 
merece. "Mãe do bom conselho", só 
aos seus verdadeiros devotos é que 
ela, como em Caná, faculta o segre
do de obterem, para o distribuir, o Vi
nho da força e da alegria. 
Deus que a "Roubadora dos· cora
ções", Raptrix cordium, conforme a 
·expressão de S. Bernardo, a Esposa 
do Amor substancial, põe nos labios 
dos seus íntimos palavras de fogo 
que ateiam o amor de Jesus e, por 
por meio desse amor, fazem gennina!" 
todas as virtudes. 

Apostolas, nós devemos apaixona
damente amar Aquela a quem Pio 
IX chama Virgo sacerdos e cuja dil(
nidade ultrapassa em tudo a dignida
de dos sacerdotes e dos pontifices. E · 
este amor nos dará o direito de ja
mais considerarmos perdida uma obra 
se a tivermos começado com Maria e 
se com Ela a quizermos consolidar. 
Maria, com efeito, está na base e no 
tôpo de tudo quanto interesse · ao rei
no de Deus por seu Filho. 

Longe porém de nós' o julgar que 
é com Eia que trabalharmos, se ape

Mas é sobretudo quando se ha mis-

ter de falar ás almas do amor âe 
é com Ela que trabalhamos, se ape
nas nos cingirmos a erguer-lhe al
tares ou a fazer entoar canticos em 
sua honra. O que Ela exige de nós 
é uma devoção que nos permita afir
mar com sinceridade que vivemos 
habitualmente unidos a Ela, que re
corremos ao seu· conselho, que 11s 
nossas afeições passam pelo seu cora
ção e que as nossas suplicas se fa
zem quasi sempre por Ela. Mas o 
que Maria ·sobretudo espera da nos
sa devoção é a imitação de todas as 
virtúdes que n'Ela admiramos e o 
abandono sem reservas nas suas mãos 
para que Ela nos revista de seu di
vino Filho. 

Se cumprirmos esta condição do 
Recurso habitual a Maria, imitare
mos esse general do exercito do Po
vo de Deus, o qual, antes de mar
char contra o inimigo, dizia a Debo
ra: "Se vindes comigo, eu irei; aliás 
não irei" e faremos então verdadei
ramente todas as nossas ·obras eom 
Ela. E Ela não só entrará nas de
cisões principais, como tambem em 
todos. os casos imprevistos e em to
dos os pormenores de execução. 

Unidos Aquela cuja invocação de 
Nossa Senhora do Sagrado Coração. 
resume, na nossa opinião, todos .os 
demais títulos, jamais correremos o 
risco de desvirtuar as nossas obras 
permitindo que elas, indo de encontro 
á nossa vida interior, se tomem um 
perigo para as nossas almas, e pos
sam servir-nos mais para nossa gl,1-
ria do que para gloria do nosso Del.13, 
Ao contrário, iremos por meio das 
Obras adquirindo· a Vida interior, e 
desta sorte cada vez mais intimamen
te nos uniremos Aquela que ha ele 
assegurar-nos a posse de seu Filho 
durante a eternidade,. 

O plebiscito de sangue· do povo polonês 
Sohre o l'roblema polones, jã. exn. 

minado en't todos os seus 0:sprctvs na 
imprensa. internario1,r.l, existe um 
respelta,·el conjunto ele opin!ões, pró 
e e:or:.tra. úXpres.~as pelo~ ma.ig desta
c-.ados publlcistas europeus e ameri. 
canos. 

Na primeira. categoria se encontram 
aqueles - e são muitos - que não 
podem ac~itar. s~m prOtesto, que se 
proceda a partilha do territorio, em 
proporçõe~ verdadeira1ncnte fantasti
cas, nã.o apenas de uma nação aliada 
que possue. etn Cavor da causa romHnl 
nos campos de batalha cerca de , ..• 
300 000 combatentos.' sem esquecer 
dir sacrificios, se ergueu e1m armas 
ctue ela foi a prhueira que. sem me. 
coritra as tendenéias expansionista.s 
do povo alemão. Estã.o ainda na men• 
cionada categoria todos aqueles que 
não admitem entre povos distinções 
entre grandes e .PeQnenos, fortes e 
fracos, em proveito de uns e detri• 
n1ento de outros~ 

É claro que- as pessoas que as~lm 
pe1:1,fan1 ainda acreditam (Jue. final. 
1nente, · a sulJstanc!a mesmn. desta. 
g·uerra de,·e ser mar.tida em S"-U" prin
cípios fundamentais que venhan1 as• 
scg~lrar - e assim íoi se1npre pr()• 
m1otido - Inteira llberda(je aos po. 

Ubaldo Soares 
vos na escolh,Í, de seus g_o,ernos o 
regilnens políticos. 

"l'oda essa categ·orla estâ. ao lado da 
Polonia. 

Hâ. pr,rem, uma outra categürla de 
pei?.soas quo não aceitando tais cot.t ... 
s•õcraç;t\Ps, se agrupam contra .a Po
lonia, ou melhor co·ntra. as direções 
<le1nocrat i.r.as em que apoia a causa. 
r,olo11êsa. São as que admitem que, 
em plena guerra, seja r~talhado o 
territorio de um pa!s a llado, o pr!mel-
1·0 aliado. o mais fí rrne 3.l~&.do. que. 
::i:inda agora, a ·desJ)f-ito de :-.&.ntas ,·i
cissitudeS e desiluzões, cor..,tiaua, sen1 
1·ecriminações, advo,:;ando um direito 
- o d'3 &er livre 11a escolha üe seu 
governo e regi:rt1e-r1. 

Constitui tarefa de todos os Papas em 
todos os tempos, zelar pela unidude da 
lgreja e lutar ; ela preservação dessa 
unidade. Na voragem dos acontecimen
tos que tiveram lugar durante os dois 
milênios transcorl"idos desde a anuncia· 
ção da Boa Kova, 01·igina1·am-se os cis
mãs. A Ig_reja sempre combateu o ên-o 
e a falsidade afim de que a verdadeira 
crença resurgisse tanto mais límpida, 
contrastando com a confusão das dou
trinas errôneas. 

Vemos, ass'im, nitiUamente delineada a 
cisão na chamada igreja ortodoxa. J, 
como Stalin não pod,·rá operar fra)lca
mente cin todos os te,·r:torios de · sua 
futura influencia com a fómrnla racista 
do pan-eslavismo, somos levados a crtr 
que esta seja a razão pela qual resolv~u 
tomar uma atitude amistof.a para ~·.nm a 
igreja russa, 1·econhecendo Sérgio 
quando é notório quo a Constituição So
Yiétka do àno Je 1936 não permitia o 
ensino nem a ·propagnnda de qualquer 
crença religiosa. 

OS CIRCULOS OPERARIOS E A POLITICA 

Em torno desses fundamentos hâ. 
uma serie de quesitos ou argurnentos, 
<1ue divirlem a apreciação dos grupos 
n1enclonados. O principal ,J~ntre êles 
se decl!ra no jlllgamento da extrutu
ra <lo governo polonês, dê Lo1ldres, 
aliás o unico legitimo, acoimado de 
ser, composto _de elementos anti· de• 
mocratie.os. Em primeiro log,;.,- cabe 
precipuamente ao povo J?OlClnê::; a pri ... 
melra. p::iJavra nesse asSurito e sabe
mos todos nós q\le, nas circunstan
cias atua.Is o povÓ polon~s nlo estâ. 
em condições de opinar, em deflni t.1-

vo, a esse respeito. Mas, a bem da 
verdade, pode-se dizer, sem exagero, 
que o. escolha do povo polonês jâ esta. 
feita nes',e ter ri vel e sinistro plebis
cito de sangue que foi a Insurreição 
de Varsovla, gui:1àa pelos patriotas e 
pelo general Bor, to.dos solldarios 
com o gover;,o de Londres, acusado 
de anti democratico. Assim, se a na
çil.o polonesa, duramente sacrltlcadà 
nesta. g·ue.rra,. s~não 'mesmo a mais 
sacrificada, já. teve ocasião de mos
trar, pelos meios a seu dispor, qual 
la, quer nos ·parecer de certo modo 
os homens que deseja para oricnta
it_nperttnente, mesmo respeitados os. 
mais Jcg!tlmos e ponderados direitos 
de critica, que, de longe, sem o pie• 
no conh·ecimento das circunstancias 
reais esteja~os a indicar aos polone
ses o caminho que desejam seguir na. 
dura emergencla em que· se eneon. 
tram. 

Estas considerações nos vêm á memó
ria quando nos damos conta de que a 
recente encirlica do Santo Padre Pio 
XU intitula-se "Eccles,a Orienta/is 
Vecus", a qual é divulgadíl transcorridos 
exatamente 60 anos da enciclica de, Leão 
XIII, a "Proeclara Gratulationi•", a qual 
abordava o mesmo tema. 

A noV'a endrliea refere-se aos acon ... 
tecimentos do seculo X V, e deve ser vis
ta sob o prism, daquela época. No en
tretanto, é uma peca que possui mais 
atualidade do que poderia ter ·1 jornal 
de hoje. Ela é endereçada, em primeiro 
lugar. aos ,ieator1ano3, Óu seja á igreJa 
assiria, e aos monofúntas, representados 
pelos eoptas sírios e armênios. Dirige
se também, áqueles cristãos que óOO anos 

_mais tarrle por ocasião do segundo eis• 
ma, também voltaram as costas a Roma 
e formam hoje a assim chamada "igreja 
ortodvx-a ". 

O "patriarca" Sérgio após uma con
veniente preparação na imprensa sovié
tica, escreveu no seu jornal doutrinario 
um artigo intitulado "Existe um dele
gado de Cristo sobre a terra?" Natural
mente, neste artigo, condenava ele o Pa
pado, propugnando por uma "união de 
todas as lgrej as", a qual de:,eria ser 
dirigida r,or um "presidente" escolhido 
por um comité de bispos. 

Esta publicnção representa uma nova 
declaração de guerra ao Papado e ao ca
tolicismo em geral, e é" dirigi_da em ca• 
rater de prop&ganda áqucles países nos 
quais o exército vermelho está penetran
do vitoriosamente_. 

Este abismo já ficou evidenciado pe
., decisões tomadas em principio do ano 

passado, por ocasião do Sínodo das i2"re
jas. ortodoxas, em Viena. Mas estas 
decisões poderiam, eventualmente ter si· 
do influenciadas por Goebbels. Cresce de 
importancia o ~inodo realizado em abril, 
cm Riga, dirigido pelo ''primaz" de Wil
na que de lá ex. :iu uma carta pastoral 
que foi assu1ada tamhón1 pelo arcebispo 
de NarvR, pelo bispo de Riga e Kaunas 
e por 1nu1neros outros ,.preladosi'. E::;ta 

O patriarca Sérgio, "de Zl!osrou e de 
tôdas as Russias'', morreu em 15 CÍé 
maio de 1944, aos 78 anos de idade. Ha
verá futura modificação na política da· 
igreja russo-ortodoxa, motivada por este 
falccime11to 7 

A profunda dissidencia na igreja orto
doxa deixa prevêr que negros dias ainda 
esperam a Europa, pois já não há mais 
dúvida de que após a aflição ·parda, na 
qual os Bispos alemães, corajosatnente, 
nos deram testemunho ainda em data 
recente l" Nesta hora da mais profunda 
inquietação"), a fagulha dn luta religio· 
sa será atiçada peln força da esquerda. 

E' uma nova provação que apenas nos 
vem confit·mar como é de enorme im• 
portancia a unidade da lgreja, a comu
nhão dos filhos de Deus na terra, entre 
, quais não deverá existir um Eu nem 
um Tu, mas sómente um Nós - este 
grande Nós que brota harmoniosa1.,ente 
de todos os rorações quando ouvimos o 
"gloria ao Padre, ao Filho e ao Divino 
Espirita Sa,nto". · 

Transportemo·nos novamente, em es
pírito, para Roma, o centro da cristan• 
dade. 

Do Coliseu - onde Gregório, o Gran• 
de, atendendo aos representantes do Im• 
p~rador de Bizancio que solicitavam uma 
lembrança· de Roma lhes disse: "Levai 
um punhado de areia do Coliseu, es
P remei·O em vossas mãos, e vereis correr 
dele o sangue dos mártires!" - do Co• 
liseu, diziamos, a \"ia São João de Latrão 
conduz á velha basilica de São Clemente, 
que tem como padroeiro este Santo, es• 
colhiao por São Pedro como seu suces• 
sor. O Imperador Trajano desterrou-o 
para a _ilha de Criméia, onde, pelo- ano 
de 100 da nossa éra, foi atirado ao Mar 
Negro com uma ancora amarrada ao pes• 
coço. Os missionarios Cirilo e Metódio 
no ano de 067, trouxe,.r • o se·,. corpo 
de volta a. Roma, onde atualmente se 
encontra sepultado sob o altar da Ba
silica, que tem o seu nome,. construida 
cm meiados do século IV. Em hon.ra 
dos dois missiona.rios, Leão .. XIII man• 
dou erguer uma capelâ, á ,direita do cô• 
ro, a qual foi decorada por Nobili'. 

Oremos á beira do. tumulo destes dois 
g,·andes missionarios, rogando pela pre
servação da unidade da Igreja, oremo3 
pelo retorno de todos os que dela se 
afastaram; por todos os sucessores de' 
::ião l'cdro, que lutaram e sofreram :i:or 
ima unídadc; por todos os povos e µela 
lotalidade dos católicos que contribuem 
para espalhal" o Evangelho Daquele que 
disse: "Ide e ensinai a todos os povos:'' 

E para que seja conseguido este ideal 
de ,midade, desejamos á mais recente cn
:k\ira do Santo Padre Pio XII a maior 
l:~ ,··_:'.:;~~~o ~osSlvel •. '· 

Pe<l,'m-nos divulgar: 
"A Diretc,ria da Federa~ão nos Clr

culos Opera rios rlo Estado de São 
Paulo, acha oDortuno chanlar a 
~.tenc;:\o de todos os diretores. hem 
como elos associados de todos os 
Clrcul os Opr.rarios J•'ederados, a res
peito d<> sua atiturle perante a si
tua~ão politica, que deverá. obedi!cer 
á seguinte orientação do "MA!S\JAL 
nos ClRCLlLOS OPERA1ll0S (pag. 
149), 

A atitude dos Circulos Operarlos 
perante os partidos políticos, deve 

e só pode ser: Fora e acima da PO

ii tlca partida ria. 
' Os dirigentes não podem servir-se 

do nom<' do Circulo que representam, 
para apoiar ou impugnar partidos 
polltlcos, entrar em compromissos 
com eles, fazer propagandit eleito. 
ral deles em publico ou em particu
lar, nen1 tolerar sem protesto que 
outras pessoas o façam em nossas 
reuniões, festas ou com leios... os 
que ocupam lugar de direção no 
Circulo não deveriam militar, nem 
particularmente, na luta partidariil., 
nem 'ocupar lugar nas diretorias de 
partidos ou chapas eleftor·als parti. 
darias. !sto traz, como jâ, trouxe, 
graves Inconvenientes ao Circulo: é 

que o publico não sep_ara o dirigente 
circu)lsta da sua atuação partidaria 
particular... Alem disto, os dlrlge1i
tes nll.o' achariam tempo para at! vi. 
dadcs tão diversas e que absorvem 
cada uma por si sõ o lnterêsee total 
de uma pessoa•. 

Dos clrcullstas em geral (sõclos, 
dirigentes e cooperadores) a maio• 
ria traz, ao Ingressar no nosso mo. 
vimento suas prefercnclas pa.rtlda. 
rias. Se o Circulo se pronunciasse a. 
favor de qualquer facção, os seus 
componentes pertencentes a. outra. 
facção, tlcarlam desgostosos, e com 

. razão; haveria queixas, protestos, 
desharmonla, desagregação e morte 
do Circulo, Isto é evidente e não ca. 
rece de mais expll~cão. Cl\da sêr 
vivo tem sua natureza, sua lei de 
existir. Fõra. dela. definha. como · o 
peixe fóra d'agua. Ora, os Cfrculos 
Operarlos são organismos essencial
mente soe.la.Is: Inocular-lhes o bacl. 
,lo da. febre polltlco-tacclosa. seria 
condena-los ã, morte"• -- Sabemos que os CC. 00, abran-
gem um programa. de colaboraçlo 
completo, Neste programa, não estão 
lncluldos apenas as classes sociais 
ou os diversos profissionais lndlvi 
cÍualmente_, mas taml/em as Institui. 
ções de carater publico ou particular. 

O Circulo Operarlo, pois, colabora. 
com a.ssoclagões particulares e com 
ª" lnstltulgõe! admlnlst.rattval!! do 
governo, sempre que de tal cola.bo~ 
ra.çãg•po1111a.m reiiutti~ b~neflolo!I de 

ord~m oopula·r, principalmente os 
que ~e1,j.?,m os trabalhadores em 

particular. 
É c!o.ro Portanto, que os CC. 00, 

de:ve,m procur!\r a colaborRÇ;~0 das 
autorlda,des, Entretanto, é preciso 
muito criterio neste particular, seh 
por parte dos circul!stas, seja por 
1,arte das autorlda<les. É que multas 
vezes. a autorida<le. alem da sua fun
çil.o administrativa, tem tambem uma 
função politico-parlldaria, da{ o l'e
rlgo de prender-se 'l Circulo Opera
rto. ao partidarismo ou o partidaris
mo utilizar o Circulo Opera.rio para 
fins pollt!cos. 

O movimento clrcullsta é um mo• 
v!men to de cara ter popular, de um 
g·rande numero de assoélados, é um 
1novin1ento de massa, e, por isso, ha 
de ser alvo .de vistas boas, e de vis
tas mal intencionadas. Uns quererão· 
fazer; outros quererã,o fazer-lhe bem 
fazer; owrosquererão fazer-lhe bem 
para. aproveitar-se da situação, 

Mas o Circulo Qperario nll.o pode 
estar ã. mercê de manejos polltlcos; 

· não pode dar apolo partidarlo ou 
coisa equivalente a tal ou qual pes
soa ou corrente. 

O Circulo Operaria nã,o é oposição, 
n 1m situação. J!: colaboração. 

E• colaboração com todos,. conten. 
tes ou descontentes, uma vez que 
da( resulte a realização de objetivos 
do movimento clrculista, objetivos 
esses, que são proveitosos sempre a.o 
bem publico, e que, port9:nto, devem 
s•r simpaticos a. toda autoridade e 
a todos os cidadã.os. 

Multo cuidado pois, porque, as 
vezes, um favor obtido pode colo• 
car-nos eni uma situação da qual di• 
ficllmente nos llvra~emos e nos es• 
queceremos. 

Evitar muitos elogios e deferen. 
clas demasiadas ··e ter cuidado com 
certas manltestações que não são 
apenas. clvlcas ou puramente de prel. 
to A. autoridade. · 

Isso nos transformaria. em esplrl. 
tos bajuladores e enfraqueceria. a. 
confiança na proprla organlzaç,ão e 
em nossa. doutrina.. 

Devemos, portanto, 'fugir lrreme. 
dlavelmente das mãs ocasiões por 
mais tentadoras que sejam, se não 
pudermos contorna.las com seguran
ça, o que não ê multo fa~l. 

Fazer Isto sem hipocrffila., e mes
mo com franqueza, ' alegando sempre 
nossa doutrina. de colaboração. Com 
intellgencla. e a.mor ê. causa clrculis• 

. ta, podemos explicar bem Isto a. to~ 
dos e não havera. margem para. res
sentimentos, 

Ademais, os operartos estã.o can
sados de· associações poÍitlquelra.s, 
pelo que devemos guardar os CC. 
oo. de se tra.nstormarem em amblen .. 
_t~ pa.rt!darlo, 11 que· 6 abl~ p~ig~ 
e o 1:1~r& ~nr~'ia 

Sua preferencla. jâ estã feita. O 
povo polonês quer seguir. os homens 
que, desde a primeira hora se encon
traram a seu lado, que desde a prl• 
melra hora constituem um governo 
legal, nos termos lnequlvocos da. 
Constituição do pais e como. tal foram 
reconhecidos como poder legitimo até 
mes1no pelo· governo russo .que com 
o governo de Londres estabéleceu 
acordos diplomaticos a face do mundo 
inteiro. 

Como assim transformar em clan; 
destino o governo de Londres, que, 
atê agora, não obstante o Comitê de 
Lublln, continua reconhecido pela. 
maioria. dos Estados, Inclusive os sul 
americanos· e nesse numero o Bra. 
s!l? 

Se hã. um governo clandestino, 
composto de_ elementos desconhecidos 
na Polonla pelo menos sem qualquer 
sorte de Influencias Internas ou ex• 
ternas, esse, evidentemente, não é Q 

de Londres. 
Alega-se que ê composto de la.ti. 

fundistas. Seri!.o porventura latlf\ln• 
distas homens do qullatt do Presiden
te Ra.czklewlcz, sem nenhuma. fortu• 
na pessoal e que apenas chegou ao 
posto maxlmo a custa de esforços e 
de lntellgencla.? 

Serã latlfundlsta. o Primeiro Minis• 
tro Tomas Arciezewskl, velho e po • 
bre, cuja. vida. foi um permanente 
combate em prõl das re!vlndlcal}ões 
proletarlas de seus pars e da propria. 
Russla, visto foi um batalha.dor ati• 
vo contra o tsarlsmo? 

Sera. latlfundlata · o sr Mlkolajczyk, 
membro do Partipo CamponGs? Nln• 
guem ser.lamente o afirma.ria, 

Apenas o que desejam, numa. aepl,. 
rai;ão legitima, todos esses homens 
desde 1939, acompanham a agonia da. 
que, sem um momento de !1esoa11ço, 
Polonla ê que a pa.trla. em que nas• 
ceram seja respeitada pelos povos alia... 
dos, que lhe devem lnestlmavels 11er
vl,;:os e atitudes, entre ae qua.ls L'IO
breleva a de haver sido, a partir de 
193 9, o mais ti el aliado e a. mats de
cidida. inimiga. da. tirania hltlerlsta e 
de todas a.11 tlra.nla11 existentes e por 
existir. O plebis~to de sangue do po. 
vo polonG11, em t .. VOl' da Polonla 1 '1e 
ell.1' hsitlm.11 u.mni;i tl.9.l. ~it.t DA Ui 
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11 DE ABRIL 

SANTO ANICElO ) ' PAPA 
Santo Aniceto era natural da Si. 

ria.. Como Papa, foi sucessor de São 
Pio r, e o seu pontificado coincide 
com os tempos do Imperador Antonio, 

Não se sabe se foi martirlsado, 
mas a sua vida foi cheia de tão gran

, des sofrimentos, que a Igreja lhe 
conferiu o titulo de Martlr. 

Alem das perseguições constantes 
e atrozes ordenadas pelas autorlda• 
des romanas, a Igreja foi nesses tem, 
pos lacerada por toda a sorte de 
heresias, e tão poderosos eram os 
seus dois Inimigos, que se não fosse 
a sua origem divina e a promessa de 
Cristo, as portas do Inferno preva
leceriam contra Ela. Grande nume. 
ro de fieis abandonavam a verda
deira Fé. Valentim trabalhava para 
o mal com rara habilidade e eflclen
cla. A ceie bre Marceli na atraia para 
o culto lmoralisslrno dos Carpocrati
tas todos os que não tendo coragem 
de lutar contra as paixões, procuram 
um melo de contenta.las juntamente 
com a consclencia. Marcion vivia 
tambem nessa epoca e era um dos 
mais ativos propaga.dores de uma 
terceira heresia. Tuflo isso no segun. 
do seculo da Igreja. 

O Papa Aniceto nll.o poupou esfor• 
ços para evitar o progresso do mal, 
Quando desapareciam ai. as ultimas 
esperan~as, lançava mão dos recur~ 
sos mais violentos e com tena.cldade 
heroica tirava deles todos os seus 
frutos. 

Deus l'Or fim enviou-lhe um auxl• 
Uar de grande valor, Sã.o Policarpo. 

Este disclpulo de Sil.o João Evan• 
gelista proclamou alto e bom tom 
a suprero.aci~ do Papa sobre todos 
os Bispos. Ele mesmo queria mar
ear para o mundo todo a data da Pas 
coa. se~undo o calendario oriental._ 
Santo Aniceto não concordou, e com 
aprovação de Sã.o Policarpo não se 
fez o que este desejava. 

As heresias dessa epoca receberam 
um golpe mortal nos escritos de 
Santo Policarpo, provando exuberan. 
temente a· pÚreza. da Fé prega'.da. pe. 
lo Papa, 

Quando, em 168, Santo An_ie-to mor. 
Teu, deixou por muitos anos consoll• 
d.ada a supremacia papal, 

14 DE ABRIL 
"A BEATA LIDVINA 

A Beata Lidvitrn foi uma dessas 
almas privllf?giadas por Deus, cha
mada e dest!nada pela divina Provi~ 
dencia a seguir o divino Esposo, no 
<!oloroso c11mlnho do sofrimento. Na. 
tural 'de Schiedam, cidade dos 'Paizes 
Baixos, era Lidv;na filha de pais 
pobres, religiosos e honestíssimos. 

Desde a infancla já. se lhe notàva. 
o cunho de proíuU<la rellgiosld~de, 
n1anifestanrlo-se numa admiravel de .. 
voção â Ssma. Virgem. A Imagem de 
Nossa Senhora.9 exercia uma atra. 
ção tal sobre o coração da menina, 
quê esta, cada vez que o caminho a 
C'>nduzia defronte da Igreja, nela 
9ntra.va para saudar, c~m uma Ave 
iraria, a sa.nta e divina l\iàe. Como, 
em certa ocasião, se demorou mais 
do que \era costume, e esta demora 
tivesse causado embaraço em casa, 
a ·mãe repreendeu-a. Lldvina descul. 
pou-se com toda a slmpllcldade, dl~ 
zendo que Nossa Senhora. a tinha. 
olhado com tanta ternura, que se dei. 
xara ficar ao pê do altar. 

Tendo apenas 12 anos de idade, era 
Lldvlna uma menina -lindíssima e 
por este motivo nil.o lhe faltaram ad
miradores entre os jovens do Jogar., 
Os páls nutriam o desejo e a espe. 
rança de ver a filha tratar casamen
tn com um dos m,ais ricos preten .. 
dentes. Lldvlna, porem, rejeitou to
das as propostas declarando-se es~ 
posa de Cristo a quem desejava guar~ 
dar . fldelldade até a morte. Para se 
ver llvre dos pedidos d~ casamento 
rogou a Deus que lhe tirasse a be~ 
leza do rosto e toda a formosura. 

Deus ouviu os rogos de sua serva 
dum modo singular. Aprecladlsslmo 
é na Holanda o divertimento da pa. 
tinação. Era no dia 2 de fevereiro· 
de 1395, festa de Nossa Senhora' das 
Candeias, quando Lldvlna, acedendo 
ao convite das c<ynpanhelras, com 
elas se dirigiu ao Jogar da Patinação, 
Lldvlna contava 15 anos. Aeonteceu 
que estando a apreciar as evoluçõ·es 
d'aquele sport, de repente recebeu 
um tortlsslmo empurrão de uma. 
companheira. que· não a tinha visto.
O golpe, de todo lnesperal:lo, fê-la 
cair com tanta Infelicidade que frn.
turou uma. das costelas. Foi ess,i ii 

l'rlmelr" estação do caminho ,!à, 
cruz, que terminou com a. morte, ,g 
anos depois. Lldvlna teve de sujei
tar-se aos mal s dolorosos tratamen
tos durante aquele tempo tod~, sem 
que a clencia médica tivesse con
seguido aliviar-lhe a. triste aorte, As 

DR. DURVAL DO LI-
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dores generalisaram-se 'Pelo corp~ 
todo. Não havia orgão que estivesse 
funcionando normalmente •. , Os pul .. 
mões, rins, estômago, fiiad-o, apre .. 
sentavam sucessivamente os ma!s 
alarmantes sintomas de molestia gra... 
vissima.· A lnsonla era companheira. 
inseparavel, passando a enferma quasi 
sem alimentar-se. :Muitas pessoas 
julgavam extraordlnario esse estado 
e não faltava quem o atrlbulsse a. 
influencias diab6lka,. 

Não foi· coisa facil para. li ]lobrê 
doente, principalmente nos primeiros 
anos de enfermidade, conformar-sEi 
com a vontade de Deus e sofrer tudo. 
com paciencla, A situação tornou-se,; 
lhe ainda mais aflitiva, faltandc:i 
quem a animasse e a consolasse,. con ... 
fortando-lhe o espírito com pa!a.vrala! 
estimulantes e dando-lhe uma dire
gil.o firme, prudente e santa. Alen; 
disto, a grande pobreza, em que vl-l 
viam os 'pais, fez com que sofresse; 
ás vezes, dolorosas privaçõel! ilali 
coisas mais necessarias ., 

Deus compadeceu-se dEj sua: serva.. 
enviando-lhe um confessor e "direto# 
espiritual exemplaríssimo, que con .. 
seguiu dirigir a atenção da. peniten.; 
te para a Sagrada Paixão o :Morte dEi 
Nosso Senhor, mlsterio este ~ni t:tUEi 
seu espírito achou conforto, eonsol«:1 
e orientação segura, A méditagãq 
frequente da Sagrada Paixão e Mor., 
te de Nosso Senhor, bem como a co .. 
munhâo frequente, causaram, ~ 
grande mudança nas idéas de Li<Ívl,; 
na. Não mais se afligia, quando, lhé 
faltavá o recurso material nos p~ 
decimentos; não mais se lhe ouv~ 
palavra de impaclencia, nll.o mais s4 
lhe via um gesto de desanimo,, Elll! 
tregue á vontade de Deus, outra. eof,; 
sa não desejava senão sofrei: § cres;i 
cer no amor de Jesus, 

Pela paciencia heroica; causou íi1 
conversão de não poucos pecadores,. 
os quais, impressionados pelos so .. 
frlmentos de Lidvina. e sua admira.. 
vel conformidade, abandonaram a; 
senda do vicio e se restabelecera~ 
na graça de 'Deus. _Sem cessar ofe. 
recla as dores a Deus, para alcançar. 
a. conversão· dos pecadores e pelo _ali• 
vio das almas do purgatorio. Pau .. 
perrima, dl~tribuia entre os pobre$ 
as esmolas que se lhe davam. Em 
compensagão, Deus cumulou sua ser. 
va de gragas extraordlnarias; assim 
foi Lldvina muitas ·vezes consolada. 
pela. aparição do Anjo· .da Guarda, 
que a consolava e confortava nos 
sofrlmen tos, mostrando-lhe as deu.. 
cias do céu e os horrores do Inferno 
e · do purgatorlo. J e~us Cristo e a. 
Mãe Santíssima dignaram-se apare• 
cer â, santa doente. 

Pelo fim da vida, Lldvlna foi aco
metida de hidropsla, e quando a 
peste fez sua . marcha desoladora pe. 
los Palzes Baixos, não parou diante 
da porta da pobre padecente, Cal" , 
culos renais causavam-lhe . sofrimen
tos atrõzes. Jã não podia suportar a. 
maciez d~ cama, O corpo parecia, 
uma chaga.Para açhar alivio e ter 
um geito de ficar deitada, tomou por. 
leito ,.duras tabuas. 

A· estes sofrimentos juntaram-sei 
outros, causados pela invasão d~ 
exercito de Filipe de Borgonha. na; 
Holanda, A rude soldadesca fol d~ 
um procedimento indigno para. com, 
a pobre doente, Qua11do os malfeito., 
res, acusados dos seus crimes, da• 
viam responder A. justiga humana; 

·Lldvina protestou, pedindo que a; 
Deus se entregasse a vinga.111:a.~ As., 
sim aconteceu e os miseravei~ :tive.. 
ram um fim desgraçado, ' · 

Lidvina. teve o grande consolo íl(I 
receber o aviso da. sua 'morte doll l~ 
b!os de Nosso Senhor Jesus Cristo• 
Nos ultlmos dias, os sofrimentos re• 
dobraram, Num dos acessos de :voml~ 
to, Lldvina desfaleceu e entregou ili 
alma purlssima. ao divino Esposo.fl 
Era no dia 14 de AbrU de 1433., 

O corpo da Santa, til.o maltra.tadc( 
e desfigurado pelas molestlas, cada 
qual mais grave, depois de mortQ 
retomou toda a. rotmosura primitiva.., 
Muitos n11lagres testemunharam! 
a santidade da. Bemaventurada..- Suais 

' reliquias acham-se em Bruxelas., ; 
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EVANGELHO 

PRIMEIRO DOllIINGO DEPOIS DA PASCOA 

(S. João, 20, 19-31) 

. Naquele tempo, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, .ist;mdo ~e
chadas as portas do lugar onde se encontravam os áisdpulos juntos, por 
medo dos judeus, veiu Jesus e pôs-se de pé no meio deles, e lhes disse: 
"A paz seja convosco!" E ao dizer isto, mostrou-lhes as miios e o lado. Ale
graram-se, pois, os discípulos ao ver o Senhor, Disse-lhes pois, novamente: "A 
paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, assim eu vos envio." 
E ao dizer estas ·palavras, soprou sobre eles, e lhes disse: "Recebei ·o Espí
rito Santo: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados; e a quem 
os 1·ctivcrdcs ser-lhes-ão retidos". 

Ora, Tomé, um dos doze, chamado Didimo não estava com eles quando 
veiu Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: "Vimos o Senhor". Ele, 
porém, rl)trucou: "Si não vir em suas mãos o furo dos cravos, si não puze1• 
o dedo no lugar dos cravos e a mão em seu lado, não acreditarei". Oito dias 
depois estavam ainda os discípulos encerrados na m~,smà casa, e Tomé se 
achava eom eles. Veiu Jesús, estando as portas fechadàs, pôs-se no meio 
deles e lhes disse: "A paz seja convosco". - Depois disse a Tomé: "Põe 
aqui o dedo e vê as minhas mãos: chega a tua mão e mete-a no meu lado, 
e, não sejas incredulo, ma$ fiel". - Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e 
meu Deus!" Disse-lhe Jesús: "Por(j_ue me viste Tomé, acreditastas. Bcma
vcnturados os que não viram e creram". 

Muitos ontl'Os prod,ígios fez ainda Jesus, em presença de seus discípulos, 
qu~ não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos, para que 
acrl!diteis que Jesus é o Cristo Filho de Deus, e, crendo tenhais a vida cm 
seu nome. 

COM!!:NTARIO 

"Ut vitam habeatis in nomine 
~ius", é a primeira conclusão do 

'Evangelho de São João, e a conclu
;ão de todos os Evangelhos e pode
ms dizer, de toda a Sagrada Escri
tura. Já não é mais possível vida, 
(e aqui se entende vida eterna, pois 
que a outra não é mais que sombra 
perecivel - praeterit figura huius 
mundi), a não ser em Cristo Jesus, 
pela incorporação do fiel no Ho
mem-Deus, de sorte que venha, des
se modo, a participar da vida do 
riesmo Deus que se encontra toda 
no Verbo -Incarnàdo. 

Pois esta vida que veiu trazer a 
esta terra para que os homens a ti
vessem e tivessem em grande abun
dancia - ut vitam habeant et abun
dantius habeant - deixou-a o Verbo 
Incarnado em sua Igreja, seu Corpo 
Místiao. De maneira que é pela in
serção neste corpo místico de Jesus 
que é a Igreja, que podem os ho
mens participar desta vida divina. 

O presente evangelho narra precisa
mente a concessão feita ·à Igreja, por 
Cristo, 'de mais um meio de recupe
rar esta vida, uma ve-z perdida pela 
culpa: o Sacramento da Penitência. 
Reunindo os doze, sobre os quais es
tão os fieis , edificados, concedeu-lhes 
o Salvador o Espírito, in quo san
tificant~•.1: omnia, .- e com Ele o po- · 
der de santificar, remindo os pecaqos 
cometidos. Não se entenda, porém, 
que a Igreja seja apenas um dos 
meios de obter o indivíduo perdão de 
seus pecados, junto de Deus. Ela é o 
meio exclusivo. Posta a palavra in- · 
falivel de Jesus Cristo, todos os pe
cados estão avocados ao tribunal da 
Penitência, pois que aqueles a quem 
a Igreja não perdoar os pecadc,s fi
cam estes retidos. Aliás, não po
deria ser de outra maneira, desde que 
não foi dado aos homens outro no
me no qual se possa obter a salvaçã.:i, 
a não ser o de Cristo Jesus. Ora e 
justamente esta sua divina mL<;,,ão á~ 
salvar os homens que Ele neste mo
mento confia à sua Igreja: "A~sim 
como meu Pai rne enviou, assim eu 
vos envio". Aquela vida pois que Jest]S 
Cristo veiu trazer a esta terra numa 
plenitude da qual todos nós podemos 
participar, já não mais é possível 
obter a não ser por meio de sua -Igre
ja. Aquele amor divino que encer
rou as Misericordias celestiais no Co-
1·ação Sagrado de Jesus está agora to
do ele dentro do Coração da Igre,ia 
para a mesma miscr;icordlosa di.E tri
buição em favor dos pecadores arre-
pendidos de suas faltas. \ 

' ., .. 
Nesta altura é comum admirarem

se aqueles que· "non percipiunt ea 
quae Dei sunt". por acharem muito 
dura esta doutrina, visto que tomada 
ao pé da letra levaria à condenação 
eterna todos os milhões de homens 
que se acham afastados da Igre
ja, sem, ào ri1enos na aparência, culp'l 

J; tcmf)·, , 111(',;Prnos ::is p=tla~1r.; t ~ 
JJAP'i.\'.. "\1- SE como 1ana 1,.h-a : 

própria, pois nasceram no paganismo 
ou na heresia. - Como também é co
mum responderem aqueles que gos
tam de ladear as dificuldades, com 
uma distinção em si muito verdadei
ra,· e é a que se faz entre o Corpo 
da Igreja e a Alma da Igr!!ja. De ma
neira que a salvação que agora só 
se obtem por meio d,;i Igreja, meditan
te uma inserção neste Corpo nistico 
de J esús Cristo, deve entenderse 
da alma da Igreja a saber, nin
guem se salva a não ser que se en
contre na aln}a da Igreja. E esta é 
tão generosa que admite sob seu man
to até mesmo pessôas que ignoram 
a existência do Corpo visível que ela 
informa; ·pois que todas as pessoas 
que façam um ato de amor perfeita 
sobrenatural de Deus só por isso par
ticipam da alma da Igrejii., obtem a 
graça, encaminham-se tas veredas do 
Paraiso. 

Assim é na realidade. Porém, nem 
extendamos de modo excessivo esta 
alma da Igreja, que torne inuteis as 

.Santas Missões para as quais se vol
tam os olhares amorosos da Igreja 
desde os primordios do Cablidsmo, 
ou nos, leve a deixar na bôa íé a 
quantos se encontram afastados do 
Corpo da Igreja; nem concedamos 
àqueles que pertencem ao corpo da 
Igreja· uma espécie de talisman in
falível da salvaçiio eterna. 

Esta observação tem sua razão de 
ser especialmenb no apostolado. No 
afan do aumentar o numern dos fieis, 
por vezes, facilita-se de tal inaneira 
a moral católica que ela termina re
duzida a uma simples e mecanica 
prática externa de alguns atos ele 
culto, sem a auste.ridade que cons
titue sua grandeza e sua eficac1a. 
Por outra, todos que qúizerem sal
var-~e devem pertencer à alma da 
Igreja; não basta que façam parte 
de. seu corpo visível. E para pet
tencer à alma da Igreja é mistér ter 
o espírito da Igreja, crescer no "sen
tire cum Ecclesia" de que· nos fala 
maravilhosamente Santo Inacio nos 
seus Exercícios F.spirituais. E quem 
quizer fazer apostolado realmente 
frutuoso é preciso que pregue e di
vulgue . este espírito, éspírito de pe
nitênda, de mortificações, de imita
ção de Jesus Cristo Crucificado, sera 
o que merecerá o anátema lançado 
por S. I>auio conh'a 8.qu~les Q'..;e :> 
uma sabedoria aparente, por grandio
sidades externas, pelo nwnero e, mui- · 
tas vezes, pela vanglória, tornam inutil 
a cruz de Jesus Cristo, são católicos, di
zem-se apostolos mas caminham como 
inimigos da cruz de C;risto. 

A Rendenção de Nosso Senhor Je
sus Cristo, a vida e a graça que o 
Divino Salvador trouxe ao mundo não 
são cousas externas que se possam 
juxtapôr a uma alma, toda ela domi
nada pelo espírito de sensualidade e 
egoismo que domina o mundo. Não 
Para que gozemos de fato dos frutos 
da Re<lenç.fo, é necessário que v:vam,·s 
uma vida nova, que nos revistamrs in-
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Que os danos atuais da 
cristã não 

diminuam as vocações 
para o sacerdocio 

sociedade 

A Igreja sempre solicita pelo 
hem de seus filhos tem posto todo 
o seu empenho no recrutan1ento 

das vocaç:ões sacenlotai~ e religiosas 
e para alcançar esse objetivo não 
recua diante dos 1n:tiores sacrificios. 

Quando hã falta de Sacerdotes ze
losos e cultos, por mais Inclinado 
que seja um povo â. piedade e por 
mais solidas que sejam suas tradi
ções cristãs, decãe a vida religiosa a 
olhos vistos. 

O exemplo da nossa pãtria
0 

o da 
América Latina em geral ê muito 
elucidatiYo a este respeito. A pro
paganda Insidiosa das multlplas s,,í. 
tas protestantes e a superstição es
plrita vão fazendo por toda a pa!'te 
um mal imenso. A indiferença reli
giosa campeia si1n freio nessas na .. 
ções catolicas qu~ estão a oraços 
com um terrível flagelo: a falta de 
Sacerdotes. 

O Padre é a alma da vida religio
sa de uma paroquia, •Não ha propria
menta povo bom e povo mau. O Que 
ha na realidade é povo cultivado e 
po~o 1nais ou menos abandonado, 
Na. mesn1a rliocese tenho encontra
do cidaUe~ ex.celentes, fervorosas e 
a algumas horas de viagem cidades 
frias, nas quais reina. a mais lastimo
sa inJHcrença religiosa. Qual é a 
causa dessa disparidade? i,: que na 
prhneira hou,·e-, s13mpre assistência 
religiosa n1inistrada. ·por 
de Sacerdotes zelosos é 

esse trabalho espiritual 
deficiente. 

uma série 
1u1.· segunda 

foi muito 

UÍn vigarlo virtuoso e trabalhador 
em poucos 1ne$CS transforJna comple
tamente a face de uma paroquia por 
mais desolador que seja seu estado. 

O problema maxlmo e decisivo pa. 
ra a lntenslficaGão da. vida cristil. de 
um povo é o da. formação do Clero. 
Onde há Clero culto e zeloso floresce 
a religião; onrle se nota essa ·falta, 
decresce a vida espiritual e prolifera 
o indiferentismo. 

ANGUSTIAS ,DA HORA PRI,)SE:.VTE 

O terrlvel oatacllsma que há ma.Is 
de cinco anos assola o mundo tem 
ceifado milhões de vidas. Entre ~s
sas contam-se milhares de jovens vi
brantes de H que nu'trlam porven
tura o belo ideal· do saMrdócio. l\Iui
tos deles, forçados .por leis lnlquas 
a empunhar as annas, oerderam a 
vida j,t votada ao servl~o de Deu~ 
~m diversas ordens e congregações 
~el!glosas, nos campos de batalha.. 

.f!J não são poucos os sacerdot!'s que 
-pereceram na refr~ga ou nois can1pog 

de concentrai;ão. Sito milhaMs na Po
lonia e na Alemanha. nar.ista. 

Os países da Europa, apôs a guer. 
ra cru(ll, terão Que enfrentar o pro
blema a.ngustloso da falta de sacer
dotes. · 

Esse mnl, que jã se fez sentir ter
rl\·el /\pós a. primeira gr».:,de guer. 
r~, será incomparavelmente maior de .. 

ternamente de Jesus CrL~to, que nos 
unamos a Jesus Cristo. aue. com o au
xilio divino, formemos em nó:; a Jesi.;s 
Cristo. E. quem julgar que conquis
tou uma alma para Nosso Senhor, an
tes d..: tê-la transformado dessa manei
ra, engana-se iedondamente. E quem 
julgar que é católico. só porque entre 
as, muitas vaidades em que se enleia, 
cumpre uma ou outra prática de pie
dade, também se enganá miseravel
mente. São esfas os que dizem "Se
nho1·, Senhor", e não encontram o Rei
no dos Céus. 

Meditamos o conselho de S. João: 
"non c'Jigamus verbo, $Cd opere et ve
ritate - não amemos com palavras, 
mas com ob~as e de verdndo". 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
pois desta que Infelicita o mundo e 
com violência. lndescritivel. 

A obra das missões entre os ln
fiéls, que floresceu magnificamente 
dur_ante o pontificado de Pio XI, está 
passando por uma. crise tret™!nda. 

Multas missões da. Africa, da Asia 
. e da Oceania. foram assoladas pela 
guerra e no entrechoque das armàs 
·perece~am não poucos misslonarios. 

As levas de abnegàdos conquista• 
dorés de àlmas· Que anuá.lmente par
tiam da Franc;;a. da Bélglca, da Ho
landa, da ltAl!a e de outros palses 
ca.toliéos já não vão engrossar as fi. 
lelras dos que mourejam na vinha 
do Senhor. 

Terminada a guerra, por· muitos 
anos a.inda. as ne~e2sida.dl!S espi.t:1-
tuais desses pai6es d~terão os poucos· 
sacerdotes que sobreviverem e esses 
mesmos 1sastos pêlos ingentes sacrl. 
ficlos que lhes Impõe a pavorosa 
con!lagraçlo. 

À FORMAÇÃO DOS FUTUROS 
SACERDOTES 

Diante do exposto é facil ver a· 
condição preca.ria desses viveiros de 
sacerdotes que s§.o os sem!nar!os e 
os noviciados das diversas ordens e 
congregacões religiosas. 

Fecharam-se muitos seminarlos por 
falta do alunos e de professores ou 
por Imposição dos governos ditato. 
riais, Inimigos de Deus e da sua. 
Igreja. 

Nesse particular 6 eobrema.nelra. 
dolorosa a situação da Alemanha, da 
PoloniB, e de países <1ue estão soh o 
jugo do nazismo e do con1un!smo, 

Quando se reabrirem esses semi
nartos e noviciados? o recrutamento 
das vocacões será. um problema an
gustioso. Em quasé todos os J)alses 
da Europa. jã era senslvel o depau-
1,era.men to das ·familias mais ou me. 
nos coi,roldas pelas prãtica.s anti• 
concepcio:ials. Cerca de dois milhões 
de prisioneiros franceses afastados 
de seus lares· só r,ode,ão ei,:acerbar o 
mitl. Ta.mbem os têm, e muito nu. 
merosos, a Belgica e a Holanda que 
tantos 111!sst9narios tem dado para a. 
Igreja. 

Deve-se ter em conta a.l~.m disso 
o estado lastimavel de saude em 
que se acharão milhões de crianças 
desnutridas. Noticiam os jornais que 
a mortalidade !níantil em quase 
todos os paises da Europa assume 
proporções assustadoras. 

Os pais mal alimentados não po. 
dem ·procrear filhos robustos, mor
mente quando estes na idade c~ltica 
do desenvolvimento flslco não en. 
contram o lnd!spensave! para a 'Ilida. 
E este é o caso de infinito numero 
'de seres sumamente infelizes que 
pedem pão e não acham· q1"em lho 
reparta. A fome extende seu manto 
negr<'l sobre a. Europa varrida pÚo 
furaclí.o da guerra e eose mal lncon. 
cebivel vai.se agravando de dia para 
dia. 

A1>6s a cessaçllo do flagelo, a fome 
ainda continuará. por multo tempo a 
exercer sua ação nefasta. 

As crea.nça.s. de. hoje, , os. jovene de 

amanhã estarão em con.àlt,;ões de ar• 
car com os sacriflcios que exige /A 
longa. formação sacerdotal? 

i>IFICULDADES UF, OU.TRO 
GEN'ERO 

os. seminarios e noviciados dissemi
nados pela. J';uropa e pelas terras 
de missões muitos deles já foram 
completamente arrazados pelos ca
nhões mortíferos e pelos bombardeios 
aereos. Viviam quase todos com 
grandes cllficuldades, sem fundos pa
ra assegurar a própria subs_istencia, 
mantidos pela generosidade dos flêls. 

Ora, quem poderá. contar o nume~ 
ro de familias reduzida~. pela guerra 
a extrema misél'Ía e imppssil)l!itadas 
por conseguln te de auxiliar as obras 
da. Igreja? 

Ser.ão necessarios muitos anos pa
ra a reconstruOão . de centenas de 
grandes cidades dostruldas e mais 
dilatado tempo ainda para a norma
lização da vida de tantas províncias 
e paises assola.dos pela guerra. 

Na França, na. Belglca, na Holan• 
da, na Italia, na Alemanha, na Polo. 
nia e em outras regiões são muitas 
as paroquias desprovidas de Igreja 
e re·duzidas a mais· negra m!seria. 

O desvio da atividade -e dos recur
sps humanos para essas obras que 
exigem inad!avel reparação irá difi
cult'l,r a reconstrução dos semina. 
rios e a aquisição dos meios lndi~-' 
l]ensaveis Pa:ra a. sua manutenção. 

Do sobredito se colige quão ra- · 
zoa.veis slí.o as preocupações da Igre
ja no tocante a uma obra. de tanta 
relevancia qual é a da formação de 
se:us Sacerdotes na's horas tumultuo
sas que se hão de seguir á guerra. 

UM RAIO DE ESPERANÇA 

O Coração de Jesus que vela cheio 
de solicitude pelo bem de sua lgrej.-t, 
movido pelas orações fervorosas ile 
seus filhos, há de desdobrar toda. a. 
1nagriificencla de seu poder. 

_Do cáós do mundo convulsionado 
pela guerra e abalado em seus ali
cerces poclerá irradiar a luz suavls
sima do Evangelho numa mais abun
dante profusão de graças. 

As grandes pro\·é?-.;;õ~s por que pas
sa a 11umanidnclc são' em gcràl o 
prenuncio de dias 1nelhores. , 

O sofrltnento é condiç.il.o de reg·en<'~ 
ral)ilo tanto na ,·ida dos lndi viduos 
como na. vida dos po\'OS .. 

Na Espanha catol!ca, ap6s os hor. 
rores da rcvoluç;ã.o comunista, notou .. 
se por toda a parte utna revivi~·.::t!n. 
ela do cspirito cristii,"1. Er1ch(!ran.1· se 
os s_ominarios e os noYiciados de pro .. 
missora.s, vocações e os fiéis, t!ranclo 
riquezas da propria pobreza, abri
iam generosamente as mãos en1 fa .. 
vor das obras da Igreja. 

Na.da nos lmpelle d~ esperar gue o 
que se .v~erificou na Espanha Se veri
fiqu.e tambe·m em tantos paises vio
lenta.mente sacudidos pelo ve11daval 
da guerra, 

Esse fatal excldio deverã lembrar 
aos hon1ens que sem religião não 
ha .liberdade nem ·ci v;lização. 

OS MELHOHES PREÇOS 
E A Ml:LHOJl QUALIDADE 
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(JN L<.:OS DIS1'.RIBU1UORES VA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
ENTREGAS A DOMICILIO FRESCA EM PACOTES 
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No Egito 

De uma população de 15 milhões de 
habitantes ,óm.ente 8% usam o nome 
cristão e destes pertence á Igreja Cab_o

lica somente 1%. Ultimamente aumen
tou a vida religiosa em niuitas cidades . 
e aldeias devido ao zêlo i:Jissionario e 
apostolico dos capelães mllitares, que 
alem · dos so!tlados cuidam tambem do 
povo, do meihor modo possivel (Cristus). 

Soldados da caridade 

Durante a luta em Hong-JC·ong, quan· 
do o~ condutores de ambulancias sen
tiam-se profundamente temerosós de 
er·u.ar a cerrada barragem do fogo ini• 
migo, afim de recoJh.,r os feridos, os 
Jes•1itas irlr.ndeses prontamente toma
ram-lhes o lugar realizando as mai~ pe
rigosas ·viage11s e travessias por todos os 
setores de combate. Um desses brav.os, 
o Pe. Brien Kelly ch2gou a recoU,et 
mais de 70 soldados gravemente ;feri
dos. E_ste ~ um dos muitos :fato• dessa 
natureza registrados no "Irish Jesuit Di- · 
rectory", ilustrando o heroismo dos Je
suitas irlandeses em Hong-Kong d.utan
te a terrível luta travada entre ingle• 

ses e japoneses em torno daquela posi
ção britanica no Oriente. Em outra 
ocas1ao um Padre escapou milagrosa
mente com vida. Pe. Toma~ Conney SJ. 
achava-se no "St. Paul's Hospital" 
quando um obu~ de nove polegadas dis~ 
parado por uma unidade naval atra,ves
sou a parede explodindo a cerca de cin
co metros do ponto em que se achava 
ocupado o Padre com determinadas ta• 
refas de socorro aos eu:fermos. Segun
dos depois Pe. Conney ve,ifkou que to
dos em sua' volta estavam mortos, en
quanto que ~-e .. penas s<>J'reu lêves a.r• 
J"anhões na face. ( Vida Claretiana), 

Disfarçados como Kulis 

Quando, _imediatamente dep~i~ da~
claração de guerra entre Amer1ca e Ja
pão, os missiouarios amerie,inos de Ho
nan, China, foram presos pelas tropas 
japonesas, três puderam esconder-se· a 
tempo. Mas não deixaram a missão. 

Hõje ainda eles pastoreiam os seus re• 
banhos, visitando as paroquias sob o dis~ 
íar~e de um Kuli (carregador) chinês, 
As cavernas das montanhas lhes serv'ê~ 
ée refugio quando a descoberta pelos 
inimigos parece inevita,·el. . . iAgenci~ 
.Missionaria SVD). 

Um rico presente 
, 

A firma Irmãos Jerez estabelecidos-~m 
São Paulo, fez doação á Prelazia de Dia• 
manti"o (Mato Grosso) de um magni• 
fico trator que hoje é de grande valor 
mate~ial e · da nuior utiltd(lde naquela$ 
dificéis e afastadas regiões, ,..,. .{Fidesl, 

Nomeações 

Foram non1eados peto Pal'là llfõlf~ 
bominico Sértyen,or· Fukha~i, Bispo dê 
Fukuota e Mons, Francis lfonc TakeO.• 
ka Vigário Apo,tolico de Heijo, nq 
Japão. 

A Igreja no Congo Belg\ 

No começo deste século o Congo Bel~ 
ga contava menos de 19. 000 catolicos, e 
não havia ali um unico Padre nativo dó 
pais.' Hoje em dia, nem passado ainda 
meio século, conta o· Congo Belga com 
2. 580. 000 catolicos, 123 Padres nativos 
e.. 1652 Seminaristas que nos 28 semi• 
narios se preparam paxa o -sacerdócio. 
De -Junho de 1941 até Junho de 1942 
foram batizados perto de 100. 000 adul
tos, e mais de 100.000 criançai;..., JCa.• 
tolic Missions). 

Cardial Lavigerie 

Com a simplicidade compreensível em 
tempos de guerra, celehrou-st na Africa. 
0 50. ~ aniversario do falecimento do 
Cardial La vigerie. Parecia ouvir-se ª'pe• 
nas o eco daquele , bmrtilde Cardial em 
cujo jadgo está escrito: "Aqui jaz, na 
esperança da infinita ·misericórdia, Char
les Martial Allemand Lavigerie, Sacer• 
dote da :?a11ta Igreja, Arcebispo d4 Car. 
tago e dP. Argel, Primaz da Africa G 
quo agora é pó. Rogai por ele". 

AGENCIA MISSIONARIA s.v.D. 

Aula ínaugural do .curso de, auxiliares socia~ 
organUado pelo Instituto de Seiviço Social 

• r para o SENAI 
.:::omuntcam-nos: 
Renl izou~se. no dia 3, As ~0.3Ó ho .. 

ras, no SRlão da Pcderaçã.o ~ das In-
dustria,; cio Ecstado ele São Paulo, a. 
auia inàugural do Curso de Auxi~i:1 .. 
res Sociai.s, orgr-1.nlzado pelo !!lstitu
to ele Serviço Social. afim de ,formar 
tccnico~ especializados, a:}tos a. ~o
laborar con1 o SENA L no s~u progra .. 
m-i de ser\'i~o so~ial na Industria. 

A mesa dos trabalhos, que foi pre
sidi ela pelo dr. José de A:i:êredo San
tos, diretor do lnst ituto de So,rviçn 
Scícial 1 tomaram A.ssento os E:rs· •. drs. 

1 Roberto Simonsenl 1H'l\Sidente da I?e .. 
deração das Industrias; Felix Guisard 
Fllho, diretor _da Cntn'!)anhia Tauba
t~ Industrial; H.~.nl Loureiro, procu-
1·ador do Estado; i\liltón Pont'e,1;, 
Hu1rt,)erto na~1tas, Franclsc.:o Pa,ula. 
~~~rrel!·a, Rvhf:'n de M~lo~ :Itnl_? Bolo ... 
n~ia.., Bastl!íles (1odoi e l'l ... r,resent~ntes 
do st~cretario <la Justh.:H e do àeh~tl-=t· 

<I, regional do Tr,ii>alho em São 
1>~.1.tlo. 

A sessão. que contou com a pre1, 
~ença CÍf'I grande numero de pessoas 
Que se dedicam á ass!stencia social, 
:-,1 aberta. pelo 'diretor do I11stltuio 
de Serviço Social. A seguir, uosou da. 
palavra o dr. Milton Pontes, repre
sentante do delegado regional Ó() 

SF.:l\"AI, fazendo uma exposi~ao su
cinta do pfann ger~ 1 organl?.ado j)elo 
SENA! para uma ç-omoJeta Rssisten .. 
c'"l. social ao trriha.11,adM·, tJ qual r-~
tá. sendo posto f"m J):··~,;;c·a g.-~da~i,.•.t .. 
mente. Concluindo, u 'orudor dfs::;e 

que o SENAI h·ã nAce~sitar ·de ·grari. 
de nurnero de ;1..1xi!iar~.s sociais para: 
a concretização de seu plano, care~ 
cendo

1 
net:"lse s..:itof, p,,rtanto, da efi. 

ciente colabora,li.o do Ú,stituto de 
Ser,~~ço Soeial. 

Em seguida, o dr. Felli,: Guisard, 
diretor da. Companhia 'l'aubaté ln• 
dustrlal e do Centro das Industrias, 
proferiu unia interessar1te palestra, 
suliórdinada ao temJJ, ''A assistencia 

· sociê.l do traba1hador". Depois de 
fa~er um hiat9rico das difererites fa• 

ses por que ]passou o trabalho em 
todo o mun<lo e a sua regulamenta. 
ção, concluiu que toda legislação tra.~ 
hal!listEJ e social estará fadada a um 
completo fracasso, caso não ·esteja 
bas~ada nos vrincipios contidos na 
I:..'.nciol!-Ca 11Heru1n. Novarum "• do Pa.., 
pa Leão XIII, Finalizando, o o;rador 
fez um rapido, mas completo relato 
,Jc. assistencia que a Companhia Tau. 

batê Inc\ustrial áã. ao seu trabalha• 
dor, mostranco as !numeras vanta.; 
gen~ • óela ·advindas, não só para os 
·operctrios, como, tambe1n, para o· em• 
pr~gador. 

Dr. Uurval Prado 
Me-tice uoullata 

R. ..... ,,,.... i'• .. .,,.. l!.attdlo. l& 
1,0 H1'1 ~.J-dSf .>l~ 18 • .l. 

11!,11,,· lfa li•:~ ,,,!ltt· rll"lnlt'su,tot 
, :,.,.,. º"" ,, . 1-1 r:;:.n i ª"ª peló 

1 ... : /, J j ?li 

-----· ---------· 

-,r f-nh ., dirigidas a D. as: 
••t;;cnhor, e··; q.._te v'ossos 1.i1un1go';.) 144"' 

zem um graMe fragor. Urdil·am cont.ct 
o' vosso povo eonspirações cheias de ma-

' licia e resolveram perder os vossos San• 
tos. Sim;' eles disseram, vinde a expul

semo-los do seio das nações". 

origens secretas m-ales ,,, modernos 
logi..:r..,11ctiLe a prçt_,.)(~,o (l~ coustituir o 
i~stado int<Üii~.li!:.:.nte fol'a das instituições 
e dos p,·eccit,.;s da lgrej . - Mas não 
lhes é suficiente excluir de toda a pa::-
ti,,;i,ação do ·gol'erno dos negocios huma• 
nos a· lgrej a, guia tão sabia e tão 
segura; tratam-na ainda corno inimiga 
e usam de violencia <"Ontra ela. Daqui 
a impunidade, com a qual pela palavra; 
pc!;i pena, pelo ensino, -lhes é permitido 
atacar os proprios fundamentos da reli• 
gião catoliea. Nem os direitos d$ Igre• 
ja, nem· as prerrogativas· de que a Pro• 
videneia a dotou: nada escapa aos seus 
ataques. Anula-se quase a sua líberda• 
de de ação por leis que, na aparencia, 
nào l)arecem demasiadamente opressoras, 
feitas ,adrede para destruir esta liber• 
<Jaúe. 

(Ps. LXXXII, 2-4). 
Com efeito, em nossos dias os fauto

res do ,mal parece terem-se roligado num 
imenso esforço, contra a obra de re
denção confiada por Nosso Senhor Je
sus Cristo -á Sua lg,·eja. E a articd'ta
ção desse .tremendo plano organizado pa
Ta solapai' as bases em que se . ass,inta 

a Cristandade é feita pelas sociedades 
M:r~tas que obedecem a uma unica dire
triz, apesar lle sua ação em geral · não 
tr~ir tal unidade de propósito. 

A Igreja não se tem cansado de ad· 
vertir seus filhos a respeito dessa cam
panha oculta. ;, entre os documentos 
emana/los ~a Santa Sé neste sentido se 

L -<lcstaca a Enciclica "Humanmn Genus", 
/ da qual extraimos o seguinte trecho so
. bre o modo de agi!· desses filhos da "Si· 

nagoga de :Satanaz", como os denomi-
nava Pio 1X. · 

* "Importa muitíssimo' fazer vêr quan
to os, ncunkt·in1entos deram razão :. sa
bedo:iu dos Nossos prc, :ccssores. As 
suas prcvisoras e paternas solicituues 
não ttveram em todas as ~ artes nem 
selllµ'3 o 3Uccsso que era para desejar;. 
" qii se deve atribuir ou á ,Hssimulação 
e a~ucia dos homens assalariados nessa 

· :t pernic:osa, ou· á i.mprudente 1evian-

dade daqueles que, não obstante, d'!~e
ram t.er tido o interesse mais direto em 
a \lgiar atentarient0. Daqui_ ·resultoü 
qu~, no espaço de século e ineio, a seita 
<lcsl•'ranc .M~v·f,e3 fez itH:rireis progres .. 
so1. Emprc5·_.1n:lo a un\ temp-:, a nuda
riae oi ard!J1 ;Hv.adi11 todas as classe., 

da jernrquia social e ·come~ou a tomar 
l-10 seio dos .l!;s~ados tu,,d~t·uus um {,Oder 
que qüasi equhalc u i::mherania. De~ta 
l'a,,idP e formidavi,l alastração resulta
ram Pt't:.:(·bamentc., -parâ b Jgre:a} par-a 

~ 1 t.r- 1·~·-·lri:1c rir~ Prln('ir,cr::, n::-:ra o bem 
pubiico, os 111nlc3 que os nossos predeces
'. :5 nadam p:t~1i:=-:o desde muito tem-

po. E somos já chegados a ponto de 
haver motivo para conceber os mais sé
rios receios pelo futuro; não certamen
te quanto ao que diz respeito á Igreja, 
cujos · sólidos fundamentos não podem 
ser abalados pelos esforços dos homens, 
mas relativamente á segurança dos Es
tados, no seio dos quais se tornaram 
poderosissimas- ou esta seita da Franc
Maçonaria ou outras associações teme• 
lhantes que se fazem suas cooperadoras, 
e satélites. 

Por todos estes motivos, apenas Nós 
havianios lançado mão do governo da 
Igreja quando· claramente .sentimos a ne• 
cessidade de resistir a um tão grande 
mal e de assentar contra ele, tanto 
quanto fosse _passivei, a . Nossa autori

dade apostolica. - Por isso, aprovei• 
tando todas as ocasiões favoraveis, ha
vemos tratado as principais teses dou
trinais sobre que as opiniões perversas 
da seita maçonica parece haverem exer
cido a maior influencia, Assim é que, 

na N. ·sa Encíclica Quod Apoatolici mu, 
neria, Nos esforçamos por combater os 
monstruosos sistemas dos socialistas e 
dos comunistas. Outra Nossa Enciclica 
Arca,num permitiu-Nos esclarecer e de
f,ender a noção verdadeira e autentica da 
sociedade domestiea de. que .o n,atrlmo

dos comunistas. Outras Nossa Encicli~~, 
Uiuturnun, fizemos conhecer, s·;gundo o~ 
0 l'incipios da sabedoria cristã, a essen• 
cia do p?der politico e móstramos as 
suas adrniraveis harmonias com a ordem 
natural, bem como com a salvação dos 
po,•os e dos t,rincipes, 

H oj.e, a exemplo dos Nossos predeces
sores, ri;solvemo!.< fixar diretamente a 
Nossa atenção solõre a sociedade maço

nica, sobre o conjunto da su" doutrina, 
sob•·e os seus projetos, sentimentos e 
atos tradirionais, afim de pt,r em mais 
, uminosa evidencia o séu ,>Oder para 
o mal, e de deter em seus progressos o 
,·o.,tagio desta praga funesta, 

Existe no mundo um certo numero de 
seit.as que, apesar de se dfferené.iarem 

umas das outras no nome, nos rjtos; na 
f.irt1a e na ori,;'em, ,e nssemelham e 
ajustam entre si pela analogia do es
copo e dos princípios essenciais. Com 
efeito elas são identfoas á Franc-Maço
naria, que é, para todas as outras, como 
o ponto central, donde procedem e onde 
terminam. E se bem que, presentemen
te, elas têm a aparencia de não desejar 

permanecer encobertas; se· bem que têm 
reuniões em pleno dia e ás vistas, de 
todos; se bem que publicam os seus j or· 
nais, todavia, se se investigar profun· 
damente, ver-se-á que pertencem á fa
milia das s.ociedades clandestinas e que 
delas guardam as aparencias. Ha, com 
efeito, entre elas uma especie de mis

terios, .que a sua constituição prolbe, 
com o maior cuidado, divulgar, não só 
ás pessoas de fóra,' mas mesmo a bom 
numero de seus adeptos. A esta cate
goria pert'l!ncem os conselhos intimos e 
supremos, os nomes dos chefes princi
pais e certas reuniões roais ocultas e 
interiores; o.mesmo acontece com as de
cisões tomadas, com os meios e os agen-

tes de execução. Para esta lei do se
gredo concorrem maravilhosamente a di
visão, feita entre os associados, dos di
rnitos, dos serviços e dos encargos, a dis
tin~ão hierarquiea, sabiamente organiza-

da, das ordens e graus, e a dis,ciplina se
vera, a que todos estão submetidos. A 
maio1• partç das ,·ezes, aqueles quo so• 
licitam a iniciação devem pro• eter, ou, 
melhor dizendo devem fazer o juramen· 
to solene de nunca revelarem a ninguém, 
em qualq::er oea-sião ou de alguma ma
neira os ,tomes dos, associados, os tra· 

ços caractel'isticos e as doutrina- ,di.. so· 
ciedade, E' assim que, sob aparencias 
ilusórias ~ fazendo da dissimulação uma 
1·eg-ra le proceder, COll'.'0 outrora os Ma
nicheu s, os Franc-Maçons não se pou , 
pam a esfôrços para se ncobrirem e 
,ão terem outr"s testemunhas senão os 

seus cumplices. 

0 S'?U· màior interesse ~ não pare• 
e,erem o que são; apare!),tando de ami-

gos das létras ou de fil6s6fos, reunidos ção repugna á honestidadé. Por enorme 
em cc.njunto para cultivar as ciencias. que possa ser entre os homens a astu-
Não falam senão do seu zêlo pelos pro- ciosa habilidade da dissimulação e o ha-
gressos da civilização, de seu amor pela bito da mentira, é im!]ossivel que unia 
desgraçado povo. Esforçam-se por fa. causa, seja qual for, não se traia pelos 
zer acreditar que o seu unico fim é efeitos de que é cau~a: uma boa, arvore 
melhorar a wrte do povo e estender a não p_ode dar maus frutos, o uma má 
grande numero de homens as vanta:,ms arvoro nüo 08 pode produzir bons 0). 
da sociedade civil. Mas, supondo que es- Ora os frutos produzidos pela seita 
tas Intenções fossem sinceras, estariam maçonfoa são perniciosos .e do maior 
longe de esgotar todos os seus projetos. amargor. Eis com efeito, o que resul-
Aqueles qu'e são :filiados, devem prome- ta ·do que l'recedentemente indicamos, e 
ter obedecer cega.mente, .e sem discussão, esta conclusão nos dá a conhecer a ul-
ás ordens expressas dos chefes, e estar tima palavra dos seus projetos. Os 
sempre prontos, á menor ,,otiíicação, ao Franc-Maçons tratam - e todos os seus 
ereta da . sociedade, ou resistiram ás or- esforços tendem para esse fim - de des-
dens dadas, sujeitando-se · previamente,· truir inteiramente toda a disciplina re
em caso contrario, aos tratos mais rigo- Jigiosa e social, que nasceu das institui
rósos, mesmo á,morte. Efetivamente não ções cristãs, e de lhe substituir uma 
é raro que a pena do ultimo suplicio '· nova amoldada ás suas ideias, e cujos 
seja infligida áqueles dos seus membros, principais fundamentos e leis são impor
de que a Franc-Maçonaria esteja con-. tados do Naturalismo. 
vencida que ·quebraram a disciplina se• 

Tudo o que acabamos de dizer e o 
ereta da sociedade, ou resistireJn ás or-
dens dos chefes; e 'isto pratica-se com que nos propomos acrescentar, de.ve en

tender-se da seitu máço.nioa, considerada 
uma tal audacia e uma tal dextreza que, · no seu conjunto; e entanto que ela abra
a maior parte das vezes, o executor des- ça outras sociedades, que são suas ir
tas sentenças de morte escapa á ju ... 
tlça 'estabelecida. para vigiar os crimes ,mãs e . aliadas• .· Não pretendemos apli-

car todas estas reflexões a cada um de 
e tirar vingança, - Ora, viver na dis- seus membros individualmente. Entre 
e 'mulação e querer envolver-se nas tre- eles, com efeito, se p6de encontrar, e 
vas; encadear a si pelas mais apertadas mesmo em grande numero, alguns que, 
algemas, e _sem ter previamente dado a apesar de não, isentos· de culpa por se 
conhecer o seu ponto de mira, homens terem filiado em semelhan'tes sociéda· 
reduzidos assl,m ao estado de escravos; des, não entram, todavi:, n~s seus atos 
empregar, em todas as qualidades de criminosos e ignoram o fim principal que 
atenta(j,os, estes instrumentos passivos estas sociedades se esforçam por atin-
duma vontad2 est.ranha; armar braços gir. Do mesmo modo pode suceder que 
para o homicidio, assegurando-lhes a im- fazer, ou do que fazem outras associa--
punidade do crime, tião monstruosidadei; sões extremas, ás quaL a logica devia 
praticas, condenadas pela. propria natu- obrigá-los ·a aderir, pois que dimanam 
1·eza, A razão e a. verdade (ão suficien- necessariamente dos princípios comuns a 
tes para provar que a sociedade, de qu:i · ·toda, a associação. Mas o mal traz con
falamos, · e&tá em formal oposição com sigo uma infamia que por si mesma re-
a justiça e. .e. .moral naturais. pele e amedronta. Além disso, circuus-

Outras provas, duma grande clareza, tancias particulares de tempo ou de !u-
se j_untam ás. prec~dentes. e são ainda gares podem pc1·su~dir r~rtas fra,;õe, R 

. melhores -para vêr até que ponto, pela P.ermanec_er foia: · do que elas desejariam 
aua. CQAfi.timigiq @§l!!J.~J, fâ 0!!9~i- i.l!Zll'i g_y !l.Q gl,le fazem outras oasom• 

ções. Não se pode deduzir disto <iue es
tes grupos sejam e$tranhos ao pa,t•l 
fundamental da maçonaria, Este pacto 
precisa ser apreciado menos pelos atos 
ultimados e pelos seus resultados do que 
µelo espirito, que o anima, e pelos seus 
princípios gerais, 

Ora, o primeiro principio dos Natura
listas é que, em todas as coisas, a natu
l'eza ou a razão humana Jeve &er mes
tra e soberana. Suponr'o isto, se se 
trata dos deveres para com Deij~, ou 
fazem po :-o caso disso, hu alteram a 
essencia por opiniões vagas e sentimen
tos erroneos. Negam que Deus ., ."a 1) 

autor de Qualquer revelação. Para eles, 
logo que a ,-ão humano. não o possa 
compreend~r, não há dogma rcligio~n 
nem v~rdade, nem mestre na palavra, 
no qual, por seu mandato ofic1a1 de ell • 
!-.ino. se deva ter fé. Ora, como inte,ra
mente a missão p ropria e especial da 

Igreja Uatolica consiste em receber na 
sua, plenitude e guardar com uma pu
reza in~orruptivel as doutrinas revela
das por !Jeus, assiin eomo a autor,d•
de conferida para etisiná-las, e os ou
tros sõcorros do céu para sal~ar "" ho 
mens, é contra ela que os advers~r,os 
deseu.volvem o ma10r furor e dirigem o>' 

niais · violentos ataques. 

Veja-se, 11at roisa: qu
1

0 diz<?m resp, .. 1~ 

to á relig1ào) o que fa~ a ~eit,t do,1 
Franc-Mi:çons, princlpalmcnl~ c•1Hle a ,ú,1 

atividade se pode ê.\;erce.1.· 1..:01n uwa. 11 .: 

herdade mais licencios~; e <ili<, , , ,e ..,n 
não parece obedicer á ordem dtl uôt· em 
execução os princípios do Naturalismo. 

Assim,· ainiia que á cu:-ita dum Jong., 
e tenaz 1ahol, cJa propõe-~~ H!c., 

uada, no se10 t....-i. :.;oci,'ua<le ci\:ll, o ma· 
gisterio e autOtiGade <'.a L;,c~· •• ~j:., l,011:11;;1 

se tira a cv11sequc,,, ;a qu-, os J· ran~· 
Maçons se esforçam em vulgarizar•• 
principio, pelo q••tl 11:t.u l"'-~s.sam do. c·o1 ,,-

bater, d., JC 6 ab.colata.nenté ne, ·,su
rio s .. parar a Jg,·eja do t<:stado. (?om.> 
se ,-f,, exclue111 das ;eis e da ad1,1inis, 
traçào .da -ca11sP µui>hc·a " sa;ut, ri«silna 
influencia da religião catohca, e nutrem 

J,;nue o numero das leis excepcional
mente feita~ contrn o Ulero, Nós assi
nalaremos ph · •uh rmenl<l as que têm 
po~ fim diminuir notavelmente o nume• 
ro dos ministros do Sa11t11ado, e ,..,_, 
z1r !-iempre ,:-ada vez mai..;. ·1 1.C! meio~ 
indispensa,-e1s do qção e <le existcncia. 
O :est,> cios Lens ccles1ast1cos, sujeito, 
1. mil escravidóes, ~ào colocados. sob a 
depe,._denci,i e l·cl prazer de administr<i
dores cids. A.a comum<!ari3s religiosas 
são suprÍm1rlas ou dispersas. Para 
rom a Sé Apostolicri e o Ponti:fice Ro
mano) a 1 nin- izadc tlest~::s ~cctarios redo~ 
brou ele intensidor!e. Dep de, sob fal• 
sos .,retc~tos, te;em desp~jado o Papa 
da s1a sob~fan1a temµor·al, necessaria 
gr:ra .. _:" ua ~ua libel'da,,c. e dos seus di
n~itOs, r~~uuzlla:- tio r unia situaçá.o ao 
uresmo temP•l .lllll.lll r 1: · eravel, até 
quo c•nfirn, n~~te.:; u]t.1mo~-: temp~s, os 

1J.l..µ~·e1' tid.:-Ln.; ~t'itr;:.; l"tl•·t;;aam c.,o fióU• 

, .... ;-~.o~ 1.-~~igni:1f: .. "· !"-lHt:· proel4mar 
ri,.n '):a •·heg,vL, o len,p.> ,;e suprimir o 

. • .-·.e t,:\,~i.u{;I.} "''·'-'" .t·-.11, : .. ·~1~ J.tomano& 
.J u~'strurr t\hUpictan1~nt, ~~te Papado 
.1u~ é <le ,ustit~lç>io div:·1a. Pua pôr 
l'\l'a t1._, .w,· ,•1:- ,\ exi~tNUcJa vum taJ pJaoio 
no,.':, ta11tt .d~ outr~~~ pro .1~ uast:.ria in• 
,ocar- <' ~l •• \,~f'~Jl1linho ric- ttomens que per-
te.~ nun u ~e1ta e c:1jJl ·maior parte; 
<:uer nn oa . ..:s~dc\ r,1 .ter nar.i,a epoca mais 
r~'"e'"•t-c rt~o::- ."'r-. '.•' ,. ........ , rdade a von..; 
t:ide em flll'l _estão_ os r'ranc·l\1açons dê 

··: ·'->:u· o ( :il" :. " <"om um inimi• 
zqde cxdu::ih n e init>}acuvel, com a fir-' 
·n ""'! 1 :>:soiu..,i:1t> ú J nao tJ1-t • ~- · ~tn se11âo de.: 
J"OiiJ da terem a-rt•t:-1''· d') ·ompJetamente· 
,odl!:: ª" 'nstít •içoo,s· 1el•1;,vsaci estabei~,. 
cidas pelos J:'apas" 
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TELEGRAMAS DO RIO As 
. -apar1çoes do Salvador 

r 

apos 
VIAGEM DO EXMO. SR. AR
CEBI:ü~u ivü:.1.ROt/\)L11ANQ 

lllV, C\S.\l'RES:0) - \ íajnndo r, 
borcjo (Je um a·:iào d<L f'AJ;, sr;:;_·ui.1 

c;on1 u~~L.lhJ él') uortc do par~. nc)lll

vanhacto oos J~cvnio5. Snrs. t..unc~·· 
Josó. ·ra,ora e 1•ar1re Os1t1.ar Al'.c:-:, ü 

J~x~. l~e\ mo. sr. Arcebispo :,\létn..1-
pohtano, JJom Jai1ne de Ha1 ~ ..... ,s C;.,._ 

rnarn .. ~- J:;.x.cia. V"a() a.. 1.'(•rnambU-:J'\, 
a{iro (Je to1nar parte no~ f~.i;tc-j:-i~ ,--:-u

m..emorati.vo.s do jubileu _<Jc 8. bx, .. :i.1. 

R.evma .. JJom. 'Miguel de Llnni,. Vah·e1-

d~, Arceuiw,o de vl1nda e Hecife. 

O GEN. GASPAR DUTRA 1-' AZ 
. DECLARAÇõE::, 

À 1MPRE.NSA 
O gct,. Eurico <.raspar Dutra, can

didato á. l!~í4enda da J:epubllea 
f~z: ;ieciaraçoe·s _á irÜpre11sa sovi·c os 
TUlllO.) qlie . ÍHotcntlÔ ~('guir na 8U

pren'la 1J1.ag;istratut a d0 lH:l iz. 
···G. bx.cia. n1_a11terá.. ;. polftica <l~ 

sP'lidaried~de p~n·atucncana e em .. 
preenderá todos ,-,& seus _estor1.,os ~ltt-

ra o pros~eguiment o vilorloso da~ 
oi>erac;i:Ícs <l>t ~'EB na Europa. 

Sa p~litki nacional 8. 1,;x.cia. ~e 
:ii.firma partt?-ario ·da an;stia e do rc .. 
~ime u61~1ocraUc.:o. 

._, DECLARAÇÕES DO SR. 
PLINIO. SALGADO 

O .sr. t'linin Salga rio • fêz ck<'lara
<;Ões :'J.. Jltlpi--ensa sobre a 1>º:ikã() -<111 
Inlegralismo na. presente situa<;ã11 

1l'l.c-:ioha1. 
. S. !:) . i dep(')ÍS dt h IStoriR j. O~ lllO't 1-

YO'S p_.t>rqu" s.e tem m~ntidn c111 silt-:1-

cÍo,,. aflrm.:1.· _ciuc o integralism" ('ô1i

tlnua a gó>:ar ele granrle influcnc,a 
n'a 0pin1d.u puUHca o ,4ue to1narã po .. 
sicã.•.>_ em, moment~ oportuno, de a_c01· .. 
d:() c:011'1 ·as chretrizes· que ll1c 1..ra1;or 
o s.1. t'lin10 ~HJgado, 

. . 

DEMITE-SE O BRIGADEIRO 
. EDUARDO GOMES 

JfantQ\·c rlcmôr:-Hl::i, rônferenc-ia ('on1 

o·Mini'.st"rõ '1a Aeronautlc:a o Brigarki~ 

ro. E9uardn GomPs· quA norr:~cnfou A 

S. Ex-ci::t. n ~eu oedidc") rle ,"1<-n11s~i'.in 

<lo <..arg) <lo l>irct.oL~ d:ts 1~ot:1s .. ·crc,1"'; 

pal"P. S.~ <:anti1datar á presidcn1..:la tJR 

ReptJblicH. 
~. S. f:LÍ-A ctl1 brevP. rleclara\Í;<"~ fi 

j mprCnsa expond<• s u·a ·11 !a ta f 01 ma 

poli-t.ic"·· 

A "AGENCIA NACIONAL'' 
E S l AºR IA- DlSTRPSU!.NDO 
N011C!A!~!O DE PROPA-

GANDA 00 CA:Ní.>lDATJ. 
OFICIAL 

RIO. r \S.\ PRbS:") - S:ib,o.sc ~"'". 
r':l. rJ;rt. a '.\gcç~ia 1':A.cionnl' v,~m 

distribuin,cjn lJ'•tidarin t"Jo lHO;>agauda 

d.a. c;;i,nd1datura º" ge~1era l J~uric•) 
l>utra. , . .,,,1, n seu ure(h.~, n qua.l Ar>,l ~ 

rece c,..-i.1c e= ·-·nti•) (ltl ··c<>rr.-·$pnn•fr·n 1 e'· 
~~s~e, ·t,:.,;i7\ l(.;o -é rltstrtbu.ido A<,!'> 1n1 .. 

nai,_., s1tUi\.L.1Ó_1dS_ta_d. ~ neU:tro~, O ~er. 
1,ri·ç,, 1':"'IP._g"t":\fic-n Holitk•"' !õ-itur1.r-1onis:;1 

Ilã.o "e dlstrít-u1do a.os órgãos da ''JJO
fdção. 

EM VISITA AOS · EXPEDI
· ç1QNARióS 

T~I~. L\~\Pf:E~S) - 'P:111 ris-if::t :10~ 

exp·t!di':··,nnr:os br::asileir"3 ff'ricln!i 

<iue·~~ c..hr:ontran1 n') H.c.I-;.; (~ti~,< 
rá.r.1 -r,auu~Jp' HÓsf•itftl oi:; ~t s. lJI)_ 

n·ald ~~:.1.ir,t Cln.lr, úmhaixa<lot in~·1:·~, 

e n, rnrc'Tld ,villiam .H .. ho'1~~; ::idid) 

miJit~r ·LJrl:::inw,). 

O t_li~nnr·l l~hodes nronune!o·1 um 

t>equtnn (1 1scur.~o dir·igido ~ns <·x:ne .. 
dieiona.rTo~, cn, l!<1n·re IJ·-' e1nh,1ixa11or 

br:t::t11tc"' ~-,:~1it!nlafld() r.3 1 d!l-A.·is::: po:·

que li:i!an, ,IJs ~:-\~Ô·~s Unld:11·, ·1 crmi·

IJ~,ndu, ll1ssc:-· "A lnAlA.1.crra ~g-1n<ll'l

ce ~ você~ tt>Qos e qu.-.. sejam f eh. 

zés". 

CA,~í:P.ANHA cor:TRA A 
REABSRTUl'!A ons Ct\S!f\'.O'.:i 

R';.>, <.\:'il\PfiJ;;t'.:') - L,ta11+1 f',i. 
c1ô , }>l',J.i'.."'I ~;). _fC(;hamct,tt> d<·s ( ih-.1· 

n9s;:, ln1rr011.s:1. inicia. uma fo_rt.~ r.~1:·1-

r,anht\, oar:1, ~11ue os me~mos 1.:. ·J i,:0 .. 

ja111 1 ..:averLos, 

NOMEA-CbES NO MINISTE· 
· RIÓ DA MARJNHt\ 

RI(). ( \~ \L'ld~~~J () 111111lstrr, 

da, .. -~\Iatinhá, ·a1n11r.a11tc· Ari!'::tidc.:; lj~J;. 

lnerm.u LluJHu~nt, 't1~s1gnou o tapilLl) 

de car\let:-1 1• .. 1ris':! 1• ranc 1sco Uri. t-1{1,,a, 

pata'" ·C'?.l'gd ,Je capjtã.1, dos p 1.1rto8 

d'>: r~1au,~ d I t....:;pir1to ~ant,). 

v~111~sm~ ti_tu1~r d"2s1guou aiuJa, ,., 

ca.pitvu ,J~ Lot'\'úlu \V u IJ~1:k 1 .1:-svü,1,..., 

\l-a,n1pr_~ lJ~Vil ::-.::rv1r junto f,, 1\li6:::~'l 

Na.va.1 no1·te~au,~1 lCêi.ll+L e o ·t.ap1tã.,) •.1{; 

corv.et< Antonii, J UlHI ueira. <.:in,·an1n1 

par .. -.t c)1':!fe dn .v.eµa1 ta .. ment o GC ~\1..t .. 

(JUlna.~. u,, .t'll'--''>Ul'a<.;ad<J · )Hnas 0~ .. 

ra.~·: .-

COl'JTRA.::o:~PEDEIRO 
. tfüCAINA 

Rl0 ( AS.~ L' 1i.l!;,:i; J - u ministro da 
Marm11a, almii;ante Aristide~ Guílh.-r
me G1ülhem, l,.(,muni.cou aü chefe •to 
EstaO<>· .\laiur da Armada, que re. 
a;olve,1 ·ú1ali.<.Utr Jncorporar á esquadra, 
o- ·contr.1· .. torp,edc1rO. "Brn;a111a ", reoen-
te1nent.c ·ª!°1<l!lir1a<> do· g,:-n·êrn,, · nOrt~-

"nreri:c~nQ,. 

RAPIDO ANDAMENTO 
mo; ( ASÚ'RÊSS) DiVulga-si, 

que o .• 11111isterio d:> Trabalho está cm
JJf:lnhj:ici·> no_ 1e(·.,11_1h<?cimet1to do. nu1nc

ro_S'l5 s1u·JicaloS··<1u~~ não i111_i.,;iOnavan1 
r~gula l 1nf::r;te, cm r:Oiu:ecn1cncia (i'1 

nãti L"l.ill'IJ"ll'1f11P.t1to 1Jr,, ti);,:gcrn . ..'ia~ ,.,l 

}Õi ·1e-~·ll=--it1PL,i, (J J·. :-tS~Ul1t<1. 

-~·o,aP"' ~1m;;g;1n-J..o .. 1S \urros functon.-t.
ri,n:;. r~·i :i -n -~ei:•r.,:;:f''l <-'_011111Cl~tH'.:! rl.:-t()U\.!~ 

}g. .1}11 n · !{1 ... ri~, 1.1ue re~coeu inst ru,~ües 
110· ~~n11dr, (f~. (i..tr r~p,jdl) ~nclan'lt"·nlr} 

a Cb~C..-. lc•..!., .L•JI) i>I OC 1~S$QS f(;f•:Hi..llt~S 

IL ,.recqnl,c•~in,.entr1s tlA .sindi1..at<l~. 

O. AUMI:.NlO DO CUSTO 
DA l/IDA 

retinifl""-. 1."._ ,,oti?m_u ... 1 ~nnsC'lli,... ,,ire
t.-:-ir d;.; ,.,."l.'-:t't•·:;:id:-;-1 t 0111('~ ç,1,d ,1'"' ,~~,., 

de _J?.u'.)il", ·~ ~r. l,-:-1,\,-::;iJ,l"l tt.e.;ni:tm:1i1 

dé Ai• .. \cd·t 11o·wJ.-J··n:.1 n ~('f!,U:rtl~: 

"~ 1 f"ll'''J'ii') ri ~JJITP.Pi-"l tl·) ('l~l•t 

da ,·i<n, /\ ,,..1.,•ni·i:-d10 <l~pa'1p,=-1;l, o 
-pÔvo .. I.JJ; c;~11·e: o~ ·e o:-. 'í.f"6tu~rio:::. (=i11 .. 

:méritá:rla.rri 300· por cento no! preço~_ 
e--i~')- t~mRndO-RA êm considera.cãn .--9 

p::=.t.a tis tir..:os r-orihe,'idns até 
n1-~ados d~ 1:H4. Sãú t.rê~ a,~ ·,·a.us:..c~ 

pri nci pais rla · clé\ aÇã0 do ,•.uslo a.a 
, id::i, que :.i.tinge ·R. .mais ,<le IUú nor 

(:..enln: A infl.a~âo; :'!I falta_ ,1 .... tranf
lH>l'(e~ e o::; 1Jnpo.s~o~. Cont'" o ·,no,·o 

impnst,, de ('OttsumO, a calamidade Bf:.

tá. ('re::..ce-r1cio''. 

Pro:s~eguindv, adiantou _que não 1'C 

cnrnbat') ~ (:llf-Vat;âo d-=! c_usto de ,.id.l. 

f'1Jlll simpJe:,:; aumentos dt~ xai::rrim:. 

.\cr~rlila que o prol>leina. seja detnHi

<lo· 'na. c9nrerené,a .· rJ-e. Teres,;,r~olls. 
1-tevelou ·o sr, ,üs"·a!(lu };lenja.n'ílm de 

.Azevectn. oue eín sua. fahriea. Yfl!IJ\ reJ
Ji;1,andn uma ~1bsêr\'at;}in entre (IS ~PC· 

rarios. )é.· ouviu- e viu ioo t1;11)alhc.1-

,1orP-s .. N'P-nhum ê Í>ortndúi· d~ ··'-'nfer-

1nida,~. Todo~ estão :-:ub.nutridos, 
JJois '- rimem. Jnsuficien.lúmcn te. 

,J,· 

. íJ FRUTAS E.CEBOLAS 
"T 

R 1• l, ( :\$A
1

PH~SS) --- Enco.ntra- ~~ 
na Gtlana1·1:-tra n ,·;,.por ºltio lfendon~ 
~a-,, <flJ"} ·1.rouxn g_r3:ndn, qua Ttt i<1.tdÓ 

<IP. fruta<; frc~n~~ (!;:i. Argr-,yit.in;:1,_ alem 

rl ~ ,1" 3.(JilfJ r~ix;,is il~ c-ehnlas -0 10··1 

dn. :1.IÍ1n, prod_uf..ns e~se .. ~ qu,.' j.á. esta~ 
, a1n r::n:i falta no tnerc.atlf) lt•cal, 

FALTA DE LEITE 

J:10, INSAPRES:'I) -... Continua a 
fa'll>t ,1e leit~ na cidade, a.·11esar rJo au-
11u.::""nto <~o p1·e~,._. dn -orodutn, <;ujo ar .. 
t:;.·u111r-.:,1tn 111·ínvip;d F"r;t ;ln<"r:-.n'th ar \ <is 

vrodut<,rés. ús · café·s 11,. ci?nt.:·n · dâ 

cidad~ ás JH'ime.·ir~s h<Jra1; d_a. n,anhá 
,,~tA,) s;.,1n ·1tdte,1 !;Uhst1tuind.-. " lH(Y

dut"J r,or ldtc e111 pó. Dc-s<~) h.\ df.ls 
A.. <·Jdad·: ,,1lto1.1 n (:onbe<.·E't" nS ,·orr~ .. 

l'ÍH'::i cln pn,·o 1:1tra.z dn~ (',:i, ro.; d'.stri
L,uid,ore!j ·c1~ Jt:ife; para depois ~ai!'eln 
~en.1. lcY<ll' · un.dA.. 

APOSENTADORIA FOR 
. 'LEPRA 

r::o, i.\<;_\'l"t:r;;;ssJ · - .o rréside_nt~ 
<h. Jt-.,puhlic-~ n~sjnr,u tler.·rtln 11níforn11-
z.::i.thl·l V3 p1;1zn'i pa1a cnn<'f-'Ú;~.,.., ,!:') 

a.pus:-:i· 'adorrn. ·pr-,r Iev1 a. l.ic :-iror.-11 
c-0111 n d~rr.0in, e~ i":"l~lituto~ ~ .-:-~ixas 

(I .. ~ ;~pos~ut;Hlnnas ~ pensões <.oncf\<l(,>,. 

rà') ~nnsentnr]orin:;; ao~· Seu:;; f:egt:rr1-

<J,.s_·a ··>llH•tirJo~ d:~ JAp1:t. i~1cl1•p~nd~n'.·'\

mcnt. .. d" ·1u:illfU'-'l: 1,razo r~~ •·are_nl~;a, 
.;. d.~-i.- , ._;o •':jaSt.a ~ atestadv tlA_ riut<JJ'i.: 

<.::--1;;.~ ~a·Íu1,,1·1~ v)mpi>11"'nt~ 110 {ltÍ..-il 

·/.-ol,~~ó' 'l'IP. " ~,,-g·ura1i•, M,tli ru\11mtf.i·"f1} 

·,h 1·f-j1l'a. /\ ftj/(/~°'llté:Íéiona, AO Sf?'gUT,J

,J.:i) aén1nc·1 i<J0 d~qtH·l;1 rJnenr.a .s1"·~A. 11a. 

~-t rt. r,q.1·t.lr. ,1~ data ,1111~· ti\·< .. r s,j,) 

, c.·!fil'ada a ex1~tt-·ncia <1..-. 111c-1 l lh.:la.. 
auü.H·ida(h'~ ~:iOitnri;:i. <·pn1;1,::it1:~utP, ,11~i-;

·,1~ qnc l.~là. ,w,a ,ohH":11.:1 c:on, r, ::._f..·s ... 
1·{1i,e:.t1) do t:·a1)a:-111.1) ~or parte dfJ s~
gur;,.íl•). 

DECRETOS ASSINADOS 

HI}>, r.\f.\Pl-tl::.',::) r, Pr~si1_1ent~ 
rl:t 1-tep 1blic-a. à$SÍÚoa ,.s !~l'·glJiatt:'s de-

·l)t'.l!larandf"l eh• uttÜdade µutli...:à pa
r1.. <l~S..-llJrepria<;â.o 1111("v,~~ na ilha. d,) 

1.,n,·t·:·n,Hlt:,r OP•·c~:-::--aril·1 :;. :'lln-:'lliR";:ã<J 

(P; lr1st;:1l.a·.Õ<'~ na\aE-~. 

Ao1·w,a.nd0 \.' r,l;-i:nq ,1 ... uniformes ~ht 

J• • .\. F. 
Crh1i1r]1)· ~ tal,1-~};1 11"' t111~11salista.:; 11~-i · 

AzC1nc.;ia. "d!) s·~n P.:i11J,) dn Depart.Ru·1e.1l-

1r) f.'cd<.:r:.i 1 d~ -CntTlô~;;:i!:=. 

, 'fELEGRAi\:t~ DO GAL .'O.SE' 
PE~<.OA f.O ilRIGADEIRO 

EDUARDO GO-l':JES 
l·tfl'\ t \:~.\PJU-~;~f-") - n c:e>--:-;.-;.1;.d J.-.._ 

,.~ f'<'~S:):~. h1spf.to ... ria An11n tr>: r::.1,:1.. 
J-nr::-i, < nd~'r<'r;n11 :-P-'J Jir:.t-tade-:ru f;:h1~: -
il) firrn;,,~" ~1 .. gu1ri'.,~ fl"f('>i:-r:~·n~: 

'(;om."'1 ~ ,l.da<fn, rornn R mi~_", , on,'1 
J,;-:1s1iPir~. , nvin Ih A m:n 1l~~ ,-:11J,,·M·i:~. 

,..,.,iinit:-11:.õ·,·~ ne!11 t1ohr~ gl'~_1n ~ n,~'!.~
J!if1c.-. Ç:-..~mp},-, q1:f) n<'~l:~ <f~~ ,:;ir~ t"t. 

l\ü.<;i'-t/"\, nr~e.tan<'Jo-~~ rlà rhr~1:ã1J ~1.-1~ 

H.ot<\1 /\l'rf-Rf't e <i'\ ~f'in ,JP. Ff'Uf:5 ('fl

mar:1Õa . .:;. nnra ~~ dc~icr11· n,) prn,.-j,·," 
u!,:--:!t•) -:·h·itora.1, com•) r_anciid;.1.o q,Je 
t~ A prr>si<lcnr·ia rht HeJ)ui··J~,-~. Me(lia11-

t:-1 1_,1,,-1 fiign~ ;:iutuflr-, .t·!_:11 o nre~H 1h, 
n1niz'l 1.·11nlJn ,:e ,·h il li ~·.na .. _<.;n1dir1·, .. 

tnr~.- 1J'1:51·u'}1JHl1·._:1 lfP:.rnrE:g-.~o,,· R ('~r. 

go~. <"Omr, ~ 1_mt1lP.::. '-'lcl~rlR_r) :": ~(!m~nte 
1:i.. 1:;i.-:--i, c,1111 8:1~·1 urestia;o 1v,s.so~l. 

t'etiJ:";:'') ·1~rni1f>lll comn n>P.11 .1.elho I a .. 
n1~:--·-1.d:~. -\ fo11.;~. nrm:ttla, sustenta.c-u

!·, ,~·-t t·rde1n ·i·n~e-rn~ .. df-V~ ·~~· í·.nn5:~r. 

\ -~· f'X!r::t.nh:.. ~,, 1n.trt!d~ri~m,)· rH'1Jiti .. 

V", cnti-.-.-::.·~,.,, 11"'- <~!;:Pl'n~ .. á ,-Ic a.d1l. 
in:s::.;\•) <1., NilH:~r e itu1ru1r ;:i •nrH·;d.1-

tl".\ LrR$itt•:1 ~ e , onv:c-t.t U<.•:-1 rle·,-~1 •'S 
.sa~t:-1•.io~, ,~ur.", uf'!rant~ ~, .Jh:1Í:rii:1. .in
r--·u ,·i1111pr1r. A Pla rahe repor a. ,•r .. 
dcn,, ,,n<ft1 ,1u.f'r (JUe a=-t">jr1 •. _perturhi:l-i::\ 

r .111~nter inaltelR\'el n_ ~mbiisnto ti~ 
tnt'nqüllída.d .. jndispensaVet â ,.xee•, .. 

(·;i') r1 ,) nléil'J. S<"ste in-1halavel prn .. 

t·edi?r, {da ~(>"r;.\, n .luiz P. n g111::., resr,PI 

tad;t o ~rimirart~t. nelo n,o\·f'>, nu~. ::an~ 
(·;o<q) r1,-dc") n~torno á virlA rlemocrat.fe:-1, 

:t. hpoi~rá si?m. l'~erva_ti, ~a ePrteza <IP.: 
q11P. !:IH, t"l,~1!4 s11a. ("nesàl\, -re·py-es:ent·t 
d~ fH.t .. ,,... Fe~u·,·o f~tnr ·ap. ma.nuté'tlq~.-. 

d:i r-r,li--:m. ( 'nnitn no f.=:CU l)a.tr1t1ti~11H) 
rt"l .;:;<;,u c-Al'att<r, n,, ~e1J 1<.Jt:.allsm,, ·~- 'ha 

nujat11..;a rla, 1t10"c1rl.:ido vjril <lt, minha 

P'"'-tria.. Qu-e o seu gesto despreendido1 

ma.nancial de el<emplo, rrutifiquP., qual 
:-;ementei ra.·· divina, e po&$a ·. cada, hra· 
~lleirn, en,· · bn•,·e futuro, i;er capaz ,1., 
atos assim. Sera. o ·l(leaÍ: 1( QUP- liave
mos de chegar':. 

"HABEAS-CORPUS" .. _A FA• 
VOR DOS ·EXILADOS 

POLITICOS. 

RIO, (ASAPRÉSS) - De_u entrada 
n? Supremo 'l'rlbunal b'edéral,- o Pé· 
rlido do Habeas Cnrpus em favor dos 
e::íil~dr,~ 1,r·~ttcos, encontrando-se en

l re (,les "" srs, A r.mandú de Sa-le~ Oli
,·<·i, rt., <. 1t;:n•i•> Maügi=tbeh-a e Yarins i>u .. 
t;,;1,3 Plllit!chs ,·q11f3 se' <"-1JC'ont.ran1 no 
cx ... erior, 1 omanf1•J o nlP:!õtmo o 1nrm..,_ 
l''l :;-~.,1u2. 1Je11ois '1·~ snticitadas <eis· 

1.ec,:-ssar1a.::; iarorma(;ôes a() 'Jr~bun-tl 

do Scgur:tn(:a !\acional. ~erA o me~mo 

julgario n~ proxima. ~E,>mana. 

NO MINISTERIO 
DA AERONAUTICA 

fi IO, ( A$.\l'llESS) - ,-, Brig:vleL·" 
(:t2:r\·azio Vun,·an, lJindot Gi?ral .·10 

l'<'.:s~v-?1, ·}c\·ç.u á. }Ht~!-õC'nrn <lv Ministt·o 

~Hl.~.:t.d() l<'iiht), flS c,fidai~ da 1". A. B. 

1 ,-.::entrme:ntr:: J)romo\'idn~ ... \ ma ioda 
d~ls" f.·.ra. f]P, fi:spin1nte~ 1nomo, i<lo~ :'I 

2,'.l !~rentes, mas haY1a toml~cm, ofi

da.is intenôf'ntf.'s e, medicn::i. Ji'Pita a 

A11r,··8211ta,;ão. ,.. t1tul::1r·r1::1. nasta diri
~·in· al_g-um:-is nalaYras dP: saurla,;;ão e 
1tP.: 1n.;:~ntirn aíJs of:ciai~. 

, • ilinistro 

S.-tl~a.dn Fllhn 1·e:ee-LH~l1. ,:.,n, conrt-..renci~ 

o hrig-:><l,;,iro l-'êrn::i.nrlo San:»_g·é, (•nnutn· 

(hnle d:-t 5.a.: %on~ .. .\er~::.i. que ~e a(·ha 
11 ~1:c:l.::t. c:a pi tal a $1~rY ic-_;o. r. ê('e beu, t:un

li-en,, a ,·i.r;ita dr) aln11r.-1n1e Cag,·, .Coi1. 

1inho, <·ot'll 1111~m o i\-linistro F.e <l!'ml"I. 

rou cm v~lc::;lra. ~0 g-ahinf'.'te r~sti\·t--

ram ainde!:, r.·~ brtgaôdros l\n Hn1-

Ht:'S, , oma.ndante ·da a.~. FlotH\ r\Pre:a e 

J·.·an <'.::w:rpen1e Ferreira, diretor do 

~líi.t.erial Belico, brigadf'iro-n;~di -,, 
Un11õin),n· cio~ :-;nntos. direulr de :-;;:,.,1 .. 

fie e rrirnneJ inter.d~ntr, .leis:(: ti-ran,~:1. 

~:u~fe 1J.-, s~n·i,~ll dP fa?.enrJ;:i. 

JULGAMENTO DE ÉSPlõES 

R!o, <.\f:-A.l'ntSS) -·- Btl;·i;nd-t-f...:-"ira 

!Jéú;..:!n«:i, pelo mini'st:o Pctl;o Hor~·1.?:.-, 

(o 'I:-i:,unal <f~ Se1;:;11an{.a Saclonal, 
8er,:,., j:.:'.gados os ~SlJiôE:-: \Yilhel·,n 

h:o:)ff '"P. \ViJlit1n\ l>aarn, que fOram 
l~t'E:_sr,s l~á me8c~. no l!tor~.l flumlnl:'11-
:.:t:!. A acu:,;u,.}·:ri 1..:01.·:q a c;::u-r.;o rlo 11r1J .. 

( 11railo;- (;i!t,er:.0 de .Andrade-, (tt;e pe .. 
,;:.u. ~ r,'-:'n:i ,h~ 1110:·u, para o-~ a<:us::i.d "'-~. 

< ,:i.ta. J, ~- ca:-.z·,) rins aclYog::i ciús 1 ,a.uri) 

J-',>~tnur~ n .Pa:-:se l.t;leViê'i.~. 

. (J rrf'erldn julg:-,1 mc-ntn \ 1:.tl'1 dcsp1·r

t2hl'l-Y rnuit,t 1ntt>re2s·i~. dada a po~.-~J. 
1,·1;c1 .. 1~ <los rt:1~ se:-rc-m condenado~ [i 
n1Órti. · 

TRANSfZRIDOS 'PARA 
O RIO 

r.T'"'. f ,~.\r-·1·tESS) - Por (1tt~rmi
r,-:;·,r: ., ,; , ChPi"' rl-~ Policia, varios pr,,._ 

~03 pt:1i:.:n-.·:; ·conrleuado8 11r-:l11 'j';·ibu

J1:d !;;,~ ~\:•.>!;u:·a;; a ~-~a1·ion;-d e q:J1' c~1m

Jir::c)1 ti.-: pi_-.n;~; 11;1 11:1r1 lirandl .. , ln

r:::.rn -1 · an:~~e-rirlo::. para n. J'rN·'l<íio t"l·} 
1•:s11 i',, 1··t·ifen,t'. Ji;ntre ,,;-;,; tra)1:<r1 :. 

c.:•1s !-i~ ,....·;:c-1"t1"itr:-i11l .\g·;JrJr, i;arat", C0 .... ·

Úl LE>!l() o L~gq ~lo.·a1. s. 
t ·m1. -..·1,z i'~h:--r·,,~d:-,s á. t 'E>:ttr,d dP. Pn-

1:. 1:~, <',-; pr-cs•·:.::: foram < o:1,·i11;·:iii-:·~ ~,, 

bR:,ín,,..:~ ,i,, ~\linistl'O Jo:-;o Alutrlo, 

1"11rn q··P;ll d(:n1ü!·arant <;Ili 11;.1:estr,1, 

r1ada t1anspo.rand,), f>Utr•·tanto. 

J.glld0 B:1rata t-'ilContra-~c ,loentf! ~ 
1•rec:-,·t ,;P. r"iP.,o·n:s,) tn,.t:,i:1-.1eni:u. Tê\n~ ,, 

<:i?- cn;i111 ,:osta f,i~.~"=' cúJ1:::i'2fruirF1m Vf'l
m:ss.;;o J.':-t:'a :-:" a~·-;~staru11 ,_.,.,;n .Luiz 
C';1_rl<is l'reo;t t3. 

Sa 11:,a , trr .?c12 ainda permanécent 
c·f·:·r:a e!~ ;:;u 1>1·~s11g 1)ol/t1c<J~. 

CORRESFCi'iDENCIA 
A SUISSA 

PARA 

RI(', r \SA1•::!-;.;,,) - ú diretor ,1 s 
Corr<"'iú.5 (·xpe-,:·u uma <.:.r,;ula1·, c·()m•J. 

Jii"c·a.nc1o ,.nrn a ,;or;.·e~p<;:;<1~n<'.ia ner-:a 

li.:tra R ~11;(;.t ~,:·r:l t'l1Yi--: ll. êxc-!_usi\"1• 

menlli {Hll" , ia J::··.ta<lo~· c·nid0s. 

~.1 1.10,JP.1·:t 1wr rt<'E>ita nnr<-'spond,~.-, .. 
í'i.-t sinliJle~. ,-o:1ra nr1n ·Ef.\. fi t_•n:zr-:ro~ P, 

1p) r,~ntn ~ o.,,; por .J g:·a1n:1s t".l fr.a·~.1;,, 
J, .. :· St·:· r~íf·ricl.l ;- •) t1·;1ns1,nrte í-!fcarn.

t:n tH~l:l r·:·?a .\m~:·ic•?.n. 

,\ rorr-:•:spotHleni:ia para a Suir;a .;.c~
rá e,~nt.r:.:il::;~da. JH·lrn~ c·;rre:os fl .. l f;r. 

1~m, 1:in, 820 ~··:-1.ulo <'. I:o;·to t\leg;·f.', 

'Ili\ f('::h;!rfi.1> ;:,..; ri,~J:.:.s dii·eu1s 11,urt 

1,;~ :L 1, vla .:\ rr:..-~ f' ListJu.--1. 

o r~>t~r.,·10 rio l~i~hna para n St:.h:,:a ~e-

1~.rt. féit• 1,nr Yi::t n:-·din~riR rlar1',1s a~. 

condit~~q atu~is dn trafe~~. 

JiJfZES l\ULI1ARES 
:30~TEADOS 

r. ~~. r .'.'2 \FRi~f..:3) --- Foram ::!"Jrtea-
(l r :.,, ~ ·.•• niil!t.ar::.3 (lo <'0:1:-.:,,.lh,l ffi:·-

1,1a,.::.,n~:: ,;o, .Jt..;s~i<.~;1. cLi ].a .-.,,uditori.1: 

<·aJ>Itãn <>.:: 1,·.-a~~.1ta. 7,~n~thil :\fru:;-n0 r1e 

c~;v::i-!\,o, r:a!:::it~o--t~nentl!\ Jo2c;uim Go
m~:; e~~ C:111n·?.i~.o, ::Ppitâo-::enenttP. UbaJ .. 
~lint, __ C::,:;te:01 Luiz de Aze,redo e Rôber-
1, }"!o::hi F':2grr:o. 

Par_;1 :~ '.l.f~ A~:::toria foram 1or(C2,;Jos: 
c-fJt ·i·Zo ,;'.~ <'O!'veta H~:uicarto Paiv::1, ra

pit~') !,:,.n~ntc Ca~·:o" Artur da Silva i\1.ou
ra " o, primeiros l:"nente~ Romualdo Re
na.uit . r!e Melo Matos P Celso Ferreira 
Ramn,. 

PROMOVIDO O COMANDAN
TE DA 2.a R. M. 

RIO, 1 AS.\ I'l.tESS) -·- ror decrelo 
assina.,l.> 1,elo l'resírlenle da Republi
ca,, foi promo, ido a9 posto de general 
de dh i~J.o '> seneral ile briga.da A11rn.
r,, ~oat ~s Bitténcollrt 1 atuah~1ente no 
t·0man<lo da. 2.a Reg;ão l\1ilit~ r, 

AFA.'.3TADO DO CARGO 
Informa.se 

,1ue. foi afast_adl) ,10 cargo que exe1·
c11, na lJele1rada de .urdem Social, 11a. 
Divisão. dP. Policia Politica, o ~r. 
Seraf-in1 .Braga, (4ue ha ·varios anos 
Yinha· exercendCl aquelas funções, 
Para o seu lugar foi indicado o sr. 
Ça_r-.abarro rerei,ra. 

ESTATUTO DOS 
·PORTUGUESES 

RIO, (ASAPRESS) - O embaixador 
João N'eves acompanha a. passagem 
do estatuto tlos µortugueses no Bra
sil e t11·a'.silelt·os e·m Portugal pelos 
Mlnlsterios daR Helaçôes Exteriores 
e da Justiça, de1wls dó que ele •~
rá encaminhado a conslderaçã<J do 
Presl<lenle da ltepublfca e em segui
da a.ssi nado pelo Ministro das Rela-

A iLHA DA ES-PE.RA.NÇ·A 
- de Cruz D' Alva 

"FJ .º plann alemàn ele esplendor 
l\ur1 '"E'spaço vital' que ta1,t" a'meja 
·to:.il,ad'l à força. <le tptr-m quer q11~ seja,. 
U;;a11,1n ele lrai,:li:, e de len3r 
t,)'.) r<1ssa de nma asJur·a d~ rnt.an, 

, 
1

- 1~ p'"'·~ f'?<;:"'R infc 1 ?r. ni:itrin ·a 1P.nlâ 
l\a, m~as fana tiras..__ d1im louro 
t:..>•10 a Pnl11t1qnete 1·,mbi>m, a poucn E' po•wn - ra~ DS. 

t'llas 11a,1hoies llvrn1 ,a~ tJ1·ú, 1Llu1dora em S l'aulo, ul Y RARIA rl!.1-
XÉlRA. - R. Libero Batlaró, 691. 

) ; • .> \ 

(Conclusão da 3.• pagina) 

culo, em Jerusalém. Terminado o sa
batlo, fizeram um grnnde aga.pe e reu
niram-se depois para a oraçào, Thome 
estava ta.m bem presente nessa ocasià,,. 
DEpois que a SS. Virgem e Magda.lena 
entrararü, fecharam-se as portas. 

Os Apostoleis a.arrom primeiro, ajoe
lhados cliente do Santíssimo e canta
ram psaJmos, em côros alternados, Cie
pois começaram a conversar. 

"Mas pouco depois, narra a piedos;-i 
freira, se lhes tornaram os rostos ma
ravilhosamente felizes e comovidos, pe -
la aproximação do Senhor. Vi Jes.is 
iá no pateo, re~planclecente e vesti
do de branquíssima veste e cinta. Dt
dgiu-se á porta do vestíbulo, a qual 
se abriu diante dele e fechou-se após. 
Os discípulos, que estavam no vesti
bulo, viram a porta abrir-ée e retii.a
ra.m-se para o lado, para dar cami
nho. O Senhor atravessou depres~a o 
vestíbulo e . entrando na sala, passou 
entre Pedro e João, que, como todos 
os Apostoles, também se afastaram pa
ra o lado, enquanto o Senhor ficava 
no togar de Pedro. Nesse instante 

1
pa·· 

recia a sala vasta e cla~·a, pois vi o 
Senhor rodeado de luz. Os Apostolos 
retiraram-se apenas desse circulo de 
luz; parecia-me que do contrario não 
o teriam visto. 

Jesus disse primeiro: "A paz seja 
convosco.'' Depois conversou algum 

· tampo cem Pedro e João e colocou-se 
rnb o candieirn, a.cercando-se um pou
co ma.'s ria roda. 

Vi que Thc-mé, a.o vêr Jesus, ficou 
muito comovido, recuando timidamen
te um pouco. Jesus, porém, tomou co:n 
a m5o direita a mão direita de Tho
mé e, segurando-a pelo dedo ind1ca
dor, c81ocou a ponta desse dedo na cha
~a c;a mão c:;querda.Depois tomou com 
a eEq:terc1a. a outra mão de Thomé e 
poz-lh<> rs de:los na chaga da mão di·· 
r<"i'.::i: hvou a mão Jireita de Thomé 
ao p~ito, gçb a roupa, sem defcobrir o 
p?i,::,, ,P.- ·,êo-Jhe o indicador e o mé
dio na chaga do lado. Disse ent;í.o al
gumas pala.\'rn,. que não me recordo 
1rab. Thomé, porün. exclamou: "lk,1 
s~nh0r e meu D:et:s!" e ca.hiu desmaia
do por t~rra., emo.c.anto Jerus a.inda o 
S€!(u:·a\·a p~la. mão, Os ·que esta.va.n 
perto. snco1:reram-no e Jesus levantou-
o pe-la rrd~o. 

A p:incipio não vi as chagas c!·J 
J::-,us, n'as quando tomou a miio e!,• 
ThcJTI~. vi-es, não como cha2"as san
r.ren/a:, mas como pequenos só~s ofu~
h1;ab~. Os cn:trcs discipulos ficararn 
muito comovidos por esi:a cena e ex
tendiam as cabeças para a frente, po
réni, sCn1 avançar muito, para vêr o 
,,t·e o Szr:hor fazia Thomó apalpa:-. 
\ó ?-' a:··a vi, durante. toda a p,·ese~ça 
e.to Senhor, s~m n1ovrmento extericr, 
etn p!·ofu_nda e silf~r.cio::-a a~oi-a::ã.o in
teriot·; '-'"'tava. cr,m0 _ extasiac!a. l\fogda
lena. parecia 1.1m pouco mais r.omovida, 
rria.~ 1 P~,.1 tanto exteriormente como os 
di-~i."J:.~i,,::. 

J~;us 11to de.saos.receu imediot.amen- · 
te; convcr:0;1 ai~tla um pouco e pcd:u 
tambem aigü de come:-. Vi oue lh~ 
t:'ouxe,·am novamente vm pr,;to, que 
continha algo de scm~JhürJte a peixe, 

. de que comeu, benz~ndo-o~ clan, . .:Zo u.m 
ho~ado prirneiro a Thom.; e clep:J:s 
o re5t;:, a alguns outros. 

1:'e;Job da conversito d~ Th~nné, ex
plicou J~~us ainda porque estava no 
tr.~io defrs_, êpetar de _o ter-em aba11-
clonP6'0 e púrqu;, não ffrava ao l2do 
d-z al<;tms que lhe t;nham pe.!TI!am;
rido m,e,:s fiefa. R<:cordou-1hP.s ta.mbf'm 
<t';e t:,. 11a C:ito a P,1c!ro que conforta~
s·e os i:m.;;_os e o motivo por que lhry 
,);,,sera. Dirigi.ncc-se a todo~, disse-

,,lh2lj porqi:e q11iz r'ar-lhes Periro · como 
ch'2fe. crnbo::·a este o tive,;"se nf.[!ad0~ 
n,-is ,., ,-ebnho p:·eci:::ava de um ·pa~
t<',·. Falou tllmb€·m do zelo de Pedro. 

Vi cn.-e Jc·i!o entrou no Santuario e 
a:> \'oitar. trouxe sobre o b~aco um 
r"111to !a::·'71'0.- ho~c1~.0.o a. var!as éóres e 
1''1 rr:ão 1:!n b0rdfo alto. fino e ôco, 
r-ue ('m clma era curvo como um caja
do de pa;tor. P::d-o ajoelhou-se dian
te de ,Jesus, 011!'! lhe deu um bocado 
a comer. como ur., pequeno bolo !:1-
mi~o·o. C'.'!11 o qt'_:~I Pedro :~cebeu um 
t'IC":ic~:· r--::-'t1cü 1

~~·- .Jes_us ap:.'"ox1mou tan1-
b:·:i;n a '.'oc<i. c,a bo~a. e dep?is dos ou
v1;:.o.1 ((e Pe~ro e mfundrn-lhes uma 
f,-,-~;i nu em noel~,·- Vi. porém, que nã,-, 
era ainda o E~pbto Santo, mas algo 
'1Ue o F.~pirito !':~nto, no dia de Pente
costes devia yivifica.r plenamente: Im
r~z-lb'.' també'm as ~ãos e dou-lhe po
der e .rurisdi<-ão sobre os outros. Depois 
o vestiu com o manto que João, ao lado 

<:Õf·S g,;-tcrlores <lo Brasil e pelo em
haixador tle Portug-al nesta Capital. 

O est?.tuto, cotn as modificações jn
troduzldas pelo g·overno portugues, já 
se encontra ha diRS no ltamarati, pa
ra on..-le foi enYiado de Lisbôa pelo 

secretario rla f;mhaixada do Brasil 
em PortugH 1. 

V AI AO NORTE O SR. 
VARGAS 

ÃI0, ( ASAPRESS) - Como já fora 
anunciado, n Presidente Getulio Vargas 
embarcará para o norte do país na segun
da quinzena de abril, µara agradecer e 
apoiar as populações do sententrião bra
sileiro no esforço de guerra e na luta 
contra o nazismo. 

Agora podemos adiantar, que é pen
•amento do Chefe do Governo paosar 
seu aniver!ario1 quê trans:corre no dia. 
19 do mês corrente, no Estado da Parai
"ª, onde presidirá ·a formatura das pro
fessoras normalistas, · que :e:, · escolheram 
para paraninfo da turma. 

í. A solenidade; aliás, dev,,ria · ter sido 
realizada em dezembro ultimo, sendo 
adiada em vista da imi,ossibilidade do 
Presidente Getulio Vergas estar naquela 
ocasião na cida(le de Jnão Pessoa. 

SERVIÇO NACIONAL 
· DE TUBERCULOSE 

ItIO, (ASAPRESS) - O Ministerio 
da Educação e Saude .divulgou o re. 
sultado do Inquérito tuberculinlco e 
roentgenfotografico feito, nas unida
,, es do Exercito, , pelo nucleo move! 
<l<> Serviço Nacional de 1.'uberculose. 

Na Setima Formação· Sanltarlà .Re
gional foram examina/los, entre sol
((ados, ca.bos e sargentos, 2i3 indlvl
(luos, séndo encontra/los os seguintes 
índices: tuberculose-infecção 79,5%; 
luborculose-do~nça J,i36%; porcenta
gem de analéq;icos'-,0,5%. 

'Na. Set!ma Co~panbla 'de Intendên. 
eia Regional foram examinados 228 
i ndlv!duos, sendo ofic,ials, sargentos, 
~abos e soldados, sendo obtido. os se. 
guintes indieÚ: tuberculose-lnfecQão 
~0,36%: tuberculose-doença 0,88%, fJ 
porcentua.l de ana.lérglcos ll,64%.i 

de Pedro, tinha sobre o braço e poz
lhe o baculo na mão. Disse-lhe tam
bem que esse manto era como pata 
guarC:.ar e recolher nele toda a força 
e todo o poder que lhe tinha dado, 
indicando-lhe tambcm que devia usar 
esse manto sempre que quizesse fo
zer uso do seu poder. 

Jesus fal0u tambem de um grande 
batismo, depois da vinda do Espirito 
Santo; disse que Pedro désse o ;Joder 
que recebera, tambem aos outros, após 
oito dia~. Ordenou aim~a que algu:,s 
depu-ze~sem a veste branca e vestis
sem a outra, com l!m peitora!; outr,,s 
no entanto devi;,m vestir as vestes 
brancas, Era a instituição de graus ele
vados da hierarquia e da;; ordens, em 
que deviam ent;·ar. 

Depois se ag1·upa,am os discipulo3, 
por ordem de Jesus, em sete grupos 
separados, dos qmlis cada wn recebeu 
como chefe um Apostolo. Thiago L 

Menor e · Thomé ficaram ao lado de 
Pedro. Foi por ordem de Jesus que ~e 
agruparam. Pareciam representar sete 
comunidades ou sete Igrejas; o que 
representavam os tres Apostoles res
tantes não sei bem. 

Pedro, com o nove poder e dignida
de, fez uma alocução a todos; pare
cia um novo homem, cheio de ener
gia. Escutaram-lhe as palavras, cho
rando e com grande emoção; consolou
os o Apostolo e falou de muitas cou
~as, que Jesus sempre predissera e 
que a.gora se tinham realizado. Lem
brou-lhes tambem que Jesus sofre,·a 
por dezoito horas o escarneo e a. ign'l
mi•1ia do mundo inteiro. 

Durante o discárso de Pedro desapa
receu Jesus. Nenhum suto nem ad
miração interrompeu a atenção presta
da ao discurso de Pedro, que p;,,re
cia dotado de nova força. Depois can
taram um psalmo em ação de· graças. 
Jesus não falára. nem com a Virgem 
SS., nem com Magdalena." 

IV. A PESCA MILAGROSA. JESUS 
PROCLA!\lA PEDRO SUPRE?,'.iO 

PASTOR 

Quando o Senhor a.pareceu na .sala 
do Cenaculo, deu tambem ordem a 
Pedro de ir, com os Apostolos, a 'ri
beriaJ; pescar. Encaminharam-se por
tanto, em varios grupos e por cami
nhos diversos, para o mar da Galiliia. 

Entraram numa casa de pesca fórn 
,te Tiberias, a qual Pedro antigamente 
tivera arrendada, mas já havia tres 
ancs que não pescava mais ali. Fed,·o 
ConL·ou, cem Nathrmacl e Thomé, nu-, 
ma embarcasão maior e João, cem 
'I'hia~·o, Joi.o Marcos e Silas, numa 
barca menor. Pedro mesmo quis re
mar; em eztraordinariamente humil
ó e mcde~to, apeiar de Jesus o ha.
v~r distinguido tanto, diante de to
t'os. Cr,1::a~am durante toda a noite 
o lago, á luz de archotes, lançando 
muitas vi;zes a rêde, mas retiravaíltl ·-''ª 
s~mi;re vacia. Durõ>.nte esse trabalho 
cant3.Vê. m.e rcz~vam em Voz alta. 

Emqui;r..to os Apostoles se ocupa·,am 
dr.sse rno(!o com a pesca, veiu o Sal
vador. pairando, do vale de J,,saph~t 
p2ra o lago, acompar1ha.do ele muitas 
a.lm2s de Fatria1:cas, que livd
ra do Limbo e de c,ut:·as alma:; remi
o.?.s. Na margem do ];ido havia v.m 
lcza1'. cnd~ se co:::·1..•tnava fazer uma 
tog~.:dra. No mo1net ... to c-n1 que ~T~sus 
pensou que al i se devia pa,parar um 
1,ei:-:e. apareceu irr,.!?:diatiln1e1~t~~ à.ian~e 
(:as almas dos Patria:-ca~, um ,,d ... ,e, fo
.gúeira_ e> tudo quanto era 1,...:c-~:,:;.,.rio. 

"As aln1as Pos f'atriai·c_a::,, cx::_:>lh~a 
a·· pi"edosa f::zira, tiveram p?.:-te !1a 

p~·f'parél.'~ã'J do peixe e no p.ror,~·io pe;
xe1 que S:~~nificava a Ig~·e!a pa.de:.centr•: 
as aima.s do purgatorio, Por esrn refri
·!ã.:t fo~a 1 .. 1 unk!as e::tcriormenf.e com <1 

Igre-:a. Jesus deu aos Apostoles, co:11 
essa rc" ··i~_:ão de pci;:e, a compl·;.,er.::ao 
n'ticla da Igreja pac!ecente á militan
tf'. Jonc1s no ventre do peixe s::nboli-
2:a ta.mhem a estadia de Jesus nos ir•
fornos." 

Já estava amanhecendo, quando o• 
Apo~tolos, fatigados pelo trab,,mn, 
queriam lançar ferro perto da p:·a;'tt. 
,..,:;tavam já vestindo as tnnicas, quan
do vh·~m a fi~ura çl-:- um hom~m, atrJ.Z 

· cio caniçal c1a praia. 
· "Era .Jesus, que exclamou: "Meus li
comer?" Responde:·am: "Não". F.ntão 
lhos ;,.ão tendes alguma coisa para 
éom~r-" Responderam: "Não", Então 
disse Jesus que lançassem a rêde para 
o lado oeRte da barca de Pedro. As
sL 1. fizeram e João tinha de dirigir o 

1 
rnu barco para o outro lado da em
barcacão de Pedro. Mas como scnti,
sem o· peso da rêde cheia, João reco
nheceu Jesus e gritou parn Pedro, ••··> 

1 meio do lago silencioso: "E' o Se
nhor:" . Então vestiu Pedro imediata
mente a tttnica, saltou na água e va
deou em direção á praia e atravez dri 
c:mica.i,coa.o encontro de Jesus. Quan
do já estava com o Mestre, chegou 
também João. Jesus disse a Pedro 
que · trouxesse os peixes. Puxaram 
portanto as rêdes para a praia e vi 
que edro · atirou os peixes da rêde 
para a praia. Eram, porém 153 pei
xes, de varias . especies, os quais 
signi{icavam 153 novos fieis, que <.f 

converteram e; 1 Thebes. Achavam-se 
na embarcação diversos homens, ser
vos· do pescador de Tiberias, que fi
~:1ram com ~ barcas e os peixes; os 
Apostolos, porém, seguiram Jesus á ca
bana." Disse-lhes o Mestre que vivessem 
comer. Ao chegarem, vi que as al-. 
mas dos . ·Patriarcas tinham desapa
recido; . os _postolos, porém, ficaram 
muito admirados, ao vêrein a foguei
ra e o peixe, que não era dos que ha
viam pescado e pão e bolos cozidos de 
mel e farinha .. Recostaram-se ao lado 
de um madeiro grossc, que estava 
diante da car.ana e servia de mesa. 
Jesus deu ·a cada um, sobre um pão 
chato; uma porção de peixe da assa
deira; não vi, porém, que o peixe di
minuísse. Deu-lhes tambem do bo:o 
de mel e depois se deitou á mesa e 
comeu. Tudo se fez em silencio so
lene. 

Thomé tir.ha sido o terceiro dos que 
presentiram na barca a presença de Je
sus. Todos estavam timidos e acanha
dos; pois o Mestre estava _mais espiri
tual do que em outras ocàsiões e toda 
a refeição e a hora tinham algo de 
nisterioso'. Ninguém se atreveu a fa
zer pergunta alguma; relnava ~anto ê 

solene silencio, que causou assomb1'o 
a todos. ,Jesus parecia mais recolhido, 
não se lht: percebiam as .chagas, 

Após a refeição, vi Jesus levantar-se. 
como, tambem os discipulos, dirigindo
,e á praiá, onde passearam; no fim 
de algum tempo, parou o Divino -Mes -
tre e disse, em tom solene. a Pedro: 
'Sif1ão, filho de Jonas, amas-me mais 
·o que estes?" Pedro re.spondeu timi

damente: "Sim, Senhor, sabeis que 
vos amo." Jesus disse-lhe: "Apascenta 

meus cordeiros." No mesmo instan.e 
vi uma imagem da Igreja e do Bispo 
supremo, ensinando e guiando os pri
,•1eiros cristãos, que aind:, eram fracos 
e vi lambem batizar e lavar muitos 
neofitos, como tenros cordeiros. 

Depois continuaram passeando; ás 
vezes parava Jesus, \"irando-se para 
vs discípulos, que por seu lado tam
bem se volviam todos para Ele. Depois 
de algum tempo, e Mestre disse nova
nente a Pedro: "Simão, filho de Jo
nas, amas-me?" .'edro, muito tímido 
e humilde. lembrando-se de sua ne
gação, respondeu novamente: ';Sim, 
Senhor. sabeis que vos amo." E Jesus 
disse m, ,s uma vez, em tom solene: 
"Apascenta minhas ovelhas." Nesse 
momento tive a visão da Igreja ,,;·e.s
cente e da perseguiçã~ e vi c.:,mo o 
supremo Bispo reunia os cristãos dis
persos, cujo numero sempre aumenta
\ a, como os protegia e lhes enviava 
pastores e os governava . 

Depois de ter andado novamente 
por algum ternpo, disse Jesus, pela 
terceira vez: "Simão, filho de Jonas,. 
amas-me?" Então vi Pedro contrisla
do, per:sando que Jesus perguntava 
tantas vezes por duvidar de seu amo.·; 
lembrando-!'€ de have-lo negado tres 
vezs, disse: "Senhor, sabeis tudo; sa
beis que vos amo." Vi João pensar 
conslgo: "Oh! que amor deve ter Je
sus e qua,ito amor carece ter um pas
tor, qi:2 tres vezes lhe pergunta pelo 
amor, i:quele a quem quer entregar q 
rebanho." Je~us disse de novo:" Apas
centa. minhas ovelhas' Em verdade, 
em verdade te digo: quando eras mais 
moço, cingias-te a ti proprio e ias onde 
querias; mas 0uando ficares velho, es
tenderás as mãos e outro te cingirá e 
levar.-te-á a.onde não quererás ir. Se7 
gue-me". 

Virou-se Jesus então para continuar 
o caminho e João foi com Ele; Jesus 
disse-lhe uma coirn que só ele ouviu. 
Vi, porém. que Pedro, ao vê-lo. apon
tou para João e perguntou ao Senhor: 
"Senhor, que se dará com este?" E 
Jesus, castigando-lhe a curiosidade, 
disse-lhe: "Si quero que ele fique até 
que - eu venha, que tens com isso? 
Segue-nie tu!" Virou-se, pois o conti
nuou o caminho. 

Quando J esw disse pela terceira vez: 
"Apascer,ta minhas ovelhas" e que ha
viam de cingi-lo o conduzi-lo, tive 
urna viGão da Igreja já muito desenvol
vida., vi Pedro ein Roma, amarrado e 
crucificado e os tormentos dos Santos 
c.m diversos lagares. 

Vi tambem que Pedro teve a graça 
de contemplar tudo rsso em espirita e 
.conhecer o seu fim e que, olhando para 
,Toão, viu que e::te tambem seguia 
Jesus em v2.rics sofrimentos; pensou 
no me:cmo monwn10: "Então este, a 
quem Jesus tm:to ama, porventura nã,, 
será tarr.b~;1l cruciH~~c.do, como Ele~'' 
Perguntou, pois, a Jesus, que por isso 
o rep~'?~ndeu. 

For a!g~ro tempo acompanharam 
ainda J-:,3us, que íhes disse o. que ha
viam ele fazer, desapa t·c>cenclo depois 
diant2 dsl<?~.- Dirigh.1 .. se a G~rg~:S$., a 
kste do lago: os Apo,õtolos, porém, 
YO ltara.1'1 a Tiberias.'' 

A pieclo;;a vid:e"!te viu depois ainda 
o Salva<:!or e as almas no Par.?íso, que· 
de.scrnve como ainda .existent~ e liga
do á terra, por,~m, har.~srivel. ;iesus 
visitou ainda, em companhia. delas, os 
campos de ~rantles balalhas e todas 
as terr3s onc1e os Apostoles priúieiro 
anuncia:·m11 o Envageiho, para as abea
çuar cem sua rn·esença. 

Y. JESUS REVELA-SE A 
QUlNHENTOS D!SC:WULOS NUMA 

l'tlONTANHA 

De Tiberlas foram os Apostolos; por 
um caminho de vari~.s horas, a um 
lagar onde Pedro c:.!..~lnou e curou 
enfermos. Falou com muito entusias
mo e grande mansidão da Paixão e 
Resurreição de Jesus e da pesca mi
lagrosa. Quando os Aposiolos parti
ram do Jogar, seguiu-os grande multi
dã~ de povo a uma montanha, da qu;,l 
se podia vêr todo o mar de Galiléa. 
Muitos discípulos e tambem as san
tas mulh..,res já se tinham ahi reunido. 
A M~e de Deu:i, porém. ficára em Je
rusalém, percorrendo tres vezes ·por 
dia a Via Sacra. 

No cume do monte havia uma exca
vação, em cujo centro se a.chava uma 
coluiia, que servia de pulpito .. Eram 
cinco os caminhos qtie conduziam a,) 
cume da montanha: para cada ata1ho 
mandou Pedro um dos Apostolos, p_a1 a 
ensinar ao povo, que por causa da 
grande multidão que afluia, não podia 
ouvi-lo. Pedro, estando ao pé da colu
na e rodeado dos restantes Apostolos e 
discipuJ,-s e de muito povo, anunciou 
a Paixão, a Resurreição e as apari
ções de Cristo. 

"Vi, porém, narra a piedosa freira, 
Jesus vindo da mesma re,iião da qu.-11 
viei-a Pedro. Subiu o monte e as sa,l
tas mulheres que estavam nesse cami
nho, prostraram-se diante dele, Pas
sando-lhes perto, dirigiu-lhes algwn.;s 
palavras, Quando, porém. resplande
cente e luminoso. ia oassando. peln 
meio. do povo, estremeceram muitos 
com medo e todos essec não perseve
raram na fé. O Senhor avançou pai.a 
o centro. até á coluna, onde antes es
tava Pedro, que então se lphe colocou 
em frente. Jesus falou da necessida
de de abandonar tudo e de imita-lo e . 
da perseguição que teriam de sofrer.· 
Afastaram-se, porém, cerca de duzen- · 

Depois ·ai! se terem ido embora, dis
se o Senhor que tinha fa1a.do ainda be
nignamente, para não escandalizar os 
fracos: Mas então falou muito clara.
mente aos Apostolos e ·discípulos dos 
sofrimentos e das PElrseguições aue te
riam de suportar no mundo, aqueles que 
o seguissem e da recompensa eterna. 
Disse-lhc.s tambem que ficassem ~m 
Jerusalem e que só depois de lhes 
ter enviado o Espirito Santo, batizaf;
sem, em nome do Padre, do F'ilho , 
do Espirita Santo; antes deviam fun
dar uma comunidada de fieis. Jes11s 
dispoz ainda como se devi?.m distri
buir pela terra· e fundar comunidader 
mais lon<!inquas; depois deviam reu
nir-se de novo e partir outra vez 
para terras distantes, que receberiam 
o batismo de sangue. 

Emquanto Jesus estava no meio de
fos falando, ficavam as almas dos P,.,. 
triarcas em boda da assembléia, mas 
invisiveis par, todos. Jesus; porém, 
desapareceu, como runa luz que SP. 

apaga e muitos se prostraram por ter
ra, tocando com o rosto o chão. Pe-

-- d ro ensinou ainda em seguida e rezou. 
Foi essa a mai:c- 'mportante aparição 

ele Jesus na Galiléa, onde ensinou r 
demonstrou a .todos a sua resurreição; 
as outras · aoaricões eram· menos nu
blicas.'' 

a Pascoa 
YI. AS RELAÇÕES DE MARIA 

SANTISSIMA t:OM OS APOSTOLOS 
E COM A IGREJA 

Os Aposlolos e vinte discípulos C5-
tavam novamente reunidos na sala ,.b 
Cenaculo, em oração. Então falou 
João aos .Aposto los e Pedro aos dis
cípulos, sobre as relações para com a 
Mãe do Senhor. · 

';Vi durante essa explicaç.âo, que 
me parecia b~sear-sa muna comunica
ção de Jesus, a aparição da Santíssi
ma Virg~-m, pairando sobre eles, ves
tida c!e um manto lwninoso desdobra
do, que, por assim dizer, encerrava to
dos. Por cima de Maria vi o céo aber
to e a San~ima Trindade, que lhe 
pôs uma corôa sobre a cabeça. Tive 
a impressão de que Maria era a ca
beça verdadeira de todos aqueles fieis, 
o Templo que _os abrigava. Durante 
essa visão não vi mais a Santíssima 
Virgem fóra, s:,nde estava rezando. 
Creio que era uma imagem do que 
sucedeu ~- Igreja, por·vontade de Deus, 
durante essa explicação dos Aposto
los; ou era a imagem de um extase .ele 
Maria, durante a p:cégação dos Apos
tolos." 

Seguiu-se uma refeição, na qual, a 
Sa.ntis~ima Virgem estava sentada en
tre Pedro e João, á mesa dos Apos
tolos. Depois rezou Maria, .::o
berta com o véo, junto com os Apos
tolos, na sala do Cenaculo. Abriu-se 
tambem o Santíssimo, dianto do qual 
rezaram de joelhos. 

"Meia-noite já podia ter passado, 
quando a Santissima Virgem recebeu 
de joelhos o Santíssimo Sacramento . 
da mão de Pedro, que 'trouxe os boca.
dos sobre o pratiPho do calice e lhe 
poz na boca o pedaço que ainàa fôra 
partido pelo proprio Jesus. Vi no 
mesmo momento o Senhor aparecer em 
Maria e. desaparecer de novo, mas in
Yisivel para os outros. A Virgem San
fü;sima. estava penetrada de luz e es
plendor. Rezaram ainda e depois se 
separaram. Os Apostolas manifestaram 
durante essa cerimonia ainda mais res
peito para com Maria; outr'ora eram 
sempre familiares, embora respei
tosos.'' 

Depois de ter recebido o Santíssimo 
Sacramento, retirou-se Maria, com as 
outras mulheres, para a sua morad:1, 
em casa de João Marcos, onde ainda 
r"'rmaneceÚ mais tempo em ora-;ã,J, 
Ao amanhecer, entrou ·Jesus, atravez 
das portas fechadas, no quarto da Mi;e 
S;intissima, conversando muito tem• 
po com ela. 

"Disse-lhe· que ' devia ajudar os 
Apostolos e tudo o que lhes devia ser. 
Era tudo espiritual e mbterior'o. Deu
lhe, porém, '!)Oder sobrn a Igreja, ~ 
força, a qualidade de proteto1·a e v1 
qu"i a luz do Filho de Deus se derra
mou na Virgem Santis~ima, como 5i 
Ele mesmo a penetrasse. Não posso 

l.descreve-lo bem.· DesRpareceu cJ.e 110°:0 

pela porta. Ela. porém. rezou ainda e 
d::itou-se depois, para dormir. 

Vejo a Santíssima Virgem, desde que 
comungou, mais vezes· com os Aposto
los; são outrás agora as relações q:i~ 
tem com eles; pedem-lhe consdho, e 
cor::,.o a ·Mãe de todos e até como l.lil' 

Apc,stolo." 

VII. OUTRAS APARIÇÕES 
DE JESUS 

o numero dos fieis crnscia vbivd
mcnte. :Muit<'S, vindos de fóra, erain 
alojados nuin vasto edif;do em ruin:<, 
perto do Crnaculo (o castelo ,;e 
David?); ontros, n1ai.s tardz, numa 
casa pe:·to da piscina cl~ Bet'.lzEC:a, 11a 

· qual en~\navam os Apostolo,. Aswn1-
bracios. pelos nc.1n~rosos port:.:1:tos e 
mih1res,. os judeus .ainda niio ousa
vam empregar meios _violentos com~·a 
a comunidade. Esforçavam-se, porém, 
por dissimular tutlo e ne:;a.r os fac,m; 
fecharam com alvenaria a port:i qu, 
Hv.ava o monte do Templo ao 1::afr, o 
Ejcljacc~c. ele modo que a. comt:nidarle. 
ficava l;ola<la; li..as, m:?s1t10 antes cl.ist.o. 
nem os Apostolos e discipulos, nem "s 
novos iid.:,rentcs iam ao Temp:o, pois 
o Santíssimo achava-se no Cena.culo. 

Ca.tharina. Emmérich viu ali diversas 
vezes solenes reuniôes com oragáo '! 

canto de psalmos diante do Santíssi
mo Sacramento; Jesus mesm'l in~
truira os Apostolos a t·eé·,eito. Nun
ma deéas piedosas reuni'.ie~, na q•wl 
:Maria tomava parte, apareceu Jesns 
de repente no meio dck3. ammdando
lhes que viria no segundo dia depoli 
,l() ~abado seguinte. Antes que se refl
zesseÍn da surpresa, já tinha desapare
cido de novo. 

• Quando depois os Apostolos foram a 
Betha.nia, Jesus caminhou de subito 
diante deles, mas desapareceu logo 
depois. 

Uma outra vez, quancln Pcdrn. João, 
'l'hiago, o Menor, Thcmé e alguns ou
tros Apostolos i;..m,. pelo meio-dia. dP. 
Rethania a ,J er'usaléL1, perto do mo:1-
te das Oliveiras, aparcr.~1.:-lhrs ~r,:-<-i 1s 
de repente e conversou com eles. Maq 
quando depois continuaram o cami:1h", 
foi como si ficasse at:·az. asEim desa
parecendo. 

Mais tarde este. ve Jesus m,<s t:m,, 
vez coni eles, durante um a:; ~pe e;,, 
Cenaculo. Comeu só i-0m e-- h ..,,,·t,-. 
los, benzeu o pão, partiu-o e en~inou . 
As mulheres tomaram a refeição 11<1 

antesala, · os discipulns nos corredor .'S 

laterai:s. 
Quanto mais se a1Jroximava o dia d,i 

separaçãn e a.scen,ão de J-esu, a.o c4,-,, 

tanto mais vezes parece ter-se m-,st~·· -
do aos, diHcipulos. Assim harra. it pie-
dosa Emmerich: · 

"O Senhor andava com ()S Ap~sl<'
los c,m muitos camir.hos, · na vi,:inhan
ça d-e Jerusalém. d<" maneira que m•.11-
tos judeus viram as apariçõ~s. Quan
do, porém, apareciê., fr,-l·av~m aR ~a -
sas e escondiam-se. o~ Apostolas e 
cliscipulos tratavam-na cnm certa li -
midez. pois tnanifCstav;-Sc·· 'h-:-:=: rr,11 1 •• 

to espiritual. ,Tesus ensinava m,·.it,, "' 
rensurava tamh,-,n alrlU,...,'l" h 1fBs d,,, 
Apostoles. D1•re-itc a roí<~ vi o S'.'nh~r 
aparecer e r-spalhar ~ bencam 'tam
hem em outros Jogares. como p, ,,~ , 
~m B,,.Jém. n:m Nó;,;are,h, on:l,: tini\:, 
•uuilos inimiir.os. apa::ec,e1t a \·arin·, 
descrentes e princinalmentP á <(em•, 
r.om qu1, ll:lc. e a Vir:!ern Sant1ss1m•1 
tiveram dantes relacões. Aind:-t ,m 
muitos outros loga;·~s o v1 aparect>1 , 
Os homens que o viram. tornaram .. ·,<> 
muito crentes e reuniram-se. no :ln 
de Pentecostes, aos Apo~tolos e di&c:
pulos. 

Nos ultimofi dias se mostrava Jesus 
continuamente e muito natural para 
com os Apostolos. Comia e rezava com 
eles e ensinava-lhes. Fazia com eles 
longos passeios, repetindo-lhes toda a 
doutrina. Sómente durante a noite 
permanecia em outros logares, sem que 

· 1;oubessem.'' 
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PAR'" 
))ISCORDAM DA HOMENAGEM AO 

SR. GETULIO .VARGAS 

BELEM, (Asapress) - O professor 
Nelson Ribeh·o, falando á reportagem, 
confirmou o dissidio existente • ~re. os 
diplomandos e os professores normális
tas, a respeito de convite que seri;,l di-
1·igido ao Presiilente Getulio Vargas .pa• 
1·a ser. ir de paraninfo dà turma e abre
viár a sua excursão · ao norte, afim de. 
assisti~ a cerimonia da colação de grau 
da turma. Os dissidentes discordam da 
homenagem, nessé momertto em que o 
11aís laménta a morte. do academj_co De-

. -mocrito de. Souza Filho,' ocorrida e~ 
Recife. 

VISITA DO GOVERNADOR DA 
GUIANA HOLANDESA 

BELEM, (Asapress) - E' esperado 
110 dia 12 do corrente nesta capital, o 
governador Brons, da Guiana Holan
desa, que virá retribuir a visitr. que o 
lnt11rvento1• l\largalhães Barata fez :no 
,mo passado áquela possessão holandesa. 

A comitiva do governad<U' ·ºBron~ · é 
consti1/uida dos srirs., coronel Van Dos
ten, comandante territorial, o snr1 
Ponrnnt, secretario do Departamento de 
Negorios e tenente Van Hinbergen, aju
dante de ordens do governador. 

Oa ilustres visitant.es permanecerão 
· dois dias nesta capital. 

FRACOS e 
ANÊMICOS 

TOMEM 

OinhD crnosntadn 
''SILVEIRA" 

Grande Tônico 

. Rio Grande do Sul 
SERA ELEVADO O SALARIO !11Il\!MO 

· PORTO ALEGRE, (Asapress) -
Causou a mais viva satisfação em todos 
os meios trabalhistas o -telegrama díri· 
1ddo pelo snr: Costa Miranda, alto fun• 
donario do Ministerio · do Trabalho, ao 
presiderte da Federação Coinerc1aria 
desta capital, comunicando a proxu11a 
J>romulgação de um de~reto-lei, que ele.' 
vará Oi salario mínimo de todos os trn• 

balhadores do pais. 

M,ARANHAO 
NOVO DELEGADO REGIONAL DO 

MINISTERIO DO TRABALHO 

SÃO LUIZ, (Asapi-ess) - Teve lugar 
nesta capital a cerimonia da posse do 
snr. Eví\asio Feitosa no cargo de de
legado regional do Ministerio do Tra
balho. 

A cerimonia foi assistida por autori
clades e representantes das classes tra• 
balhadoras e patronais. 

G O I A' S 
tXONEROU-SE POR SER PARTlDA

RIO DO BRIGADEIRO EDUARDO 
. GOMES 

GOIANIA, (Asapre~s) - O Inte1·ven
tor Federal exonerou, a pedido, o snr. 
João Teixeira Alvares Junior do cargo 
de secretario de Educaçã.o e Saude do 
'Estado, nomeando para substitui-lo o 
snr. Vasco Réis Gonçalves, capitão da 
Força Policial do Estado. O exonerad'l 
solicitou a sua demissão por ser parti
dario da candidatur_a do brigadeiro Edu
ardo Gomes. 

l.o CONGRESSO ECONOMICO DO 
OE3TE 

GO.IANIA, (Asapress) - Ficou defi-
.. nitivamente assentada a data de 5 de 

julho do· corrente ano para a realiza· 
ção do l.o Congresso Economico do 
Oeste, que assinala tambem mais um 
aniversario , do batismo cultural de Gaia• 
nia, fato oco.rrido em 1942. 

O Importante certame, que vem 
atraindo a atenção de todo o pais, es
tudará a resolução de todos os proble• 
mas das regiões ocidentais do Brasil o 
contará com a presença dos represen
tantes de oito Estados e cinco Territo
:rios. 

OBRAS· DE Ul\f NOVO AEROPORTO 
GOIANIA, 1 AsapressJ - A Prefel• 

do.s 
tura Munieipal de Goiaz, antiga cap1> 

. tal <lo }i:sta(jo, iniciou o desmonte de um 
gi:ande rochedo junto ao aerodroµ-,.o: lo
cal, afilll do mesmo poqer receber os 
graJtcles aviões · de transporte e passa
i.eiros. O' ~~rviço custará' um· milhã'o de 
Cfuzeir<1s e· deverá e~tar terminado atê 
o fim do p~imêiro semestre do .corrente 
ano. 

EStADO · DO RIO 
1,J;EMORXAL SOl;lRE ·os EFEITOS I:>A 

. ENCllEf!TE Er,l PETROPOt,IS 

PetropoliJ, (Asapress) - Esteve no 
Palacio Rio Negro, onde foi recebido 
pelo Presidente Getulio Vargas, uma co• 
missão da · Associação Comercial e ln
dustri;ll desta cidade, a qual ·apresentou 
ao Chefe da. Nação uin memorial sobre 
a tragica ocorrencia verificada _em vista 
da ultima enchente. Essa comissão, no 

referido memorial, pede unia tnorat<lria 
e um · emprestimo ao Banco do: ~ras!l, 
a juros baixos e 'longo praso. 

Essa comissão seguirá hoje· para·. o 
Rio, onqe fará entreill ao .Mi?\iªtro da 
Fazenda de um outro memorj11I, referen
te ao mesmo 11ssunto. Na oc11silB da 
visita ao snr. Artur de Souza CoJt!!, a 
comissão tratará da coiicessão do e!li
prestimo. 

a A I' A 
PETROLEO 

SALVADOR, (Asapress) --, Viai1J.ndo 
por via aerea, seguiu para Miartli o·.··!lnr. 
Lewis· Mac Naugthon, técnico. em petro
leo .• Antes de embarcar, em declarações 
feitas á reportagem, disse que -volt11rá 
a este Estado, afim de fazer. novas peI• 
furações nos campos ·.baianos. 

Em louvor ~e Nossa Senhora da Conceição 
D. João IV depois de ser aclamf'l

do rei, mandou celebrar- na capela 
-real, uma festa deveras solene e im
ponente. em louvor de Nossa Senhc;ira 
da Conceiçifo. , 

Porque já, em várias comunidades 
e . escolas, se jurava por ela, desde 
que a defesa da doutrina havia si
do assente no Concílio Diocesano da 
Guarda reunido pelo Bispo Dom 
Logo de Sequeira Pereira, em 16-11, . 
e no de Coimbra, reunido pelo Bispo 
D. João Mendes de Távora, em 1639. 

A Rainha Santa Isabel já tinha 
feito erguer .uma capela a Nossa 
Senhora da Conceição e Pedro João 
mandára escrever o louvor que lhe 
erguera, em pedra, junto da porta da 
Igreja de São Francisco, de Portale
g~e. em 1274. 

Vfti:ias quintas; fontes, muralhas, 
capelas e penedos tiveram a sua in
vocação e os veradores da Camara 
de Lisbt>a solicitaram de Filipe II o 
consentimento para esculpir, sôbre as 
principais portas da capital, que a 
Virgem havia sido - concebida sem 
pecado original. , 

Porque o povo lusitano sempre ti
nha confiado na proteção da Virgem 

· Imaculada, rezando-lhe que inter
cedesse junto de. Deus, para a in
denenrlêncfa nacional. 

Apareceram letreiros, em pedra. 
por todo o país. 

Por isso D.· João IV atribuindo ,i 

vitória alcancada a um novo mila
gre da Virgém. mandou que se lh<; 
fizesse a referida festa, na qual fm 
prégador o franciscano Frei João de 
São Bernardino, que sugeriu, deste 
modn, uma onsagração oficial: 
"Seja. asim, Scn1>01·a, e eu vos pro
met'o em Mme de todo êstc reino 
qÚe êlc agraderido. 1.-vante um ~··~
feu á vosRa lmacn!arla Conce1çao 
que. vencendo os sémlos. seja etel'• 
no monumento · da restaurasão de 
Portugal.'' 

Como consequência, .os Três Esta
dos, que eram o Clero, .3 nobreza e 

. o povo, . reunidos em C;irtes, em 2~ 
de Março de 1646 por eles, . pelo rei 
e por todos os seus su:,essores e v~
salo&, pediram a D, Joao IV que 1u
rasse defender o mistério da Ima
culada Conceição elegendo . a Vjrgem 
como padroeira e defensoi•a da mo-
na1·quia portugueza. . 

Isto - com pena de desnaturaliza
ção e extermínio contra todos os q~e 
tivessem a sentença por menos pia, 
- obrigando-se o rei · a pagar o tri
buto de cinquenta cruzados em ou1·0, 
aplicados na Igreja de Vila Viçosa. 

Assim foi jurado e passado á Pro
visão Régio, dêsse mesmo dia, lida 
em voz alta e de joelhos, na Capela 
dos Paços da Ribeira, confirmando r) 

Decreto da véspera. Jurado êsse dog-

Mario Monteiro 
ma, definido por Pio IX, D. João 1 V 
ordenou que o muito douto escritor 
Antônio de Souza Macedo compuzes
se uma inscrição êm latim "para man
dar abrir em pedra e assentar sôbre 
as portas da cidade''; como o foi 

nas do Sol, dos Cobertos, do Mar, Je 
Alfama, da Cruz, de Santo André, 
de Santo Antão e da MoÚt'Bria. -Aliás, 
Filipe II já assim o havia também 
ordenado aos vereadores de Lisbôa, 
em Carta Régia de 29 de Março Je 
1618. 

Por sugest.-'i.o do varatojano "préga
dor e poeta" Frei Antônio das Cha
gas, veio essa eolocação das lápides a 
fazer-se em 1654 e a ser confirmada 
a Virgem, cmo Padroeira_ do Reino 
de Portugal, em 1671, pelo Bréve 
Eximia Dilectissimi, de Clemente X, 
quando se reataram as relações com 
a Santa Sé. 

Mas, por Carta Régia, de 17 de Ja
neiro de 1646, já o juramento peia 
Imaculada Conceição. que perdura, 
havia sido ordenado para os lentes € 

estudantes da Universidade de Coim
bra, antes de cada exame ou acto e 
da colação, de qualquer gráu. 

O culto da Padroeira arraigou-se 
de tal fórma no paço 1>ot·t1.1guês. que 
D. João Vl criou em 6 de Fevereiro 
de 1818, por o~asi5o da sua aclama
ção, a Ordem de Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Viçosa, cujos esta
tutos e gráus ficaram definidos no Al
vará de 10 de Setembro de 1&19. 

As côres _da fita ou banda dessa 
Ordem eram a azul celeste e a bran
ca, bipartidas. 

Em 1648, foràm cunhadas, com a 
Imagem da Virgem, moedas, em ouro, 
de doze mil l'éis. e, em prata, de 
seis tostões, e para as cunhar mandou 
D. João VI vir, de França, o hábil 
artista Antônio Ruitier e com elas·'*!. 
pagou o primeiro feudo a Noss.i Se
nhorà. Foram denominadas - Con• 
ceição - e tiveram curso legal até 
1651. 
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DAS NOSSAS GRANDES 

Artigos qual.idade de acordo com a 

nossa orientáção de vendas oferecemos por 

PftEÇOS BENl 

SANTOS 

SANTOS, ( A$APRESS) - Cerca das 
10 horas <lo 3 do corrente, teve inicio uma 
greve p_acifica na Comp_anhia Docas, 
quar,do 2.500 empregados dos armazens . 
<!e · cargll e descarga resolveram_ deixar o 
trabalho e se declararem em 1:reve, por 
desejarem um i!lUmento em seus . salarios, 

A atuação pronta do sr. Ismael de 
Sousa, inspetor geral da Companhia, au
xiliado pelo Capitão dos Portos, e pelas 
àutorid~des · polici~is, conseguiu com que 
os grevistas, cujo numero já aumentara 
extraordinariamente, . em virtude da ade-. 
são de colegas de 9-,rviço, conco~c::Ia;se em 
voltar ao trab'alho, recebendo o aumento 
de 30%, . desd~' quê os 10% restantes, 
Pieiteacfb t')eloS mesmos, lhe fos·se conce-
dido dentro dos proximos diàs. 

Dessa form~, a greve das Docas d u
rou apenas algumas ·horas, Algumas pri: 
sões heviaín ,gido efetuada~, mas os em .. 
pregados pre•~• foram postos em liber
dade, em virtude do acordo feito para 
a• volta de todos ao tra"ba!ho. 

. ff ORA DE INVERNO 
( ASAPRESS) .:... Com o começo da ho

ra de inVemo, · que ~m iniciou dia 2, o co-
mercio desta caJ)ital passou a observar o 
seguinte horario: abertura, 8,30. horas; fe
chamento, 18,30 horas. Aos sabados, entre;. 
tanto, será mantida a semana inglesa, ·de
vendo o. com~rqo abÍ'ir á.s 8 horas e en
cetrar-se. ás 13 horas. 

TROCO 
(ASAl"RESS) - O Banco do Brasil 

começou a trocar, dia 4, dinheiro miudo 
~esta capittill. Como se re~orda, aquela ins
tituiçã~ fcde~al recebeu i,4 : dias, proce

. dente, ·l!o Rio· de Janeiro, 22 milhões de 
cruzeiro~ e'm notas de 1, 2, 5 e 10 · cru
ZP.Íros; ·,.!em de moedas· de 20 e 50 cen
tavos. A distribuição sórá feita tambem no 
i1~terior do Estado, -ievendo, nesse caso, 
ser feita ])or · intermédio das agencias do 
Banco dó Brasil. 

Novo. diretor geral dos presí
dios do Estado 

(ASAPRESS) - Foi nomeado para di
retor geral do· Departamento de Presídios, 
o sr, Antonio de Qeuiroz Filho, Promotor 
Publico nesta capital. 

Reorganização da Guarda Civil 
(ASAPRESS) - Foi· encaminhado ao 

Conselho . Administrativo pela Intervento• 
ria Federal, o projeto do decreto-lei que 
dispõe sobre a reorganização da Guarda · 
Civil. 

Mais , um aume.nto no custo 
da vida 

(ASAPRESS) Os produtores de 
leite vão pleitear um aumento da 20 conta· 
vos no J!lreço des,ii'e produto, não _satisfei
tos com o recente a,umento, tambem de 20 
centavos. 

POLICIA DE CARREIRA 
(ASAPRESS) Encontra-se no 

DASP um ~nte-proieto de reforma que 
re1tabelece a policia de carreira, com 
à.cesso efetivo ao cargo de delegado auxi
liar, ·Pelo mesmo ante-projeto serão alte
rados "0! padrões . de vencimentps, os 
quab serão 11umentados. 

DENUNCIADOS AO T. S. N. 
(ASAPRESS) ....., Oiversós produtores 

e exportadores de bananas foram denuncia
doo ao Triblj.nal de Segurança Nacional, 
por terem adulterado ao guias de expor
tação dessa mus8ceo, diminuindo, assim, 
a quantidade que deveria ser remetida pa
ra este capital. 

8RASIL, IMENSO HOSPITAL 
(ASAPRESS) - O sr. Alberto Nupie

rl, de, Sindicat1, dos· Medicos, desta capi· 
tal, · falando sobre as conclusõ~s do 1.o 
Congresso Medico Sociàl Brasileiro, disse 
que nó Brasil existem 8 milhões de im
paludados, 12 milhões d'e opilados e SOO 
mil ;tuberculosos. Acrescentou o sr. Nipie• 
ri que dos rapazes convocados para o 
Exercfto, 40% são eliminados por inca
pacidada flsica, 

O Congresso tomou varias resoluções, 
tendentes • auxiliar os medicos e benefi. 
ciar · a população em g,-ral do país. 
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A CONSAGRACAO · · DAS NAtõES 
AO CORACÃO. DE . MARIA 

.::, 

carta Past.oral Coletiva do Episcopado mexicano 
• a consagração da republica do México · 

sobre, 

Eis brev~mente apontados, V eneraveis 
Irmãos e amados Filhos1 QS motivos de 
nosso amor e de nossa confiança no Co .. 
ração Imaculado de Maria, e· os moveis 
que nos determinaram a. consagrarmo .. nos 
e a entregarmo-nos a Ele. -

A GRANDE DATA DA 
CONSAGRAÇÃO 

Para levar. a efeito esta Consagração 
par:ecéu-nos oportuno fixar o ultimo do• 
mingo do mês de Maioª mês abençoado 
que a piedadt.. cri:stã denomina ·"Mi;;s 
DAS FLORES" . e _que está consagro.
do todo ele a honrar eG!leciaJment:e a Nos .. 
sa Mãe e Senhora, a Santíssima Virgem 
Maria. 

Nesse dia. t~a~sc_ofre,._ este ano, a gran. 
diosa festividade de Pentecostes, e esta 
nos parece uma coincidencia feliz para fa. 
zêr .. com que esta nossà Consagração ao 
Imncu!ado CoraÇão ·'de· Meria re~ulte me. 

· lhor:;.e ·mois ~fru!.Uosa. Se ·as. ·p~ecés. desta 
Santissima Senhóra, reunidà ··no' Cena
culo Com os Ar,osto1os, que perse,reravgm 
juntós na oração; aY,fe!rsou a vinda do 
Espirito Sa·nto· sobre ·éles e ,;obre toda a 
nascente Igreja de Cristo, espef8mos · tam. 
bem com firme confianÇà que as suplicRs 
do seu Coração n;,~ternal alcançórilo para 
a nossa a.mada Patria JJe-s~e 9,ia, novas e 
amorosas efusões ·desse : EspiÍ-ito Divino, 
que a purifiquem, .a conservem firme na 
fé, a guardem incolume e a defendam 
de todo mo!, 

Por meio de$sas mesmas suplicas da 
M?ri~. esperamo_s que descerão sobre o 
mundo as linguas de fogo da. c~rida.de quo 
extinguam o fogo ·do· odio que ·abra!la e 
con!;;ome povos e nações. 

CARACrERISTICAS DA VEi<DADEIRA, 
CONSAGRAÇAO 

Mas para que por meio desta. nossa 
COnsagração logremo~ t:Ódos os bens que 
da mesma , esperamos, -importa,. Venera• 
vd_~ . Irmãos e Filf?~s. muito amados, pte· 
pará-la dili~entemente, ~Iebrá .. Ja fet'voro
.samente e esforçar-se em que produza fru
tos de renovação espiritual e de vidll 
cristã. 

Pelo que diz respeito á preparação, oti
ma oportunidade nos oferece· para isso a 
mesma celebração do ·"M:/,;S DE MARIA", 
no qual vos ex:ort8mos ·a ofe;ecer á Divi
na Mãe _três dasSes cie ohs,(}ui~s: ··os que 
inspira à piedade, Os que na'scém da pureza, 
e os que aconselha o espírito de s~ctificio, 
proprio de todo cristão pratico, 

A piedade deve mover.nos a of~recer a 
Nossa Senhora cada dia aquelas praticas 
devotas qll.8 lhe são singularment_e gratas, 
como são, assistir o Santo Sacrificio da 
Missa. aproximaT·Se frequentemente do 
Santo Sacramento da· Comunhão, rezar 
devotamente O ~anto Rosario, · tomar parte 
nos atos do Mês de Maria nos Templos, e 
outra! mais que vosso amor pàra com Nos. 
sa Senhora não deixará de inspirar.vos. 

A pureza é o carater distintivo ·do Cora
ção Imaculado de Maria, e nada . poderá 
ser-lhe grato desde que não for acompa
nha.do· do aroma suavíssimo ·desta angelica 
virtude. E é exatamente porque éffl :~ossos 
dias uma torrente transbordante de impu~ · 
reza ameaça destruir a"s ·. Virtudes e· os cos
tumes cristãos que urge opor á mesma um 
amor mais acendrado e um cultivo mais 
cuidadoso da açucena fórmosissima da pu •. 
reza. 

Que esta pureza se patenteie ria modes .. 
tia no trajar, na moderação e inocencia dos 
divertimentos, na decencia dos e~portes na 
moralidade das leituras e conversas,· ila' ho .. 
nestidade e dignidade cristã, n~ trato· en
tre ioveris de diferente Sexo, num cunho, 
enfim, de retidão cristã que brilhe em todos 
o:, costumes. · 

A CAMPANHA DA PUREZA 
'Ío Temos sabido com · ingente satisfação de 

nossa alma que o COMIT11: CENTRAL 
DA JUVENTUDE FEMININÁ CATÓLI
CA MEXICANA prepara a Campanha da 
Pureza, Abençoamo-la, desde já, de t.,do o 
nosso coração, augura~do-lhe os ~ais co
piosos frutos, e desejariamos qÍÚ~, todas as 
organizações do. Ação Catolica trabalhas
sem, cada µma dentro da sua esfera, por 
implantar essa pureza de có'stumes que é·· 

o melhor ornato dos filhos e filhas vercla, 
deiran;1ente amantes de Maria·· Saritissin1a. 

Deseiariamos, outrossim, que em todos 
>s Colegios se desse atenção a este ponto 
1e suma importancia, . o tambem seja se
cundada a menciol'lad~ · Campanha da Pu
reza. 

t certo. que o amor ó. pureza .. vos exl
g-lrá frequ~nt..-men1 ~ a.lguin sacrifici~, ~lgu. 
~a renuncia; porem que tem isto de es

. -tr-anhe?·· Não.··6 -a-propria,, renuncia_a lei. do 
yert111gejr-º ctjs!ã~ ;Nã!! j !! e~p_m!Q de sa• 

(Conclusão); 

crificio a caracteristica dos verdadeiros dis
cipulos de Cristo; e por conseguinte, dos 
filhos amantes de Maria, 1 con'soante aque· 
las palavras do Divino Mestre: "AQUE
LE QUE QUIZER VIR APÔS DE MIM, 
NEGUE-SE A SI MESMO, TOME A 
SUA CRUZ E SIGA-ME"? 

E não- é só os sacrificios que a pureza 
exige ·que os fieis devOto.s de Maria pra
ticam \om amor, mas o afeto filial para 
com esta amorosissima Mãe lhe! inspira 
frequentemente outras mortificações e pri .. 
vações voluntarias, ainda nas coisas licitai. 

Pela assiduidade e generosidade nesta 
class~ de obsequias, V eneraveis Irmãos e 
~mados-Filhos, é. que· demonstramos, sobre 
tudo, nossa piedade filial, e nosso devo• 
tado e terno amor para com a Rainha do 
C~u. . 

CONSAGRAÇAO VIVIDA SOBRE.NA-
TURALMENTE 

Assim preparados .por esta forma, .pU• 
rificsdas vossas almas no santo tribunal da 
Penitencia e alimentados com a Sagrada 
Comunhão, especialm~nte com uma CO"J'llu .. 
nhão mais de"."Ota e fervorosa no dia a,pra
zado; esr'O.i-çaiNvóS ·por .. que vossa Consagra· 
ção ao. ltnacu)ado Coração de Maria, ir
rompa d·o intimo da . alma, e não se limite 
!?O~é-nte a mera recitaçã~ duma formula. 
Fazei, ao invti's, Gue' e}~ vá acompa'nhada 
dos mais sinceros e eficazes propositos de 

• vida 'cfistã. e ·fuga do pecado, "causa,_prin_ .. 
cipal, como a·ssevera Sua San.tidade o Pa
pa, dos grandes castigos com qúe a Justiça 
do Eterno pune o mundo". 

Assim será a Consagração a que no$ vi .. 
~os refezindo,- principio duma verdadeira 
renovação espiritual, que é o que pritÍci
p~lmente pretendemos e o que o ~mesmo 
Augusto Pontifica pretende;· segundo o ex .. 
primem estas ·ternas palavras· dirigidas ao 
Coração da Mãe Imaculada: "SUSTAI O 
DILUVIO INUNDANTE DE NEO-PAGA· 
NISMO, TODO MATERJA, E FOMEN
TAI NOS FIEIS O AMOR DA PUREZA, 
A PSATICA DA VIDA .CRISTA, DO 
ZELO APOSTOLICO, PARA QUE O 
POVO DOS QUE SERVEM A DEUS 
AUMENTE EM MERITO E EM NUME
RO". 

DlSPOSlÇôEI:> 
Tendo pois em vista quanto acabamos de 

voz dizer para . gloria de F1eus Senhor 
Nosso, para honra. e louvor do Coração 
Imaculado _de Maria, para bem. espiritual 
e material dt. nossas amadas Dioceses e de 
toda a nossa amada Patria1 havemoi - por 
bem dispor o seguinte: 

I.o 
No ultimo Domingo do proximo mês de 

Maio, festa de Pentecostes, sejam consa• 
gradas todas e cada uma das nossas Dio
ce$es, e toda a Nação Mexicana, ao Ima
culado Coração de Maria. · 

11:0 
Ourante todo o mês de M~io, por o.ca

sião da celebração do "MJ",;S DE MARIA" 
sejam preparados os fieis para esta Con: 
sagraç_ão. Para tantó, 8xortem os Sacerdo. 
tes aos mesmos fieis é" piedade, a pureza 
e á mortificaçâl cristãs. As ·pregações nos 
exercidos do "M:/,;l-; DAS FLORES", ver
sem · a~suntos sobre as virtudes da Sant1s. 
sima Virgem, com aplicações praticas á · 
vida cristã. 

III.o 
Convide-se a todos os fieis a purificar sua, 
almas no sacramento da Penitencia e a 
aproximar-se devotamente da Sagrada Co
.tnunhão no dia do Consagração. 

IV.o 
Nes.se · dia da Com1agração ·recite.se em 

toclas as missas a. formula ana.:.ta de C.:on
sag1:aJão ao Imacul~do ~oi-açâo de Mana, 
que e a mesma usada por Sua Santidade, 
com ligeiras variantes e adição que as cir
cunst~nc_ias _ requerem. 

V.o 
· A fi~ de que .a Consagração produza 

frutos salutares e permanentes, secunde·se 
com verdadeiro empenho a (.~mpanha da 
Pureza que proporá o Comité Central da 
Juventude Catolica Fçminina Mexicana, 
com Nossa aprovação e bençam. Trabalhem 
nesta mesma Campanha as demais orga
nizações da Açã.o: CatoJica, as Associações 
Piedosas e os Colegios, cada um dentro da 
sua esfera. 

Vl.o 
Renove-se cada ano, no ultimo Domingo 

. de Maio, a Consagração· ao Imaculado Co
ração de Maria. 

Que a Santíssima Virgem, nossa Mãe e 
Senhora, _derrame sobre todos vós, Venera
vei~. Irmãos e amadô~ Filhos. e .mhre to, 
das as nossas Oiôceses, ae mais a-morosas 
.. b~ans .. do_seu Cor~ã() .. r:114temal .e alcan• 
c:e A n~ua !i~açiesillla J."a!ri.A o li ~2 · 

o .mundo, os dons inesÚmave.is da Pª;" e da 
renovação espiritual em Cristo Nosso Se
nhor. Como penhor dos m~smos, vos 
damos nossa Bençam Pastoral. · 

Esta Carta será lida em todas as mis• 
aas no Domingo imediato ao dia em que 

-, for . recebida. 
Dada a. 25 de M~rço de __1944, festa da 

Anunciação da Santissima Virgem. 
.t LUii MAR ·A, Arcebispo do Méxicq e 

Encarregado de Negocios da D,íêp• 
ção · Apostolica. · 

t PEDRO, Arcebispo de Puebla. 
t JOSÉ; Arcebispo de Guadalajara. 
f GUILHERME, Arcebispo· eleito de. 

Montérrey. 
t LUIZ MARIA, Arcebispo eleito· de 

Morelia, 
t FORTINO, Arcebispo eleito de Oaxa.ca. 
t FERNÀND<;l, Arcebispo el~ito de' Yu

éatán, 
t JOSÉ GUADALUPE, Atcébispo Ti

tular de .Pompeyópolis. 
t JOSÉ INACIO, Arcebispo Titular de 

Bosforo e Coadjuvator de Puebla. 
t JOS!l: AMADOR, Bispo de Colima. 
t JESUS · MARIA, Bispo éie Saltilho. 
t INACIO, Bispo de Zacateéas. 
t. EMATERIO, Bispo de León. 
t MANUEL, Bispo de Zamora • 
t JUAN MARIA, Bispo de Sonora. 
t GERALDO, Bispo de São Luiz de 

· Potosí. 
t ANTONIO, Bispo de Chihuahua. 
t FRANCISC,O, Bispo de Cuemavac&. 
t NICOLAS, Bispô de p_.pantla. 
t JENARA, Bispo de Huajuapán d• 

Leon, . 
f. SERAFIM MARIA, Btspo de Tamau• 

lipaa. 
t JOS_É . DE JESUS, Bispo d.é ,Aguai 

Calientes. 
t LEOPOLDO, Bispo de _Chilapa, 
t MARCIANO, Bispo de Queretaro. 
t JESUS, Bispo de Tehuantepec, 
t MANUEL PIO, Bispo dé Veracruz: 
t ANASTACIO, Bispo de Tepic • 
t MIGUEL DARIO, Bispo de Tulan-

cingo, 
t ALBERTO, Bi~po _de Campec!>e, 
t MANUEL,. Bi,sp_ó de Hu~jutla. , 
t JOSÉ ABRAHAM, Bispo de Taca~ 

baro. · 
t LINO, Bispo dê Sinaioo., 
t LUCIO, Bispo de Chiapas. 
t FRANCISCO, Bispo. Titular de Doa• 

ra. 

t MAXIMINO, Bispo Titula,r ,,de Der-
. be.. . ' 

t JOSÉ DÊ JESUS, Bispo Titular de 
Verbe, · · 

t LUIZ, Bispo Titular de Tino e Coad
jutor de Saltilho. 

t INACIQ, Bispo Titulu de Algiza e 
Coadíutor de Colima. 

t SALVADOR, Bispo Tit. de Jasó e 
Auxíliár de Zamora'. ' 

t FRANCISCO, Bispo Tit.' de Farbeto ;, 
Auxiiiar de Chihuahua. 

t FELIPE TO~RES, M, SP. S., Ad
ministrador ,Apostolico de Baja Cali
fornia. 

t JOSÉ DEL VALLE Administràdor 
Apostolico de Tabasco. 

TANAGRAN 
Otimo fortifican• 

r.e temintno 

~ ormula do Dr 

1 ep,,dino. Mercf 

de. ~ew hnrtnO• 

·11los ,..,..· ... ,,til ,a1,ag1an remciça 

·a mulher.' 



SALVA A CATEDRAL DE COLONIA 

ANO XVlll I São Paulo, 8 de Abtil de·I945 NUM. 66r 

' 

D. HENRIQUE CESAR FERNANDES MOURÃO ENTREVISTA CONCEDIDA PELO 

Continuam nesta Capital e em todo 
e Estado, as manifestaç:ões de justifi
cado pezar pelo falecimento do. Exmo, 
ltevmo. Sr. Bispo de Cafelandia. 

Quem percorrer, embora. "per sum
ma capita" os anos dêste Apostolo de 
Cristo e da Igreja, logo verifl_cará a 
invulgar envergadura e fibra ·do sau
doso Bispo de Cafelandia; os. horizon
tes largos, a amplidão de b_ondade e 
de coração que distinguiam o. lutador 
preposto, durante muitos anos, aos 
cargos mais espinhosos e graves. 
Deles saiu-se sempre bem, nas' suas 
empresas arrojadamente cristãs, quais 
eram as da formação das almas juve
nis, .da_. direção de educandâ.rios da 
1ttaior imJ)ortanc!a, e de -bisp·ados · tiue 
sempre lutaram com incriveis dificul
dades sob todos os aspectos. D. Mou
l'ão· fol um herói, que· levou· de ·vénci
da a tudo que se lhe opunha. 

De coração magnanimo, amavel, 
atencioso, era a bondade personifica
da, o· que lhe valeu as melhores slm
pa.tiu e manifestações de sincera aml
sàde ·POt parte de 'quem se lhe apro
:clmava. Apóstolo ardente, desejava 
espalhar a. manchelas os ·benef1c1os de 
;;eu sacerdoeio e mais tarde do honorl
fico, mas oneroso pêso do episcopado. 
.A. êle bem se amoldam as palavras, 
que a. Eserltura Sagrada diz do Filho 

· ide Deus; "Pertransilt benefàclendo", 
passou espalhando o bem. Espalhou 
o·bem nas almas das crianças a quem 
cutou para o reino de Deus: "B.em
aventurados os que enslnr ·os. caml
:nno.l da justica; brilharão como .e~
trêlas nas perpétuas eternidades". 
Espalhou o bem entre os ·moços, am
parando-os nos anos mais graves· da 
:vida, ·ministrando-lhes o pabulo da 
elencla. e da virtude, com zelo e cul
lda.do paterna.is. Espalhou o bem eritre 
!!IS já, formados na vida, conservando 
;neles o lume da Fé. 

·como BisIJo vibrava de ardor e en
tusiasmo em prol das almas que lnu
;neras levou a. Deus. 

.A. formação intelectual e religiosa 
ilesse ilustre filho de D. Bosco e da 
Igreja, teve como realce seu ardente 
patriotismo, 

Abraçando a, tudo e a. todos em sua 
amabilidade delicadame;nte cristã, o 
finado Antlstlt& deixou um rasto lumi
noso em ·sua· vida de Sacerdote e Bis
po, sobretudo como educador abalizado. 

Como Franelsco de Sales, de quem 
foi· disctpulo no espírito e no ardor 

-ai>ostolico, a êle cabe a expressão la--· 
pidar; "OMNIBUS OMNIA FACTUS 
ii;ST".i 

OS· FlJNEllAIS 

Os venerandos despojos ficaram em 
ea.mara. ardente no salão nobre do· 
l,lceu Coração ·de Jesus, Indo ,depois 
para o Santuar1o do mesmo nome, on
de· foram visitados_ por 1numeras pes
J,oas. 

No dia. 2 de abril houve uma.·M!ssa 
Solene de "Requtem", cantada pelos 
estudantes de Teologia do Instituto 
!].'eol6gico Pio XI, da. Lapa. Foi cele
brante o Revmo. Pe. Orlando Chaves, 
InsJ)etor Salesiano; o Exmo. Revmo, 
Sr. .A.rce bispo se tez representar pelo 
Exmo, Mons, João Batista Martins 
Ladeira., · Arcediago do Cabido Metro
politano, e o Exmo~ Sr. lnterv.entor 
Federal, pelo '.('enente Te~doi-o de Al
;melda. Nogueira, Após o ;Santo Sacri• · 
ficio fez-se a absolvição solene "pre. · 
aente cadavere~. DuNLnte o dia coiiti
Jl.~ara_m as visitas de· sentimentos de 
condolência pela. perda irreparavel 
uue. sofreu · a. Igreja· no Brasil, 

As 18,30 ho'z.as deu;.áe. nÓva ibsolvi• . 
ção e logo eomeçou de -se mover o · 
préstito -fünebre para a ésta.cão da so. 
l';ca.bana, onde uin carro especial ··1r1a · 
levar o corpo para. Cafelandla. Acom
pa.nha.ram-no até a gare todos os a)u
:nos. d.o Liceu, os estudantes de Teolo-

Emporio, P a d a r i a e · 
Coieitaria P a r a n á 

· Gêneros alimenücios, pães e bis-
, coutqs de todas as qualidadm. · 
Apronta-se encomendas pàrà ca

·samentos batizados "soirées" etc, 
AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ 

ANTONIO N.o 1197 
FONE: 3-7661} 

• ;,_,.,_··;· 

EXMO. SR. BISPO DE KANSAS CITY 

gta, muitos Salesianos, Sacerdotes· e 
i numeras outras pessoas. Em Cafe1an .. 
dia fizeraiu-se ainda representar o. 
Exmo. Revmo. S1·. Arcebisro Metro
politano, pelo Revmo. Cgo. Paulo 
H.olim Loureiro, o Rcvn10. Sr. Pe. 
Inspetor, nas solenes exequias do 
dia 4 de abril. 

'O PESAH DO GOVER~Q. DO ES'l'A
DO UE s. P,u;lo 

O Sr, Intervento,· Fernando .Costa, 
por intermcdio de seu' rcprcsênt~nte, 
'l'te. Teodoro de Almeida Nogueira, 
apresentou pesames à fa1ni lia de D. 
l\1ourão, bem corno ao Bxrno. Vigario 
Geral de Cafelandia, 1lons. Vítor R. 
·.Mazzei. 

Dlgnc> de nota foi o ato gentitissinlo 
elo Governo do Estado, que custéou 
todas· as: despesas, como ultin1:a-··ho1ne-· 

na1,;-em ao grande e inclito Bis1io de 
Cafelandia. 

O Departamento Administrativo. :do 
Estado votou por unanimidade, u111a 
expressiva manifestaGão de pezar P.e• 
lo !nfausto acontecimento. 

o Exm.o. R,;mo. ·s~. D. Edwin Vin
cent O'H.a.ra, Bíspo de ·Kansas City, 
qLJe,, conforme noticiamos em outro 
local '·é. l\o!Ípede áo Exmo. Sr - Arce
bispo Ü.;'tr~politano,' concedeu â. "Asa-
1)Í·~~s 0· ·a s_e_Suiiltê entrevista: 

:. _.1?tg~~~, eXl;emamente . simpãti~a. e 
· de afav.él tratamento, declarou-nos, de 
. )niGI~, o .Bisvo de Kansas City, con
. siderar ·uma grande honra ter .· sido 
•convf~d'éi ,~-efo · Arcebispo MetropoÜta
Ji,,· para assistir as celebrações do M

gund~ .é,mtê,iario da .l?iOCêS0 Paulista
Jta,' c~mo. s,iu. hospede: FJm seguida, 

.-acràsce~t'óU: D(?m Ef1Win v< O'Hara:, 
"D~iS séc\llos ... de vida ·dentro da pa-

trla b;a~!lelra, servindo a ela e a 
De.us,.:-é, setn.-duvi_da, motivo de auten
tico jubilo, ·ao qual os bispos dos r.:s
·tad.os Unidos, cientes do alto sig'nifica
do morai' dessas· celebrações, não dei
:x.ar:an1 de. a .. elas. se associarem. De-
~ai~ --.ae;e·scentou, estamos unidos pe
los,· '1a:ços i.agrados da fé catolica e 
'peÍa'.le:Í.ld·ade· de flllios para com o 
l'a:i ·da -Cristandade. Estamos, tam
·heni, 'unidos· pela amfzade que carae
. t0hza . a..s · relaç·õ·es entre as nosS·:ls 
·.au'as. lütÇõe's. ,a, qual,: espéran10s, ·se 
prolong'üe. ,'àti'av-.\s· dos tempos, pa,·a 
'tlen-efjci·o ·d$ toda a hµ.maniçlade. Só 
esses. bastam par·a que eu venha tra
zer a. S. Revma. o Arcebispo Metropo
l itirno de_ São Paulo e para a Igreja 
B;·~sil'eii-a as saudações fraternais dos 
Bispo·s estadunidénses e. por meu !n
tern1edio, manifestar a sua solidarie .. 
de e o· seu· eoritenta111ento pe'los rno:í-
;vog-. que; d·eratn origem â n1inha visita. 

O' grande interesse que o Brasil e 
as Amerkas Central e do Sul desper
tam nô povo de Kansas Ci,ty é moti
vado pelas suas afinidades. Nossa .-i
d_atl;e é de dimensão modesta. 500. 000 
habitantes que vivem ua maior zona 
aiirricola' da Ame_rlca do J);orte. Kn.n
eas City é tan)hém conhecida como o 
coraçlfo .dos Estados .Unidos. Kão é 
som.ente~ .u~ imP.ortante centi·o manu
f~tureiro; esfâ., a_illda, situada na ~n
cruzilhada. da:s zilnas de comercio en
tr .. e· o.- esW e ·o oeste, e, é, em alguns 
seto~es, o .princ'ipal ·centro de agricul-
tura. . 

'·A°tua1niente. ·essa J)l'Ogressista POPU

laçà'.o, alé;n. do 1'Sforço de guerra, vai 
ig'ualn1ente desenvolve11cto as institui ... 
ções de e.d11çaç_ãç,, em_ tç,çlos os niv~is, 
t'ai~· c~mó,' i~stitutos de pesquizas cien• 
tificas, eScol~s· súperiores, _etc. 

Representantes de i11umeras firmas 
·.· cõi½·eréiaiii·da. Àn1erica· do sill têm vi- . 

sitado·a ci<láde. de Kansas e muitos .;s
tudait te's sul amer!cànos estão fre
qÚel\ t&ndó as ·no~sas escolas. 

Não 'é de admirar, portanto, que te
nhàmcís criado o Instituto Inter
A'moiricano, ·afim de facilitar um 

CONGRESSO EUCARISTJCO DO SANA TORIO 
NOSSA SENHORA UE LOURDES 

Encerra-se hoje, em Vila Mascote, ·esse 
certame de fé, o prjmeiro qu'e entre nós se 
realiza em um estabel~ciar,te11to hospitalar 

Têvê inicio 4uinta-feira1 no Sanatorio N. 
Senhora de Lourdes, mantido pela Assis
tencia Vicentina, em Vila Mascote, o· I 
Congresso EuC"aristico que, no Brasil, se 
realiza em um estabelecimento hosj)italat, 

A ideia de promover o certame partiu 
de um grupo de jovens ali internadas e 
foi desde logo acolhida com simpatia pela 
Autoridade Eclesiastica e a direção da As: 
sistencia Vicentina. Ele representa acon. 
tecimento inedito e certamente destinado 
a ser o ponto de partida de muitos outros 
identicos Congressos. 

Daí o geral interesse que o piedoso ·cer
tame de Vila Mascote está despertando 
entre a população catolica. O· geu exito, 
de antemão assegurado, vem constituir, na 
verdade, acoritedmento dos 'mais eloquen
te& para a nossa sensibilidade" cristã.-

O INICIO D lS TRABALHOS 

Inaugurando os trabalhos do I Congres
so Eucarístico do Sanatorio de N, Senho
ra de Lourdes, o Sr. Arcebispo MetropÓÍi
tano celebrou quinta-feira, ás 9 horas, no 
altar-monumento erguido em Vila Masco• 
te, missa solene. Grande. publico compa
receu á solenidade, destacando-se entre os 
presentes o Sr. D. Edwin O'Hara, Bispo 
de Kansas City, nos Estados Unidos, e 
ora hospede oficial da Arquidiocese. · 

As t5 horas, realizOu-se a primeira ses• 
são de estudos, presidida pelo Rvdmo, 
Mons. José Maria Monteiro, VigarÍo Ge
ral da · Arquidiocese. Foram desenvolvidas 
as teses: "Eucaristia, remedia de t_odos os 
males" e "Eucaristia, penhor de imortali
dade". A sessão foi abrilhantada por exce
lente programa musical. 

SEXTA-FEIRA E SABADO 
Sexta-feira· e sabado, os trabalhos do 

Congresso· obedeceram o seguinte pro_gra- . 

ma• 

temas: -"JêsuS--Hosti_a e a ffliriha Hostia,, 
e "A Euéa~~tía ·e a Virgem SantisAsimau. 

'O ENCERRAMENTO 
Hoje;· ·di~ ció: ·enceri-atnentot haverá: 
À• 9 -horas, missa solene, celebrada pelo 

Ri!vmo. Cónego Aniger Melillo, Reitor 
do sentiriario Dioéesano de Campinas, com 
prêgação · ·ao Évilngélho do Revmo. Pe. 
Olavo Braga Scardigno,. Diretor da Ado
ração Perpetua de Campinas. 

As·· 13 horas, Concentra~ão dos Vicen
tirios. · 

As 14 'horas; ·Concentração da Federa. 
ção do Ap·o,tolado · d, Oraçiio e inaugu
ração de· uma e•tatua do Sagrado Cora
ção· de Jesus, no jardim do Asilo de· Vi
la· Mascote, 
-,. Á1' · 15 horas, ;chegada ·de S, Excia, 

Ravdma.· D. Carlos Carmelo de Vascon
celos Mota, Arcebispo Metropolitano, 
que,· ser.á ·· oaudado pelo Dr, , Vicente Melil- · 
lo; Pr.,sidente. da Associação Vicentina 
e, -por uma _·das intemadas•congressistas. 

A--- ,seguir. Sairá a-· procissão eucarística 
da . capela ,dQ -Asilo e terminará com a 
benção. d?, SS. Sacr~mento no al_tar mo• 
11umento, .eiguido no parque do Sana
torio Nossa Senhora de Lourdes. 

Todo,s. as missas celebradas durante o 
CÓ,:,gressÓ E11cari~tico serão abrilhantadas 
pelo coro dos •eminaristas do. Verbo Di
viÍ,o ~ · dos Salvatorilmos. 

. Á ~adio Exc~lsior irradiará as 
prinfiP,ai_s splenidades do Congresso. 

LOCAf;1Z+4ÇÃO DO SANATORIO 

o, Sanatorio• Nossa ·Senhora de· Lourdes, 
palco'; desse Congress~ Eucaristico, está si
tuado ' em . Vila .. Mascote, junto ao asilo 
do mesmo nÓme, a 700 metros da auto
estradâ-. de .. Santo· Amaro, 3 · -quilometros 

· ap'ós. ·"O :campo de •aviação· Congonhas. É 
•,rvido . pela· linha de onibus Santo Ama-· 
ro, 1 (10.~, .:q11,, ._nas horas ímpares, parte 
Q(!' ~nhangabaú; 

S!ixta-feira: As 9 horas, missa celebrada 
pelo. Revmo. Pe. Alexandre Jansen; Pró
.vincial da Congregação do Verbo Divino,· 
com pregação ao Eva,.gelllo do Rev,mo. 
Pe. ·Gaio· de Castro, S. V. D. 

As 15 horas, sessão de estudos, :prési
dida pelo mesmo Provincial, na qual fo
ram expostas as seguintes teses; "A · É.~
caristia e o Sacerdote", pela Srta. Mi.ria 
Mo.gno e "Eucaristia, Monument_o - , cj.o · 
Amor" por "1ma 11>presentante da · Federa• 
são das Fill.as de Maria. 

. Hoje, ·. providen~iar-se-á . uma- ligação 
mai~ .. faeil; cqm . o Sanatorio, .por. mei.o 

. : · di.' '.Ônil)°' :qtÍ~: pàttii-ãô ·de: 5 ~m 5 minu
tos:_ da..' parada: de ,Mo~ma (Indianopolis). 
boncles .. ~·~,~to Amaro", 

Sabado: As 9 hosas, misse éelebrada 
pelo Rev~. Pe. Miguel O~, Supérior do 
Sem.inario dos Snlvatorianos, · ptegancj.o. ao· 
Evangelho, o Revmo, Pe. Burcardo Schel-
1,.·, s. o. s. . .. 

As 15 horas sessão de estucj.os, pr~s!di• ·. 
da pelo Rvmo, ·pe. Belarmino _Kreuse, s;:. 
D. S., nela discorrendo a ..,rta. · Beatriz. 
Carquejo.·e uma Irmãzinha da· Iíriac1Íl11cia· 
Conceição, respectivamente, ec,Í:ire , ·911 · 

'),- .' 

140"mllhões. de .libras de lã 
- ', . ' . 

-· para& França. 
NOVA YORK· · (REUTERS) - Estão 

pratlcám~te ·terminadas as ''neiociações 
p(ra · e' 'veiida, à Fr,~ça/ de estoques de 
li. PÍtrt,11c:ente, · à Grã Bretanha, que se 
eiic:oçtri!IZI ·nos 'Estados Unidos, no valor 

'da' :l4Ô : n\Ubõts · da. 'libras. Os embár<1\làS 
devfJD,.1fiê.ir' completç,a 'em 30 de Junho, 
stÍUÍ'l4cHn~rilla'g"'New·YorkTimea". . 

. ::.i (.' : ,. ~. ~ • . ' .\.' 

maior conhecimento da Amerlca do 
Sul, especialmente do. Brasil, com o 
qual mantemos esfreit_as rela.ç_5és. A'<I
mirarnós a cultur·a- da America do Sul 
e participamos ela mesina' Fé' · Católi
ca. Collsequ_entemente, à"clifl,m~s ··que 
tal lnstltuto, sob os auspicias Católl
cos, pode ser util interprete..,entre. os 
nossos pai ses. 

Devido ã falta de um fntercambio 
ntais perfeito, no · pàssad·o; ·l\i:menta
mos que o povo da Amerlca', d-o Sul 
não tenha estadó a par dos progres
sos culturais da Igreja Çatõliça. nós 
Estados Unidos. O <tue '!,inda mais 
sentimos· é o fato de .. não .. termos 
acompanhado a crescente tr!i-dt1,ão 
catolica do B1:asil. 

Yisitei, nO Rio de Janeiro, os gran. 
des Colégios de Santo I·Jnácio · e S1io 
Bento, e as escolas dirigi-das peln.s 
Irmãs das Comunidades d·e · Mal'ia. 
Senti.me princlpah11ente satisf~jto com 
a Yis.ita á. escola dli•lgida poi· Irmãs 
norte-americânas, de, "Notl!~ ,riam.e" 
_:._ ent.re as quais 13e enc_ontr;i.~am al
gumas das nossas melhór.;s. ,pr,pfe~so-. . . 

rasa 

Com suas gigantescas tor~es er
guidas por cima das ruinas que a ro
deia1I1, a grandiosa Catedral de· Colo
nia - o monurr!ento 1nais precioso da 
arquitetura gotica na Alemanha ,_.. se 
acha quasi intata, segundo informes 
rle pessoas provenientes da região d~ 

Colonia 
Foram destruídos quasi torlos os 

edifícios que rodeavam o templo, mas 

meçou a editicar no seculo XIII·.:_ re
sistiu aos tremendos boinbardélos de 
a magnifica construção ~ que se co
forma quasi milagrosa. 

o espaço que separava a igreja -d·as 
construções circunvizinhas impediu 
que se extendesse at~ cl_a a vorácl
dade dos incendios. Ni,nhu,ma da_s gl
s-antesc·>ts bomba_s que foram. lança
das sobre os objetivos que. a r.odea-

vam .tocou a famosíssima obra. de arte 
me'dieval, sem duvida. porque os bom
bardeadores -aliados se ernpennaran1 
em preservar tão precioso tesouro 
artlstico. Frente· à Catedral estava· a. 
estação ferrovia.ria de Colonla, um 
dos· principais alvos dos aviadores 
aliados. 

A população éatólica ,;\os' Esíados 
Unidos é de 25.0oo·.ooo de católicos 
pratiCantes, · sérvido..s: pOr uin cléro r;e 
quarenta ·:rnil, mais ,oú menos. !\.1ais 
de d~is milhões de crianças froqi1en
tam as Escolas C,:,.tolkas, e iinportall
tes colégios e uriiverslc1ades Úorescem 

. em todos os centrc,s popÜlosos: _E.ntre 
os inumeros jornais .católicos sema-

OS SOVIETICOS EM VIENA!! 

Somente ha uma racha no teto do 
vetusto templo, facilmente reparavei. 
•'.Jioqas as janelas foram destroçadas 
mas os cristais inconograficos .ha,·iam 
sido previamente postos -em lugar se~ 
guro. 

, Parece que . foram daniücad.as, to• 
das. as, d\l'mais igrejas de· Çolon:la., 
Entre elas a f,i.mosa igreja de S;rnto 
André, onde Carlos Úagno foi sep1J;l~ 
tado. ]'oi igualmente destruida · · a 
Igreja dos l<'rades Menores, que 
guardava os restos de D.uns Escoto, 
Não se conhece porn1enores. acerca da. 
sorte das outras famosas igreja.s da 

Colonia. 

nais, M. dois assina.dos por méio mi
lhão de familias. 

Na cidade de Ka.nsas a.s crianças. 
católicas não só fazerii o curso primá
rio em escolas católicas, ma~, ta,n• 
bém, o secundário .. 

Violentamente bombardeada a historica 
cidade dos Habsburgos - Ocupada a maior, 

parte da cidade 

Em que estâ. interessado o Insti
tuto Inter-Americano? 

:-;-a.da que· seja huniano é desco'nhe
cido á Igreja Cat6!Íca. Ela. es,tâ.' liga
da ao povo. quer na cidade. q.µér no 
cãmpo. El~ se int'eféssa· ·não someri
te pela educação esco)§.st_ica, mas 
tambem pela opinião. publica e cultu
ra intelectual. Ela. reconhece, ainda, 
o papel da mulher no mundo ·moder
no - no lar e na vida. pubÚca e in
dustrial .:... qu·e, -no sentido cristão, 
deve 1nanter o làr. 

O Instituto Inter-Americ·áno. da ci
dade de f\ansas d~seja .c.01t,11(?ç~r .espe
cialmente. o . aspecto eia. ~·id·a. .. da. fa
zenda da America _do Súl: l) · A vida, 
rural do rovo. A fazenda é o babltRt 
natural. da familia. :rii: pois,' ·,;,;é~-~sa
rio que as condições da vida rural 
concorra::rn de n1elhor ;maneira para· o 
beneficio da. -ta1nilia, para ·stia. sau'd'~, 
educação e recreação de. seus filhns, 
e. formação religiosa e moral de. seus 
éomponentes. 

Temos, nos Estados Unidos, uma 
Conferencia · Nacional Catõlica.'.' d~.· Vi
da Rural, que ·procura corfhecer a '-'I
da ruraJ sul-atnericana, _ assim· e·oope., 
ranC:, com o Instituto Inter0 Amerlcano. 
Recentemente, uma deiégaç·ão da;quela 
Co11ferencla regressou do ·Brasil. Es
pet·o conhecer _melhor as .condições ·de 
·vida rural no BraS.il, e, para ·esse fiin, 
espero ter uma cóníerencia. com o 
:Ministro da. Agr!cultimi. 

Estou. tambem, interessado pelo de.
senvolvimento de éooperà.tiva·s. não 
s6_ p·e10 seu. valor· e~onõmlco·pàra. i,s 
seus componentes~ .çomo, -tarnb·em:, por
que ensinam a todos'·a dividir as res
ponsabilidades .no esforço . comum -
isto é, educação fundamental- na. . 'de
mocracia: 

2) Estamos interessados nas rela
ções Industriais, 

Padro Friedl, que me acoinpanh:i., 
está encarregado do departame'nto ·da 
reconstrução social no Colégio Rock
h urst. em Kansas City. E:m suá. es.co
la colaboram empregados, ,e operarlos, 
ps.ra estabelec_er um perfeito ·<>Ílt~ndi.
mento em pról do pem c;omum. 

4.ooo prisioneiros- brltanioos 
libertados. 

LONDRES (REUT:ERS) - O Minis
t,;,rio da Guerra conf_irmou, hoje, oficial
mente a noticia de que 4.000. prisioneiros 
de guerra britanicos e da com1.1nidade bri
tanica, foram libertádos do camJ)o de pri
sioneiros de "Stalag - O" em Mulhousen, 

LONDRES, (Reuters) - URGENTE 
- "A cidade de Viena está sob vio
lento canhoneio das forças russas" -
anunciou a propria emissora ele Vie
na, ás primeiras horas da noite de 
hoje. 

NO CENTUO DA. CIDADE 
.,LOKDRES, (Reuters) - Novas in. 

forn:,ações divulgadas nesta capital 
sobre &, situação em Viena revelan1 
que a emissora alemã da capital aus
t~iaca. que irradiou as noticias de 
que Viena já. se encontra sob vio ... 

A CONFERENCIA DE YALTA -
UECLARAÇõES DE CHURCHlll 

LONDRES (REUTERS) - O pri
meiro ministro, sr. Winston Churchill, 
p.i-esidiu hoje uma das sessões <ia confe
rencia imperial britanica, na qual rela
tou aos deleg~dos da Conferencia a his
toria. da Conferencia da Crimeia e as pro
postas ali apresentadas pela Russia, In-, 
glaterra, e Estados Vnidos, para a for
mação da organização de segurança mun-
dial. · · 

A revista do sr. Churchill foi compre
ensiva e deu aos repre::;entantes dos do-
minios um_ quadro con1pleto das conver
•itções e das personalidades presentes em 
Yalta. Por sua vez o sr. Churchill pode 
ouvir tambem os pontos de vista dos re
p~esentàntes dos domiilios QU,.!l foram ex
primidos livre e francamente e assim os 
povos dá comunidade britanica de nações, 
poderão ter uma compreensão mais clara 
d_o ·q_ue sucedeu na conferencia triplice da 
Cr.imeia e que· concessões lhes poderão ser 
pedidas. corno auxilio para a formação da 
nova- OrganizaÇão de segurança mundial 
na· conferencia d& São Francisco. 

A LUTA NA ITALIA 
Q. · G. DO GENERAL DEMPSEY, 

(Reuters) - De Doon Carbell, cor-
1·espondente especial - A 7.a Divisão 
Blindada ...:.. uma das mais rapidas e 
mais rijas forças de tanques que ope. 
ram na frente ocidental - encontra
se agora a menos de 19 quilometros a 
sudeste de Bremen. 

.A 7.a Divisão Blindada - "ratos do 
deserto" - avançou 58 qui!ometros, 
desde Wagenfelcl, a leste de Duem
ttier See, até Bucken, 3 quilometros a 
oeste do ,veser. Outra coluna conquis
tou. entroncamentos rodoviarios em 
Schwaforden, quasi ao sul de Bremen. 
Não ex'iste oposição séria por pa,:;;e 
dÔ inimigo. Corri o caminho aberto, 
os- tanques correndo velozmente pas
saram através dos marcos rodoviarios 
e _das aldeias sem fazerem uma para
da. 

. . 

A DENUNCIA. DO. PACTO RUSSO-JAPONÊS 
Jubilo· do povo australiano - Comentarios 
alemães e japoneses - Esperada na Ingla

terra a <d·ec,laração de guerra 
MOSCOU, (REUTERS)) - Todos os 

!ornais sovieticos- publicaram' em· paginas 
internas e sem comentados a· noticia da 
denuncia do tratado· de neutralidade rus
so japonesa por parte do governo aovietico. 

JUBILO NA AUSTRALIA 
SIDNEI (REUT.ERS) - ô povo aus~ 

traliano manifesta-se alegre pela denuncia 
do tratado russo-japonêi, e ,numerosas pes~ 

"- soas juJgam q11.e, tem, 11çãc,, .a!~m, d~ a\)J!.tl!r 
"' o moral niponico, au,riliará. gia11<1emeJ1te a 

encurtar- a guerra contr~· o Japão.· · 
O "Sidnei Sun" escreve· a·. proposito:. "A 

Russia , ~stá · se prep"rando para Êiz\;fre~târ 
de uma. vez por todas. as. a,meaça_s ,ontra 
seu territorio, o que é. mesmp· ,mais jm
portante do que o uso liY(e .dás b,asaes 
aereas peitos a,liacl<1• ·_para· . bo~bà,d!!U o 
Japão. . . . . , .. , ... , 

COMENTARIO DA ALEMANHA 
ESTOCOLMO (RJi:tJTl!;RS) ~ Se-

gll!ldo ~ agencia noticiosá ale mi, Úm '. por~ 
ta-voz da WilheÍ~stra~~e, inte.;o'cádÓ ho
je. a re~peito da ~en~cta 'po~ · .. pa~e d~ 
Russia do Pacto de _netitralidadé que.man
tiÓIÍa· .. com o .Japãn, dêcla(ou,'o aéa:QJÍita: 

· ".TTata-ae. de uma' ctuiostio . qiÍe 'com~a-
te -a~' 'gOverno jQpori,5": ~ · ' 

DO JÀPÃÇJ . ' . . . 
NOVA YORK' '(REUTtRs>''.,_ Um 

l)Q.r~•XQ.Z ,i:!g .. :Qe~~- de :~J.'Qa· 
• : . : ,>. '.··,:' '1; • : ,.· · . 

-:..,_ r-.' ·;_::_~ .-> . 

Ções Japonês, fazendo o primeiro comen• 
tarlo oficial niponico sobre a denuncia 
do .· pacto de. neutralidade russo-ie~onês 
por parte da Russia, disse o seguinte: 
"A riotificação por parte po governo so
vietlcC/. não tornará o pacto nulo imedia
tamente., Pe:rmanecerá em vigor ,por mais 
um. ,ano_.e ambas as partes deverão man
ter ·.a· . neutralidade pelo menos por mais 
urr: ano". 

ESPERA-SE A DECLARAÇÃO DE 
GUERRA 

LONDRES (REUTERS) - A propo
sito da · denuncia pela Russia do t=~tado 
de ni.utralidade russo-japonês, o "Dailly 
Mail"; · em sua edição de 6 p.p. escreve o 
seguinte: 

"A· previsão mais logica é uma decla
claração de guerra da Russia ao aJ pão, 
salvo· se uma rendição prematura dos ja
paneses a tornar inutil. A denuncia rus
s,i pode vir a ser em breve um golpe 
ll)Órtal para ·o J?pão". . 

Sobre o '.mesmo assunto o "Yorkshire 
Post" .. escreve: "Ontem foi um dia ne
gro pará' Toguio. A pos1çao japonesa 

. piorou "â)füêo do' ponto em que qualquer 
direção vigorósa e eficiente força ali
mentar a esperança de evitar uma derro
ta· esmagadora 'rium prazo não muito dis• 
&ailt•"'~ : '' . . . . 

lento canhoneio das forças russas, eS• 
tâ. situada no centro da· cidade. 

Faltam outr,9s pormenores. 

Sll\l;\IERING ATINGIDA 
J:,,IOSCOU, (Reuters) - O marechal 

Tolbukhin introduziu sua primeira 
cunha no interior da area da cidade 
ele Viena, atingindo ·Simmering, dis
trito na parte sudeste da cidade. 

As ,tropas soviéticas es_tão encon~ 
trando resistencia muito selvagem. 

Simmering é a area industrial e 
<>J)eraria da capital austríaca. Em 
Simmering ficam as em:i,res,as, de ele~ 
tricidade e gás que servem todá. a ·e1. 
dade. 

FALHARAM OS CONTRA.ATAQ,lJES 
MOSCOU, (Reuters) ....:. Noticias ·re. 

cebldas da frente de batalha sugerem 
que metade da cidade de .Viena já, 
se rendeu â.s tropas rr.s~as. 

Os contra-ataques lançados por no
vas vagas de infantaria alemã, ao re. 
dor -da capital austríaca, estão sendo 
repelidos com J)esadas perdas para os 
alemães. 

GREVES NOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON (REUTERS) O 

Departamento do Trabalho de Guerra 
.advertiu o líder sindicalista John ~wis, 
de que, ao ménos que cessem in\'ediata
mente ali greves em aproximadamente 200 
minas de carvão betuminoso, o 'ioverno 
não terá .outro . remedio senão ocupar . es
sas minas para pô-las em operação, ·. 

As greves não autorizadas espalharàm• 
se por 7 Estados, durante a semana, a 
despeito do acordo alcançado ·pelo ·sr. 
Ü,wis, no· séntidô de prorrogar pór 30.-dias 

, ~ c~ntrato prestes a ·expirar. 
O secretario do Interior, sr. H_arold 

Jckes,, anunciou que quêria que o .g0:Vàr• 
no Ocupasse as minas ontem; porem ·:ha 
indiéios de que a ação será retardada, 
pelo menos até · o fim da semana. _A, men• 
sagem do Departamento do 'I'raqalhi; .de 
Guerra declara que essas interrupções-.· es
tão interferindo na produção, particular
mente · z;io que concerne ao carvão · meta
lurgico q_ue é essencial para a iúdustria 
do aço, 

"-.S'7~ ____ ....__ ..... ___ .. .t~---------..... 
--· ,.,.atn:liU, 

PARA O ASSEIO 
DO LAR 

CEDROLEIO Exce .. 
lente preparado para. 
limpeza, conservação d 
brilho dos. moveis. 
Yidro grande: 

Cr$ 21,0Q 

1 

'LATA automática 'pii.ra: 
lixo, pintura nas . côres? 
verd».!, . azul ~ bran<:o. 
3 tamanhos: 

Cr$ 184,00, l!I · 198~0Q . 

e 2QS,0O .. 

ESCOVA "Mop". de al• 
godão, embebida eµ, <:e• 
droleo, para. · soalho~ 
~ncerados. 

. ' Cr$ 38,00 

:POLIFLOR - Cera fi. 
nissima, de· fa.pricação 

. inglesa, ideàl ·para soa:-· 
lhos, moveis, balaus• 
tres, etc~ 
Lata: 

Cr$_ 21,00 

:e 

. Secção de Utensilios 
. Doméatiéor. Subsolo 

t.J> .. . 

S~teaaora àe MAPPIN S'I'ÓRES 



NUMERQ AV_ULSP 

CR$0,'10 

ANO XVlll li ,, Diretor: 
PLtNTO COR'ftt,> DE OLIVEIRA I' 

1! 
São Paulo, I 5 de Abril de 1945 ll Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO li NCIIJ. 662 
li 

Um grupo dt' hi,mens d<'- a~iio 
ôesta canit.al escreveu ao sr. ,José 
Eduardo ;\[acedo Soares uma cart'1 
cm que tecem Ion gas considerações 
sobre a posição assumida pelo ex· 
capitão Luiz Carlos Prestes perante 
a: $:UCessão presidencial. 

LUT-0 NOS EE. 0 u · Novos pormenores dos crimes niponicos 
O problema nos i11teresrn pouco, 

pdo que 1105 dispens><mos de entrar 
lia apreciação dos ditos e feitos do 
conhecido revolucionaria na gra
vissima situação que estamos atra· 
,·essando. · 

,;. 

Entretanto, não podemos dPixar 
sem registro uma importante afir
.ma1·ão dos missivistas. Trata-se du 
topico em que afirmam que· o reata, 
inent'o das relações russo-brasileiras 
re,rese.nta um passo importante na 
democratização do país. 

Quer esse reconhecimento seja 
favoravet, quer seja nocivo a. nossa 
constitucionalização, o que implici
tamente afirman'l os aludidos ami· 
i;:os do ex-capitão Prestes é que o 
estabelecimento de relações entre o 
Bi·asil e a Russia não teh1 um sig-
nificado meramente diplomatico, 
mas pelo contrario exercer,i ação 
i,rofunda . no proprio curso de nos
sa política interna, 

E' interessante colher em fonte 
tãc insuspeita uma coníirmnção <;v.11l 
teses que nossa folha sempre sus
tentou. 

* 
Prometemos em edição anterior 

fazer alguns comentarios sobre uma 
<'specie de proclamação ou man iíes· 
to feito pelos sentenciados desta 
capital a proposito de polemicas 
tlcspei;tadas pela atuação do Prof. 
F!aminio Favero á testa da Peni
tenciaria do Estado, 

* 
Não compreendemos como ~e pos• 

sa ter consentido IH\ publicação 
desse triste documento. Salvo pro
va ein contrario, presun1e .. se que 
todo · sentenciado é delinquente e 
culpado. E, se bem que a sociedade 
cristã tempere de ind·1lge11cia os 
:rigores de sua justiça, e tuao empe· 
l'.lh_e -para obter a sua regeneração, 
o fato essencial é que todo de.poi
mento de sent<rneiado tem um de
feito. de inidoneidade 01·iginal, que 
anula por completo seu valor pro
bante. 

Isto, maxime quando a acúsação 
feita ao Prof. Favero era preci
samente de excesso de· indulge11cia 
para com os presos. Ninguem mais 
suspeito do r:ue estes para opinar 
sobre o assunto. 

* 
Ora, o mau gosto desta manifes

tação publica não ficou apena, nis• 
to. l\fal aconselhados, ou desvaira
dos pela paixão, os. sentenciados que 
l>.st.inararn o extranho man:fe~to, 
tiveram a extrema ousadia d~ as
isacar contra as administrações an
teriores as mais graves acusações, 

(Conclue na 2.a pagina) 

, O falecimento <li.; ~{óv~tvdt · continua a provocar 
inteiro. Entre elas, destaca-se o telcgi:ama expressivo 

Nosso cliché apresenta um aspecto do Capitólio. 
responsabilidades desse órg·ào cresceram muito com o 

m:n~ifestaqõcs s;Je pe,sar -110..C a:p.;1,PdO 
e honroso do Sumo Pontífice. 
sécle do Congresso americano. As 
falecimento do chefe de Estado. 

AS U L T I M A S H O M E N A G E N S O A O I O C E S E1 
nezcs, Prefeito de Lins; Jo_ão Ca1;· 
\'alho J llnior, · Prefeito de Valpara1-
so· Francisco Mirala, Prefeito de 
G;rçà; Dr,• Osorio Musa Santos, 
Prefeito Municipal; Dr. José Par
reiras, Delegado de Policia de Getu• 
lina; Arthur Delamano, ,Juiz de ·Paz 
da mesma cidade; Cid Durval, Pre· 
feito de Tupã. Os prefeitos de va· 
rias outras cidades da diocese se fi

·zcram·' representar,· 

DE CAFElANOIA A O. HENRIQUE MOURÃO 
ífransladação do corpo do saudoso Prelado para Caielandia - Manifesta= 
ções de pesar durante o percurso - As exequias solenes - O sepultamento 

Viam-se· ainda no '. ·mplo persona· 
!idades de destaque, como os srs · 
D, '.egado Regional de Ensino de 
L' Orilio Meira Lara e Senhora; 
D. Zozina Andrade Cal'Valho, pre· 

No dia 2 do corrente, conforme 
noticiamos, foi -transportado desta 
Capital o corpo do saudoso Bispo 
de Cafelandia, D. Henrique Cesar 
Fernandes Mourão, para ser sepul· 
tado na catedral de sua . cidade epis
copal. 

A's 19 horas, saiu o fcretro do 
Liceu Coração de Jesus, acompanha
do pelo Rvmo. Conego Paulr Rolim 
Loureiro, r-epresentando o Exmo
Rvmo. Sr. Arcebispo l\fctropolitano; 
1.prC!a<mtantes dos srs. Interventor 
Federal e secretario da Justiça; SS. 
Excia. Rvmas, Mons. José Maria 
Monteiro, Vigario Geral da Arqui
d'• ·ese e · Monsenhor Vítor Mazzei, 
Vigario Gera I de Cafelandia; 
Rvmos. Srs. Padre José Lafaiete 
:Ferreira Alvares, Sectetario parti
cular do Exmo. $r. Arcebispo; Pa
dres Salesianos,. Teologos do Institu
to "Pio XI", todos os alunos do Li
c•· Coração de Jesus e grande n1as
sa popular. 

Oficiou a cerimonia de traslada
ção. funebre, o Rvmo. Padre Orlan
do. Chaves, Inspetor Salesiano pa
ra o sul do Brasil-

.Ao· chegar o cortejo á estação àa 
Sorocabana, grande multidão aflmu 
junto ao comboio, onde havia do;s 
carros especiais, oferecidos pelo go
verno do 'Estado• 

Minutos antes de partir, usou da 
pala,·ra o Sr, Dr.'· Prospero Coim
bra. 

Em Sorocaba compareceram á es
tação, o Exmo. Rvmo. Sr. D. Jo-

sé Carlos de Aguirre, com seu se
cretario particular, Padre José Via
na e muitos catolicos, que apresen· 
taram ao Exmo. !11ons. Vitor Maz· 
zei as expressões do pesar da Dio
cese de Sorocaba, 

Em Baurú foi grande a repre
sentação de fiéis eatolicos, assu.:ia
ções religiosas, tendo á frente o 
Rvmo. Sr. Viga1·io da Paroquia, os 
quais prestaram sua homenagem a.os 
despojos do ilusti·e Antistite. 

Por esta ocasião integrou a comi
tiva o Bispo Diocesano de Botuca
tu, S- Excia. Rvma., o Sr. D. 
Frei Luis Maria de Santana, acom
panhado pelo seu Secreta1·io, Rvmo. 
Padre José Melhado. Tambem in· 
corporou-se á comitiva o Sr. Mar
tinho Rodrigues, representando a 
Associação Comercial de Cafelandia. 

":m Avai,. primeira paroquia da 
Diocese enlutada, como nas scguin~ 
tes · até Cafelandia, foi grande a 
afluencia do povo nas estações, em
ba1·cando sempre mnitos Sacerdotes 
e fieis. 

EM CAFE',ANDIA 
O falecimento de D, Hem·ique 

Mourão causou grande pesar a Cafe
landia- Assim que foi conhecido 
-o infausto acontecimento, o Sr. Pre· 
feito Municipal decrotou luto ofi
cial por 8 dias. 

A's 12 horas de 3 de abril. para 
"guardar a c11egada do corpo do 
pran"· ,do Bispo, concentraram-se 
na estação local o R. Clero, associa
ções religiosas e grande massa po-

pular, incluindo representantes ,!os sidente da L, B- .A.· de LJns; Capi
municipios da diocese e os colegios tão Henrioue Mourão e Dr, Nelson 
uniformizados, Fernandes; sob1·inhos do Exmo, Sr. 

Chegado o comboio, o caixão foi ]) . Henrique, Tte. Sil\'a Gomes e 
retirado pelo Rvmo. Clero, e auto,·i- Tte. José Bras Fonseca, do 3.o B. 
dades civis e conduzido com !{rarde' do 5-o R- I., de Lins; José Rocha, 
acomranhamento para · a Cated,·a!, da Associação Comercial de, Lins; 
No templo maximo da diocese, 0 Ci.nha l'aritt, Derivai Calazans e 
corpo de D, Henrique Mourão per- Senhora; Dr Jonas Vilhena, Dr
mancccu exposto á visitação publi- p ulo Rangel, Elias Alves Conêa e 
ca. Os fieis desfilaram ininternipt.l· senhora; F, Teixeira Mello, do jor· 
mente, ante os despojos do sa 1dc.,o n,al ''.0 Progres~o", de Lins; _Dr: 
Prelado, durante o dia e a noite ele F ranc1sco Magald!, de Getulm~, 
3 de abril. Manuel, F. Ma~tms, da_ Assoc1açao 

Comercial a Lrns; Nas1r . Mou· 
AS EXEQUI,18 SOLEXES I ra do Banco do Brasil de Cafelan

A's 10 hor ; e meia do dia 4, foi di; · J. Ribeiro Mazzei e D1·, Ante· 
oficiada missa solene de corpo p1·e- no/ Garcia, pela Associação Comer· 
sente, sendo celebrante ~ Rvmo. eia! de Araçatuba; Dr .. Antonio de 
Coneg~ Paulo Rohm Lou:e1ro, Chan· Almeida Dr, Dario F. Guarita, re
celer do Arcebispado e Repre.seutan· present;ndo o .Juiz de Direito de 
te ,do Exmo- Si-, Arccbi~po llfotro- A ,çatuba; Padre Ernesto Cunha 
pohtano. O celebrante foi acohtado Veloso, pela Escola Normal de Ara
pelos Rvmos Padres Afonso Afner çatuba; D, Elza Brito, Antonio Fi· 
e Firmino, O Exmo. Rvmo Sr. D, leto e Osva'•o Melo, pelas Associa
Frei Luiz Maria de Santana, Bi,spo ções religiosas de Araçatuba;· repre
de Botucatu, ass1st1u a m1ss: do l'al- sentações de associações de todas as 
distorio. _I<'oi cerimoniario o Rvmo.. paroquias; Colcgios de Cafelan~lia, 
Padre Luiz Gonzag.1 Passeto, Bauru, Marilia, Araçatuba, Lms, 

O templo apresentava-se repleto, dirigidos pelas Irmãs do Sagrado 
notando-se a. pre~ença do Cle1:o d10- Coração de Jesus e pelas Irmãs e 
ccsano, Seminaristas e autondades, Padres Salesianos· Brasil M, Cam· 
entre as quais os srs,: ?r. Jo~é pos, diretor da Éscola Profissional 
Eduardo Coelho Paula, Jmz de D,- de Lins· Sras. Aparecida Coluci e 
reito de Cafelandia; Luiz Siqueira Adeliá J'rancisco D. Ivone Soares, 
Ma~eus, Prefeito Municipal; . ~r· pelas associações' de Tupã. Todas as 
Ap10 Pratcs, Delegado de .l".ohc1a; associações religiosas de Lins· vieram 
Martinho Rodrigues, pela Associa- cm trem especial, 
ção Comercial; Jacob Zucchi, bcn- Foi executada a missa- de "Re· 
feitor da diocese; Urbano. Teles Me- guiem", de Haller a 2 vozes, pelas 

e:::==================================================== Revmas, Irmãs c alunas do Cole
gio · Coração de Jesus, de Cafelan-

AS PEQUENAS POTENCIAS ESPERAM 
O TRIUNFO DA JUSTICA E DO DIREITO 

dia, com acompanhamento de or· 
questn. sob a regencia do Rvmo. 
P,.-dre Manuel Sanjurio, Vigario 
Cooperador da C. edra!. 

ULTIMAS HOMENAG_ENS -
O SEPU.TAMENTO 

Ao final da missa, forart dadas 
as cinco absolvições rituais . pelos 
Rvmos, Si's. Co1.-go Paulo Rolim 
Loureiro, celebrante, Mons, Dr
Vitor Ribeiro Mazzei, Padre l\[ario 
Forgioni, Salesiano: Conego Dr. 
·J:oão Corrêa de Carvalho; a ultima 
absolvição foi dada· pelo Exmo. Sr. 
D Frei Luiz !lfaria de ~ untana., 

"ESTA' SENDO PREPARADA A PAZ ou A GUERRA FUTURA?" 
''Se as pequenas potencias tq• 

inaram ·partido nesta ingente e 
a.pocallptlca, ·.peleja, é porque en
tendem · que ~ssim se puzeram ao 
lado da justlç;a, do direito, das 11· 
herdades democraticas, da igualda
de júrldlca e do. respeito á auto
:nornia doa pai ses debeis", recorda 
o ·autor mexicano Afonso Junco, 
ao: comentar a declarai;ã.o de Yà.lta 
,- Crlméla russa - publicado pe
lo jornal "Novidades" da cldad1t 
d~ ll!é:dco. 

"Não 1,1ensarã a· Folonia, con, 
ama1:go realtsn10- que runiN lh1.• 
de'vetla haver cedido eem tu~ mn 
Dantzii; o Corredor da guerra, ~~-te 
J'lOls. _do$ horrores da guerra, estt~ 
dt!amen1..bran~ento 'éatastr6ficor". 
pergunta Junco. 

º A Carta do Atlantlco - rezam 
butros parágrafos do a.rugo 
que, estabelece o principio, de quo 

nenhuma n111danca de fronteiras se I necessartas razões do .. realis1110''. 
estabelecerá ao· cheiro da polvora diz o articulista: "O realismo d!S• 
e sim sob a v-ontade dos · povns se que o "apaslguamento" não -Executou o · "Libera", o côro or•· aretados; a carta do Atlant!co, 
que preconiza. a livre autodeter-
minação de todos os paizes, no ca
so /la Polonia, foi rasg·ada", 

":Metade da Polon!a é entreg;ue 
a. Stalin. A outra meta;te fica em 
mãos da um Comitê de Lublin, 
criado por Stalin. Uma parte sera. 
terrlto1·Jal ' e absolutamente da 
Russla; a outra sera. politlca e 
tdeologlcamente, feudo da. Russla. 
Com todas as pavorosas conse
quências para o povo polonês, pa
ra as libc.rdad€'s hun1a1tas, ~a.ra. a 
civilização ocidental. E Isto se 
a.corda. às oscondidas da Polonl a 
e da seu legitimo go,·erno". 

Logo mais, observando que no 
desmembra.manto · da Polp11la. fo• 

ra.m convoea,da.a, '',µr~ent~s, J:ri;r,ll 1!i 

acarreta a paz; llemcml>er Mu- feonico do Seminario Diocesano. 
nich! O realismo ensina que os Jo-
bo não 50 sacia: que cada dia '\' beira no tumulo, aberto no 
aumenta O seu apetite 8 sua exi- presbiterio da Catedml, falou ·o 
,;-encla. Devorou já, três paises í ·no. Mons. Vitor l\lazzei, em no• 
do Baltico. 1 á. estende sua am bl- me do Rvmo. Clero e fieis da dio
ção e suas intrigas á J,'inlandla ccse. Com linguagem repassada de 

emoção S, Excia. Rvma. discorreu 

:na;~~'.~sfa~~~cosi1~::ri~ia;e~o~~!I!: ~i~:e q:evid:eg:~obraa tio~~=;d;/J!: 
na Grecia, infiltra-se na ltâlia, ·felandia durante 9 anos. _F11,laram 
move d!scordlas na França e na ainda O Sr. Sebastião Lopes, Bier• 
Belgtca e prepara calvarias na rembach. em nome uo povo de Lins, 
Espanha. Patrocina um Comité que muito deve ao saudoso Prelado; 
da Alemanha Llvre, que a seu tem- e O Revmo. p .dre Mario Forgioni; 
po. tentarâ repetir a sorte consu- em no,ne da Congregação Salesiana, 
mada da Polonia. E cont!nua enaltecendo O grande Bispo Sale• 
guardando a carta - magna - siano. · ' 
do· Japão. Quem deterá. ,mianhã o I Logo após baixou â sepultura (l 

Lobo? pergunta o realismo. As· corpo do · Exmo •. Sr. · D. · Henrique 
sim ,se esf!i preparand~ 8 . PJ!,~ 'o.u Cesar Fernandes · Mou:._ijp, •. ti~g!,LitgQ 
a guerra ·futura?''.• · ·, Dispo ·de' Cafélandia.~·--

As terríveis manifestações do 
dados de Hiroito A tragedia 

odio votado ao ·nome oe cristão pelcuf sol"! 
que enlutou a Congregação do Verbo Divi_nQ 

relatada por uma (las vitimas em fevereiro de 1944, 
'l'ranscre,·emos do "Boletim Mis

siona rio" publicado pela Congrega· 
ç/io do Verbo Divino, er.1 ,Juiz de 
Jl'ora, os f.eguintes pormenores dos 
crimes cómetidos pelos niponi~os 
contra mif:sionarios dessa benemeri• 
ta Sociedade. 

1':m Março de 1942 os japoneses 
ocuparam a nossa estação m1ss1ona
ria de Wer,vak e aprif.ionararri os 
missionarios. Entre eles achavamMse 
os Revmos, Padres W. Hagan e 
llf. Clerkin, ambo& de Massachusetts, 
bem como o Irmão Berchmans, de 
Ken·osha, Wis, O 11u111ero dos mis
sionarios que vão sendo declarados 
prisioneiros, e, por conseguinte, tra
tados como tais, vai crescendo pouco 
a pouco até que por fim se acha
vam no campo de concentração cer· 
ca de 150 Padres, Irmãos e Irmãs 
missionarias. A principio o trata~ 
mente era suportavel e a comida 
suficiente. Nesse interit 1 os japo. 
neses iam tentando ouvir dos missio• 
narios, en1 sessões e interrogatorios 
que ás vezes duravam o dia intei
ro, comunicados sobre as atividades 
aliadas, sobre os s0us postos milita
res, etc. Vendo afinal que nada 
consegaia1n nesse tet'reno, lançHram 
ri1ão dos mais variados tormentos 
que por vezes tomavam até uma for· 
1i1a brutal, As rações de \'iveres fo· 
ram a tal ponto restringidas, que se 
dava apenas uma lihra de arroz se
co· e outra de centeio para cadn pes
soa e ÍRso uma vez só na semana.. 
Naturalmente isso veio a ser causa 
não só de todas as con~equencias 
de um lento definhar á fome, sinão 
que tambem de todas as temidas 
doenças, como beri-beri, desinteria, 
malaria e outras infecções dos tro
picos e isso tudo praticame·,te sem 
assiste.ncia medica e sem os necessa .. 
rios recursos dos medicamentos, 
Para en,,her as medidas nã 0 falta• 
rain nen1 espancamentos frequentes 
nem outros e .. varfr!dos maus tra
tor.~; até müsmo ferimentos com 
golpes de baioneta pudemos consta
tar. Um alto e corpulento missio
nario, por exemplo, foi assim "tra· 
tqdo" a baioneta só porque não se 
tinha inclinado bastante diante de 
um oficial japonês. 

Quem canta, seus males espanta, 
Põi~ bem. Irmão Berchmans, Irmão 
"f;êmpre.alcgre", como o apelidaram 
os colegas, cantava um clia alegre• 
m~nte para espantar os males de 
seu <cativeiro, Ora, foi o bastante 
pn:r:a. que os nipões o espancassem 
·)~l·..-~·. t,·rtJ::~1l)1P;~t~,. que: __ r.~ma ,\ .d.a.e:_ 
Irmãs Missionarias não se'. tivessl! 
atravcssàdo no meio, ele não teria 
escapado com vida. Os japoneses 
chegaram atr. a mostrar aos missio• 
narios os tumulos que por eles es
pera\·am, Caso não lhes <..":lessern âs 
de,;eabidas e,cigencias, o que estes, 
porem,. não fizerAm, 

Dois Pi.dres, um Irmão e cinco 
Irmãs de outras regiões da missão 
tinham conseguido ..)scapar pela fu• 
ga á invasão dos japoneses, Mas 
a que preço! Tiveram de fazer 400 
miihas a pé pelo sertão, atravessan
do pantanos e matas ,•irgens, por 
entre rochas e espinhos, descendo 
vales e subindo montes de mais de 
12. 700 pés de altura, quasi sempr'e 
em regiões inhospitas. Durou qua
si quatro meses esta fuga tão cheia· 
-de peripecias e tão propria para 
acabar de exgotar aqueles valentes 

. pioneiros- As molestias, especial• 
mente a malária, forçaram os fugi• 
tivos muitas vezes a parar, o que 
sempre retardava a chegada. ., 

Depois de quatro meses de mar
cha por entre indiziveis privações 
encontraram-se os fugitivos com µm 
posto-militar, donde graças a Deus 
lhes chegou alg:um auxilio, Final
mente, depois de percorridas 400 
milhas o exército tomou-os a seus 
cuidados,. fazendo-os transportar em 
pouco tempo de avião pàra a Aus
tralia. Estavam agora em seguran• 
ça. Outra, porém, era a sorte dos 
restantes missionarios. A· muitos 

o,· EDWIN V. O'HARA 
REGRFJSSO DO ILUSTRE PREJ.A

DO XOR'l'E-A<llEnICAXO 

Aptis -uma perm.auen~ia de 
duas Memanns - no Bra!ld], re
g·re!!INOtt ao,s E8tados Unido!lf. 
vJn Buenos Aires, por avião 
<18: .Panalr, o Ex,no. e Re~mo. 
Sr. D. Edwln Vinceut O'Hnra, 
Dispo de Knusa" City. s • 

·F,xcla, ,·lojn em eompnnhia do 
nevmo. Padre Fricdl, diretor 
do .Departantento daN Relaçõ~H 
lndu,drfnis do Inter-Americnn 
lnstJtnte, de Kansa.H Clty .. 

.À hora do en1barque, con1 ... 
11nrcceran1 ao ... o\.Cl:'oporto ·«le 
Congonhas, afbu de npre1111en
tar desdepidas ao~ ilustres 
-rep.res~ntnntes do Episeo1,ado 
e do Clero norte-americano S. 
Exeia •. Revma., o Sr. D. Car
los, Cnrntelo tlc ·va,ceoncelos 
ltlota. -· Arcebt_spo~ :n1etro1101i1:nn,~ 
(le São Pnulo; Ceeil Cros!IIJ, con
l!IOI geral. do11 El!ltados Unidos 
em São Paulo; Rcvmo Padre 
Sabola de llledelros, diretor _da 

· Ação Social; o representante 
,to .. Eserltorlo do Coordenador 
dos Assuntos Jnter-Amcrlca• 
nos e grand,e nnméro de pCIJ• 

soas g·radas. 

l\Iomento111 antefl, de sua pnr• 
-tida, · o Exn10 •. sr. D •. Eilwlu 
, 0'Hara, Clll palestra ºcom a. rc• 
i,o:rtagcni. anutÍclou que re• 
gressará ·ao IICU pafs pela rota 
do Pacifico, pretendendo de• 
tc_r-sc n•s capitais sul-ameri• 
canns, afim de entrar em f!on .. 
taeto com 011 problemas sociall!I 
de.ssas regiões. 

s. Excia. Revn1a. testemu
nhou àinda ,, ,iun ·gratidão· J)e·
la lt<>sp'Jtalfdade · do povo bra
sileiro; afirmando esperar que 
dentro cm bre,,e o Arcebispo 
de 'Sllo, Paulo 'poilsa retribuir 
a · visita que acaba de fazer à · 

D.' · Edmn Vlnce:nt O' Hara . 
1.rcsldiu nesta . Capital, Ctqle• e 

clnlmente convidado· : p c·t o 
EXlllo · Sr. Arcebispo, o inicio· 

· das . ·comemorações do · b!•cen• 
· ': friuirio da crla~s:-:~o. 

· de S"-' !:°'i<UÍ9.1 ' . .. ' 

deles os japoneses mataram, sem 
mais nem menos, ao protestarem 
êles contra os atos dos invasores, 
Cerca de cincoenta, com D. Lorks á 
frente, foram levados para longe e 
ninguem sabe para onde. Como já 
faz mai~ de um ano que não se 
ouve mais nem a minima. notieia 
deles é de supor que vieram a achar 
a morte nas mãos ou n1esmo pelas 
mhãos dos japoneses, 

Particu la1·mentc trag-ica e triste 
foi a sorte de outro g·rupo de 150 
mfa~ionarios, em cujo meio se via 
tambem D. Wolf. Fazia quasi um 
ano - outros ainda mais - que 
eRt'avam num campo de concentra
ção. Os japoneses obrigaran1-nos a 
trabalhos forçados sem poupar nem 
ao menos os combalidos pelas mo
lestias ou pela fome. ilfaus tratos 
estavam na ordem do dia. Mas mes
mo assim os presos ainda ~.;ouberam 
e conseguiram levar uma. vida reli
giosa mais ou 1ncnos organizada. 

PREPARANDO'-im PARA O 
MARTIRIO 

Em começos de fevereiro os japo
neses começaram a se preparar pa
ra. levar c_,s prisióneiros pa:·a Ho
landia, pois os progressos dos ame
ricanos já lhes davam que pensar. 
Com isso abriu-se para os missio
nários prisioneiros um· futuro muito 
incerto. Aptes de serem transporta· 
dos, eles ainda fizeram durante três 
dias uma adoração ininterrupta do 
Santissimo exposto em seu acampa
mento, Era comovente ver como 
aqueles prisioneiros, suspeitando já 
vagamente um tragico destino, apro· 
veitavam bem o tempo para, em 
estreita uni.ão com o seu divino Mes
tre, irem ao encontro do perigo 
ameaçador. 

Irmã Otonia, uma das sobreviven
tes, narra a este proposito o seguin· 
te-: ",Jamais Yi tanto entusiasmo e 
tanto. ardor na oração. frmãs hou
ve que .não satisfeitas em compare
cer sé na sua hora de adoração no
turna, não obstante o cansaço e a 

'fraqueza, duglicavam o seu tempo 
para assim poderem passar uma ho
ra ·a mais com ·o seu divino Rei. Ir. 
Gcdulana, terminada a sua audiên· 
eia junto do divino Rei foi sentar-se 
junto de uma companheira dizen
do-lhe: "Agora pode vir o que qui
ser. Estou inteiramente pronta; 
ofereci a Nosso Senhor a minh . vi
da como sacrifício. Estou pronta". 
E Nosso Senhor aceitou o seu ,:-acri· 
ficio mais depressa do .que ela, ape· 

·-sal': de- ~d.:;-, '1iavía ~uspcitadv:: 
SET:; . TERRIVEIS MINUTOS E 

Ul\fA.. TERRIVEL SEMANA 
Na sabado que precedeu o do

mingo da septuagésima, isto é, aos 
5 de fevereiro de 1944, chegou a or• 
dem de tomar um navio que <levia 
transportar todos os prisioneiros, 

'l Bispo e as Irmãs protestaram, 
dizendo que a travessia era por, de
mais perigosa. O oficial japones "na
turalmente não cedeu, assegurou, 
porem, ás Irmãs que elas- nada ti
nhnn1 a temer. Aviões japoneses Vi• 
riam em breve em defesa do navio, 
Já na manhã de domingo houve um 
ataque aéreo . de parte dos aliados, 
Mas as hombas atiradas caíram na 
agua; porem, tão perto do navio, 
que as ondas provocadas pelas ex· 
plosões molharam completa.mente a 
quantos se achavam na coberta do 
mesmo. A Irmã conta depois como 
foi bonito o domingo e como, a des
peito do panico sofrido pouco tem
po antes, em breve reinava outra 
vez entre os rnissionarios a alegria 
dominical. De repente sobrcvem-lhes 
de novo grande angústia. Aparece
l'a ao lvnge e se aproximava com 
grande rapidez uma esquadrilha de 
aviões- O oficial japones deu or
dem que todos se· prostrassem no 
chão da coberta. Tivesse ele dei
xado que eles ficassem de pé e que 
as Innãs acenassem como queriam 
e os aviadore~ americanos muito 
provavelmente teriam logo visto 

que no navio navia Irmãs, mulheres rivel cena em que ~e \'iam, eni de• 
e crianças, deixando assim, a nave sordem, e em meio a rios de sangue, 
em segurança •. Em vez disso, po- cadaveres, membros humanos e mas0 

rem, cÓmeçaram a alvejar aquela sas disformes de carne e fomos em 
massa. nli prostrada com metralha· socorro dos moribundos e ferido5. 
doras e canhões. Sete minutos durou Até hoje me admiro · de como, ape• 
o · massacre daqueles inocentes, to- sar de todo o trágico da situação, 
dos eles não inimigos mas irmãos e não houve nem o minimo panico e, 
amigos dos atacantes. z z z z ~orno pondo mãos á obra, o fizemos 

Depois desses sete ntinutos a co- logo com tanto método. Os Padres 
berta do navio era um unico e hor· sobreviventes eram incánsaveis iia. 
Tive! lago de sangue.- O sa'ngue cor- administração dos Sacramentos aos 
ria em riachos p.or entre os que moribundos, enquanto nos aplicava• 
ainda não tinham morrido. Os que mos os. primeiros curatiyos aos feri• 
se puderam erguer presenciaram dos. Já era quasi meio dia quando 
uma das cenas mais terriveis que o navio chrgou a µma ilha; os mor• 
o olhar humano pode ver. I'adres, -tos · e feridos foram imediatamente 
Irmãos e Irmãs jaziam ali feridos, levados á terra, Apresentou-se en
corno carlaveres ou como moribun· tão um n1edico japones com algu_ns 
clos, Irmã Otonia fora ferida apenas medicamentos para os feridos. Mal, 
levemente Mas que espetaculo o que porem, soou ·a hora do seu almoço, 
ela viu ao se levantar! "Irmã Va- ele abandonou os feridos á propria 
lentina foi a paciencia em pessoa sorte, reservando-se pelo menos uma 
nos d-,z minutos que levou até que hora parn a sua refei~ão. 
que os ferimentos lhe puzessem ter· "Nesse intcrim jaziam os pobres 
mo á vida. Estive junto de Irmã feridos no chão, expostos aos darde• 
Bernreda até ela soltar o ultimo jantes raios do sol, sem mais auxi• 
suspiro, Jamais esquecerei a cora- lio que os pouquissimos prestimo!3 
gem e mesmo a alegria com que ela que era possível ás Irmãs dispensa? 
se dispos pará o encontro com o e sem outro alimento que um pouco 
seu divino Salvador e Noivo. de arroz". 

"Irmã Fernanda mcrreu com o Irmã Otonia acrescenta amarga• 
sorriso nos labios·. Irmã Constanti· mente: "Na tarde desse dia morre• 
na estava ·precisamente no limiar da ram muitos que com um pouco maii! 
eternidade quando eu cheguei até de alimento e melhor assistencia 
ela' e pude ver, assim, a paz com medica hem poderiam ter sido sal• 
que ela morreu. Irmã Teofania foi vos". 
a rrimeira a alçar o vôo para o céu. O encanecido Bispo D. Wolf acha• 

Irmfi Emiliana morreu pouco de- va-se igualmente no numero do~ 
pois em consequencia das J-.emorra- gra\'emente feridos. Suportou ainda 
gias. Durante o. ataque, em meio a por varias semanas. os seus penosos 
todo o barulho e excitação, pude sofrimentos, Ao cair da noite o 
ouvir co1no n1uitos rezava alto- Eu 11avio continuou a viage1n- Os ·mor• 
me ocultara atrás de vnrn de minhas tos "oram deixados ali. os feridocs, 
malas de mão na qual levava uma I porem, graças aos decididos apelos 
imagem de Nossa Senhora do Per- 1 dos sobreviventes foram c2 novo 
petuo Socorro, Ela tinha que me recolhidos a bordo. J\Iais três dias 
proteger, pensei, Só fui atingida e .. apoi:tavam Jió.almente .. em Holan• 
em dois ded<'• da mão esquerda. Por pia, Ot·o sofrimentos essa viagem 
fim 'oram-se amontoando cada vez tinha custado aos sãos e muito mais 
mais ao meu redor os · pedaços da ainda aos feridos é cousa que não 
coberta desprendidos pela saraivada se pode descrever. O seguinte epi• 
das metralhadoras. Emudeceram as sódio, porem, pode dar uma pequena 
orações em alta voz e eu só ouvi imagem do que tenha sido essa odis• 
então o resfolegar dos feridos, séa, 

"Quanto a mim continuei ,;_ rezar O Padre I.;cy fora ferido nu11111 
do mais fundo da alma: "Em vóz, das pernas, Como tivesse 'que ficai! 
Senhor, confio e não serei confun- sem socorros a ferida veiu a se 
dida, Faça-se a vossa vontade") inflamai·, passando pouco depoi!I 

"Ainda ontem tinha rezado essa da inflamação á gangrena, o que 
mesma oração com a boa Innã Teo- lhe punha . vida em extremo pe1·i• 
fania, escondida com ela atrás de go • Entre os prisioneiros achava• 
uns coqueiros, quando soht·e nossas se um médico da missão protestante, 
cabeças zuniam as ba.la-~. o qual fazia pelos fo1·idos quanto 

".Aterro··iza·da '•9or aquele rcpentí- lhe ,:,stav.1 ao ·alcancé, Infelfamente, 
110 silencio a.'hndonei O meu fragil porém;' era · !Íem pouco q.- -que êla 
esconderijo·. Que quadro se me de- podia fazer pois faltavr. co_mpleta• 
parou então aos olhos! Ao meu mente o material para ataduras e 
redor só mortos e feridos, Morta a outros recursos farmaceuticos, Para. 
nossa Superiora Regional, Irmã salvar a vida do Padre só havia tal• 
Imelda. Outra Superiora, Irmã Mi- vez um meio: a amputação da pe:t• 
lit, jazia ao meu lado com a cabeça na ferida e gangrenada. O medico 
atravessada por uma bala; só t.inha só dispunha de· um pouquinho de ~o
ainda presa á cabeça um pedaço de caina, o que mal bastava para uma 
pele. Os Padres e li-mãos jaziam ligeira anestésia locaJ. O unico. ins• 
tambem no chão como soldados cai- trwncnto á disposição era um I ser• 
dos na guerra. Suas mãos ain.da se• rote de um carpi11teiro do navio. 
,rnravam o breviário ou tinham ain• Foi nestas circunstancias e com O 
da entre os dedós o terço. Nas fi. paciente em plena coticiencia que o 
sionomias de quasi todos estava 88• medico fez a amputação. Graças a 
tampada um sereno sorriso, bela Deus o missionaria aguentou bem 
expressão da tranquilidade de al· essa terrivel tortura e está agora. 
ma com que passaram á eternidade na Austrnlia â espera de uma perna 
para se encontrarem com o seu · postiça. 
Deus. Padre Luttmcr, o grande A SORTE DOS SOBREVIVENTES 
amante da Eucaristia, conservava, Depois da chegada a Holandia os 
morto, a expressão do Santo que prisioneiros foram reeolhidos em uni 
tinha sido cm \'ida. Irmã Rotrudes campo de concentração. Os feridos, 
parecia um anjo. Jamais poderei apertados umao lado do outro, ja
esquecer essa expressão de sobre- ziam no chão. humido de um telhei
humana beleza. Depois de ter cui• ro enquanto os outros se tinhani 
dado dos mais necessitados, procu- de acomodar tambem no chão mas 
rei a minha pré;iria irmã, Irmã Do• sobre o capim das cercanias. E' co• 
lorósia. Um.t outra Irmão apontou movente o que escreve a lrmã Oto• 
para um grupo de feridos, dando a nia: "Depois de pouco tempo já 
entender que ela estava lá, Corri houve mais espaço. Depressa ian1 
depressa pa·.. lá e a interpelei: 

1 
morrendo um ferido depois do OU• 

"Aninbaí'. Mas não obtiv0 respos- trci, de modo que em breve já havia 
ta. lugar para todos, Meu coração 

O SOCORRO AOS FERIDOS - ameaçava sempre despedaçar-se d~ 
FALTA DE MEDICAMENTOS dôr quando, lá pelo meio dia, ,fazen• 
"Apenas soaára o ultimo tir., do a ronda entre os feridos, nad::i; 

levantamo-nos no meio daquela ter- (Conclue na 7.a pagina) 

"EU SOU A IMACULADA C0NCEICÃ0" 

A'.Igreja·-cornemora -esta semana a fcst a de Santa Bernadette Soubirous a quem :K°OS<4 
.5a .. Senhora apareceu, em Lotirdes, pr-0claman do Sua Imaculada Conceição. ' 

Nesse dia. p~ça,mos à gloriosa Santa 110 s alcance a devoção a l\Iaria e O amor à 11ur~"!. 
za, ,gtte ,:for,au1 traços _tão luljlinosos de s_eu e ami11t10 espiritual, · 

N·o§.SQ çJifh~ fi~~-!!!!! ,~§P.~ç.tQ .da. ~asig 9~ 1Qui.:des.§ · · · 
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COMENThNflO •• 
A DIVISÃO DA INDIA 

~NTENCÃO MISSIONARIA DE ABRll I R O O S E V E L T 
DO -APOSTOLADO .DA ORACÃO~ ---

D E P O I M EN T O N.o 9 
Fala criteriosa de um espírito de bom senso 

Dois peritos economicos acabam 
de propor a divisão da ln dia, pas
sando as · populações islam!cas a 
consti.tuir u1na enticlade poUtica á 

rmrte. E este 1irojeto, se nao ~ 

<>ticial, tcn1, p•.do llll.sll0$ um torte 

s4bor ol u.:1v;,,v. !-'01 La .. uto. llâo -:-e· 

ni. de c~tnuu1ar :-.t• a 101;;1a cot18t-

g uu· fazer eaulinho. 

Pelos maometanos que vivem no meio dos cristãos 
Pe. Romeu de Faria, S. J. 

l'ma nhs~rvaGãn mai~ atenta 110 ~uµortam nutro rq;-tm". t•;n; 1 

rn.:~pa.-\'lHtn<l1 rf'lig·1oso re\'€'la <l€s n~ nn1çult!-;~r1os. os c·ristãos sà~1 to 
df! iogo êstP. fato M;.tranh() que 8.:- dos infit~i~ "knfiroum··. renc,,g-ado!-> 
tllis!'>ô1.;:3 d.a Atrica. ~ da Asia, par- estrangf>1ros (Jt1ando os cristãos 

Toúo o mun<lo •moe Qtte Jut.a.s tindo da Europa, devem trans~o, conseguem sua estima ou sua ad
terr1ve1;:; t~ru ;;urgido entl'e oi; urna gTandc barreira para atingir mlração. desejam-lhes como a 
maometa.nos e o;s bramane;;, na seus objetivos. Vemos ná sua ba- maior felicidade, a. fê maometa· 
lndia. A questão mussulmána. e se e no seu campo de operacão na. 
1nes1no unia que~tâo oriticat um t:n1a zona muda, uma espécie dt! Desde a sua origem. _o lslan11s· 
tt:.rtnento de desordens en1 contl- deserto es11iritunl. que é mfsté1 mQ con1bate o cristianismo, como 
nua atividade, naquela itnportan atravessar para alcanGAr o terre- aberração da verdadeira rei ig-iüo 
tfó porção do Imperio .Bt·itan1co. 110 fecundo. l?oi através da Africa pre~·adct pelo µrofeta. "Dizem os 
<...onstitui, 111esmot un1 fenomeno do Norte <1ue se esta'beleceram as ci·tstãos que o Messias é [•~ilho de 
aLé certo ponto estranho, porQUt!: o cristandadés de Uganda e do Da~ D.eus. Sejam malditos como o~ 
(Ji:.·.iente havia chegado u· Um e2ta- homey; é na Persia, na Arabia e infiéis de outrora. Seja1n comba· 
O<J <lc equiUbrio; só ultitnatuentc no Turquestão que encontramos tidos. G-lõria somente a Deus Que 
e que surgiu este acirrari1ento es .. as cristanclades Q.a lnãin e do ~x- não te1n fill1o? que não as~ot.:ia. 
pa.ntoso da questão mussulmana, ti·emo Oriente; é através das dio... ningue111 ao seu po<ler''. Diante 
-com a. eferve.scencia ele · paixões ceses imensas e quase estéreis do ,:os dogmas cristãos tão difer

0

en· 
que a, está. caracterizando, A vis... Norte do Indostã.o que se encnn- tes dos seus, os muçulmanos só 
ta. disso, parece razoável O plano tram os grupos catõl~cos mais tem para nôs dcsprêzo e sarcas
de divisão da Indla, quando mais compactos do Sul. Esta barreira mo. O missionário católico ê pa
que o referido plano não intenta que nada conseguiu atê bojo rom- ra êles ministro de uma falsa rc· 
levar a cabo uma separac>í.o abso- per, ê a barreira do Islamismo, ligião. Admiram-no ao verem suas 
luta., mas prevê o estabeleoimen- u:u PERIGO virtudes, sua cal'idade. e manl· 
to de uni rc~;aue federativo. l\Ia.ls de 30o inilhões de rnuçul- restan1 n t1!isteza de não p(lt·t('>n-

Entretanto,. <lt;vc111u:$ consitlerar ina.nos todos os dias repet~m êstc cer ao Islamismo. porque entã.r• 
;o a.ssunto dentro de uma penpec- credo; "Só Alá é Deus·; e Mafoma teria. alcanc-atlo " 1>er[eiçilo. 
tiva mais ampla. A -inquietação I o seu enviado". Os cristãos que viYem no nH~io 
n1ussu!mana .na lndia não é uni Convencidos, fanáticos e con· dos muç-ulmanos, com seus ex.em-
.tato isolado. Se o isolar-mo:.;;, tere- quistador~s, por ti·adiçâo, por zà• plos e com sua vida exernplar, po. 
mos renunc1ado con1 isto a.. poss1- lo e conv1ccâo, os n1aoinetanos re- den1 · contribuir grandenH?:nto pn
b1 lidade de con1preentlê .. Jo e1n sua eruta1n cont1nua1nente novos adel,)• 1 a. apressar a conversão dês te P0· 
.autentica realidade, cm seu ver- tos. Suas vitórias entre os pár1as vo. - "0 missionário que quiser 
-d,uleiro sii,nificado, Precisamos das lndias e os negros .-da. Afrlca trab,.lhar entre os Kalibas, Ara.hcs 
não perder dt'I vista que não são .são notAvcis. Que dizer <los er,s- ou .Mab.is, n;;ío de\:e soahar que há. 
só os mussulmanos da lndia que tâos separados da Seiva. do tron.. de Cazer 111uf10 he111, bt!-111 e de1lrf!'s
estâo om revolta, mas é ·todo O eo, por exenít,lo. entre . os eoptas an. Persuada ... s~ que ,·::ii sofrer. e 
mundo islamlco \llle est[J. em agi- cismáticos do Bg1pto ·que por ra- sofrer muito. Nô a.posto!ado o so
t.aÇ;ão. E esta agitaç;ão tem um zões menos nobt~f·S, que ·os pagã.os, frlmento {! lel. Com o an1or de 
objeLlvo perteltamente defmido e dão cérca de l.01JO apóstatas por Deus e do prôxímo em seu cora
declarado: é u111 1novhnento pá- ano? Seguros de possuir a verda çào, não recuarú_. diante- ele nada., 
arabc, tendente a recon~truir u de completa. e única:, "o QltlnH) ncn1 da pobréza, nt}m das adver· 
grande hnperio mussulmano. b.; grito", os inuç;-ulmanos são cren~ sidades. 
eSte movimento já encontrou a I tes excluÉivos, fêchados, e 1nhnl.. RezaL Deixai tralJalhar a gra· 
proteção e o mcenllvo oficiais do gos dos catóflcos. Não havendo ~a dlvlna. 
governo egipdo, o qual parece entre êles sepa;:açã.o entre a lgra- Deus n·ão tem pressa. O te1n ... 
pretender levantar a oandeira, Que ja e o Estado, tudo é religioso co- ·PO trabalha com I,le". 
Consta.ntinopte. deixou cair. mo outrora no Império c.-istão de 1 - As•lm falaYa o Cardial La-

Ula.nte ctrno, que vlrla a ser .., Bizanc!o ou do Ocidente. - Não vlgcrie aos Padres Brancos. 
novo estado indo-mussulmano, Qut:· 
agora,,., projeta cnar1 ·Evidente ----------------------------------
nLente, apena.u u1na parcela d(I 
grande imp1;3rlo. .l\1es1no porque, 
St,,ndo os mussullnanos uma ·acen -
tuada minoria na lnd1a, não teria 
este estado outro meio de sobre
viver. l\las, apoiado na grancte 
fc,rca. pã-a.rabe. seria unia ponta 
<le la.nça, Seriam os sudetos da 
lnd!a. 

A verdade é que o atual movi
:n-Jento pã-arabe, que vem sendo 
favorecido em todos os tugàires 
:por tantas forças nào-arabes, polle 
vir a reprsst.:'ntar un1 serio perig·o 
:para a civilízacilo crlstã. Na.o e 
à toa que o Apostolado da Oraça.o 
teve em vista os mussu1n1a.nos em 
varias de suas intenções m1~s10-
narias para o corrente ano. A 
Igreja, sempre alerta, ja. viu o 
perigo, e, contra ele. lança as ar
mas pacificas e 1nvensiveis da 
ocac-ã.o, na qual pede a c(?n versa.o 
desses povos. Havera. melo mais 
dicaz de atingir o mal pela raiz·! 

.. ·=---'---------· 

O divorcio pleiteado pelos catolicos 
fuchs Vila,ça 

R. Magalhães ,Junior possuia Mcrltor católico. Defende altos 
Utna "Jnn<.-1o at,,~rta'" nun.1 dos O.J ... , ideais, dt.1 justiç:a, de verdatle1 dt'.l 
timos andat·es do edificlo da ºN-.ii- n1oral e ·sobre,epõe és.tes, por4ué

0 

o 
te". do Rio. Refiro-mA á coluna, 1nerúce1n. âs efêmeras belezas lite· 
naquêle jornal, dêste escritor, quo rárlas, seimpre frutos da moda. 1~. 
além do mais ê teatrólogo. artista, saberlt Imprimir · a su~ 

Com a liberdade de Imprensa te- obra valor inoral, <1ue por conse· 
chou sua Janela aberta", natural- guinte, não irã. prc-jutlicar, ncrn em 
mentP. porque então se abría a suas ·últimas consequências, a es
grande porta. Embora não fêsne truturação natural e sadia da hu· 
questão ele ·falta de liberdade pa-. manidade. Aqui excluo o subpro· 
ra êle. Atitu·c1e de jornal. Não .dl· duto tão comum nos meios cató· 
minuiu o valor dêstc gesto pois licos bras1leir.os que a má. vonta.· 
não sou ·µolltico, pela justiça po- de, com justiça, já crismou d~ 
rê'm devo~ dizer. que na grancta ''água benta"· 
irmandade dos homens da !mpren· R. Magalhães Junlor expondo o 
5a do Rio, brigas 11ã.o hâ enire_ Jnoment.o politico no seu! 11 .Wnquau
cotnpan heiros de cl-.asse,, e shn .~n·... to as plataf0fllHlS 

1
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tre diretores de jc,rnal. Donde . adianta, f.lgual·ar o divórcio nas 
sem susto, porque é sô mudar de cogitações das correntes poHtl· 
porta: cas. Sabemo-lo de esquerda, Aliás 

Como teatrólogo reputo-o ele- o comunismo, coerente consigo, 
grandes · talent,;,s, 0 dem·onstrou não esqueceu precisar destruir " 
mais um<t. vez que ê pela liberda· mundo atual para erguer _a nova 
de. Escreve O que quer, 0 que ord~m da sociedade soviética. e 

para Isso cortará as amarras mat~ pensa. setn so preocupar com as 
consequcncias .no tei-rcno· moral. fortes ela sociedade que ele desco

brlu com Inteira. argucia. e porfel· 
ta justiça. ser o casamento. católico brasileiro; fa.ná.tlc<J 

não; ne1n ao n1enos católico. apos
tóli,co, l·otnano. E nu1na. de suas 
revoadas da ºJanela. aberta•• 
fico pensando num gesto, JguaJ 
de Noé, e nesse caso1 êle estaría 
saltando <la arc,1. elo seu pensa
mento a pomba-rola ·-, e numa 
dessas revoadas; dizia, em bem 
dessa liberdade que éle presa as
sentou suas baterias contra o clê• 
ro de S. Paulo, quando êste de
sencadeou um movimento contra 
a representação de "Joana d'Arc" 
de Bernard Shaw. 

Más R. Magalhães Juior diz 
oue os católlcos subscreverão uma 
declaração· em favo1· da lnstitui
gâo do dlvõrclo, com a ressalva 
do que não se utilizarlio dela ... 

E' preciso esclarecer. O arti-
culista. reputa católicos· os polltl· 
cos, quê lg·ual a éle, pensam como 
querem. Mas porque é que advo
gam uma medida, declarando que 
não se utilizarão dela? 

As leis são de caráter geral, ou 
são boas para todos no terreno do 
béil1 com.um ou não são justas. 
Demais. as !els sil.o feitas para se-

O inesperado falecimento de Roosevelt tem 
arrancado expressões de sincero pesar, proveni
entes, niio só de todas as partes da terra, ·mas 
- o que é muito mais raro - de quase todos oi! 
setores dR opinião mundial. 

E' que Roosevelt teve a rara ventura de en
frentai· um -inimigo radical de tudo quanto a vi
da entre civilizados tem de mais essencial. Ordi
nariamente, os homens divergem entre si, a res
peito de principias pouco evidentes. O totalitaris
mós, entretanto. não se atirou a liça das questões 
órdinariamente controvertidas. Com um furor leo
nino. ele im·estiu contra os grandes principias ge
rais que são um denominador comum de quase 
todas as correntes, um patrimonio pertencente, 
não a este ou àquele pais, não a este ou àquele 
sistema, mas à humanidade inteira, ou, pelo me
nos, às porções da humanidade onde ainda exis
tem vestigios de bom senso. 

Assim pois, as simpatias que sua figura des
pertava, eram muito gerais. Houve tempo em que 
ele foi somente uma figura americana. O mundQ 
o considerava de longe, com interesse e quiçá 
com cordialidade, sem ver nele, contudo, um vulto 
de significação internacional. Ele não passava, 
na galeria vasta e algum tanto equivoca, das 
gtandes figuras contcmporaneas, de um estadista 
ativo e influente, _ que vinha combatendo com 
exito as investidas internas de inimigos aos quais 
tinha a habilidade de impor capitulações aureola
das pelo duplo merito de serem estrondosas e in-. 
cruentas. Mas as circunstancias lhe reservavam 
papel mais vasto. Quando a aviação nazista mar
telava dia e noite Londres, e o mundo inteiro 
temia que a fibra inglêsa acabasse por fraquejar, 
todos os olhos se voltaram ·para Roosevelt. Sentia
mos todos, que ele era, humanamente falando, o 
fiel da balança e que se ele se fechasse no anel 
de ouro da riqueza e da tranquilidade americana, 
do bem-estar e do isolamento yankee, não era só 
a Inglaterra que ameaçava ruir. Eram nossos la
res - nossos, isto é dos brasileiros ou dos hindus, 
dos suíços ou dos afghans - que ameaçavam ruí
na. Eram nossas tradições, eram nossos costu
mes, era nossa independência. era tudo enfim que 
nos parecia essencial para tornar a vida digna de 
ser vivida. Foi quando a investida japonesa preci
pitou a entrada dos Estados Unidos na guerra. 
Na aparencia o mundo deve ao Japão esse exce
lcqtc s1?rviço. Mas todos sentiam, viam, percebiam, 
que Roosevelt de- há muito anciava pelo momen
to de jogar todo o pêso das armas americanas 
contra o "eixo", e que o ataque japonês não veio 
senão lhe fornecer a ocasião ele dar o ultimo gol
pe contra o isolacionismo yankee contra o qual de 
há muito vinha .ele lutando. Assim, o mundo in
teiro considerou a entrada dos Estados Unidos na 
guerra como um serviço pessoal de Roosevelt. Es
tamos na aurora da vitoria. O pesadelo ainda es
tá bastante proximo para. que lhe sintamos ainda 
toda a opressão. Os albores da paz e do triunfo 
já brilham bastante, para tornar intenso nosso ante
gozo. E' justamente neste momento, quando tudo 
concorre para que possamos tnedir melhor o va
lor da grande tarefa essencial de. Roosevelt que 
foi sua politica anti-isolacionista, que uma ~orle 
repentina . o arrancou ao convivio dos homens, e, 
levando-o para os humbrais da eternidade fixou 
cm um quadro de plerlo triunfo e de popularidade 
quase unanime, a sua figura na História. E' uma 

Plinio Corrêa de Oliveira 
morte ocorrida nas circunstancias ideais para uma 
grande glorificação. 

"O Legionário" ~ombateu o nazismo com lo
das as vei-As da alma Pode-se, pois, imaginar o 
quanto êle participou dessu ansiedade geral. nos 
dias tenebrosos em que tudo parecia rui!-. Medi
mos. pois, em toda a sua exten~ão, o que o mundo 
deve a Roosevelt, e que constituirá s'empre seu 
mais solido e autentico titulo de gloria: o esma
gamento do nazismo, que não se teria feito sem 
o concurso do potehcial tttnel'icano. 

Entretanto, há outros llspectos slmpatlcos de 
sua figura, que convem lembrar. Primeiramente, 
a cordialidade das relações que manteve com a 
Santa Sé. Uma longa tradição de laicismo pro
testante colocava a Casa Branca em atitude de 
indiferença ho~til e algum tanto desdenhosa, em 
relação à Santa Sé, Roosevelt trabalhou ativa
mente por uma aproximaçáo, e, não conseguindo 
dissolver todos os p1•econceitos que se erguiam con
tra um positivo entabolamento de relações diplo
maticas entre os Estados Unidos e o Papado, ln
ventou essa verdadeira novidade diplomatica, de 
ter a titulo pessoal, o presidente da nação ameri
cana um representante semi-oficial junto ao 
Chefe da Cristandade. A saida foi habil. Ninguem 
poderia protestar contra uma delegação cometida 
a titulo meramente pesscal: não era Roosevelt se
nhor de seus atos, quando praticados como pessoa 
privada? Entretanto, a que titulo figurava junto 
à Santa Sé o sr. Myron Taylor? Se Roosevelt fos
se um mero particular, precisaria de ter um re
presentante junto ao Trono de S. Pedro? Eram de 
caráter meramente particular os assuntos que o sr. 
Taylor tratava com a Santa Sé? A evidente ambi
guidade dessa situação maleavel. e juridicamente 
inexpugnavel, preparou muito o c;:,minho para 
uma plena normalizacão das relações entre os 
.EE. UU. e o Vaticano. 

Ao par disto, Roosevelt, dentro dos EE. UU ., 
manteve com as autoridades eclesiasticas c2;r.\i
cas; relações perfeitamente corretas e cordiais. 
Colaborou com elas em boa medida, e ai~--:a aí, 
habil mas firmemente, atirou por terra muito pre
conceito laicista, já hoje inteiramente fora de 
"seaSon',. 

Esses fatos concretos merc>cem registro. Pa
ra os que sabem ver a História "sub specie ae
ternitatis", têm uma importancia de que, neste 
momento, volente Deo, a alma do falecido Presi
dente estará sentindo todo o valor ... 

Dizíamos de inicio, que Roosevelt reuniu as 
simpatias das correntes que mais discordavam en
tre si. E tambem das que mais discordavam dele 
em muitos pontos. Por isto, mesmo um jornal como 
"O Legionário", que de fato está situado em polo 
ideologico muito e muito diverso do falecido Pre
sidente, não só pela c;liferença de crença como de
baixo de mais de um ponto de vista politico-socíal 
importante, pode dedicar a sua memoria as pala
vras que aqui ficam, nas quais só colocamos sim
patia e gratidão, Esses serão os elogios mais 
característicos de sua grande obra. De futuro a 
Historia dirá que sua gloria não consistiu em 
fazer vencer uma opinião, mas em defender du
rante uma longa e confusa borrasca, aquilo que 
há de mais verdadeiro em todo o pensamento e 
em toda a doutrina capaz de ser professada por 
um homem de opinião. 

CA\TOLICOS 
··Comprem exclusiva111ente sua?.. jóias e seus presentes na conhecida 

JOALHARIA 

CASA :CASTRO 
RUA. 15 NOVEMBRO N. 

(Esquina da Rua Anchieta) 
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Unicos conr.e~sionarios dos AFAMA 
DOS relogios «l LECTl.iA» 

e o N G R ES s o D o A p o s To LA D o D A o R A e Ão' N o 
ENCERRAMENTO DAS FESTAS CENTENARIAS 

Pe. Vicente M. Zioni~ 
<lo s. N. D. F 

~fuilo alan1e (é7, ti ímpr~rnrn, nês- l &8JJ1rÍfas se mnn:rr1111 pa,·_a ponf:fr 
te~ ultimos tempo::;, a t'(!,J.fH!ltO <lo ru- ca'f* e verter cm public.-o "a palaYrl--i 
moroso ('i;~o da pretensa opet"H~i:H' de fé. Até <·1t:~çÕ'-.?!-; hihlic:1s vieram a 

baila! ;\ v·i:::os pl'of t~ticog! Epoca ,1e 
espiritual de Pinda. 1· milagres! Eu mc~~10 quase acre:.1· 

o~ iornai:=:. e revistas Pspirit:_n;, na tei e a n•pePcussão no estrang-euo_ 
sua cJuase totalidade, preoruparam:- foi H apotem;e! 
ge, com ardor. em defender a re..1- ,1 Sr. redator, tio mo se hiio rirla'r ~om 
!idade da intel'venção do espírito 00 raccio, os nrffff1li:cadores da faça_.,{;.,,. 
médico astral .. , muito embora nem operat-ória,!? 
os rspiritas ncrn o Pº"º de Pinda te- 0 Amigos meus, onde estamos, 1)Ó0,. 
11ham · 1igarlo tão grande import;aDcia em nos.~a faina? Que fazemos d<?n'<
BO misterioso embuste - . tro da nossa pobrrza? A qi,e jarra-· 

Vozes. de timbre~ os mais curlO-. 1 prnr 811 1-edu:cm est-at:: f-:CRRÕes de pc1,n-

~o:::; se f1r.eram ouvir. . ' . \ tomi-mn de cfrco. e nw,ita.~ 01.1 tru.s /or-
A<:'onles saturado::- de notas vw\er· rados em caRn Í)ott, d-« ridadc, !;OI, 

tai:-:. de _s?ns retumh_antes de _apar~- mc-ntorcs u.,11,torifa>°ioH-. cujas m,n!TlrtR 
to c1(':ntif1co; ou gritos desafinsicli>:=.. e dc:-n:t/o 8 rlci~uun C!s~Orí'C'r a rtgna 

semelhantes aos apupos da plebe en-1 de ~obiín dn. drRcre.nça? . 
furPcida: gons melodiosos de c~mise-- "Espirita~. dc11tro do nos,'f~ ca'm
raçào meliflua para com os incre· po de ctdu.do é p'>"<Miso rea ,q1..-r com 
dulos que não queriam aceitar a pre- energia. Nossas p1·~mis~as devem :-e! 
tcrn~a opera('.ão. Tudo, enfim. arg-an~a~sa<las de cimew:to! As entida· 

Uma verdadeira musica infernal, d(Jr-; espirituais que·. nos conduzem r.~ 
r.om as cararteristicas destoantes das a todo insi.anJ:.e nos avi::.am, 1utwn 
melodias futuristas. em seu mundo, para estabelecei-, <k• 

,;s fato, o tra\'O de tr~ihio rntre o de!~ 

Pois hem. Neste concedo de al.Ol'· 
do,intc alarl<lo mult.i<:-01·, n.Ro falta~ 
rl'lm a{- opin\ôeR mai~ ou menos sere
na~. pautarl:u; no hom ~ernm _e rio , 
~~uilihrio, daqueles que, embora sc
pultarlos nas trevas espe~sas do erro 
espirita, contudo con~ervarn ai1!_da 
isenção de animo e certa independen· 
eia de julgamento. 

e o nosso. 1\-'ós p1·cci.vuno:, de ser ho
nesto.<:, de ser- sérios, c.~rr11,pulo1t-o~-. 
cm. 1w,·Ma- atividade. e viver :snrnr-.rE> 
alertados contra o embust<! e a obra 
de solapa feita á sorrelfa pela igno
r:i.ncia, quando não pela in,e.onscim1~ 
eia. 

Assim o depoimento do :sr. Rafael 
Falro, lente aposPntado de francês na 
Escola Normal de São Carlos neste 
Estado. 

E' interes::-ante ouvir o qu~ pensa 
S. S. a respeito da atitude dos es
píritas do País sobre o caso de PÍII• 
da. 

Embora não comunguemos corn to· 
das as suas hléia~ - e não podia 
~ar diversan1~nte. visto como o sr. 
Falco é espirita desde pequeno - to· 
d:::ivia reproduziremos na integra o 
seu depoiment.o, sublinhando aqui -
ali as passagens que nos parecerem 
mais valiosas. 

"E.,pirita der.do 11equc>'ô, interes
so-me vivamente por torlos os fatos 
que dizem respeito á comunicação en
tre :mortos" e "vivos". 

'' Pelo que, leio constantemente, o 
que se escreve sôbre a \?asta meno
monologia espirita, ao mesmo tempo 
que formo o meu coração na ex· 
c~lsa doutrina que decon-e da exa
ta compreensão dos fenômenos. 

"Endereçnndo estas linhas á sua 
muito lida e apreciada folha, penso 
cumprir um dever oportuno. O meu 
propósito é alertar apenas o nosso 
grande mundo espirita para que não 
se deixe apanhar na rede de misti-
ficações soeu~s. 

º Se os convictos são numerosos, ele .. 
vemos convir, com justiça, que a 
,q'r'a.n.<le maio1·ia, extra,ordinaria.m ente 
maior, é ainda bastante falha de co
nhecimentos especiais e não possui 
formação intelectual geral. E' o que 
acontece, ::iliás, em todas as corren-
tes religiosas, cujos mentores for• 
mam um circulo pequeno. As cente
nas de homens responsaveis d<> cul
tura de renome e valor cm todo o 
mundo> flUC empreenderam o estudo 
da fenomenologia espirita e cuja ho
norabilidade cientifica se pére acima 
de qualquer duvida ou interesses, 
perdem-se, como gota d'agua filtra
da no lago, na imensa maioria anô ... 
nima de simp!ltizantes da doutr;na. 
Entretanto, silo êles os unices a quem 
compete observar, comparar. expf!· 
rh,,entar e emitir opiniões acn.taveis 
sobre a idéia espirita e o seu mo• 
vimento regen<>rador entre os ho· 
mens. Como deve pronunciar-se a 
respeito? .E' melhor que não se pro
nuncie ou então que se manifeste 
com prudência, pois que o erro é 
qun:.:::e certo. 

"Nunca seremos cautelosos demais, 
Niio basta acumular fatos e construir 

\ em nosso fôro intimo um conjunto d.V 
convicções para formular um juízo 
e.obre um feno!heno e:~pirita ás ve-z'3.--; 
fugaz e complicado. O espirita não 
tem o c,reito de dizer a ultima p,:
lavra nem tão pouco viYer nun1 "cre
d<>" comodo.' Deve. isso sim, formar
.<e de certGzas que lhe abram os 
olhos ou r..larguem os horizontes e 

"E' mais facil ouvir, ver e ca
iar quando simples e francos, afog~ 
do e1n nossos corações os vícios quê 
t0mos, qne 'Colocamos á frente rle 
empreendimentos cu.ia envergadur&J 
nos c,;eapa. Não re("~Íemoi pela nr~s
sa aparente incapacidade: o' que te-m 
de vir virá. 

"Outro~. m:d~ :tlent.~no~ qu~ ·nós 
re que cxi~t<,m), d:1r-no~~ão o fruto 
,ro. seu trab,ilho lento p.lra o bem 
com'l.l'"n: Que a !irão 11 os 8Í-rt·a. 

"(iue et:..:da um de nós ~e torne, ape ... 
na~. como :J:J"ª í:-iç-o. um guarõa vip 
gilante, ronscl~.1tc e forte contra a 
mi~tificaçáo e o:5 tmhustriro~, dignos 
de <ló, na detcsa da rerdaõe". 

* 
Prouvcra Deus pen::;ags~~- todos os 

espiritas como estr~ Hustre profes
sor de francês, e o caso de .Finda 
não terin sido pnrn o E$:pirif:ismo 
- como de fato o foi na apreciaN.o 
e nn mente de todos os homens d~ 
verdadeira ciênc-ia e bom sen~n -
o mais rumoroso i'raea~to e o trt:
que mais vil e <'Otnpr01uetedor r.,.:rt~ 
a doutrina kardecista. 

Explica-se mu,to IJem a atitude ,·e·· 
voltada do sr. Rafael Falcão. 

Aliás é sempre nsdrn. O erro sên· 
do· como é, filho das trevas e bafo
jo do inferno, só pode fazer o mal. 
principalmente para aglleles que pre
tendem, ingenuamente, construir·lt.vi 
um trono de gloria. 

O erro é um grande Sll icída. De~
troi-se a si mesmo e por si mF-s-
mo ... 

PASCOA DOS MILITARES 
Promovida pela "União Catolica 

do9 :tv1llitares' ', realizar~~e-á no.- proxi
mo dia 6 de maio a Comunhão Pa~ 
cal dos militares do corrente ano~ 

Nesse dia, ás 8 horas da manhã, 
todo, os catolícos pe:-tencentes ao 
Exercito, á Marinha, á Aeronautica, ás 
},'orças Policiais, aos C. P. O. R., 
e aos Tiros de Guerra, deverão, na 
locatidãde em que :;e acharem sedia. 
dós, fazer incorporados a sua Comu
nhão Pascal. 

No Di ·trito Federal o Coronel José 
Bina Machado, Secretari.; Geral da 
União, promoverá todas as n.edidas 
pr-eparatorias necessarias a este tão 
granda empreendimento. 

Um só filho em cada familia! 
"Não são os nazistai:;, mas o de

crescimo da natalidade ria Inglaterra, 
que ocasionará a sua derrota'', decla
rou o sr. Halliday Southerland, co
nhecido escritor e medico, em uma 
conferencia pronunciada em Bolton, 
Lancashíro . 

Quer a liberdade como todos os 
equilibrados, embora, em poeren• 
eia com essa liberdade não dê ra• 
zão aos que ultrajados nas suas 
crenças reclamam êsse outro dl· 
re!to de defender outro direito 
de defender sua fé, e possivelmen
te, evitar male$ futuro•. 

rem cuml)r1das. O 
E' dlficll realmente pensar como programa 

capelas 
definitivo das solenidades - Atos 

catolicos -Cerimonias 
religiosos 

na praça 

• o formem independente sob o pon
nas Otatrtzes,, to_ de vista intelectual. Muito m_enos, 

"Já estam.,s ·perdendo nossa popu-
Iação efetiva - disse o ora.dor. To-
dos os anos, destes quatro lustros, di· 
minuiu progrPssivamente nossa popu· 
lação . escolar. Até 1939 perdíamos 
100 . 000 crianças por ano. '' 

"A media de sete filhcs por casar, 
de 1850, passou a llm só filho em 
1931. E' provavel que no proximo 
recense'amento, não cheguemos a me
dia de um filho por familia inglesa " 

se quer permanecer no equllibrio 
das coisas. Só mesmo advogado 
que sabe fazer do torto o direito. 

, , 1· na o podr exalta.1·-Rt1 nmn arreg1-men~ 
p u b l 1 e a !ar-se ent correntes doutrinárias cu.j.1 

1 sectarismo o fossiliza. A Verdade, 
A data de 3 de dezembro ultimo Diariamente durante o Congresso, Papa Pio XI e Benção do santíssi- ! que é o que se busca, corre célere 

e colegios 

Porque é que se usa a liber. 
1 dade para atacar a religião de 

Pela aspiração duma mela dllzla 
dé casais que merecem sincera
mente nossa corniseratão e mais 
d'alguns · porcentos d~ desclassi
ficados que eitlgem a legalização 
de seus bambochatas o católico 
val trair a lei de Cristo: "O ho· 
mem não $epare o que Deus uniu?" 
Católico, onde? 

assinalou o Centei'iário da Fundação conferencias transmitidas pela "Ra- mo. 1 c?mo o_ gamo <li_imte de nó~. O_ Esp!· 
do Apostolado da Oração. Esse pro-. dio Excelsior" às 12 e ás 18 ho- Dia 9 _ Dia das Famlllas cansa- 1 r,ta nao estar,?na, evolui; :'ªº v,. 
videnc1al sodaltco veio corresponder, ras, pelo consagrado orador Revmo. gradas. _ De manhii, Missa e co- ve da s,.mpies fe, mas da raza,o: sua 
desde o seculo passado até nossos Padre Arlindo Viera, S, J. 1 munhão das Familias consagradas. crença e ba,;cada_; seu,s passos, segu· 
dias, ás prementes exigencias da mo- j Dia 6 _ Abertura do Congresso Tema das Con_ferencias: "A Consa- ros. Sua verdadetr~ fe '.' ."m produto 
b_ilização e do _aperfeiçoamento espi- , Temas das Conferencias: "O hlsto: gração das Famílias". A noite, La- de su" eYolucão mdcf1mda para a 

~ ho 24 de Molo, 80/90 
$ÃO PAULO 

..... ~ 

Cristo? 
EJ será. sõ esta a, liberdade e nilo 

quando a religião se defende por 
seus ministros? Acima da liber
dade unilateral do sr. R. Maga
lhães Junior coloco a libérdade do 

t 1 d to! f nt dai Verdade e a Luz. r1 ua os ca icos para en re arem : r I c O Apostolado da Oração." i nhas ~o Sarado Coração, de J e-
as j!'randes crises _do mundo' moderno. A noite: "Venl Creator" _ Lacta- sus. Pratica - Ato solene aa Con- "A Verdade ... quem a possui? 
Dai o alto significado daquela data, inhas do Sagrado Coração de Jesus sagração das Familias, estando colo- "Ora, o que tenho notado de ai-
que teve a solemza-la. em todo o 2· Pratica e Benção do Santlssimo. cacto sobre o Altar o Livro de Ouro 1 gum tempo para cá, no terreno a que 

CONGRESSO EUCARISTICO DE FRIBURGO 
mundo, muitas e expresh1vas come-!· . 

7 
. com os nomes das Famillas Consa- aludo, é nma. pressa afanosa de tmnar 

morações. ,· ~1a - J?ia da Cruzada Euca- gradas. Benção do Santíssimo. dianteiras e ec,,p/icar os acontecimen-
Na arquidiocese de São Paulo, que 1!8tica Infantil.,. (No domingo ante-

1 
tos. Urna verdadeira corre1~a para 

foi no Brasil O berço do Apostolado nor, dia 3, às fo horas, grande con- 4s 23 horas, solene Hora Santa, pro,·ar que um fato é concreto. que 
da' Oração, ;ntre nós fundado prl- centr~çáo de Cruzadas no Patio ~o em Santa Ifigen~a. Concentração, n<'nhum jogo desmoralizante O prE!· 
melramente em Itu, PJ!lO Padre Bar- Coleg10 São Luls)~ De m_anhã: M1s- Missa ~ Co~unhao Geral dos Ho• judica e que os motivos ou princi-

Conforme esta folha noticiou ha 
tempo, realizar-se-á no dia 23 de.' maio 
p. f., o Congresso Eucaristico Dio
cesano de Nova Friburgo. 

Esse Cci:ngresso, quA se realizará 
por iniciativa do Revmo. Sr. Pe. 
José A. Teixeira, Vigario daquela lo
calidade, e Presidente da Comissão 
Central organizadora, o com o au:xi• 
lio do Revmo. Sr. Pe. Cesar Daine
se, S. J., vice-presidente da Com is· 
eão. obedecerá o seguinte programa: 

Dia 23 de maio - Dia do "Jubi, 
leu Sacerdotal" do nosso Vigario, R. 
P. José A. Teixeira. 

De manhã: Missa Jubilar de Sua 
· Revdma. com Comunhão Geral das 
Associações paroquais e fieis. A' tar, 
de: manifestação popular ao festejado 

7 DIAS EM R(VISin 
, (Conclusão da l.a pag.) 

como por exemplo de que cm cer· 
tos calabouços os presos chegavàn1 a 
morrer pelo mau tratamento, 

Assim, a •manifestação a-o Prof. 
Favéro assumiu um carater de la· 
rnenta el difamação <1e pessoas que 
deveriam ter sua reputação a sal
vo de acusações desta natureza. • 

·~specialmente o sr, Acacio No· 
tueira, cujo nome não pode ser dis· 
sociado d;, quanto diga 1·espeito ao 
pa~sado da Peniten<•iaria, e que já 
não é dos vivos, teve seu nome en· · 
volvido por essas acusações. 
· Nenhuma defesa é necessalfa, Mas 

pena, (ll!!il a acusas~ tenhí!, _ _,.i..,~ fti> 

""" 

e recepção das altu autoridades ecle
siásticas civis e militares que virão 
tomar parta no Congresso. 

Dia 24 de maio. - Abérturá do 
Congresso Eucarístico. Solene Ponti• 
ficai no altar-monumento dll Praça do 
Congresso, Recepção dos Congressis-· 
tas. A' noite: deslumbrante procissão 
luminosa até a Praça do Congresso, 
onde será realizada a Primeira Sessão 
Solene. Saudação ao Episcopado e 
as Autoridades. Tese •obre o Cente
nario do Apostolado da Oração. Coro 
falado. Conclusões. 

Dia 2-5 de maio - Dia das Crian• 
ças. De manhã1 Missa e ComUJ1hão 
Geral das Crianças e dos AlWlOS dos 
Estabelecimentos de Ensino de Fribur
go. DI> tarde: mimifestatão aos visi'. 
tantes. De nnlte: Segunda Sessão So· 
Iene na Praça do Congresso. Tese ao· 
bre a Familia Cristã. Chro falado e 
Aclamações. 

Dia 26 ..le maio - Dià das Senho· 
ras. De manhã: Missa e Comunhão 
Geral das Senhoras. De tarde: mani· 
festação do operariado íriburguense. 
De noite: Terceira Sessão Solene do 

Congr.,sso. Tese sobre a Igreja Cato
lica. Coro falado e conclusões. 

A' meia noite - Missa Campal dos 
liomen• na Praça do Congresso, com 
Comunhão Pascal dos homens de Fri
burgd. 

Dia 2 7 de · maio - Encerramento 
do Congresso, De manhã: Pontifical 
na Praça do Congresso, De tarde: 
Procissão Triunfal. Conclusões finais. 
DespedldM. 

A comissão tem trabalhado intensa· 
mente, distribuindo belo• cartazes e 
distintivos. Já foi providenciado tam• 
bem o hino do Congresso Eucarístico. 

Todos os pedidos , de informação so
bre o assunto devem ser dirigidos ao 
Secretariado do Congresso, R. Mon
_ senhor Morenda, S1, Nova Friburi:o, 
Estado do Rio. 

o Vaticano. desmente qual
quer aproximaºão com a 

União sovietica 
O SR. FLYNN, ENVIADO DOS EE 

tolomeu Tadel, as comemorações es- sa e Comunhão das Crianças. Te- roens a meia ,noite e mela. pios são absolutamente elevados. 
tendem-se por todo um ano _ 0 'm~ ~~ Confe_rencias: "A Cruza-! Dia l_O - Domingo de manhã, "O episoclio dramatico de Pinda e a 
Ano Centenario do Apostolado: de da , A noite. Ladainhas do_ sa- Missa e Comunhão Geral do Apos- operação feitct cm Santana. nesta Ca
junho de 1944 a junho de 1945, 1 grado Coração de Jesus. Pratica e. tolado e de todas as Associações. A pital, qne mrec.em evidentemente de 

Aproximando-se agora 
O 

encerra- Benção do Santlssimo. l t~r<:e, ás 15 horas, s?lenissima pro- sentido, são a prova do que afir-
- Dia 8 - Festa do Apostolado - c1ssao com o Sant!ss1mo Sacramen- mo. 

mento d~s piedosas comeraooes, o De manhã, Missa e Comunhão Ge-, to, que sairá da Catedral nova, á "Revistas, jornais, comentaristas 
~xmo. Sr. Asceblspo Metropolitano ral do Apostolado. Durante o dia Praça. da Sé, percorrendo it!nerarlo se multiplicaram em concerto; ·" 
ja apr?vou e abençou o programa Exposição do Eantissimo sacramen- do costume e voltará á mesma Pra- curiosidade pública se embeiçou pelo 
1·:spect1vo e que constará da realiza-! to. Temas das Conferencias: "0 ça da Sé, onde á chegada haverá mistérii.; o espírito sectário se er-
çao de um grande. Congresso <;lo Apostolado da Aração" A noite La- "T D ,, B - d S ti i gueu e as discussões pegaram fogo, 
Apostolado da ºraçaº 

• , e eum e_ ençao o an ss mo. lt d 1 ·1.· • 
• · dainhas do Sagrado Coração v de A esta procissão deverão compare- exa an o, com eg1 1ma razao, o_s au-

Nao se faz mister encarecer a lm- Jesus. Pratica, ato de reparação do cer t d O C t P . 1 tores ocultos .da pagodeira. 
portancia de que o mesmo se reves- 0 os s el_l ros aroqma s, com "Não faltaram explicações, de ca-
te. O programa organizado é sim- ---------------- as suas bandelr~s ou eStandªrtes. tedra, pondo em termo com "facili• 
pies porém essencialmente piedoso FALECIMENTO - Com exceçao da Missa e Co- dade assombrosa", tudo 11uanto se 
de 'torma que deve contar com~ munh~ á mela. n~itê e mela e d:l. publicara e assinara ao redor de 
apoio e a colaboração entuslast!ca sol~nlsslllla procissao, todos os de- um apendice. 
de todos os Centros do Apostolado, O laicato católico de S. Paulo mais atos do programa. serão reali- "0 rastilho da publicidade se aoon-
asslm como dos catollcos em geral. perdeu na semana finda um. de za~os. nas Matrizes, Cape_las e C~- dera em torno de pessoas que não 

seus valiosos ele11lentos, con1 o leg10s Aos Revmos Vigar o ou D · · Os referidos Centros já. iniciaram ret · , · ~ s 1• se conheciam. A t6 meMno os 1orn.a-.s 
Intensa propaganda entre seus asso- falecimento do Pr. Agulnalclo Ri- ores e facult~do ampliarem esse 

beiro, vitima de tnn acidente de programa se assim entenderem p 
ciaãos e nas respectivas paroquias, r ' . _ ' a-
igrejas e colegios, de forma que to- transito. a O seu ,mamr brilho. 
do o São Paulo catol!co celebre com Congregado Mariano antigo, Será- P1esldente de Honra do Con-
fervor e entusiasmo, o encerra'.men- prestou relevantes serviços ao gresso o Exmo. Sr. D. Carlos C~r
to das festas centenarlas. apostolado entre os Jovens, desde melo de Va~concelos Mota, Arceb1s-

os albores do movimento mal'iano po Metropolitano, e Presidente efe-
AS SOLENIDADES I entre nós, tendo ainda mllitado tivo, Monsenhor José Maria Mon-

E' o seguinte o programa execu- no. Centro Dom '7lta1 e em outra$ te!ro, Vigario Geral da Arqu!dlo-
tado de 6 a 10 de junho proxlmo. agremja.ções. cese. 

BOM LIVRO . 
C>TIMO AMl~cf 

centro Frederico ozanam 
UU., NÃO E' NENHUM INTERME· 

DIARIO OA SANTA SE' EM 

Informes pu~l?c~~~u por agencias o B. R A s D A N o V A e A T E D R A L Com inteiro apoio do· Exmo. . e noticiosas Internacionais sobre a mi•· . · · . 
Revmo. Sr. D. ldilio José Soares, são de Edward J. Flynn em Moscou, 

A • 
Bispo Diocesano, 0 Centro Frederico que, segundo as mesmas· agendas, se- A resveito das obras da nova 
Ozanam, de ·iantos, levará a efeito ria observada com "entusiasmo" pelo 
uma série dé conférencias nos dias 25, Vaticano, obrigou aos clrculos vatica- Catedral, a Curia. Metro.polltana 

publicou o aviso seguinte, sob n.o 
26 e 2 7 do corrente, ás _ 20,30 b~as, nos a declararem que não se tem <1qui 5 3: 
no salão nobre da Sociedade Humanl- Informação alguma acerca da viagem 
taria dos Empregados no Comercio, da do sr. Flynn, em consequencia do que. "Aos Revdos. Parocos, Vlgarlos 
mesma cidade, as quais serão proferi- si! ignota tambem as r11Zões ciue mo· e Capelães ºrdena O Exmo. e 
das pelos Srs. Drs. Pllnio Corrêa de dvaram sua .missão. Revmo. Sr. Arceblsl)o Metropollta-
Oliveira. Carlos de M'.oraes Andrade e ' no que por ocasl~·o da Missa paro-
Jooé Carlos de MaHba Noguêlra, ~és• l N, da_ R. - O sr·. Flynn, oriund~ qulal dos primeiros domingos de 
pectivamente, sobre "A inquisição • de New York, era intimo amigo do pre, . cada. mês, enqua_nto durarem as 
sua epoca", "A verdade sçbre a itt~ sidénte ,oo·aevelt, ". qu_ em acomp_--ª~ 1 fest.as _comemor_ ativas ,10_ bl-cente
quisl~ão'' e "A fil:ell e g lml.t!mt. wio nhou em au_a viaiem ·a :Y'al~, ~ ,tàll , narlo da ,:creacão do ~lspado d~ s. 
ieIW''~~ · · · · tiid&IMI (1 r,!2~9.1,1~ , l:'ª'ulo, len,brero iaos f1él!3 a 01,mga-

c;;ão de ordem não s6 religiosa, 
mas atê pa.trlotlca, que lhes In
cumbe de auxillare1n com genero
sos donativos os trabalhos de 
construcão da nova. Catedral da 
Arquidiocese. Serâ um dos melho
res e mais eficazes meios de come• 
morar-se o faustoso acontecimen
to. da criação da Diocese o prepn.
rár-se o seu templo mâ:dmo para 
nele se poder cantar a ·2 5 de :la.nei• 
ro. de 1954 o (!;e·: De'bm de acâo de 
graças· pet~ · 4,o centena.rio da. ·tun• 

dação da gloriosa metl·opole pau
lopolitana. 

Aos domingos e dias santifica
dos, a.s 9 horas, é eelebr~.cla a San• 
ta 11:Ilssa na Cripta e, em segulfüt, 
permitida a, visitação publica às 
inumeras e artisticas · nhras en1 
ca.ntarla, já concluldas, da Cate
dral. 

De ordem de S. Excia. Revma. 
São Paulo, ·10 de abril de 19 lõ. 
Conego Pa_ulo_ Rollm Loureii;o, l 

. Chanceler do Arce1Jisva.do ... 

1tUA ffl!ADOR, FElcJÓ. 1Ó8 

O catolicismo na amisaoe 
franco-irlandesa 

Jean Riviére, novo Ministro da 
França na Irlanda, prom~teu _qué far~ 
conhecer mais a fundo ao povo irlan· 
des, as tradições cato1ic~s que inspi ... 
ran1 a França. O diplomata formulou 
sua promes!)a durante sua primeira 
conferencia á imprensa. 

O diplomata frances disse que Está 
profundamente interessado em intensi~ 
ficar aa relações entre a Irlanda -e a 
França, recordando que a 2.miza<le enp 
tre ambas as nf!ções ''é urna das mais 
antigas da Europa". 

Expressou a esperança ae relaciof'lar
se de pronto com os gra:ndet lid~res 
catolicos da Irlanda. 



São Paulo, 13 de Abril de 1945 

PROJETO OE _ lf l CUBANO, CONTRARIO 

AO ENSINO PRIVADO 

Os comunistas cubanos pretendem 
ensino abafar a liberdade de 

Num discurso pronunciado durante 
uma reunião muito concorrida Organi .. 
zada pela Associação de Catolicos An
glo-Polacos, o Primaz da Inglaterra e 
do Pais de Gales afirmou que os go
vernantes das potenciai~ ocidentais, ao 
decidir em Yalta a questão polaca, ce· 
deram ante a obstinação de Stalin; 
confessou a seu auditorio a ºverdade 
brutal,. de que ao sr. Roosevelt e ao 
sr. Chnrchill não restava outra alter-

Não depositeis vossa esperança nos 
príncipes desse Mundo. A Polonia tem 
uma · Rainha, Maria, que é consolado
ra dos aflitos e é o auxilio dos cris-

tãos. Nessa hora de aflição fazei com 
que a Polonia Cristã deposite sua 
confiança n'Ela, e em seu Divino Fi
lho'\ concluiu Mons. Griffin. 

Mons. Vitor Mazzei eleito 
Vigario Capitular de Gafe

landia 
Logo após o sE>pultamento do Exmo. 

Sr. D. Henrique Mourão, ocor
rido dia 4 próximo passado, rcunirarn• 
se no Consistorio da Catedral de Ca
felandia, os Revmos. Padres Consul 
tores Diocesanc e realizaram a elei
ção do Vigario Capitular. Foi •leito ., 
Exmo. e Revmo. Mons. Vítor Ribei
ro Mazzei, que vinha exercendo ? 

cargo de Vigarío Geral da Diocese. 
Logo a seguir S. Excia. Revma to
mou posse diante do altar-mor da Ca
tedral, assistindo a cerimonia todo n 
Rvmo. Clero. 

De tudo foi lavrada ata e Rssina da 
por todos os Rvmos. Padres e autori· 
dade, presentes. 

nativa que a de aceitar a solução pro-- RAMALHETE DE p· R o D I G I o s posta pela Russia ou dar os priméiros . . . 
passos para a rutura da Grande Alian-
ça até o estado de guerra entre as de-
mocracias e 1'1 URSS. 

José 
"Poderiam romper a cooperação das r 

Nações Unidas. Antes de condena-los 
por não haverem querido pagar esse 
preço, devemos em justiça reconhecer 
que, de fato, a Polonia foi sacrifica-
da. Antes que a desilusão se conver· Terminara a missão de l\íoyá. 
ta em ira, a ira em amargura, deve• Muitos vieram de bem longe P<I.·· 

f ra assistir á pregação e todos se ha-
mos en rentar as realidades da trage- viam confessado. 
dia rusos.polaca. 

O Pe.· Claret, satisfeito, assim se 
Todo homem l)onesto reconhece que despediu dêles: 

não haveria disputa, nem motivo de · 
queixa, se a Polonia .só tivesse que se ~ Meus filhos, esto~ cont,?:nte con-
cntender com,...as democracias ociden-- vosco. Tereis o prêmio rio CE:U •.. 

tais. O fato é que o Marechal Stalin mas, além disso, em nome de lle11s 
>!ião qulz render-se ante os argumentos vos anuncio unia colheita abundHnLe. 
persuasivos de, seus colegas britanicos Estavam nos 'dias cta sementeita e 
e estadunidenses. quando chegou o tempo de colhêr os 

Parece que na Russia não existe a frutos, ?s velhos afirmavam nunra 
palavra conciliação. Sempre que 05 terem visto colheita tão bela e rica 
governantes democráticos negociam l como aquela. 

. com o Marechal são eles, e nunca ele, 
quem têm que ceder. Em Arucas a Igreja espaçosa era 

PE. ROBERT 1. GANNON 
• 

Matos, C. M. F. 
pequcua demais p[l.ra conter a ;,11.11-
tidão. 

Revelou-se Iog-o: a. missão será na 
praça e á noite: cada qual deve tra
zer o seu Iampeão. 

Numa dessas noites, de súbito, so
prou um vento mish .. 'rioso. Apaga
ram-se ct~ luzes e mão invisível ar
rancon violentamente a~ lanternas a 
seus donos, atirando-as com força no 
chão. 

O p,:,vo comrçou a r..lYoroçar~se no 
meio d'a escurid~o e a lamentar a 
perda do seu Iam neão. 

Mas o Pc. Clar~t sosseg-,m-os lú-

go: ~- ' . 
- N ao se cspnntcm. F 01 o dt•1:H1-

nio que apag-ou os lamp~.ões. Nenhum 
só está qucbraào; p2ra issl) 0 de
monio não tinha permi~'-;{10 dP D•·us. 

Fôra apenas um a~)dente eng·ra
çado. 

LEGIONARIO 

A HUMILDADE CAMINHO DA GRACA 
Uma pagina da "Humildade Cristã" do Padre Cathrein 

Nt'etzsche, o ".Super---ho1nem··, che• 
g·a. a dizer estas blasfemas pala• 
Yras: "Orar é uma fraqueza'~ · pa• 
ra aquele <JUe estil. de posse da sua 
conscicncia (28), 

O' louca. soberba!° O miseravel 
pó que· Deus tirou do nada. e inces
:,ante1nente conserva, levanta-se 
orgulhosamente contra Ele e di3 
co1n insolencia: '-Não preciso da 
·vós; é insensatez e fraqueza o 
dobrar-Vos o joelho e expor-Voe 
minhas necessidades para obter 
auxilio!· .Com rasão se podia aqut 
exclan1ar: - "Por que te ·e11soüer .. 
beces, tu que és pó e cinza?" (29) 

Que responderao um dia este• 
solJerbos filosoros, quando apare, 
cerem tremendo no tribunal divi· 
no? Ousarão. ainda álardear a sua 
grandeza? Ficarão mudos, como 
o homem do E,,angelho que apare
ceu no bànguete sem as vestes 
nupciais, e por ordem do rei foi 
lançado nas tievas exteriores. 
"Depôs o trono os poderosos" (30) 
(os soberbos). 

Pregando e Martelando ••• 

Pe. Ascanio Brandão 

A IGREJA E A POLITICA 
Agora, as agitações da politica ai estão numa efervescencia cada 

dia maior, e, como é natural, o ambiente se presta a toda sorte de 
confusões. Fala-se em eleições, candidatos e partidos; as entrevistas 
jornalisticas p.t91iferam, os comidos e discursos e as belas e sonoras 
frases do liberalismo, e os lugares comuns, os chavões literarios de 
orador popular, tudo is~o adormecido ha bem uma dezena de ano,, 
volta nó momento e com entusiasmo e eu diria com ardoi:es da Furia. 
E' bom, é oportuno e necessario lembrar aos nossos catolicos algumas 
verdades. 

Num pais de maioria catolica e onde a Igreja exerce uma influen-
cia extraordinaria no campo espiritual, e portanto na formação das 
consciencias, natgralmente os políticos aspiram na hora dos pleitos 
eleitorais, as simpatias dos catoJicos. Ninguem os pode censurar por 
isto, Todavia, repito, é mister recordar algumas verdades. 

Politica, no sentido nobre do vocabulo é a arte de governar. A 
palavra infelizmente é destas que aos poucos se degeneram a ponto 
de só as entendermos na acepção pejorativa. Politica tomou•se sino
nimo de politicagem ou de politicalha, de partidarismo. S. S. Pio XI 
num discurso em ·6 de Abril de 1934 ás Ligas Femininas Catolicas 
procui:ou explicar o que se deve entender e pensar de "politica". "Po. 
Jítica 1 diz o saudoso Pontífice não é do partido, a do dia~ a do mo
mento. A Ação Cato}ica, não tem necessidade de SA meter por estes 
caminhos. Ha uma outra Politica do bem comum, a verdadeira ·po
litica, a que tem em vista a solicitude e o trabalho em procurar os 
bens que não podem faltat a nintuem, como a santidade da familia~ 
a santidade da educação, os direitos da ltreia. os direitos da conscien
cia, os direitos de Deus. São estes bens de tal natureza que não de· 
vem lo..lta.r e constituem a base de todos os demais bena e ptosperi
da.des. Pois bem, si tudo isto é 1'0litica, faremos sempre política e 
seremos os primeiros a faze-la; e será esfa em verdade~ a verdadeira 
politica.. H a certas palavras que frequentemente vem a siAnificar o 
contrario do que deveriam dizer. Politica é uma delas. Etimologica
mente sianifica "polis", a cidadeJ a republica, não a forma de to· 
verno; ma~ a coisa publi~a, o conjunto das coisas publicas - a "po
li~" grega, a "civitas" latina, os cidadãos, Corpos e almas e tudo quan• 

'to é essencial á vida e aos bens dos mesmos cidadãos .. Politics quer 
dizer portanto, sigo bene/ico para todos, mas na pratica, erroneamen .. 
te significa correntes partidarias, 1nteresses de partidos, precisamente 
o contrario do que deve siAnificar", 

Ai está .nas palavras sinceras,- claras e intuitivas de Pio XI a 
definição da política. Perguntam-nos sempre: a Igreja pode e deve in
teressar-se pela politica? 

' Distihguamos sempre: - política partidaria de interesses de fac
ções, não , Política de interesse pela coisa publicª, pelos bens da "Po .. 
lis'', da "civitas'', bens espirituais e temporais ligados ao. bem da 
familia e da sociedade, e da Igreja, sim. 

A Igreja é sempre o equilibrio entre os excessos. Não admite e 
nem se imiscui na politica par,tidaria simplesmente pura fazer po
litica de politicagem. Política por politica, como arte pela arte. Si 
em casos exc~pcionais admite ou incentiva a formaçoã de partidos 
catolicos, não ê tão só questão partidaria, mas para a defesa dos prin
cipios e dos bens espiritual e temporal da cidade cristã. 

A politica da Igreja é a da salvação das almas, e toda finalista, 
olha para a eternidade. Eis porque é um erro o do liberalismo afirmar 
_! "a Igreja nada tem a ver com 4 politica., ha de 8e desinteressar 
a.bsolr,,.tamente da política". Não é possivel. Seria deJ;i1:1.teressar_-s_e 
do bem espiritual de seus filhos tantas vezes em jogo no governo 
dos cidadãos. 

Falando da Ação Catolica que é ação da Igreja, diz o Cardeal Gas
parri· ''Si é necessario descer ao campo economico e social, tocando 
em questões politicas, a Igreja não o fará sinão em atenção aos in• 
teresses sobrenaturais e á elevação moral e religiosa dos individuas e 
dos povos" ( Carta" do Cardeal Gasparri aos Ordinarios da ltalia -
1922) . Eis ai pois como, quando e em que condições a Igreja pode e 
deve se interessar e inteI'Vir na Politica. 

A Igreja é uma sociedade perfeita e superior a toda sociedarle 
humana. Não, •pode se enfeudar a um partido, a uma forma de go ... 
verno. E' indiferente a toda e qualquer forma de governo contanto 
que esta saiba respeitar os seus direitos e a sacratíssima liberdade de 
seus filhos, resp.eite a religião e a disciplina cristã dos costumes. 
Pois si tal é a Igreja, os· catolicos têm o dever de imita-Ia, e jamais 
compromete-la em questões e questiunculas partidarias. 

~ Cada um pode conservar suas idéas politicas e simpatias pes
soais por esta ou aquela· forma de· governo, por este ou aquele can
didato; a Igreja respeita o genio, a tradição, as instituições e os go-. 
verno:; de cada povo. 

·Nada impede á Igreja, diz Leão XII!, aprovar o regime de um 
ou diversos, contanto seja o governo justo e aplicado ao bem comum. 
E tambem não é interdito a nenhum povo procurar a forma política 
Que i:nelhor se adapte ao seu genio p·roprio ou ás suas tradições e cos--
tumes'' ("Diutumum'') _. 

Ora, em "fàce _déstes principias, nenhum catolico pode ímprudente
mente tomar a sua propria opinião. politica pela opinião da Igreja ou 
ter a pretensão de falar êffl nome da Igreja e dos catolicos em ques• 
t9es partídarias. A ultima pala-vra vení dO mais alto, daqueles que· 
pelo Espírito Santo regem e governam a Igreja de Cristo. 

A opinião pessoal ou a simpatia de' um catolico nunca foi nem É 
o pensamento dos catolicos. Certa j~prensa nOfisà, ignorante destes 
principios anda pot ài já a explorar e Vociferar nesta hora de con· 
fusão: - os catolicos éstão divididos, a ltreja. no Brasil, está por 
este ou aquele candidato! 

Calma! Prudencia! Criterio! 
Cada um guarde as suas simpatias po~ 'tal ou tal futuro, prova. 

vel. ou certo pretendente a curul presidencial, mas fale em seu J)ro
prio nome, e ninguem venha nos dizer que opiniões de dois catolicos, 
por exemplo sejam duas opiniões do catolicismo nacio~al. Nada de 
conf_usões, por favor! A hora é gravet e nós catolicos, disciplinado,, 
prudentes, e obedientes ouçamos só a voz de quem nos pode dar a 
ultima palavra: - nosso Episcopado, 

Morre em Manila o segundo · corres. 
pondente de Noticias Catolicas 

O capitão Manuel .Colayco, escri
tor catolico filipino, morreu he
roicamente na batalha pela liber
ta.~ào de Manila. Este é o segundo 
corr<cspondente de Noticias Catoli
cas, que n1orre no campo de bata
lha. Po.uco antes de expirar de
clarou: ".Creio que por fitn. 1nere• 
ci a maior honra que s.e pode, con
ceder a um soldado: inorrer pela 
Patria''. 

O capitão Colayco era membro 
de unia unidade de g·uerrilheiros 
filipinos. Logo após a ocupação 
de Manila, foi ferido quando to
mava parte no assalto à Universi
dade de Santo 'l'omaz, que tinha si
.do convertida pelos japoneses em 
prisão. 

Los-o a seguir. uma g-ranacJa ja-· 
ponesa veiou expl0dir em seu 
"jeep". Co1n estes novos ferimen
tos, o capitão Colayco veiu a fale
cer algumas horas depois. 

Antes da. guerra. -o capitã.o Colay
co dirigia o jornal ·oatolico de Ma
nila, "·'.!'he Commonweal"; era ao 
mesmo tempo correspondente do 
'
1News Service" e de ~'Noticias Ca
tolicas". Dirigente da. Ação Cato
lica, foi nomeado tenente no mi
cio da guerra e participou da luta 
em Bataan. 

Sua. morte sob.reveiu, oito meses 
depois do falecimento do Capel[o 
Militar Pe. Stanislau Peter .Tar
gosz, das Forcas Armadas Polo
nesas e ta.mbem correspondente de 
"Noticias Catolicas". O Revmo. 
Pe. Stanislau faleceu, abatido por 
uma rajada de metralhadora quan

. do administrava os ultimes sacra-

Hora Santa das empregadas 
domes1icas 

mentos a um soldado polonês, no 
"frontn italiano. 

Varios correspondentes de "No
ticias Catolicas" sofreram prisão e 
maus tratos. São os seguintes: Dr. 
Frederic Funder, diretor do Reieh
pert e correspondente de "Noticia~ 
Catolicas", foi internado pelos na
zistas, durante 18 meses, apesar da. 
sua idade avança.da, O Revmo. p.,, 
Antonio Coppens, S. J., correspon
dente belga de "Noticias Catoli
cas", fugiu da Belglca. durante· a 
invasão; ocultou-se na França du
rante todo o período da ocupação 
nazista. Martial Massianl, corres
pondente em Paris, suspendeu sua~ 
atividades, para. não se sul>meter 
às autoridades alemãs. 

A situação da Lituania 
A Lituania durante esta guerra já 

está suportanto a terceira ocupação: 
Em 1940 foi ocupada pela União So
vietice. Mais tarde, quando come!;OU 
a guerra entre a Alemanha e Russia, 
em 1941, pela Alemanha; e em 1944 
outra vez pela União Sovietica. 

Em 1940 a Lituania foi incorporada 
á União Sovietice contra vontade do 
povo, porque a nação não podia livre
mente se éeflnir. Esta ocupação niío 
foi reconhecida pelas nações aliadas. 

Aos 4 de março do ano corrente o 
Departamento do Estado de Wasbln.' 
gton oficialmente declarou que a Ame· 
rica dq Norte não reconhecia a ocupa
ção dos paizes balticos pelos russos. 

As noticias recem-chegadas e de 
fontes fidedignas são bastante alar
mantes. Os russos continuam perse
guindo e exterminando o povo litua
no. Os Bispos e Padres foram presos 
pelos al<!mães, ou pelos russos. O Bis
po de Kaisedorys, Mons. T. Mattilio
nis, martirizado em um campo de: con
centração na Russia. E' severamentl 
proibido . o ensino religioso em todõ! 
as escolas. Substitui-o a educação co 
_munista; Nem ,nas igrejas se ·pod! 
ensinar cateci,mo ás crianças. Todcl 
os seminarioo foram fechados, AI 
classes cultas forain transportada! 
para o interior da Russia nos campd 
de concentração, para trabalhos força' 
dos. Setecentos mil lituanos fugirarl 
ou foram transportados para a Alema• 
nha. Entre eles o Arcebispo df 
Kaunas. 

A Lit11ania sofreu e sofre o terrol 
infernal, tanto da parte dos alemãe~ 
quanto dos russos, Fim deste terro· 
rismo é · a aniquilação do povo pari 
que jamais resurja e ;t._ituani:l' livro 1 
independ~ntt. 

• 

\ 
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A todos os Nossos Veneraveis 

O LE~'ílNARIO 
oferece hoje a seus leitores a Enci
clica "Inscl'utabLii Dei'l, a primeira 
da longa e brilhante serie de Enci
c!icas escritas pelo imortal l'ontifi
ci, L~ão XIII. Esse documento, de 
11ue .se comemora mais um aniversa· 
rio no p1·oxímo dia 21. versa um 
assunto d<- grande atualidade: as 
c~)nsequencias do dcspreso e esque
cimento da autoridade da Igreja. 
}Jasta isso para que se· compreenda. 
J1! -~~,que esta folha, sempre desejosa 
~k pT'opagar os escritos pontificios. 
J 1dgou oportuno transcreve-1:o'"· 

JJENÇiiO APOS'l'OLICA 

Logo <1ue fomos eleva.dos por se. 
r.l'eto ~onselho de Deus, posto que 
som o merecermos, à suprema d1g
nidade Apostolica, sentimos vivis
~imo dcsej oe quasi neCessidade de 
Nos dirigirmos a Vós, não só pa-
1·a patentearmos os sentitnos- tle 
Nosso intimo afeto, mas ainda- pa
ra. eumprir1nos a obrigaç:ão que' 
rsos foi confiada pela Divindade;· 
il~ Vos lmpelld, visto que partici
pais da Nossa solicitude, a susten, 
ta.rJ juntamente Conos1no1 ai luta 
continua em prol da Igreja de Deus 
e da salvação das almàs. 

Contudo, desde os primeiros dias 
do Nosso Pontificado apresenta-se· 
Nos à vista o triste espetaculo· dos 
males que por toda a oarte· afll· 
g;em o genéro h'Uman·o: a· tão cotn·. 
pl<eta subversão dos princÍpios, dos· 
quais como alicerces, se levantou 
a ordem social: a- ousadia de todos 
os genios intolerantes para comJ 
toda a legitima sujeição, o peren" 
fomento das dlscordias, origem de 
concflitoa internos e guerras 
cr-ue1s e sangrentas: Q despre·zo de 
todas as leis da moral e justlga; o 
insaclavcl d~sejo dos bens eteme
ros e o desore~o dos AtArnos, le
varlos até à insanla que tão amiu
dadas vezes con<lu~ muitos infeli• 
z~s a. tentarem contr,a a vida• a 
inmprudente a.dmin1str~ção, a p

1

ro• 
digalidade, a malversa9ão dos fun .. 
dos Pttbllcos, assim como a· impru• 
dencia daqueles Que com engana~ 
dora perfídia querem. sei' tidos por 
de!ensores da patria, da liberdad ... 
e de todo o direito; este completo 
mau-estar. enfim, que circula pelas 
fibras mais tntimas da sociedade 
lntmana, a inquieta e· ameaqa ar• 
rasta-la a um. horrorosa catastro
!e. 

Pelo que estamos convencidos ª" 
que est,;,s males têm a sua causa 
principal no desprezo e esqueci· 
ménto da santa \e augusta autor!• 
dade da Igreja, que governa o ge •. 
nero humano em nome de Deus, e 
que constituo a garantia e o apolo 
de toda a legitima autoridade. As· 
sim o compreenderam cabalmente 
os inimigos da ordem publica, e 
eis aqui a 1·azão por que pensaram 
nada sel' ma.is conveniente' para 
minar os alicerces sociais que ata 
ear violentamente a, Igre~a d<r 
Deus, faze-la odiosa. e abom!na
vel por melo de vergonhasas ca-
iHDias, decladanro-a inimiga da 
verdadeira civillzação, afrouxar a 
sua força e sua autot'idade com fe• 
r'.>ias sempre nov·às, e· abater o su
premo podet- d<> Pontlfice romà.no 
que é na. terra o guarda e defenso; 
rlas regras imuta:veis do bom e do 
justo_ Da!, pois; derivam essas 
leis que a.balam a divina constitui
ção da Igreja catollca,e cuja pro
mulgação temos hoje a depforar na 
maior parte dos pa!ses: daqui pro
eedem o desprestigio do poder 
ecleslastlmo, os obstaculos opostos 
ao exerclclo do mlnister!o eclesras
tico, destruição das ordens rellg!o
sas o a. confiseação e venda .em 
hasta Publica dos bens que s·ervlam 
J;lara a sustentação dos mlnls
tros da Igroja e do~ Pobres, consa
gradas à earidade e ll.beneficencla 
subtraindo à saiu tar direção d~ 
Igreja; dal, 1 enfim, essa liberdade 
desenfreada. e perversa de, tudo en• 
sinar e tudo publicar,. quando, pe• 
lo contrario, se viola e se coarta 
por todos os modos o direito da 
lgrejà, de instruir e educar a mo
cidade. E 1st otambem tiveram em 
conta ao opederar-se do dom!nlo 
temporal que a Providencia divl
lla havia concedido, jê. ha longoa 
seculos, a.o Pontlfice romano, afim 
de que pudesse usar livremente, e 
sem oblstaculo algum, para <!ter
na. salvação dos povos, do poder 
que Jesus Cristo lho havia confe• 
:rido. 

Quisermos recordar-vos este fu
nesto cumulo de males, Veneraveis 
Irmãos. não vara aumentar em 
;vossos corações a tristeza que esta 
lamentavcl situação Vos Infunde 
no animo, mas para que Vos seja 
cnmvletamente conhecido até que· 
ponto e;rav!ss!mo chegaram as cau
iias· que devem ser obleto do No.rso 
mtnisterlo e do Nosso zelo, 
a com quanto empenho Nos deve
mos dedicar 11, defesa e am})aro, 
com todas as Nossas forças, da 
lr;reja. de Cristo e da dignidade 
i:}esta Sé Apostolica, atacada espe
cialmente nos autais tempos ca.
lamitosos com Indignas ea.lunlas. 

E' bem claro e evidente, Venera.
;ve!s Irmãos, que a causa. da clvl
i:io t'~ nã.o se apoiar nos prlnclpios 
liza.çã.o não tem fundamento soli
tternos da verdade e nas leis imu
tavels do dll"eito e da. justlga, se· 
um a.mor sincero não unir as von
tades dos homens e n:l.o fixar a. 
(lista.nela e os motivos dos seus de
:veres rec!procos. Quem ousarâ 
pi'l-lo em duvida? Não foi a. Igrê• 
ja, que, ao pregar o Evangelho en• 
:tre naçõés, fez brilhar a luz da Ve1'
'.dade no mefo dos povos selvagens, 
embu!dos de su1>erstlções vergo• 
:nhosas, e que os levou ao co
nhecimento do divino Autor de to
,<las as eolsas e ao respeito para 
consimo mesmo? Não foi a Igre• 
;Ja que, fazendo por· uma vez desa• 
parecer a. calamidade da escràvi-
<lã.o, Velo lembrar aos· homens a, 
fügnldade da st!Q nob!lisslma na
tureza? Não foi a. [gre;ía que; 
ao desdobrar em todos os eontlns 
<la. · terra. o estandarte da red·en • 
tão, lnt1•oduz!u ou protégeu as 
eiencias e as artes, fundou e to• 
mou sob a. sua. proteção as fastl• 
tui(:ões de caridade destinadas a:o 
alivio de todos os !nfortunfos; e, 
procurando a cultura do genero 
huillll,no, tanto na. sociedade c·o
mo na familia, o arrancou da. sua 
miserla. e o adaptou a um 
modo de vire conforme com a dig
nidade e os destinos da sua natu• 
reza? Ee se· comprar a epoca em 
que vivemos, tão completa.mente 
l1 ostil a; religião e 11. Igreja de J e• 
sus Cristo, com os felizes tempos 
errt. que a Igreja. se· via venerada. 
como mãe, poder-se•ã, ptlÍo menos; 
ree3nheeer que esta. epoca:, repte
Ja de perturbagãÓ ~ muma:ir, ~e dt• 
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F'Jl\.lr.Jr.t 11<: # .... ~·. ~ .... ~r\ 
· Irmãos Patriarcas, Primazes, Arcebispos e 

LEÃO 
do orbe 

PAPA 
catolico, q.ue estão em paz e comunhão com~ Sé Apostolica 

sores S. Jost, patrono cch.:::;tc da 
Igreja, os sa 11 tvs tJri n ci peR Uos 
apostolos Pedro e Paulo, a cujo 
g·1·ande patrício entregamos a ~OB· 
sa. humilde pessoa. a ieraquia da 
lg!'eja e todos os servos do :Se
nhor. 

Além <listo, Yl\·amentc cle.seJa
rnos qu<? este dia. no qual se re
corda solenemente a. r.e~surreic;fio 
de .Jesus Cristn. seja para. V.ó8, eV-

n<'1·avcis Irmãos, o para todn; a. 
familia. C~ltólica, feliz, salutar o 
cheio de santo jubilo, e pedimos 

su!lii Cri~to. n l'nridndc de Deus e 
a t:oniunh·n~i\o do Es1,trito Santo 
!'SU.fnm com todo~ ,·ór, Veneraveis 
[rmãos. a quem a todos e a cada 
um ele per si, assim como aos que-

ridos filhos clero e povo da Vos
sa [gr<'ja. em ~t>stemunlro de es
nccial b(~nevolencia, como nuncio 
,1a proteção celeste, concedemo~ 

· ~o Deus clemenUssimo quo cmn o 
sang1ic do 0Crdeir<1 imaculado, com 
o qual foi sefada. a sentença da 
nossa condenação·, sejan1 la vad'as 
as culpag pr":.ttica:das e benigna
rnento mitigado o juizo a que elas 
nos . s1.1jei ta1n. com o m.aior afeto a bêncão apos~ 

Je- tólica., .\ J:.:r•u:a de 1''0:,,;so Seuho-r 

Dada <'111 J.;.nma na b:1-silira rle 
S. Pedro no di~ solene da Pas(·oa, 
21 de ahril do ;:nlo rh--, l 878, p1·i1nei
ro do Xosso PontUlcarlo. 

(l) 

(~) 

Leão XíJI, Papa 

Pro. 14, ~M. 
Ep .. 138; 111ias .,, atl l)larccl-

lbuuu, u, 1;;. 
(3) Ad Colo~:;;. !.!. 8. 

Instituto ~nnderno 
Fundado em 1917 
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O Melhor Ensino -·-
Pelo Menor Preço 

NOVA LINHA AÉREA 
Lll\IA, 13(R.) - A Panaír do Bra

sil vai estabelecer uma linl1a aêl'ea 
entre Benjamim Constante e Iqui
tos, com escala cm Pebas, em li
gação com a linha. que estabele
cerá a Pan Amet•ican Airways, e11-
tre Mia.mi e Buenos Aires, via 
[quitas, sô bre o rio Amazonas. 

O ulin istérlo ela Aeronàutica 
autorizou o referido tràfego, de 
de acôrclo con1 legisla.(;ão ent vi.;or. 
autol'!zac:ão esta qtte será válida 
por dois anos. 

Demitiram-se dois membros 
do govêrno rumeno 

BC:CARES'l', 13 (R.) - O minis
tro das Finanças, sr. Alimanestia• 
nu e o mini~tré> de A rmist1cto, sr. 
P..aclulC'scn, demitiram-se de seus 
cargos. Q novo ministro das F1i• 
nanças é o :'.Sr. Mircha, até agora. 
subsecretário de Estado do l\lin!s
t.ério das Finanças, O novo minis
tro pertence à. seção do ministro 
do Exterior, sr, Tatarescu, do Par• 
tido Liberal. 

O novo ministro do Armistrcio 4 
o sr, Mihall Obelmegeso, que per
tence ao Partido J<:s(juer/ltsta do 
primeiro 1ninistro, sr. Grosas. 

O "LELlONARJO" SIG. 
NIFICA BOA Ll'..l I UM 

E FORMAÇAQ .._, 
~ 



São Paulo, 15 de Abril âc 1943 J;EGTON A RJO -~-
FLORILEGIO CORDIMARIANO MELHORES PREÇOS 

E A MELHOR QUALIDADE 
os to aos verdadeiros limites da açi:io do 

to aos verdadeiros liimtes da ação do. 
Estado como promotor do bem co
mum. E neste sentido estaremos sem
pre prontos a colaborar com os pode
reo publicos na estruturação da nação 
brasileira, fazendo-a forte e respeitada. 
livra ao mesmo tempo dos dois maiores 
escolhos que hoje ameaçam a \iáu do 
Estado que são de um lado o ferrenho 

BODAS DE OURO SACERDOTAIS 

L - A EXEBPLO DO SA~TO 
l'ADUE: "Seguindo o exemplo de 
incontavieis Irmãos nossos no 
:r:piscopado, juJgan1os dulch,shun 
obrlgnçilo repetir o gesto pontifi
c;o, consagrado ao ltnaculado Co-, 
ra.çüo Je i'-Jaria todos o:::- fiéi:s cta 
nos::;;a amada Arquidiocese, para 
lltais protundameute fazer sentir· 
e compreender o s1g:n1fkado do 
devoto of-erecimcnto do Santo Pa
dre. Por tudo i.sso, resol ven1os es· 
colber o d,ia 2~ de agosto com da· 
ta. dessa Congregaç:ào, que quere
ntes celebrar com a n1aior soleni
dade. 

1!,.at.:n-.sc intcn.sa 1,ro1u1g;anda t•n
ra ~e obter u consagraçllo du8 fnj 
nlilias ao ln1nculndo Cornçi'Ulo tle 
!faria" (Da Pastoral de D. Anto· 
nio María B.arbier( Arcebispo de 
!llontevidéu, datada a 12 de julho 
de 19'3 sobre a Consagração ao 
Imaculado Coracão de Maria da· 
qllela Arquidiocese. ' 

2 - Q,UEIRA DIFUNDIR O MAIS 
l'OSSIVEL A EXOlt'l'AÇAO PON
'l'IFICIA: Com data de 18 de abril 
de ·1943 Sua Santidade Pio Xll 
lançou novo apelo ao mundo para 
se consagrara ao Imaculado Co• 
ração de i\Iarla, A esse respeito a 
J::xma. Nunciatura Apostolica do 
I;rasil recebeu o seguinte radio
grama d~ Sua Eminencia o Sr. 
Cardial Secretario de Estado do 
Vatkano, retransmitido ao Epis
c9pado através do Aviso n.o 6õ de 
2 de maio de 1943: "Osseryntorc 
Rorano" 1•ublicn carta pontificla -a 
n1im dirigida, 11ela qual o Santo 
J•adrc con,yidu Ordinurios prescrc
,. cre111 uova:s oruçõe~, e.speeiahuull• 
"te da:; cdnuçus, cou10 u1108 ante
rior.es, durante uruxhuo mês de 
ntnlo, _pel~s nec~Kid.udeN huu1ani
cl ade e obtencilo ju:sta paz, 111edlan-
1c recurso intercessfto SantiM.slnu, 
,·trge111. Le111bra guerra 1Ser con
"equencla rc,Jelçílo di.-Jno:, enslm1-
J11cntos, rcco111enda regrc:s,so reli-
1,;ilio e h.01u~8tldadc, exorta to111ur 
re.solu4.;iio vida n1~lhor confornaidu ... 
de Con,iagratào \Joraçfio de Mariu 
uugura virtuosu cri.stü paclflcd
~O. Q,uelra difundir mai,i po,,sivel 
cxortnçiio pontificia"'.• 

(Cardlal l\1aglione) 

3 - ItESPOSTA DA CURJA ME
rt,'ROPOLlTANA' DE l\'O\'A i'OllK: 
Nm seguida ao novo apelo do San
to Padre, de 18 de abril de 1943, a 
Curla de Nova. York, como teste
munho lrrevogavel de amor e obe
éliencia à Santa Sê, foi das pri
meiras a responder ao pedido pon
tiflcio, expedindo uma oportunls
sima Circular a todos os Parooos 
e Capelães d,- Arquidiocese, <la 
c1ual apraz-nos respigar para este 
l•'lorilegio Cordimariano os seguin
tes preciosos topicos; "Em co1nu~ 
nlca.ção que acabamos de receber 
1->or mel ode S. Emcia. o Cardlal 
Secretario de Sstado, ·sua San tida
de convida a todos os f!éi,s do Or
l,e a reunirem-se com Ele nas ora
ções do mês de maio. ' Como nos 
anos precedentes. Sua Santidade 
:Invocará o patroclnio de Nossa Se
nhora, de modo especial, durante 
o mês, pelas necessidades do ge
ncro humano e pela consecur,ão de 
:pma paz justa. 

Atendendo que a guerra ê uma 
conscquenc1a da repulsa aos ensl· 
:riamentos divinos, o Soberano Pon
tiiice recomenda a volta à rellglll.o 
e à lionest!da, e encarecidantente 
exorta a todos os catolicos a so 
consagrarem ao Cornçilo ln1nculn
i1lo de 1'-lal"ia co111 o pro110:dto de 
1melhornr sua vida" (Do Aviso da 
Curla. Metropolitana de Nova 
:York, de 21 de abril de 1943). 

4 - {'ENHO.R DE PAZ E SAL• 
:VAC-"-O, Sua .t,Jminencia. o Ca1·dial 
lilnsley, Primaz da h1glate1·ra, em 
Carta. Pastoral dirlgida ao$ seus 
diocesanos pouco antes do seu fa. 
lecimento, deixou consignadas es
tas memc,raveis palavras: "Todos 
deveriamos ver no Corac;;ão !ma· 
culado de Maria o sinal e a garan
tia da vitoria; o penhor seguro do 
triunfo e, da paz". 

5 - A ESP~RANCA DO SANTO 
PADRE NO l>ODJ~R ~ÍlSl!lftlCOlt• 
DIOS ODE I\IA·RlA, "0 Santo Pa
do tem toda. a esperan~a. na mise
ricordiosa intercessão da Santis
sima. Virgem para o apaziguamen 
to do conflito que ensanguenta o 
mundó. Pediu, por Isso, o concllr· 
so das crianças para. com a boa e 
poderoslsslma Mãe do Céu, Ficou 
multo comovido com a coinciden
cia das maravilhas da Fatima e 

Sobre os escombros da atual 
contla.;n.1,;ão, p1·ocu1·am oa estadls· 
tas lançar as bases do mundo <!e 
amanhã. As tenta.tivas de recom,· 
posiGão política dos povos se mul
tiplicam. Já tivemos a Carta do 
.Atlan tico, os princípios iirmados 
em Dumbarton Oaks e na confe-
1·encia' da. Crlml!la, Cogita-se ago-
1·a da conferencia de São Francis
co. Os balões do easalos jã soltos 
pa,·ecem indicar, porem, que de na
da. valeu a li,;il.o do i,,tual conflito 
ar111ado, pois os mesmos erros do 
passado se esgueiram nas entre· 
linhas dessa~ eon versações prell
)llinares. 

Assistimos, nos ultlmos tempos, 
a uma completa derrogaçã.o do dl
reito Internacional, fruto da clvl• 
lizagão catollca do Ocidente. E 
será imposs!vel uma reoon1posl
ção das relagões entre os povos, e 
serão baldados os esforgos no sen• 
tido de agrupar uma nova l:locie
dade das Nações, <1nquanto perdu
rar o divorcio entre o~ dirigentes 
da. politlca Internacional, movidos 
po1· Interesses vuramente terrenos, 
e o sentimento rell g·ioso dos 1>0-
vos, un!ca base possível para uma 
uniâ!' duradoura, 

E' o que nos ensina Taparell, 
em seu Curso de Direito Natural, 
livro velho de um 11eculo mas 
cujos luminosos principios, como 
autorisadamente o afirma Pio XI, 
ainda hoje são capazes de orien
tar os trabalhos de reestrutura
ção da i;ociedade numana.. 

Vejamos, portauto. em sintest! 
q u,us são, segu.ndo Taparelll, as 
bases em que se deve assentar uma 
sociedade das na~ões: 

* "l'ara uma. visão profunda do 
nexo essencial entre a teoria· so
cial e a rel1g·ião, basta· cfemone· 
trar dois pontos: - 1.0 A socleda 
ele humana, ao se tornar universal, 
precisa viver numa. soc1edade re
ligiosa. 2.0 Esta deve ser sobrena
tural, para s1>.t1sfazer plenamente 
esta tendencla natural, Cg;mecJ• 

· mos pelo orlmelro ponto. 

Pe. Valentim A. de Maria C. M. F. 
PRESUNTO E Fl\10S VlNHOS FINOS, FRUTAS 
BlSCUUT< >S E BOMBONS - GENEKOS ALl MENTlClüS 

Hoje, dia 15, comenl.•ora sua.,: bodas 
de 0L1ro de ordenação sacerdotal o 
Rvrno. Pc. Frei Ang.elo Quintana 
Orduna, O. R. S. A., figura ilus· 
tre e representativa da Ordem dos 
PP. Ago:stinianos Rccoleti;:s. Por 

idade, foi pouco depois transferido 
para a Escola Apostólica de Marcil• 
la, onde com bastante sacrificio pe
cuniario cursou brilhantemente Hu• 
mani<!ades-

A consagração ao (ma
culado Coração de Maria 
e o testemunho dos Sa
grados Pastores e Prin-

cipes da Igreja 

da sua sagração em 1917. •reste
munha, pois, o seu particular re
conhecimento por esta devoção ao 
mesmo tempo marial e pontifical. 

Deus permita que recorde aos 
notnens a meditação das verdades 
sobrenaturais, fot·a das quais o 
mundo procura.rã em vão a ordem 
e a. paz! D'eus• permita que con
sl desenvolver nos nossos cora
cxes um amor mais vivo à Santls
slma Virgem que é o caminho in• 
dlspensavel ·1.e seguro para irmos a 
Jesus". (Da. Carta do Cardial Ma
gllone ao Conego Bartl1az, diretor 
da. "Crolx du Midi" ao ensejo da 
publicação do livro sobre ~·atima, 
intitulado " F a t i ma, :11lerveille 
[nouie" ). 

6 - ALEGRES ESPERA.!\'ÇAS: 
"A historia ensina-nos que nos mo
mentos mais tragicos da Igreja, 
nas situações mais an_gustiosas, 
nos perigos mais graves, tem sen1-
pre intervindo em au><ilio dos cris
tão a Virgem Santlssima. Temos 
por Isso, firme esperança de que 
tambem desta ve:-. a Virgem Se
nhora· Nossa ha de ser realmente 
a. nossa. NlCOPEA, como· a sauda
vam outrora os. orientais, Aquela 
que alcança a vitoria final contra 
o demonio, contra a. impiedade e 
contra a heresia,. Cunetns lmerest·s 
sola tnterenatstt iu unh'er8o inun
do, como lindamente canta a Igre
ja". (Da' Pastoral do Cardial 
Schuster, Arcebispo de .Milão, em 
13 de abril de 1942). 

7 - ELA E' A VIRGEM PODE
ll.OSA., "Recorramos, portanto, · a 
li:la que é a. Virgem poderosa, su
plicando-lhe qua no duplo Jubileu 
das sm,s Aparições em Fatima. e 
da Sagração episcopal do Sumo 
Pontífice, queira renovar os sells 
antigos prodlgios, defendendo sob 
o seu materno manto a Igreja e o 
sou augusto Chefe, e dispondo pa
ra nôs os tempos e os aconteci
mentos na tranqt1Ua e serena pa:-. 
de Cristo: Ulçsi1u~ uostros in tuu 
1,aee Db1rnn1u," ,Da Pastoral aci· 
ma citada). 

S - APELANDO l'ARA O VOS
SO CORACAO !11'\.'rERNO: "Nôs 
recorremos, ô Mãe de Deus, à vos
sa mlsericordia., apelando para o 
vosso Coração materno, ao qual 
hoje nos consagramos. 

0

Não des
prezeis, ó Virgem Imaculada, as 
suplicas que Vos dlr!glmos nas an
gustias que pr,;,gen temente nos 
afllg-em. Livrai-nos, pois, destes 
flagelos, V 6s que sois a Mãe de 
misericordla, Virgem Imaculada, a 
Bendita por todas as gentes ... '' 
(Da formula da Consagração ao 
Coração de Maria, publicada na. 
Pastoral do Emo. Cardlal Schus
ter, acima citada), 

9 - O conAQÃO DE MARIA, IRI.S 
UE ESPERANOA E SALVAÇ,\O 
DO MUNDO, "Abre o fato TOS<'OS 

horizontes de csp"'ranr,a, na cer
ração ensanguentada do presente. 
Justificadamente ·podemos acredi
tar, ,1ue. pela intercessão do Cora
cão [maculado dAquela que o Ar
canjo embaixador de Deus cl1amuu 
"Cheia de gr11ca" e . nós ln vocamo,i 
confiadamente "Mãe de l\llserlcur
din", s-randes coisas prepara Deus 
para o mundo" (Cardlal Cerejei
ra - Discurso come111orativo do 
Jubileu das Aparições, proferido 
no dia 13 de maio de 1942, em 1-'a
tlma). 

10 - O DOLOROSO NA.SCUlE:\'. 
'l'O DE UM ~lUNUO NO\'O: "Ao 
contemplar as rulnas !umegantes 
e ensan1n1entadas da terra. Inteira 
em guerra, talvez multos sejam 
tenta.dos a pensar no fim do mun
do. h1 porque não p&n$ar antes, 
quando se erê na Providencia de 
Deus e no Coracão maternal <la 
Virgem Imaculada, que ê o doloro• 
so naaclmento de um mundo no· 
vo?" (Cardlal Cerejeira - Do dis
curso comemo1•ativo, ~cima cita· 
do). 

11 ESPELHO E l)UCARIS~ 
TlA 'l'RANSPA.llEN'l'E: "O Cora• 
cão da Virgem imaculada i, o es, 
pclho do de Nosso s~nhor Jesus. 
E' como uma lcu<'aristia tra.ns1,a-

Demoni,traremo:i, as:;im, que a 
sociedade unlversaí do genero hu-
111a.no só pode existir moralmente 
numa sociedade religiosa. 

Com efeito, uma sociedade re
quer sempre mais perfeição, à me
dida do numorlco, a tal ponto que, 
se peuevera, se torna por isso 
realmente mais perfeita, pois que, 
sem os n1eios de que necessita ne
nhuma coisa pel'dura. Ora, essa 
oerfelçil.o necessaria não pocle ser 
alcança.da moralmente, se.não em 
uma sociedade religiosa. Portanto, 
a sociedade· unversal deve ser an
te$ de tudo uma soeiodade religio
sa. 

Como prova dos !atos, temos o 
seg·ulnte: - As sociedades agres
tes não crescem, As sociedades pa· 
gãs que às vezes foram coligadas 
pela. força em lmperios vaistissl
mos e semi-civilizados, mas táo 
somente complexos de sociedades, 
agregadas a uma principal. 

Como prova meta.flslca, podemos 
indicar os requisitoe para uma vas
ta unidade social: a) Um grande 
tesouro de verdades vinculadorás 
das lntel!genclas, porque é essen
cial a lntel!genola humana apete
cer para si e alcançar para. os ou
tros & verdade e repelir o erro. 
Disto resulta., que duas lntellgen
clas discordes sito elementos de ci
são, tanto mais funesta quanto 
mais grave tor o objeto controver
tido e quanto mais solidas torem 
as razõe3 em que cada. um julg11 
basear sua opinião. · b) iiequer-se. 
alem disso, uma grande virtude, 
proven tente da educi,cão para do
brar a vontade, pois vontades ín
domitas lmpos1;1lbllitam uma vastn 
extensão do lmperlo. o) .Fina.lmen· 
te é preciso fo1·ça de organismo 
para. coartar as energias indivi
duais. 

Ora, esse triplice Incremento so
ctal constitue a. perfeicão social. 
~ortanto, para a suprema unida· 
de, qual ê a. universal, requer-se 
11ntre os homens suma perfeição 
social. 
, Podemos demonstrar que essa 
perfelc!!:o não ê moralmente pos
s!vel, a. não aer auma 11ociedade 
relislo~a. :D- t~t~. »,ãe:> P.Olili!.lludo 

rente onde conte1npla1nos o C,>ra
cão ele Seu 1"!1110., no qual se en
contra a plenitude da Divindade.''" 
(Do n1esn10 discurso a.chua citado, 
do l!lmo. Cardial Cerejeira). 

12 OIÇAJIO'- O Al'F:LO DE 

EMPORIO MONTENEGRO 
R A individualismo liberal e de outro o 

ua ugusta 1.559 ( t<:~Q R. Lutz Coelho) -- Fone: 7-0035, socialismo totalitario e avassalador. 

Av. 
Mf.RCfARIA 

Brio. Luiz AntoDJo, Z.098 
!maculada Conce1~âo) 

AVENIDA 
(Em trente à 
fone: 7-5453 

ONlCOS DlSTR 18U!f)ül{ E~ JJA 

Pequena particula que somos da co
munidade brasileira ao nos empenhar
mos nesta luta pelo bem de nossa Pa

i greja tria, não participamo, do . exagerado 
otimismo daqueles que acham que a 
derrota do totalitarismo da direita 
marcará a liquidação definitiva dos 
sistemas de governo baseados na onipo
tencia do Estado e na negação das 

motivo dessa grata efemeitide, S. 
Rvma. receberá as home11agens 
de seus Irmãos de hat,ito, dos paro· 
quianos de Nossa Senhorn .da ,S.aú· 

No dia 2 de outt1bro de 1887, con• 
tando 15 anos .de idade, -no colegio 
dos . Pad,·es Agostinianos Recoletos 
recebeu o S2nto habito dos mesmos 
Frades, das mãos do Rvmo. Pe. 
Reitor Frei Ezequiel :Moreno, poste
riormente Bispo de Pasto na Co· 
lombi~, morto com grande fama da 
santidade. 

FATiilIA.: "Cristãos! Oiçamos o 
apelo do Fati ma; van1CJs afojtada
tnente para Jesus através do Co
ra.çõ.o I1naculado d0 sua M,1e; 
aprenda1nost co11ten1plc1nos e imi
temos, cada vez 1nals o 111elhor. o 
Nosso divino iHestre nas lições dos 
1nisterios do Rosario diariamente 

MANTEIGA ºBANDEIRANTE" liberdades publicas e' particulares. 1 

A luta continuará e será árdua e pe-

ORDENAÇÃO SACERDOTAL 

ENTREGAS A DOMICILIO nosa. A exclusiva preocupação dos 
1 

FRESCA EM PACOTES bens materiais, o egoísmo desenfrea-

Feltas as profissões rituaes a 3 
de ouwbro de 1888, recebeu a Ton
sura e Ordens Menores no dia 26 
de maio de 1893, do Sr. Bimo de 
Pamplona D. Antonio Ruiz Csbral 
Rodrigues no Palácio Episcopal. 
Promovido .ao Subdiaconato no dia 
26 de maio do mesmo ano, e pelo 
mesmo Prelado ao Diaconato em 10 
de março <le 1894 em Manilla (Fi
lipinas); pelo seu Arcebispo Metro• 
politano D, Bernardino Nozareda 
no Palácio Episcopal, foi finalmente 
ordenado Sacerdote na cidade de Ja
ro, ilha de Pany (Filipinas) pelo 
Exmo. Sr- Bispo Diocesano D, 
Leandro Arrúe, da mesma Ordem, 
no ,dia 30 de março de 1895. 

recitado''. (Do disçur~o do Emo. 
Cardial Cerejeira, Pn..triarca de Lis
boa, na ocasião aeimu. citada). 

13 
- A NOSSA IIUJHl,DE ('OX-., N s TI Tu To DE SERVICO SOCIAL I•IA:\'ÇA N.1.0 FOI 1 LI;DIDA: "J<~m 

1nomcntos de a.flith ,l. ansiedade e1n , 

90, as misérias e as injustiças sociais 
que se espalham por todos os q ua
drantcs do globo, a demagogia dos 
oternos agontes da revolução socialis-. 
ta internaCiona1, a ausenda' quase que 
corhpleta do direito internaciorral e das · 
p:-oprias leis de guerra, tudo acarreta '. 

~=coªs:snl~~~1~
3 

n.~~~~:~~c~:a:t 
0 

f~:ot~:: ~ _LEGION~RI(? já teve ocasião de 

I 
A essa crise dos valores eternos ti- uin ambiento de insegurança e dR j 

paz e a felicidade Ua nossa patrbi, no_t1ci~r a cenmon1a d~ formatura. ~a nha que corresponder os desequilíbrios flp~eênsões e afasta qualquer prognO$- l 
aqui temos Yindo os Chef~s e~p!- pruneu~ turma de Asustentes_ Soc1a1s 

1

. sociais que estamos ·presencia~do. E tico de um futuro imediato de paz e, 
Masculmos formada pelo Inatituto de so' mente uma volta a' vivacidad- da I concordia entre os horhens. 1 pirituais ele Portuval, pcric!-lh~s . . · • ~ 

• > Serviço Social e que teve por para- Fé poderá reconduzir a humanidade á 1 E é nesse momento tragico da his- t 

ª~~xiho e cou!jagrar ao '&5.:u Cora.- nini'o Sua Excia. Revma. o Sr. D. paz que ela tanto procura,'visto quei toria da humanidade quo o Instituto! 
(;ao Im_acula~o O p~i~: ,·. E ~ernprc j Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, esta atitude terá como consequencie, de Serviço Social entrega ao exerci-' 
até hoJe, qu .. ~nllo part.::(;la nao po- Arcebispo Metropolitano de São irresistivel O reconhecimento social dos cio de seu apostolado esta primeira· 
der haver lugar à esperança, a I Paulo. direitos da Igreja e de Seu Chefe, on- turma de Assistentes Sociais. i' 

nossa humildo confiança 11 ão foi Damos hoje as palavras proferidas tem como hoje unico e ~erdadeiro ca- E ~azendo-o, meus caros diploman-
1 

iludida". (Do discurso elo Emo. pelo Diretor do I. s. s., Dr. J. de minho de salvação. dos, o Instituto confia que sabereis 
Cardin.l Cerejeirr1., proferido na Azevedo Santos na abertura dessa ses- . Jançar, neste vasto campo entregue' 
ocasião aci1na. referida), são solene. • Por . assim ~stªrmos seguramente aos vossos cuidados, a boa semente 

O Instituto de Serviço Social pro- persuadidos:, ª1 !emos, Exmo · _e recebidà em vos30 curso. Conta tam-
14 - lllOXUllE!\'TO VO'l'l\'O DA. move hoje a cerimonia da formatura Revmo: Sr. Arcebis.po, uma ,das mut· 1 bem o Instituto de Serviço Social que 

. : . . . . tas razoes pelas quais o Instituto de · . . 
COlliSAGHAÇ.\O AO IJlACl;LADO de sua primeira turma de Assistentes S . S . 1 f 1. continueis a prestar ao estabelec1men-

" 1.~ ! • • • • . erv1ço ocia se sente e 1z om re- t f . 1 COltAÇAO DE lU.Alll.\.: .l!.111 outu-, Sociais num ambiente altamente s1grt1.. . d V E . o em que vos ormastes a necessana · 
bro de 19·!3, em c11 cunstanci::t.s I ficativo. E' com a maior satisfação giStralr ~dpdresenç? e · , X;1ª· 

1
nes- colaboração no debate e estudo dos 

· 1 · · , ta so ent a e pois para nos e a gre· bl , , inesquec1veis po1· entre festas ra·-- que. vemos aqui presentes tlusttes e 1 . f d ' . pro em3s que interessam ao seu vas-
ra111ente vis~as, depois de trans- credenciados representante& das duas Ja a onte e. agua viva em que. vamoG, to programa de ação social. 

. f • . 1 sorver os ensinamentos necesranos aos E t b lh 't· ·, 
portar num triunfo comovedo1· a sociedades per ett~s qu~ _se .destinam 

I 
nossos trabalhos no campo social. m vossos ra a ?s pra '.cos Ja en• 

image1n do Coração de ~\Iar1a San• a promover os meios espirituais e tem- E f 1• - 'd trastes em contato vivo e direto, atra• 
. . , con orme içao conti a em um · , d t · b · · 

ttssin1a. a Bahia, pela VOh do seu pora1s necessano_s Pª':ª levar os. ho- dos mais notavei$ docume;r;tos pontifi-l ves e ;.,e~ agios em o ras s0~1ats, ~om 
Pontífice, se consagrou 1t~revog,L- mens ao seu ultimo fim: - IgreJa e . d 1 . "' . j a nece ... s1dade do nosso me10 social. 1 
velmente ao 1nesmo Cora(Jão lHH\.· Estado. , c109 .. os u ttm-:,s tempo~, e, preciso Agora, no ex-ercicio de vossa profissão. 

lembra•lo _energ;1~amen!e nestes tempos ireis continuar essas mesmas pesqui· / 
culado de No:-;sa 8enhora. e colÇ>- E esta satisfação decorre do proprio de anarquia social a tntelectual, -- ~, ba$ esses mesmos estudos es~as mes· 
cou a prin,eira pedra do sou Sa~.. c~rater que o Instituto de Ser~iço So• cidade nã? sert' construida de outrâ ma; reali:rnções praticas, n'ão mais em'. 
tuario Votivo, coln1>rometenclo•Se a c1al recebeu .em sua. ~undaçao. So .... forma ~enao aquela pela_ qual ~eus_ .ª 

1 

carater didatico, quando vossas ativi
construl-lo quanto antes". <Da ~os uma ~nt1dade of1c1almente c:'to. construiu; a soc:edad_e nao sera ed,h- dades eram orientadas e centralizadas 
palestra. lida na "Hora Catolica" ltca e por isso vemos em V._ Exc1a_., cada se ~ lg~e!ª. nao lhe lançar _as nas aulas comuns que recebíeis. Vos· 
da, Ra.dio Sociedade da Bahia, en\ ~xmo. e Revmo. Sr. Arcebnpo, nao 

I 
bas~s. ~ na_o d1~1gJr o~ tr~b~lhos; nao1 sa presença será reclamada nos mais 

19 de janeit·o de 1.915), por Pc. somente o Pastor deste r~banho de :' c1v1hzaçao nao mais .esta. para ser I variados recantos da terra paulista. A 
ltrancisco Curvelo). que _fazemos parte e no meio do qual inventa?a nem a nova cidade par~ ~er I natureza, porén,, de vossa missão exi-

des.eJa~os desenvolver no~so apos~ola- J constn~tda. ~as ~u~7ns. _ Ela. ~xis;iu1 1 ge que se evite a dispersão comum aos 
15 _ A CONSAÇR.\.Ç,\O OFI• do socl8!, mas t~mbem o .11'!stre me~- e!a existe, e_ a c1vtl1zaçao crtsta, e a . encerramentos de cursos, pois será da 

CIAL DO DUASIL AO lnACULA.- bro des.a progeme de Ant1st1tes que f1- ~tdade , catohca. Tra~a-se apenas de conjunção de vossos esforços que pode

DO COllAÇAÓ DE ~IARIA: "Ago• 
ra, depois de consagradas ao Co
ração de Maria quasl todas as Dio-· 
ccses do Brasil avolumam-so as 
correntes de fervor n1arial,. e su .. 
gere-se a Idéia esplendlda e ma;;
n!flca de se consagrar oficialmen
te u Brasil !11teiro ao Imaculado 
Coração de Maria, Qu<i espetaculo 
comovente poder-se·ú então. con
templar, na ,capital ·do pais! Os 
Srs. Arcebispos e. Bispc,s do Bra
sil, consa.gramlo ao Coração da 
Mãe de Deus os anhelos e o fut 1J

ro, os destinos e a sorte da patria 
brasileira!" (Da palestra da "Ho
ra. Cato~i-ca" da Radio Soci~dade 
da Bahia, em 19 de janeiro de 
Í945). 

CONSAGRAÇ.\O AO CORAÇ.\O 
JH: MA.RIA 

zeram, ~~i?os _ ao 1:rono de Pedro, a instaura-la e restaura-la sem . cess~r rã surgir 0 verdadeiro serviço social 1 

nossa c1v1hz_açao oc1~ental, Realmen- s~bre seus fundamentos naturais e d1- em São Paulo,, Considerando madura- ! 
t~, o _conhecido conc!1;0 usado por um vmos contra os_ ataqµe~ sempre renas· mente O assunto, dentro do plano do 
htstoriado.r em relaçao . à França, pode cen~es ?ª ut~p1a malsa, da revolta e desenvolvimento gradual de suas ati
se,r ampl_iado no sentido de ~ue os da 1~p1edade , ( Carta Apost, contra I vidades, 0 Instituto de Serviço Social 
Btspos fizeram o mundo oc,dental L• ~1110;1). ~ . resolveu dar corpo a uma idéia ha 
como as llbelhas fazem um favo de Nao e outra a ;•za~ por que ass1-

1 
muito tempo por nós acalentada, de 

me\. nalamos, _com sattsfaçao, a presença. formar um centro de estudos destina• 
A Igreja que reabilitou o mat-:imo- neSte t~.into de re~resentantes do ão a canalizar as atividades e os inte-

nio, elevando--o à dignidadê de sacra.. podet' civil. Os catohcos, cercamos de resses dos assistentes sociais mascuH .. 
mento, livrando-o da,i pragas sociais do verdªdeira unção religiosa O resp_eito á I nos em São Paulo. Não se compreen
mundo pagão que eram o celibato dis• autoridade, na qu.al vemos um re(lexo e : de, com efeito, a desarticulação de 
soluto, o divorcio, as alianças volun- C?n:1° que uma imagem da maJeSt ªde . esforços em uma profissão que embo
tariamente C\Stereis e o enjeitamento; a d!vina, Que todo poder ~em de. Deus, ra não cultive o fetichismo das solu
Igreja que reabilitou o trabalho, .tare- fo-lo Nosso Senho: sentir. ~ Pt!~tos · 1 ções materiais, tem co'l'.'o uma de suas 
fa tão dificil de efetuar-se quanto a da Tem~s pelas autori~ades _civis ~ JUSt O principais caracterist~cas o emprego·. 
abolição da escravatura e aliás a ela respeito que 1hes e deyid~, nao p_or racional e ordenado dos meios huma~ 
entrelaçada, pois o unico instrumento causa da forç~ e das sançoe~ penais, nos, dos modernos recursos tecnicos, 
de pt•ogre-sso moral dç, mundo pagão mas por dever de conciencía: evitando o desperdicio de energias ao 
da r,ntiguidade, a filosofia, era preci. IStº não impede que, respeitand0 promover o equilibrio das forças so
samente o creador da idéia aviltante embora os poderes cons!:ituidos e em- eia is, em seu conjunto. 
do trabalho, ao ponto de parecer-lhe prestªn<!o·lhes O melhor de nossos es- O Instituto de Serviço Social não 
incompatíveis o trabalho manual e a íOi:~os.- no sentido de uma decidida co- pode, pois, dispensar essa vossa coope. 
elevação do pensamento; ao ponto laboração n.as causas iustªs, e por isso ração no estudo e resolução dos pro-

segundo a: I•'ormula breve usada mesmo de Aristoteles dizer que uma mesmo que desejamos O bem comum blemas assistenciais na quadra dificil 
por S!rnta Margarida de Alcoque. constituição pedeita não devia admi- da coletividade, levanta_mos de: ºnde que nos aguarda neste após-guerra tu-

"O' ltluria! CPn~ugriuno-noM ao tir operarios entre os cidadãos; a em ºndª nossa voz pa::-a debater certos multuoso que se aproxima. E muito, 

V(!8_HO Coratilo lm.ucuhulo. pnrn qno 
V6s nos con~n;;r-cis nó Coruçf\o de 
V 081)jO J.l'ilho Jesus". 
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0
ráa- ~~:~:~: ~~ ~=~osse:;;;10: ~ft;i!~ espera de vossos esforços e de vossa i 

dedicação neste sentido. E, solídarios 
1ei do repouso, não Jnenos importan- abordª do modo mais consentoneo neste labor em comum, estaremos ou~ j 
te para manter em equilibrio as for- com 'a lei n&tural 8 com a cloutrina so- vindo as . paJ_avras do imortal Pio X, 
çag. materiais e espirituais do homem; dai da .Igreja · Como O Santo Padre segundo 8:S <tua is, "si se chegar á li 

(Santa. lllargarida. Ma.ria)·· essa mesma Igreja sobre as ruina• do Leão XIII teve ocasião de escforece, maior soma possível de bem estar 
paganismo fundou uma nova hierar- aos catolicos fra'nceses em luta contra O para a sociedade e para cada um de 
quia social, 'alimentada pela Fé e pe- laicismo gaules, qma coisa é O respeito seus. membros pela fraternidade, ou, 
las virtudes adquiridas. .pelos esforços ás autoridades conStituidas e outra é como se diz ainda, pela solidariedade 

(A segllir) 

O "LEGIONARIO" SIG
Nll- lLA liUA Ll:J I LJKA 

E FOHMA<;AO 

pessoais que se transmitiam · de: gera- 0 as~entimento á legislação ênLanada universal, será necessaria a união dos 
• - 1. d - . desse mesmo poder. E é . verdade Ja. . . d d . -

çao em geraçao e a 1cerça a, nao mais pidarmente el<posta na Pastoral Cole· espmtos na ver a e, a umao das 
sobre a for,.a e seus abusoa ma.s- sobre vOntades na moral, a união dos cora-
.. 't • · ' 1 tiva do Episcopado da Provinda Ecle· 
u meri o. • • siast,ica de São Paulo sobre o jogo, a ções no amor de Deus e de Seu Fi-

Entre_tanto, se a autond".d!. social r dignidade da familia e a defesa do lho Jesus Cristo. Ora esta união só 
da IgreJa decorreu des•a Fe intensa e B .

1 
., . d b poderá ser ~ealizada pela Caridade ca

ardorosa . d9s l,lomens ganhos • á sua r~s~ " que :- 0 conceito ~ ato. om1 tolica que é a unica, por consequencia 
d . . 1 . . d. leg1t11no, fe\tO de conformidade com I d d . · . 

causa. 1vma, enrta z:ou-se mais a1n a as leis divinas e hqmanas é um dos l que po e con uzir os povos no cam1-
em ~irtude dos be_ns que essa mesn;ia maiores bens do homem ~m dos. fau- , nho do progresso para o ideal da ci-
.autor1dade proporc1onou aos povos.. . . . - -- ~ - . . vilização." A , d 6 •. ·d d d t.:,ru da c1v1ltzaçao vcrdadé1ra. A dts- _______________ _ 

pe_sar, porem., a e ~'"1.n~u a e es· ti_nção entre o que é bem e e;> q~e é 
sa açao apostohca e. c1vLhzadora um mal, elltre O que é legitimo e Q que é 
oopre>_ forte de rebeldia vem varrendo ilcgitimo; entre O que ~ licito e O que 
a Clnstan~ade, . desde que a pseu<!o• é ilícito, fundamenta as rel~ções de 
ref~rma, 1nsurg1ndo-se contra Roma, cidadão , com cidadão do Estado com 
abnu as portas a todos os erros e: a . . . ' 
todas as tevoltas, E, . conforme diz º" md1v1duos, de u~ f'.OVO com outro 
L • XIII " · d 1-d d povo, e promove a Justiça, a ordem, a e-ao , - a incre u I a e con... , . d d , , 

1 

temporanea, nã.o sê restrin(;"~ em pôr prospen 8 8 
• 

em duvida ou negar tal ou tal ver- Não são poÚcos, infelizmente, os que 
dade 'de Fé. O que ela combate é o hodiernamente se arrojam contra essas j 
proprio conjunto dos prindpi~s que a. noções. Aí estão os decretos leis con
Revelação consagra e a verdadeira fi. tra a fa1nilia, e aqui mésmo nest~ re
Josofia sustenta. Principios fundamen- cinto, não ha muito tempo, ti vemos 
tais e sagrados que ensinam ao ho• ensejo de, em uma atmosfera eleva--
mem o fiin supremo de sua passagem da, pugnar contra certas t'endencias es
peta vida, que o mantém no dever, tandardi.zadoras e absorventes por par
que imprimem em sua alma coragc,m te do Estado em relação ás obras de 
e resignação, e lhe ensinam a aubor.. previdencia e assistencia sociais. 
dinar o tempo á -eternidade, a terra Estamos confiantes, porém, de que o. 
ao céu". (Parvenu á la 25e Année), bom senso prevalecerá finalmente so-

O rei da Belgica encontra-se 
prisioneiro em. Go.tesburgo 

O Rei IÀ:>poldo III da Belgica se 
acha internado tlo Hotel Dreesen ,om 
Gotesburgo, Alemanha, segundo infor-1 
me, recebidos em Paris. 

No Hotel de Dreesen se re,miran1 
em 1938, Neville Chamberlain, enliio · 
primeiro Ministro Britanico, e Açl'.,lf 
Hitler. 

Edouard Daladier, ex-P.remier ria 
Françai tambem se encontra intHr na
do no mesmo hotel, com outros !ide
re!I franceses. 

Os informes recebidos acresc~ntam 
que os alemães detiveram com o c.:tra- ! 
ter de refens estas pe?rsonalidades. 

NOVA ET VETERA 
• Como ressurgirá a 

às que goveruarn um infalivel co
nhecirnento da verdade, nà.o poücnl 
satisfazer e aquiet;;~r a intcli;,;;en .. 
eia. Pélo contrariÜ. a religíào, e1n 
questões momentosas, é a grande 
tranquilizadora da.s intelig-encias, 
que a aca ta1n. 

para. a 01·dem e1n· un1a. vontade 
l;cn, i11te11cionada, ter'1 mil ex
vetlientcs e estímulos para a 
opressão. Os nün'istros, depois de 
o lmitarrun n;. tirania, esforçar-se. 
ão por lhe ;,,,-relJata.r o poder, ser• 
vindo-se da. mesma autoridade e 
meios que se lhes confiaram. 

Liga das 
titue entre os homens uma socie
dade. 

Nacões? 
realizar mrne bcn1 numa ordcn1 3tt· 
pcrior à natureza, a essa ordc1n 
tende1ln ele fato. 

Segue-se Uaí rJue, so e::isa ordem 
lhe [or revelada por Deus. terá 
(]ue sub1neter-se a ela, por ollriga
çfi..o igualn1ente natural. E' o lJUe 
,·atnos provar, a seg·ui r. 

de e de seu~ inumeros amigos e ad-
111 i radores. Ás 8 horas de hoje, ha
verá Missa cantada na Igreja Ma
l ·iz da Paroquia de Nossa Senho
ra da Saúde, em ação de graças pe
lo jubileu. Fará a oração gratula
toria, o Rvr.•o. Pe, 11'rei Serafim 
Baigorri, A. R. Será Padrinho de. 
capa, o R,·mo. Pe. Frei Amando 
Nacua, A. R., e Padrinhos de agua 
o sr, ,Julio Eça e sra, 

Publieamos abaixo um resumo da 
vida e atividades do venerando Sa· 
c<>rdote, feita pelo Rvmo, Pe, Casi· 
miro Continente Ros. 

BREVl~ RESUMO 'DA VIDA DO 
l'c. ANGELO QUJNTANA 

ORDUNA 

Revalidado o seu diploma entre• 
gou-se nas mãos de Deus para co-

1 

meçar a sua· vida de abnegação · e 
saeriíicio no Ministerio Apostolico 
das almas. Cantou sole11ementc a 
su·a 1.a missa a 16 de ab'ri! de 1895, 
domingo da Ressurreição, na Ma
triz rle Romblon, sendo Padrinho o 
Pe. · F;11logio Saez e Paraninfo o Go• 
vernado:1; da Província de Romblon, 
Dr- Jor.é Cortes. Desta data em 

diante v"'ÍllOS o Pe. Aligelo Quinta
na lançado aos trabalhos apostolicos, 
umas vezes ,nas proprias Filipinas, 
nas ilhas de Janob-Janob, servindo 
de interprete t\,lltre os nativos e o 
exercito norte-am.ericano, chegando 
mesmo ao sacrificw, vitima de :ma 
propria caridade, Ólltras vezes ve
mo-lo sulcai· os mar<\S, pos.ta a :ma 
confianca em Deus, pa;ra se transfe
rir á l'~spanha e ao Brasil, onde 
durante muitos anos ·enf:i·e,:ou•se ao 
apostolado, se;-vindo as almas no 
meio do um· trabalho árduo e ingra
to. 

Elemento ele g1·ande \'alo1• dentro 
O Rvmo. Pe .. Frei Angelo Quin- da Ordem Agostiniana Recoleta, tor• 

tana Orduna, nasceu no dia 29 de nou-se figura representativa .da 
fevereiro de 1872 em Peralta, pro- · mesma, Compreendendo-o assim, os 
vincia de Navarra, na católica Espa- seus Superiores O elegeram para de• 
nhá, r ,ebendo as aguas Ju, <rais do sempenhar as altas funções de eon
batismo no mesmo dia do ,u nasci· selheiro de Província (Definidor), 
luento segundo o costume tr dicional Mestre de Noviços, Vigario de diver• 
na Europa. sas paroquias de importancia, c Su-

l'oram seus pais, ,To,\o Antonio pé~ior de outras Casas. 
Quintana e Dna. Biasa Orduna, Finalizando podemos dir.er que a 
c.xatos cumpridores da vida Cristã, vida do 'Pe- Angelo Quintana e Or
Foi crismado no dia 14 de mar.ço duna, foi a do bom soldado, se~un• 
de 1877, por D- José Oliver e Hur- do São Paulo; pois que apezar· dos 
tado, Bispo de Pamplona (Navarrà), muitos perigos, etiam in falsis fra• 
sendo padrinho o ilustre advogado tibus, nunca arrefeceu no combate, 
Dv. Trifon Sos. saindo sempre com glorias do mar 

Apenas com 2 anor; de idade ficou tempestuoso desta vida-
orfão de pai e mãe, sendo providen· Por isto ao biografar brevemente 
cialmente proter,ido pelo s'eu avô a vida de tão ilustre Sacerdote, fa• 
materno Sr. Cirilo Orduna, que o ço-o com a firme convicção, de mos
educou dentro do maiJ estrito tell)or trar e por como el<emplo a imitar a 
de Deus. · vida por tantos motivos ilustre e 

CARREIRA ~CLESIASTICA 

De familia tradicionalmente cato· 
lica, pois que contava no seu seio 
do:s Sacerdotes· seculares e cinco do 
Cléro regular, não é de estranhar 

que Deus o chamasse tambem para 
o sacewlocio. Iniciando seus primei• 
ros estudos cm sua terra natal, 
quapdo _apenas ,contava 12 anos de 

impoluta de um Ministro do Senhor, 
a quem nestes momentos unt since
ro amigo, rende fervoro~a honJe)la~ 
gem desejando-lhe de enração quEi 
Deus o conserve ainda muitos anos.• 

O "LEGICJNARIO" SIC. 
NIFICA BOA LEITURA 

E FORMAÇÃO 

Dôres reumaticas 
Dôres ati·ózes nas junta$, nos ossos, nos músculos; dôreft 

lombares, e dôres nos braços, nos quadris e nas pernas, que 
martirizam á noite é tornam-se mais intensas com a aproxima
ção do mau tempo, são formas variadas de rieumatismo de fun• 
do sifilítico. 
1 Todos os reumaticos conhecem bem esses padecimentos, 
porém, alguns ignoram que para livrar-se deles,-(e quem não () 
desejará?) é necessario. expulsar os venenos do sangue. 

"§~f;~ae 
é o auxiliar no tratamento da Sífilis mais indlcaao, porque 
permite um tratrunento suave e prolongado, sem prejudicar 
qualquer orgão, Duas coiheres de sôpa, por dia, uma ao almoço, 
outra ao jantar, dão saúde e àlegria. 

Comece a usã-lo hoje. mesmo. 

mais que universal, para quem ·se 
possa apelar. 

E se alg,iem quiser apelar para 
a sociedade religiosa natural, es
ta., como não tem a evidencia e a 
certeza dos princípios, 'o poder pa
ra. defenrle·los, e o apoio contra 
a violencia, ou errará nos dogmas 
ou os cal.a.rã, ou será. trucidada e 
destruicla peht força: - ou mes.

1 mo a ,·a barêi por todos estes três 
1110<.lu~. 

Pelo contrario, a ;eligião sobre
natural. não somente proporciona 
infalibilidade no conhecilnento do 
hem. n1as tan1bem incute energia 
e valor. para. ))rofessa-lo ante as 
tira.nicas ameaças de espadas e su
pllclos, 
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Devemos portanto concluir que a 
socieda<)e religiosa sobreua.tural 
foi pafte l11t!lgra11te noe planoii 4e 
Deu#, qu;i.ndo Aquele Deus Eter• 
no criou o llomem, e lhe 1><Uneo11 no 
coração os germes da sociedade e 
a perfel~ão da mesma. A pel'tei• 
l)ão, de fato, é um complemento 
e um fim, s~,m os quais não s~ po
de entender nem principio itelJl 
111ovimento. 

Com efeito, onde encontrarão os 
l10mens, fora da rellgião, uma. so
lução para q)lal(Juer problema gra
ve de ordem moral'! Onde o conhe• 
cimehto dos direitos e deveres e 
da sua sanção? E o seu destino e 
a esperança da vida. futura? Não 
só, mas os propri-0s negocios tem
porais encontr~un na unidade re .. 
liglosa um eficacissimo subsidio, 
pois ela é a defesa mais robusta 
dos direltos civis, por ela s·arantl
dos até no 'recesso das conscien
clas. Daqui resulta que. se outras 
religiões penetram numa socieda
de vinculada pela verdadeira rel!
i;;lão,, cedo ou tarde ela será divi
dida em muitas facções, como es
tão a demonstrar centenas de 
exemplos. ll) Isto vale, multo mais 
alnda, quando a religião 6 consi
derada, como o cle.ve ser, o mais 
excelso dos deveres. 

Quanto ao povo sob o iniquo re
gime da opressão, destituldo das 
virtudes da paclencia, conformi• 

da.de com a vontade divina, e da 
esperança, que somente a religião 
incnte, só se deixará ligar aos que 
g0Ye11nam, por meio de cadeias 
sempre por eles reforçadas, as 
quais 'êle t~ntará sempre quebrar, 

Co1n efeito, n1uitos hon1ens, e1n 
converg·encia para u1n 1nesn10 fi1n 
conhecido e procurado, ~ão tuna
sociedade. Sendo assim, tambem a 
atividade de todos os homens, ,le 
acordo co1n as relações mutuas e111 
ordem ao objetivo imediato da rea
lização dos planos divinos, em que 
consista o bem comum de todo. o 
genero humano, sera. neccssa1·i1t
mente uma sociedade do genero 
humano. l\Ias esta sociedaµe ê reli
giosa, pois se acomoda a um obje
tivo essencialmente identlco ao da 
mesma religião. Ela é porem uni
versal de direito, pois todo homem 
está obrigado ao desempenho dos·· 
deveres 1·eligiosos, dcn tro da ver
dadeira religião. 

A unidade natural. jun ta1ncnte 
com a religiosa, para a ciual ten
de a natureza, exige, co1no antes 
dlzia1nos, a unidade do juizo acer-
Cf!- da verdade, da vontade acerca 
do bemt do organis1no acerca do 
que deve agir. Ora, sell.1 o concur• 
so sobrenatural, é nloralmente 
impossível tal unidade na soclecla· 
de universal. JJogo, o ·concurso 
sobrenatural é moralmente neces
sa.rio, Pelo que, se o auxilio su
pren10 nos é benigna1nente ofcre-
cido, obriga-nos à tendencla na
tural e recebe-lo e a usar dele. 

Afc111 disso, co1n promessas in ... 
fali veis, ela afiança a exlstencia 

.de uma sociedade em que sempre 
ser!\, sagrada a imposição dos pre
ceitos morais. 

m·. oortanto, manifesto que .s~,·~ 
Incompleta a síntese das doutri• 
nas .. n1orais1 :se não se atender com 
dillg·e1Jcia à socleda.à;e rellgl!>éa, 
Pois, que vem a ser a:s doutrinas 
morais senão o desenvoív1me11bQ 
ulterior do primeiro principie mo .. 
ral, numa serie teorica, ou a.pH .. 
cada de suas consequencla~? ;se .. 
ria Imperfeita. a teoria de direito . 
qi,e só tratasse do Individual e ·do• 
mestice, postergando o direito po~ 
llt!co e Internacional, Assim, tie
ria tambem Imperfeita a que, ten• 
do expo:,to eate11 dois ult!Jnos, fe• 
chasse o seu curso e não avanças• 
se para uma e:,.poslçãQ do direito 
uni versai ou catolico". 

Disto consta colllo a. rel igiã.o 
provê integraimen te à unid:,,de, 
não só da in teJ!gen ela, mas tam. 
bem da. vontad~, formaudo os afe• 
tos e os costumes, como uma edu
ca~ão e Instrução tanto mais ex
celente quanto ma.is Intimo é o 
principio com que move as multi• 
dões, Elia ê, portanto, a melhor e 
a mais verdadeira educadora e for• 
madore dos povos. Porlerão os i;;-o
vernan tes, sem ela, oprimir os po. 
vos pela vlolencia, nunca os po. 
tfe1·ào educar. 

lC não obstante é r!esta edt10acio 
que deve derivai• a oerfe!~ão dÓ 
orgánismo soola.l com relação aos 
1oovernantes e ami ministros, ou ao 
PºYP. O governante, l!le não tender 

\ 

Ws o organismo social sem re
llgiã.o. Sendo assim, concluo: -
Não ê possível perfeição da socle• 
da.de unl,·ersal sem religião, por
que sem esta faltará unidade do 
espirito, educação do corac!!:o e o 
vinculo do org·anismo. Direi mais, 
contudo. 

A religião não sô a:luda a pro
pensão natural elo homem para a 
sociedade universal, governando e 
ordenando suas tendenclas; con
tem, alem <lieso, o elemento da 
unlversalldadê, que lhes comunica 
o earater essencial de associação 
rl~ torlos os homens. De fato, como 
se demonstra na teologla natural, 
a unidade essencial da religlllo 
provem da unidade da verdade e 
da Justloa, · 

Portanto, se a. parte essencial t1a 
religião consl.ite no conhecimento 
d<l nosi,a deper,cletlcla de Oeus 
C1·tador e uo ouniprimento de seus 
decretos, uma vez que Deus ê um, 
uma é sua lntencão, e um .o· tn1Pt1l• 
~o com que e uatu reza nos move 
a cumpri•la.s, deve ser tambem 
um só, em todos . os homens, o mo• 
v lmento reltg-loso. 

Ora, a unidade de rellgiii.o cona. 

Assim, parece-me ter demonstra
do o que propuzera, Isto é, que ~" 
a sociedade tende naturalmente a 
tornitrcse universal, ekl. tende si
multaneamente a tornar-se rell-
giosa, 

* 

* 
A unidade na verdade, não po

de ser obtida senão pela evidencia 
racional ou por autoridade infaJi. 

Passemos ago1•a ao segundo vel. Ora, à sociedada natural fal, 
ponto, demonstrando que a socie. ta uma e outra, 
dade u11i versai não se pode reali· Logo, é moralmente impossivel 
zar em toda a sua. perfeição som essa unlda'cle, sem au><illo do Alto. 
a ajuda de uma religião sol>rena- Ademais, a unidade no bem não 
tural, e que por conseguinte, se pode obter-se senão pela. auto
esta fo,· revelada, a ela tenderá ridade, que conserve lnv!olavel es
de !ato, como que n<1t11ralmente, e se bem, 
por obrigação Igualmente natural Ora, n(>. sociedade humana, a 
·deverá. a,braga.-la, autoridade de si mesma tende a 

Tomamos a palavra ni1turalmen- exceder-se. De fato, a. sociedade 
te não no sentido que _haja uma clvl!, connando ao superior uma 
oonel.ãO natural absoluta entre a autoridade lnelutavel, que não ex, 
sociedade u11lversal e a ordem so- clue as ambiQões (!ele, tende a pro· 
brena.tui-al, ma,s no sentido que, du,;ir uma tirania. 
tendo a sociedade universal uma EJ' verdade que, n1,1ma socieda, 
tendencla 11att1ral ao seu bem "ln dE! h!potati<,a, sempre se poderá 
gentire", tem pelo proprlo fato moc!erar esta tendencla, eom o 
uma: capacidade de tendene!a para freio da al)toridade superior; mas, 
a. ordem sobrenatural: e a si por· na sociedade universa.t de que nos 
t1u1to vislumbrar como 11os_slvel de . ocup;,i.rn,11s, faltará i1m iniµ_erlor 

Se~ue-se que ela. somente pode
rá proteger a unidade social orga
nica, que cOnsiste numa justa. re .. 
lação das pessoas sociais. Ora, es
sa justa relação não será posslvel 
sem a retidão moral dos legislado
res de quem depende, Logo, hu
manamente falando, nunca se po
tlerá realizai· uma isocledade uni
versal, sem o auxilló supremo. 

* 
Existe na natureza humana uma 

tendencla conatural para todo 
bem proprlo e posslvel de se rea
l!zar. Ora, a ordem sobrenatural 
revelada ao homem, é um bem pro
prio dele e poss!vel de realizar 
ainda que com o au><llio de l>eus. 

Logo, se a ordem sobrenatural 
for revelada por· Deus, a ela o ho
mem tendera. de fato, como que 
na.turjtlme11te, 

O homem tem o dever natural iJe 
,tbraçar tudo que diz · respeito à 
sua pertelgão temporal e eterna,; ' 

Ora, a religião sobrenatural, por 
ser moralmente necessarla à socie
dade universal, é tamt.,.~m moral
mente neeessaria à sua completa 
perfeição temporal e &terna. 

Logo, o homem te~ um dever 
natural de abraçíi,r a. rellg,ião 1;1~-

1:lrenatural, flU!ltU'10 lhe ie>r. ;i;eve• 
!ada, 

* ·Patenteado, assim, o ne:>:o ue. 
cessarlo entre a l,'loeiedade re)iglo• 
i,à o a ::iocledade · universal, e evi• 
dente que, querendo tratar de,sta. 
em concretp, eleve-se estuda-la na. 
soeied11,/le t"ellglosa un !versai. 

E' o que (aremos em nosso pro
xlmo numero, mo.strando, com Ta
Parelli que de todas as religiões, 
u1na s01nente no mundo se acha 
revestida do çarater e do nome de 
universal: - a Igreja Cato!lca., 
Ela ê a un!ea que• assim se pronun
cia: - ''Eu sou nna no meu ser, 
lntallvfll na doutrina. santa na or• 
g11,nlzação, IUclefectlvel na subais• 
te.nela.". Ora,· e11te11 são, sem duvi• 
da, os elemel)tos de uma sociedade 
religiosa apta P:i.ra realizar os de• 
s!gnlos ,:!e Deus acertJa rla socie-

. da.de natural :Provaremos que ou 
a sociedade natural nenhuma per
feição t)ode alcan<;ar na terra, ou 
deveremos confessar que se não 
pede alcan1;al.'. for(!, d.a. Is-i:e;la Ca• 
tolf,ca, · 

·,, 
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TELEGRAMAS DO RIO A DEVOCÃO AO SAGRADO CORACÃO DE JESUS, NO Notas Missionárias 
Censura Concedida medalha Mm .. 

tar ao gal. Horta Barbosa RIO, (ASAPRESS) - A propo
~ito dos rumores que circularam em 
,consequecia das entrevista do mi• RIO, ASAPRESS) - Por inter
:nistro Joá.o Alberto. na tarde do dia medio do Ministro Relator. almiran-
5, com o ministro Agamenon Maga- te !\J.va(·o de Vasconcelos, o S. T. M 
!hões, que seria rcsabelecida a ccn- re,;olveu conceder a medalha militar 
sura à imprensa, os jornalisas acre- J',or contar mais de 40 anos de ser
diados juno ao gablnee do mtnisro I viço.s ao exercito. ao general Julio 
da Juslça, abordaram na manhã do Caetano de Horta Barbosa, ex-co
dia 6 o ministro João Alberto, que al,! mandante da 2.a Região Militar e 
fora. guarnição do Estado de São Paulo 

Logo que foi abordado, o ministro 
João Alberto disse: 

"Fiquem tranquilos jornalistas. 
Né,ose tratQ,O, ontem, de restrlçé\es ã 
:imprensa. Houve. apenac. o que jà 
:!oi divulgado, em torno dos excessos 
:praticados contra a Ordem publi<:a, 
.que devem ser evitados. a favor da 
:liberdade de ·todos." 

Assim, o Sr. João Alberto <lesmen
tiu · as versões propaladas 'por. vá
nos orgãos da imprensa. 

O telegrama de Luiz Car" 
los Prestes ao Sr. Vargas 

RIO, (ASAF'RESSl - A impren~ 
:sa estampou o seguinte telegrama de 
:Luiz carlos Prestes, enviado ao sr. 
,,Gtulio Vargas: - "Sr. Presidente 
,cta Republica. - Palacío Rio Ne
'l,ro. - Petropolis. - Congràtulo
·rne · com V. Excia. P.elo restalíel,et!
men to das relações com o h~oieo 
povo sov.letico São gestos de,isa ai. 
t;ura e fatos assim concretos ci, de tão 
evidente cunho democraticc,, que- os 
J}B-triotas . reclamam de V 'Excia., na 
qualidade de Chefe da N'ação ·e Có
rnandante Supremo da~ suàs forças 
armadas. neste lnstn ty: em que seus 
:t1hs querids ltttm hO",cmente em so 
:flhos qucrdos lUtarv, hemcamente 'em 
s•olo estranho · pel~ esmagamento to-
~otal e definitlx·o do nazismo no 
mundo . inteir~ Urge, agora. para 
que se restabeleça a confiança po
pular nas inclinações democratica,s 
<le Vossencia. a decretação imediata 
rla anistia com exclusão do meu ca
;'50 pessoal. se nece-ssario. e que seja 
;1ssegurada sem maior demoda a li
vre organização dos partidos polit!
cos. para que estes, por seus repre
sentantes autoriza.dos. possam Inter~ 
vir na redação de uma lei eleitoral. 
c,apaz de a~segurar eleições livres ·e 
l1onestas que recuama a nação. C11m-
11rimentando respeitosamente vossen
cia. (a.) Luiz Carlos Prestes." 

Tratado de amizade sino~ 
brasileiro 

RIO, (ASAPRESS) Realizou, 
'!-e, hoje no Uamazatl, a cerlmônie 
de troca de. notas., ·em virtude da ra~ 
tificaç.ão do tr;.tdo de amizade, re
centement~ firmado entre o ·Brasil 
e a China 

Os inst 1umentos Coram assinado, 
pelo sr l,eão . Veloso. p~lo Brasil é 
prlo sr. Cheng Tieng Koo, en:bai
:sa<lor da China. 

Desçoberta de nova rêde 
de espionagem 

RIO ( Asaprcss) - A policia. ca, 
,-ioc~. ~tg11nrfo túdo indicat aci:iba :· de 
-deg~obrir uma nova rede de espiona· 
iPm, de. grJ:1:ndes proporções. Aparece· 
c-omo prindpa) 'personagem o Doutor 
Fraun, "i?:ngenheiro alemão Georg~ 
Frederich BlaSs". q\lc vinhà ~end0 
procurado p~la policia, ha cerC"a ·de 
dois :=i.nos. DelJ motivo ;:a: essa ativída
d,e da Polida, de~pz.chos procedente~ 
do Chile, ~egundo o qual o Dr .,..-Braun 
ê!taria int:imamente ligado a um::1 
,rede de sabotadores nai;istaS, .desr.ober
ta ret:entemente no Chile, ~pós uma 
:3erie. de misteriosoB atentados, cuia~ 
crigens, efinril. s€ evid~ndaram. 

Braun e . vÜJva instruções . secreta~ 
"'J'rira a pratica de i:1tos de sabotagem, 
~corMdas na:Quele pai.s amigo. A repor
tagem entranâo e·m campo, conseguiu 
apurar que Bràun encontra•se detido 
ha vario_s dia~ em nôssA Capital. Va 
i:ios outros cumplices iá foram loca 
tiz-ados pel~ Policia, a qual já con-
3~guiu 'fazer o 1Pvantamento das ati
vidàdes de Braun, 

Blas3, iá fora denunciado como e$ 
pião, em consequcncia, estava sendo 
instaurado o processo da sua expuJ 
~~o. Por falta de transporte, continuou 
~le, aqui. effi liberdade vigiada Entre 
0-s cum-plice:.-;, encontra-se a figura dl"> 
2.geqte alemão, Valter Agostini ''. 

Reajustamento dos fun; 
cionários da Prefeitura 

do Rio 
RIO, < Asapress) Segundo s• 

e-abe, já se encontra redigido o decre-
1:o-lei · de -reaius1amento dos cargos dof
funcionario:c. oublicos da 'Prefeitura, 
medidà essa que virá em boa hora. 
$abendo-se que ha v~rios anos os ser
-çidores da Ptefeiturâ vinham, ansio 
8amente, aguardando essa im:;ta provi
dencia. 

O referido decreto-lel, que mereceu 
a a-provação do presidente da Repu
blica devt"TP -=-er assinado dentro em 
brve e tendf" melhorar e:randemente 
aqueles servirlores. pois entre o.ut:cas 
coi~as. os cargos daqula Repartição 
t5erão distribuidos em cinco gr.upos, 
ebsolutam~r.t" definidos e diferença
dàs, ou correspondentes ás funç~es 
executivas, de acor4o · com o grau de 
4!specializaçâo e responsabilidade de 
cada um. Nessa reforn,a serão exa
minados quinquenios, promoção e 
tempo de serviço, bem con10 o ca!o 
dos extranumerarios, chefes de secção 
f!I reversão de funcionarias em dispo
nibilidade, 

Relações argentino .. · 
-brasileiras 

RIO, ( Asapress) - O ltamaratl 
distribuiu -a seguinte nota. á impre_nsa: 

"0 Governo Brasileit:<i acredito·u o 
«r .. Paulo pamqro, mini~~º. cqn~e
lheiro · em Buehos Aires, como encar~ 
rêgado dos negocios · iunto ao Governo 
Argentino. Acham-se restabelecida•, 
assirri, as t'e•açõeS oficiais entre os dois 
g~'9'ê~os. O tt::imarati pedirá· uagre
ment" para o titular d2 Embaixada 
-de Buénos Aires, em substituição do 
Embaixador fosé de Pauld Rodrigues. 
:faleéido em tnRio do ano passadô," 

Setor dos jornalistas da 
União dos Trabalhadores 

inteletual s 
RIO, ( Asápress) - Dia 10, na 

Associação Brasileira de lmprensa 1 

com a presença de varios profissionais 
da impren~a:, renniu-se o setor de ior• 
naH!StAR d::. União do, Trabalhadore~ 
lnteler.tuais. 

pl?poi~ de discutidos e aprovados 
Yatios assuntos de ordem interna, re
sotiveu o setor, unanimemente. apro
var um energico protesto contra o es· 
tabelecimento d;:i, censura em Porto 
Alel(re e São Paulo. 

Racionamento de energia 
elétrica 

RJO, /Asapre,s\ - .lá está em ple
no vigor o :racionarnento de enero-i:.i 
eletrica. rle arordo <'Om a~ o-r<lcn~ "'rio 
Conselho Nacional ele Aguas e l':nrr
da Eletl'ica Atenden~o a essas 01·

<fe:ns, a Light. em anunc-ios publi<'·-1· 
dos n<:'ln iml,ren'5:t., comnnicou ,111e. de
veria ser suprimida a ilumina('âo das 
vitrinf's ~ rlô~ annnC'ios lumino~os. 11<1 
periodo compreenrJi<lo rmt:re 18 e 22.:)o 
hora~ F.ntrctant.o. ~pesar <las medi<l:::i!:t 
ôe ra(liónamento, a]j!"umas C':l""-as <'Oll 
~en·aram acest:i.~ a~ suas fa<'h:{d~~ 
vitrines e anuncios, senrlo por isso to 
ma.das . providenC'ias. a fim de cme o 
apC'lo da Light ,.-.:.ria tran~fornrnrlo em 
medida compulsória pelo Conselho 
de Energia El•t1·ica Tomada tal de
cisão pelei Co11helho. então po~erá se 
cfethar o ra<>ionam,.,nt.o de Pnergia 
atê R!;'.'01:a ~ó se w,rjt'"i~ou atualnlcnte 
na i1ui,,inação publica. 

RJO ( Asaprcssl -- 8111 relacão ao 
racionamento de luz e energia sur
gem c,·iticas_ energicas :;;obre a me
dida. Em geral. esf-.aR criticas mos· 
tr'a.m que -tal medi~a poderia ter si
do feita no periodo d.e dezemh•·o a 
. mar\'.O. com ~ rP<:;t~rnr.a('ào de hor:i 
de verão. ·com o ;:i.rli;.i_111Pnto de Uma ho
ra sobre a oficial Entrrtanl.o. Pa· 
<la se frz a este l"e~pcitO. apesar <lõs 
apelo~ dos ,iorn~is, Agora, (]Uando O$ 
rliaf. j~ se torn:im 'mais Curto~. sul'~ 
ge o racionamentq. 

A c~uninho de São 
Frattcisco 

RTO ( A~âprr~~ \ - Pl"lo nn~o Ô:4. 
linha tran~c-ont.inental Oa "Panair", 
·he-g-Hnrn, a c-sta c~pit.al o:=; :-:rr-.. Crus, 
t~\'n_ C:h:irc"m. rnini~tro <las .~elaçAeS 
~>xt-f'rlorc~. e Vi<'t.or --P:d~ F.~t~nsoro. 
111inistro da, F';ci7.r:-nd::1 <l~ Bolivia. oue 
l'~pre~entarão o sP.u n;d~ na confe, 
ri>n<"ia r1e · 8ào Fra·l1<:"Í~('O 

Co111paréc-crn.m a.o tH·ródromo dr 
~~ntO~ n11mo·nt. 1"1ara rP<'cbê-los. ô mi
nistro, T.r-ão Vrlo~o alt?.s antori<la
des ·ch·i~ r. •nilit.;:i;rc-:=-. miilistro .José 
Robm·to · rl"' ·l\f:ct<'f'<lo Snar~~. J::.t'C':f'"'tÁ. 

rio geral rlo . rt~ 111::\ r;:1t.i. to<lo O 0('$_
-.:;oal da emh::ilx:irfa holl\·ian:-l, t.#"rHJo â 
fre-nte o f"rtlhaixPdor Frederico r:ll. 
t.i~rrez CrRnie-r. funrinnári() rlo fta,-
1l,arati. ('](lrnent.o~ <lei, <JeStF1.<1'Je <la 1·0-

lonfa holid.ana ,,, fi1?11ra.s expre~c.l\·a!'l 
.-J~ ~o('if'rl:!ciP hr~sileira 

Apô:;. o ilesemh~rnue. o~ diploma· 
tas bolivianos for11m ·abordado::: J'l""lo 
impr<'ni:.~. tPndo 111:1.1,if~st.~,Jo a -;na 
s::-:itisÍ-<lC'~O nor d~it::1r o Rra~il ex· 
ru~ando·!-t:> 2'f'TltilmPnt~ a outl'às <le· 
cla1·a,çõ(l:=- Os ilustr!':c. via iant.e~ es
tão ho!-;p.rôado!=: no C-onavabr"A Pata;•,, 
e pe1·manf':~l'."ràn :.i.lgnn~ <lias entre 
nós. rle·\·en<ln sPr rC'rehirloc. no Tta 
rtÍar;,.tÍ, em audif't1('i.a e!ipeÍ<'iai. pPlo 
-::-h ~ n('f' lf"r T ,cão V ~lo~:o 

Na próximA i::l?!!.Un<la-f<'i1';:1 o r111 
11istro da Fazenda, sr. A rthur d,e 
Souza r.osta ofen,,..f:'rá um almo<;>o ~o 
seu colega da Bolivia. 

RfO (Asapressl - Viajando por 
,·i~ aérea. ~hegou a tarde. de hoje a 
e~ta ("apital. (\ ('hanceler do Uruguai 
s.r. (José ·s<"rrato um;i: rlas «randr.s 
oerso1,:Jlirhidr,,~ rle· seu ·Pa.fa e (file vi::ti
t.~ o R1·asil de pa:;sagem para a Con
ferênria de São Fr~nci;:::<'o, da 11ual 
oartidpará <"hPfiandn a <le1egaç"ão da 
vizinha República . S F,xa foi receb1· 
do. no aeroporto 8anto~ Duront. cm;i, 
honr_as diplomát.i_C"as. formando. na 
()vasião. o Patalhão de guarrlaR. e1_11 
g-ranõe 11niforri1P .~pr<'sf"ntaram cu111-
f)ri111ent.os ao ilu-:it.re <liplornRta. o em
hnixaôor l,eào Velos·o. ministro inte
rir,fl <la~ Rela('ôe~ Exteriores. O titu
tar d-r1 Aeronáutica r""in istro Salgado 
li.,ilho é outràs· auto1·idade5 c·ivls e 
militare~ brasil~ira~ bem como re~ 
presentantes <liplomáticos acreditados 
junto 8.o riosso govêrno e pes·soas 
da· coloriia Uruguaia. 

Não compareceram ao 
Gabinete do Ministro 

da Guerra 
RIO, c.~SAPRg8S) - O sr. Pll· 

nio Cat;;inheda presidente do Ins
tituto rlos tndustt·iât·ios,' e o 5r, 
Jullo de aBrros, t>residente do 
Instituto de J;>rev1dência e Assis· 
téncia dos Servidores do Estado. 
env1ara.m ao '1Corre10 cta Manhãu. 
cartas p.edinç]o qn_e retlfiç~sse1n 
a. not1cia darJ.~ de seu. compareci
mento ao gohinete do 111inistro da 
Guerra, num.a co1111ssão do vi:-esi. 
dentes dos Institutos· de Previ
dência . Social, .. que, ocompanhaclo 
do sr, oscar Saraiva, presidente 
interino. do Conselho Naclo,nal do 
Trabalho, Rlj tinha estado. 

o"s mencionados p_resi<lente de 
instituto~ de previ4,ênefa não 
compa1:eceram a e:::;sa. visita. 

Movimentam=se os 
gralistas 

iate= 

RIO ( M,APRES:5), - Os inte
gr~li.s:ta~ ·estão e~n. ~-rande ativi• 
<J;:4dP pol1tica.· Há dia.s realizou-se 
na t:esidencia - d'o corretor Milton 
,)e Carni. p,o,, fig11ra· t)astant.e C".J
nhec1rl.-J. na~ rodas do. sigma, uma 

Esteve ·sa-o Paulo re.união a ciua, comp .. recera.m cer· em ca d~ 200 trÍtegrallstas a fim de 
diseu(irem o problema prestden-

RIO, (Asapress) - A noticia da chi. Por essa ·ocasião foram apre
viagem do ~ rigadeiro Eduardo Gomes ciados "" nomes de Eduardo G<>· 
a São Paulo, dia 10, opde permaneceu n'ies, generit1 Outra é, por 1'1lt1mo.' 
varias horas. tendo régressado á tar- do sr. Getul!o Vargas, . ficando 
de, despe:rtou enorme curiosidade em resolvido que em prlnciplos as 
todos os circulas. eleições n"ão os tnteréssaín e Q~1f'. 

O brigadeiro. ·em São Paulo, apb!< rtcarão ~ espera dôs progran,a.s·. 
Avistar-se com o sr. Armando de Sa· 
l~s Oliveira. --:om quf!m conferendot1 -ltlt(>;rrog':Hlo pela. tmpt;enea r, 
demoradamente. ·encontroµ-se. com o.e: "?l7 efP. inTegr3.tiRta MHf9n de a.(.)r
srs., Altino Arantes, Rodrigues .Alves ~ v~ Ú_,o· · <10 n~lr1ilnu . ~ ., nÔti_ci::t. P~1 

Jutio Prestes . out_~º laõn é sa.h,õo qu~_ no. es~t"l· 
TQdos agua:,:dam 08 resul~dos des. t0rio <lo sr. Ra.lmui_,do . Pad,lha 

ias col'l.vér,;.aç.õe.s, pois estio eert~.s d• 

1 
réalizàm--ae. 

1

diurna.. mente,' inume 
que. ·as ·i,iesmas multo. influenclario roa _,encontros entr.e ele e outros 
ll(1S :aconteciment~s P.~~~lt / .. ··· ehefcs·. !ntcg~ªl!~tp,s,•. 

o Codigo eleitoral 
RIO, (ASAPRESSJ - O Minis

tro José Linhares fez novas decla-

BRASll, OESDE O· SECULO XVII! 
racões em torno da Lei Eleitoral. · I D U a S 

Como é sabido, o "O Globo". rea
firmou que existia de fato a reco
mendação a alguns membros da co
missão elaboradora da Lei 71eitoral 

preciosissimas cartas 
tricio dr. José Geraldo 

do saudoso 
Bezerra de 

intelectual 
Menezes 

pa-

para que fosse incluído nela um dis- i,;111 nossa ediçiio de 1.o de Abril do 
DOsitivo determinando que fossem I conente ano, publicamos oportunissi
oroccssadas as eleições para a asfem• mo .artigo sobre "O poro que pri-mei
bléia legislativa que se transformou ro leraritoll igrejas ao D-ivino Cora: 
em constituinte elegeria. consequcn- <·<io". do nosso distinto colabora<lor 
temente, o presidente da Repub!Íca Dr. Geraldo (;~zerra de Menezes, a'J· 
O Ministro .José Linl1ares desmentiu tor de "l/mncns e Idéias ó. l,uz da 
mais uma vez. categoricamente. a no- ré". Po1· especial distinção do arti-

('.Ulista. fi 1ho c!o Dl' .• T osé Geraldo Bt.~-
ticia. . . .. 1 ,.1 . ºT • •· " 1 O Ministro José Linhares. nresi-1 ze~1a ce .. · eneze-s. o .. eg1ona110 PL· 
dente da conüssão encarregada de' blH·a _hoJe em ~u~s colunas dua~ ,cnr 
· l b C d' li' , . 1 1

- tes 1mporta11t1srnnos daquele mal
ef a ºarar. 0 no,,·o __ 0 ir.o .... ,,e r:itora. · ,·idavel hísto~·,iac!or católico. e in<:""on· 
ez. mante renmao reahz:i.da no I test~ve'mente O maior pesquisador da 

Monroe. a leitura do a1:te?pro_ieto / cleYo<:iio ao ~e.grc,<lo Cora~~º _de J,,_ 
da Je1 que aca\la de ·Claboiar. d1strl- ,us no Bras.,1. o Dr. Jose (,erüldo 
buindo um exemplar a carla um elos I Bezerra de ;\fP.nezes, reclama, ~1.u! 
cotnpanhei~o~ d:_ junta. afin1 ele r~- ju~ttnv,ntc, para a nossa pátria umn 
ceher n1od1r1caçoes. se o,:; dentais, glória imen::-""l e pront a ~xtraordl· 
meinbros da comissão, ju1.gas~em I nária deYo"'ri.o ao Sagrado Côr:ti.:,3-o 
neces~arias. Apesa.r do sigi1o e--n tor· 1 de .J~sus, no Brasil, desde o X \·IJI 
no d.o traba 1ho. a. repm·tagem CO"'c.1- st>~u!o. 
<::e;{uiu conhecer a1P."uns d": ... -a.1~1ec:; elo: Eis os documento~; 

P:CDIEIRA CARTA 
~•entado nrojeto. Tom?.ndo por mo- 1 

delo o Codigo E'eitoral· de 1335. o; 
"t1te-1,rojeto coni-e~ 2 1~11~ .. --s,r; ti'!.odi- j 
íicações e omissões que resultam em: "':ito1·ói. r·-·egoatá, n. 29, - 2fi de 
,,,odiffoações profundas e radicais,! ju.,ho de 1922 -

Cari'·""i'P') 111f"st 1·e a ami~o dr. An
altrações para amoldar a nova lei I to"'º Fe:'c:o ,•os Santos. P. D. 
aos princípios da Carta ele 1917 e Pe umR coisa tah·es nã.o saib« 0 
a_o cqnseouente Ato Adicional. Pelas 1 1 mnu gr:llH~e ~n,i~o: foi no Bn~si qtrn 
modificações anresentadas. verifica-! se le,·r.n::' ra~, as PRP!ET'l.AS igrc
~e que serf:o 211re .. ~'1t?---1a.s e~,,.e"!.1das I frs c!o munclo c1o s. s. Coraç~.> <le 
ao Pl'OJeto do Codigo Ele}to~•-1 _:n~s-1 Jeans."º"'º 0 'oram (diga-lhe Le.ü' 
~e se~1t1do. vi.:;~.ndo a 1ne e?,:1b1hdade i a s. Ri7a <~-"? ('.p,s~ni, ainda ante~ ,1~ 
dos 111terventores, governadores e; r,-nonh,da cs'.a. Diz-se que Anchie-
11refP.itos. bem como dos coriandan .. 1

1 
ta· t<1ria ti('o ron,!r,ções do S. S. co ... 

tps Ó'."<; forras po1iciais e o:1~-:-0s cl~e- 1 n•"ão <1
~ ,J,.,.,;us. 1evantanclo·lhe no E'3-

fes dos altos no~to.-.. o, r-·1ai". ,... ...... q, 
1 piri-'·o S?•1::o. -uma i'"!'r<';a en1 Gu,q.ra· 

11 :50 se inr.-o,, .. ,.,~_tibfli:z.8T"em. deYer.--:() n::1.ll.i: e i""'!ttic. .r<'ve1"t'!Ões 8$ tcYe a 
dP.ixar os C?;g-oc; 110 c1i85 ~:i'~e~ c'o \,r::.u1b•a ;'' .... !.:,_ cl1. Enr•arna,'.fi.O, n'1 
nleito. A!=~hn. o Pr?-i .. 1~nte .,,:1 .. ~::!S C'.,n~lá. 'f'l'""('i:>r~~ndo a S. Margarida 
e o t1itiistro n11t··~ ... ""e t""r~~l"Jo ine-- Mr.ria Al..lcoque. 
11::l?i,:eis. se n?o dej·:~1·r1u o~ car('·os 
60 dias antes clas e'eirões. Peta fn
tttra let e1eitort l, rt re,orcsenta~ão 
parlamentar quanto aos deoutados. 
será alterada . tendo nor bo.•e a 
const.iuiçiio rle ~4 A d~ o•,mns Es
tados e a de•ta Caoite l. ,n,mentar!o. 
a de outros i--enl mantida a mP,;;ma. 
Apenr.t.s a de P- 1 ""·t11:1-::: ~n.rre ... it ciin"'.'1--
nuiciio ele 3 deryut?d0s A elo Ar,a
,..onas. <le 4 n~!"<-ará ~ s ,:1,... .... , ..... ~.o~: 
9. rio Parâ. c0·,th1u.,, 1·!l com 9 dtri~t
tado~: a do "'ara111,~o. ele 7 11as
-::irá a 9 dP.l"lllr<:?{iO~ a do Pi~ui, C~ . 
!j oara 7 rler;-11tR..io-.:: ~ r'n C'"''"'rá ,4-,... 

11 para 12: a rlo 'Rio Gre.nde cio 
'!orte. · d,; ó 11a"a 7: a de Psro.i\la. ele 
1 para 10: a de Pernambuco conti-
nuará com 
-

0 a~. com 8: a de Sergipe, de 4: 
"'at-;~'.'-?.r::I ~ fi ch~o11tados: t1. ·da Ga.;a. 
ront-inuarã r.0m 24; a rio ~":lníri~" 
---~·, .. o, P" ... f!"~ rlp 4 ,~,.,rn 7: a d('\ 
Distrito Federal. <'e 1 o ''ª""~rã " 
1

"'· q r'"' P'" , .......... -.: "' ~,. ,., .... i·~-- ... : n~~-
~ará de -1 8 '"~T"a 35 rir.1111'-...,~o:::;: ~ 
:ir.- R~o Pa1110. ,->,=, ?-i. nara ~): ~ ct,., 
Goiás. de 4 para 7 r~i111ta00-,., a cÍr 
Mato 0m"o, "º 1· !'""º· ,. " e'.-, Pa
raná. de 6 a 9: a ck s~nta Ca··a~
na. idem: a do Rio Grande do Sul. 
coltinnar!i. C0'11 ?.O denuta,,os. con
nuando a rio Acre. col'1 2 <1,-,,uta-

T•.,. ..... ,.~ r, ..... ~ t'!I,~"' Hl"YI n111·nento 

Lo":'o em ~('guida a ~- Margarid:.t 
~~P:ria Ala<"O'."\lt'". (Juando para. uma ca· 
p""1a e1~1- m-:-:o d:i. p"rplexida.<le a rM
vidn p-ereis a:nda tinha o S. S. Co
rr'_·,1.o <h Jr:-!U<::., ~:·aças a ,Jesuita~ ~o
mo Bonucti, ~í2la,q:-riàa e outros, le 
vz..nt:-1,·---·11-~~· 1he a!5 i'?;'re,i8s do Con
vento <lo S. S. Co,.a,.ão de Jes.us. eP'! 
Sef~ji)(), e!'n -nl'inchJ"ios do .seculo 18. 
- obr.~~ ?"'l);:i.s f?.it~s p('>10s ,Jesnit.as 
C'Om a f..-•mil~:-t materna de minha mâ<? 
rl. B>11~l'<'n<·ir.na de Siqneira M s:i:e!,: 1 
Rr,'l.erra ( i1·•~,a elo seirn.<1or Le.and1 o 
T':.iheiro <l~ $iqu"ir:1 _)faciel), a qtial 
foi erl11carht no <li~.o f'o.,.,,·E"~to' do S ~ 
Cor~.r~r, ele ,Jes11~ da f;olednde e 11.li 
é-linda c·onh<'~·r.u tins $U3.~ ,·~lhis,;i 1"'l!J.$, 

r.omo ~ 111~<lre ~o,·or F,11,erencia::1;~ 
J,,J<•iivh l?n'!a.. cujo no1~1e hP.nlon 
M"u h:.;;~YÔ. r·or.or-.-.1 Lf'andro Ri1ri· 
ro ,?e Siou~:··a e ~.{r.ollo tinh:i :'lit"ia 
du:!ia dr irn,1f3. n•1e foram todas Ur
su1in0c,, 1 ~n:.:"~ c-,.~s a dita madre ~o 
ror F>t:"''"f°'n<·i .. na), rómo o foram 011 

tra,;; t;,- -~ ... ?.~ t.i:!.c. :<: 11.-..-...: é. h<lo um·-1 
,·r.;, .. rle f' .... rp-io,-. P. Bahia. vi--it,~-1~~.·1~ 
P10:'l'í"U r. foi enterrado na igrej~ 
<lo Conn?11to. 

imensa que sinto. Se quiser escre-1 Felizmente, a Ig:·eja do Corat_â·) de 
\ .. a, mas por sua conta. Jesus em Taubate, apesar de t&o Ye-

E' o ~eguinte: lha, está funcionando, modesta, m.1.s 
- O Dr. ~abe da minha "1onena" : gforiosissima. Viva Taubaté! Viv,, o 

pelo Coração de Jesus Brasileiro, ~c,u \ Brasil! Viva o RS. Coração ôe ,le
eu quem primeiro gritou sermoB o · sus, que é brasilcirissimo! 
povo tjue primeiro levantou igrej.'LS I Entretanto, ainda ontem eu rc~e
ao Divino Coração e se lhe -to:rn.J o bia da Ameriea do Norte a revis:a 
ntais _dev?to do m~ndo. . i dos Jesuítas de Nova York "A;per·i· 

Os antigos Jesu1tas, desde .:'-~d\l.e· ca", numero 7 <lo mês de junho c·or
ta, e_ todas as Orden~ re,:g1osas, 1 rente, que, á pág-. 184, segunda _, 0 • 
para isso concorreram, a porf1:rt. luna, sob a epigrafe "The f'irst. 

O Dr. publicou, rontestando-rne, · Chu..rch o_i thc Sat:r-cd 1/carC'. sush~n -
que oR Jesuitas do Norte de 1\finas ta ser a Igre,ia do Convento. Pcn;;;f1. 
nada íir.eram, por nunca hav~re1\1 p1- vania, fundada pelo Pe. Pellentv, S. 
sado ali: respondi-lhe que as Miiu1s J. em 1740, e consagrada ao Cor:i
foram d.escobertas pelo Pe. Asp.11- ção de .Jesus em l ·/86, a. µrin,ç,ira q'JC 

cueta Na-varro, S. J. e digo.lhe mr,.is i:;e levantou no mundo ao Coraç;\o <le 
- que foram os JP.suitas que l'Om o Jesus! ... O '1Catholic lVar!(l'' do'> 
1.o Bispo de ;\!ariana - Pe. José PP PauEstas jã havia sustents<lo a 
:Kogueira, S. J., á frente, na pri-1 mesma cofSa. Que faze1·'? ... Pois ç~ 

rneira metade do século 18, fundn- , modernos Jcsuitas n:1o g-1·2ntr::11 n, 
ram o Santissimo dali e ali loj,'"O im- aqui, no Brasi1. no epitáfio tio óti
plantaram a devoção do Coração de mo Pe. Rartholomeu Tad<lei e. nüo 
Jesus. 1 1:epetem pelo "Mcnsagcnro", ser lle 

O J.o Bispo de Mariana era o· o introdutor da devoção entre nós -
ex,4.o Bispo do Maranhão, Frei l\'J.a-

1 
tendo o Pe. 1.'addei chegado ~o \lra

noel Cruz ( se me não falha a me- sil a ]3 de r.ovem bro de 1863 '?!-•. 
ntória), amigo intimo· de Mala;ri--1 Parece-me já ser grande honra fJflHl 

da, de quem, de quem se conscrvasam o querido Pe Taddci a de A p(r-;'.:.olo 
cartns em Mariana. do Coração de :Jesus - mas uni gran

A obra dos Lasaristas no sfc,ulo :9, de> continuador apenas dos precb,es· 

é pura continuação da começado. f,e- soros· · · . . . 
los Jesuitas. Isso não vem excluir os A devoção antes dele Ja cn·a ·,1n1vcr
Franciscanos, e aqui ternos !1:J Hío sal e fervorosa entre nós - com 
os , Benedictinos com a devoção do! todos os caracterh:.ticos da atuai. b
Coração Eucaristico desde a funda- to é, com o mês de junho, no·:c,ia 
ção do seu mosteiro. · das primeiras s2xtas-feiras, etl'.! t.:t_c. 

Auxiliado agora· pelo seu· co!lter· Tínhamos a Hora Santa, ~epo1s <la 
raneo o Pe. Carolino . de :Me1~czes, Guarda de Ho:1ra .... D. '1ç.J::;c1• ,~ra 
acabo de descobrir dentro da .idade todo <lo Coraçao de .Jesus. Assim o 
de Taubaté, E. de São Paulo, uma I seu tio, Bispo rle Diamantina -- o 
irmã gên,ea da Igreja do Cor:\:!J.o de que sr.: revela até nas armas qu<> !'1.<lü~ 

Jesus fundada em 2 DE ABRIL DE i tou. ~finha irmã mais velha, .11inha 
1713! madrinha, Rosa de Siqueira, cop1 ';0 

Todas estas igrejas necessariaincn~ anos hoje, repetE:_~me que, e111 1i)ti1, 
te .se terianí arruinado, porque a de- ro Colé~io das ~rmãs de Bo_t~fog') se 
voçâo foi proibida por Pomh.1.l, em fez um lm_do mcs d __ o Coraçao de .Jc-
1767 como CRIME DE LE::-A-MA- sus e assim em todas as casas de 
JES'l' ADE, segundo ordens para o Vicentinas e Lazaristas. 
('.onde da Cunha, depois Vive-Rei do O Debané Quererá todas as gló-
Brasi1 - ordens mai::; tarde revc:;,ga... rias para o Epito! ... 
<las pela rainha D. Maria, a pe<lirlo \ - As glorias são nossas! Cont.ra 
das Ursulinas do Convento do S. S. fatos não vale argumentos. 
Coração de Jesus da Soledade, Buhia \ Viva Taubaté! ViYa o Brasil! ·Vi
(Convento fundado por Malagri,Ia I va. o S. S. Coração de Jesus! 
com minha fami1ia paterna, no µr1n· Todo seú, 
cipio do_aeculo-18.,.e· onde minha n,ãe I Amis:::issimo 
foi educada em meados do seculo 19), JoBé Geraldo Bezerra, de Mcnczea. 

Rubens, . Congregado e pintor da Virgem 
FERD. PEETERS, S. J. 

Rupe-ns, o grande pintor flamen- "Ereção da Cruz", os pedidos cho-
qo, foi CONGREGADO MARIA- veram. 
NO? Rubens não se furtou ao traba-

Nenhuma duvida. No Colegio de lho. Sabia até que ponto o ardor 
Nossa Se11,,cra de Antuerpia, con- de seu povo, comprimido por tan
serva-se, no arquivo ae súa rica bi- to tempo, seria capaz de chegar: e. 
bUoteca, o inventario de duas Con- no auge do entusiasmo. tornou-se o 
gregações Marianas dos tempos an- lider da reivindicação mariana. 

?\o ~\lto Solin1õeH; - .:Part1ra1n 
para Bclcm do Pará, de onde pros. 
~Pg·uirão pa.ra S. Paulo de Oliven• 
ç;a, pQ.Ja linha peruana, !\íons. To
máz )1arcelano, Prefeito Apostó· 
lico. e I1~rei s Timóteo :r,.,-1. de Po 
ra.n~aba e Celestino Maria. d0. !tu 
OF)f ~ Estes ultimos sairam de S. 
Paulo como v.oluntarios a fim de 
auxiliar os capuchinhos, que se 
acham com deficiência rle pessoal, 
junto aos colonos seringueiros, 
e na cate~1uc::;c do indios entre os 
qU8.is os 'l'icunas, localizados na. 
PrclRzia de S. Paulo de Olivença. 

O Território da Prelazia estende
se por cerca de 142 milhas na par
te odclcntal do Brasil co111 o Pe
ru, sendo um centro de &·rande au. 
viclade dos relig·iosos, que a man
tem r>n1 pleno córac;ão da selva 
a rnazvn 1ca, abrigando ã. 000 Jn ... 
dios dos quais 2. 000 tiveram ape· 
n.-1s rápido contacto com a civih-
za(ão. 

:llisérhts da guerra: - Uma tris
te noticia. n1anci.a.-nos da Africa 
o I!ev. Pc. Don ders~ '11:lâ trinta 
anos que não vi tamanha crise nas 
:i.\·[i:-csüt·s. DeYiamos esmolar uni 
a.brigo nos próprios infieis, pedin
do que ~e compadecesSf"IU de nós. 
Pa.ra. a Santa :Missa tinha1nos ape
nas uma vela e um pouquinho de 
Yinho. Durante a noite precisa.
vamos apagar a Iampada do San
tissimo. V!mo-nos na e1:nerg-encia. 
de fechat· a maiori·a das nossas es
colas. e, o nosso médico que cui
da Ya dos 965 doentes do Leprosâ. .. 
rio das missões, te,ve que procurar 
par:l. ::,;i mestno um lugar de alu
guel". (Kath Missions jahrbuc11 
d. $ehw). 

Bntizados na li»h·erHidRde de 
Fu-Jen: - Foram batizados na. 
ca.pc,hl. da l:nh·ersidade Católica 
rle 1i'u Jen, .Pek1n. dezenove pes .. 
soas, Pntre as quais figuravatn 
dois professores de escolas nor• 
wais e doze alunos da Univcrside ... 
de. O restante se co1npunlla de 
um oficial da Bibiioteca Nacional, 
o s1·. Liu Chen-tung, de un1 pro
fc8sor da E!:)tO!a l\.lédia Feminina 
e:: da. familia de um olltro protes• 
sor. 

O e11tnsfns1110 1nissJonárto no 
Brm,dl; - us resultados das com
panhas missionárias do Colêg10 
S. Luiz, Rio, mostram un1 vro-
grc~s:,o 
maclor: 

rn:a 
19J :! 
l !J3J 
l 931 
19 =~ 3 
1n:;s 
l!l:!7 
1 ~ ;~ 8 
19,19 
1n rn 
1 n-11 
1n, 2 

194-ü 
19H 

tipico e suma1nente ani .. 

Cl'S 
71.30 

6:l º·ºº 
,! . ººº·ºº 8, 000.UO 

~6. ouo.uo 
58, 334,00 

5õ, ººº·ºº 
78. ººº·ºº 
8S, OOU,UO .. 12~, 500,00 

123. ººº·ºº 
13,;, 000,00 
lô6.000,00 
~00. 000,UU 

c;oopera<,•Ao 1'1isstonârln: 
n.ocester foi a. prirne)ra U.iocese 

1 
411e adotou o plano de cooperaç-ão 
nüssi onária tal qual o elaborara 

o Pe. Guilherme Griffin de 'l'ren .. 
ton, ::Xova Jersey nos Ef.tados 
Unidos. Cada par.óqnia. ê visitada. 
anualmente por u1n Padre ou Utna 
Irmã neligiosa missionária, qua 
dêstc rhodü aproveitam a oportu
nidade para apelar c-111 favor do 
sustento e manutenção õa -obra. 
que representam. Posto que o au ... 
xilio financeiro constituia o fim 
prinHdro clest::t instituir:ão. a causa. 
missionária cm geral tirou já. 
grande lucro clesle método. 

Afrka Ochlenta]: - Noticias de 
N"igéria dizem que muitas convel'
sões te1n se dado ultimarnente 
nesta longinqua terra de missões. 
Em 1943, sô no Vicariato Apostóli
co de Onita.cna o"·eri( foram t:ei• 
tos 13. 978 batizados em easo de 
morte e 14. 308 em circunstancias 
normais. Destes totais, 8.606 ba• 
t.izados foram~ ri~ adultos. Trab~
lharan1 na missão 53 Padrt::s da. 
Congrci;-ação do J,;spirito ,;ante, 4 
Padres nativos, 5~ Rciigiosas 8 

1. 400 catequistas. 
A.gêenda llliwslonãria S. V. D. 

Dr. Durval Prado 
M"'11co 'Jcullata 

O.. 8enadoir t'autu bitii:dlo, JII 
6.o '1,Dd. • tlala• ol:I . U • lt 

1Eeq, <!11 Rua ,lnsê Sm11rHclo) 
Cons .. : <JOm '10,·e m,q·, At!:1 pelo 

l'el.1 :l•tSIJ 

SCIINTIFICAMENTI 

AI SUAS FERmAI 
• Pomada MCCOrtva sao Seballldo 
combate •cleolillcamenle todo • 
qualquer af!eo::do eutanea ~mo 
sejam: l'erldaa em Qoral Ulce1a1. 
Chaqa1 antigas Eczemas Erysli,ela. 
f' rie!raa. li achas nos pét e noa ,,.,.,._ 
&pinhas Hemorroides. Queimadu
ras. Erupe6ea, Pie<· 101 de mosqull<* 
e ln1ectoa -venAn-

r ~ !~~!>.~~!~~!~,!~ 

mm 
total. de 24 deputa '1os. O mnnerc, 
·~1Her:or. pols. d,:\ :?:;.o n~rl~Pnl"ntares. 
~---:---.,,..~_ ~ c-e-r ~P ,74. A nova lei.' co

,::rl+.,.-..-1() ria n ........... 1,i7~,-r.:n df'l' ;:p-wt.if.Jnr 

polltlcos e d;terminando a re.·oga
f'">ãb de lei$em rm,tr?rio .tornará sem 
1":"fe~t0 o dr-~re-~n ,,,,r c-:--.·tin~miu o~ 
partidos, n~.o havcn<lo. O"'r'•rilo,··11~
~e ... c-irtad~ ""' :;i.-o:-it'l~t,,,.ri (1 n um r1~

rn~to esne('ial para ·e'5Se fim. con1n 
-:--r, e~1Je1·::i.-1,, 

A r~t~ 1~·10 rl<' minha fmili~. q,e. 
.-·ulP.i·m;nt"' cJ.-..y,..;(., r-o S. 8. Coraçà,-1 
,1~ ,T.-.o:•1s, p'."'rt. .... nre o ?tunl Bi~po de 
r·aP,_tité, <l. r~nr,•.zcl Rt'l:itmundo de 
:.rcillo. <'U,iii~ ir_:11:'is, • algumas, s~ô 
fr~ir::i~ do Rnn, Past.o1'. O fato é proe
mjnr,n ... -i~..;;i•,10 P"l rn~sa históriR -
t11"1Ht g 1ori.l. rlr familia, do!5 .Jesuitrl~ 
e do Rrttsil. Ternos o-s doeum-erit-0C3 
em <·~s::;i, 

A:;or;, Pstou P.mpe11hado em le.r 
lll"llrl. b;,11drirR municipa:1, cat"act~ris
ti<':J. R. Laran;r~i~Rs: ve_i;i o mr.u pro
_icto. in(·~ufo. o~ r,~dres .J~:;uita.s (Bo
n.,11i. An_tonio Pinto, etc.) ,iii foram 
ouYi<lo'5 e:- çonsultarlo.o:;: a:-:sim. bispos. 
etc-.: (""ti:.o todos mara,·ilhadns: com 
a dr-f:tollf'rta e com a idéia ela hrrn
<leir.a. Que suces~o! Out1·ossim, pro 
oonho ou~ <-':ri.iam a n,;o_tríz Oe L::iral'I· 
"".'eir;.·5 em l>aú'ira e a restituam ~os 
J C'~U itri:s. 

tigos: o da "Sodalité E'trangere, dite 
Nationale'', coligido em 1745,. e o 
da "Sodalité Latine Majeure", en
tre os anos de 1610 e 1656. 

Esta "Congregação Latina" . 11ca
bava de ser fundada pelo ardoroso 
servo de Marta, · Padre Francisco 
Costerus, _no mesmo ano em que 
Antuerpla era ocupada por Alexan
dre Farnese (1585). Em 1610 era 
Já tão avantajado o se1,1 desenvolvi
mento, 'que foi preciso dividi-la. A 
secção confiada á direção do Pe. An
dré Bottelberg, a ·quem deveria. su
ceder mais tarde o celebre Padre 
Bollandus, ficou sendo designada 
desde então pêla apelativo de 

Exigiam que ele pintasse "Assun
_ções", "Corações de Maria", E ele 
as pintou com o estro prodigioso 
que ·me era peculiar, com o fulgor 
genial que sabia realizar as mais 
arrojadas concepções. O brilho das 
nuyens ensolaradas; os vestidos de 
seda, de veludo, de brocado; o fre
mlto dos anjinhos; os vôos dos se

ESBOCO. HISTORICO SOBRE A IGREJA 
CATOllCA NOS ESTADO~ UNIDOS 

P..IO. í 1-"'~.PR.ESSl - O desem
h:ú·p.arlpr "k~n~e Pirt7i 1J~. e111 lic::~l
ra P? 1P:s1"ra cor, a r~1J~rt-'."f;~,,,: cJc~
n1cntl1J ~s no""~~·as Yr'~11hr1a.~ n!:'':::i 
i•-.,r,r~·n-½. pr.i"!'m1rJn ~~ rrn..,f.-... r:sta.ria 
~1~ õand_o h,1,,, .... ô~ .tij..-.. ,.~~,+~~ :-11 or·o. 
nosto nelo seu colega, ministro Li-

O Rr Ptragibe disse inicis.lment~ · 
,,fio é e~:~.to C1ll<' F'll r,tsr.ia rrdü:i:lnfló 
nm ,·erdadelro substituto. ao pro_i~
to do ministro José f'.;nb?res. c11l::1 

"'On1netenria toda gente re-zm1bere 
7"pp...-fo Pll f.<'ito algP'':"'3.S ~P:::cstóe<.: 
no seio da comi~::i~.o. fni ('11('ar,·P-g~r10 

'<' red.i~i-las e incorrora-las ao an
te-prljet.o, sem n10cljfio~r sua e,t~i,
'.ura dos pontos principais M~n 
npni:amênto. co,...;o o rln comisSão. P 
ahrevlar o mais poss!,·el os nrazos 
-· e ~orte que o n~.ís volte den trO em 
bbnco, aO' 11 reio " 

Fina1!7,ando. o Sr Piragibe dis
se: "De acordo com o pensamento 
do preslden te da com isrão. o tr?,ba.
loh definltiYO deverá C~tar l)ron(o 
1té o dia primeiro de maio" 

Criaçêo de 
ções na 

Condecora= 
FEB 

RIO, ( A,~press) - O presidente 
d~ Republica baixou um decreto na 
Pasta da Cuei": a, .criando na Força 
Expediciona:·." a Bra.sileirt-1. as s@guintP, 
medalhas: cruz-- ~de braVura," cruz da 
a viação, cruz de sangue e medalha df' 
campanha na Italia. 

o "Habeas,,corpus" 
Rlü (ASAPRlsSS) - O Supre, 

tno Tribuna1 Federal concedeu, o 
"habeas-(\Orpus" impetrado em 
favor dos srs. Armando ele Sales 
Oliveira, Otavio ·.Mangabeira e 
Paulo Xogueira Filho. O pec;lldu 
de ''.habeas--:corpus". estava asst
nado por 500 ·advogados. A assls
tencia e:ra da& rnai ores. estando 
presentes var.ios l ii;leres políticos, 

Por ter o. sr. Waldemar Ferrei-
ra regressando a São Paulo, cou
be ao sr; Targino Ribeiro a sus
tentaç~o do "habea.s-corp1.1s'". 

O MLnistro Eduardo fJsplndo)a 
procedeu o sorteio dos professos. 
sendo julgado. e_m primeiro lugar 
o pedido dE) '.'habeas-corp~s" em 
fa:vor dos exilados politicos. To
maram . parte JJ.O julgamento os 
Ministros Waldemar Falcão. Lau .. 
do de Cama1·go, Bento (i,aria, Oro
zimbo Nonato, José Linharcs, Wal
dérriar · ~"alcíio, <>oúlart de Olivel· 
ra, Fi!adelfo do Azevedo e Eduar
do Esplndola. não tenllo· tomado 
pa·rte o' ministro · Barros Bà.rretos. 
por ter presitlido a. Cürte ~sp'eclal 
de ·Ju~tl~~a ·Que julgou .. os •nesmos. 
O' "habe·as-corpus" foi"- concer.ido 
uor 1znani~ida<lP. 

:,.:n h.~' 1,<lei 1•a, co 11,o vê, <·oni::-~rvo o 
:.iuri-,·er<l~ das eôr~s na<'lonais, aP 
n1("s1110 t.-.mpCl q11r.> o amar~'o.laranja 
e u-rirélltla <l~ flores de larangd't"!:l 
( nupci<1."1 e~pirituais), represff,1t:1t,1 
t.ar-a.ncr<"irn~ sob a proteçãú r!v 
S. S. Corarão <le ,Jesus. O lema .4n,r, 
ri,r l"i,.._ffoo., do hino, cxpli('a os simb,) 
lo~. Creio que "fui in:-:ph·a<lo. 

f';tlta (tU?, nesta minha cru1,ada :ne 
YC'.nha ~.iudar. o mel";tre, a quem pe
<'º cs<"rryer :::obre o 1110111ento:;o :tssu•1-
to e n!1t('ln h u. toda a boa von t'?rlt> daf 
autoridad~s 

F'aça, p~i·a a. propatranda, rep~·ô<l~l· 
%ir, R ('Opi:t do projétO, 

- De•J!; O qu2rt 
Sc;,mpl'e á~ belas ordens, disc.o. aTl1Í• 

go do cora~âo, adrnor. - JOSE' GE-

RALDO BEZERRA DE MENZi,S. 

SEGUNDA CARTA 

Grago;{tá, ~3 de junho de ·n)21. 
,,! estre e amigo D. Felicio dos 

Santos. 
P. C. 

Não t?stou escrevenJo para jor
nais, senão para o correligH:,11ár10, 
com quem quero partilha:r a alegria 

Venda de penicilina 

''Maior''. 
Ora., numa das paginas do re

gistro acima Indicado, lemos em 
grandes caracteres cursivos: uPara 
oficiais da Congregação Maior de N. 
Senhora de Autuerpia, foram esco
lhidos no ano do Senhor 1623 
para consultores: Sr. Pedro Paulo 
Rubens <Rubenius), Sr. Baltazar 
Moretus, etc." 

Em outra pagina lê-se: "No ano 
do Senhor 1629 foi eleito Secretario: 
Pedro .Paulo Ruebens". 

Não estr'anhemos a diversidade de 
ortografia. O proprio Rubens varia
va a sua ,assinatura, escrevendo ora 
Rubens, ora Ruebens, como de res
tó o faziam seu amigo F. D' Agui
lon e outros contemporaneos. 

l Pelos textos citados, vemos que 
, Rubens não era somente Congrcg~
I do, mas que fora escolhido pelo su
, fragio de seus companheiros para 
os cargos dod Conselho e até ue Se
cretario da Congregação, de cada 
vez Pl\ra o periodo de dois anos. · Esta 
escolha. lisonjeira indica suficiente
mente que Rubens deveria. ter sido 
exemplar: 

O GRANDE ARTISTA FOI 
T AMBEM Ô PINTOR DA 

VIRGEM? 
Os· pareceres d.o Pe. Hoppenot, 

ra fins; o porte gracioso e variado A historia da Igrej:. Católica nos 
dos apostolas embevecidos, dos mar- Estados Unidos pode ser dividida em 
tires heroicos e das virgens arreba- três fazes de cinquenta anos ,,ada 
tadoras: tucfo entrou a serviço do un· ,_ Começa ela com a Jndependen
seu pincel para glorificar a Mãe de C'in dos Estados t:nidos e a organi
Deus. Rodeavam-na multidões triun- zação da Hierarquia com o Bispo 
fantes, mais suntuosas que as comi- John Carroll, um amigo de George 
tivas dos Arquiduques na sua en- Washington. 
l.rada solene l)ll que a Pompa. Introi- Os primeiros cinquenta anos fo
tus do Cardial Infante. Jamais glo- ram de organização pl'Ímitiva e 
rificação - supunha O pinto - pocl crescimento vagaroso:· um arcebispo 
·rá_ ser l)lais grandiosa que o triunfo e sete ou oito bispos. A Igreja Ca
da Rainha do Ceu. Por isso, no cen- tolica fora perseguida, em maior ou 
tro da. sua composição era preciso menor escala, nas treze colonias que 
que assomasse, não uma princesa formaram o novo governo. A pro
dotada de graça delicada, e fina. pris eolonia de Maryland, fundada 
mas uma donzela na flor da ida- po1 catolicos, com liberdade religio
de, uma mãe garbosa e de semblan- sa, teve essa tolerancia religiosa su
te altivo, que, ele ia revestir com lar- primida. Mas, o novo governo p10-
guesà e luxuosa indumentaria: uma clamou liberdade religiosa e a his
mulher, enfim, com a majestade de toria da Igreja Catolica nos Esta• 
rainha, dominando sobranceira os dos Unidos iniciou-se auspiciosamen-
persànagens da sua cõr. te, embora o crescimento fosse len-

Tais mulheres eram o apanagio to, visto a ;11aioria dos habitantes 
ra raça flamenga nesse tempo, e Ru- do novo pais ser de origem inglesa. 
bens as transformou em soberam,s I protcstan te. 
virginais e triunfantes. Foi àev,- Nos outros cinquenta anos, deu
do a elas principalmente, que ele se se uma grande mudança com a imi
tornou o pintor da contra-reforma, gração de um grande numero de 
e nos deixou em suas telas pagin~s irlandeses, que deixaram o seu país 
de uma. apologetica vibrante... por motivos políticos e religiosos e 

Mas quererão objetar-nos: ~om O pelas condições economicas intolera
mesmo pincel, co1n que pintou es.. v_eis~ em sua terra. Os mesmos mo
tas rainhas-virgens, Rubens nintou tivos trouxeraril um grande nume
tambem mitologias pouco . edifk~.r.- ro de imigrantes al~mães catolicos 
tes, Todavia, não pronunciemos nosso para os Estados Umdos. Esses fa
jUizo sem levar em conta que Rubens tos contr1bu1ran. para um aumen
viveu na Renascença. ~o n2 nun~er_o da população c~toli-

(Colig!do de "Le Guide des Con- e.. Esses mugrant, s e1·am mu1 po-
gregations Mariales" Bruges ja bre~ e com pouca ou nenhuma e<lu-
1928) ' ' n. raçao, tornando-se, portanto, traba-

• 1hndorcs comuns, A população fe
minina entregou-se aos labores do
mesticos. 

RIO r .\SAPR.liJSS) - Procuracio no seu volume "La Vierge da.ns 
pela reportagem o :sr. R.ober\·at l'art''t de Luiz Veuillot n,o "Pal"fun1 
cordeil'o de ~'arias, diret.or do de Rome", e de Alphonse Germ.ain 
Sen-ic;o Nacional de I>'iscalização em "La France lllustrée" são pou
da Medicina. sôbre a possibilidade co favoraveis ao nosso Congregado
da ,·enda livre da Penicilina em pintor. Talvez sejam exagerados 
nosso pais, adiantou o seguinte:. seus. juizos. Jfaseia.m-se na. critica.; 

"Infelizmente não podemos a.ln• de que Rubens escolhia, como proto-H 
da liberar por completo a venda tipos da Mãe de Deus, as mulheres 
da Penicilina. nesta capital, pôsto robustas do seu povo, Nada, det res

Se de um la.do a população catoli
ca aumentava, é mic,er se assinale 
ter sido ela pobre, sc,n posição so
cial ou política, Esses catolicos se 
prcocupava111 com a educação reli
giosa de seus filhos, ,um país que 
não permitia ensino religioso nas 
escolas publicas. Por isso, manti
nha·a escolas_ elementares, nas quais 
lecionavam 'rmãs. -O Concilio Ple
nario de Baltimore, 1884, reuniu os 
bisnos dos Estados Unidos. Esse 
Con'cilio deu grande importancia á 
educação religiosa - elementar, se
cundaria e superior - e decidiu es
tabelecer a Universidade Catolica de 
Washington. Gom isso abriu-se o 
terceiro meio século que chega até 
o· nossos dias. 

que a nossa quota tenha melho- to, mais nat1.1ral. 
rado consideravelmente. O nos- Vamos, porem, aos fatos. A 18 de 
so cont.rôle permanece, a fim da outubro de 15~6 os calvinistas ti
que o produto não venha a tal tar nha.m quebra.do a.s filas da procis
nos Esta.dos. Entretanto, êsse con• ·são de Nossa. Senhora. de Antiter• 
trôle, que a principio era rigoro- pia, vomitando blasfem!as. Dois dias 
so, moclificou-se bastante, em depois, inv:i4iram a. catedral- e co
consequência de maiores 1·emessas nome de "agitações iconoclastas". 
que nos tem, sido enviadas pelos metiam sacrilegios, conhecidos sob o 
Estados Unidos". nome de "agitações iconoclasa.s''. 

Contim·Rndo em sua~ declara- De todos os teso1.1ros acumulados du-
r,ões, disse ainda: rante seculos,. deixaram a.penas as 

"Tlnhamos inicialmente uma ruinas. Depois disto, os calvinistas 
quota de oitocentas ampoulas, is- se- confirmaram no podér a. tal pon
to em J.unho do eno passado .De to que a. Ceia deles se celeb1·ava 
acôrdo com o desenvolvhnento da oficialmente, com participaçã:o dos 
produção dos Estados Unidos, a magistrados, no palacio da. prefeitu-
nos~a auota foi pouco a pouco .ra. e na Catedral (1581). Nas esco-
sendo melhorada e atualmente las, os mestres era.IIJ obrigados a en-
con tamos com uma quota de •• , • slnar o catecismo calvinista! O mo-
25. 000 ampoulas de 100.000 uni- vimento heretico, como é sabido, 
<!ades cada uma. Em face da me- fora dirigido em particular contra. o 
lhoria dessa quota, temos diminui- culto de Nossa. Senhora. 

~PÀRELHÓS . . . 
paraCHAeCAFE 
lilo4eriios. elegantes, 
em desenhos originai, 
Nacionais e extiangeiras 
l'odom ,., adqul,ltlo, 
tomb4m om 10 paga• 
,nentoa polo•Plano Suave". 

No passado meio século registra
ram-se importantes acontecimentos 

cada paroquia d~s F;stados Unidos. 
Ten-os s Estados Unidos cento e 
, ve:~ta :-.eminarios cdesiast.icos com 
16.000 , ,d·,ntes, :. maior parte 
do corpo docente dos seininarios 
eclesiasticos dos Estados Unidos 
tcn1 nido educada na nniversidade 
Catolica da Amcrica. 

Is~o é igualmente exato coin re .. 
]ação aos seminarios dirigidos por 
ordens religiosas, bem como, semi
narios diocesanos ,· seculares. Em 
cada diocese h: m padre superin
tendente da escola. Todos estes cle
rigos, qU'asi sem exceção, cursaram 
a, ünh·ersidade Catolica. lia no 
momento 1- 500 escolas s~cunJRrias 
com meic milhão de estudantes e 
7,000 escolas paroquiais elementa• 
r, com dois milhões de alunos. A 
maioria desses alunos ,.são lecionados 
por irmãs. 

A Universidade Catolica da Ame
rica é uma universidade pontificia 
sujeita á constitui,~o apostolica e 
é dirig-ida por um grupo de direto
res formado por arcebispos e dez 
bispos e por um numero igual de 
sacerdotes seculares. O Chanceler da 
Universidade é o Arcebispo de Bal
timore e o reitor é escolhido pelos 
diretores mas, nomeado pelo Papa. 
O atual reitor é o Monsenhor Mac 
Cormik. 

· maior fator nestes ultimo.; anos 
na promoção da unidade de ação da 
J., ·eja Catolica, nos Estados Uni
do, tem sido a "National cáthol' 
Welfare Conferance" constituída de 
todos os bispos dos Estad'os Unidos, 
r:uc se reu.i1em em conferencias em 
Washinp:ton, quatro uias, todos os 
anos, no ,,,ês de Novembro. Esta or
ganização foi criada para resoll·er 
a, necessidades da Igreja e auxiliar 

país ~a p~imejra guerra europeia, 
t~ndo sido fundada sol a presiden
cia do Cardeal Gibbons, Ouando ter
minou a guerra os bispos conside
ra:r':m que os problemas de paz ne
cessitavnm da mesma organização e 
unid':'?e e, assim, desde 1920, UJ11a 
reunJao anual tem se r -"lizado em 
\\ Pshington, onde se discutem a, 
questões de educação, caridade tra· 
balho, vida rural, e inumero; ou· 
troe problemas, · 

A "National Catbolic Welfar, 
Cm1ference" é uma reuni:>.., volun• 
tai-ia de bispos e não tetl" a natu· 
reza de Concilio Eclesiastico. Poi 
e!~ tem se promovido a unidade <le 
açao pela ~iscussão livre e não pe, 
las resoluçoes , -mpulsórias. 

DR. DURV AL DO LI-
VRAMENTO PRADO 

Clinica de molestiai, dos olhos -
Cirurgia oc1.1lar - Cons.: A v lpl• 
ranga 313 (8.o andar) - te!.: 
4-4581 - Res.: Av Angelica 140!1 

te!,: 5-9275 

F • 'd . do o noss<> ~ontrõle, porêm sem Apenas restabelecido o ca.toliclsmo, 
. 01 promovi O e vai. permitir a a,tulslção livre, a tlm a. primeira rape.ração publica. ,ficai, 

n:: vida catolica estadunidense, so
bre os quais seria interessante di
ser-se alguma cousa. Dois desses 
acontecimentos, entretanto, assu

mem importaneia espe,·ic · entre ou
tros, 'ievido a sua influencia pro
fo nda e universal na vida catolica 
:l, J\Tação. São eles a fundação da 
Universidade Catolica Pontificia da 1 
America, fundada b.a 55 anos e a 
"National Catholic Welfare Confe-
rence" fundada .a 26 anos, isto é, _________ ....;. _____ __, 

durante a guerra passada. Deve-se 
assinalar, ainda que durante os :!5 
anos anteriores á prúneira guerra 
houve uma •norme imigração de ca
tolicos 1>ara os Estados Unidos, pro· 
venienws ~a Polonia, Italia e Aus
t.ria-Hungria. 

deJ"xa· T 3 dt"reÇ3-0 dOS de que a ·penicilina não !alta nos a. cargo das. Congregações Marianas. 
Estados". · Por lnic!aíya do Pe. Costerus, a. es~ 

Corre'1os e Telegrafos F'inallzando as suas decla.raç.õee; tatua de Bra.bo, colocada pa fachadl!, 
; disse-nos o sr. Roberval Cordeiro do . paço. munic!pa.1, to! substltuida 

RIO (ASAPRESS) ·- O maJM de Farias: p,ila. esta.tua. de. Maria. ssma.. (158'7). 
l,andry Sales, · diretor geral dos "A venda Penicilina. jâ estâ ll· Mas, com isto, a. Justa !ndtgnação 
Correio~ e Telégrafos. foi promo, vre nos Elstàdos Unidos, porêm a de todos os bons ca.toUcos, não esta
vt<lo- ao pôsto ·rJe tenente coronel exportação ··sujeita. ainda a um va satisfeita.. Era preciso, agora. que 
nor m'e1•eciménto. cont.rflle nas autoridades. Acredl- os Arquiduques Alberto e Isabel fa.~ 

mm conseq11<>nc1a <'le sua proctu · to que com o aumento progre·s·s1vo voreclam a. resta.uráção rias Igrejas, 
qã.o. o sr. Landry Sales "'" deixar <1ue estâ ~• verlficand na exporta- afjr~ar em t.oda a. parte O triunfo 
a. ,-Jil'e,;ão rlRquele 1-._~pa,·ta mentn, ,:ãn para o Brasil, brevemente da Virgem. Rubens acaba\'a dé vol~ .C:AiA FUNDADA i;;M 185l 
eonde Dlaneia '" l ealii:ar graniles I pnrle1·e111ns aholir COlll o eontrOle, tar da. Italia no momento asado, ..,,.__,., . &ia 
-obt'as, fruto_ de sua viagem ao$ r,,,s•an/Jo· o produto a 1Se1•· vendido Quando ficou paténteado o -seu· ta.•j ,-llllllt;Ü-dt .. 41t.~Q,J,fa~ 
E~ta(!os Unidos, - IH I rn" "te" ....,. ,J~nto ar~i,s_tlco em oll~·as como · a, 

1 
, .. . .?'t.-

·, -

A Universidade Ca.tolica da A.rtle· 
rica, fun daéla em 18R7, a principie 
crf'sceu vagarosamentC:'. :....:' ela uma 
escola esser,cialmente de altos es· 
tudos e tem contribujdo ensamen-
te para a educação do clero e de 
irmãs, que e dedicam ao magiste, 
rio. Por esse motivo te: ela, dire-

. ~- gy !n!.JilÇ,t\}ll.!.ê~, j!l.f.!.~ ~m 

TANAGRAM 
' 

f ' Otimo fortifican., ,~ 
te feminino .., 

li, " 
~ ' formula do Dt, 

/"' lepedino Merc@ 

! ;lHtlher, 

de •euf barmo• 

J.'anagrax, remoça 
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A 1 LHA DA ESPERANÇA 
de Cruz D'Alva -

"E o plano alemão de esplendõr 
Num "espaço vital" que tanto almeja 
Roubado .à forca, de quem quer que seja, 
Usando de traição e de terror 
.Não passa de uma astucia de satan 
Que põz essa infeliz patria alemã 
.Nas mãos tanaticas dum louco 
Que a enlouquece· tambem, a pouco e pouco. ~ Pag. 139. 

Nas melhores livrarias - Distribuidora em S. Paulo. LIVRARIA 
TEIXEIRA - R. Libero Badaró, 691. 

16 DE ABRIL 

SANTA MARIA. BERNAROA SOUBIROUS 
Em meio do seculo XIX, c1uando 

.a perversa doutrina dos raclona
listas movia guerra atroz à verda
d,a cristã e com lmp!o afan se es
fori;ava de perturbar toda a or
dem sob1·enatural, Pio L'(, de glo
rioslsslma memoria, sob os aplau-
1,os de todo .o mundo catolico, de• 
finiu solenemente como dogn1a da 
fé a Conceição imaculada. de Ma
-ria. Virgem. Esta. proelamagão do 
privilegio íulglélissimo da Mãe de 
Deus, se ao mundo soberbo faz 
iembrar a lastimavel ruína. do ge
nero humano, p_e10· pecado de mo• 
do admlravel exalta a graça. da 
divina 1·edenção, e eleva a coisas 
superiores os corações dos ho
mens. 

Mas o que em Roma, pelo infa
lível maglsterlo, o Súmo Pontlfl
e" definia, a proprla. Virgem Ima
culada; bendita entre todas as 
n1ullieres, pa1·ece quis confirmar 
cóm sua proi>ria boca, quando não 
;multo depois com celebres apari
ções se manifestou na grota de 
l\Iassabielle, perto de Lourdes nos 
montes Pyreneus; porque para Ili. 
de todas as partes do mundo mul
:tldões se dirigiram para sentir os 
beneficias da ·pl!sslma Mãe( e qua
si em· serie continua. de milagres 
.se restabelecem as almas mais que 
·os corpos dos homens. 

O mais. admlravel, porem, ê, que 
a Santl:islma Mãe de Deus para 
conferir aos homens tanto benefi
cio · e para confundir o que no 
m·undo se. juga forte, escolhesse 
·um instrumento, à preferencla de 
outros. debil, segundo a divina 
economia que São Paulo exalta·: 
"Deus escolheu o ·que é fraco no 
mundo, para confundir os fortes" 
(l Cor. 1. 27) Este instrum<onto 
era Bernarda Soublrous, nome ho
je carlssimo e celeberrlmo no 
:mundo Inteiro, ma-s -naquele tem
po, quando apenas quinze anos 
contava. desconhecida de todos. 

Nascidas em Lourdes, regH\o 
montanhosa dos Plrlneos, a 7 de 
janeiro de 1844, filha de Francisco 
e Ludovlca Casterot; dois dias de
pois foi batizada e recebeu. o nome 
de Maria. Bernarda. 

Vivendo pobremente e por al
gum tempo empregada em tomar 
conta do gado, crescia sem algu
ma doutrina humana,'ma3 em r;ua .. 
vlsstma simplicidades de. costumes 
e a.dmlravel candura· de esplri
to, querida por Deus e ·pela San
tisslma. Virgem Mãe, Maria. Ob
servou Maria a. humildade do sua 
filha e dignou. a Inocente menina, 
entre 11' de .fevereiro e 16 de ju
lho de 1858, ·de 18 a.parições e de 
celeste eoloqulo. Finalmente, per• 
guntada por ela pelo seu nome, 
disse:' "Eu sou a Imaculada Con• 
ce1ção". 

Nesta, tão celebre aparição e 
ilustrada · por Deus por tantos si
na.is, pode-se notar um triplice ca• 
risma, conferido à piedosa jovem. 
Chamamo-la antes de tudo: Vi
dente, porque diante de numeroso 

· povo, arrebatada em ex:tase, foi 
·:·maravilhosamente delicada com o 
· .bondoso aspecto da Virgem. Cha• 

mamo-la. de Mensageira da Vir
~em ao mundo. porque por ordem 
de Maria pregou penltenoia e ·ora• 

. çã.o ao povo; mandou aos Sacer .. 
dotes que naquele tuga1· construis
sem um Santua;rio; predisse a to
sem um Santuario; predisse a to• 

. turos benefícios do mesmo lugar. 
Por fim vemos nela a testemunha 

· dn verdnde, porquo a muitos con
. tradizentes eom o maxlmo candor 
de simplicidade, junto com supre-

. '.ma prudenc!a e fortaleza de alma 
sobrenaturais atestou constante
mente a verdade das aparicões e 
d·o mandamento eonflado da Vir~ 
gem, com admiracíl.o de todos os 
eclesiastlcos e de juizes seculares. 

Todas as coisas levadas ao ter
mo por divino Impulso por uma Ig
norante e Inculta menina, Deus a 
leva longe para a solidão de um 

. convento e quasl desprezada Pelo 
mundo, preparou-se para coisas as 
l;?lais adn1iraveis, para que, prega .. 

.da, na cruz com Cristo e com Ele 
quasi sepultada, atingisse profun
<lamente na humildade a vida Inte
rior sobrenatural, e um dia na. luz 
da. santidade resurglndo ao mun
do, com este esta vel testemunho 
da santidade unisse nova gloria ao 
Santuarlo de Lourdes. Por Isto, 
ohedecendo a.o chamamento de 
Deus, em julho de 186? se trans
feriu para Nevers, para Iniciar a 
vida religiosa naquela Casa-Mãe 
das Irmãs da Caridade e lnstltui
cll.o cristã. Terminado o noviciado 

- 1 do ·mesmo ano, fez os votos tempo .. 
rals, e dez anos depois os perpe
tuos: Admiravelmente fulgiram 
nela as virtudes, mas sua alma vir
gem foi principalmente adornada 
daquelas ·que mal!! convinha à dls
clpula. predileta da Vlrgem !llaria: 
Hu1111ldade t>rofundu, ternissin1n 
1nsrezu e nrdente caridade. Pro• 
vou-~s e aumentou-as as dores de 
uma longa enfermidade e angus
tias de espírito, que a atormen
taram, • suportando-as com suma 
paciencla. Na mesma casa rellglo• 
sa. a. humlldlsslma virgem ficou 
até lt morte, que depois de recebi-

' dos os sacramentos da Igreja, In
vocando sua duclsslma Mã.e Marln., 
descansou santamente a 16 de 
abril de· 1879, no trlgessimo sexto 
ano de ldáde, e duodecimo de vida 
religiosa. 

Tendo ficado atê este ponto co
mo debaixo do alqueire da humil
dade, com a morte tornou-se res
plandecente a todo o mundo. De
baixo do pontificado de .l?lo X, em 
1913, foi iniciado o processo de sua 
beatiflcà~âo. A 14 de jQlho de 
1925, o Papa Pio XI lan~ou o 
n"me 

0

da serva de Deus nos fastos 
dr-1s bem-aventura.dos. E1n C0l1· 
templacão aos grandes e inegaveis 
milagres, que Deus se dignou /le 
01.ierar por sua serva, a causa fo1 
reassumida em junho de 1926 e le
vada ao tim em Z de julho de 1933, 

19 de abril 

S. LEÃO IX, PAPA 
Descendente da nobre familia 

dos Dagsburgo ou Asburgo, e,·a 
Leão parente do duque Adalrico <la 
Alsacia. Era filho de uma santa 
Mil.e, .HellWlges, devotlssima. da 
Sagra.da. Paixão e Morte: de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, sobre cujo 
misterio meditava quotldlanamen• 
te. A este fato atrlbul:u-se Ó fe
ce1n•nascida, cujo corpo estava. co
berto de manchas vermelhas, re
nomeno, observàdo na erean.;;a re
presentando cada qual uma cruz. 
Bruno, - foi o nome que o menl• 
no recebeu no santo Batismo -
ficou na casa paterna atê a idade 
de cinco anos, quando a. n1ão .-o 
confiou 'aos cuidados do celebre 
Bispo de '.l'oul, Bertoldo. Dotado 
de belo talento, Bruno fez rapidos 
progressos nos estudos e distin
g!liu~se com gi'ande vantagem en
tre os condiscípulos. Era prin· 
cipalmenté o Direito canonlco, cujo 
estudo mal.s o ocupava. Destina
do ao e_stado _sacerdotà.J, recebeu a 
01·dem do diaconato, e nesta qua
lldade de ministro do altar, entrou 
a servlgo do primo Imperial Con
rado, disti111,;-ulndo-se sempre pe. 
la habllidade em negocios de ad
ministração, como na piedade. 

Em 1026 foi eleito Bispo de Tré
ves, Nesta. .Poslção, desenvolveu 
um zelo extraordlnario na refor
ma dos Conventos e na obra da 
salvação das almas, Profundo co
nhecedor da arte musical, conpoz 
grande numero de canticos religio
sos e envldoit todos os esfoi·gos 
pela digna celebração do culto di
vino. Compenetra.do de que hu
mildade é verdade, lavava dlarh
monte os Pé de alguns pobres e 
servia-lhes à mesa. Vivia em con
tlnuos exerciclos de penitencia ex
terior e Interior. Não se alterou, 
quando soube que via caluniado
res tinham procurado denegrir
lhe a reputação junto ao impera
dor. Anualmente visitava os tu
mulos de São Pedro e São Paulo 
em Roma. 

A morte do Papa Damasco II 
(1048) causou serios embaraços no 
governo da Igreja. Havendo três 
pretendentes lt tiara, o Imperador 
da Alemanha, Henrique III con vo
oou um grande congr_ess~ em 
\Vorms, ~o· qual comp1.i,eceram 
grande n·umero de Bispos; Prela
do·s, Prlncipes e embaixadores, 
com o fim de dar um novo Papa à 
Cristandade, afastando assim o pe. 
rlgo do um cisma. 

Os votos dos congressistas uni
ram-se, Indicando o nome de Bru
no, o qual, vendo-se elevado à clig, 
riidade de Sumo Pontlfice,. fez uma 
acusação dos seus pecados, para 
assfm convencer os eleitores da 
sua indignidade e lncompetencia, 
para exercer tão elevado cargo. O 
efeito deste ato de humildade nlo 
podia ser outro. como de fato foi: 
A assembléla confirmou a elei,i\.o, 
declarando que mais dlgno à dlg
nlldade pontlficla não era possível 
achar. Ainda assim, Bruno pediu 
um prazo de três dias, decorridos 
os quais deu consentimento e ado
tou o nome de 1,eão IX. Descalso 
e vestido de peregrino, fez entra
da na cidade eterna. 

O primeiro cuidado que teve, co
mo Papa, toí reprhnir e comba
ter os abusos da simonia e dos ca
sarnent()s incestU:osos, na alta so
ciedade. A sua Intervenção, o rei 
André da Hungria fez as pazes 
com o Imperador Henrique III . 

Em 1050 condenou os erros éle 
Berengarlo. O ano de 1053 trou
xe a separação da. Igreja grega !a
tiná, devido às maquinações do Pa
trlat·ca de Constantinopla, Miguel 
Cerularlo, o qual Impugnava o 
uso de pães ázimos nli. ceberação 
<la Santa Missa, a omissão do canto 
de Alletula durante a quaresma e 
outros usos de menor importanda 
da Igreja latina. Leão defendeu 
as tradições latinas, num menw
randum. que chegou às mãos fio 
Patriarca por lntermedlo do Car
dlal Ul"(lberto. Miguel Cerulario, 
mostrando-se inaces5ivel às argu
mentagões do Papa, separou-se da 
Igreja latina, exemplo que foi se
guido peta maior parte da Igreja 
Oriental. Os Normandos, sequiosos 
de conqulatas e no afan de esten
der o poderio sobre a Europa to
da, Invadiram tambe ma Italla. As 
provincias da Apulia e Cala.bria 
tinha já. caido em seu poder e '1s 
acampamentos estendiam-se até 
às portas de Benevento, cujos ha• 
bitantes invocaram o auxillo elo 
Papa. Leão, ·tendo recebido va
llosos reforços do Imperador, pe
gou em armas contra os Norman ... 
dos. Estes· venceram e apodera .. 
ram-se da pessoa do l'apa. Embo
ra vencedores, trataram o ilustre 
prisioneiro com todo o respeito, 
dispensado-lhe todas as honras, a 
que a alta posição lhe dava. jus. 

Leão adoeceu gravemente e vol
tou para Ro1na, onde morreu san .. 
tamente, em 19 de abril de 105·1, O 
tumudo de Leão IX foi glorioso e 
1nuitos milagres testcn1unharn.m
lhe o grande pol'ier junto ao tro
no de Deus. 
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Notícias dos 
------------------------------------------------- FORMOSA 

RIO GRANDE DO SUL 
SUBSTITUIDO O INTER

VENTOR 
S, LUIZ (Asupress) Noticias pro

cedentes de São Jeronimo informam 
que as minas <laqueia localidade es
tão sob u controle militar, tendo pa 
ra esse fim chegado áquela cidade o 
8.o Batalhão de Caçadores, comanda
do pelo coronel Francisco Silveira 
Prado. Os operários, seg'undo infor
mações, voltaram ao trabalho. 

MINAS GERAIS 
I 

entidades de e~pregadores e empre-
gados desta Capital, reclamando sobre 

PREFEITOS EXONERADO$ a aplicação das reservas daquela au, 
BELO HORIZONTE, (Asapress) tarquia, bem como sobre a constru-

Esteve, domlnso O.ltimo. em 
visita á Pia. União de. IVla J;'ormo
sa a presidente da r•ederação yue, 
em palestra com a5 !<'ilhas de Ma
ria, falou-lhes .. s.ôbre a.s. !inaU<ia• 
des da Pia Unii!.o e os meios da 
que devemos Jantar n1âo para 
8,tingir essas finalidades. Jloi uma 
convPrsa cordial na q_ual tomaram 
va:rte as Filhas de Maria. mostran
do-se to.das muito Interessadas em 
tTansformar em aç,õe! as con.clu ... 
sões à que chega,_ram. 

MARANHÃO 

- O governador assinou decretos exo- ção, ha tempos prometida, de casas 
nerando novos prefeitos. Foram exo- para os comerciarias de Belo Hori .. 
nerados: Jori;e Carone, de Paranhos; zonte. Nesse oficio a entidade demons
Carlos Frederico. dt: Bia~ Fortes; Ma- tra a estranheza causada pela atitude 
rio Albergaria dos Santos, de Bru· do presidente do l. A. P. C. que, 
madinho; .T oaquim Rodrigues, de Belo até a presente data, não deu qualquer 
Vale: Osvaldo Campos, de Tres Pon- pronunciamento sobre o referido me
tes; Geraldo Starling, de Muriaé. Os morial, subscrito pelas principais en·· 
novos prefeitos foram escolhido& · entre tidades de · empregadores e empregeC 
elementos da conciliação po!itica mu- dos mineiros, da cujas contribuições 
nicipal. · · ' compu!sorias se forma a consideravel A FEDERA().\O Jll O CO:\'GRT;:SSO 

coM· o I. A. P. e. receita daquela autarquia. EUCARIST.CO DO SANATORIO 
BELO HORIZONTE; (Asapress) - . 

A entidade ilas classes conservadoras p A' R A I' a· A . NOSSA SENHORA. l>E LOVllD.fJS 
na ultima reunião realizada, eomuni, EM VILA MASCOTE 
cou ter enviado um oficio ao presi- NOVO PREFF.:ITODA CAPITAL 1 .. 

SUBSTITUIDO O INTERVENTOR 
S. LUIZ (Asapress) - Os jornais 

locais divulgam cm grande destaque 
a cxoneraçüo do 1;r. Paulo R~1mos, da 
intercc11toria maranhense, bem as
sim, a nomeaçüo do $-1'. Clodomiro 
Cardoso para esse cargo. 

dente do I. A. P. C., renovando º' JOÃO PESSOA (A~apress) - Part1c1pando ativamente dos tra.-
termos do memorial que lhe foi envia- Ac,\l)a de nssumir o cargo de prefei- bailios do. l. ° Congresso Bucaris
do ·em janeiro do corrante ano; pelà to desta capital, o sr. Oswaldo Pes• "tico, reali~ado no Sanatoi·,o Nos
Associação, juntamente com outras soa. sa Senhora de l.,ourdes, em Vila 

AS CC. MM. NA INGLATERRA 
Mascote, a .í<'edera.çào J>Or lnter
medio de um do·s membro3 de 8Ua 

Direto tia, apresentou à 2. a ses
são de eStúclos a tese Eucaristfl!a, 
Monumento de .Amor e fez-se re
pre.sentar na procissão de encerl"a• 
mento, no dia 8·. 

As fol\las locais publicam telegi·a
mas proceclc11tcs do Rio de Janeiro 
afirmando que o ex~i.nterventor Pau
lo Rumos lançou um manifesto no 
povo maranhentc apoiando a candi
datura do brigadeiro Eduardo Go
mes, 

FRACOS e· 
ANÊMICOS 

Manifestando sua gratidão, 8$ 

Até aos fins do seculo :'\.-VII era teressante al11da ver como os co- ]'ilhas de Maria desse Sanatorto 
vedado aos J('suitas inglese:;; ex•-!r- legios ingleses de Roma. Va;lla.do- enviaram suas saudações a todas 
cei-1?111 suas atividades apostoltcas.. lid e Lisboa possufa1n CC. lI.lrI .• nas · as J.""Hhas· de ·Maria, da. Arquiocese. 

·· 8omente no s~<:ulo XIX come<:,ou quais se fo'i"mavam os seus Sac~r- por ~neio da. Ptésidente da. Federa~ 
,,. existir <le r,úo na Inglaterra u. dotes. çã.o Mariana. Feminina. 
,·ida. paroquiai. Foi pr~cisamente :,,otemos que a C. M. de. Sant 
1wste tempo que a Companllin rle 01:1ars, na Belgica, formou muitas CO:XVlTE AS FILHAS DE lUARlA . TOMEM 

Oin~o creosotaia 
''S11 VE r RA" 

Grande T6nico 

Jesus sentiu o clever de cooperar, gerações das n1e.lhores familias in
q_uanto 1l1c fosse possivel, .no d·e- glfl_ias • despertou nu1nerosas vo
fi('nvolYimento de tarefa tão ne- ca.túes sacei-dotais. Uln dos pre
cessa ria. sidentes da C. M. destes colegios 

A C. n-r. foi introduzida a princi• foi· ó Beato '"romas Holland. Ou· 
pio nas Paroqufas conílndas aos. tros seis destes Congrega.dos fo. 
.Jtsuitas. Mais tarde se lhes abriu ra,n tambem beatificados. 
um ra.m1H> nfuito ·ma.is vasto~ o· seu Hoje e1n dia o Colegio de Sto-

A Pia U11iã.o de Sta. Cec!lia 
couvida as Filhas de .Maria a par
ticiparem e da granido procissão 
promovida pela Pa1·ociula para co
memorar as bodas de. ouro de i;ua 
fundação. A partida será. é.s 11 
horas. da. Igreja, da Consola~ã.o. 

ESTADO DO RIO ,- <lús~n"~orvit:nento, porem, não ss.e nu.11urst càntinuou esta. congre
pro~essou regularmente; antes, foi çãc,. · formando muitos· cóngregad,,s PIA· L'NI.11.0. DO. CURA.TO DA SE' 
sujeito aos abalos. ele uma. 8.tlvlda• étt1lnentes, entré ·os q.uaiS o Ca·r

AUMENTO DOS ORDENADOS E · tle inconstante e elevemos. confes- rli&I Vaughan. Outrossh'n, alem 
DAS PASSAGENS Reuni- sar que não seguiu "pari-passu" o da• CC. MM. de Liverpoll o Accrln-

NITEROI, (AsapréssJ - incremento re_non.dor· da Igreja. gt\m acima mencionaras, assinale• 
ram-se ontem, 110 gabinete do sec:re.. d 
t rio da Viação e Obras do Estado a Durante a segunda 1,1etade tio mo.• ainda a atividade da C. M. o 
d~retoria do Sindicato dos Trabalha- secnto XIX foran1 agregadas a. Prt- Londres, erigida. na residencia dos 1 

I' · ia d no, 0 1nais d 0 cem .Je,uit•s em !llount-Street, a. qual dores Urbanos de Nitcroi e o coronel I ra- · nn1ar · e J.\. 11 .. ~ . · "-1 , -~ ~ 
Helio de Ma·ceda Soares, titular da- congr~gaç;ões masculinas. reune e1n seu seio utu bom numero 
pasta, para a djscussão do aumento- De 1900 a. 191·! apenas Z0 novas de congrega.dos inteira1nent0 dedi
de salario pleiteado para o pessoal da CC, ;i1M. do homens. cados ao apostolado. Otura C. li!. 
secção dos carris da Cantareira. Atualmente en1 toda. a ·Ingla- 1nuito ativa. é. a de Helthrop, que 

Estudndo o assunto e após enten- terra são cerca de 40 as C..:C. 110!. durante os ultimas anos tem pro
dimentos com o orgão classista e com ele jovens. da.-s quais são ma1s ·flo- duzido magniflcos frutos: Etn ge
o interventor federal, comandante resccnte.s as <le Liverpool e, Ac- ral as CC. 1'1~[. masculinas- recru

A Pia Unlã.o do Curato da Sê 
promoverá., 110 próximo domingo, 
logo após a sua i;eum!ão mensal, 
que se realiza ã:, H horas, umu 
visita á. Casá. da Infau,cia e ainda 
uma visita á Igreja da. F1·eguezia 
do O", onde irlio a.s Filhas de .Ma
ria ·orar, em repa.ração pela tris
te profanaçã.o, ocorrida ha pou
coJS dias nesse templo. 

PASCOA DAS l<'AMILU.S DOS 
CONVOCA.DOS 

Hernani do Amaral Peixoto, o secre- crington. As CC. l\IM. dirigidas pe0 tam elementos de escol, que cu!.- Promovida peta Les!ã,o Bras!lel• 
tariÓ da Viação e Obras do Estado los Padres Jesuítas são 26, en- tlvam intensa.mente a vida espiri- ra ·de ssistência. e com a colabo
do Rio resol?eu que, a partir do dia quanto as CC. femininas; não di- tua! e o apostolado. ração. da Federaçlta .l'l!.at!la.na :i;·eml-
1.o de maio proximo, a Cantarcira rigidas por Jesultas e agregada.s Esperemos que as CC • .MM. lngle- nina, realizar-se-á, no. dia 10 de 
aumente os salàrios <le seus emprega- e Prima-Primaria, passam do 800, sas possam continuar as tradições junho, na !~reja de s . .Bento, ás 
dos, devendo a majoração -de vend~ Assinalemos 3.lg-uns p~rlodos <la apostolicas de seu~ µi-hnefros. pais 8 horas, a Pâsc,oà das Familias 
rnentos ser feita no sentido inversa- viJa. das CC. J.1:\1. da Inglaterra. O e. ,•enbam a constituir. num futu- dos Co-nvocado:s. Será .. celebrante 
mente· proporcional aos atuais ordena- Beato Edmundo Can1pion, grande ro. -proxirno, u1n.a v~rdadeira poten-- S. Excia .. R.e.vma .. D. Carlos Car
dos, num total de CrS 2.300.000,00. devoto de Ma.ria e mart!r, antes de eia no ressurgimento da. vida cato- melo de Vasconc.ellos Motta, D. 

Ficou tambem assentado que, por partir para a missão da Inglaterra Jica na Grã Bretanha. D. Arcebispó Metropolitano. 
força do contrato assinado com o go• foi diretor da C. M. de Praga. In- (Tradução de L. G. S,, S. J.). Nos varias pontos de concen-
vemo fluminense em 1941, ,a empre-1 · 
sa seja autorizada a elevar os preços - · tração, onde presta a L. B. A. 

assistencia não só á.s familias dos 

~ff:~~~~;?.~ro::::s F E D ERA CÃO MARIANA FEMININA· ªf~2i:;~~!~1t ~!: l · · . . · · Para maior brilhantismo das 
' PIA UNIÃO DAS FILHAS DE MA- Alocução - Revmo. Padre Andr4 comemorações do Dia. da Filha de 
RIA DO SANTUARIO CORA_ . ÇAO Dell'Oca DD. Vlgarlo da. Pa•. l\Iaria, no qual será. pre3tªda ª 

DE JESUS · roqula. Filhas de Maria no Exmo. e 

1 

primeira homenagem coletiva dag 

DIA 8 Homenagem dos 
Vem-se revestindo de grande. bri- "Coroinh-,ui Revmo. Sr. Arcebispo .Metr:-i'oll-

lho as festividades comemorativas "Auxilium Cristlanorum" - Ora.- . tano, ª Dlretor!a da Federa.e O es• 
do ló.o aniversário da Pia União dora. - Maria de Lourdes Araujo f as Fllhas de Ma.ria. da Capital e 
das Fj}has de Maria do Santuário P'l'e~ldcnte da· B!a · União de N. SI ;· pera O i:oml".3.reclmento de· todas 
do Sagrado Coração de Jés·us. · Foi Auxiliadora ·· de seus arredOTes, bem .como de re
organiz;í:i:lá.. úrria Scilené Novena· em Orador _...'.,; p: Avelino. Câ)'ia:iza. 1 prese~tações c\as Pias Uniõe~. d~ 

'.fouvoi'·'d~'-NÔs~a'l'Íenhora AUxlliado- DIA 9 - • · "Oferta· dt flores" ·• - I Interior, perteu.centes á. Arquidio !...---------------··· '1',Í' ~imi"' inlssLiio, Santu.ãrio, cliarta- 1lomenagens dàS · crianças .. -cese. E·. esperulo tambem, o com-
., inenté, _ás' 7· horM' ·e· out'ras cerimo- "Marta - inode!Ó da vida cris- P"'-recimento de deleg,t,Ções de Fe-

PERNAM BU C- · nias; · i,g 20 horM, no _salão iS. cae- t(i." - Oradora. Juraci Moreira. Lan- deraç-0es de outras Dioceses. 
· .· · _.Jàiíó, .á .al;i:'iii~i¼,.Çlíet~.,'210. 'dln - F. de Marra da Pia Uniãc CIRCULOS PARA lltD,TltAS DE 

NOSSA SENHORA DOS PRAZERES .. Esta . Noye11a .SoJ.en.e,' Iniciada. 1:º do . cúrato cja Sé. . ASPIRANTES 
l . d. h' t' · M t G dia 7, teve, cada. dia, uma lntençao Orador - Rvmo. Padre Luiz Marcl· 
1za o no 1s onco .:. on e uarnrape · . · . - . . d t I az · 11· DD VI · d p· aro 

REp!FE (Asapress) - Foi rea- particular. vocaç_oes ~acer O as, Pd gaga - · gario a. • Como habitualmente. havert, 
a tradicional festa de Nossa Senhora mun_d1al, expec)lc~onanos, Filhas . e guia de N, S. Auxiliadora.. hoje, ás 14,15 na. curia, ~tropo-
dos Prazeres, em comemornção a mais r"r-ar:_1a Pº: devoçao, fundador da _Pia DIA 10 - Homenagem da Cruzad4 lltana, o circulo de fonma.çijo pa-
um aniversário da vitoria das ar- Uniao. Direter _da Pia Un!ã0 '. Dire- Euca:1s.tica ra Mestras de Aspiran ties, o q uai 
mas nacionais contra o's holandeses .tor · da Federaçao, Federaçao, Maria- Oradora - Ines Gomes - Pre• $e,á. repetido, na quartà.-!e.ira, dia 
opressores. · na Feminina, ·Arcebispo Metropoll- sld:nte da Pia União de S. Crls- , 18, para .aquelas que não po.dem 

tano. tovao. frequentar o circulo d<1 domingo. B A H I A Ás 20 horàs - No Salão São Cae- Orador - Rvmo. Padre João Ba. •. 
tanó á ·Alameda Olete n.o 240. tista Costa _ DD. Diretor do LI- "DIA I).t\ FlLHA DJ!l MA11.IA" 

Recitação do· terço lada_lnha ceu Coração de Jesus Cantará o 
A DATA DA FU~DAÇAO DA Saudação á Nossa; Senhora pela re• Córo da Pia União do coração de 

CIDADB presentante de uma Pia União· Marla: 
SALVADOR ( Asap,·ess) Ba 0 Alocução por um sacerdote ou um DIA 11 _ Homenagem l!a Ast. 

seando-se em documentos existentes leigo - benção de Nossa Senhora. - · N. s. DE LOURDES 
na Torre <lo Tombo, em Lisboa, liga- , Motetes pelo Côro d!\ Pia União· - ·"Nossa· senhora de L-Ourdes!" ....:. 
dos com o governo de Tomé de Sou- 'Serão patrocinadoras desta novena. Oradora _ Marilda Jardim _ Pre
sa, o Instituto Histórico desta capi- las Filhas de Ma.ria "por· devoção." s!dente da Pla União de s. Domin-
tal resolveu supcrir que a data da 1· · DIA 7 Homenagem d-Os anjos-
fundação desta cidade deve ser fixa- · gos. R d 
da em 29 de março. As 20 horas: _recepção da I~agem Orador - Padre Dr. João e.zen e 

Entretanto, apesar do crédito que·. de N. 9. · Aux1hadora no Salão São Costa - Direor do Instituto Teo-
inspiram os dócumcnt.os portuguêses, . Caftano, acompanha~ p~la.s F. de logico Pio XI. 
o Instituto consultará O a,·quivo do Maria e demais J\.Ssociaçoes .aa. Pa- DIA 12 - -Homenagem das Filha:i 
Vaticano para obter esclarecimentos roquia. A procissão partirá da Ave- de Maria 
complementares, os ~uais poderão 111da Ip1ranga n.o 1240. "Maria. - modelo da hunúldade' 
desfazer possiveis duvida;; pois a "Eu prometi..· fiel serei." pela - Oradora - Lilia Schlzzi - Fi 
criação do primeiro bispado do Bra- Presidente da Pia., União da Sta.. Ce- lha de· Maria da Pia- União do San
sil estaria condicionado á fundação cllla - Ma!'Ía de Lourdes Barbosa de tuario Coração de Jesus. 
da cidade. Almeida. l) Declamação - Alice . Rodrigues 

"PARECE QUE ·NA . RUSSIA NÃO 
EXISTE A PALAVRA CONCILIACÃ'' 

da Silva..· · 
2) Orador - Rvmo. DO. Diretor 

da. Federação Marie.na Memenlna. 
DIA 13 - Homenagem da Guarda 

. DE HONRA 
"Nossa. Senhora. da· Paz na Fami

lia. e na Sociedade." 
Oradora - -a.Mria da. Conceição 

Corrêa Pinto - Filha. de Maria 
da. Pia União do Externato São 
osé. 
"Nossa. Senohra. - Medianeira. de 

todas aa graças." 
Orador - Revmo. Sr. Cõnego . Dr. 

Discurso do Ex.mo. Sr. Arcebispo de Westminster, Antonio de Castro Mayer - Dire
tor da. Pia União de Sã.o José do 
Belém. , comentando a situação internacional 

DIA 14 - 1lomenagem dos Maria.nos 
e Ez-alunos saleslanot 

Esta. a. Dlretorla da: Federal:,âo 
empenhada em .dar g,:ande bril.ho 
a.s comemorações do dia l.o de 
Maio. 

O· progr.,,ma propara.t:õrlo foi as
·s!m organizado: 

Dias 27 e 29 conferên.clas, ã8 20 
horas, na Igreja. de St,r.. Iflgênla, , 
com bênção do S. S, Sacramen
to. 

Dia. 28, 4. o eábado, durante to
das as horas do dia, adoraç;:ã.o ao 
S. S. Sa"ramento na lgreda de. 
Sta. Ifigênla; á.s 17 horas, prega,. 
ção pelo Revmo. Cônego Carlos 
Marcondes Nitsch e encerramenr.o 
com bênção do S. S. Sacraan"ln• 
to. 

Dia 29, das 8 :ls 12 horas, Ma-. 
nhã. do Recolhimento, no Cotegio 
Des OiseatÍx, ·A: rua. Caio Prado n.o 
232. 

Dia l.o de Ma.lo, ãs 8 horas na 
Catedral em construç!lo,. sendo ce
lebrante s. Excla.. Revma.. D. 
carlos Carmelo; á.s 15 horas, gran
de assembléia. presidida. pelo 
Exmo. Sr. Arcebispo Metropol1-
tano. 

,rTodo comunista é por forçá e pre.. toresca "Camouflage", _ o no1110 bolche• 
cisamente ne medida cm que seja bom vista pretende nada menos, do que 
comunista; inimigo dé morte 'do ensino crea~ uma verdadeira camara de tor• 
religioso ou leigo. '' tura, de esquartejamento e de totali-

O .. U::.lilONAKlO" SIG

NIFICA BOA LEITURA 

EFORMAÇAO 
"Nossa. Senhora - Mãe Deus e ~_,,..,..,,· 

Assim, o diário "Infôrmación''t de talitarismo''. 
Havana, capital de Cuba, num artigo O professor Maestri• recordando que 
assinado pelo professor Raul Maestri, a Republica de Cuba tem oabido guar• 
ataca o comunismo. , dar bem a distinção entre a Igreja e 

"Foi um golpe sagaz do presidente o Estado, acrescenta: "Tinham que 
Batista, a designação de · um membro ser comunistas, aqueles . que se absti
do partido comunista, para o Conselho nam Cfll romper este dique, propondo 
Nacional de Educação e Cultura, que a subordinação ao Estado da educação 
logo a seguir foi nomeado :presidente religiosa". 
da Comissão de Ensino Privado do Aceitar o projeto comunista serie 
Conselho"- - continua o professor suprimir ·todo o ensino religioso; sub
Maestrl. metendo u escolas a um regime .de 

A seguir diz: "O cidadão pacifico e censura prévia; apagaria do mapa es• 
trabalhador não tem tempo para Colar cubano o direito conatitucionat 
estudar todas as questões publicas" e da educação religiosa; colocaria não só 
resguardar-se da. "trama mortal" que o Conselho Nacional da Educação e 
certos elementos "espertos" querérn Cultura, .mas· tambem o proprio Mi .. 
impor á nação em materia educado- nistro da Educação, sob as ordens de 
na), sob o pretexto de· que ~ "ensino um enviado de Moscou. 
privado é ineficiente · e inconstitu~ O que o referido projeto bu!ca é 
cional". o fechamento dos colegios catolieos, 

O icniario dá Marinha" comentou para fazer Vencer em· ·cuba o bo]che
tambem a questãd afirmando: ·'Os co. vismo asiatico·, Pois, o ensino privado 
munístas tratam· de ganhar no atual é objeto do foro intimo,, da sabera• 
governo a proteção e influencia de nia do cidadão: é uma especie de es
que gozaram durante o governo ante- trela do lar, apendiee da familia, que 
riot. Exemplo disto, é a introdução são valores sagrados e intangíveis da 
de Marinello no conselho da, escolas pessoa humana, em qualquer regime 
~uivadas, sem outro proposito, que ata.. democratico, · 

1":ar mais uma vez a Igreja Catolica .. ," Quando o estado reconhece a liber• 
O bolchevista Marinello, lider do dade do ensino privado, o faz da 

partido comunista, elaborou um pro~ mesma maneira pela qual reconhece a 
ieto de lei, tendente a superintonder o liberdade do indi.viduo e da familia, •. 
ensino privado, .partido do pressupos, O estado absoluto, totalitario, esse- sim 

i to de que. : _"é uma -r-ealidade conhecida [ não_ . reco.nhece direito als;um_ f. or·a· · dele, 
que ,o ensino privado não corresponde 

I 
muito menos . contra ele, pois no esta• 

plenamente em Cuba, aos fins tecni• :do bolchevis~. • \Wgl ~ealidad .. é 9 
c~~-da pedagogia". Debaixo dessa pi• ~staclo. ·. . 

Mãe nossa. ~-------------Orador ...,. Dr. Ornel!o Tea.nt 
Presidente . da União do Ex-alu
nos .salesianos. 

DIA 15 - HomenageM dos Sacer• 
dotes . 

Orador - Dr. Manoel Vitor. 
SOrteioa. de uma. esta.tua de N. s. 

Auxiliadora.. Proclss40 lumlnos~ de 
N. Senhora,· na qual tomarão parte: 
Sacerdotes, F. de Ma.ria, associações 
religiosas e os fiéis em geral. 

DIA 15 - DOMINGO - GRANDE 
CONCENTRAÇÃO DAS FILHAS DE 
MARIA DA CAPITAL NO SANTUA• 
RIO DO SAGRADO CORAÇÃO 

DE JESUS 

1.o - As 8 horas - Missa festl• 
va de Comunhão geral pelas Filhab 
de Maria. 

2.o - Distrlbuioão de lanches. 
3.o As 9,30 horas. - Assem-

bléia no Salão S. Caetano. 
ORADORES 

Revmo. P. André Dell'Oca , P. 
Eduardo Roberto - Ernestina. Q1or• 
dano - Presidente da F. M. F. 
Carlota Barbosa. Chiarem - F; de 
Maria "por devoção" - uma F. de 
Maria do Sa.ntuario Coração de 
Jesus. · 

Violento protesto da popula
gão de ,Belfast contra a lns
talagão de um forno. crema-

torlo na cidade 
O projeto de instalar um cremato

rio pata cadaverea na cidade de Bel• 
fast eati sendo rigorosamente atacado 
pela população. 

Em nome dos catolieos o er. AJ. 
derman Agnew se op61 violentamen• 
te ao projeto-. Disse que o publico não. 
pediu que se construisse o crematorio 
e que ele, como cato!ico, nunca •pro
vará a.execução de semelhante obra. 

Ao comentar ·a. iniciativa, o "lrish 
News", de Dublin, disse que •eria 
multo maie razoavel •• em lugar de 
discutir problemas que concernem aos 
mortos, as autoridades de Belfaet se 
preocupassem um pouco mais I com oa 
problema& dos vivos." Poderiam ser 
consolados um tanto os que passam • 
vida meio sepultados em abrigos, com a 
esperança de que não serão enterra
dos de todo depois de mortos: con, 

REUNIÃO MENSAL DA solar-se-Iam, no entanto, muito maio, 
FEDERAÇÃO sabendo que a Prefeitura lhea cons-

truiria· melhorei vivendas ,-ara eata 
Logo em segunda haver! no· ines-· Yid11" - eoment1 · iL~t• .. _ t 

mo isalãt> s. Caetano · µma breve. , "Irisb · ~ew•"•· '.· · · 

À VENDA EM 

TODA PARTE 

11QUE SE 
REPITAM 
PRATOS 
COMO 

E o que dirão seus filhinhos ao saborearem 
sopas, pudins ou cremes preparados com 
Maizena Ovryeó. Dê·lhes sempre alimentos. 

_.10borosos e al1·omente nutritivos, preparado$ 

... 

Prc,los feUos 
comMaizena 
011ryea - a 
delíçic, dGJS 

crianças .. 

com a incomparavel 

MAIZBNA 
DUR YEA 

.A f amllla toda 
delicia-se com 
pratos feitos 1 
com a -ca,vtL 
i,tt,Jitr,t 

~ 

11SINTO-ME 
SATISFEITA., 

E 
COM 

RAZÃO!'' 
...... ~ 

Nolurolmente, sinto-me. tão bem disposta.---, 
cheia de vivacidade e energia. Boa savde ê CII 

tazão da alegria de viverl Assimile alimento• 
verdadeiramente 
11utritivos, prepara-
dos com Maizena 
Ouryea · - o ali• 
-~nto supremo. 

Â lTDA. 

MAIZENA 
DUR YEA 

Novos pormenores dos . 
crimes . . 

n1pon1cos 
~ 

(Conclusão da l.a pág.) Não obsta?1te o Padre Hagan e o 
mais lhes podia levar que arroz se- Irmão Berchmans, com dois outros 
co ou centeio. Ah! quem déra que Irmãos forjaram o plano de aban
eu tivesse ao menos um tiquinho de danar o campo durante a noite pa
pão Yerdadeiro para lhes oferecer! ra se encontrarem em qualquer par· 
Mas o Pai Celeste com certeza lhes te com as tropas americanas e bus 
queria dar ainda a oportunidade de car junto delas a salva~ão. A dcs· 
completarem perfeitamente o seu c1·ição desse cometimento arrojado 
sacrifício, mas bem sucedido até parece com 

''D .. Wolf, o nosso Bispo, deu-nos uma dessas aventuras do "far~west" 
o exemplo de uma grande paciencia Cada passo, cada ruido nas moitas, 
e de inteiro abandono á vontade de cada ranger de galhq parecia uni 
Deus, aJé que faleceu e nós o se- perigo, a aproximação de um japo· 
pultam,,. naquele sertão ao lado dos nes. 
outros missionarios fyalecidos nesse Destarte só m{!ito Ientame:ite, com 
interim". Quantas provações na grande prudencia e com ainda maior 
vida do Bispo. Sagrado Bispo de tenção nervosa, puderam os quatro 
Togo, na Africa, du1·ant a rrimei- missionarioi:: avançar. De l'epent<' 
re g-rande guerra, nunca lhe foi soam tiros de bem perto e ralas lhes 
conccdidú pôr os pés, como Bispo, zunindo sobre as cabeças. 
em seu bispado. E agora, a segun- Os quatro estavam na maior ex· 
da grande guerra lhe roubava junto citação. Será que a sua tentativa Jl• 
com · o seu segundo distrito a sua salvação ia abortar no ultimo minu· 
propria vida. to, um quarto de milha apenas an 

MARCHAS PENOSISSIMAS tes da meta ,suspirada? 
Depois de umas semanas de ativi- Eram tal~er. as balas japonesa• 

dade no camp, de concentração, o que os perseguiam? Eles , acoc·o· 
lo~al se tornou perigoso pois os rai por entre as moitas e, com ,, 
aviadores americanos lhe faziam fre- respiração suspensa, o coração a 
quentes visitas, Em vista disso fói lhe; saltar do peito, puseram-se a 
dada a ordem de recuar o campo esp1·eitar à proximação · do inimigo 
ainda mais para o interior umas Mas nada se movia, Resolveram-se 
cinco horas distante dali. Come- por isso a deixar cautelosament~ e 
çou-se assim uma nenosa marcha pe- scn esconderijo; tiraram ós lenços 
la lama, e por cntr• pantanos e brancos que trnzi,m1 ocultos sob ~ 
capoeiras. Os doentes impossibilita- roupa e os amarra·ram a uns ramo., 
dos de caminhar foram transporta- de arvores. Com esses em pun hc, 
dos em padiolas, Foi uma vi,rdadei~ foram marchando para a orla da 
ra -tortura para os pobres coitados, capoei'ra, onde os soldados ameriea
po!s, volt. e meia os portadores es• nos, ao notar a sua prese~ça par3 
corregavam ou caiam. Toda a cami- eles correram prontos a atirar. Pa· 
nhada foi extremamente penosa. No dre Hagan e Ir. Berchmans grita· 
novo campo faltava simplesmente ram então com toda a força de seus 
tudo. Os missionarios começaram, pulmões: "Nós somos ame-rica-.'los. 
portanto, em meio ás maiores fadi- somos americanos! 'ti'!ntão nãc nos 
gas, a construir algumas cabanas. ouvis? Somos americanos!". Afina; 

: ~as não '3morou muito e tam• os soldados chegaram perto bastante 
bem este local se tornou perigoso para percebei que dali part' ám sons 
demais. A cada ataqi:c aéreo os fe- bem familiares a seu ouvidos. Pou· 
ridos tinham de ser retirados de ·cos minutos depois os pobres fugití
seu· ·"r'~os e postos segurança vos se lançavam gratos sobre o peito 
nas capoeira,. Mal se pode imagi- de seus salvadores. Dentro de uma 
nar os suplicias que isso cada vez hora 200 soldados puzeram em · ca· 
custava aos pobres feridos. Os ofi- minho do campo aonde chegaram 
ciais japoneses determinaram por- cobertos de lama e cansadissimos. 
tan_to um novo avanço. para .. º in- Mas a imensa alegria dos prisionei
ter1or. Mesmo o· mais debilitados ros em se verem de novo salvos -
pelas ~rivações tiveram qi.:e se pôr I muitos estavam naquela situação ha
a caminho. Mas em menos de duas via mais de 14 meses - dev. tê, 
milhas, de marcha, foram tantos os los recompensado abundantemente. 
que cáiram prostr~.!os que os pro- Na manhã seguinte começou a 
pr;os jr . .-oneses perderam a espe, m!lrcha d<! regresso á costa. 35 nâo 
rança de com eles chegarem ao novo podiam mais andar· de tão abatidos; 
ca!ll!?º· . Abandonaran_;, p~rtanto, '?s rloentes ou mutilados que estavam. 
pr1s1one1ros, no se1·tao ·,. propria Os. soldados encarregavam-se de os 
sorte. . transportar embora isso lhes ·cus-

A S~SPI?ADA SALVAÇÃO .. tasse dez horas por meio de brejos, 
Nesse mter1m alguns nat11vos t1- rios é matas. 

nham dado aos prisioneiws a noti- Os missionarios salvos 'r.ão se can• 
eia de qu~ chegára â cost,a um gllan- savam de exprimir o seu reconheci
de navio cinzento cheio rile soldados. mento por tudo ,. que' os soldados é 
Tudo depe~dia agora ,1°. estabelecer os oficiai· por eles fazia:n até que 
o ~tactr coni os amm·1canos. Isso pouco tempo depois foram transpor
era uma empresa a"!riscada pois, tados ,,ara a Australia onde em bos• 
com toda a cert!'i'JI, os japoneses pitail'l, ame.riean,:,s, .agua!'da~- o oeu 
~ª!i.am de~ado µ!ti ou, .out1·Q fspião. restabelecimento. 
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As 16 hs.J em Hyde Park, se realizarão os funerais -

Proclamação de Truman sobre o' seu antecessor 
WASHINGTON. 13 (U. P.) - O 

trem que conduz os restos mor
tais de Roosevelt deveri!. chegar a. 
Ltnion Station à.s 10 horas de ama
nhã, devendo, então. o féretro, 
ser transladado à Casa Bra11aa, 
n utna carreta. escoltada por me1n
bros das rõrcas armadas dos ii;s
tados Unidos. 

Acompanham o féretro dois sub
oficiais dp exército, dois da ma
rinha, dois da infantaria de tna• 
rinha e do corpo de guarda-cos• 
tas. 

Após a. cerimônta na Casa .Bran-
ca. os restos de Roosevelt serão 
levados, nova.mente, à, Union ~ta· 
tion, amanhã, à noite. vara serem 
trasladados a Hyde Park a fim 
de que, no domingo, seiam inhu
mados. 

O presidente 'l'ruma.n assistlrã. a 
tôdas as cerimômas. 

Quando o trem chegar, amanhã. 
procedente de \iVarmspring·ss re
ceberâv o féretro, além do sr. 
Truman. men1bros do g·ovêrno e 
do Congresso. 

O traJeto a. percorrer desde a 
estação até a Casa Branca será. 
guarnecido por tropas das qua.• 
tro armas .. 

Os membros mais próximos da 
familia de Roosevelt acompanha• 
r:lo o féretro em automóvel e, em 
seguida, viajarão representante::1 
do govêrno e do corpo diplomáti• 
co. 

Às 16 ~oras; realizar-se-ão, no 
Salão Oriental da Casa. Branca, 
os funerais, que terão a assistên
cia de poucas pessoas, ret>resen
tando o govêrno, o corpo diploma.
tlco e as fôrças armadas, 

imortal espfrito de l<'rnnklln Do
lano Roosevelt, 32. o pr·esidente 
dos Estados Unidos. 

O condutor de seu povo na gran
de guerra, vivou para ver a vitõ ... 
ria assegurada, porên1 não para 
con1partlll1ar da mesma. Viveu 
Para ver assentar os primeiros 
alicerces do mundo livre e pactfi·
co ao qual dedicou sua vida, po
rém nã.o para entrar nesse mesmo 
mundo. 

Seus compatriotas se ressenti
rão. com tristeza, da ausência de 
sua fortaleza de animo, de sua fé 
e valor, nos te111pos futuros. 

Os povos da terra que amam a. 
llbei-dade e têrn o coração cheio 
de esperança chorarão por ê1e. 

Mas, ainda que sua voz se te
nha. calado, seu vaJor não se pe1·
deu, sua fé não se esttngulu. o 
valor dos grandes homens sobre
vive aos mesmos para se conver
ter en1 valor de seus po\'os e dos 
povos do mundo. Vive alé1n dêles 
e mantém sells propósitos e in
funde aos povos esperança en1 sua 
obra. 

os alemães estão tentando su~ter a 
ofensiva aliada pelo vale do Pó aci
ma, e-om o <1ue foi ofjcialmente claf.
sifica?o de ~'resistência desesperada". 
No entanto, as fôrças do 8.o Exér
cito continuam a ganhar terreno, ten
do feito numerosoS prisioneiros. Ho
je já existem 3 cabeças de ponte sô
bre o Santerno. A mais central está 
ao sul da estrada de rodagem que 
vai de Lugo a Bolonha. As tropas an
fíbias, fizeram congideráveis progre~
sos e ontem tomaram as aldeias de 
Menati e Longastrino e avançaram 
quase 6 quilômetros. 

ORDEM DO DIA DE STALIN - A CAPITAL AUSTRIAGA 
LIVRE DE UM DOS INIMIGOS DA CRISTANDADE 

MOSCOU, 13 (R.) - Viena foi manhã, a Tchecoslováquia, 11, Po!O· 
conquisada pelas fôrças russas, nia a Hungria e a Iuguslá:vla. 
anuncia o marechal Stalin em ordem Viena. é a 5.a capital européias a 
do dia. cair sob os golpes dos grupos de 

MOSCOU, p (R.) A ordem exércitos dos marechais Mallnovsky 
do dia do marechal Stalin, anuncl- e Tolburkhln em menos de !to me
ando a queda de Viena, é dirigida ses. 
ao marechal Tolburkln e está redi- MOSCOU, 13 (U. P.) - O mare-

_Ao sul da -auto-estrada de Bolo-1 g!da nos termos seguintes: chal Stalin anunciou, numa segunda 
nha, os patriotas italianos junta- "A t d 3 f t uk I ordem do dia, dirigida ao marechal 
ram-se ás tropas da mesma naciona- , s rapas_ a ·ª ren e ran a- Malinovsky, que as fôrças russas 
lidade e, em co'njunto, tomaram a na, cooperaçao ~om as tr?pas da. conquistaram a cida(je de Hodonln. 
vila de Tossignano, depois de avan- 2.a frente ukramana,. depois de. en- (Goeding) na Morávia. 
ça'r mais 3 quilômetros ao longo do c~rn1çada luta, conqmstaram hoJe a MOSCOU, 13 (R.) - As tropas do 
vale do rio Santerno. cidade de Viena, capital da Austrla 

r • e estratégico baluarte que protege as marechal Malinovsky não conquista-
Na cost~ ocidental, a infantaria do vizinhanças da Alemanha merid!o. ram a.penas Hodonln, mas numero-

5.o Exército .. ª".ançou de. Massa .ªº na!. sas outras localidades situadas ao 
longo. da_ prn,.cipal ·rodovia costeira Durante- 0 período de 16 de mar- nordeste e a norte de Viena, inclu• 
na d1reçao da base naval de Spez-

1 

. - slve Martlnsdorff. 
zia, encontrando. apenas leve opo- ço a 13 do _corrente, as forças ru~sas MOSCOU, (Por Hooper, corres-
sição. Estas fôrças também se mo- f1zer':m mais de 130 .000 prisioneiros pondente especial da Agência Reu
vimentaram nas alturas estratégicas alemaes. ters) _ Desenvolvendo sua ofensiva 
situadas a noroeste de· Massa, que . Durante as batalhas trava.das nas 
domina a estrada costeira. Podera- vizinhanças de Viena e pela posse ao norte de Viena, as fôrças do ma• 
sas fôrças de caças bombardendores da própria capital austríaca, entre os rechal Malinovsky Iniciaram hoje o 
continuam a prol)orcionar íntimo dias 16 de março e 13 do corrente, assalto do rio Morava como preU
apoio ás fôrças de terra em ambas as tropas da 3.a frente ucraniana minar do avanço na direção de 
as frentes. As táticas de bombar- desmanelaram onze divisões blinda.- Brno, berço dos ramosos canhões 
delo da linha do Brenner continuam das inimigas inclusive o 6.o exército "Bren" e a segunda grande cidade 
a ser executadas pelos bombardeá- alemão de tanques. Estas fôrças de Tchecoslováquia. Os canhões pe-
dores médios e outras gargantas fer- destruíram também ou capturaram sados soviéticos já atingiram a 
roviárias ao norte da Itália também 1.345 tanques e canhões automóveis margem ocldental do Morava, dp 
estão recebendo a ca,inhosa atenção e 2 .250 peças de artilharia de- cam• lado oposto a Lodoin!, a 85 qu!lô· 
dos pilotos aliados. panha, ainda mais catpurando gran• I metros a nordeste de Vl~na e já 

de quantidade de material bélico e martelam as defesas alemas através 
A ponte ferroviária de Arnolds- outros equipamentos de guerra... do rio quase com alça zero. 

tein, ao sul da junção ferroviária de l 
Filach, na região sudoeste da Áustria, MOSCOU, 13 (R.) - Viena, hoje INVESTIDA RUSSA SOBRE 
no Passo de Ta:!'dizio, sôbre 03 AI- conquistada pelas fôrças do exér- PRAGA 
pes e que conduz a Udine, Veneza e sito vermelho, foi tomada pelos ale- MOSCOU, 13 (R.) - Enquanto os 
Trieste, foi bombardeada pela fôrça mães há pouco mais de 7 anos, no I alemães no setor no,deste da capi· 
aérea estratégica. Outra ponte situa- dia 12 de março de 1938, no longa-,· tal da Austrla travam violentos com
da em Unzmarkt, também na Áustria, mente· previsto "anchluss". Ela do- bates. os russos procuram lnvest!:r na 1 
na linha de Viena e Klagenfurt, e Lu- mina o cruzamento das rotas. ferro e'[ direção de 2 objetivos vlta:s que são 
bliana, na Iugoslávia, também foi rodoviárias transcontinentais par11, Praga, capital da Tchecoslováquia, e 
bombardeada com êxito. sete países: a Itália, a Suiça, a Ale-1 fronteira da Bavária. · 

A política de Roosevelt contlnuará 
norteando a política dos EE. UU. 
DISCURSO DO SR, STETTINIUS A CONFERENCIA DE S. FRANGISCO NlO 
SERÁ ADIADA - O SR. HARRY TRUMAN, QUE DIRIGIRÁ NOS PROXIMOS QUATRO 

ANOS A GRANDE NAÇÃO IRMÃ, OGUPOU A CASA BRANCA 
W ASHlNGTON, 13 (Por Lyle 

Wilson, correspondente da "Unlted 
P1·ess') - Harry S. •rruman diri 
giril agora os destinos da nação, 
que ainda se encontra sob os efei
tos da orofunda dor que lhe causou 
o reoentlno falecimento de Roose
velt. 

Enquanto os despojos mortais de 
Franklin Delano Roosevelt se en
contram a caminho oara esta Ca
pital, a fim de Que, an1anhã. seus 
compatriotas lhe rendam a 11ltima 
homena6e~ Truman ôcupou a 
Casa Branca e. pouco depois. con ... 
terenciava com os chefes 1nilita 
res, para reafirma-lhe8 sua pro
messa de prosseguir na guerra no 
oriente e no ocidente·, até sua con
ci usão vitoriosa.. 

Truman ocupou o gabinete. oft .. 
eia! às 9 horas da manhã e duas 
horas depots eonferencia va com O 
secretá.ri<> da Guerra, Stimson, o 
secretá.rio da Marinha, F'orrestal 
e. três membros do Estido Maior 
misto: almirante Leahy, general 
Marshall e almirante King. ·~em 
se certeza de que Truman decla
rou a êsses milita.res que -n[o Sfl 

modificará a pol!t!c<1- seguida por 
· Roosevelt. $(')11be-se. também, quf> 
aquêles Informaram o novo presi
dente das 111timas· noticias sôhre o 
desenvolvimento das operações 
ai iadas, nas diferentes frentes de 
bi,talha. 

Consulta.ti de Truman com os as
sessores militares, pol!ticos e ou
trofl'. nos próximos dois dias, pre
cederão a esperada sessão conjun
ta do Senado e da Cilmara dos Re
presentantes, na próxima segunda
feira, e na qual Truman, provàve!
mente, pronunciará um discurso di
rigido à nação e a.o mundo. Tem
se como certo que Truma..n reafir_
mará e repetiri!. a oromessa feita 
ontem à noite de continuar, com tô
das suas energias. o programa de 
Roosevàlt ·para ganhar a guerra e 
a paz. Enquanto Truman Iniciava 
suã.s tarefa8 presidencais, o secre
tárl o de Estado, sr- Stettinius, vi
sitava os representantes diplomá
ttcos britA.nicos, russos e chineses, 
para. lhes confirmar o desejo de 
Truman no sentido de que a con• 
ferêr1c1a. de São Francisco se rea-

l!ze na data e de conformidade 
com o que ha.vla sido estipulado. 

WASHINGTON, 13 (R.) - O sr. 
Edward Stettlnius, secretãrio de 
Estado, anunciou esta tarde que 
fôra autorizado pelo presidente 
Truma.n a declarar Que não have
ria modificação de propósitos ou 
quebra de continuidade na. pol!tl
ca externa n·orte-americaria. 

uNào falhareinos nem como go
verno nem como povo - disse o 
sr. Stettlnlue - em realizar a ta
refa oela qual Franklin Delano 
Roosevelt deu sua vida. O oresl
dente Truman autorizou-me a di
,;er que não haverá modifica.cão 
nos oropôsitos, nem quebra de 
continuidade da pol!tlca externa 
dos Estados Unidos. 

Prosseguiremos com as demais 
nacões unidas na marcha oara a. 
vitória, cujos têrmos priva.rã.o a 
Alemanha e o Japão dos meios 
com que t,raticar nova agressão e 
avancaremos ainda mais para o 
estabelecimento de uma organiza
ção mundial com a devida fôrca 
para manter a paz nas prôximtt.s 
gerações. proporcionando seguran
ça e maiores ooortunldades a to• 
dos os homens. 

Sei que falo .por todos os ame
ricanos· quando dig-o que ,estamos 
unido• na nossa resolu,;;ã.o de dar 
ao presidente Truman todo o nos ... 
so apoio na momentosa tarefa de 
levar esta guerra a uma vito
riosa conclusão. para o estabele• 
cimento de uma paz segura. Os 
prepar:ativos fin~is para a confe
rência das Nações Nnidas em Sã:o 
Francisco estão sendo completa
dos de conformidade com o pro
grama estabeleeido. Aquela con
ferência teri!. Inicio no dia 26 de 
abril, tal eomo to! planejado". 

NOVA YORK, 13 (R.) º" c!rculos diplomá.ticos desta cida
de provêm para breve uma confe
rência. entre o sr. Harry Truman, 
que ontem à, noite se tornou o 
32.o presidente dos Estados Unidos, 
e o primeiro ministro inglês, sr. 
Winston Churchlll, e o marechal 
Stalln, chefe do govêrno da Rússia. 

O presidente Truman conhece o 
sr. Ch urchill apenas li gelramcnte 
e não conhece o marechal Stalin. 

porn1enores da diplomacia, tl. 

exemplo do que fez o presidente 
Roosevelt, através de seus conta.
tos pessoais com os ltderes brita.
nlcos e russos. 

Por outro lado, a fôr~a de Tr o
man na pol!tica. externa estará nas 
suas relações fnthnas com os Hde
res do Senado. Espera-se que o sr. 
Truman procure alertar .. se a êsi.e 
ponto, co1n o objetivo de conse
guir os pontos de vista dos lide• 
res senatoriais americanos, cuja 
tarefa dentro de poucos meses_. se
rá de defe,náer, no Senado, a ra.tl• 
flcação do !ngre~so dos Estados 
Çnidos na. organização mundial do 
paz. 

WASHINGTON, 13 (Por John 
Cutter, correspondente da "Unltell 
Press") - Harry Truman, conhe
cido como pol!tlc,, moderado e 
cfentista1 dirigirá. <>s destinos 
dos Estados trn!dos nos próximos 
quatro anos. Seu predecessor, 
quando lhe perguntavam para que: 
lado_ estava. dizia: ~um pouco à 
esquerda do centro .... · Parodiando 
Roosevelt, Truma.n poderia dizer 
de si mesmo· quS. e:e encontrava 
c•um pouco à. dlri2!.ftà. do e-entro". 

1!:ste homem, que conta amigos 
tanto na direita como na esquer.., 
da, bem eomo na ela.ase média, foi 
vtc~-presidente somente oitenta 6 

três dias .. Os amigos d,. Truman 
encon_tram .. se. entre os que parti• 

· ciparam da guerra anterior e1 poli• 
tlcamente, sua formação ê absolu
tamente democrMlca. Os c!rculos 
do "New Dealº admitem que T~u· 
n1an não pertence ao seu g:ruPo. ·ê. 
ao mesmo tempo, frisam que e5tâ 
estreitamente vincula.do a eleil1en
tos reacionãrios dentro do pàr, 
tido. Espera-se que e.ntre os v&
lho• companheiros de gu•rra e da 
"velha guarda" do Partido Demo
~rãtlco, encontrará colaboradores 
para sua ta.re·fa. 

Ainda que entre seus fntlmos se 
encontrem partidã,rios do "New 
Deal .. , os conservadores figuram, 
no entanto, em maior nõmero. A 
devoção de 'l'ruman pelo Partido 
Democrático vem d·a época em que 
tomou parte na pol!tlca de Pander
gast, em Kansas City, há vinte 
a.nos. Possivelmente, seu amigo Enqu,,nto os restos do Roose

velt_ se acharem na Casa Branca 
uma guarda de honra. cercará o 
caixão mortuário, Que deverá e.s• 
tar coberto a.panas pela bandeira 
dos Estados Unidos, 

WASHINGTON, 13 (U, P.) -
',!'exto da proclamação do presi• 
dente Truman, sôbre o falecimen
to de Roosevelt: 

"Ao povo dos Estados Unidos: 
Aprouve a Deus, com sua infl• 

llita. sabedoria. arrebatar-nos o 

Portanto, eu. H~nry S. Truman, 
presH1ente dos l!istauos· ·Unato~ ua 
Am~rtca fixo o próximo sábado, 
14 de abril, dia do funeral do pres 
sidente falecido, corno dia de dor 
e prec~ em todOs os Mstatios Uni
dos. Rôgo de todo coração ao povo 
Para que se congregue. nesse dia, 
em seus respectivos lugares rte 
adoração divina, para se inclinar 
em acatamento de Deus-todo-Po
deroso e para. render, com todo 1 
seu coração: sua homenag·em de 
amor e reverência. à memória do 
ho1ne1n1 grande e bom, cujo desa
parecimento chora. 

Em testemunho do que, as:sino 
e ordeno se estampo o sêlo doa .cis-
tados · Unidos. Dndo na cidade de 
Washington, ao 13. o dia de a brii 
no ano de Nosso i,enhor de rn45 ~ 
169. o da independência dos .i,;sta
dos Unidos. 

Pelo presidente Harry s. Tru
man, 

INCESSANTES AVAN~OS ALIADOS FAZEM PREVER 
O FIM DA GUERRA PARI OS PROIIMOS DIAS 

Com a multidão de problemas 
que req_uerem .sua atenção surgiu 
a questão de se saber se o presi
dente dos Estados Unidos compa
recerá, pessoalmente, à Conferên
cia de São Francisco. Acredita-se, 

· porém, que êle se considerara. obri
gado a respeitar o acõrdo de Yal
ta assinado pelo presidente Roose• 
velt, e a apoiar o pedido russo de 
dois votos adicionais na Conferên• 
ela. 

mais Intimo dentro do Partido- i! 
o presidente do comitê democrátl• 
co nacional, Robert l!annegan,- que 
contribuiu para o triunfo .-de Tru• 
man sôbre \Vallace. A união Tru• 
rnan•Hannegan certamente nã.o 
gozarâ, de simpatia no Congrets~o. 
nas organizações ind·ustriais, en
tre os elementos esquerdista.!i, co
munistas e no partido de Roose• 
velt. Ao que se sabe, Sidney 
Hillman, do comitê de· ação poU• 
tlca, da "Comltee of Industrial Or
ganlzation... não se a vtstou com 
Truman desde o dia em Que o con
gresso das Órganlaagões lndus
trals foi derrotado em sua tentati· 

la) Edward R. Stetth1ius Ju, 
nior, secretâ.rio de Estado". 

8 f' ltl Q MOSCOU, 13 (U, P.) - A pr 0 • era O U mo g I Pôslto do falecimento do presi• 
:. 1 dente Roosevelt o ma.recha.l Sta-

Nas proximidades de Berlim descem paraquedistas aliados Em colapso a frente central alemã - Um comentador norte-america
no declarou hoje que ê multo oro
vável que o sr. Truman se veja em 
breve mergulhado em várias cri• 
ses internacionai..s, nas quais se ve
ria. em posições desvantajosas por 
três razões: 1 - sua faltá. de ex
periência em questões de· ·política. 
&terna; 2 - a falta de contato· ln• 
timo pessoal co mo sr. Churchlll e 
com o marechal Sstalln, e 3 - a 
falta de familiarização com os 

.!Jê'l'UCULMO, 13 (H .. ) _ Tex- ~iu enviou duas mensagens; uma. a 
to do comunicado expedido hoje enhora. Roosevelt ? ~ outra ao 

Fulminante investida da 9.a div,sã-o americana em direção à Oresden 
va para impor Henry Wa11ace· co• 
mo companheiro de Roosevelt na 
c!iapa eleitoral"do Pai:-tldo. A "Co
mltee of Industrial OrganÍzatlon" 
disse então que a nomeação· de 
Truman havia sido conseguida por 
meios desonestos. 

pdo Alto Comando alemão: novo J;>lesldente dos E st ªdos Uni· COM O III EXl1:RCITO NORTE-
"Os ooderosos ataques inlm!- do:, ~r •. Han·y l'ruman. AMERICANO, 13 (R.) - A 4,a di-

{;'OS desencadeados ao norte de diz·ª Pl'Jmeira mensagem Stalin visão blindada do general Pctton atra-
11-Iur, nos bosQues de Viena, re- · vessou o rio. MuJ,.·fa., contornancjo 
.suta.ram na abertura de nume- "Queira aceitar rnéu sentido pe- Leipzig num ponto situado 47 milhas 
rosas brechas nas Unhas alemãs. sar pelo falecin1ento de seu esp;).. a leste ·da Jena, depois de avançar 32 
princi~aln1ente a leste de St; Pol... so. O povo soviético teve em alto milhas. 
ten, as quais foram, porém, {e- apreço <? presidente por seus gran- Por sua vez a 6.a divisão blindada 
chadas subsequentemente. Em des dotes tle organizador na luta.~ avançou também 24 milhas para atin
Viena continuam as pesadas ba-- das nações amantes da. liberdade: gir o rio Mt1.lde. O novo &vanço <la 
talhas de rua. No a.ngulo do Da.- contra o inin1igu co1nmn". 14.a divisão coloca as f&rças de. Patton 
nO.bio as nossas dlvisões evita.. · Na. mensagen~ d.jrigída a Truman, mais próximas de Dresden que os rus-

diz Stalin: sos óo comando de Koniev, <ls quais 
ram as tentativas de penetra\lilO "Em nome do govêrno .soviéti- segundo as últimas informações, se 
do inimigo, desencadeadas com 1 
poderosas fôrças de tnfanta.uia. co e no rneu próprio desejo exµres. enc.ontravam. perto de. Goerlitz, a cer~ 

sar profundo pesar ao governo dos ca de 50 milhas de Dresden. 
A oeste do alto Waag e dian, Estados Unidos µelo falecimenU> Q, G. do 1.o EX. AMERICA-

te de Breslau as numerosas ln• prematuro do presidente Roosev1,lt i NO, 13 (R.) _ A 9.a divisão biin
vestidas sovlêtlcas tiveram êxl- · 1 d d · t · 11 O govêrno da União Soviética. a.~ amencana encontra--s~ .1oic a . 
to. Na extensa frente que se es• apresenta pêsa.1nes ao povo norte.- quilometras ao sul d0 IA:1~z1g, dep01s 
tende atê a bala da. Pomer1tnia americano pela grande perda e de um avanço de 40 _qutlomot_ros. A 
não chegaram noticias de opeFa- maniíesta a convicção de que, a sua ret~guarda. o bobieo alemao no 
,;;ões de !mportilncla, amizade entre as grandes potên- Ruhr fo1 re?~z1do a um quarto do seu 

Na Silésia. e no baixo Oder, o . _ tamanho ongmal. 
inimigo continuou seus prepara- eias _que vem suportandº 0 peso LONDRES, 13 (U. P.) - Ur-
tivos para uma ofensiva.. p~incipal da guer~a contra O ini- gente - A "Exchange Telegraph" in-

Nossos cacas-bombardeadore3 migo comum continuará no futu- forrQa tet oúvidÓ a rãdio de Paris a 
atacaram as concentracões de ro... qual anunciou ·que "pontas de lan~a" 
tropas do adYersi!.rlo com bons Os observadores fazem notar que blindadas e pára-quedistas aliados estão 
resultados, infllnglndo-lhe gran- nunca, desde a revolução soviéti- lutando a uns vinte e cinco ou trinto 
des . baixas, principalmente na ca, um govêrno ou homem de Es- quilômetros de Berlim. 
área de ba-t.alha. de Breslau e em tado estrangeiro 101 tanto como I COM O III ~XÉRClTO NORTE. 
Viena. Roosevelt alvo da admiração e da AMERICANO, 13 ( R.) - A 4.a di-

Na região ocidental do V!stuta confiança do povo russo. visão blindada encontra-se a 50 mi-

e no setor de Zomland, malogra. 

' lhas a oeste de Dresden, enquanto a 
6.a d.ivisão blindada alcançou um pon
to situado a 15 milhas a noroeste de 
Chemnitz, a 40 milhas de Dresden, 

COM O 1.o EXÉRCITO DOS ES
TADOS UNIDOS, 13 (U. P.) -
Uma coluna do primeiro exército dos 
Estados Unidos ultrapassou a cid.ade 
de Halle1 pelo norte, num avanço que 
a levou até um ponto situado entro 
vintd e cinco e trinta e dois qu41ô
metros a nordeste de Halle e a uns 
cento e trinta e cinco a. s1.1doeste de 
Berlim. 

ESTOCOLMO, 13 ( R. ) - A emis
sora das fôrças alemãs informou hoje 
que tropas pâ.ra-quedistas aliadas fo
ram lançadas por trás das linhas ale
mãs, de ambos os lados de Weimar. 

LONDRES, 13 (R.) - Todo o 
Reích parece esta noite estar entran· 
do em seus últimos dias de vida, an• 
tes que os americanoS e russos cortem 
o país em duas porções . 

Tudo pode -contecer, agora que a 
entrada aliada em Berlim não poderá 
ser r~tardada de mÜito. 

Os tanques do IX Exército do ge
neral Simpson encontram-se além do 
Elba, última grande barreira fluvial 
na Alemanha central, seg&ndo a ex• 
press~o do comentarista militar da D. 
N . B.. capitão Ludwig Sertoriu:s, en· 
quanto que informações de Paris, não 

confirmadas almfij, loc~lif,l)l 1> ;,11 
Exército a 50 milha~ de Berlim, 

Uma rápida investidá de · fôrças 
blindadas, a norcjest~ dl' M~!!~pur,, 
levou o IX Exército e Tiril!erinllfll<li,, 
na margem oeste do Elba; a 411 mi• 
lhas de Berlim e pouco !llllis de 90 
milhas da frente do Exército vé~e
lho, segundo uma irradiação de Nova 
York. 

Do Supremo Q. G. Aliado infor
mou-se que as tropas aiiadas haviam 
atingido o Elba, nas vizinhanças de 
Stendal, 35 milhas ao norte de Mag
deburgo e 65 milhas de Berlim 
centra1. 

Na frente sul, a grande cidade de 
Leipzig está ameaçada de cêrco pelos 
1.o e 3.o Exércitos dos Estados Uni, 
dos, e sua captura ~ imineht,; se
gundo telegrafa MacFoc Kerr, cor• 
respondente especial da. "Reuters" jun-
to ao 3.o Exército. 

Uma coluna americana abriu cami
nho na direção de Pegau, apenas 1() 
milhas ao sul e um pouco a oeste de 
Leipzig. Outra coluna atingiu o rio 
Weisse, numa frente de 10 milhas, 
hoje, e entrou em Zeitz, 20 milhas a 
sudeste de Leip2ig. -

Iana, centro de indústria 6tica, 45 
milhas ao sul de Leipzig foi penetra, 
da hoje. As f&rças de Patton, pr6xi• 
mo a es·sa cidade, .encontram--se a me-

ram os ataques russos desHnca
dea.dos com efetivos de menor 
1mport1tncia.. l!Jnidades navais li• 
geiras alemãs afundaram uma 
Ems e o \Veser ocidental, os p 
go de Frlsches-Nehrung. As uni
dades da esquadra alemã, _ope .. 
rando como escolta de transpor• 
tes nava.is germftnicos no Bâ.1-
tico, abateram dez aviões Inimi
gos de uma formação ·ae torpe
deiros e bombardeadores que os 
atacou. 

NA METROPOLE CATõLICA DA EUROPA CENTRAL 

Na. frente ocidental, entre o 
Ems e o Weser, os pára-queris
tas alemães fizeram recuar para 
sudoeste no decoJ.Yrer de oulia.do 
ataque as tropas britânicas que 
haviam avançado até a região de 
Frischythe. Um destacamento da. 
marinha, comp.,sto de voluntá
rli>s de base de submarinos de 
\Vilhelmsha.ven, destruí u onze 
tanques Inimigos em 3 dias na 
zona de batalha do noroeste da 
.Alemanha, 

Em poder dos aliados 
Fabrica das V-2 

a 

DENTRO DA MONTANHA DE 
~OHSTEIN, NA ALEMANHA, 13 
ru. P.) - As tropas do l.o exército 
dos Estados Unidos descobriram, 
ontem, a única oficina de montagem 
de bombas V-2 eXistentes na Ale• 
manha. 

Era uma grande fábrica cavada 
em sólido granito dessas montanhas. 

Mais de vinte mil operários, a 
lnaJorla de escravos, trabalhavam 
bo fantástico subterraneo, que tem 
doze tunels principais de quarenta 
metros de altura, unidos ootre si 
por passagens laterais. 

CICLONE NOS EE, uu, 
OKLAHOMA CITY, E, U. A., 13 

(U. P.) - Cinco zonas do Esta.do 
de Okha.home., distantes entre si, 
foram açoitadas hoje por fortes • • . . . .. · 
elclones que provoc,a.ram a morte Os v,ltunos acm1.tec1mentos acentuam muito a prob.abilidade de uma franca restauração oa itiélepen.dência ausfriaca, 
de velo menos 71 pessoas a feri- . · Vemos acima ·um t'!xplêndido aspecto de üma o-rande manifestação relio-iosa na Austria. 
ram umas 500 outras. , O · • d · · ·~ •• ' ·' · d d. '• "" ' · ·"" · • · '' 

Receia-se qu.e º. ntl)l),_e,r._g d~ ;l\)J'•I ... . _renasc1me.nto e,uma., -':.!'. str __ 'ª v.e.x ª· .e1ramente .cat.ohca C ver<lad·e·_·1ramente ldlpi!endente,~, ill1!· .9o_s-.{~w~s 
tru: chegue. a. ceni. ---~ m~rn f!!lpQ_rj:~m!~~ P-1l.t_a ª ~~~ser_vaçaQ g;:i. ;!;1.1roP,a, ÇQn~ra 9~, h9. r_rore~ !ÍQ çomumsmq. ·. · · - . -

110s 4• 31 mil~,, da fronteira tche
ca, 63 milruia, 11 oeste de Dresden e 
110 milhas do "front" do Exército 
Vermelho. 

·Ao· norte as fôrças britânicas passa'. 
ram além. de Breman, numa ampla 
frent~, e estão ameaçando isolar os 
alemães nos portos do mar do Notb 
e· Dinamar:ca. As colunas . do marechal 
de campo Montgomery também estão 
avançando sôbre o Elba e penetram 
profundamente na Holanda, 

Metade de Amham se encontra ero 
mãos dos britânicos, es"ta noite, e a 
oposição inimiga é fraca. Sua queda 
é esperada _para amanhã, segundq te· 
!egrama de Charles Lynch, corres
pondente especial da "Reutersº. 

Os tanques canadenses além do rio 
Ijssei, se encontram apenas a S mi
lhas de . Appeldom. 

Quanto ao "bolsão" do Rubr, mar
telado pelo 1.o Exército de Hodges, 
está sendo rapidamente reduzido < 
agora mede apenas 45 milhas de lar
gura por 25 de sul a norte. 

· Mensagem de Montgomery 
Q. G. DO 21.o GRUPO DE 

EXf.:RCITOi,, 13. (R.) - O ma.
rechal Montgomery em mensagem 
dirigida hoje às suas tropas, dis
se -o seguinte: 

"Os alemães já não podem ter 
1nais esperança algu1na de .iazer 
qualquer coisa nesta guerra. Os 
alemães estão. completa1nente der
rotados e aca1:Jados. l\Ias a má
quina n1ilitar ale1nã que nas n1áo~ 
d<> partido nazista jamais se ren
derá, continuará. combatendo até 
a. ,111tirna. gôta de sangue. 

O resíduo dos alemães fanáticos 
retirar-se-á proV'àvelmente para 
as montanhas e ali terá de ser ani
quilado, e o será. Muito ouvistes 
talar sôbre a retirada ale111ã nas 
montanhas. bâ.varas nas proximi
dades de Berchtesgaden. Nada Ml 
a respeito disso a. nã.o ser o que 
todos n6s temos lido. Sei apenas 
que os alemãos continuarão a des
truir tudo o que estiver ao seu 
alcance. Desde o dia "D" os exér
citos aliados fizeram cêrca de 2 
milhões de prisioneiros alemães. 
Chegará. o dia em que não ha ve
rá mais alen1ães para combater, 
Quanto a.o exército· alemão, creio 
que· o seu remanescente. será. . de 
tal · form;,, ~iqullado que nada. 
mais dêle restará. l!:le diminuirá 
gradativamente de tamanho e per
derá a coesão, tal como acontece 
com· um lceberg que se derrete e 
se dilui na. âgua d.o mar.-

Hitler arrastará consigo toda: a 
Alemanha. E em vrsta disso,. não 
se poderá dizer quàndo a guerra 
na Europa estará terminada4 Na 
Alemanha, não há opinião p11bl!
ca. Não existem ôsses habitantes 
cal)azes de se rebelar e dizer! .. Es-
tamos fartos. Van10s acabar com 
isto". Aquele que disser isSo ou 
coisa parecida será elin1lnado. 

Por outro lado, os a.len1ães de• 
slstiram da Idéia de tentar re-1 
tirar tropas de certos setores, Os 
soldados alemães receberam lns
trucões para. lutar onde &e encon
trem e atê o 11ltimo alento. A des
truicão alemã agora. é integral. 
Todas as pontes, grandes ou pe
quenas. fora·m destrufdas junta .. 
iuente com tudo quê os alemães 
julgam que possa ser· de uti!ida· 

l ll V A ~ . f I fi_l i 
DISTINTAS CRIAÇOES 

recentemente importadu 

LUVAS de jersey lisas ou perfuradas, curtas 
ou compridas, em branco e preto, 

Cr,$ 45,00 60,00 - 62,00 

LUVAS de suéde ou pelica, importadas, de ex
celente qualidade, nas cores branco1 preto, 
marinho e marron. 

lUYAS de legitimo pecary, cor natural, costu
ras á mão, de grande propriedade para toilet
res desportivas. 

Cr.$ 15Di00 
Nos balcões da loja 

CISA ANGLO-BRASILEIRA 
Suceaaora de MAPPIN STORES 

de. para os aliados. E e&sa é' ·a 
razão pela qual o P.rogresso ali&-

1 
do- no norte não ê tão rápido. 'I'u
·do o· que en·contramoii-1, ~SI~ 
.frente. esta. destru!do'~... · -----------------



ANO XVIII li 

As comemorações do bi
centenatio da Arquidiocese 

. de S. Paulo terão, por or
dem de S, Excia. Revma., 
o Sr. D. Carlos Carmello de 
:V asconccllos : : otta, grnnde 
reàke. Quando ainda estava 
no :Maranhão, ªIFestando
se !)ara tomar posse de sua 
11ova sede arquiepiscopal, já 
S. Excia. Revma. se lembra
ra do relevante aconteci
mento, e indicára;' seu ex• 
presso desejo de qt,e fosse 
ele brilhantemente come
morado. E, com efeito, o 
programa ofic:al previsto 
para os festejos dispõe uma 
série de solenidades religio
sas, sociais e culturais, que 
se iniciam com as comemo
rações da carta regia <iue 

. pediu a criação da Diocese, 
e culminarão na festa em 
que se celebrará a erecção 
do novo Bispado pelo San
to Padre. 

O mundo atravessa um 
momento de dôr e de tris
teza. r' á primeira vista, se
ria contradictoria comemo
rar-se qualquer coisa festi
vamente, em meio das la
grimas da humanidade in
teira. Entretanto, nada mais 
justo nem mais o_portuno do 
que estes festejos. Com 
efeito, neste mundo que se 
deszristianisa e se materia
lisa cada vez mais, é preci
so·' que aprendamos a pre
zar com crescente amor as 
coisas do Espírito, as coi
sas . da Igreja, os dons de 
Deus. É ·preciso que saiba
mos sobrepor a~ venturas 
celestes e eternas, ás des• 
graças temporais e transi• 
terias .. Os dons de Deus são 
suficientes para. encher de 
contentamento as almas dos 
justos, mesmo quando as 
'circundam as dores da mor
te''. Porque ~ "dort:s dá 

· :morte" passam, e as ale-
. grias que procedem de 
Deus, "permanecem eterna• 
:ment('". Óra, foi sem du
vida um grande dom de 
:Deus, a criação de uma Dio
cesc- ~m S. Paulo, dom con
tinuo, que existe vivo entre 
nos, e que é a presença de 
um Bispo entre os seus 
fieis, dom que se renova 
c;;,..,a vez que, tendo Deus 
chamado á eternidade · o 
Pastor, a mão de Pedro do
ta de novo.Pastor a grei que 
ficára na orfandade. 

Possuindo· a plenitude do 
Sacerdocio, pela da jurisdi
ção e do magisterio em sua 
Diocese, o Bispo, que só tem 
acima de si o Sumo Pontífi
ce, é, em união á Catedra 
dé Pedro, a Verdade, o Ca
mfn 1· - e a Vida, no sentido 
de que. representa ao pro
prio Ch!"isto, e tem o poder 
de ensinar em sua autentici
dade a Verdade, de apontar 
os roteiros do Caminho au
tentico, o dom de comuni
car a Vida. É a ele que toca 
ordenar os Padres que mi
nistrarão ao povo os ~acra
mentos que são por excelen-

. eia as fontes da graça_. É 
a-ele toca examinar a dou-' 
trina dos que em· · ·1 nome 
ensinam, e dos que na Igre
ja são discípulos. É ele q~.:: 
dirige a grei em tudo quan
to diga respeito aos prelios 
santos e aqs esforços para a 
realização do Reino ~e 
Deus. 

Assim pois, o Bispo é um 
canal· de graças inaprecia
veis, e sua presença em um 
rebanho de fieis é como um 
elo de ouro prendendo a ter
ra_ ao ,..éu. 

F,i duzentos anos, que o 
· 'Sa11to Padre, que é o Pas
tor dos Pastores e das ove
lhas, separou S. Paulo e o 
constituiu como uma fami
lia espiritual viva e distin
ta das demais, pondo á. sua 
testa um Prinicpe da · Igre
ja. Duzentos anos durante 
os quais uma longa dinas
tia espiritual de Bispos vem 
e'mpregando suas orações, 
suas penitencias, seu sacrí
ficios, seus esforços, seus 
talentos, sua energia, para 
conservar S. Paulo para 
De~s, sempre bem unido á 
infüffy_el rg_çI1~ 4:i: â, ~ru:g. 
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Este longo esforço em que 
se empenharam tantos te
souros da graça e ria natu
reza, fortificou. Cresceu o 
S. Paulo colonial e provin
ciano da faixa de taipa de 
seus primitivos muros, es
praiou-se em todas as dire• 
ções, e não contente de des
bastar ma.tõs, abater coli
nas, transpor valles e cobrir 
imensa extensão de terras, 
pance querer galgar os 
ares, com os arranha-céos 
que se levantam cada vez 
mais alt"s e audaciosos. 
Graças a Deus, essa popula-

. ção, demonstrou-o o Con
gresso Eucaris tico con vo
cado pc', pranteado D. Jo
sé, é. ainda fundamental
mente catolica. A ,pequenina 

· semente se transformou em 
arvore imensa. Contemplan
do tão explendido resulta
do, demos graças a Deus, 
autor de todo Bem. Mas 
lembremo-nos de que du
rante 200 anos, tivemos Bis
pos que. numa correspo11-
dencia por vezes heroica, á 
graças de Deus, foram asse-· 
gurando o resultado que ai 
está. Quem conhece a amar~ 
gura dos sacrifícios que por 
vezes a vida interior impõe, 
quem sabe todo o sacrifício 
que devemos exigir da po
bre natureza. humana para 
dizer sempre "ita, Pater", 
á vontade sanfissima do Se
nhor, quem sabe as lutas 
que o apostola.do tràz con
sigo, pode ca.lcular o que de 
tesouros do coração, de san
gue da alma dos nossos Bis
pos, foi necessario para que 
tanto cresces:ie à arvore, e 
tanto se distendesse a ação 
da seiva. 

Nosso pensamento, por
tanto, _não. pode deixar de 
se V:~!lr• grato e _comovi
do, ·para todos os Pastores 
cjue, de !'745 at4 no,sos dias, 
tem trabalhado para produ
zir e conservar tão pujan
te resultado. 

• 
Falamos até aqui, do 

crescimento da cidade ar
quíepiscopal. Se cresceu a 
Metropole, decresceu a Dio
r,ese, Outro· titulo de glor-ia 
dos Bispos qtie tivemos. 
for mais pujante que fosse 
a arvdre,- ela ver!i:i. va ao pe
zo ', seus ·proprios frutos. 
Foi preciso· colhe-los e se
para-los. Foi preciso que so
bre eles pairasse, neles 
pousasse a benção e a von
tade de· Pedro, parn que por 
sua vez esses frutos, feitos 
sementes, vicejassem sob a 
vigilancia · de outros Pasto
res, constituíssem outras fa' 
milias, fossem outras .Jioce
ses, e produzissem frutos 
proprios, para a gloria de 
Deus. 

Que d'. ~erença entn2 .: ex
tensão primitiva de nossa 
imensa: Diocese em 1745, e 
a da Arquidiocese atual! 
Que gloria nessas mutila
ções !-Que satisfação em ver 
que •essas Dioceses circun
dam a nossa como irmãs ou 
filhas amantíssimas, e que 
são, no esplendor de seu 
n'ual desenvolvimento, um 
.dos maiores· titulas de ufa
nia da Arquidiocese paulo
politana , uma coroa que 
cintila como um adorno, na 
fronte ainda jovem e já ve
neranda, da Arquidiocese de 
S. Paulo! ' 

Se a festa da, Diocese é 
por essencia tambem a fes
ta do Bispo, devemos lou
var e glo.rificar os Arcebis
pos de S. Paulo que com 
tanto afinco trabalharam. 
para o honroso desmemJ,~n
mento de seus proprios ter
ritórios, e a constituiç50 de 
Dioceses novas. E devemos 
extendér nossas ·homena
gens .a todos os Bispos que 
tambem nessas Diocese, 
tem mantido e propagado o 
Refoo de Deus. 

Mas o passado na Igr ja 
não morre. Morremos ho
mens, · o Bispo fica. Nossas 
homenagens aos Arcebis?OS 
e Bispos· do passado só se
rão plenamente efetivas, 
sob a forma d e t1 ·• preito rl e 
obcd>usiã d!lli.! ~?}•9 

ao Arcebispo e aos Bispos 
do presente. 

As iestas jubilares da Ar
quidiocese enconlrar;lO reu
nidos todos os Srs. Bispos 
cl2. Provincia Eclcsiastica ele 
S. Paulo. í~ a todos e a cadà 
umde!cs, que a populaç;io 
catolica se regosijará em 
apresentar suas l1omena
ge11s respeitosas e fervorp
sas, cm da ta de tão grande 
signifo,ação. 

Como de direito, entre
tanto. nossas homenagens 
de filhos espirituais se diri
girfw, principalmente, como 
a seu centro capital, como a 
seu alvo natural em data 
que tanto fala, ao coração 
do Pastor e do rebanho, ao 
Exmo. Revmo. Sr. D. C'ar- · 
los Carmelo de Vasconcelos 
I\fota, Arcebispo ~Jetropoli
tano. Nestas festa jubilares, 
S. Paulo deverá lembrar-se 
particularmente, dos laços 
que pela divi11a constit,1iç;,o 

(Conclui na :..a póglnn) 

BENTO XIV, Pontífice ilustre, que confirmou a 

Diocese de São Paulo, pela Bula "Candor Lucis 

• 

A chegada do -primeiro Bispo de S. 
l' auto constituiu acontecimento de rara 
importancia, que vinha quebrar a mo
n!Jtonia de noSsa pequena cidade pro• 
vinciana. Nos seculos de civiUzaçâo· cris
tã o espirito publico compreendia ain
da muito melhor que hojeJ a er.cel&s 
dignidade de um Bispo, Sucessor dos 
Apostolos e Príncipe da Isreia, Cum
pria, po#, que toda3 lltr manifestaçõe3 de 
r~speito cerca~.sem o novo Prelado, aJfr .. 
mando de modtJ publico, pata maior ex
plendor e fôrça da atuação epiaoopal, a 
elevação e e.utoride.de que pertencem 
ao Bispo, 

CARTA REAL ANNUN-, 
CIANDO A CREAÇAO DO 

BISPADO DE SÃO 
PAULO 

Governador, e Gapitâo General das 
Capitania• de São Paulo Amigo. -
EU EL-REY vos envio muito saudar. 
Considerando a grande nece•sidade que 
tinhão o., moradore• de.,a Cidade de 
pasto espiritual a que não podia acu
dir o Bispo do Rio de Janeiro pelas 
grandes distancias qu& hâ de huas a 
outras pouoações; Fuy Servido recor
rer a Sua Santidade, para que dividis

N este ~en'tido, ·era preciso ensinar a ~e o ditto Bispado, criando hum novo 
nossos titnido& provincia'nos, .B:f usança., bispo nessa Lidade; e porque· este par
que na Fidelissima Mona).quia fusa se te nesta· -occazião a erigir o ditto Bis
empregavam para erprimir publica ve- pado, e a Santa Igreja Cathedral na 
neração ao Princi,Íe espiritual "pm1to mesma Cidade, e espero que pelas 
pelo Espirita- Santo pata reier a Jgreia. suas virtudes, e mais circunstancias, ; 
de Deus". Moveu-s~ para isso todo O que me moverão a no~alo, -o fará 
mecanismo da adtriini3tração metropoli- com acerto; zelo amor de Deus, e das 
tana e colonial .. , Daí uma serie de do- suas Ovelha!: me pare:ceo mandar-vos 
cumentos oficiais em que de- todos os recomendar a sua pessoa para que 
modos se inculcava a importancia do lhe deis a ajuda e favor· de que ne
acontecimenfo, e o respeito que ao novo cessitar, ... para a nova· ·erecção, e con
Bispo se devia. corrais. com elle para tudo o tiue for 

a bem de exercitar o seu pastoral Of
ficio de que receherey ·grande pra· 
zer, e pelo contrario me haverey por 
mal servido de Vós. 

simo Senhor Blspo pela ruit, ou· por 
outra. qualquer parte, toda a pessoa 
que o encontrar ponha o ·joelho em 
terra, e esperará a.Sim até chegar o 
do. Exmo. e Rmo. Sr. Bispo e .se 
este em algum Jogar esttruçr . parado 
farão o mesmo e recebida a benção ae 
lcuantarão e hirão seguindo o ~eu 
caminho, e para que venha a noti
cia de todos se publicará. este bando 
ao som de caixas nesta Villa e nas 
partes onde corivler, e dispois de re
gistados nos Liuros da. · Secretarie. 
deste Gouemo se flxara no lugar co§; 
tumado. Dado na vma e Praça de 
Santos a 7 de Agosto de. 1746. O se
cretario'ManoeL-P.1;dro de Macedo Ri
beiro o fes. Dom:'Luis Mascarenhas. 

* CARTA DO MINISTRO 
SOBRE O RESPEITO 
DEVIDO AO BISPO· 

S. Magde. foi servido rezolver, que 
ao Bispo dessa Cidade, e 11, todos seus 
successores em toda a parte e Lugar 
da Sua Diocezi, em que concorrerem -
com os Governadores, e a-iil<:la no ca
zo em que tenhão Patente de· Capi
taens Generaes. ou qualquer outr.a 
pessoa graude1 precedão sempre aos 
dittos Governadores, Vlce-Reys, · e 

Mais simples que seus ~emotos des
cendentes, CJS paulista~ de antanho não 

j estavam versados em formulas_ de cor• 
\ tezia. Pelo menos compreendiam muito 
melhor que nós a importin.cia intrinse
ca de ums formula, que nio é exterio
ridade vã como o liberalismo apreg_oa. 

criação ela E esses formule.o foram utilize.das tal 
,, e qual se ,.mc?nfram no.s documentos 

Aeternae , que abaixo publicamo~. 

Escrita em Lisboa a 18 de Abril de 
1746. 

RAINHA mais pessoas grandes de qualquer dls~ 
Para o Governador e Capitão tincção que sejão, e isto não só em 

General da Cappitania de s. Paulo. Lugares terceiros, e em casa dos "dit

* 
tos Governadores e mais pessoas, mas 
ainda na J.3roprla caza do Bispo: ou
tro sim ordena o mesmo sr:, que to-
dos os sobreditt.os lhe te11l1ão todo o · 
respeito e attenção, 11, o tratem com 
as devidas réverencia1í' em todo o Lu
gar, ássim na· Igreja, como fora della, 
e lhe dem toda e favor de que · ne-
cessitar, ·-assim para conciliar o res

Illmo .. e Exmo. sr. peito e obediencia . devida .de todos â 
sendo s. Ma.gesta.de servido no- sua. grande . Dignidade, e Apostolico 

mearme Bispo para a e reação . do Officio, como . para a propria commo-
Novo ·Bispado de s. Paulo, a cir- · da sua· .. pessoa, augmento, < E 

CARTA DO BISPO AO 
GOVERNADOR DA 

PROVrlNCIA 

cW1stancla de V. Excia. governar a das Igrejas, e de se,us Minis-
Mesma Capitania, Me faz mais es- . que S:-Magde. me manda par-
timavel a real graça, e menos pezada tlcrpar a V. Sa. para que pella par
a obrigação, tanto Mayor q, a minha IJ;e,qu~_Jhe: tqca o .faça ~~si!U .. ~cutar 
possibilldade· na consideração de q. ;,Deos gde .• a V. Sa. Lisboa 'ª 18 de 
o dieta.me, ~ exemplo de V. Excla., · Abril de 1746. . 
terá reduzido tudo ao Melhor estado, PEDRO.PA MOTTA E '.?ILVA. 
e â. imitação de tão prudente, e suave ·'Pa. o ~ov~rnador, ~ Capitao Gnral. 
reg.!men, serão Menos effetivos os das Cap1tamas de Sao Paulo. 
meus defeitos, e ni.ais constante a. 
minha veneração, e obediencia a pes
soa de V. Excia. 

Decs guarde a V. Excla muitos 
ano3, Lisboa 3 de setembro de 1745·. 

I!lmp. e Exmo. sr. Govor. e Cappam. 
g,al de S. Paulo. 

ORDEM 
PARA 

* DO MINISTRO 
SE RESPEITAR 
O BISPO· 

. S; Mage. he. serv'ldo, ' que V. sai 
ob1igue ·ao \povos"°dessas . Capita.r.iia.a\ 

REGlSTO DE:''HUM BAN- que todos ofüservem quando passar o 
Bispo pela rua, ou por outra qual

DO QUE . MANDOU LAN- quer parte todà a pessoa que o en
ÇAR O · GOUERNADOR, E contrar ponha os joelhos em terra, e 
CAPITÃO GENERAL DES• espere assim athé passar o Bispo, e 

* 
se este em algum lugar estiver para-

T A CAPITANIA P.ª O TRA- do, façãão mesmo, ·e recebida a ben
"rAMENTO QUE SE OEUE ção, se levantem, e hirão seguindo 

seu caminho. , 
DAR AO EX .. MO E R.MO E cteve v. s. ter entendido, em 
SR. BISPO DE S. PAULO I que as Religioens repiquem, todas.~ 

vezes q'o · Bispo passar avista dos sem 
Dom Luiz Mascarenhas co~men- 1 Conventos: ou Igrejas, e se tiverení 

dador da ordem de Christo do Qonso. f alg~a duvida a fazelo lho recommen· 
de S. Mapde. Governador e Capitão dar~ V. S. da parte de S. Magd.e, • e 
general da Capitania de Sam Paulo e dara V. S. conta d_os que faltaren1 
minas de sua Repartiçáo, P.tc. _ El a esta recommendaçao, para ser pre
Rey nosso Senhor por carta do seu zente ao mesmo Sr; 
Secretario de Estado Pedro da Mot- Deus ge. a V. S. Lisboa a 18 dE. 
ta e Silva de. dezouto de Abril do pre- Abril de 1746. 
zente anno hé seruido ordenar que I PEDRO DA MOTTA E SILVA: 
os Povos desta Capitania obseruem Sr. Goyernador, e Capm. Genal. das ' 
quando passar o Exmo. e reverendis- Caprttamas de' S. Pa~o. . 

O PROGRAMA DAS COMEMORACõES 
A propósito das solenidades de hoje, 

a Curie Metropolitana baixou o seguin
te aviso: 

Vasconcélos Mota, Arcebispo Metropo
litano, proferindo a oração congratula· 
tória sobre a "Piedade dos Bispos d• 
São Paulo", o. Revmo, Sr. Padre .Dr. 
José de Castro Nery, 

EX1JO, RVMO. :R .. n. CARLO~ CARMELO DE VASCONCELOS MOTA, 15.0 sucessor 
de D. h 'r'.1ardo h.odngnes Nogueira. Nasceu em 16-7-1890. Foi ordenado em 29-6-1918 . .Foi 
:agrado B;spo em 30-10-1932. Eleito :\.rc~bispo de S. Paulo em 18-8-1944. Tomou po_sse cm 
;-9-r944. Cabe-lhe a ventura de feste;ar a testa de seu rebanho o duocentesimo aniversário 

"AVISO N. 57 - CERIMONIAS 
RELIGIOSAS COMEMORATIVAS 
DO BI-CENTENARIO DA FUNDA
ÇÃO DA DIOCESE DE $. PAULO -
Transcorrendo no proximo domingo, dia 
2·2, a data hhtor.ica do segundo cente
nario da -assinatura -do dect-etõ imperial 
de Dom João V, de Portugal, criando 
o Bispado de .São Paulo, fato ocorrido 
pr~ci•amente a 22 de abril de 1745 e 
confirmado a 6 de dezembro do mes· 
mo ano, pela- Bwla "Candor lucis :ae
ternae;:•, do Papá F.-.nto XIV, para co
memorar tão. grata efeméride a Arqui
diocese de São Paulo levará a efeito 
diversos atos ofíçiais qae constarão do 
seguinte programa: 

Contará com as honrosas_ presênça~ 
dos Exmos. e Rvmos. Srs. Bispos. 
Exmas, autoridadet civis e militares. Co· 
lendo Cabido e Rvmo. Clero• · 

E' desejo do Exmo. Sr. Arcebispo que 
todas as paroquias -e asociações religio· 
sas da ,Arquidiocese se façam represen 
tar nestes atos comemorativos . do II 
Céntenario .do Bispado de São Paulo. ela Arquidiocese de São Paulo. 

.. 
D. BEPN'ARDO RODRIGUES NOGUEIRA, primeiro Eispo 
de São Panlo Confirmado pela Bula de 23 de SetembtQ <# 

}l"!.l.S fªi,f~l! ~!:!! Z de Novctn!Jro de 1Jt8, 

D. JOAO V, Rei de Portugal, âa Casa de ·Bragança. Criou 
Q Q1spªqq Q(, ~ão I'aulopor Carta Regia de ·22- de Abril .de 
- . 1743. Morreu cm iz5.o. . - ·=·· ·=·- º' . 

. ' --·-·~1·-_-::-,t-' - _-· 

\ 

DIA 22 -. Na Catedral Provisona, 
igreja matriz de Santa. Ifigenia, ás 10 
horas, Missa Pontifical 'pelo Exm·o. e 
Revdmo. Sr. Dom Gastão Liberal Pin
to, DD. Bispo Diocesano de São Car
los, com a assistencia do Exmo. e 
Revdmo. Sr. 'A•,cebisw, dos Exmos. e 
Revdmos. a;spos da Prnvincia Eclesias
tica de São Paulo e do Co!endo Cabido 
MetroJ)!)litano. 

A's 20 horas, 1olene "Te Deumn em 
ação de graças, oficiado po'r S. Excia. 
Rvma, o Sr. Dom Carlos Carmelo de 

De ordem de S. Excia. Rvma. 
S. Pa1]lo, 17 de abril de 1945. -

Conego Paulo' Rolim Loureiro, Chance 
ler do Arcebispado". 

SESSÕES SOLENES - DIA 23. -
SEGUNDA-FEIRA - Sessão solene n< 
Instituto Historico e Geografico de SáP 
Paulo, ás 21 horas, á rua Benjamin 
Consli,Jnte, 152. Falará o Sr. Dr. José 
Pe<iYo Lelte Cordeiro sobre "A vida • 
as realizações do !.o Bispo de São Pau- · 
lo, D. Bernardo Rodrigues Nogueira" 

DIA 24 - TERÇA-FEIRA - A's 
20 hor13s - No sa.lão de festas do Gi
nasio de São Bento (Largo de São 
Bento).: Homenagem da Ação Catoliea 
aos srs. Arcebispo e Bispos de São Pau
lo. Falará o Dr. Odilon Costa Manso 
s~rá tambem executado um programa 
artistico. 

Apelo pont~ficio 
copado do orbe 

ao Epis
catolico 

No dia· 18 p.p., o Soberano dificilmc,.;te encontrará. .soluçã,, 
P.i.ntifice · dirigiu um impor- justa e equitativa à concordla· fra 
tantc apelo ao EJpiscopa,,ào do ~ernal. Portanto, ê necessario ele· 
orbe catollco, A proposÜo as var !requentes preces a.o Pai da 
agencias · telegraflcas divul- luz e da mlserlcorclía, o ·unico qu., 
garam o seguinte: em tão seria contlngencia e tão 

ROMA, 18 (U.P.) - E' o seguln- grave momento de agitação dos 
te o texto da Enclcllca de Pio 'xn, esplritoe, -poàer4 fazer sentir' a 
dirigida aos Bispos em todo o mun- todos que multas são já as ru!nas 
do: e. !ncomensuravel o mortlc!nio, dc-

"Veneraveis Ir1nãos: masia.das as la.grlmas, demasiado o 
Nossas saudações e Nos.sa ben- sangue já vertido e, consequente· 

çâo apoatollcas. mente, que a. vontade divina. bem 
Interpretes da dor humana, que como as ex!genclas humanas, re

ha tempos oprime todos os povos, cJamam que este horrivel tormen
Nos propomos a não passar ·por to chegue rapidamente a seu fim. 
alto nada que possa servir de aju. Ao aproximar-se, pois, o mês de 
da e mitigar, de qualquer forma, a maio, ~nsagrado especialmente li 
dor e apressar o fim do terrlvel Vlr').em Mãe de Deus, . desejamos, 
conflito. Bem sabem, porem, que como nos anos passados, convidar 
os recursos humanos aão insufi- a- torlos - em p~rtlcular as crlan• 
cientes para repa.ra.r os rl;:in. os.. Sa .. l c.a~ inocent·o·s _ -a _illlplorar ao Di• 
bemos que a lntelli;·euda fins ho- vino Salvador . · 
mens, especialmentl\ quando os ce- para que os POV03 

S:<l: .2 .QdiQ -~ Q d.§scJ.v. d! Y.illS!!U~~ .{Qou~M .lls 3.Q.Yl J>.ái,h.tal 
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FALSA A IIIUDE ••• 
Pe. Vic€Jlte M. Zioni~ 

dos. N. D. F, 

E' proprio do E:piríto das Tré• 
vas semear por toda a· parte a. con-
fusiío das atitudes e a discordia dos 
animes, empregando, para isso, tof 
<la sorte de meios t10 seu alcance: 
bons .. maus. 

prio Deus, e co~indo as_ E~critt:• 
ras, onde a divind~" das 'l'.res dt· 
vinas Pessoas é cousà. que salt;, aos 
olhos. Basta ler, die oi,no~ ap1,:rtos, 
os livros do !'{ovo Testan,;ento; em 
espeéial os sa·ntos Evange\ilos. 

Isto· sim, é, de fato, sei' lobo ,,., 
pelo ele ove1ha, .•. 

Em -recente discurso, pronuncil>áo 
numa. reuníáo de medícos catolicos, 
o Arcebispo Grifiin, de Westminster, 
condenou o projeto de criação, pelo 
rgovemo da Inglaterra, de um ser
"1!ço de Saucre NaclonaJ, com atri
lbú!ções de lndole totalita.ria. Entre 
outras colsas, disse s. Excia.: "A re
lação entre · o medico e o doente é 
tão intima que 11i11guem desejará ver 
o serviço medico sob completo dom1-
JJ1io do Estado. O ministro da Saude, 
:.espondendo á minha declaração, dls
~e que o publico teria. -o controle su
premo, a.través do Parlamento. •.reo
ricamente, isto pode ser verdadeiro, 
mas praticamente sabeis, e eu sei, 
Quá.o pouca é a. autoridade do publi· 

_J 

(Conelu~ão dn 1.a página) 

<la Igreja o lig .m ao seu Ar
cebispo, e encontrará por 
certo inumeras oportunida
des parp- lhe dizer, pela lin
guagem cxpre~siva d os 
aplausos e das manifesta
ções, as palavras fa·11osas 
da Divina Comedia, que ~in
tcnlisam todos os scntimc:n
tos elos verdadci, os firis em 
rela<:âo ao seu Bispo: 

"Tu duca, tu maestro, tu 
Pastore". 

Esta, aliãs; é uma das razões por· 
que eni geral as obra5 da iniquida· 

- de se difundem mais facilmente pe-

M ace I• o'_ lo m. undo e porque o Reino de Deus, 
1 Rc,ino· de Justiça e de Paz, anda 

3) O que, mais· impres.siona, i " 
ousadia com- que, os Espiriw ex
põem suas. doutri!1a6; C0!1\0 S.i ft,SJ 
··em mestffl. autorizaâo.s- e:. comi:,e 
tentes, •• Congresso 

Aviso do Exmo. 

de Eucaristico 
1 

sempre a braços com tantoot impe-

D R lf d S
º( f • rilhos na sua implantação no seio • anu O a I va arta em das sociedades e no coração doa in· Rvmo. Sr. A titulo de exemplo, entre mil: 

O Último nwnero d!l Revista ln· 
ternacional de. Espiritismo, publica
da em Matão, - nesse Est&d<> ~ 
afirma, entre- outras cousas, qu~ a 
missão do Espiritismo "i acli'rM, ,-e
solver t<,do• 08 problema• ,,..,.,,.1!'1· 
teB a.o espi-rito, -nu.ma. d-emonat·r0,çilt', 
positiva;, ina<>fismavel, Ít!.egavel tlr, 
[morta,lido.da d,r,. Alma", ( K I:n-tenn 
de Espir. 15.JV-45, pg, 53). 

co 'nestes assuntos, quando os mes- S,oiu, na semana pp., em roda-pé do preparação ao certame Comunhão pasca1 
de homens mos são resolvidos pelo Estado". "Estado de São Paulo", uma extensa 

O Arceb~po Grlf!in tocou no pon• critica bibliografica sobre o "Cu~so de to importante. Depols da função do Direito Natural", em boa hora tra- Promovida pela Congregação Ma- O gxmo Sr. D. Ranujío da Silva.!' eia.! dê Ação, <;:atolica, com~m_ora-U- tios. cio ardor da fé Interior, da pu-
Sacerdote, a do medico é a. mais de- duzido_ para o português pelo Revmo. r!ana da Casa Pia de São Vicente Faria, Arcebispo de ~laceiõ, publi- vo do 25.o aniversario da cri'açilo reza da alma. Jã vivificaria nas pra- i 
!!cada, a que exige maior agudeza Ft,, Rossetti, s. J. · de Paulo, será. realizada no proximo cott um aviso acerca da prepara- desta Provlncia. Eclesiastica e de t!cas anteriores .de piedade cristã.: 
espiritual, 

0 
maior sentido humano, Infelizmente, o excesso de matéria dia 29 de abril do cm-rc11t,e, uma Co- ~ão 11ara o Congresso Eucarístico, nossa sagração episcopal, .espera- 1 

que náo entra cm bitolas e padrões, deste numero nos obriga a deixar 
O 

munhão Pascal de Homens. que se vai realizar naquela. Arqui• mos em Deus. que, dessa certa.ma Os triunfos de-Jesus Cristo no 
mas se adapta virtualmente a cada as•unto para nos,a proxima edição. Ea. Em preparação, será rcallzado mn diocese. religioso, advenham os maiores culto publico serão um r<>fle:rn de 
caso concreto em particular para. não peramos publicar uma autorizada e ex• trlduo de conferencias, nos dias 26, .lnfra transcrevemos a.e determ!- resultados espirituais para a. popu- seus triunfos sobre nôs mesmos. 
iperder na.da de sua realidade Intima, celente refutação daquele roda-pé, da 27 d e 28• .;,s 19 ,30 hor~. · Sei: pre- nações do Metropolita de Alagoa,. lação ca.tollca deste nosso arcebl•· Pelo que, havemos por bem. de-
num esforço de simpatia que só pode lavn do insigne tradutor de Taparem. ga or O evmo. Pe. ernan ° Pe- pado. termlm,r que, no proximo domingo 

l I d 
. * ,i, * d reira de Castro, S. j, Logo após a da Pascoela, em todas a~ Matrizes 

:ser nsp ra o pelo a.mor. Antes de conferencia, será dada a benção com "CAHISSIMOS COOPERADORES E Queremos uma grande e dura-
,cura.r os homens é preciso ama-los, Hoje em dia, são rarisoimos o; li- O Ss.ntisslmo Sa.cramento. AMADOS FI!l:IS doura. renovação de fé para o nos• deste arcebispado, se exponha, so-
,a quem não tiver essa clenc!a poderá vros que se publicam a respeito da mo- No proxlmo dia 29, ás 9 horas, so bom povo alagoano, a intet~ifl- Ienemente, durante torlo o dia. o 
cser, no maxlmo, um boticario. Ora. a ral. A palavra "moral" está agqra &••· será celebrada a santa Missa com 

I 
Tendo rle se celebrar, nesta. sede . cação da vida religiosa na.s a.Imas, ss. Sacra.menta A adoração dos 

burocracia é guia.da pela ideia e pe- ta em certos ambiente&, que parece nao comun_hão geral. N_'o __ sa.bado á noite, m_etropolitana de Jllaceió, de 11 a.! como consequencla_ das sotenes fiéis. 
los moldes da. e!iciencia (ainda designar uma ciência, mas uma colerão 1 d 1 1 d b d J Terminará este pio e,:erclcio com 

d 1 
, 1avera na se e, a A ameda Barros, a e no,-em ro_ o _corrente a.~o. manlfesta~ões publicas de crença un,a T·Jora ~ •. anta. 

quando não seja realmente eficiente, é ugar·es comuns, mais ou. menos 539, varios Sacerdotes para confessar. um Con'gresso Eucar1stico Pro\.-1n· na ~S. Eucaristia. ""·e•. 5'e n,es.,n,o d,·a etn torlas "s 
o que ocorre no mals das vezes). E bombasticos e ocos. E, por ieso, um j · " '" ~ a. eficiencia não tem na.da a ver com livro que procurasse intitular-se de mo- ================================= E' mister que nos preparemos es- Matrizes, Igrejas e Capelas, à P.s-
o que é intimamente humano, por- ra(, teria contra si um terrível precon-1 pirltualmcnte e para a recepção tação da. )Iissa, <leverá ser feita 

que não passa de uma categoria me- ce,to, _um fortíssimo "anti-cartaz" co-1 RUINAS CAUSADAS PELO DIV. ORCIO de tão abundantes e confortadoras uma pregação sobre º motivo ~ fi-
Catlica. Para a medicina. burocratica, mo boJe oe diria. l graças do Cêu. · naliclade do nosso futuro Congres-
o doente não será nada mais do que * * * 1 A· preparação aobrenatural des- so 1'-:ucaristico. 
um caso anonin10

1 

sem qualquer re- Ora, precisamentE: o livro de Tapa. ~e Congre: 8 SO começará a.& de abril, Manda.mos, ainda. ciue se cum-
levancia particular, sem personalida- relli d'Azeglio contem os princípios fun-' domingo ele Kascoela, e prossegui- pra, na integra. o programa, a ser 
de. Toda. a tragedia da. doença., a car• damentais ·da moral, apresentados sob I ra. até o dla • de na~·embro.. 1 ·p11bllcado pela Comissão encarre-
ne sofredora que freme e desfalece, forma inteiramente cientifica, deduzi. Pe. ARLINDO VIEIRA, S. J. ·_rodo exlto do Congresso depen- gada_ d.a preparação espiritual do 
e espirita que se aba.te e sente a dos filosoficamente e confirmados pela dera. da. prepai"a~ão do éspirito do.~ Congr0sso. 
;sua sujeição, a. humilhação do ho- Revelação. Desses princípios, decorre to- congressistas. 1 Dauo em Maceió, aos 27 de mar-
mem na precariedade .·de sua vlda, da a estrutura do Direito Natural, uni- Não se violam impunemente as leis do divorcio tiveram para logo un,a As solenidades doá dia• do Con- ço de 1945. 

,,. . gre- so . everao: ser, apenas, a ma- -1~ R:,nulfo - Arcebispo :Metro-as. suas angustias, os seus cuidados, co e verdade1·ro fundamepto da• c1·v1·- da natureza e as sapientíssimas clis- irrande desil11são. Não cerceou as vio- s d -
os seus receios, os seus pavvres, as Jizações dignas de tal nome. Assim, o posições de Deus no gornrno ele suas lentas arremetidas das paixões hu- nife~tação espontanea ~ erttu,;ias- palitar.o". 
sua necesldades, os seus tedlos, as Pe. R. Ros,etti pre,tou in•igne serviço criaturas. To<los os ~golpes desferi- manas, mas exaceTbou o mal. 
sua.s agonias, tudo Isto some no se- em traduzir para nós a obra do Pe. Ta• dos contra a familia tiveram imedia- Sossobrolt a familia em meio do 1 
pUlcro calado do processos admlnls- parelli. tamente profunda repercussão em to- vendaval d<!sf~it_o. Abriu-se uma bre- Na p E B 
trat1vos, com seus tnumeraveis ·tra.... A imprensa norte•americana publicou do 0 organismo social. cha no santuano do lar e este ruiu • • • • 
mites bem ordenados, com suas ln- um discurso que o Presiente Roosevelt A familia é a unidade da socie- por terra. Leão XIII, já em 1880, 
formações. seus despa.chos, suas re- tinha pronto, e que não chegou a pro- dade, pois esta começa com a fami- numa visão profetica, anunciou o c.a
qu,!sições, seus protocolos, seus ter- ferir por motivo de seu subito faleci- lia. Precede a familia outros grupos taclismo atual: "Uma vez tolerado 
mos, seus carimbos e seus registros; mente. que constituem a vida social, a Jgre- o 'clivorcio, não haverá nenhuma rcs
tudo se transforma numa geome- Nesse discur,o, que contem a· bem ja e o f;;stado. trição bastante poderosa para dete-

n~ONS: PASCOAL GOMES LIBRELOTO 
trla plana, fria:, lmpass!vel e impes- dizer as palavras· postumas dó Presi- Nem a Igreja nem o Estado po- lo dentro dos limites assinados. 
soai n.. b d dem absorver a familia. Tem ela seus Grandt> é com efeito a força do · ... ra a urocrncta, o doente ente pare seu país e, para o mundo , d' . f Monsenhor Pascoal Gomes Libre- mandar inclusive t aparec bj t d 

I 
f' ' 1rmtod con eridos por Deus e nin-- exemplo e maior ainda O poder da a mor e, como e apenas como o e o e un1 e e a 1rma que não seria possivel penM gUºm s 

1
,ode ,·nr,·,·ng,·r. lqto ingressou no corpo expedicio- nremio de vinte anos de ince.ssan-

serviço E' p tso h " pai.xão. Com tais incitamentos é mis-. rec recon ecer que aar JJum mundó melhor, sem uma ver- Na vida humana R familia vem nario dando-nos uma. grande lição tes lutas apostolicas. Ofereci meus 
este é O aspecto lllenOS faVOfaVeJ dadeira restauração da ciencia dos COS• ter que a sede de divorCÍOS Se apo- 1 bº " f • 'd Ali' b . em primeiro lugar. E' este o plano dere dos espíritos como um viru- e.e a negp~ao. so rimentos e v1 a pelo Bispo, ele-
d ~· a durocrac

1
ia esté. organizada, lumes. Ora, o que é a ciencia dos cos- de Deus. lento mal contagioso ou como uma Mons. Pascoal ocupava na diocese ro, semi1iaristas, fiéis e recomenda-

e m mo o gera , de maneira a; tor- tume•? E' precisa e genuinamente a · dos. Si não regressar fique certo ~ª\ mbe~rs favoraveis as condições moral. Sem uma restauração da mo- r O casan?nto é a origem <la fami- ~:~: t:t,~t-:"". q~: e;;e~~is~s q~~l~ ~=ri~a~:~i!::ia B~J>~~~º~{~~ta~ec~:: -~ tombei de pé pela gloria de 
e ra a 10. ~al, o reerguimento do mundo seria im.. D1a, Não oram os homen:,;, mas foi nrndarem. de rumo. a fmnilia e ·o Es- zes percorreu as pato<Juias claque- Deus e do Brasil. Si voltar sêrá 

D
ir•se•á que a medicina. publica possive!. eus quem o instituiu. Jesus Cris-

1 
'd . Ih t e d' · d tado têm todo motivo de temer rui- la circunscrição eciesiasqca em vi- para. agra, ec1 o, so traba ar para 

pode ser exercida de outro modo. Penso que essas graves palavras, pro• 0 rca mnou º' irc,tos e Deus ,o- na absoluta". sita canoniea. Orador de recursos \le,,s" · 
Não ' passivei. O Estdo moderno é cedentes de um homem de tanta ex- b~; J c~samento e elev~u-~ á <lig- exe1·cia um fecundo apostolado com Estas linhas constituem para nós 
essencialmente burocratico, mecani- periencia e de tal respon,abilidade, que m a e e sacramento. ec ara-o o Os fatos aí estão para confirmar . ""' belo assunto <le meditação. 

b d 
nos chgaram bem d' d Papa Leão Xlll cm sua encíclica as palanas do irertial p.ontifice. ,:nas •pregações, pois era frequcn~é-

co e rom u o; e, para não ser as- a tzêr • centro de I sobre o casamento crista-o: "O ca- F mente procurado para retiros, no- Mons. Pascoal. 110.ie Major e Ca-
sim, seria. necessario deixar de ser sua sep?iturà, ilu,tram perfeitamente a I Na 'ran~a, em 1910, dilncerou o pelão chefe da F. A. B. com seus 
o que é. Aliás, os motivos pelos quais oportunidade de emp_ reendimentos como I sarnento tem a Deus por autor e divorcio 7.000 lares; em 1913, 15.000. 'venns e trid.uos. Foi ainda vigario n_obres dotc.s de coraç"o e de a!n,a 
se pede a lntcrvença·o estatal no o do Pe, P. Rossett1, foi desd~ o começo uma espec1e de Nos anos que precederam a guerra em vnrios localidádes lutando .;e,n- . á f ~ 

,i. * · imagem da lnearnaç:10 de seu F'ilho. atw,1 registraran d ;ire, trabalhando sempre. Em ~O tr azcr, pois, um grnn,le bem ~,:is: a ~!ze~e:;::r nq~~ !~~tlt~= Apro~ima-•c a q~e~'a ge Berlim. Po-1 P~r cdonscgmtºnte há nPle qualquer 2r,.Óoo div~rc,io~ ;,-:~.~ªc:.1:rcr:i:. 1~1 anos de sacerdocio uma unica vez en~S:t~:in:i~dan~~1s q~:ta's'ã°ii!~~~sr, 
· d , d · Pod ., coisa 1.e :=;.an o e reli<>'10::::.o; nii.o es- sem\11·o crci::cendo N '!• h trve 16 dias de ·ferias.. Tr:i.mv·rev('~ ., de 

ça, outra c.olsa. Um deles é a crise era urar muito. ern durar pouco .. t h " · · ·· • ª ,.,_ .man a, êm uma outi-a carta d<> S. Excia.: 
C::Cf,nomica do~ medicos. Não ha dU· Nas expressivas paJavrag do Summo i hran o, mas I~ato,i nã.o drr1\'a<lo éo~ l jgu~l p~riodo, assinah1.r~m·se nnu~J.. nlO!i aqui um trecho de. uma carta ºVindo do Rio e:irande do Sul quiz 
vid~ d • d l Pont=fict qu qu' 1 r 1 (l,nens. nw.s rn1p,a11t:FI,_+ 1wL1 n::1t-11. i riJ<'nt.e l"~rca de 4; 000 divórcios n.. ~nvil1-da do Rio de Janeiro, pri:-

dividuos. E' que os ~er..undos; •ó 
possuern. humanamo.1te, uma· unica 
~0pecie de meios: os bons e licitMi, 
ao passo que as primeiras se- valem 
dos bons e dos ilfoftos .. 

Porque obra do ;l>{al, o Espiritis
mo Emprega, na sua divulgação e 
propaganda, as duas espécies de 
meios supra-acenados: bons e maus. 

1) Vale-se da mentfra, da calunia, 
da. i~vestida pela frente e também 
dos ataques pelas costas. E' trai
dor das consciencias " violento con
tra os individuos. 

Pro\'a do que afirmamos •ão cer· 
tos artigos publicados em jornais e 
revistas espidtas, da autoria de 
irrandes lideres do movimento kar· 
drcista, caraterizados pela sua ex
trema violencia malsi e pela sua 
pretendida franqueza despudorada 
que os leva a invectiva!' tonttt. 
pessoas e cousas dignas de todo res
peito e acatamento, não tanto por 
um.a razão de crença religlosa quan
to por serem patrimonio sagrado da 
Patria e do povo brasileiro- .. 

Tmortalidad~da alma!.,· Qu!!l -
vidadel .•• 

Ora essa! Que ingenuidade!·· -· 
Milhares de anos antes que o Es
piritismo pudesse pensar em quere, 
existir, já esta verdade era conhe 
tida pelo µovo de Deus, atravez do, 
Livros Santos do Antigo Testa.men 
to e- há 2. 000 a.nos, professada pe 
Ja

0 

Igreja Catolica, atrà""z do 1sec 
Credo. Há 2,000 anos q~ os. mar 
tires do Cristianismo vêm selandc
com o proprio sangue tão coniol_a, 
dora verdade- .. 

Como este, inumeros outros pon,
tos da doutrina catolica são expos
tos pelo Espiritismo, como si fo·ssen 
patrimonio exclusivo e primeiro ,Ir 

E' o emprego dos meios ilícito• na seir..i díabolica. Bem ,·erdade é QUI 
difusão de uma doutrina que pre- 0 dempnío tambem conhece as Es· 
tende ser de Deu,; como si Deus pu- · crituras fl é capaz de aduz.ir o
desse, sem macular sua santidade textos sagJljldos - deturpa11do-ihe 
infinita, empregar meios intrinse- 0 sentido - para corroborar sua~ 
camente maus para obter o Bem-·· doutrinas •.• 

2) Outras vezes - e isto mais Conclusão: 
frequentemente - o Espiritismo se Deante disso tudo somos tenta-
reveste do hábito fulgurante de am dos a crer que os Esptritas, ou nã,·
anio de luz e de bondade. Torna-se sabem O que estão digàl,ldo ou ig 
caridoso ... compassivo.•, toleran- noram a Historia, máxima-_ a- Histo 
te ... e, mais que tudo, místico-·· ria religiosa dos povos; ~- ei5con 

Ao falar de Maria diz sempre re-- dem más intenções, plagiando 
verentemente: "a, Virg•m Marin,". embora _ a doutrina catolicai ou 

Fala do "Sagrado Coração de Je- finalmente, alimentam um mal &OD 
sus" encimando com esse nome san- tido ciume daquela santa JgreJ, 
tis•imo, até mesmo o frontespicio Catolica Aposto!ica Romana qtif 
de alguns centros espíritas, Refe- odeiam JJ1as que JJáo podem dêixa, 
rindo-se a Jesus Cristo, designa-O de admirar na sua santidade 
com o titulo de "Nosso divi'no Me.s.. grandeza .•.• nos seus. dogmas e l'hi"> 

tre" ou de ".1lfeigo J_es1ul'', etc. ln- sua moral- .• na sua dtsciplina- 1: 

voca as luzes do u Dit:ino EspfritQ nos seus princípios .•• 
Santo" e fala da santidade de Deus Assim, pois, fingindo- ignorar r· 
Nosso Senhor-.. que a Igreja afirma, ensinam, ,.., 

Porem, a. realidade é bem outra... ,no si fosse de primeira mão, cer
Se formos ler os livros da seit:i, tos pontos da doutrina genuíJJa. 

estudar-lhes os princípios doutrina- mente catolica apresenta-ndo-os ,., 
rios ou examinar-lhes bem o senti- mo si fossem exclusivamente .jlspi 
do das frases, encontraremos preci- ritas, Deste modo, va:lendo-se d: 
samen t-e o contrario- bondade do Catolicismo, divulgam • 

Os E•piritas não admitem a Vir- maldade do Espiritismo transíorm"' 
,·.·inda<le de Maria, 11em muito me- do em Anjo de Luz.,. 
nos a sua divina Maternidade. Ne- Realmente, não há p·or onde e~cs 
~uu1 a divindade de Jesus e do Di- ·,a e. A atitude do Espiritismo só s
dno Espírito Santo, porque i,ro- pode classifica,,. dentro de. uma da· 
fessam a crença em um Dt1us uni- .eguintes categorias: fafoa, irniora1, 
pessoal, nrvonindo-se, deste modo, te, pla.giaria, ou C-Í!(.'lnenta ! .... 
em mestres e doutrinadores do pro-· • . Á escolha!'" ~ e que o ganno a _\'i(a. é)· ··. •, e a t pu'~·1.f"",1mo,;, f'<Jtamos 1.€7.a.. 0 t:a~;:1,11 en1.o é ,~h,~-. di.-so u:.; t J~HJ<J 3 HJ 14 0 au~;rnto 1 d' • .....,•:. M~ons. :Pascoal a uma pessoa rl?: Xosso Senhor- que me demoras~e 11a 

muito importante; mas es-t-~- longe O anceio de seu cor.?.çao paternal, por _,. eia t . .~ • 1 1 f 1 e e, tvor,~ios · sua. fam:lin. :E:~t.-.~ li,i'i::1s nos mo:>- cidade tYl4t'nYilho:-a ,md:.i fiz meu es· 
<le ser o mal.s importante. Do con- que Berlim se entregue logo. E tem i-:,t d. nl<!l1 ~o pofrque e ,,m stna :,;:;i. ! oi ( e 7

;J ':~. ~ • .a_ ~io 1._1ara ca1v~lão da F',
0

h. F,·.,.. o'<_·,· -

1 
ri d t d .. gra o que con ere a grai;a e fig1ua , . .;,·a.m ::o v1,·o a grande á]nu. d(' ''" '# 1 

~m. o, a ocnça não va,1;saria de O ª 8 razao. 
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místicas nupcias entre (>.sh < 1 Nos Estados Umdos, o quadrô é llfons. Pascoal _ alma sacerdotal e mo santo retiro e r,o•ie por díver- , ... 
:fo1ll-e de rccfata, o que ó indigno. G :.: * ~:: ~ua Igreja. Se conddc?·nrmo;· ~ \fim Í m:·~:imen!,e clcs?1ad_or .. ~uando Ltão for·te. s:i! vezes dirigir mjnha pobr m d o • l d 
outro motivo é mai6 elevá do. pois Com efeito, niio comp1·oen<lcm.:-. a da divina inst:tuiç-iio do ca,am~nt<> 1 x,1 'r fnzia "-. t'!,O JUd":'º"' observa• t~~i"r_~e ~;~~~:::b/~_ povo sim peles ª:1··--0 ! .n -~ t· 1·t U· t.o· .. ··a r d em s. O-. ela· . "· 
~-1in~~~1ac1~º·1;.~~f~1~~: tiºas d~!~~~~~ ~:1\~!ad;i·o~::a;a,li~:1i:~~e P~~s:asi;~~~~: ~·;;~~~1s f~-~~~·a1;11:nt: fq~c. Dc11s_ prc'.' ;_ \:'.' .~:'; .:;n;\~~~:s"\1~:;:;:is2r,'.;g(i '=~~{:'..c: . .,:,::re':i:"'_:t=u=d:o=:'.:"q"'1':"1e==D=e=u=s=="=1=e================== ~ U (i 

~~~º ~~~!lc~~~~~sllº!' i:;~a: Jini~~: ::~.t~u!:~~~- sacrifício de inumeras I pio_,. ri. _1-._·~;,,pfríos ind_,;~i,~";;t: ,;,1: j~':.º:~::.;,\ ~;~_~º:.~37 esse, num~rC> éra 1: UM MA, RT I R C ATo' l l C O RUSSO R kh C li d , 
p _ !trlad~ publica. A le, dc, De11s a rc,;- ,., • , . · "º · · · · · , (Í(Í rt '' Kansas Cit\ a.penas a oportunidade tec.nlca, como orque· nao •e. entrega o sr. Adolf peí\o do c,•samento é ~,ta: uma wiião As e.- ••• t..,t_1e, ... of1c1a1s mmut :·:!lm' . • -.- ,, ' oc u o age e 

tambem pôde fazer o veterinarlo Hitler? Q1!er arrastar JJas suas garras, permanc,,te deve existir entre, um o seguinte quadro: 
com os animais. Tudo isto é submfa- para o abismo, a capital ,que durante homem e ama mulher". 
!lá.O a valores mais baixos é coarc- tantos anos escravizou? Quer .levar para u 'd d · d' ·nivorcios 

a esgraça, consigo, todos aqueles quê leis de Deus relativas ao matrimô· "· .. •. •• ....... • • • ••• 201.-468 ta_ção, é fu11c1·ona11·smo, é' servlda·o. d . . ni a e e m issolubilidade são as 102~ 
5o que~ vé, .antes de mais nada, já desgraçou com seu regime? nio. • 1934 .................... · 204.000 ILDEFONSO ALBANO O Re,~no. Pe. John Friedl, deiio eia! do "Rockhurst Colleg•i'' ,ont, 

do "Rockust College"; que esteve atualmente c01n cinco dÍVisões: 

o interesse humann é verdadeira- A' primeira vista, essa resistencia obs- rn35 . · · · · • • · • · · • · · · • · · ·, 218.000 Os bolchévistai, ·na ensia ·âe impor 
mente medico por vocação, e ai• tinada parece ter algo de explendida- Condenam elas o divórcio. E' ver- 1936 ....... , ............ 236.000 0 comunismo 11 "pôpulaçã~ ru,oa, teém te os anos de 1921 e 1922, Sua San-
cança toda a dignidade de sua pro- mente heroico. De fato, ela tem ape- dade que podem sobrevir condíçõés 1037 .... • ... • ••• • .. • ... • 250.000 verdadeira volupia de ,an=•e. Dos tidade Pio XI enviou a Moscou uma 
:fissão, alçando-se acima das oon- nas uma certa grandesa sinistra e lucí- cm que a vida matrimoniAI se tor- 1938....... .. .. .. . ... •. . 251.000 'Ih d b- comissão de Sacerdotes, com o encar-
tlngenclas materiais de seu exer- ferina, propria a certo genero de herois- ne pt·aticamente impossh-el. Em tais 1940 ..•.•...• ,.......... 264 000 

1 
;;"- ar~$ e mdodós, que 

O 
furor san• go de distribuir alimentos ás crianças 

cicio. E isto, o Esta.do moderno, bu- mo pagão. circunstancias a scpara.çi\o é o rc- · utnario éngen rou para perseguir necessitadas. Em poucos meses, nas 
l'Ocratlco e tota.litarizante, é radl- ir, ,;, * médio. Assim se exprime Pio XI: Em 1940 houvê mais de um di- dsueas vitimas., aobtesae ª idéia satanka mil casinhas que instalaram em diver-1 "E t - , · Íllstejar Sexta-feira Santa em "d 
ca mente incapaz de fazer. Com efeito, se ·os defensores de Ber• . s a s~paraçao que a propria Igre- rnrcio parn cáda seis casamentos rea- 1923 com o marti ·o d um l:r "dªta."n·oct aadle6s,O pmrº1·1pocrrc1·aion":a:ª.m ,ustento 

Infelizmente, va.i diminuindo o lim revelam um grande desprezo para Ja permite e menciona cxpressamen- lizados. Catõlico. n e ,spo , • 

recentemente er(I S. Paulo, iez. uma 
exposição ·résumldá, porét11, clára e 
completa, das atividades daquele ins· 
tituto de estudos e organização so
cial, nos Estados Unidos. De,ejan
do que os nossos. leit<lres conheçam 
o trabalho do Revmo. Pe. John 
Friedl, publicamo-lo em nossâs co
luns.s. 

numero daquelas grandes figuras de a morte _ e nisto nos incllnaria-ft• á ·te em seu Direito Canônico.,. re- Quando são assim enfraquecidos os "No ano seguinte, com o fim de 

m d
. ·~- move todo · · t 1 d f ·1· d · · .E º· curioso é que os comunistu não fl' · I · 

. e _1cos, que exerciam a sua pro- primeira vista_,· para admira,Jos _ mais . s os mconvemen es e pe- a~os a am1 ia, po .e-se facilmente a 1g1r a greJa Catolica, fazendo mo-

! d 
rigo l d p t · l · · · d foram buscar a· vitimá dtl seu furor , d s 

1ssao e modo quase sacerdotal atentamente consideradas a~ coisas 
O 

s a ega os. cr ence a e1 sa- 1mag111ar quiio gra.n e sejn · a corrup• ,a a exta-feira Santa, um grupo de . _ 

Cuja Só 
' ..,.ada e e111 c<>rto t·d t b • l 1 ·· d I unguinario éntre oa prótestant•s ou · · 1- · O Instituto da Ordem Social do 

presença Inspirava conflan- que eles revelam é um soberano des- ,.. sen I o nm cm çno que avra 11e a soc,e li< e. ~ cqmunistas so 1c1tou do govêmo lhe , ·. . 
ça e conforto, e que não gostavam prezo para a vida. á civil, tanto quanto questões ci• Os povos tHão que l'eagir deci- entre os maometanos ou out~as sei. sacrificas•e um membro elevado da "Rockhurst College' f?l fundado ha 

de e b t 

vis são afetada• p I · ,·d t t t d d' • tas orieittais. E' mais curioso a,·n· da h' · · J sete anos com o objetivo de propor-
o rar con as, pois !soo lhes da- A vida é um ineotimavel dom de .,, romu gar os prm- e I nmen e con ra a p<'l! e o. 1vorc10, 1erarqma q,tohca. Não assinalavam . . • . va. uma penosa impressão de s1·mo- D 6 cipios, as condições, o método e as se não qui,erem desapar2cer de to• que os bolchevistas não foram buscar nen_hum delito como pretexto·, intenta- , c1onar a toda a populaçao_ da cida-

1 
0 

eus, e n • somos rasponsaveis pela - d a vitima de seu furor Htánico entre d d K o o t d de de ~ a. f s crlterios utll!ta.rlos, que es- conservação desse dom, que devemos ~recauçocsd q~e evem ,,ser tomadas do e. celer o lugar a outros mais os cristãos chamados "órtodoxos", da vam somente reproduzir uma parodia et d e a;•:\ a p 1'. ~nt ; . d<> 
rans armando os homens em engre- por certo sacrificar a valores mais ai• mOrcasos es de gdcner~t.' . d 1·edspe1Cta. odres das leis da natureza rft1,·~1a·o ofic1·a1. d·o -tftmp· o do c· zar, acu-· satanica da Tragédia do Golgota, •u- el; ublar e Sê ~ ler as v~r1a! taseos co 

nagens de um monstruoso mecailisn,o a, o mun o escr1 iamza o não e o ria or, 0 
b . v pliciando um Sacerdote catolico. o Bi·s- ro ema oc1a no quo ~,e a • 

tos, mas que não devemos esbanjar em 6 d · s d· d r d ri d d d d 1 1 estão liquidando com tudo o que ha holocausto a coi,as inferiores. s esprezou os preceitos de Deus Deus pune os ho1nêns, permitindo a a e so, a e a e com as, pene- po Auxiliar de Petrogrado, Monsenhor muni a e oca • .. 
mana e de elevaça-

0 
espiritual. Os 

O 
e de sua Igreja, no tocante ao ma- . guições aos revolucfonarios daquele Budkiew,·cz foi· a v,·t,·ma escolhi'da Se o Problema Social pode ser re· 

ra, para que o dispendio de tanta t · • que tirem todas as consequencias de t · , t_ ecnlcos estão tomando 
O 

mundo id ? p nmonio, mas ainda, animado de es- E h . . empo e 1contra a qual o odio bolche- Conduzido a Moscou, e' levado a pas·- s_ um idamente descrito como "o con-
v a or um pouco de vaidade nacio- · ·t d d . seus erros. , avera amda entre · · 1 mhabltavel, depois de se haverem 

1
, E pm o ver a e1ramente diaboliro, se vista e natura mente maior. , se,·o em uma grotesca mascarada atra- Junto dos males sofr,idos pelo ho-

na . stá nisto a verdadeira honra? h nós quem pense em incluir em nossa N" , A · . avlltado a •I pi~prlos na categoria N- empen ou em combater por todos os 1 . 1 • 1 ao. vitima do odio satanico ve·s da ci'dade e depoi·s niice,·rado no mem, p_elo fat_o de v_1ve,t, em n, os.sa 
"' v ao, para corações cristãos, nunca. · 1 eg1s aç.ao uma ei tão subyersiva co- b 1 h · d ..a de simples Instrumentos. Por Isso Ningué I d I . meios a mora cristã. mo essa do divorcio que, e1n outros o e ev1sta evia ser e•colhida entre carcere. No Domingo de Ramos, em moderna_ era mdustr1al_ , o óbJet1vo 

vã d . m, ma• 0 que a gre1a, pte- os Catolicos, em grande minoria na d I t t t d t- t n e 
. 

0 
esapareoendo os grandes me- contza e estimula 

O 
hero,.·smo. Ela 

8
, Os grandes apologistas do divorcio países, vai amontoando ruinas so- um dos teatros da cidade, tem lugar 

O 
•• ~s 

I 

u 
O 

po e en ao . or ar-s d1cos e acabar• d tod d ,, 1 I ·1· d Russia; a honra de rep_ reSentar Jesus · -.u 1c1entemente claro t def1nido por ' "º e o, se o Es• mesmo a unica fonte do verdadeiro he- a I rança, < a ta ia e e outros bre ruínas r Pugnar pela defesa da um simulacro de julgamento sendo • • tado transfo ~ 1 f p i t 1· - d f Cri,to devia caber a um Bispo Catoli- 1 ' m•,·o de um pro~rama de educa"ão 
· rm .. - os em unciona- roismo. Mas 

O 
heroi·smo na"o é" ,·sto. a ses ca o 1cos, nao e endiam a familia é salvaguardar os supremos e e •olenemente condenada á morte. ~ " . . . • rios publ!c I to é 1 · · · · 1 co - ·um dps 8 exi,tenté• em 1917 o · u d d a e t pi neJado n mtegra 

os, s , em maquinas- Porque 
O 

heroismo 
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_, é virtude quan- e1 uuqua por JU garem-na promo- intéresses da sociedade. Não have• Bispo, de pé, vira-se para a multi- e 
1 

a os m ,? e a , . ,, . . • ferramentas Po u d t d b · 1 · h - f · l - escolhido• naturâlmente por ai.tas a· do e de a•ao econôm1eo social Em 
. · rq e o gran e me- do desenvolvido seg_ undo as regras do ora o em socia , mas t1n am tao rá trans ormaçâo soc,a sem uma fa· · ao, qué ·enchia o teatro, e a benze , , . • • 
dlco, antes de ser grande na medlcl- bom oenso. somente em vista criar dificuldades milia forte, unida e morigerada. virtudes cristãs, couoas que irritam so- três vezes. Em seguida,· levam-no ao um plan~ á_c,ma do habitual pr~gr~-
na. ha de e d - 1· d d bremodo a todo materialista. d h s ,. o , . s r gran e como homem. E 

O 
que estamos vendo é precisa• para a açao mora'"ª ora a Igreja. -================== carcere, _tratando-o com tanta violen- ma aca em1co ac a- e a conv1c,a 

ciona. TH AR OD IL NU ES Viam bem as nefast·is consequen - Talvez tenha contribuído tambem eia que lhe fraturam uma perna, E, ?ª ra~u~dade Rockburst de q~e uma 
mente O contrario do bom senso.•• cías do divorcio para· a familia ~ ---- -------, para ser escolhido um Bispo Catolico ás 10 horas da manhã de Sexta-feira instituiçao de élev.ada eruditao te": 

,:::::============================== para a sociedade, mas o desejo de CABELOS BRANCOS.•• o fato de naquele tempo o Santo Pa- Santa, ele ó literalmente arrastado P_:lra com a comu~1da?e em que está 

P Av l l H 
_ arruinar a moral catolica os levava dre estar demonstrando sua grande até O local elo suplicio e fuzilado, s1t_uad_a uma obr1gaçao dupla: em 

A O S A N T O Cu RA º
'ARS a fechar os olhos sobre tais calami- caridade para com o povo russo, socor- " • . prm1ê1ro lugar, despertar nas con-

. . 

dades. Os defensores do divorcio têm _,"l"l"ll"l"'"',~'"TT'P"""l'"1 rendo a cento e sessênta mil crianças Essa açao, propna de gente per• ciências formadas, o senso da ne· 
em mira um unico fim: combater famintas. versa, afetou profundàmente o coração cessidade constante das do estudo é 

a Igreja, arrebatar-lhe as almas. llf.11'11 ...... .aiA,jt,, ... pA,'!m O martírio do Bispo Catolico n~ 1 do Sumo- Pontífice. Não obstante, o das atividades neste campo e em 
A Igreja ficou só nessa luta sa- l~!~~l·~~rn~~~~l:ll31 Sexta-feira Santà de 1923 vem descri- Santo Padre determinou que os S'I• •egundo lugar, propóréi6nar um 

para Sacerdotes e Religiosos, Clerigos e Seminaristas 
As "Pequenas Missionarias de d 

Mat'1a Imaculada". Congregação dio• an ares, salas de recreio .e leitura, 
vasto parque para repouso e cura de 

cesana fundada pelo saudoso D. Epa- ar. A assistencla medica. e enferma-
~lnondas, primeiro Bispo de Tauba- Ra 
te, empreende agora. uma. ad1nlrave1 gem, los X, laboratorlo cirurgia enfim, todo o necessarlo 'para um~ 
e necessaria obra de asslstcncla aos completa asslstencla, os enfermos do 
5acerdotes, Religiosos e Seminaristas pavllMío "Cura. D'Ars" terão do bem 
Vitimas da .uberculose. ' E' montado e excelente Sanatorto Ma-

.. a construção de um pavilhão ria Imaculada (Iue sem duvida fl 
. anexo ao sa:iatorio Maria Imaculada., gura e11tre os meuiores de Sã.o 'José 

em São Jose dos Campos, Estado de dos Campos 
São Paulo, e destinado exclusivamen- O novo Pâvllhão teve a sua prime!
~e a Sacerdotes_ do Clero secular e 1·a pedra lançada em 9 de to · 1-
iegular e a Irmaos leigos ou Semlna-1 timo, festa cio Santo curaago~ u 
r!st.as ti:berculosos. Com grande amar- as obras prosseguem sem pararº _tr~ e 
i::urn vem as dedicadas Irmãzinhas esperamos ve las e b. · s m. 
tantos Sacerdotes e Religiosos, v!tl- Todavia co;o to~asteve concluldas. 
mas da Insidiosa molestla, ob!igados Deus tê~ sofrido tnum!!s ºv~rf -/: 
a nrocurar sanatonos e pensoes em de M d . c 
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estane!as cl!matlcas. cmrle nem sempre co s. r a ie Tet·esa de Jesus Eucaristl-
. encontr,.m ambiente proprlo e a ne- D P ossegne as obras confiada na 

crMa.ria asslstencta,· alem das enor- b lv!na Providencia, J os recursos em
. me.~ d<'sriesns ora minguados. nao t~m faltado. 
, E' verct;ci,.i"ramente um an ustloso Agora é o momento de um decidido 

problema, Agora a Revdm g M d c5forço Para completar a. obra e os 
· a.. ª re recursos estão no fim 'fi:esa de Jesu~ l!luoarlsttco, dignls- o Exmo.' sr .. Bispo de Taubaté D 

a Superiora. Geral _e Fundadora F'ranclsco Jorgia. do Amaral, aben~ 
da.s · Pequenas Missionai ias. ded,~ou• çoando o Pavllhíin "cur d' Ar " 
se a esta obra e empreendeu a cons- b d · . . a. . . s.' 
tração de um vasto e copfortavel pa.• aca a e recomendar esta. obra ao 
vilhão a.nexo ao irrande Sanatorio Clero e aos fieis da diocese, com todo 
Marla Imaculada, em São José do• carinho. 
Campo~ , " Todas as pessoas generosas que 

E' uma obra. notavel. o novo blo- tanto ?ompreendem a necessidade e 
co sanatorlal constará cerca de 20 urgencia desta obra onde se prestará 
quartos conforta veis e arejados com um grande. al!xillo ao Sacerdote en
espacosas galerias de repouso uma termo, devem se lnteoossar pelo "Pa
capela no melo do edlftolo, onde seni v!lhão S. Cura d'Ars". As pequenas 
fac!lltada a celebração ou ass!stPncla Missiona.rias extendem a má.o e pe
à Santa Missa, de qualquer dos dot, dem uma esmola para. a conclusão 

· da obra. 
=============== Qualqm•r a.uxlllo pode ser endere• 

ta nica que os agcn têS do mal mo- f to no livro "O Império Soviético!' de cerdotes, por ele enviados á Russia, corpo de competentes proféssóres e 
veram contra a :familia. Todas as Dionislo R. Napal, tradução de A. ·a. levassem avante. sua obra dt_ aplacar pregadores para estimular o pénsa-
heresias, todas as pai:<ões mal con- Martins Aranha, p. 84, E' 0 seguin- ~ fome das criançaa, completamente mento e ação eficazes, baseados nu-
tidas se uniram aos corifeus · qa im- te: mocentes das perversidades doo chefe- ma válida filosófia sócia!. 
piêdado na luta de morte contra as "Coqi o desejo de aliviar 11 -deses- tes bolcheviStat" • Tendo em. mente a observação do 
tradições cristãs da familia, per~dora situação que atravessava à Honra 110 martir russo, Monsenhor grande filosofo da paz nacional e 

Os que espérnvam mil maravilhas Ruuia sob o flal:;êlo._ da fome, durtln- Budkiewicz! Que felicidade ser esco- internacional que é Pio xn, de que 
_,_ lhido pará representar Jesus Cristo! "as causas sociais da guerra. se si-

JUBILElJ ·s ACERDOT'AL 
Que ventura encarar com calma os tuam dentro de uma nação", o Ins· 
Séus algozes, benzendo-os e repetindo, tituto preconiza a mudança social no 
é~. seu coração, as magnificas palavras meio local á luz dos principiós fOr
d1v1na,: "Perdoai-lhes, Senhor pois mularlos pelos pénstldores conser· 
não sabem ó que fazem". ' vanti.stas dos tempos recentes. Entre 

estes devem-se sem duvida teconhe
cer: 1) os Papas desde Leão -Xlll, 
que formula1·am uma doutrina so
cial papal da Igreja, 2) os membros 
da Hierarquia que adáptaram esta 
doutrina ao méio Americano, S) ai• 
guns outros pensadores de larga ,,. 
são dos diversos · grupos sociais que 
tdpreMritam à industtíá, comércio, 

ne,·1110. rc. Frln:. 

, ilustre!' filhos, o Revmo. Pe. Ma• 
riano Frias, Superior da. Con1un!
dadé de S. Paulo, e o Revmo, Pe. 
A11asta.c!o Vasquez, Diretor da co
nhecida editora 1'Avé Maria". 

* * * 
O Revmo. Pe. Mariano !<'rias 

nasceu na Espanha, em 7 de ou
tubro de 18.94. f'oi ordenado a 2 de 
maio de 1920. 

1 Como Superior da Comunidade 
Cordlma1·tana em S. '.Paulo, S. 
Revma. te1n revela.do largas {IuaJ 
!idades de inteii.o:encia e cOràçi'i.o, 
que lhe grangcaram a estilha ge
ral. 

*** O Rcvmo. Padre Va~quez, nasci· 
do em Grulleros (Espanha.) a 17 
de Agosto de 189 5. 

Aos 2 dé Maio dê 1020 recebia 
a ordenação sacerdotal, chegando l 
ao Brasil a 1 de Outubro dê 1921. 

Sob 11- competente dlrecllo do 
Revmo. Pe. Anastaolo, qu~ alia ás 
virtudes sacerdotais it visão e tlr• 

1\evmo. Pe. Vàll/Ju~a 

meaa de um ve!'dadéiró homem dé festiva a.o Rêvmo. Pe. Anastacto ' 
tt(:ão, a, Revista e a rnditora ºAve Vasquez. O ato, que· sé .realizará 
:.raria" a.tingiram um alto gra.u :l.s 20 horas do dia. 2. á R. Ima-
de desenvolvimento. cuJada Conceição, 59, consta.rã ,1, 

trabalho e atricultur.-. 
Se o Instituto advoga a mudan~a 

social, o faz no sentidó de Uni re 
torno aós prindpíos sãos da demo 
cracia, da ética e da moralidadé, de 
há muito inoperantes devido ao seu 
abandono e a uma · créscént.e apatia 
nadóJJal pa-ra cóm ás soluções que 
'tendem i,ara o bem estar mais som· 
pleto da o,sa nação, A cidade de 
Kansa,, situando-sé nas encrutllhn· 
dt.s da lndustr!à, comercio e agrl· 
cultura, é muita! vezes considerado 
como ªo coraçã, dr. America", ofé· 
receu um esp!endMo local pará cst<' 
empreendimento,. . Sendo primaria· 
m111té uma instituição que serve a 
p pulação d<' uma cidade, o ".Rock 
hurst Collégé", 4nclirrou-so natural
mente para a fase do Problema So 
eia: mais íntimamente ligado com 
a população da cldadê, isto é, ó 

O "LEGIUNAKIO" SIG- cacto à Revrlma. Madr~ Maria Tere-1 
Nlf' lCA BOA LEI I UHA sa de ,J?stt~ E•Jr"·•f<-f!co - Smintorio No dfa 2 1', f .• a r.ongreg~ção 

t.' mRMAÇA" 1 Maria rn,~.culrr!a - São José do· ''orrl' m•.ri,, "" f•·sl.-j·, 1 à. o juiJiléu 

tir * * 1 um~. [:le~!l!Ro tea.tr~1 r1nrante s:a 

1,;rn comemor:t~:i.o_ dê t:i.o a.us• qna.l,. ~~pf'rh~lJ_Tif'nf,;, ronvin~(li',1 . fa
i,ieiosa data, os funciona rios ela htrã .., 'dr. Plin!O Cótt~a dé ôílvel-
editora prestarão homena.gelll I ra, diretor c1étta. folhà, 1 

nroblên\11 da raz e da éompréénsãn 
:ndus. tria! _ quê_ af.et.a o f'ritpre,g_:!rlo: 
n opérano 1, o publiéo c1â éid/tde d< 
Kansa~. Q Instituto d~ Ordéttt So• f!f 311 Ca~J.)011 - ~Lado de l:i~o Jé,mlo. , ~;wei.lQL!.l) .ae do_i§ !1~ ~u~ mais 

DIVISÃO DE· CURSO PARA 
O CLERO 

A priméil'á a ser inaugurada., par 
ticularmente em vista do generos• 
interessé de Sua Excelencia Reve 
réndissimá, o :Sis!)o Edwfo O'Hara 
essa divisão destinava-se a oferece, 
ao clero oportunidade de maitter-s< 
a par dos problemas socio'eeonõmi 
cos atuais, no que estes afetam ª' 
anidadés geograficas e espirituais 
menorés, denominadas paroquias, 

A ESCOLA DE TRABALHO 
Essa divisão foi iniciada com a 

convicção de que certa xeeducàçã.o ou 
educação ulterior dos trabalha.dores, 
como operariií e m,mliro de um sin
dic:ato, era absolutamente nccessaria, 
e que este segmento do grupo em
pregador emifrega.do pod<!?ia ser 
ajudádó nó sentido de preparar-se 
para uma intêligenté, honesta e fe
cunda participação na solução paci
fica déste aspecto do Prôblema So· 
eia!. São ensinadas v11rías l!Íatêrias 
adequadas. As aulas têm lugatr duas 
vezes por semana, ap·ós o trab,lho. 

CONFERENCIAS DE EM· 
PREGADORES 

A mesmà razão que motivou :a 
fundação da li:scola de. 'trabalho 
aconselhava similar _atividade para o 
grupo dos ét!iJ)régádõrés: Afim de 
évltar malentendidos · e disputas, ,. 
mesma linguagem de ordem- gocial 
deve ser falada por amóos os fato
res prepóttderantes das reláçõ~ in· 
dusttiais. O grupo dos empregadores 
reune-se menós frêquente e formal
mente. Tem ,um programa d<! cõn
fêrertcias e discussõés presidido pelo 
dirétor do Instituto, 

SEMIN'ARIO PARA ELABORA· 
ÇÃó DÉ CONTRATOS 

Esta divisão, a mais recentemente 
fundada, deverá constituir ô piná
culo de- anos de atividade do• gru
pos supra. Tendo aprendido sepa· 
radamente a mesma linguagem 'de 
moralidade e justiça- social, e de paz 
no terreno industrial, os represen
tantes da administração, do t.rábalho 
e do publico reuiiêtn-se agora , vol• 
ta da mesa redonda, numa experiên
cia de redação de acordo colet!vó 
de trabalho. Esta novi,sima divisão, 
de carater experimentá], tem C'ha• 
mad_o sobre si atenções especiai• da 
i\a<;ão. 

Finalmente, ós n11!mbros do cor• 
po diretor do Instituto, são hequen• 
temente chamados a ptéstar serviços 
como conselheiros, para auxiliar l)es• 
quizas e arbitrar pendências traba• 
lhlstas. O próprio dir. tor do IMti• 
tutó acaba clé terminar um manda
to de dois anos como v·ice-presid,mu 
e •epresentante publico, "full-tíme", 
iunto á Junta de Conciliação dd 
Trabalhador de Guel'i'á (War Lat>of 
Board), a agenciá naeiohal, nón1ea• 
da pelo presidente e pelo éongres> 
sO })ara promover a. paz e harrnot 
riia industrial clura11te a preséntf 
omergencia de 11uena. 

Dever-se-la nóta r, lguàhnente qu• 
estãó s<'lido en,·iados reforços ·~ltni• 
lates a.ois do Tnstit•1to ~o "l'{óckhá~~ 
rollP~P" tia m::iiol' part.P das RrRnJ 
rlr·. r-Lt:-:,1p·.: -i.r-i-:o t·! n1,·~~ rla!i:: f~~a1• 
oár!es e univérsi<ln<les ou pôr Inter• 
med!o da diocese e da paróquia,. 
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Ar t ti g os Bispos e Arcebispos de São Paulo 
~ 

Dom_ Antônio da 1'-hu:lrc de. DeuN 
Galrüo 

tt,:il-1764) 

O salão nobre da Curia Metro• 
s\'>0litana po~sue uma curiosi~s1ma 
tSerie de quadros representanrJo os 
.:antigos Bispos de São. Paulo . .1:'u
blicamo-los hoje, pondo mn desta
que espacial os dois antecessores 
imediatos do Exn10. Rvmo. :::;r. 
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos 
Mota, cuja recordaç:ão ainda esta 
})rofundamento gravada. no cora
ção das .paulistas. Devemos essa 
interessante- publlcação à gentile
za. do Rvn10. Sr. Concg·o Pauto 
Rolin Loureiro, Chanceler do Ar• 
c;cbíapo, que colig;iu tainbé1n os 
respectivo:::; apontamentos biográ
ficos. 

Qcupa1·ain o solio paulopolitano 
ps. st;:gu!nt<::s bispos: 

l.o 
D. BP;I\N ARDO RODRIGUES 

".NOGtrBil;.A, confirmado 11ela bula 

Don1 iUnnuet <ta HeN.,;urrej~flo 
(l't7::-1'78tl) 

de outubro de 1826, confirmado a 
12 de julho de 1827, tomou posse a 
12 de novembro por procuraç~o. 

Representou papel saliente na 
pol!tica paulista, tendo sido mem• 
bro dos Corpos Legislati\'os Pro· 
vinciais e administrou a província 
de 18 de abril de 1823 a 13 de 
janeiro de 1829 e de 9 de mar
ço de 1829 a 5 de janiero de 1~31. 
Faleceu a 26 de maio de 1847. 

7 .o. 

D. ANTONIO JOAQUIM DE ME
LO, primeiro Bispo nascido em 
São Paulo, eleito a 5 de maio <le 
1852, já, sexazenario, confitnl.ànilo 
a l-1 de março de 18õ.:.I. Tomou 
posse, por procura-çll-01 fazendo sua 
entrada solen'} é1n J de agosto de 
1852. 

Fundou o Seminario Episcopal, 
visitou pela primeira vez grande 
parte de sua vasta diocese, inter ... 
naudo .. se pelos sertões do ex.tre
n10 oést.e. ave·sar de sua idade 
avançada e de suas enfermidades, 
reformou o clero, e, ap·õs u1n episM 
copado iecundo, faleceu em ltú, a 
16 de fevereiro de 1861. 

8.o 
D. SEBASTIAO PINTO DO HE

GO, sagrado a 18 de maio de 18ui 
em Petropolis; empossando por 
procuração em 10 de junho. La• 
tinista profundo; deixou Maximas 
e Pensan1entos dignos do 1nar
quês dti Maricá.. Entreteve corre:s
pondencia interessantissim_a com 
n1uito·s dos -maiores vultos do seu 
te1npo. As ;suas Cartas ao Senhor 
Jobim, seu compadre e 1nédico do 
Paç·o, eran1 lidas e anotadas por 
D. Pedro II. Faleceu cm São Paulo 
em 30 de abril de 1868. 

9.o 
D. LINO DE(.)DA'l'O RODRl· 

GUES DE CARVALHO, eleito 
em :u de· maio de 1871, tomou po8-
se, Por procuração, a 16 de janei
ro de' 1S7a. Seu governo foi dos 
ma.is fecllnclos. Faleceu em APa· 
recida, a 19 de a.gosto de 1894. 
Seus restos repousa.1n hoje na.· crip
ta da Catedral. 

10.o 
D. JOAQUIM ARCOVERDE D~; 

ALBUQUERQUE CA V ALCAN'l'l. 
natural de Olinda, .Pernambuco. 
Bispo coadjutor e sucessor em fe .. 
vereiro de 1893, assumiu a. aclm1-
niStração tres vezes. E1n 1894, 
ioi enviado a Roma a fim de tra· 
zer para São Paulo algu1nas co11-
gregaçôcs religio~as e alcanpar do 
Santo Padre faculdades especiais e 
necessartas· á dl,ocese. Achava-se 
ainda na Europa, quando· faleceu 
Dom Lino, o q_ue fórcou o seu· re
g'resso. l1,ez sua entrada sol eu e eJn 
ao de :setembro de 1894. Realisou 
aqui num e rosas obras em prol da 
maior difusão da {é e do esplrtto 
eclesiastico, tendo, pelo seu ~elo e 
descortino, s1.do escolhido para at·· 
cebispo do Rio. de Janeiro, em 189~. 
Foi o prhneiro carcleal 

cfo 23 de setembro de 174õ, tomou no. Está sepultado 
:i,osse, por procuraç·âO, a ~ de Janeiro. 
agosto de 17,-16. b'aleceu a 7 de 
novembro de 17-18. depois de criar 
a Sé-Catcdra.l, e foi sepultado na 
capéla-mor da antig-a igreja do Co· 
les·io. 

2.o 
D. Ji'Hl::I A:--;'l'ONIO DA M.\Dl{I!: 

l)J:; DE:US G.\~HAO, conlinnacto 
1>ela bula de 17 ue março de 17 5U, 
1..omou posse, pot· procurac~ão, ·a. 11 
<ie outubro do 1ne:::;rno ano. li'aie
ccu em 176-!. 

3.o 
D. FTUJI MA:--;UEL D.~ RE:lSU· 

RE[ÇAO, couf11·1nado pela bula cfe 
17 do junho ele 1771, tomou posse, 
})Or procuração, a 17 de 1na10 cte 
1772. Falceeu a 21 de outubro tlc 
1.7.S~. 

1.0 
D. FREI Ml\.iUI::L DA l\!ADH!s 

DE DEU,;, da Provlncia da Conce1-
{;ão. depols de confirmado e •:Ht~ 
grado, ren ttnc1ou ao Bispado, del• 
xando-::;c ficar cn1 Lisboa. Aca 
bou os seus dias no Arcebispado 
de Eraga1 para (!Ue (óra eleito a 
17 de dezembro de 181:J. 

i>.o 
D. MATI::L:S DI~ ABR8U PEREI

RA, eleito em 1. o de junho dr 
1794, e confirmado em 17 de Junho 
de 1794, e conf1rn1ado em 17 de 
junho de 17\J~. tomou posse do blS· 

Dom ltlatt"Ul!C de Abreu Pereira 
(1707-1S24) 

11.o 
D. ANTo;-.;:w CANDIDO 

V ARENGA - Segundo Bispo nasci~ 

D0111 · lllnnuel Jonouim 
de Andrnde 
(18:.:7-184·7) 

Goau.:al'\·cs 

do em São Paulo. Transferido da 
diocese do Maranhão para a vaga 
de, Dom Joaqutn1 Arcoverde, fez sua. 
entrada solene em 26 de março de 
LS99. 

Em 1900. acoml)anhou- a pere~-r1-
nação brasileira q ll'Z!, por volta da 
tra.sic;ão do século. de dirigiu á 
Cida'.de Eterna. l,ogo que regT1.'S~ 
sou da peregrinação- a Roma, re
cebeu o titulo de Prelado· Domes· 
tico e Assistente ao Solio .Pon
tificio. Hecebeu tambem, em 
1901, a Grã-Cruz do Santo Sepul
cro, dada. pelo Patriarca de J e
rusalem. 

O Santuario de Nossa :::ienllora 
Aµa.recida, centr1, de irradiat;:·âo da 
devo.çâo Mà.riana para o Brasil, to! 
sem}}re seu lugar predileto. Pro .. 
moveu a tocante peregrinação que 
se realizou a 8 de setembro de 
L900 áquele Santuário. 

O fato, já reprod\rnido na têl:1, 
da visista aos febren tos de Soro
caba, bastal'ia para imortalizar o 
grande, Bispo Dom Antonio Can
clido de Alvarenga, o. São Carlos 
Borromeu. brasileiro. 

12.o 
D. JOSE' DE CAMARGO BAl{· 

pado, por procuração, a 19 de mar- ROS - Natural de lndalatuba, 
r;o do a.no seguinte.. neste Estado, f,.,ez seus pri1neiros 

Don1 Duarte Lt.'.O(wldo l~ Silnt 
de Afon:ifeca e 

(j! ••. 7 .. 1n:1S) DoJU Gms1,n:r 
Sih-n (10:lD-194:1) 

Coube-lhe cm S de dezembro I Ec1esiástiea. e de inumeras paró~ 
desse ano, por ocasião do cinqueu- qui.as; formação espiritual do po
tenário fia. tlcfini(_;ão cio dog·ma da vo e de obras de assi~tcncia so
lmacula.da Conc~itâo, promo\'er I cial. llu:,,trou as letra~ brasllei· 
grandes comemorac;ücs que culmi- ras ·Jcgancl·3-nos trabalhos do fl· 
naram con1 a solene (;oroac:ãó <la no ,,.alar, tais como: "A -concor~ 
venerada e 1nilagrosa imagem cte dancia elos 8antoa Bvangell10s"1 

Antonio ,Juaqnim 
os:;::.1i-;u1 J 

Senhora da Con(:ei<,:ão .\pa
Te.eida. 

B111 2ti de oulubro (lp 

Papa. Pio X. distrng-uc:-o com o tt
lulo de Conde H.om:u10 e o 

L>omcstico e A~sitcnte 

Ao regressai· de. Roma, depois. 
t~lsita. "a<l sacra li mina A post 010.,. 
rum1, morre tragic·amcnte no JÚl!l·;.. 
frag-io do n:1.vio "~irio". tl~ aJttr
ra~ do calio Palos, fül .BJspanlla, 
ao~ 4 de ag-o~to de UJOG. 

13.o 
(l.o .\ltC\•;msPOf 

D0,'1 UUAH'!'l~ 1,1,:01•01,uo 1,; 
g Sll,\'A 

D. Duartt" Lcopolde e Sil\·a, 1.o 
Arcebi:spo de São Paulo. Prulado 
Domésti<'o, Conde l!o111a110 e Ati

ao tiúlio Pontit'fcio, nas· 
ccu cn1 'l'auba(é aos ·1 (te ;dJril ele 
1867 Ordenot1-ti(i sac8rdote aos 
óO dt; Outubro ele 1~~12. P1·ofcssor 
no Semifiario J...:piscopal cm 1:su:;. 

"ü Clêro e a Irnlepcndencia", "Pas
tora.is", "Pda Familia'\ ''~o Cal
varia", (Sermões da Paixão), "Mi
g:alha.r'' "Iluminuras'', (Discursos)1 

a.lém de ínurncras monografias de 
fundo histórico. 

Desom-se a e1e tres 
monumentos: o PRlácio 

grandes 
da Curia 

MetropoUtana, o Seminário Cen
tral do lpiranga e a Catedral de 
São Paulo ern cuja cripta repou-

despojos rno1·tais com 
os flos demais ilusl res e bene-

Bispos· de Sã.o Paulo. 
sem duvida s.lguma, um 

prelados que ocupa
paulopolitano. 

Sua vida e ~uas obras estão vi-
coração de todos os 

lJ0/11 JOSk:• GASl'AH IJA l'OI\'SE• 
l'.A ~ Sll.4\ A 

Apú.s oito mvsN; e 18 <lias de 
va.i.;anda, alJcrta com a. morte de 
c1. Duarte Ll-!opoldo o Silva, a 1. o 
ele ag-o~to ele 1~:!~, Sua Santidade 
o Pava Pio Xll pús te-rrno ao luto 
da Arquidiocese de Sã.o Paulo, pro-

cu,·,·nlho 

( !S,3-ISIJH 

Vigário Couperci(lor, na paróq111a \CnUo-R. Ut~ noYG arcelJispo, na pes
de Jaú, de 16 de outubro a 31 ele! soa de Vo111 .José Ga:-;par clú Afo11-
d0zcmlJro de U,;~1:_:.,,Pároco de San-1 S('<'.ª t• Sih·a, Bispo titnlar de uar
ta C€cflia, de 21 ele alfril de l~:.J,) ca e t:x-nux'.liar de seu antecessor. 
a HI de m;:i.rt,;o de l~(H. ,Conl•go I Dom Duarte revi\'e e sobrevive 
Catcdratico do Cahiclo Dioccsa.110, na JW.8soa de seu digno auxiliar. 
a ·2(: de dezembro de 18~9. Eleito j u ;,;t:g:u1itlu arcebispo de São Paulo 

r 
já. ha\·ia muito era. patrlJnonio da 
grns pr1,11llsta:;;. ~ão foi umn .sur

! presa o ato dP sohe·rania cio ~anto 

1 
Padr(> elc\·atHlo Dorn José <3as1m.r 
ft. sede arquicpis1~opal de Sào 

1 Paulo, medida <:!-;ta que veiu en-
1 elwr rlP- alf'g-ria a. g:rci_ católka 

1 

que mouPCja cm 8ão Paulo. B' 
que ning-uem ~squeccra as atlvi .. 

.. março a,, 31 de agosto de 1924, foi 
vjg-ario cooperador· na varõquia àa. 
Consolação. A arquidiocese o en
viou a Roma em setembro de 
1924, a fim de aprimorar-se nos 
a.ltos estudos eclesiasticos, fre
quentando as aulas de direito 
da Universidade Gregoriana .. 

E>iplomado em direito canonico, 
depois de perlustrar a Grecia, Si
ria. e Palestina, regressou a São 
Paulo, onde foi provido professor 
do seminário provincial, regendo 

14 .o 
as cadeiras de direito canonico, 
teologia moral, historia de arte e 
c01nentario á ºDivina Comédia". 
Em 1!)23, foi nomeado reitor do 
mesmo semlnario, já elevado á 
categoria de Seminario Central. A 
27 de fevereiro de 1935, foi elel.
to bispo titular de Barca e auxl
liar do Sr. Dom Duarte Leopoldo 
e SilYa, arcebispo <lo São Paulo, 
sendo por este sagrado na matriz 
de Santa Cecilia, a 2S de abril de 
193j. Cessado automaticamente 
suas funções de _auxiliar, com a 
morte de Dom Duarte, retirou-se 
Don1 José Gaspar para o silencio 
da solidão, entregando-se á pre
ce aos estudos prediletos, a disc 
posição da Santa Sé. 

Esta, não depois de maduro es
tudo e exame, veio, finalmente, 
exalça-lo á dignidade de arcebis
po, confiando-lhe os destinos µa 
arquidiocese de São Paulo. Pie
doso, culto, prudente, robusto, un1a, 
esplendida primavera de 38 anos. 

Em apenas 4 anos como Arcebis
rrn da maior ArquidioCese do Bra .. 
s11, desenvolveu o l.>ra vastissima de 
apostolado e de ação. Incentivou 
e multiplicou todas as atividade 
iniciadas pelo seu venerado e be
nemerito antecesssor. 

Dom Ant()nfo Çandido de 

'-l'"·nrcn~·a 
.1800-100:l) 

Dom José de <Jamari;o 

(1004-1006) 
lJarro.s 

neorg·anizou os serviç.os ecle-
eiasticos na Cu ria. Completou o 
quadro dos conegos do Cabido. 
Criou diversas comissões, tpdas 
integradas por pessoas competen
tes e especializadas para sup~rln• 
tenderem os departamentos do Go
vérno Arquidiocesano. Presidiu 
aos 13 Congressos Eucaristicos nas 
respectivas Dtoceanas da. Provin-
cia Eclesiá.sticas de São Paulo e as 
Conferencias Episcopais realizadas 
sucessivamente durante 3 anos e 
que ditaram norn1as e planos de 
aç.ão de relevante va1or religioso, 
social e patriotico -ao clero e aos 
fieis .. 

As Pastorias Coletivas publica· 
das nessas ocasiões constituêm 
verdadeiros monumentos de sa• 
ber. • 

Orgánizou e levou à efeito na 
capital paulista o in1ponentismo 
e inesquecivel l V Congresso Euca .. 
rfstico Nacional, que mereceu os 
maiores encomios de pielados e 
chefes de Estado do Brasil e do 
estrangeiro. 

Ordenou durante seu cjU'to epis
copado 247 sacerdotes e, como ar
cebispo, criou no interior e nos 
bairros da periferia da capital 
paulista. 56 novas paroquias <1ue 
constituem hoje outros tantos 
nucleos de piedade, de irradiação 
rdigiosa e social na grande me
tropole. 

'l'encionava. e1n 1945, por ocasião 
do segundo centenario da criação 
do bispado de São Paulo, reunir o 
Sinodo A1·quidiocesano. 

'n-Iorreu no desastre aviatorio 
ocorrido no Rio de Janeiro na ma
nhã de 27 de agosto de 1943. 

"Consummatus in brevi, explevit 
tempora multa" • 

Unem~se os UniversitárIDs Católicos 
Devido á intensa propagandn CS· 

querdista entre os universitarios do 
mundo inteiro, que serão os mento
res da sociedade de amanhã, impõe
se a necessidade de se unirem os es
tudantes catolicos, era preparação pa· 
ra o combatB ás ideologias contra-: 
rias aos fundamentos da civilização 
cristã. 

1~m Londres existe florescente e 
cm plena atividade a 1

' Newman As
sociation ' 1

, que congrega os estudan
tes catolicos., 

Na Amer;c~ do Sul, na Republica 
do lJ ruguai, acaba de surgir uma re
vista universitaria catolica, "Uni
tas''i que apresenta um programa 
igual ao ela org-anízação catolica elos 
estudantes ingleses. 

O Sr. Bispo de T2~ca, Monsenhor 
La.rrai1l, no primeiro numero de 
1'Unitas'' publicou uma. mensagem 
muito confortadora pam os editores 
e ~.inigos da revista. 

A leitura dessa novel publicação 
permite urna idéia exata do trabaw 
lho que· vem sendo realizado pela 
Conferenc.ia Ibero-Americana de Es
tudantes Catolicos. 

Os dirigentes dos universitarios ca
to1icos da Inglaterra éongratulam-sc 
l'Ont seus componentes do Uruguai, 
que ambicionam algo mais do que 
fins exclusivamente dorncsticos, n·a 
,·ida da Universidade. Sabem que os 
estudantes de hoje são os professo· 
rcs à,~ amanhã, e é para essa meta, 
coin perfeito senso de re!iponsabili
dades, que pretendem orientar os es
tudantes. Mostram gl'ande interesse 
pelos problemas sociais que terão de 
surgir no após-gue1·ra. 

A "Newman Association" foi fun
dada em 1940 e transformou-se cm 
verdadeil'O lar para inumeros gra-

duados universitarios estrangeiros 
que, em Londres, . encontram o con -
forto de uma segunda patria. Há 
muito seus dirigentes cuidam de es
tende!' suas ati\-'i<lades ás Americas, 
porque consideram suas Republicas 
como um vh1 eiro de estudantes, de 
jovens cheiÓs de fé e de anseios 
progressistas. 

Com muita satisfação observam 
que o movhncnto dos universitários 
católicos está tomando corpo no Uru
guai, de acordo com os desci os dos 
organizadores da associação, no sen• 
tido de estl'eitar cada ves mais as 
relações culturais com as 1.Jniversi
dades Latino-Americanas, mediante 
maior intercambio de obras litera
l'ias, traduções e tro'ca de visitas com 
finalidades de estudo e especializa. 
ção. 

A "Newman Association", com 
seus quatro anos de existencia, é 
hoje o melhor traço de união entre 
os universitarios eatolicos da Europa 
e das Americ'as. Seus p rogramaa e 
lições versam sobre inun1eros tema~ 
orientados sempre para a melhor 
compreensão ·dos problemas J.nteruos 
de cada país. Não podemos nem de
vemos esquecer o magnifico tra1la
lho sob1·e a poesia no Brasü, com 
que, há pouco tempo, deleitou ·O nu
ditorio um diplomata brasil~irn. Hã 
poucas semanas, um publich:1.:1 in
glês narrou ali suas obser11a,:;ões so
bre os povos de língua t•,panh0la, 
que recentemente visitara. A ~cm•.m 
te agora lançada será, sem duvida, 
uma magnifica realidade no futuro. 
Não basta porém que só uma pa,·te 
fale. Têm pois os universitarios ~·a· 
tolicos das Americas, um excelent~ 
campo para suas atividades .. 

1 

tladc:-:; e a:-s mag·nificas mani(csta
ções de zelo de Dom José Ga.s-

1 
~:;;;(':~;~s ~c.al~~:~;n~.~~-;{~º::a.._~~~~ i UM CONG.RESSO INTER-PARO.~UIAl Católica" ~m São Paulo; a assis· 1 

tencia clirrtR- ús obras de piedade! 
\ e ele cAriÍ:lacle. 

1 
Nasecu em Ara xá. a 6 de ~a.- Do Rio Grande do Sul chegam-nos rarri de manhã. Falaram os RR. PPes 

.neiro de 1,001, sendo seu~ pais :-;e- o~ ecos de um grandioso Congresso!Celestino Trevisan, P .. S. M., Ga. 
1 b~stião de Afon:-rnca e Silva e d. Eucaristico Inter.paroquial, que_ se rea-

1 
briel Bolzan. P. S. M., Ari:hur Bo

Pi-osolina de Afonscca. l•1eitos lizou em Vale Veneto, de 15 a 18 · sotti, C. SS. R., e Agostinho Miche. 
o::; estudos preliminares e o curso de fevereiro findo. lotti, P; S. M., sobre os temas res
de humanidades no afamado cote- Esse belo certame · religioso, em petivamente: uA Eucaristia, vida do 
g;io ôà.o Luib. em ltú, diJ·jgido pelos I homenagem a Jesus-Hóstia, efetuado moço"; "A Eucaristia· e a vitória da 
l-'adres Jes~titas_ ( 191~ ª. 191_6)., em I em zona colonial, teve O mais pleno pureza"; "A Eucaristia e a vida par.1,~lí .. ent1·ou.!HU'<.t o sernmano. ,Ho~ I ex_ito, graças á boa organizaçã_o e á ticular do moço"; Eucaristia e a ati-
v1ncut-l de Sao Paulo, sendo, a 12 eficaz propaganda de que foi prece• vidade externa do mo~o". 

DoJu. Selmstião Pin~o do. RC'g·o ãe agosto de 1923, ordenado. sa- dido. Encerrou o dia a magnifica cerimo-
(180:l-lis.lS) cerdote pelo arcebispo Dom Duar- · Antes de tudo, houve missões e pre• nia da entrega da fita, diploma e ma• 

Foi, por tres vezes, gov&rnador estudos em lt(í e Sorocaba, ln- bispo de Curitiba a· 10 de marC)O 
interino da Capitania de São Paulo, gTessado no Seminario Episcopal de 1904. SagTarJo em Roma a 2i 
multo concorrendo para a inde· ·em 1877. Ord;)rtou,se em 18;J~, de maio de 19J4. Empossado a 
pendencia do Brasil. lfez parte sendo paroco de Santa Ifigenla de 2 de outubro de 1904. Transferido 
ela ·junta go,·ernlsta. de setembro 1887 a 1893. ·Foi eleito 131spo de j \lara a Diocese rle São Paulo a i 

te Leopoldo e SIiva, de 13 de gações nas paroquias vi2inhas, 0 que nua!, por S. Excla. Revma. D. Anto-
constituiu excelente preparação Para o nio Reis, á primeira turma de 84 Con
Congresso. • gregados Marianos da Matriz de Vale 

de 1822 a janeiro de 1823. Jfale- Curitiba em 1894. Transferido de de janeiro de 1907. 1,;mpossaclo a 
ceu a·; de maio de 1823. Curitiba em novembro de 1903, fez I 14 de abril 1907. P1·omoviclo o 

6 .. o Ia. sua entrada solene1 na. Sé Cat~· f Are Metropolitano pela IJula: 
D MAN. Ul~L JOAQUIM GONÇAL• dral de São Paulo a: 24 de abril "Diocoesium nimiam amplitucli-

:VES DE ANDRADE,, eleito de 12 de 1904. nem", de 7 de junho de 1908, do 
Papa Pio X, que instituiu a no
va. Provincia Eclesiástica de Sã.o 

BANCO DO· ESTADO DE SAO 

Faz 

1 
! 

PAU l O S~ A. 
(Banco oficial do Govêmo do Estado) 

CAl'I'l'AL RfilALlZAlJO • • CrlJ 100. UUO 000,0U 

toda e qualquer operação bancaria 
l\IA'.rr:rz: Silo Paulo - Rua 15 de Novembro n.o 251 - CaixR 

Postal, 78.~ - Endereco telegrafico: BANESPA 

AGENCIAS 

Paulo. Entroniza.do a 11 de ou
tubro de 1908, recebendo o pa
lio a 29 de junho de 1909. 

I•,oi o Bispo q..1e por maior es
paf;o rle tempo esteve á frente cta, 
Diocese de São Paulo, g·overnando
a duranté :n anos. ·1:i'aleceu a.os 
13 de nuven1bro de 1918. 

Realizou obras de vulto: entre 
outras a criação da Pro,·incia 

O "Ll:.l,lUNAl-C.10" !SlG· 

NlFICA BOA LEITURA 

E FOKMAÇAO 
Uoau Juaquhn Ar~oVerde tle Albn• 

4uert1ue Ct\vlllcnntl 
(1804-1807) Amparo, Araçatuba, Atibaia, A varé. .Barretos, Batata.is, Baurú, 

Botucatú, Braz (Capital), Caçapava, Campo Grande (Mato Grosso). 
,Catanduva, l!'ranca, lbitinga, I~apetinlnga, Jaboticabal, Jaú, Jun
dlaf, Limeira. Marilia, Mirasoq), Novo Horizo'nte, Olimpia, Ç)uri-

nhos, Palmital, Piraju!, Pirassununga, Prestd·ente Prudente, Quatâ, 
Ribeirão Preto, Rio Preto, Sto. · Anastacio, São Carlos, São Joa

quim, S. Josf! do Rio Pardo, Santos, Tanabl, Tupan, 

REPRESENTANTE DO LE·GIONARIO' 
EM ARARAQUARA 

Veneto. 
Depois, merece ressaltado o apoio e Um dos espetacu}os mais emocionanp 

o auxilio das autoridades civis, sobre- tes do Congresso, foi com certeza, o 
tudo pelo interesse demonstrado em do dia 17, dedicado aos pais e mães 
obviar a crise de transportes pelo_ con- de fam~lia que compareceram em nu• 
serto das est_radas e pelo fornec!men- mero de 795, dos quais comungaram 
to de gazohna e carros. A estiagem 

I 
mais de 680. A familia foi o tema 

amainou e os dias do Congresso fo. central do dia, assim distribuido: "A 
ram reg~~os de quando em quando Eucaristia, centro e força do cristia
p~r be~e!1cas garoas e chuvas, qu_e nismo"' pelo Pe, Celestino .Trevisan, 
ahas, dificultaram um tanto o transa· p. s. M. ; u A Eucaristia e a fami
to. . _ . lia", pelo Pe. Candido Santini $. J., 

01a 14 foi a r~cepça~ de S. E~c,a. representante do ·seminario Centràl de 
1':evma. D. Antomo Reis, DD. Bi~po S. Leopoldo; "Manifestações Eucaris
d1~cesano, que em seu zelo apostohco, ticas"; pelo ~e, Arthut- Bonotti, C. 
veiu emprestar ao Congresso, com sua SS _ R., superior da casa redentoris
p~esença e :om sua palavra O apoio ta de Pinheii-o Marcado:·' "A voi:ação 
de sua autoridade· matrimonial religiosa I sacerdotaP', pe

Dia 15 foi o dia das moças e meni- lo Pe. Candido Santini, S. J. 
nas, que, apesar da garoat da manhã, A11 sessões todas e~am sempre en
compareceram em numero de 650. Fa· cerradas por vibrante alocução de Sua 
!aram nas duas sessões os seguintes Excia. Revma. • que aproveitava o en• 
oradores: Pe. Vitélio Trevisan. P. S. sejo para, acentuar com o peso de sua 
M., sobre o tema: "Eucarísticamente autoridade os · pontos mais importan• 
piedosas"; o Pe. Arthur Soldera, P. tes, 
S. M., sobre o tema: "Angelicamente Culminou ·o CongÍ'esso, com a: gran• 
puras"; o Pe. ·Arthur Benotti, C. SS. de apoteose eucarística do dia 18. Os 
R., sobre o tema: uApostolicamente ecos das montanhas a:cordaram cedo â 
ativas" e o Pel Celestino Trevisan; trepidação dos motores e á vibração 
P. S. M., sobre: "Na escola do Ta- dos canticos. Grandiosa comunhão ge
bemaculo". ·Na comunhão geral da ral de perto de tres, mil pessoas. Mis• 
manhã, distribuíram-se 600 comu- sa solene em praça publica. Ao evan
nhões. E era de ver como fazia res:. gelho· falou o iá consagràdo orador re-
soar as paredes de vasta Matriz o on- dentorista Pe. Arthur Bonotti, que 
iusiasmo dessa revoada de véus bran;. teceu um hino eucarlstico entusiasta. 

Pregando e Martelando ••• 

COINCIDtNCIA t •• 

O racionalismo. o ceticismo e todos o~ diletnntes e livre 
pensadores decretaram dogmatic;i.mente assim como quem ta· 
la ex-eatedrn: o sobrenatural nãÓ exlstet E o que não se expli,.. 
ca naturalmente será ou algo que um dia. a. oiencia ha. de ex-. 
plicar (e realmente em muita coisa assim é) ou pura. colnci•· 
dencia.... E ·abusam Elo A~nso e da co.incidenele. O Acaao é 
maravilhoso, rtaça a orbita dos astros, estabelece a. harmonia 
dos espaços intinitos, enfin1 organiza, atê com peso e medida 
todo o ·universo. Certos incrtdulos têm uma ff! muito mais viva. 
do que nõs. Aceitam explicações as mais fantasiosas de pseu
dós sabios so.bre as origens do universo, mas admitir simI)les
mente um Deus eterno e onipotente que forme do nada o céu 
e terra, ó isto não! Não ê c.ieJitifico? E a harmonia do universo'? 
O Acaso, respondem. Em historia não crê·m, não aceitam a. Lei 
da P~ovldencla, o governo de Deus nos destinos dos povos. Ex
plicam os fatos pela eolncldencla .. O A,~nso e a <!ofncldencfa .expli .. 
cam tudo e resolvem todos os proble1nas. cientificos e historicos. 
Realmente impressionante, por exemplo, é este fenomeno nni
co na Historia a existencia dá· Igreja Catolica Apostoliéa Ro· 
mana.. ha vinte seculOs, sempre a mes·ma, .semp're perseguida é 

batida pelas mais horrendas tempestades. E' a harcaJ:._disse 
Pascal, onde a gente se orgulha de não poder naufragar. O 
Papado resistiu miraculosamente até hoje, o que humana.men• 
te teria féito perecer aos mais fortes imperios. Que dinastia 
venceu tantos seculos? 

Duzentos e sessenta e. três· Papas se sucederant em vinte 
.seculos ininterruptamente, vor vezes em meio das maiores agi
tações da historia .em face das mais tremendas e sang·rentas 
persegu1Çoes. Tudo quanto possa concorrer· para .a rui na, o 
aniquilamento de uma instituição humana foi empregado con
tra a Igreja .e o Papado. 

E lá continua em Roma a eterna catedra ·de Pedro a de
safiar· os seculos - Tu es Petrus et super hane · Petram." aedi
ffoabo Eeclesiae 1neam et portae inferi Don preval~bunt ad• 
versus cnm. "Tu és Pedro e 8obre esta- pedra edificarei a mi• 
nha Igreja e as portas do inferno não hão de prevalecer con
tra eln". 

Cada seculo renova a.s perseguições contra a Santa. Igreja. 
de Roma. A estatolatria, a. falsa ciencia, a arte paganizada, as 
revoltas da heresia, enfim todos os recursos e requintes do 
odio e da .maldade humana e os desvarfos da razão se unpe
nharam, em luta tremen~a contra a Igreja. E atê hoje as por
tas do inferno não prevaleceram contra ela. Coincidencfa~ •• 
pura,. coincidenc1n, diz ·o racionalista sem explicar o ta.to vet• .. 
dadeira1l1ente impressionante desta suhsistencia pluris·ecular 
de uma instituição de força apenas moral e espiritual, sem ar-
1nas, · sem recursos da força e ao invés t€ndo não raro contra: si a 
força das armas e da política. Apôs três seculos da persegui• . 
qã.o dos Cesares, Diocleciano ma.nda gravar nas colunas or ... 
gulhosas: - Nom.lue chrfstiÍtnorum deteto - Está apagado de 
Roma o nome cristão - E dentro em breve surg·e das cata.• 
cumbas a Igreja triunfante nas Basilicas de Constantino. o 
arianismo e as heresias maiS devastadoras da cristandade não 
abalaran1 o prestig·io do Papa e de Roma. As revoltas moder
nas, Lutero e a Reforma Voltaire, Rousseau ·e os enciclope-

• distas, a Revolução francesa, o Racionalismó, o Positivismo, a. 
· Franco•iíaçonaria, o l\Iodernisrno, a. Estatolatria moderna, o 

Bolchevismo rlls~o. e jb antes o Laicisn10? em naâa consegui
ram abalar o trono de Pedro. A Igreja aparecé mais bela e 
firme1 mais coesa, mais disciplinada, mais santa e cheia de 
prestigio em todo· universo, quanto mais passam os seculos 
e quanto mais· perseguida. 

Coln<>ldeneln · apenas; o· não poderem vence-la todos os seus 
inimigos até hoje .e em vinte seculos? 

Ou ê .divina e sobrenatural a. Igreja de Cristo ou não ha e 
nem pode e:xi~tir qualquer exPlicacão para este fe'nomeno, ·o 
unico em toda a Historia -'- a existencia vinte vezes secular 
do Papado, que contra si teve .todas as forças humanas· capa
zes de aniquilar qualquer instituição.· 

Napoleão I experimentou diante de Pio VII o que pode a 
forc;a das armas diante õa- força espiritual de um Papa! A ex:... 
comunhão do Papa. zombou ele. niio fará eait' as armas da:ii. 
,nãos de meuH soldndos. E nos gelos. da, Russia o Corso viu cair 
as armas das mãos enregeladas dos soldados na retirada de. 
Moscou. 

Jg destas cojunas chamei a atenção para o tremendo 
castigo da hora presente. Hitler e Musoollui encheram de 
amarguras os ultimos anos de Pio XI. Arrogantes se apresen
tavam diante da ·Igreja e .do. Papa, Em plena Roma sagracl::t. 
é hasteada sblenemênte a b'andeira da cruz gamada· e passa1n 
triunfantes na Cidade Eterna os dois homens {{Ue prpmctíam 
mudar a face da terra e sujeitar, ·.quern sa.be 1 ao_ carro do Es
tado a velha Igreja de Rom.a ! Pio XI protesta. Fecham-se 
IgTejas e· museus e o Papa· lainenta· que· no dia da Sant·a· Cr11z 
se encha Roma de uma çruz ·que 11ãà é a cruz de Cristo! O Car- 1 
dia! Pacelli va1 à França para as festas de Lisieux e· Pari•. ·1 
:Mussolini brada atrevido e grosseito: - "Ha:vérno~ de d,1r atn... ·1 

da o_mn li(Jào n Pu1n1rndos c1ue n11:ntoran1 ns demoearcia~n.. .: 
Nesta l10ra o Carc\ial Pacelli ê Pio XII no, trono de Pedro, ·I 

E Mussolini? 'l'rem.enda lição! Será coincldencia? Pio XI di• 
urna: vez: - \"i cair o prJn1eiro Reieh ... '"·t eair ~ segundo 
R~ich ... o terceiro ... o terceiro._. E calou-se o Papa. 

As amarguras do Papa, nas perseguições ela. Igreja na Ale
manha e denunciadas numa Enciclica, os insultos do nazismo 
ao Pa1,ado bradaram vin,Iança. A. justiça de Deus, o dedo de 
Deus al está. E o Terceiro Releh não agoniza? Ainda não se 
viu na historia destes vinte seculos de Papado, un1 sõ tlerse-
guiclor da lgTeja que não se quebrasse contrà a rocha de Pedro. 

Coincidenciã.? lfas que tanta coincidencia!!! 

Imprensa Católica nos Estados Unido~· 
. . 

A. imprensa cato!ica nos Estados i 
Unidos é uma grande· realidade. O 
Papa, elogiando a obra de difusão da 
doutrina catoliea e· da perfeita ir.
tcrpretação dos acontecimentos mun
diais á luz das imutaveis verda<les 
cristãs, obra realizada pelo Depar· 
ta.,1ento de Imprensa da "Natioual 
Catholic Welfare Coníerence", a que 
aliás chama "expressão pratica e cla
rividente .da Ação Catolica Ameri• 
cana", envia a sua benção a todos 
os que tl'abalham em seu progresso 

Sua San,tidade· enviou uma ca1·ta 
autografa a D. John Gregory l\Iat·
vey, Arcebispo de Saint Paul, e Di
retor Epi<;copal do, Depa1-tame11to de 
Imprensa do "National Catholic Wel
fa1·e Conference". 1 

A carta que é uma exortação aos 
catolicos em beneficio da imprensa 
catolica dos Estados Unido. e em 
todos os continentes. é um documen
to de alta expressão moral. Passe
mos para aqui alguns trechos dessa 
memoravel epistola: 

Pe. CAMPOS GOES 

O que se nota na vida· catolic> 
norte-americana · é que a Hierarqui:· 
Eclesiastica através das· varias o,· 
ganizaçõcs informadas do espirito d, 
r grej a; não só abraça multipJos p1·0 
blcmas que dizem respeito, direta· 
mente,. ao povo norte-americano, màs 
alargando o seu raio de· visão, intc· 
ressa .. se, de .manéira inteligente P 

eficiente, por todos os aeonteeinlen 
tos que se referem vitalmente á Igre 
ja Universal. 

E' um motivo de grande satisfa 
ção para o Episcopado · Estaduniden 
se que a imprensa catolica haja con 
corrido imediata e positivamente P• 
ra .a difusão da doutrina catolica , 
para a exatá interpretação dos fa 
tos mundiais, á luz das verdades , 
principias cri.stãos. 

Esta empresa, diz o Santo Pad, 
ao Arcebispo John Gregory Marvc: 
é um& expressão prática e clarivi 
dente da Ação O:ttolica American: 
obra mais que nunca adida a seu 
altos propositos, que se· apres~nt, 
ao mundo como um farol poderos· 

"Em nosso inte1·esse paternal pelo que reflete a fé divina e a \'ida ad 
prngresso do apostolado da impren- n,iravel da Igreja, Corpo Místico d• 

· sa catoliea em todo o mundo,· tõ'mos C1·isto. Nestas conquistas, através d, 
encontrado consolo profundo e real um programa de luminosa l!I con•tru 
satisfação ao considei'ar o papel ver- tiva orientação, o Departamento d, 
dadeirainente notavel que tem <lesem- Imprensa do "National Catholic Wel 
p~nhado no~. ul~fmos ,~nds. o "Ser· fare.Conference", tem alcançado seu, 
v1ço_ de Noticias , .da Nat1onal Ca- ,objetivos ao oferecer não soment• 
thol·: . Welfare. Ooufe!·ence", _sob os 1. aos. catolicos da Ameriea do Norte, 
ausp1c1os da H1erarqma Catof1ca nos mas tambem aos do mundo inteiro. 
Esta~o~ ,Unidos; esse ~:rviço tem si- j um serviço de ·informações que me; 
do d1r1g1do com habtluJade, duran- , rece elogio e auxilio. 
te este importante · período, po1· V. E' realmente de grande valor a 
Excia;, que con~il,!ua fielmente. as es- contribuição da imprensa catolica 
plend1das. tr,,d1çoes estabelecidas e norte-americana neste periodo extre
desenvolvtdas por vossos meretissi· mamente critico para a Igreja e pa-
mos predecessores". ra o mundo. 

FREI AMBROSIO DAYDÉ 
Faleceü na mad1·ugada do dia 13 

P·P· no Convento do Santuarfo de 
Fatima (Sumaré), onde se achav.a 
em tratamento, ·P Revmo. Frei Am
brosio Daydê, Vigario Geral da Dio
cese de São Luiz de Caceres, e Su
perior da Missão da Ordem TerceiJ·,:. 
Regular de s. Francisco. 

· Natu1'al da França, há mais de 
40 anos que vinha dedicando a sua 
operosidade apostólica inteligente e 
de,.otada ao se1·viço missionario, no 
Estado de Mato Grosso, onde fun
dou e dirigiu o jornal "A Cruz" e 
ocupou varios I cargos de importancin 
relig~osa e socja4. 

pensario e Hospital da mesma cida
de - · verdadeiros marcos materiais 
de sua grande e apostoiica pierláde. 

Fréi Ambrosij contava 71 anos. < 
era membro ilustre da Ordexn 'rt.r• 
ceir;i Regular de São Francisco. ,~ 
Ass1z, com sede cm Albi, na i'rM · 
ça. . 

O enterro do estimado Saclll:,d.-tt 
realizou-se na tarde do dia a ,. 
P•, saindo o fcretro do ConTento 
de Fatima para o cemiterio do ss. 
Sacramento, 

Foram-lhe prestadas significatl· 
vas h~-nenagens postumas. 

DEPOSl'l'OS - Ell-IPRES'rIMOS - CAMBIO - COBRANÇA 
TRANSFEHENCIAS - TITIJLOS - AS MELHORf!JS 'l'AXAS 
AS MELHORES CONDICõES - SE.i;tVI(;IO RAPlDO ~ .El<'LC1Js.-·n,; 

'---------.... ------.;..-~4----------
A representação do LF'.GIONARIO em Araraquara está a cargo do 

cos. Logo após a Missa fez . uso da paÍavra 1 

1 

Dia 16 tocou aos mocos. A .chuva o $r. Dr. Adroaldo M'esguita da Costa, 
~t -!inr.J;;:i 1mperHu a vinrl;:1_ Õf> v/4ri()s oni· g:rnnrlf> lidN c::i.tolko rioi~randPnsE:!. que TrabàlharJor incançavrl. rnrnl;rn 

bu,:;. AtinP.;irAm l"'Ontudo c., uam;Jro d<· nJ~triz"u a g,c1.uJ.1oã,;1 asb1~tew.:io que. a l~reja do Bom DespH<·ho h 1 :ui,ç 
etc., .556, dos 4uais mais 4.e, 4.~Q çqnl.UJl\;U·• se .acotovelava ao Qé do mkrofone, l. \)[:, "· C~t~'.\í'.l "\ Ce•cre~. o ])is ·j 

- A Missa de setimn ·Fa fni .-~
!ehrar1.q no ~:tntU:'ll'io d<' '! 1... ,!P. 
F'<ttlln..i. 110. dia 20, ~,ex:µ :\·'. ! l 1.,1,. t~ 
m:1. ~~'. ·~ ~.<~'~f?· . . . ·:. 
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Dada a ma grande atualidade, abri
mos nossas colunas para publicar 
hoje a Carta Pastoral e Mandamen
to que o Episcopado Brasileiro, por 
ocasião do 1.o Concílio Plenário Na
cional, subscreveu contra o Comµ
nismo, que já. naquela época cons
titnia justo motivo de ansiedade para 
os corações verdadeiramente b rasi-
lciros. · 

CARTA 
MENTO 
SILEIRO 

PASTORAL E MANDA
DO EPISCOPADO BRA
SOBRE O COMUNISMO 

ATEU 

Ao reverendo Clero e fiei• àas 
twssas dioceses, smtdação, pa.z e 
benção c1n Nosso Senhor Jesus 

Cr;•to 

I 

CARTA PASTORAL 

A necessidade indeclinavel de pre
s<lrvar a integl'idade da fé o premu
nir os fieis dos perigos qu<l a amea
çám impõem-nos, neste momento de 
incertezas e apreensões, o austero 
dever de elevar solenemente a voz em 
defesa do precioso e insubstituível 
patrimonio espiritual da nossa civj .. 
lização cristã. No desempenho deste 
encargo, seguimos 1·espeitosa e fiel
mente o alto exemplo e insistentes 
conselhos do Pai comum da cristan
dade, a quem, na pessoa de Pedro, 
Cristo, Senhor Nosso, confiou ~ mis
são de apascentar o seu rebanho e 
confirmar na fé a seus irmãos. 

Gravissimo, entre os mais graves 
e angustiosos da historia, é o mo
mento atual, em q11e se debate a hu
manidade, inquietada, em todos os 
continentes, pelos assaltos organiza
dos do comunismo sem Deus .. Não é 
sobre um oll outro de nossos dog
mas que se lança a duvida; é sobre 
a existencia do Cristianisn10 ou a 
sua negação radical que se trava luta 
gigantesca. Já não se discute so
bre esta ou aquela religião; o que 
se pretende, num esforço de imenso 
orgulho, é eliminar a Deus da vida 
humana e construir o futuro sob1·e 
o - ateismo mais intratavel, com o 
cotejo tetrico de todas as suas ruF 
uosas consequencias. 

O comunismo ateu basêa-se, de fa
to, como bem sabeis, no materialis· 
1110 absoluto, materialis1110 na con
cepção da natureza humana, mate
rialismo na concepção da sua his
toria. 

Produto necessario e total da evo
lução da materia, o lwmem, nesta 
doutrina de morte, já não é cria
tura de Deus, destinada a uma fe
licidade imortal. Sua patria unica 
é a terra; aos bens terrenos deve 
cingir-se a totalidade de seus dese, 
j os e a imensidade de suas esperan
ças. Na orientação ,dos p1;oprios 
destinos, como no desenvolvimento 
da historia, nenhuma função de
sempenha a sua liberdade, impiedo
samente negada e substituída pelo 
determinismo cego dos fatores eco
nomicos que condicionam inexora
velmente toda a concatenação dos 
fatos humanos. 

A familia cessa de ser a institui
cão divina destinada a constituir Q 

~mbiente natural e sobrenatural, in
substituível, para a transmissão e 
desenvolvimento da vida, em harmo
nia com os desígnios da Providen
cia. Sem a santidade do sacramen
to, quo a consagra, sem a elevação 
das virtudes cristãs, que · a dignifi
cam, sem a estabilidade dos laços que 
a preparam para a nobreza da ~ua 

1 ,,, i•são ver-se-á degradada ao nivel 
ii~ 'uniões precarias, joguete de pai-
xões sem freio. . 

O Estado, na sonhada organização 
comunista da humanidade futura, 
desaparecer;, por inutiL . Na fase 
atual, porém, de transição, deverá 
transformar-se, nas ml'Os do parti
do, em orgão poderos9 e doei! de to
das as suas realizações. Assim, o 
poder civil, por Deus constituido co
mo "ministro para o bem", (ROM 
XIII, 4) defensor do direito, o pro
motor da prosperidade social, uma 
vez desviado das suas finalidades 
essenciais, degenera em instrumento 
cego e· irresponsavel de todas as ar
bitrariedades e violencias, em agente 
impune de todos os crimes, em opres
sor das libe1·dades l\lllÍS sagradas e 
inseparaveis da digniãade humana7 

Quanto á religião, vota-lhe o co
munismo at'eu um odio implacavel 
de extermínio. O mundo transcen· 
dente e sobrenatural, coni a grande
za de seus valores espirituais, é, 
para ele, inexistente. Fruto de uma 
organização economica em declínio, 
a religião, que nela .teve sua origem, 
dela é solidaria e com ela deve desa
parecer. Su.a ação nefasta, no pre
sente, é aumentar a inercia das clas
ses trabalhadoras, na aceleração da 
grande crise revolucionaria .mundial. 
Por isso, foi chan1ada "o opio do 
povo". Combatê-la sem tregua, e 
destruí-la por todos os meios, cons
titui, para o comunista ateu, .tarefa 
urgente e inevitavel. 

Nunca a histor.ia da humanidade 
assistiu a conjuração tão vasta e tã.o 
organizada das paixões humanas 
contra a soberania de D.eus e o rei
nado de Cristo, nas almas resgata· 
das pelo s.eu sangue precioso. 

Desta concepção materialista da 
vida resulta, espontaneo e explicita· 
mente aceito e proclamado, o mais 
absoluto amoralismo. Já não ha beri1 
nem mal. Já nã9. ha lei, superior ao 
homem e norma · de seus atos. Já 
não ha dever nem sanção. ·o parti· 
do e os seus interesses elevam-sé· ab
solutos sobre a destruição · de todos 
os valores morais. E' lícito tudo 
quan. to p.ode. apressar a .. 1.·n. stalaçiio 1 
do comunismo; tudo o que se Ih~ 
opõe é máu, e deve ser destruidci, 
sem Cscrupu1os na escolha dos meios. 

Na propaganda e implantação des
tas ideologias ·subversivas, o comu
nismo, simultanea ou sepàradamentc, 
lança mão de dois processos diver
sos: os sedutores e os violentos. On
de ainda não conseguiu firmar o seu 
dominio, apresenta-se com um aspec
to que fascine as -massas e d.esorien.
té os governos. E'· a faac das pro
messas · falazes, das dissimulacões e 
disfarces, das confusões desplstado
ras, da exploração habil de divergen
cias de partidos, de raças e de re.
giões. · .Onde logrou !mplantar;se, de 
modo passageiro ou estavel, apare
ce então com a propria fisionomia, 
dura, cruel, viole.nta. E' a supressão 
completa, impiedosa e sistematica, d.e 
pessôas, de classes, de instituições 
que, de qualquer modo, julgue inde
sejaveis na nova ordem de coisa.a. 
Por toda a parte, e em todos os pai
ses er\1 · que conseguiu dnminar, ins
tala-se o terrorismo coletivo: incen
dio da~ igrejas, assa'l;sinio dos sacer· 
dotes; desaçato e morticínio dti r.e
l!giosas consagradas á oração e á ca
ridade, execução de cidadãos em 
massa. O sangue humano corre em 
torrentes. Nem' a vida nem a: hon· · 
ra de suas vitimas é respeitada. Eis 
a lição da realidade. Não qulsera
mos acreditar na possibilidade de 
tantos excessos, tão desllunià.nos e 
tão craeis, mas os fatos impõem-se 
com evidencia tão dolorosa quanto 
incontrastavel. 

Ai estão, em brevíssimo resumo. 
as dontrinas e proeeúos do comun is, 
mo ateu. Não exageramos nem de
formamos; ativemo-nos, com rigol', â 

NUNCA A HISTORIA DA HUMANJDADE t\SSISTI.U A 
CONJURAÇÃO TAO VASTA E TÃO ORÇANIZADA CON

TRA A SOBE~ANIA DE DEUS E O REINADO . . ... -. . D~ C~l$'1'() . .. . . 

mais estrita objetividade. Podeis, 
agora, irmãos e filhos muito ama
dos, compreender, em toda a ·sua 
profunda e oportuna verdade, a g1·a
vissima advertencia do Santo Padre 
PIO XI: "O primeiro perigo, o maior 
e o mais geral, é sem duvida, o co
munismo, sob todas as suaà .formas 
e em todos os gráu3, porque ele tudo 
ame<1ça, de tudo se à.podera, Infiltra
se em tocla a parte, aberta .ou vela
damente tudo compate: dignicl ... de 
humana, santidade da familia, . or
dem 8 . segurànçà cja socieiiade; C $0· 
bretudo a: religião, indo até á ne
gação aberta de Deus · e · atacando de 
modo particular a religião· catolica". 
(Alocução de 12 ·de Maio de 1936). 
E, depois de recentes· experiencias 
horrivelmente confirmadoras ifo suas 
P<Llavras, em docuinento ainda mais 
solene, o Sumo Pontifice novàmente 
insiste: "0 comunismo é intrinse
camente perverso, e não se pode ad
mitir, em campo nenhum, a colabo
ração com ele da parte de quem quer 
que deseje salvar a civilização cris
tã. E, se alguns, induzldos em erro, 
cooperassem para a vitória do comu
nismo no seu \'ais, seriam esses os 
primeiros a cair como vitimas do 
seu erro; e quanto mais se distin
guem, pela, antiguidade ~ grandeza 
da sua ci.Yilizacão cristã, as regiões 
onde o comunismo consegue pene· 
trar, tanto · mais devastador lá se 
manifestará o odio dos sem-Deus.'' 
( Enc. Divini Rede1nptoris). ' Não é 
possível de fato colaborar par<1 des-· 
truir todos os fundamentos da civi
lização cristã. Não é possível cola
borar com .. quem, desconhecendo e 
menosprezando a eminente dignida
de da pessôa humana, torna · irreali· 
za vel, j,el<.< raiz, t()da e qualquer re
forma das condições sociais; que re
presenta, para o homen~·· integra,!, 
,•erdadeiro progre~so. Nao é poss1-
vel colaborar com quem planeja es-

. tabelecer um estado de coisas em 
que se estanquem, para as abrias, 
todas as fontes da vida sobrenatu< 
ral, que nos 1úereceu Cristo com o 
seu saerificio redentor. 

A esta obrigação de não pactuar 
com o· mal importa acrescentar o ile
ver positivo de construir o ben1. Pa
ra este fim, procurai, antes de tudo, 
renovar, em sua integridade, a vossa 
vida cristã. E' nas profundezas de 
si mesmo que o homem se regene
ra se eleva e se transfigura. E' 
en~ontrando a sinceridade do seu es
forço cooperador que a graç;, triun
fa sobre a viol.encia das paixões, e, 
aos_ frutos de ambição e d.e odio ge
rados pelo egoismo, substitui a paz, 
a generosidade e alegria da caridade 
cristã. Trabalhai, agora, com mais 
zelo em elevar á. altura do ideal da 
fé ; realidade da vida, ajustando as 
vossas ações eom as vossas .cre11ças, 
para que seja e~ta ha:monia_, para 
vós, penhor da proteçao divina, e, 
para os que vos cercam, apostolado 
eloquente. Na .verdadeira reforma 
das consciencias está o segre.do das 
grandes refomias sociais. Estudai, 
com mais afincq, a doutrina da Igre
ja, lembrando, .sobretu(lo,. os MUS ,en
sinamentos acerca da caridade e JUS· 
tiça social, tão Juminosam.ente ex• 
postos cn1· doéúmentps p~ntjficios, e, 
particularmente, nas Enc1chcas Qua
d1·ag~sirno Anno e Divi1ti F,adernpto
ris do Sumo Pontífice Pio XI. Ai, 
aprenderão os mais aquinhoailos de 
bens terrenos a grandeza de suas 
responsabilidades cristãs, na econo• 
mia da Providenda; ai verão as 
classes trabalhadoras que ninguem 
melhor e mais eficazmente do que o 
catolicismo proclanià. as suas justas 
reivindicações, e defende os seus le
gitimo·s interesses. Para os opera
rios e os humildes, para os que la
butam e sofrem, vão espontanea
mente as preferenci.as do Evange
lho; ,para eles, reserva tam~e?1 a 
Igreja o melhor de sua sohc1tude 
materna. Aos operarios •catolicos 
confia ela de modo muito particu
lar, a re:ristianização dos seus ir~ 
mãos extraviados, para que. o mun.
do do trabalho volte a encontrar, em 
Cristo Jesus, o. diviÍlo operaria ~e 
Nazareth, com o centro do seu equ)• 
librio, o scgredQ de sua paz e fe!t
cidade, 

Nesta restauração profunda da vi• 
da cristã, a Ação Ca~o.lica está desti
nada, pela sua propr1a nat1=reza: a 
desempenhar missão prov1denc1J1!. 
Aprimore-se, de dia para d(a, ~ for• 
mação espiritual das consc1enc1as, e 
acenda-se, cada vez mais a~dente, o 
zelo pela extensão do remado de 
Cristo na vida dos indivíduos e da 
socied~de e a jerarquia da Igreja 
verá co~ admiravel eficacia, prolon
gad; e ampliada, a ação ':'eníazej_a 
do apostolado quo lhe confiou o d1~ 
vino Salvador. 

Tratando-se de tITavissimo perigo; 
que ameaça desvaloriz~r. ~od~ o P:· 
trimonio de nossa etv11izaç,io, nao 
podemos esquecer, o papçl ímport,in
te que em sua defesa, cabe á nos.sa 
impren'sa. Folgamos de r'egistar _a~ui 
os nossos aplausos aos seus org;,.os 
principais, que tom_araín atitud~s de
cididas na grande campanha em. P.rol 
da patria e da familia brastleir_a. 
Fazemos a.inda .votós por que se nao 
deixe contamina, pelo mal co_m tan• 
ta clar!videncia apontado pelo S~mo 
Pontífice, nestas palavras; que me
recem ser meditadas: "Terceiro fa. 
tor pederoso do comuni.smo é a ver
dadeira conspiração do silencio em 
grande parte da imprensa mundial 
não-catolica. Dizemos conspiraçã<>, 
porque se -não pode de outr_o mo~o 
explicar que essa imprensa, tao cub1-
çosa de pôr em relevo até os me110-
res aconteeimentos de cada dia, haja 
por tanto tempo silenciado sobre os 
horrores cometidos na Russia, no 
Mexico e tainbem cm grande .parte 
na Espanha, e fale relativamente 
pouco de tão :vasta organização mun
dial, qual é o comunismo de Mos
cou, Deve-se, em parte; tal· silencio, 
a razões de uma politica menos pre
vidente, favorecida por varias forças 
ocultas, qué, ha muito, procuram 
destruir a ordem soda! cristã.'' 
( Enciclica • Divini Redemptoris); Só 
assim se explica, talvez, porque, mal 
informadas, algumas almas .di! boa 
fé, se ·.tenham deixado iludir .peliis 
promessas do comunismo. 

Por ultimo - ultimo na ordem de 
menção m.is primeiro na importan
cia - elevai ao céu as vossas al
mas, em oração continua, fervorosa 
e confiante. Pedi · a Deus que pre· 
serv~ do flagelo do comunismo ateu 
o nosso querido Brasil; pedi~Lhe 
que assista as nossas autoridades n.o 
cumprimento dos arduos deveres de 
conserva:r a. ordem social e defen
der o patrimonio da 'nossa civiliza
ção ameaçada; pedi-Lhe poí• todós 
o, que sé extraviaram, afim de que 
voltem a Deu.'!, a :Deus q1ie alegrou 
os dias inocentes de sua fofancià e 

f.óra do qual é impóssl. vel. e. né. º.ntrar I paz sincera e fellcidáde profunda: 
pedi-Lhe, como nos ensina· 1,1 Igreja 
que, "lollge de toda a agitaçãó, po, 
s~'\'los sempre se,·vi lo na libP.1'.'d,.rle , 
ele nossas al.maê", , Fé e i:onfianç•; 1 

ação e sacrifício; vigjl(lncia, união e 
caridade. · · 

· '(nipior.ando fervorosamente sobre 
todç p Brasil o amparo de Nossa 
Senhora Aparecida, Padroeira da 
nossa Patria, a tod.os vós, irmãos 
e filhós · muito amados, como· pe
nhor·· da protecção divina; vos en
viamos, multó de coração, a benção 
pastoral.·· ·· · · · · 

Rio de Janeiro, 8 de setembro, 
festa dá Natividade de Nossa - Se-, 
nhora, 1937. · · 
' t -· Sebâstião, Cardial Arcebispo 

do Rio de Janeiro 
t .;\ugustoi Arcebispo da Bahia e 

Pi-imaz do Brasil 
t Jósê;. Arcebispo-Bispo de São 

·carlos' .. 
t Santino, Arcebispo de Mac€i6 
t Duarte, Are.e.bispo de São 

Paulo ·-
t João, Arcebispo de Porto Ale.

gre 
t Manoel, ArceMspo de ·Forta

lez:,. 
t Fr,incisco, Arcebispo de Cuiabá 
t Miguel,. Arcebispo de Olinda e 

Recife 
t Helvecio, Arcebispo de Ma

riana 
t Antonio, Arcebispo-Bispo de 

JaboHcabal 
t Octâ..iano, Arcebispo-Bispo de 

Campos 
t Antonio, Arcebispo de Belo 

Horizonte 
t Joaquim, Arcebispo de Floria

nopolis · 
t Anlionio, Arcebispo de Belém 

elo Pará 
t Emmanuel, Arcebispo de Goiaz 
t Seraphim, Arcebispo de Dia· 

mantina . 
t Moysés, Arcebispo de ·Paraíba 
t Eusebio, Arcebispo de Curitiba 
t Carlos, Arcebispo de São Luiz 

do Maranhão 
t João, 'Bispo de Montes Claros 
t Alberto, Bispo do Ribeirão 

Preto 
t Hermeto, 

guaiana 
Blspo de Uru-

t José, Bispo de Aracajú 
t Francisco, Bispo de Cam

pinas 
/t Luiz, Bispo de São Luiz Ca-

ceres 
t José, Bispo de Sobral 
t Octavio, Bispo de Pouso .c\le· 

gre 
t Jonas, Bispo de Penedo 
t Antonio, Bispo de Assis 
t José, Bispo d.e Bragança 
t ~icardo, B,ispo de Nazaré 
'Í' Ranulpho, Bispo de Guaxupé 
t Manoel, Bispo de Aterrado 
t Joaquim, Bispo d.e Pelotas 
t José, Bispo de Niteroi 
t Severino, Bispo de Piauí 
t Justino, Bispo de Juiz de 

Fói-a 
i· J oi.é, Bispo de Sorocaba 
t Innocéudo, Bispo de· Campa-

nha · 
i' Carlos, ,Bispo de Botucatú 
t Basilio, Bispo .de Manáus 
t ·Henrique, Bispo de Cafélandia 
.t André, Bispo de Taubaté 
'f Juvencio, Bispo de Caetit~ 
t Fernando, Bispo de Jacarézi-

nho 
t Adalberto, Bispo de Pesqueira 
t Edu!irdo, Bispo de Ihéos 
t Pio, Bispo de Joinville 
t Marcolino, Bispo de Natal 
t Luiz, Bispo · de Uberàba · 
t Daniel, Bispo de Lages 
t Antonio, Bispo de Ponta. 

Grossa 
t Làfayette, Bispo de Rio Preto 
t Antonio, Bispo de Santa Ma-

ria · · · 
t Francisco, Bispo de Crato 
t Luiz, Bispo de Espírito Santo 
t IdUio, Bispo de Petrolina . 
'f · Vic0nte, Bispo de· Corumbá 
'Í' Gastão, Bispo Coadjutor do 

Arcebispo de São Carlos 
t ,Toão, Bispo de Cajazeiras 
t Paulo, Bispo de Santos 
t Paulo, ·Bispo de Santos 
t Rodolpbo, Bispo da Barra 
t José, Bispo de Caxias 
t. Jayme, Bispo de Mossorô 
t Hugo, Bispo de Bomíim 
t Alano, Bispo de Porto Na-

cional 
t Amando, Prelado de Santarém 
'i' Prospero, Prelado de S. Perê

grino Latioso 
t Innoce·ncio, Prelado de Bom 

Jesus de Gurgueia 
t Sebastião, Prelado de Concei

ção de Araguaia 
Emiliano, Prelado de S. Jose 
de Grajàú 

t Henrique, Prelado de Juruá 
t Candido, Prelado de Vacaria 

Monsenhor Clemente M(iller, 
Vigario Capitular de Barra 
do Pira! 

Monsenhor Aristides Rocha, 
Vigario Capitu!,ir de Cara
tinga 

Monsenhor Antonio Salerno, 
Vigario Capitular de Va
lença 

Monsenhor José de Anchieta 
Ca11ou, Vigario Capitu1ar 
de Garanhuns-

Monsenhor Pedro Massa, Ad
ministrador Apostolieo de 
Rio Negro e Porto Velho 

Monsenhor João Baptista Cou
turon, Administrador· Apos
tólico de Registro de Ara
guaia 

Monsenhor Francisco M. Ri
chard, Administrador Ap_os-
tólico de Guamá · 

Monsenhor Elyseu Van De 
Weyer, Administrador Apos
t6lico de Paracatú . 

Monsenhor Francisco Rey, Ad
ministrador Apostólico de 
Guajará Mirim 

Frei Germano Ve::a, Adminis
trador AP.ostólico de Sant' 
Ana d.e .Jatai 

Fr!lÍ Gregorio Alonzo, Ad.mi· 
nistrador Apostoli.co de 
M1uajó 

Monsenhor João Baptista Du 
·· ·D ré n eu f, 4-iliuinistrador 

Apcistolico de Diamantino 1 
Frei · Ignacio Martinez, Admi

nistrador Apostolico de La
brea 

Monsenhor Clement Geiger, 
Administrador Apostolicó d.e 
Xingú 

Frei Evangelista de Cefalonia, 
P:refeito Apostolico de Alto 
Solimões 

Monsenhor M:iguel Alfredo ·Ba
rat, Prefeito Apostolico ~e 
Tefê 

D. Lourenço Zeller, Admiuis
_trador Apostolico de Rio 
Branco 

Monsenhor Frei Carlos de Sa
boia Bandeira de Mello, 
Adminlstradof Apostolico de 
Palmas. 

II 

MAN[?AfllENTOS 

l\H'a nroximo !J,e nós e mais iffle-
, te colJ'sagrado ao bem dos 

bi:· se ,•el,a o fov,n'endci cl~ro, 110, 
p1nl tfiQ de pérto confiou a. Igreja . 

L!GIO-NARIO 

a cura espiritual d.as almas .e que 
com tauto zelo e· despNndimento 
vem cumprindo os seus deveres. ·Nes, 
te momento d.e tão sérias respon• 
sabilidades, MS s.acerdotes de Cristo 
incumbe uma mi3são tão ,grave, .quão 
gloriosa. Pela santidade de sua vi• 
da, simples, humilde· e sobrenatural; 
pela íh1alidade em instruir ,e preca
ver os fieis con tr.a RI! ciladas do .er• 
ro; pelà dedicação incansavel ao bem 
de todos, mas, de modo l)!Uito par• 
ticular, dos pobres, dos que traba
lham e sofrem, eles deverão conser
var em Cristo ou reconquistar . paia. 
Cristo a imensa multidão tlos q1,1e, 
sem Cristo, irão despenhar-se n,a 
miseria do pecado, e infelicitar-se 
na irreparavel catastr-0fe· da perdi• 
ção eterna. · · 

Afim; porém, de particularizar
mos de algum·· .modo estes .. deveres, 
na hora presente, havemos por bem· 
prescrever: 

L No primeiro domingo, ap6s .o 
seu recebimerito, está nôssa ·' carta 
pastoral se.rã )ida e· explicada aos 
fieis, em todas as miss.as, nas ma
tr'izes, igrejas, capelas .ê cOf!Junid:a .. 
des religiosas. • · · -

2. Igual foitura, acompanha~a 
de comentarios, far-se-á tambem 
nas reuniões da Ação Catolica, das 
associações religiosas, etc. 

3. E' muito de aconselhBr que, 
depois da primeira comunica~ão de 
que falam os ns. 1 e 2, voltem os 
reverendos sacerdotes a insistir •o· 
bre a mesma materia de tão opor
tuna importancia. 

D6res reumatlcas 
, Dôres atróz.es nas juntas, nos ossos, nos músculos; dôres 

lombares, e dôres . nos braços, nos quadris · e nas pernas, que 
martirizam á noite e tornam-se mais intensas com a aproxima
ção do mau tempo, ·são formas variadas·de·i:eumatismo de fun
do siíilitico. 

Todos os l'eumaticos conhecem. bem esses padecimentos, 
porém, alguns ignorapi que para livrar-se deles, (e -quem não o 
desejará?) .é necessario expµlsar os ve.1'.le.nos do sa,ngue. 

O Depurador-Tônico .. Vegetal 

~lalengat 
é o ~uxiliar .no Jratan1cento .da Sífilis ·mais· indicado, -porque 
pennitê~-iuii t~àtanienyi suave e l!rolongado, sem p_fejudicar 
qualquer orgão. ,Duas .colheres de sopa, por clia, UlI)a·.ao. almoço, 
outra ao jantar, :.dão .saúd.e .e ;~legria. 
· · Com.~ce a . ~á-lo hoje meSlllo, 
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1-7 de Abril 

SIO PE:DRO -C ANlSlO 
4. ·Em qualquer circunstancia,. Pedro e.a. nlslo, nasceu. no ,ano .de I dro Can!slo pediu admissão na 

Porém, evitem tratar ~assuntos .po- .. · d , c h' d J C I en 1521, ém Nymwegen, no ducado. e I ompan 1.a e esus ... om. e .e • 
liticos ou outros quaisquer que .pos.- Gelei. en, 0 pae era. conselheiro e 

1
. traram amda outros Jovens. Pe• 

sam excitar odios e provocar 1divi• preceptor dos fllhos do duque de dro Canisio professou no dia 8 de 
sões entre os fieis.'' (Pastor.ai Co- Lor~na. A ·mãe era uma senhora., Maio de 1543. Mandado por .l:'e
letiva, n. 26), distinta, de grande virtude O san- dro JJ'aber, voltou para Colonla, 

5. Aproveitando o ensejo para. tidade. Como geralmente acon- onde, em companhia de . Alvaro, 
relembrar a observancia escrupulos.a teêe' a meninos chamados por devia fund;tr uma nova res!denc!a 
do n. 1. 598 da 111esma Pastoral Co- -Ifeus ao seu serviço, também J!e- da Ordem.. Canislo, .porém, ti· 
letiv.a: "Proibimos que os Revntos. dro Canistó' se distinguiu entre cou com Leonardo Kessels em 
Parocos se envolvam na .politica lo- os có~panhelros pela piedade, pu- Colon!a, começou os estudos teo• 
cal; .pois !JStá P1'0Vado qué .O ·.pr.O.• reza. e aznÓr ao estudo. J\1en!no lógicos e recebeu as ordens malQ• 
cedi.mento co.ntrario muito . pi:ej1,1dica · · · · 1 1 l 

··· · f d d • ain.da~ passava horas ·lntelras .ao res. Logo depols, vemo- o eco-o .seu m ini.steno, a astan o . .e .~1 · · . t 1 · é I ra 
uma parte <le seus p;,roqui~nos • pé .do Crucifi.xo e durante a noite nar eo og1a e _P~ gar a P": av 
Nenhuma referencia, portanto; a .se levant.ava, para rezar. Deven- de Deus. A atividade d!r1g1u-se; 
partidos, pessôas' e c;isos concretos. ··ao ·.is vezes comparecer a banque- 'lhe princlp>j,lmente contrava here-

6. A todos os sacerdotes do Cle- tes: · abstinha-se do vinlio, para sia. do protestanti.smo. 'l.'ão _gran-
ro secular C regular e a todas as assim. fa1.er penitencia pelos ex• de era-lhe O prestigio, .que a .un1-
comunidades religiosas, .muito se re-· cessos,'.qúo via outros cometer. versid.acle .e o cabldo .m.etropol!ta• 
comenda ·promovam cruzadas de .oia- A's vezes reunia os companheiros 110 o i~cumblram .de representa., 
ções, mortificações e outras prati- .e -·~xplicava-ihes as cerimônias <la los junto ao . imperador, qlje i;e 
cas piedosas, afim de que, em tod1> santa. Missa e dava-lhes lns.tru- achava em Worms. Pedro Canl
o mundo, e especialmente no .Bra- ·ções da doutrina cristã. Nas con- sio j_ustificou perfeitamente a con
sil, se ·apresse· o advento da paz .de versás observava o maior recato fiança .nele depositada e co.nse
Cristo .110 reino de Cristo. · · · ·· e as faces cobriam-se-lhe de ru- guiu a deposição do arcebispo .de 

7. Nos domingos e dias santifi- ·bor· .ao ouvir uma palavra ofeu- Colonla, Germano de 'w!ed, .qµe 
cados, em todas as missas, após as siv; ·1 virtude da. pureza. Uma favorecia ,escandalosamente a he• 
orações finais e as invocaçõ.es ao Sa- pessõa. privilegiada por Deus vre- resia nova. Naquela ocasião .eo
grado Coração de Jesus, será rezada, disse ao men'.tno de treze anos que nheceu o Cardeal Othão ç.e .Auga
com os fiéis, até segunda ordem a ·seria membro d'uma nova Ordem, burgo, o . qual o del.eiçou ,para 
"O~ação pela Igreja e pela Patria".' n.a. qual nwito trai1alhar.la. pela sub.stHui-lo no Concilio . c:!e .Tren-

8. Os Revdos. sacerdotes .~eZ.l\• salvaç.ão da.a ,almas, contra a no- to .• :r'edro Ca'}lslo 11ssi~tiu ás 
rão, em todas as misSt1s, ;,té nóva va heresia. Tendo quinze anos, sessocs do Concilio J seguiu via.• 
prescrição, a Coleta Contra per••- começou 08 . estudos na universl- gem depois para Roma, para on_de 
cutor~s et .mala agentes, que v~m rdade de Colonia, onde .se confiou. Santo Ignacio o tinl,a. .chamado. 
no Missal Romano, entre as Oratto- ao celebre titeologo Pe. Nicoiao Passados ci1>co .meses, ,foi man
ne diversa,e, sob o n. 11. li)ijch. E~te gra,ude inestre ela dado a Messina, onde lecionou 

9. __ Com grande. fervor, e, 011d_e ciência divina .e da. vida interior retorica d.urante uni .anó. :,!l.in 
pos~1vel, com solenidades extrao.rd1- adiantoµ muito O qisc!pu!o em 1;;49 voltou para. Roma, onde .. a. .~ 
naria.s, celebrem-se este ano o mes '.·e oteit1cia, e ~antidade.· Pedro •. _ain- de Seten1bro fez os vot9s p._er.pe• 
a ~esta ?e N.ossa Senhora do Ro- da u.a v;,lhice;· éom gratidão se tuos. Do Supérior recebeu então 
sar1<:>, trmnfado.ra de todos os er- lembra'la do bom Ú1est1·é. ·:o P~. ordem de seguir nov.amen~e P<>r.a· 
ros e heresias. . , E h \ grande interesse pelo a Alemanha. 

10. A festa de Cnsto-Re1, que se . ornou -o ,1·0,•a o s.e u1·nLe 
deverá ser solenizada com .a mai.or 1 <l\sct11ulo, .con, l . . .. g Durante tres anos traball1ou 
pompa, seja precedida de um tri- fato: ·Uma ve~, _em q11e ;"•dro ~s- com muito zelo' em lngolstadt. O 
duo, pelo menos, de pi:égaçào, em tE:nd~_r_a. as fêna_s den,as1ad_a.1ne1~te rei I-'e17nando, conhecendo--lh~ os 
que se expliquem aos fieis os titulos a .-~arec\,a -~~qu.ecer~s: _dos pnn· gTandes nlerecimentos, alcançou 
da realeza de Jesus sobre indivlduQs cl~10.11 da .vtda rehg1osa, o Pe. de Santo Ignacio a transferen·cla 
e sociedades, familias e pQvos. Esclt proc.urou.-o pessoaln~ente e de Pedro para Viena, onde o p<o-

Rio de Janéiro, 8 de setembro de le.vou.-o . . i'- voltar .ao primitivo t~r- testantismo tinha causado g.rall-
1937. vor. Entre as doutrinas _que 111- des descontentamentos. Com mul-

t Sebastião, Cardial Arcebisp.o cutia .. ao discipulo, figurava ,esta to trabalho, lutando sempre com 
do Rio de Janeiro c.omo íu11d.ame·nt.al: .s.ervir a Deus !numeras dificuldades, cons.eguiu 

t Augusto, Arcebispo da Bahia e ti;.az a, paz, ·tu.do 1111,is l vaidad.e, levantar um pouco a vida cató• 
·primaz do Brasil D.o R.vmo. Fe. E,sch pedro. apren- lica na cidade dos Habsburgos. 

t José, Arcebispo-Bispo de · São deu o costume de ler todos os Incal!çavel no pulp!to .e no c.on-
Carlos dias um tre'clt.o da Bíblia e da fessionario, animou os católicos .A 

t San tino, Arcebispo de Maceió vida dos Santos e fazer meditaç;ão. resistência contra a onda inva
t Duarte, ·Arcebispo de São Aii instruções. do mestr.e produ- sera do protestantismo. Fundou 

Paulo z(ram os mais belos !rutos. P\\• Co!eglos em Viena ,e l'raga, adml-
'Í' João, Arcebispo de Porto Ale- dr;,· adquiriu um gráu tão· alto _de nistrou a diocese de Viena .pelo 

gre c·aridad.e· \),ara· Com o próximo", que espaço de um ano, recusando, po. 
'i' i\lanoel, Arcebispo de Forta- por diversai vezes vendeu os li· rém, aceitar a digµidade epi,sco-

leza vros; para. .poder socorrer os n.e- pal. A pedido do reí Fernando, 
t Francisco, Arcebispo de Cuiabá ceSsitad.o.8. Na sua n1€sa n·a"·ia con.1pôs o celebre catecismô~ cu_j_a 
t Miguel, Arcebispo de Olinda e UI;:,;,, ··caveira, · .para lembr_àr-lhe primeira .edição foi publicada em 

Recife contlnu,ai11ente ,a futilidade .des· 1554. Em 15õ6 <ioltciu ·11,.ra ·;. J';a-
t Hehecio, Arcebispo de Ma- ta vida; terrestre. 'l.'endo apemts viera, tundÓu o Coiegio de ln· 

riana desetiOVP. anos, recebeu o tftu- golstadt e foi por Santo lgnacio 
t Antonio, ~r.cebispo-Brspo de lo de doutor em filosofia. Gran- no1neàdo Provi nela! da Ordem na 

Jaboticabnl · <1es .ei:an\ /18 e:;peranças que o pai Alellla,nha e Austrla;· • · ·· 
'Í' Octaviano, Arcebispo-Bispo de n,utrii,, pàra seu futuro. Um .c;t• Pela Influência que tinha sobre 

Campos Belo sawent.o .mi1ito vantajpso, que llle o Cardeàl Olhão de· Augsilurg:.; .e 
·f Antonio, Al'cebispo de Ofereceu, ,redr.o não aceitou, .Pº_l".- 0 rei .F,e1·nandO, .toi:riO·µ~e· .i.8a:lt· 

Horizonte, de ··Flort·a- .que .s:eu ideal era dedicar-se ao zavel .uma forte reslstencia coJ1.-· t J oaquiiu, Arcebispo . . 
serviço de Deus e retirar-se com- tra a polit!ca fra~a, .indec.1.s.a ,e 

nopoHs · c1 N id de · - · 
'Í' Antonio, Arcebispo de Belém pletam,ente do mun o. a a con.cll!adara, que outro r.!>sultado 

do Pará .de· vii>te .\> um anos tez o voto de não tinha; sinão o fortalecltn•·n· 
t Emmanuel, Arcebispo de Goiaz c,a,atld.,de · per_Dúua. to d.a "confissão Augustana•·, a 
t ,Serai>him, Arcebispo · de Dia- A .fama de que go2>ava o ceie- quat P<êldro jocosamente denomi-

mantina bre .dlso!pulo d.e :,;anto Ignaclo de na,,a a "con{us~o Au.gustan.a'". 
t J\Ioysés; Arcebispo de Paraíba Loyola, Padre P.t:1dro J!'al,er, atraiu -Neste ·.sentido frabalhou 'como pr,e
·r J~usebio, Arcebispo de Curitiba tamb.ém a Pedro Ca.nisio, qu~ se ga,dor em· Ratisbona, combet.e)l o 
t Carlos, Arcebispo de São Luiz dirigiu a :Mogunci_a, onde fez os plano elas discussqes r,eli.glos.as 

do Maranhão exerci cios .espirituais, so.b .a dlre- uom os protestaíttes · .e resp.ondeu 
t João, Bispo de Montes Claros ção deste .sabi.o. s_acerdote. · O re_- com muúa vànt_a.g!Ím .. a, !lielancÍl• 
t Alberto, Bispo do ·Rib.eirão suita.do dest.e retiro !oi qu.e P~.- ton na ·worms, .na ci.dàde' de d,es-

Preto cobrfrÍdo desaplêdadaniente á ét
t Hermeto, Bispo de Uru-

guaiana 
de ,Aracajú José, Bispo 

Francisco, Bispo de Gam-
pinas -

t Luiz, Bispo de São Luii Ca-
ceres 

t José, Bispo de Sobral 
t Octa vio, ·B_ispo de · Pous9 Al11~ 

gre 
Jonas, Bispo de Penedo 

I Antonio, Uispo de As.sis 

t 
t 

t José, Bispo de Bragança 
Ricardo, Bispo <je N azarê 
Ranulpho, Bispo d~ Çuaxup.ê 

t i1anocl, Bispo de A~errado 
t Joaquim, Bispo de Pelota1-
t ,José, Bispo c:l,e Niteroi 
t Se~erino; Bispo · de Piauí 
t Justino, Bispo · ® · Juiz d.e 

Fóra --
t ,José, Bispo de Sorocab.a 
t Innocencio, Bispo· de ·campa

nha 
t 
t 
t 

t 

·;· 

Carlos, Bispo de Botucatú 
Basílio, Bispo de Manáus 
Henrique, Bispo de Cafelandia 
André,· Bispo de Taubaté · 
Jtivencio, Bispo de Caetit.é 
lªernarido, Bispo de Jacarézi-
nho · · 
Adalberto, Bispo de .Pesqueira 
Eduardo, Bispo de Ihêoe 
Pio, Bispo de Joi'nville · 
~farcolino, Bispo de Natal 
Luiz, Bispo de Uberaba 
Daniel, Bispo· de Lages 
Alltonio, Bispo de 1i' o n ta 
Grossa 

t Lafayette, Blspo de Rio .Preto 
Antonio, Bi.llpo d.e S11.nt;1 Ma-t 
ria l 

.t ·1;'rancisco, .1,lispo de Crato 
t Luiz, Bispo d.e E.spirit.o .San.to 
t Idilio, Bispo de Petrol.in!'I ·. 
t Vicente, Bispo de Corumbá 
t Gastão, Bispi> C(\adjutor· ~o 

A rc.ebispo de São Carlos 
t 
t 
t 
t 
t 
t 

t 
t 

t 

João, Bispo ,d,e -Cajazeiras 
Rodolpho, Bis.po da Barra 
.José, Bispo de .Caxi;i.s · 
.Jayme. j3i$po de 'Mossoró 
Hugo, Bispo de llo111íim 
Aláno, Bispo de Porto .N .. -
chmal · · · 
~màndo, Prelado de San.t.arém 
Prospero, Prelado de S. Pere~ 
grino La.tioso ·· ' · 
[nnocendo, · Prelado de Bom 
.Jesu~ ele Gurgueia 

·i 

t 
(1-

Emiliano, Frei.ado de S. José 
de Grajaú 
Henrique, Prelado de Juru,á 
Candido, Prelado de Vàcaria 
Monsenhor . ·.clemente Miiller, 

Vigário Capitular d.e Barra 
do Pirai · · 

Monsenhor Aristides Rocha, 
· Vigá:rio Capitular de Cara· 

tinga 
Monsenhor Antonio 
· Vigario Capitular 

lença 

Saforno,' 
de Va-

-Monsenhor José de Anchiet.a 
Callou, Vigario C;ipitular 
dé Garanhuns 

· .Monsenhor· Pedro -Massa, Ad
ministrador Apostolíco de 
Rio .N.egro e ·Porto .Velh.o 

Mohi!enh.or -J.oã.o Baptista Co11-
turon, Administrador Apos
tôliéo de· Registro .de Ar.a· 
guaia - · · · · · 

!,foitsénhor Francisco M. Ri
ch~rd, Administrador APo.s-
tólico de Gtiamá · · 

Mqm;enhor. Élyseu Van De 
· .. Weyer; Adminiitrador Apos-

tólic.o de · Pa~acàtú · 
Mo.nsenhor· Franéisco· Rey, Ad
. .ministrador · Apóstólico. · 'de 

Guajará Mirin1 · 
Frei - G!ifmahó · Yega, Adminis
. trai:for ;\postóliéo de Sant', 

· A~à .de· Jatai · , 
Frei Gregório Alonzo, Admi-

nisti.ador. Apostolico ~e 
Mitajó . . . .. 

Mo.ns.enhor João Baptista ·Du 
Dr ê.n eu f; Administrador 
Apm,tolico .de· Diamantino 

Frei lgnàcio Martinez, Admi
nlstràdor Apóstolico ~e La-
brea · · · - · · 

Monsenhor Clement Geiger, 
- Administràdor Apostolico de 

Xingú 
Frei Evangelista de Ceialonia, 

Prefeito Apostolico tle Alto 
Solimões 

Monsenhor Migu!ll Alfredo Ba
. rat, .Prefeito · Apostolicll de 
Tefé . -

D. Lourenço Zeller, Adm!nis· 
trador Apostoliéo de Rio 
Branco 

são interna~ qlle retri;i,Vâ ·no é3.l;U.po 
·ruterano. · Os estados· catõiióos 
rean(marnm-se e readq,uirlram no
va tor11a na lu t.a cóntr.a as agre.s
sões do pr.otestantismo. No ·ano 
·de Ü57 turidou um Coleglo em Co
lonla; vlsltou. ··stràsburgÔ, Fri
burgo, a Bav\er.a e em :1553 .to
·moit parte na eleição d'.um novo 
Superior geral da Ordem. A 
Companhia de Jésus contava 11!1· 
quéla ocasião 1,000 membros, dl.s
t.i'ibuidos em nove p,·ovinclas.-. 

Em companhla de Nunc!o Apos
tollco, Camilo Mentuat, foi a; Po
lonla, onde, ·com .bom resqlt_a,do, 
defendeu os ln teresses da Igreja 
catolica. Outra. vez lhe foi re
clamada a prosenca .na Alemanlta, 
quando se . realizou a . dletá. de 
Augsburgo. Em· . umá s.ér!é ile 
sermões. defendeu a doufrin.a da 
Iiçreja sobre' as .. lndulg~ncías, e 
conseguiu que muitolÍ protestan
.tes se con.vertessem a.o catoHÓtsmo .. Quando se reàbriràm as 
sesEões do Concilio de Trento, 
Pedro Cánislo recebeu eonvHe ·ra· 
ra nelas tomar· parte e foi d.avido 
â. sua _grande h.ll,bil idade; que · o 
Concilio. teve umà conclusãô sa
tistatorla. Em vi,,ens, ,Qu,a ;tin
cla fez ao Tirol a Baviera, fun
dou colegios em insbruck e bll
Jíngen. E.rri 1565 inorreu -o ··isu
petior Geral; p; · Layn.ez, Pedro 
Canisio ·tomou · parte no ca.pftulo 
geral, que elegêu lfranciscó ·~or
gia para sucessor. Nomeado:> Vi
sitadÓr · das prov!nclas imtrlacas 
e alemã, e encarregado de ínÍs
_sões Importantes pelo São J;,>I<? V, 
Canlsio outra vez· · · péréorreu- a 
Austrla, o Sul d;t Alemanha e os 
Paises· Baixos .. É' .admlravel. vêr 
como Pedro Canislo; ·no melo de 
tantos tra.balhÓs, • teve tempo Da• 
ra. escrever liVl'OS teologlcos, 
apalogeticos e asceticos. homlh
ticos ecatecheticos, e todos 
dão testemunho do .seu grànde 
preparo e profunda santidade: 
lima congestão cerebraf oó.nde
nou-o a .uma lnaetividade de 
6 anos. Deus, porém, permitiu 
que recuperasse a saüde, por al-

Àdoeceu ·nova,,-,ente e entregou· a 

São Pau10, 22 de Abril de r945 

na Co1hpanhla de Jesus. Estima· 
do pelas Papa.s do 1;e1,1 tempo e 
pelos ·contemporaneos, Santo !gna
olo, Francisco Borgla, Pltilippe 
Neri, Carlos Borromeu, Francisco 
de Salles e Estanisláo Kostka, 
gozava Pedro canislo da confian
ça ilimitada do povo catolico, que 
nele venerava. um graride Santo ·e 
Tha.umaturgo. Gregorlo XVI ·bea
tificou-o, em 1843. Pio XI, no 
santo ano de Jubileu de 1925, o 
inscreveu entre os santos cano
nizados · e · entre os Doutores da 
Igreja e de·signou o dia 27 de 

'.Abrll para a celebraçã.o da festa, 
em Jogar do dia natalic!o ou da 

·morte, que to! 25 de Dezembro. 

28 DE ABRIL 

SS. Didimo · e Teodora 
Eustracio :·f'roculo, Prefeito im

perial de .Alexandria, citou pe
·rante seu frlbunal '1.'heodor,i, de 
·quem· ouvira dizer que era ·e.ris .. 
tã. HQua profissão tendes?" per .. 

,guntou - Eustracio Proculo: "Sou 
cristã", foi a resposta. 1'Q uero 
saber si sois liberta ou escra. 
va?" - A resposta foi a mesma: 
"Seu cristã; Cristo, que do éêo 
,~eiu a. est3. terra, Ubertou.tne; 

. além d'isto, sou · filha de quem 
nome tem." Do g.overnador ·da 
cidade o Prefeito então soube que 
'rheodora era filha de famllla im

. portante do Jogar. Dirigindo-se 
novamente à joven, o Prefeito 
perguntou: "Si e sois · de origem 
nobre, porque não vos casais'!" 
- Tlteodora: "Não me caso para 
agradar mais a. Jesus Cristo, 
que pela sua Incarnação me sal
vou da morte eterna. n·eie es
pero que, ficanclo-lhe fiel no seu 

. .serviço, me conservará no esta.d.o 
de virgindade, sem mancha que a 
deslustre." - ºOs in1peradores 
e.>;.igem das donzelas qu~ se · e1n
preguen1 no servi<._;o das divinda
des ou se entreguen1 ao culto da 
deu$a VenuB." - '1,heodora: ".Pe
lo que vejo, ignorais que Deus 
julga. o homem pela lnten~ão que 
l11e move os atos. Si eu ficar 'fir-
1l1e ·na n1inha resolução ·de con
servar pura minha alma, culpa 
nenhu1na terei, embora me quei ... 
ram violen tà.r.,. - O ·Pr.êfeito: 
"Vossa nobreza., ~cm como vossa 
formosura, insp1ra.r~1n-1ne co1n
pa.ixã~. • Si, porétn. por1n$.necer
des na vossa desobediência., de na
da vos servirá esta minha com
paixio. Juro pelos deus,es: ou 
vos decidireis a prestar hon1e.11a
gens ãs nossas dl vlndades ou ·se
reis a vergonha da vossa fami
lia e objeto de des11rezo da gen
te honesta e limpa. Quanto 
n1ais o Prefeito insistia corn su-
gês.tõe,s e ameaças, tantc, mais re .. 
siatencl"' lhe fazia. Theodora, l!'i· 
nalmente esta llte disse: "Que 
çulpa terei de vossa cru'etdade, s1 
quherdes cort.ar-me as mãos; ·os 
pés e a cabeç.a? A responsablll
dade do crime não será toda in
teira de quem o· praticar? Pelo 
voto de virgindade ~stou unida a 
Deus; meu'·· corvo e n1inha al1na 
pertence1n-lhe. Em suas 1nâos 
me recomendo. Ele saberã defen
der bem 1ninha fé e minha vir .. 
tude. - o Prefeito: ºLe1nbra.e
vos <la. vossa nol:>re procedeucia e 
não deshon'reis vossa fa1nilia. 
manchando-lhe o nome _com a no
doa indelevel da vergonha" .,...· 
Theodora: "Jesus Cri:sto ê .a \l!lica 
fonte da tioíu:à v~r<:ladelra. Pe
le minh'alma recebe ,a. formosura; 
êle · é poderoso l)a.ra . llvrar .. a 
pomba das . garras .de feroz ave 
de' raplua.."· - O Prefeito: "h;s
tãs ohcecad.al Que loucura a vos
sa de põrdes vci~sa · connan<,:à. num 
li.omem crucifica.do! Q11e razão 
ppd~reis ter .e1n SUPÕJ' .e .espeta< 
que, utníl, .vez que. esteJais no lo
gar da deshonra, êle venha <ie
fender· vos_s.a .c_a.stidade?~' - '~'h_eo ... 
dora: "l'ois. eu creio .e .crJ>iO fir• 
meÍnt!lte c1ue Jes_us .Cristo, que 
sofreu sob Poncio Pilatos, me 11-
vrai;-á das n1ãOs d~aqueJes que 
ju~a.1:am _a nÚnha p_êr4i«.àÔ · e , vn·a 
em defeza da miult.a virtttde, Julga 
,6.s mesmo: si d'êle me posso se
parar:, - O Prefeito: "Éncur
\tinos ,as _t,azõ~·s; i,_a.1:_a c1_4e tel· IJ __ a. 
êt~11.Cià. _ailld,a. -~in · _uµl_a l?~rtl~Jaz, 
co~O~ vós sÕ1s. Si ·per1n_anece<l0s 
na vossa teimosia. não terei mais 
Outra···consict·e·ra~fo cori1 vossa peS
sõa, sinã.O . a que teria para COlll 

a ultima e~cra'va. ;, - 'l'heoctora; 
111'-iinha. ahna está entr.es-ue ao 
Í>oder de Deus." .'""' o .Prefeito, 
".\pliquem-llte u1nas bof~tadas, 
para · v~rmos si se decide .!!, ,ar
p&r· ess.as tollces e prestar non-
1·as aos deuses." Theodora: "J!or 
Jesus ·cristo, qu.e é meu protetor, 
nunca. quein1ar.eJ incenso _aos cie .. 
mo.niQs, - nunca· o3 ;i,do1·are1 • ., O 
Preéelto: . "Vé>s me ob-rigastes a 
.a tratar-vos, d'es't.a '1lanelra;' le
v.areis a vossa. coiltumacia a provQ
cà.r-n18 outras Violenc~aS?,. ~ 
Tll,eodo.ra: l'Contuma.cia nenhuma; 
o i:.oin senso taz-nié .a,ciora.r o veus 

'vivo. ó ·que ·vós co.nsid.erals ver
gonha, ll.ar,;,, mlm ê ,uma, fonte de 
'honra eterna.,,· ,- o· . .!.'refeito: 
"!.lasta, está eicgot~da !L mln.ha pa
ciência. Seriá !altar A ob.e• 
dli!encia, que devo. ao '1mper;i
_(lor, .si ·.qui_Ze-sse deixar tinpu~~{ - ~~r 
mais uin ·minuto ·,vossa r.ebeldia." 
'"°' Theodora: "Recefo ·:cair em· de• 
'sagrado ,,:· úm ~omem: co'mo en
tão p·odercl iniputar-me 'como um 
crhne, si .temo de.:sagi:a-dar aO 8u .. 
ptenio Senhor do ceo e da. te1·ra ?" 
- O Prefeito: "Ainda vos a,t.e· 
veis ·ª despre~ar as ordens . do 
lmperador e · abusar d;,, mlnh~ 
paciência? DÓu:vos wals três 
.dias, para deliberardes··~ _que p_re
t;,ndeis· Jazer'. Pass11,d9 ést, pra• 
zo .e· não qu,erendo sujeitar-vos, 
sereis leva.d!' · p_a.ra ·,., <;a..sa d.a 
de.shonra. . Assim estal,eléc~·r.,mos 
um exen1plo, para q UI) todas s,al
bam que lmpunementJ> ni1igue1n se 
opõe Ji.s ordens imperiàÜi.'' -
Theodor;i.: "Não mudarei de r.e
solução. D.eus saberá d.efend;,r-
me. l!'azei, pois, o · que · vos 1 
aprouver. Como me éoncedels 
tres dias de .prazo, peco,vos que 
seja respeitada a minha honra, 
emquanto não t}verdes _lavraçlo a 
vossa sentença.l -:- O Pretelto: 
J!J' Üm · pedido juat,o que · fazeis. 
Ordeno, pois, que l'heodora seJa 
posta sob guarda, durante esú1s 
tres · dias e que ninguem ·se ;i.tre· 
va a molesta~la. o.rd.,no que .te

.nha um tratamento digno 'de sua 
posição". · · · · ·· · · 

Decorrido o prazc de tres dias, 
Theodora ·foi 110,·amcute · conduzi· 
da ·ao tribunal do· Prn(eito_. Como 
ne.m ~ste, nem 'l hcodora retiras
sem uma s6 palavra· do quo a.Ít· 
tea haviam talado, o Prefeito con
denou a donzela á pena que lhe 
am.eacara e ordenou que 1wediata· 

mente fosso leva.da para a casa 
da cleshonra. Antes de nela pôr 
os pés, 'I'heodora levà~tou os 
ao :céo e disse: "Deus onipotente, 
Pai de Nosso Senhor Jesus Cris· 
to, vinde e1n auxilio de vossa 
serva e ·livrai-a do logar da ver .. 
gonha. Vôs, que lib.ertastes do 
carcére a São Pedro, sem que ll1e 
fôsse feita uma. JnJurfa, dignai
vos de tomar a vós a defeza de 
minha castidade, para fodos eonhe• 
çam que sou vossa .. ., 

Rodelada · de muita sente, pare. 
ela 'l'heodora a ovel'ha no melo 
doa lobos. Olhares· cubicosos, 
profanadores, impertinentes e 
sacrílegos não deixaram em dtl• 
vida do que a esperaria, 110 melo 
a que se achà,•a. transportada d.e 
um momento para outro. Mae 
Jesus, o divino Espos·o, a quem 
confiara sua virtude, tomou a d8· 
feza da espõsaJ -servindO..-Se d'um 
joven cristão, de nome D!dymo, 
que em Alexandria vivia. Sa
bendo a triste sorte de 'J'heodo· 
ra, cheio de entusiasmo pela cau
sa de Deus, resolveu salvar a. 
donzela, custasse o que custasse. 
Embora não fôsse soldado, de 
soldado vestiu-se, e foi pitrit o lo• 
gar onde se a.chava. Theodora. 
Esta, ao vê-lo, ...Íeixou-se tomar de 
um grande . mêdo, julgando ter 
chegado o momento da humilha.• 
ção. Este medo chegou ao au• 
ge, quando o jovem se aproxl• 
mou da martir. ·'Não temas, -mi• 
nha irmã em Jesus Cristo; não 
sou eu o que julgas que seja, 
Sou teu i'rmão en1 Jesus Cristo .. 
Disfarcei-me para. livrar-te e ti• 
rar-t.e d'este lugar. Troquemos 
as vestes. Vestirei as tuas para 
t=;nvergares o uniforme. Assim 
salrá.s e ficarei ern teu lugar."' 
Theodora aceitou o conselho, ves
tiu-se de soldado e, sem ser eo• 
nheclda., saiu, agradecendo a. Deus 
por essa salvação extraordinaria. 

Não pasou muito tempo, que 
um homem atrevido entrou 110 

quar:to, onde todos julgavam que 
'l'heodo.ra estivesse. Grande foi• 
lhe a surpresa, não encontrando 
esta, co1no e~pe1~ava, n1a.s um jo• 
vem. Didymo eontou-llre o 4110 · 
tinha acontecido e o caso tornou
se p(tblico, chegando a.os ouvidos 
do Prefetio. Dl(l.ymo foi citado 
perante a autoridade e suJ,.lto a 
um minucioso inquerito. Intima• 
do a fa>.er deciarll.çôes ·sobre o 
paradeiro de Theodoi'a, disse: 
"Não sei onde se acha. Sei que 
é uma santa. serva de D·eus, e 
que foi Jesus Cristo que tomou 
a si a clefc:zo;a de sua virtude." -
O Prefeito: "Qual ê teu estado':!" 
- Didymo: "Sou cristão e uvrê 
por Jesus Cristo." - O Prefeito: 
"Este homem merece duplo cas
tigo pelo" seu atrevlmontof -
Didymo: "Eu te peço: cumpre 
fielmente as ·orden·s de teu se
nhor." - O Prefeito: "Pelos deu• 
ses, hs de sofrer o que. merecest 
si não os adorares, A obediência 
é .. o único meio de alcançares t> 
perdão do crime, que come.-
teste. 11 - Didy1110.: "Jâ. tens a. 
prova de eu não te1ner o 1nar.ü
rio. Duas coisas prqpuz-n1e o 
realizei: de.tendi a honra de um.a 
donzela e dei PHblicamente hoitra 
a D.cus, a quen1 adoro. Sejam 
quais forem o~ rnartirios. que. de .. 
cretares. contra n1iln. c:0111 a gra .. 
ca de Deus, espero pode-los ven
cer. ·A morte m,ais dolorosa não 
1ne fará sacrificar aos deuses.'' 
- O Prefeito: "Ordeno, pois, que 
te seja cortada a c;,.beça e teu 
corpo quei1na.do . ., Didyn10: 
"Bemdito seja Deus, Pai de No~
so Senhor Jestts Cristo, que tez 
.con!.orme de~ejei: salvou Theodo
ra ,e. conce.deu-me um.a· dupla .co• 
rõa.-'' 

De acordo com a orclem do Pre
feito, Dldymo foi decapitado e o 
corpo foi reduzido á cinza. 

Santo Ambros'io. re1qtandb a vi
da de Santa Thcodora. diz que 
'l~heorlora, tendo conhechnento da 
condena<;ão de Didymo. co1npa
receu no Jogar do suplicio e ofe
recet1-se para morrer e.1n lugar 
d'cle. 

··Foste fiador de n1inha vi·rtu.de, 
disse-lhe Teodora, mas não àe 
minha vida. .l]Jmquanto n1inha 
vlrgin<lade estava em periso de 
.s.er profanada, consenti no teu sa
crificio. Como se trata, porénl, 
da vida, a vida posso, da-la é Jus
to que a dê, porque por minha 
causa foi que te condenaran1 á. 
mo,;Le. Minha fuga d.etern;tl\lOJl 
tua morte. Não fugi 1,ara .não 
morrer. mas pa.ra salvar minha. 
honra. Esta está a salvo. Meµ 
corpo pôde morrer por Jesus. Si 

~ me roubardes a corôa do n,.artlrio, 
não vejo em ti meu salvador, pola 
n1e enganaste_•• 

De ràto receberam os dois o que 
tanto almejavam: a corôa do mar
tírio. Ambos· foram decapltad.os 
ein Alexandria, no ano de 30.i, 
quando Dioc.leciano era imperador. 
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São Paulo, 22 de Abril de 1945 tEGIONARIO 

EVANGELHO 

HA HOMENS MAUS 
1 

de todos porque 6 o estandarte da 
Igreja". 

As condi~;ões dcter1ninadas J)ara 
as alianç-as foram depois mais 
precisamente expostas pela S. C. 

ftOftllEGIO COftDl~J\AftlAl'IO Notas Missionárias 

TERCEIRO DO!UINGO DEPOIS DA. PASCOA 

Silo· João, XVI, 1~:J 

do Concil!o em carta ao Em. Car
deal Licnart, de Lille1 e exigen1 
que a alianç,a seja efê1nera. e pa
ra fim bem determinado; e onde 

l 
se torne ilnposivel u, constituição 
de sindicatos só de ca.tolicos, de

, vem os Srs. Bispos providenciar 
' a que, ao lado da associação pu-

ra111ente econômica. haja unt ou .. 
tra associação religiosa que te
nha. p~1· objeto preservar os ca.to .. 
licos, filiados a a~sociaçâo neutra, 
contra os Derigos da Fé, 

Els, pois que a San ta Sé, longe 
de achar apostollca esta. união de 
catolicos e não catolicos,. acha-a 
heretizante. 

I - O dever da; gratidão e a con
sagração: l?or ocasião da solene Con
sagração de l?ortuga.l a.o Imaculado 
Coração de Maria realizada· em Fati
ma no dia 13 de maio de 1931, com 
o maximo esplendor, Sua Emi11encla 
Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, 
Cardeal Patriarca de Lisboa proferiu 
uma vibrante e comovedora alocução 
alusiva ao ato, da qual destacamos 
e arquivamos neste l<'!orileglo Cordi
ma.ria.no, as seguintes passagens: 
" Os Bispos de Portugal, os vossos 
Pastores, reuniram-se hoje aqui para 
agradecer a Nossa Senhora de Fati
ma a visita que se dignou fazer a 
nossa terra. Para que seja completa 
esta cerimonia. de ação de graçw;, 
eles vão consagrar os seus trabalhos 
e os déstinos de Portugal ao Coração 
Imaculado de Maria". (Cfr. "Novos 
Esplendores de Fatima", cap. XXVI, 
pag. 267). 

O Coração de Maria e a 
Consagração através da 
palavra dos Príncipes da 
Igreja e de alguns Sobe· 

ranos Pontifices 

e virginal Coração de Maria. São 
duas devoções que se enlaçam e 
completam; se confundem e inte
gram. Uma vem da outra como o 
ral.o vêm do sol; como o regato é 
filho da fonte e traz a mesma linfa 
cristalina. 

A devoção, pois, ao Imaculado Co
ração de Maria é uma grata conse
quencia da devoção ao Coração de 
Jesus e nos mostra todo o poder sem 
limites, o prestigio sem restrições, a 
força sem desfalccimen tos, a nobre
za sem igual e a dignidade, sem par 
de Maria Santlssimà". (Da "Hora. 
cato!ica", na Radio Sociedade da 
Bahia, em 19. de janeiro de 1945) • 

Astros dnin 11iesmo cén: 

N.qquele tentpo, ,usse· Jesus aos fíeus driMcfpulos: Daqui a um pon
co não me vereis, e passando aluda um pouco de ten1vo tornn
reJM a ver-me. porquo vou a n1eu Pai. Então dlsPJera111 alguns dot-1 
seu!!I dtseipu)os entre eh qÚe quer Ele dizer-nos - daqui a un1 pou ... 
co uAo n1e verei~ 1nal~, e pasttando nuds uni pouco de ten11to, torun.
rcfs a ve-r .. nH~ poz-que vou a n1e-u Pai? Dtztan,, pote, Que Yig-nUica 
este - daqui a pouco ten1pu't - N-ilio- 1ulbemoM o que Ele quer di
zer. Vendo Je11ua, que eles querhun lnterrogá.-lo,, dirnte ... Jhes; Pergun
tais uns ao• outros o que qub eu lf'ignlflca:r dli:eíuto-vos1 DaquJ a 
pouco. teritpó não n1e vereia utaf• e p~~11undo alnda um pouco de 
teiupo tornnreb; a ver--n1e. E1u ~erdade vos digo que htn-·ci• de 
chorar e g.emer, e o mundo se há de alegrar: estarei.8 ent trlH
tel',a., Jnaa a Vo!i&a tristeza 11e há de conTerter em dao·. A uuJ1her 
qunúdo- dá a fuz, ten1 trlisteaa, por(J.ue é chegada q sua ltorn; 1nal'I 
de(ió-Hi que deu á luz o tJlhn., jâ nãp se lemhrn. do seu ao1rin1ento 
pela alegria que sente de ter um J1omem o mundo, Attsim vd11 tain
belll tendes agora trlMteza. nu:u& eu voH tornarei a· ver, e vosso co
::tà(!AO .se há de alegrar.- e a vos:wa nfea,;rfa ningut~nt vo-la poderá ti-

E' tambem muito slgn!f!catlvo 
o que o mesn10 Pontifice Pio X 
escreveu ao presidente das asso-

1 

ciaç:õcs cconõnlica6-socials na ltá-· 
lia, Conde !lfe.dolago Alban!, (]Uan
do a confedera<;-ão, c0m o fim de 
ampliar seu ambito de ação, pre-

II - A consagrrv;ao ao cora.ção de 
Ma ria, complemento da consa.gração 
a.o Coraçao de Jesus: "A Consagra
ção ao Coração Imaculado de Maria 
é o complemento da Consagração na
cional ao Sagrado Coração de Jesus 
feita pelo Episcopado Português. A 
Consagração que de Portugal inteiro 
os Pastores aqui reunidos, vão fazer, 
é um complemento da. Consagração 
que ha tres anos fizeram ao Coração 
Santlssimo de Jesus. Nossa Senho
ra descendo a Fatiota, fez dela como 
que a nossa Belém portuguesa. Fa
tima tornou-se um Santuario nacio
nal donde Ela repete a todos nós: 

implicantes, gritando-lhe: "Salva
nos, Senhor, que perecemos!" l!,'r
guei-as conosco, Virgem .Sacerdote. 
pois que elas são onipotentes sobre o 
Coração misericordioso de Det1s a 
Quem Vós oferecestes a Hostia pura 
que dá ao Altíssimo toda a honra e 
toda a gloria: afim de que se não 
perca para nós o Sangue de Vo:;s:) 
Filho e as vossas lagrimas". (Car-

. deal Cerejeira. Cfr. "Novos Esplen
dores de Fatima", pag. 269). 

"Os Corações de J eslL5 e de Ma
ria, são, à, luz da 'I'eologla catollca, 
como complemento um do outro, 
como astros dUill mesmo Céu e vl
~imas dum mesmo altar; como ro
das dum mesmo carro, e taboas 
duma mesma lei; como escudos dum 
mesmo palacio, como harpas dum 
mesmo coral de suavíssimos acordes 
e celestes harmonias". - Filocardio. rar. tendia não se apresentar como ni-

COMEN'l'ARlO tidamente catolica. Disse o Pnn-

''Qui pie vo1unt Yiverc in Christo 
Jesu, per·secutlouem patieu.tur". 
Esta assei·ção do Apostolo é geral, 
de maneira que ninguem pode es .. 
car,ar á. regra do sofrimento, da 
contradição por parte dos munda· 
nos, des4e que, sinceramente que1 ... 
ra vlvc.r do acordo coin as normas 
e ma:,.:in1as de Nosso Senhor Jesus 
Crlato. Mais. O criterio que tem 
uma. pessoa. para saber que rea.l· 
mente vive de acordo com os San~ 
tos Evangelhos, aegundo Jesus 
Cristo, deve ser a oposição dos 
maus, dos mundanos, á. qual não 
raro se junta a lncompreenaão dos 
irmãos da Fé. .Do contré.rio seria 
falsa. a. generalização de s_ Paulo, 
quando, sem restritão neh.uma, 
a.firmou que aos bons, a.os t!éls 
seguidores de Nosso Senhor, o que 
a,guârda são as perseguições. 

Temos pol~. que de um lado as 
perseguições são penhor do cami
nho reto; e qs aleg1·1a·s·. são sinal d.e 
esp1ri~o mundano - ün1undus au
tem gaudeb!t". Não queira, por
tanto, o fiel estar isento de tribu ... 
lações, nem julgue que a pratica 
ào Ca.tolioismo lhe concede 111:tis 

paz; na vida, ou grangeta n1a1or 
numero de amigos. Não foi esta a 
promessa de Jesus Cristo. O Que 
o Divino Salvador veio trazer a.o 
mundo não foi a paz, mas a, espa
da.. Ele velo separar o pai do fl· 
lho, o filho dos pais, o Irmão do 
irmã.o, os genros dos sogros, <1tc. 
Engana-se, pois, e de1nonstra um 
espirito mundano. naturalista, 
qu,em pretende que a. Religião do 
Amor, que é o Catollcismo, seja 
uma Religião de pp.z e concôrd1a 
entre todos os homens. De fato, o 
Amor tende â un!ão, e por isso o 
Catolicismo tem virtude e força 
pata unir a todos os homens; e se 
se desenvolvesse entre homens 
isentos do toda. rnalicia, e de atra
tivos ruins, natu1·a1 ê insensiveJ
mente poria a paz e a concontia 
entre todos os individuas. Acon
tece, porem, que a paz e a concor
ciia.. não são bens esmaecJdos, sem 
tonalidade e cousas que se obtem 
por melo de uma resignação in
g!orla. Não; a paz e a concordia 
que sã.o frutos do Amor, ou seja 
da atividade mais intensa do 110-
mem e'ltno tal, exigem para. ~er 
verdadeiras uma, ativa concorrtn
cia de todas as lntellgênelas e de 
todas as vontades para abraça
rem a verdade e goza.L·em do bem 
real, Como o Catolicismo contem 
toda a. verdade e todo o bem. Ble 
ó natura.lmente uma Religião quo 
por virtude proprla conseguiria em 
circunstancias em que todos os ho
mons tossem retoe, a paz o a con
cordia tão desejada por todos e 
tão conforme cotn a natureza hu
mana.. .. 

1 • tifice que não podia aprovar os 
dade e o be1n, e por isso n1ovem i novos Estatutos. pois que não se 
.campainha contra os bdn3, que sàn I dcYe çsconder 0 carater catolico 
os seguidores,de Jesus Cristo. Por da. confedehi.•,;ão. fie ela assim 
isso, enga.nâ-se,. e de modo la1nen- conseguir seu intento, 101ivado se
ta.vel, n1ostra. não atender bem ás ja Deus; se ar.iresentandÓ-se como 
pa.la,vras do Divino Salvador, que:ri1 catolíca nào O conseguir, ela não 
pensa que a. divisão que há. entre deixará de fazer O bem que tem 

. os homens é simJ)'!es equivoco, que feito. 
todos s:l.o bem intencionados, que o . 
que há. entre eles é apenas falta Isto tratando.sn de ori;a,nrnações Fa3ei tudo que meu Filho vos disser. 

Mil.e de Deus, nós não recebemos a 
Jesus senão por seu lntermedio, se
'láo pelas suas mãos". (Cardeal Ce
rejeira - Cfr. "Novos Esplendores 
de Fatlma", cap. XXVI, pag. 267). 

<le form-açã.o que se corrige faeíJ-. econômicas. Muito mais g-rave é a 
mente, que elea 1nesn1os estão só a.! recomendação ti~ ~anta Sé, ~o se 
esoera. de uma. alma. boa que tenha·, tratar rle associa.ç:;ut'.S. com f1r~alt
a caridade do lhes abrir 05 olhos: dade 1noral ou edu('ac1ona.l. Ainda 
sobre os enganos ein que se en· 1 S. S. Pio X, na enciclica de 21 de 
contratn. Queni quer que leia a setern_bro de 1912 urge este ponto 
frase de São Paulo que encima ,•s- com estas palavras: "Se se tratar III - Como Euca.r!st!a sem véu: 
te coJnentario. ou O Evangelho ide associações riue se r.elucíonarn "O Coração de l\oia.ria e o Coração 
deste domingo, percebe como esta. füretn ou lmllrt'tam_ente c.om a Re· de Jesus es\ao tão unidos que o 
atitude e esta mentalidade é co:1-1 l1g1ão e a ~1oral, nao seria de mo- d'Ela é bem o reflexo do de Jesus. 
traria â doutrina Que se cantein do algum posRivel a.provar -se que Jesus vive no seu peito con10 Euca
numa e noutro. nos pa.ises ,teima m<"ncionados (rt;- rlstia sem vé~. E' pois. necess~r~? 

giúes crtlolicas, e 1.am bem em to- que quem quer 1r a Jesus va a Mana. , 

1 
elas ª. s outras rc-g.it)es) se propa- (Cardeal Cerejeir~. ~~r. 11 Novos Es
gassem e ra,·orecessem assoclaçües pi ndores de Fat1ma , pag. 267). 

* 
Não ê preciso salientar como a• l . l ., t·t ·a d c'ato 1 

pessoa que SE> entrega ao aposto- m stª"· l:j O " con.s '. UI a.s e . • 1v. - P~las m.ã~s m.a.terna!s de 
lado, e devem ser todos os católicos, hcos e nl!.o ?ªt.ol1co,. Com efe1ta, 1 iWarta: "Ja. que nao somos puros e 
precisa estar ele sobreaviso para. e pa1~a n_os prn1tarmos a este p~n- 1 sa1~to~, hostiasrs~ntas a oferecer ao 
ja.n1ais abandonar. na prática, os to, sao incontestavelmente ~ra~ es: P~1 Eterno, c~nf1amo .. nos nas suas 
principlos estabelecidos pelas .:::ia• os peri~·os a que a:;; _ .associaç;ucs I n1aos maternais, para .q_ue nos apre .. 
gradas Escrituras a rcs eito da d,,sta natureza oxp?oem .ºu po•, sente, nos lave e punflque no seu 
i:wsi(ião que os homens t;mam c<>rn dem certamente e,por a ,ntegr.1- sangu~, e, tornados hostla pura, san
relação ã Verdade. Isto tanto mais I rlade da Fé e a fiel ohstl'\'anc1a. a imaculada, nos a.prese'.1-te de 
q . P · 11 ã t I tó elas leis o preceitos da lgTeja Ca· novo a seu Filho, a quem e devida 
.u: or inç naç O na ura O ca · tolica". toda a honra, todo o louvor e toda 

l1c é confiante. Cousa al!ãs per- , a gloria por todos 05 séculos dos 
feitame.nte explicavel; acostumado E ai está. a Carta Apostol1oa. séculos". (Cardeal Cerejeira. Cfr. 
a ser sincero consigo mesmo, dese- contra .. Le Sillon", da qual boa "Novos Esplendores de Fatima.", pa.g, 
Jando ardente.tnente cunhi.::cer O parte constitui uma vecment-e ro- 267). 
ben1 par~ ama-lo e colocar-se ao futa~ão deste: ponl.o. 
seu serviço, é ele levado a julgar Els a pala·_.ra da ve1·dade. Não 
os outros hómens por si, e portan· nos iludamos cou1 apa.rato ·e.x.ter
to, a considéra•los ta1nbe1n bons no. Soframos paeienlemente a. pL·r ... 
no fundo, e a. achar que um sin1- scguiçúo dos m.r:..1.1$, e conlentemo
·Ples contacto com os n1esn1os, elu-1 nos com a paz e.la consciúncia. 
cidarla os equlvocos entre eles e os Esta •·ncmo toIIet nobts'', 
catolicos, e os converteria para a 
Igreja. Esta atitude como se vê 
não leva em ·conta a malicia do co• j 
raçã.o humano, e por isso aten
dendo á. palavra revelada. é con I r:o 7J 
a prudencia quê deve presidir tt 

qualquer obra apostõllca. 
No entanto. taJ atitude é mai:1 

frequente do que se penoa. No de
curso da história teve a lgreJa 
necessidade de Intervir com certa 
frequencla, para Pl'ecaver oo catõ· 
licos éontra estes erros. 

GeraJmen te é no campo econó • 
mico e social que ,aparecem movi
mentos de apostolado com base na.· 
Quola. visão falsa da. ·t"ealtdado .que 
apontamos neste comel'itarfo. 1:-:ião 
:nstHui~ões de proteção ás clas
ses opera.1:ias que julgam consç• 
g;,;ir grandes resultados apostóli
cos escondendo .sua qualidade de 
ca.tolicas, para. aasi m arta ir os 11 tí.v 
catolicos, e leva. .. Jo~ até a conver.
sAo; são lltstl tulcões sociais q uc 
pretendem uma colaboração de to
das as boas vontades num plano 
111ata largo de um crist.ianifimo 
n1ulto .ampllado, com a esperança 
de que o conta.cto dos elementos 
realmente caLolicos consiga absor
v~r os nAo catottcos. 

Nun1.a. sociedade em que não hou· 
,·esse mallcla no coraçf\o humal)o 
nada poderia haver de mais acon-. 
se lha ve1. Mas numa sociedade tra- · 
ballHlda. pelas ferças do mal a ser
v/ço do lnimi~o do Género Huma-

APARELHOS 
paraCIIÁcCAFÉ 
pioderoos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extiangeiros 
Pndem 10, ad11uirido1 
lambem em J() paga• 
mcnto! pefo '"/>lano Suave", 

V - A Consagração, ato de filia.! 
va.ssalagem de fé, amor e confiança· · 
"Os Pastores escolhidos por Vosso 
Filho para guardarem e apascenta
rem em Seu nome as ovelhas que Ele 
.. ,quiriu com o Seu sangue, nesta 
tel'ra de Sal).ta Ma.ria, cujo nome 
não se pode· pronunciar sem pronun-

1

. ciar o Vosso. vem hoje solenemente 
_<;onsagrar ... vo.s con10 os representan .. 
'cs ungidos e oficia.is dos seus reba
nl10s, a Nação Portuguesa ao Vosso 
Cornção Imaculado. num ato de fi
'al vassalagem de fé, amor e co11-
c nça, afim de que Vós, tomando-a 

de nossas mãos frageis nas Vossas, 
a defendais e guardeis como coisa 
propria vossa, fazendo que nela 
reine, vença e Impere Jesus, fora do 
qual não ha salvação". {Cardeal Ce
rejeira. Cfr. "Novos Esplendores de 
Fatima", Cap, XXVI, pag. 269). 

VI - A on!potencta de Ma.ria ~o
l>re o cora;çlio · d.e Detts: "Nós, os 
Pontífices do no:sso povo, sentimos 
ru:;ir em ton10 a procela tcmerosn, 
que ameaça dispersar e perder o re
banho fiel dos que vos bendizem por 
serdes a Mãe de Jesus, e aflitos er
guemos para o Vosso Filho as mãos 

comunhão Pascal das em-· 
pregadas domesticas 

Como nos anos anteriores, a Pia 
União das Filhas de Maria do Exter-

1 nato São José, promoverá no proximo 
' dia 27 do corrente, na Basílica de 
Siío Bento, a Comunhão Pascal das 
Empregadas Domesticas. 

VII - Nesta hora gravíssima: 
"Senhora cio Rosarlo, cujo Coração 
é a ·fiel imagem do Coração de Vos
so Filho, pois nele vivestes tão inti
ma e perfeitamente a vida de Jesus, 
que o Salvador brilha no vozso ·p~:t-; 

(A seguir) 

como uma Eu7arlstia.sem véus, csen- (ll - O Eminentíssimo Purpura
do certo que e por Vos que se chega do portugues invocando a Nossa 
a Jesus: Intercedei por Portugal, Se- , Senhora no ' Ato emocionante da 
nhoi·a. nesta ho.ra gravlsslma em. que consagração de Portugal ao Ima.
sopram do Oriente ventos funo:os culado Coràção de Maria, sob os 
que trazem gritos de morte con,rn, nie;gos e sugestivos títulos de - Se
Vosso Filho e a cultura fmidruü so- nhora do Rosario - Senhora das 
bre os seus ensm'.'mentos, aesvairan- Dores e Senhora do Carmo - vi
do ~ lntellgencias, pervertend0 us nha, certamente, relembrar o fato 
coraçoes e inflamando O mundü <·m I ocorrido na última Aparição de 13 
chamas de ~dl~ e de r7volta. :·.~~- de outubro de 1917 de ter-se mostra
corro dos cnstaos, rogai por _nos. · do a Rainha do Céu ás vistas arre
( Card ai Cerejeu:a. Da Oraçao-Dls- bat!l das das tres crianças videntes 
curso acima citaoa). debaixo dessas trés diferentes fases 

VIII - Nesta. hora .conturbada,: ou advocações, "como se nos quizes
" Senhora das Dores, CUJO Coraçao seis mostrar, esclarece o proprio 
foi trespassado por um gladio .de dor Cardeal, que é na imitaçã-0 dos mis
sofrendo nele todos os sofriment::>s de terios da vida de 'Jesus que o vosso 
Vosso Filho, afim de com o preço Rosario recorda, que nos tornare
de Seu sangue e das vossas lagmna, mos semelhantes a. Ele; e na com
obterdes mi3ericordia pa_ra nós e nos paixão da.s vossas Dores que apren
llvrades do fogo do inferno: Inter- deremas o horror ao pecado e o amor 
cedei por Portugal, Senhora, nest. á mortificaçf\o; e na oração e na pe
hora conturbada em que as vagas nitcncia da mistica montanha do 
imundas duma imoralidade já sem Carmo que nos ptirificaremos e ai
véus, que perdeu até a noção do pe- cançare!11os misericordia". 
cacto. pregando diante da Cruz ue 
Vosso Filho a reabilitação da carne, 
ameaça afogar no mundo o lirio da 
virtude que sai do Sangue eucaris
tlco de Jesus. Virgem poderosa, ro
gai por nós! " ( Cardeal Cerej ira -
Da Ooi-ação-Discurso acima citada). 

IX - Nesta hora torva de paixões 
e de incertezas: "Senhora do Car· 
mo, cujo Coração maternal não es
quece nenhum dos seus filhos e f.n
sela por os reunir a todos no P~·:ii-
so, mesmo os que nós já esquecemos, 
aliviando as alm~,s do Purgatorio. r,s
pecialmente as mais abandonad~.-.,: 
Intercede! por Portugal, Senho!·a, 
nesta hora torva de paixões. e de in· 
certezas em que até os bons correm 
risco de se perderem. Uni todos os 
portugueses na obediencia ao Vus:;o 
Pilho e no amor da Igreja e no Gtll· 
to da virtude e no resneito da o,·
dem e na caridade frátei'na. Raü:ha 
da Paz, rogai por nós!". ( Ca rdea! 
Cerejeira). (1). 

X - A grande cruzada do Cora,·ão. 
de Maria: "A Grande Cruzada ,iela 
devoção ao Imaculado Coração cic 
Maria é a obra da 1nisericordia dz 
Deilll em nosso século". - Pio IX. 

XI - Resumo maravilhoso de toda 
a vida cristã: "Eu desejaria, ,;a de 
mim dependesse, refundir todas as 
a,;sociações religiosas na dos Sagra
dos Corações de Jesus e de Maria 
porque estes dois Sagrados Coraçõ3s 
são, junto com a Eucaristia, o resu
mo maravilhoso de toda a vida 
cristã". - Bento XV. 

XII - O Coração de Maria e a 
cátedra de Pedro; "Sim, pelo Cora
ção de Maria a Cr!stanclade sera 
conduzldá á Catedra àe Pedro". -
Leão XIII. 

XIII - O Coração de Maria e a 
Igreja: "Ô amor do Coração de Ma
ria é quem formou a Igreja, e esse 
me.smo amor 1naterna1 apresenta-se 
através dos séculos e desabrocha em· 
novas florações de ternura". -
Pio X, 

O leitor poderá ver uma explica
ç.iio mais detalhada deste ponto re
lacionado com a historia das Apa
r.i.ções de J<'atima, no livro "Novos 
Esplendoi'es de Fatima" ás paginas 
71, 71-78, 206-208, e 268, da ulti
ma edição de 1945. 

TRIUNFOS DO CORAÇÃO 
DE MAHiA EM MINAS 

Pe. Geraldo de Oliveira, C. M. F, 

O remate das Missões nas Capelas 
dos Bairros de Passos cuhninou com 
uma apoteose jamais vista em Pas
sos. Conduzida a bela imagem do Co
ração de ·Maria, na Capelinha, em um 
auto ricamente ornamentado e aber-
to, com lanternas e côro de cantoras, 
percorreu as principais ruas acompa
nhado de uma comitiva de mais 15 
autos, vindo do bairro dos "Coim· 
bras" a 1 quilo:metro do centro. 

Pelas 19 horas o cortejo solene en~ 
trava no e:p;3çoso largo frente á Ma~ 
triz. Mor.s. Me::i~ias, DD. Vigario e ou• 
tros Sacerdotes, com uma multidão 
imen~a, o aguardavam. Uma massa po~ 
pular considerada em mais de 4.000 
p.essoas se comprimia · cm frente á 
Matriz; após o sermão e>.-plicativo da
quela solenidade e o "Hino da Paz" 
ontro deliriOs de amor á meiga Vir
gem_ repetiram todos mãos postas 1 e 
em devoto sHencio a formula de Con
sagração, sendo entoado após o "Doce 
Coraç-âo de ~laria"; scg·rn apoteó:-.e 
ao Brnsil e a Minas, c;111tando o cõro 
acompanhado polo povo1 unissono, o 
Hino "Brasil de MariaH. Como res-
soava pelas avenidas, vales e serras: 
''Bradai brt:isileiros, que reine, 1v1aria, 
teu coração!" ••• 

Esta epoteóse final fol o compi:e
mento das parciais nos bairros: Penha, 
S. Fr3.ncisco, S. Benedito1 Cadeia e 
Coimbras nas missões 1á pregadas nos 
dias anteriores que foram consagrados 
ao Coração de :fylaria que foi levada 
tambem de bairro em bc'lirro em 
triunfos acompanhada até sua capeli
nha por belos cortejos de automoveis, 
recebida entre flores e vivas e canti~ 

NÃO RECUARAM UM Só PASSO 
Em todos os setores da Missão a 

Fé catolica soube manter-se superior. 
Os missionarios e os seus não fraque
jaram na Fé. Mesmo durante a guer
ra permaneceram firmes nos seus 
postos. Os poucos . que tiveram de re
patriar-se, fizeram-no somente por te
rem sido forçados a isto. Mesmo de
baixo de inumeraveis vóos aereos, 
através de cercos e de batalhas, en
tre fome e peste não deixaram os 
missionarias o seu campo de ação. 
Não cessaram de pregar a generosida
de e o sa.criflcio e viveram-nos entre 
tempestades e vlolencia.s. 

( Catholic Missions) 
RECUSAN1'O MISSIONARIOS 

E', um fato seri.sacion~l · que os Bis
pos se viram obrigadosfa escrever ao 
Supe1·ior Geral dos Padres Brancos: 
"V, Revma. nãci nos envie mais. 
missionarios, porque não temos mais 
possibilidades de lhes custear as via
gens e o sustento". Até t,;so devia 
acontecer na historia das missões! 

(K. Mission jahrbuch, SchW) 

VALE A PENA 
Conta o Pe. Frazle: "Um dia vie

ram 70 jovens de Mombona: "Mis
sionario. diziam eles, a nossa aldeia 
te chama para ensinar-nos o cami
nho de Deus''. - "Agora não posso 
ir convosco." - "Então manda-nos 
um catequista." - "Já mandei todos 
para outras aldeias, não tenho mais 
nenhum." - "Pensa então que que
remos voltar com as mãos vazias? 
700 homens querem ouvir a palavra de 
Deus. Se não queres ir conosco· ago
ra, esperamos aqui, moraremos de
baixo destas palmeiras." Dito e fei
to. Construiram umas choças e dis• 
tribuiram os "cargos".. Uns ficaram 
para repetir-me cada dia o mesmo 
pedido, os outros foram parn o rio 
procurar comida, Fique! firme duran
te 6 semanas, então cedi e fui com 
eles. Depois de três dias de marcha 
chegamos à aldeia. Milhares de pcs
roas vieram ao nosso encontro. To
dos bateram µalmas e gritaram sem 
cessar: "Aqui vem o medico de Deus, 
vinde dos matos e dos rios para que 
ele cure as vossa.s chagas e fortifi-
que as vossas almas". · 

(El jovem Misionero) 
A AUSTRALIA PREPARA 

A pedido do Exmo. Delegado ·Apos
tolico, de,;envolvem os missionarias 
expulsos ela Norn Guiné junto com 
os reforços recem-chegados, uma in
tensa propaganda missionaria em to
do o vasto contme.nte da Australia. 
A Congregação do Verbo Divino cons
truiu já um novo Juvenato para for
mar os futuros missionarios austra
liano~. 

(Ag, Mis. SVD) 

AS MISSÕES NA CHINA 

estabelecidas nos Estados Unidos, em 
1873, desde 1877 começaram a tra
balhar entre os negros da Georgia. 
Só neste Estado da Missão são ag~ 
ra em· numero de 26, dirigindo 4 es~ 
colas primarias, 2 colegios e um in
ternato, com um total de 1.092 alu
nos negros. 

(St. Augustin's Messenger) 
CONGREGAÇAO DE MISSIONA• 

RIAS !'.IEDICP.S 
A obra levada· a cabo pela Con

gregação de Míssion_arias Medicas 
Catolicas( Religiosas), e de 1mportan
' eia extraordinaria nas missões, prin
cipalmente no ·oriente, campo de 
suas atividades. E' conhecida a ter
rivel situação, no que toca às en
fermidades, de todas as regiões do 
Oriente e tambem as dificuldades que 
a mulher encontra em muitos paiscs 
orientais para ser assistida espiri
tual e corporalmeilte pelos Missio
narias. As Religiosas enfe1melras-me
cas resolveram o problema. Atual
mente a Congregação dirige varios 
hospitais, escolas de enfennagem, dis• 
i;,ensarios, etc. . 

(The Medical Missionary) 

BOM ACOLHIMENTO NA 
AUSTRALIA 

o Revmo. Pe. João Colfü SVD., 
por alguns anos exerceu a sua ati
vidade missionaria ua China, fazen
do tambem viagens pelos Estados 
Unidos em favor da Universidade 
Catolica de Pekim. Apresentou-se 
agora como voluntario pa.ra Nova 
Guiné. Chegando à Austmlla foi lo
go incumbido pelos Superiores de 
tornar conhecida as missões do Ver
bo Divino e o seu novo Seminario. 
"A Àustralla, diz ele, causou-me 
grandes surpresas; visite! escola~ e 
associações na procura de vocaçoes, 
e o acolllimento tem sido ate mais 
aÍ'avel do que por vezes experimen
tei nos Estados Unidos. 

(Agencia Missionaria SVD) 
DESAPARECEM MISSIONARIOS 

E MISSÕES 
Mons, Chow de Poatingfu escre

ve que de 33 estações missionarias, 
ficaram agora 2'Z sem missionarios 
desde 1939, sendo que estas na maior 
parte se acham destruída., ou ocupa
padas por partidos be1lge;-autes. Foi 
completamente arrasado até o ce
lebre santuario Noosa Senhora da 
China, ~m Tongll. 

( Kath. Jahrbuch d. Schweiz) 

DIFICULDADES NO SIAO 
A Sede Central das Missões em 

Paris Informa que a situação dos ca
tolicos na Tailandia (Sião) se tor
na bastante preca.ria. Usa-se de vio
Iencia contra os cristã.os, e em al
guns casos os catolicos estão proibi
dos de fazer reuniões de quaíquer es
pecíc. Atualmente só os budistas po
dem tomar parte em funções oficiaiF 

O catolicismo tem, feito Imensos . e ocupar cargos publicas. 
progressos na China. A religião ca- (Eco f',erafico) 
tolica levou os missionarios até as 
mais remotas províncias, e seu pres- CONGREGAÇÃO RELIGIOSA 
tigio, fundado em obras de caridade, PARA NAT1VOS 
cresce continuamente. os missiona- ' Em 31 de janeiro de 1943 se fun
rios catolicos tem ampla liberdàde dou em BasutoJandil, uma nova Con
nas suas pregaçóes e obras de apos- gregação religiosa indígena para ho
tolado, educs,,ã.0 e caridade. O ,iu- roens sob a direção dos missionarios 
mero de catolicos cresce a cada dia. Oblatas de Maria Imaculada. Rece
Os fieis. que ha menos de meio se- beu o nome de "Cristo Rei". 
culo, .não atingiam a cifra de meio (Nuestra Vida) 
milhão, passam lloJe de quatro mi- NENHUM CA'l'OLICO NO 
!hões. A Chi11a conta mais de 100 AF'GANISTÃO 
Bispos. 21 dos qui,,is nativos; 2150 

0 Afganistão não possue nem se
Sacerdotes nativos e 2100 missiona- quer uma missão nominal, um Sa
rios estrangeiros. O Clero chinês cerdote, um convertido. Oó unices 
nati,•o Cl'esce extraordinariamente e catolicos são alguns emopo,us que re-
0 apostolado missiona.rio. apesar da sldem 110 KRbouL A pupul3,ção ele 10 
guerra está. no seu apol'[eu. I~to ~e a 12 milhões apro:;imactamun,e, é 
deve, em grande parte. a dedicaçao inteira e alJertarnente muçi;lmana. 
com que os missionarios se tent em- lMens. do S. Coração ele Jesus) 
pcnllado na assistencia aos refugia- BIBLIOGRAF'lA MISSIONARIA 
dos. Naturalmente a guerra eaus?u . "No Deserto Polar" por Pedro 
grandes preJmzos: (:encenas de igie- Scotti n.o 675 das Lelturn;; catoll• 
jas e obras da m1ssao Jazei~ destnn- cas d; Dom Bosco, Nit,õroi, rua·San
das. O invasor ctetem em cal1:1P?S de ta Rosa, 257, Estz,do do Rio. 
concentraçao centen3:s_ de nuss'.ona- Sobre o fundo ele um breve mas 
nos catolrcos das Naç_oes Umct~. A intercs<ante esbnco historico das lu
reabilitaçM das nüssoes sacrificadas I tas ti:;menda; travndus para o dcs
iev'.'ra pelo . menos 25 .ou 30 an~~ cobrimento dos Polos, 0 autor . põe 
apos o termmo _do conflito .. Ai se .e cm relevo o trabalho e os sacrlf1c1os 
quanto as nussoes_ clunesa., necesSJ· dos "martires do trio'' como Pio X 
t~m . da colabora.çao mate na! e es- chamava os m issionarios do gelo 
pmtuai dos cMollcos de t.od? 0 mun- eterno. A (l.escrl(ita da vida e dos 
do :especialmente .das oraç.ofü e da costumes dos Tndios e Esquimos é 
caridade dos catol1cos. brasileiros. muito instrutiva. enquanto a narra-

(Fret Kao Se-Tschien O. F. M.) cáo das dificuldades missiona1ias mos
MISSIONARIAS DA IMACULADA Íra um hemismo que só o amor a 

CONCEIÇÃO Cristo e às almas pode produzir. Um 
As Religiosas Missionarias Fran- livro que agradará a todos. 

ciscanas da Imaculada Conceição, AGENClA MISSIONARIA S, 'I[. D. 

Vêm os ::iantos Evangelhos e as 
Epistolas de. São Paulo e 110s afir
mam o contrario. Oa Santos Bvan
gclhos, reproduzindo as palavras 
1nes.mas do Divino Salvador, e as 
Epistolas promulgando princípios 
,10 Divino Espirita Santo, tiram
nos qualquer ilusão a respeito de 
uma paz e urna concordic.J, entre to
dos os J,omens. Sempre entre os 
mortais haverá essa di~cordia Q.ue 
divide as pessoas cm dois grupo~ 
antagonlcos: os de Jesus Cristo, e 
os mundanos. Porque? 

no. nada n1ais pernicioso. l 
li)' o Santo Kadre Pio X. de san -

ta memori~, que, na alocução dt-) 
2? d€ rnaio de 1!)14 assin1 se ex· \ 
pdme: "])h:et cla..ra1nente que as' 
associai,::ôes nlixstas e as alian -
,as com não cato!lcos são per· 
mitidas sob condh;ões determi · 
1n:u].as1 n1as que as prédileções d[) 
Papa se dirigem ã.s uniões de ca
toiicoij que. banindo qualquer re$
peito l)umano e fecha.dos os ouvi
dos a lisonjas ou ameaças en1 
sentido contrarfo, :se agrupam em\ 
torno do estandarte que, por mais f 
combatido que seja, é o mais belo 1 

Em preparasão ~ esta grande soh,. 
nidade, strá realiz:ado 003 próximos 
dia• 24, 25 e 26 do corrente, um tri
<luo de cotifere-ncias. ás 20 horas. 
Após a conferencia eerá dac!a a ben• 
ção com o Sa-ntissimo Sacramento.· 

XIV - O Coração de Maria e o 
Reinado Sucíal de Jesus "De con
forml-dadc com as doutrina:; de São 
JoáÓ Eude3 e do Bemaventurado 
Montfort, o neinado social de Jesus 
Cris\o não terá sua plena 1 zalizaçào 
ou positiva efetivaçJ.o no mundo en
quanto não for precedido, acompa
nhado e seguido, do Reinado do lma
cuado Coração de Maria, cmno. no-lo cos. Tanta era a devoção e a:rnor que, 

na partida da Imagem do Coração de 

A resposta está, contida nas con
sidera,;;,ões que fizemos actma. 15e 
o Catol!cismo de $i é a H.ellglào 
que contem toda a verdade e todo 
o bem, Ele deveria. congregar etn 
torno de sl todas as vontades re
tas. Se não congrega, é ~lnal que 
nem todas vontades sã.o retas. Ou 
seja não devemos, ne1n podemoe 
afirmar que entre os llomens não 
hajà indivíduos maliciosos. rutns 
e perversos que abominam a ver-

Presenciamos atualmente a uma 
das maiores conjurações urdidas con
tra a Cristandade no cµrso da lil~
tória. O Estado leigo, Uberai, llazls• 
tll- ou comunl~ta, que ás vezes pela 
boca de seus corlfeus procura hipo
ciitamente ostentar vestigios de 
principias cristãos, cava µm ii.blsmo 
cada vez maior entre a humanidade 
e seu •,erdadeil·o destino sobrepatu
ral e eterno. 

Que fazer contra essas ondas en
capeladas ~ue procu.am fazer sos
sobrar o q6e ainda. resta da civiliza
r.ão católica no 11ll!lldo ocidental? 
Remar contra a corrente, a ·qt.Jalqt.Jer 
custo, contrapondo a bôa doutrina. 
aos princípios perversos q11e as tor
ças do mal procuram impor ao 
mundo. 

E neste sentido continuamos hoje 
a expõr o que sobre a união dos po
vos escreveu o grande Taparelll. 

* Mostra1nos. eia 11osso ultimo nu
mero, o nexo necti.SSãrio existente en
tre· à sociedade religiosa. e a univer
sal. Portanto, ao tratar désta · em 
concreto, devemos estuda-la na so-
ciedade rellgiosa universal, · 

Ora, entre todas as relig\ões, uma 
sõinente no mundo se nos a,ntolha 
revestida <to caráter e do ootne de 
universal: - a Igreja Cato!lca. Ela 
é· a unlca que assim se primun,:ta: 
"Eu sou una no meu ser, infalt11ei na 
doutrJna, sa;nta na organização, tn
defectivel na subsistência". Ora, es
tes são, sem dúvida, os elemenltls de 
uma sociedade religiosa, apta para 
realizar os design!os de Deus acerca 
da sociedade natural. Portaiat.o: ou 
a sociedade .natural nenhuma perfel• 
ção pode alcançar na terra, ou de
~eremos confessar que não a pode 
alcançar fora da IgnJa Q!,,tollca. 

A esta vamos, pois, exa!l11nar con• 
forme os orlnc!plos da radio. 

Náo é nosso Intento demonstrar 
sua verdade, mas, supost-a. esta, ana
lisar fllosoficamente as 121ultiplas ra
zões sociais, que elà contem . Por 
isso. dirigimo-nos primeiro aos cato• 
licos desejosos de entender. pelos 
principias da razão. as causas -da 
atividade meia! na sociedade cristã: 
em seguida, aos pr~piios infleis, se 

eles qt!lzerem compreender qual seja 
a filosofia do dlnlito cristão, suposta 
a verdade de seus pripcipios. 

* 
Provaremo~. de inicio. que a, reli

gião crlstã é: quanto ao seu fim, uma 
sociedade esplrjtual; quanto á. for
mação, uma socie<!ade volurtaria e 
junta.mente obrigatoria; quauto ao 
organismo, hlpotatica mlxta; quanto 
á forma deste organismo, sociedade 
desigual. 

Digo sociedade crista: e com Isto 
entendo ca.tólica., lX\t•: Lo) E' ver
dadeiramente cristã só a Igreja. Ca
tollca, porque em tudo segue a 
Cristo. 2.o) As seitas hereticas per·· 
tencem tambem de certo modo â 
nossa. sociedade. da me,sma sorte que 
os rebeldes e inovadores pertencem 
a um estado. 

Portanto, desejando adquirir um 
conhecimento adequado do direito 
natural cristão, 11ão devemos omith 
s11as relaçõe,s com os rebeldes. Abran
gemos, pois, tudo o que se costuma 
chamar Cl'istandade. De resto, sen
do os herejes uma anomalia dentro 
da Igreja, de n)odo nenhum perten
éem eles á natureza mesma do nos
so assunto. Portanto, quando dize
mos Igreja Cristã, é jw,, que en
tendamoi; a Catollca. 

Pusemos agora á demonstração da 
primeira. parte de nossa Mserção. 
Isto é, quanto a ser espiritual a so
cie(la.de crlstã. Com efeito, tem ela. 
por fim es~elecido teµder á. iellcl· 
dade' eterna, pela crença dos dogmas 
pela observancia dos preceitos n,o
rals, pelo emprego dos ritos rellgtn
sos institui(los por Nosso Senhor ,Je· 
sus Cristo. 

Ora, aquela fellcldade, os dogmas. 
as virtudes e os ritos religiosos são 
objetos espirituais. 

Logo. a sociedade cristã é espiri· 
tua!, po)s pelo fim se denomina toda 
a sociedade, que é um melo para 
conseguir ~e ,nesmo tun. 

Demonstraremos agora que essa 
sociedade é voluntaria e ao mesli1o 
tempo· obrig;,,tórla. 

O crlst~ torna-se par~ c'w fgre, 
Ja pela crença, e mals perfeltau1a,t, 
ainda pelo amor. 

Ora, s Fé e o amor são aros ln
temos q11P, ~ltl,)l!.lll ã j11risdi<;a,o cJI• 
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O "I.ELlnNAHIO" '5JC~. 
NIFICA BOA t.tl I URA 

1::, t-OHMAÇAO 

1 Peta manhã~ ás 6,30 hor3.s, será ce .. 
, lebrada a Santa Missa, durante todos 

os dias do tricluo. 

No proximo dia 27, ás 6,30 horas 
sná <'elebrs<la .a Santa Missa, com Co
munhão Geral das Empregada• Do-

1

, mesticas de São Paulo. 

Prngarão o tríduo, os Revmos. Pes. 
José Fernandes Veloso e José Lafayet
te Ferreira. 

NU\/A ET VETERA 

Inculca a Revelação da Medalha Mi~ M · d d e I d b · 
lagrosa, oude ambos Corações. o dê aria ~ ca a ape a o airro , era 
Jesus e o de Maria aparecem jun- acornpan ada de um mar ?ª lagnmas 
tos. Querendo com isso significar / e ~ol~ços. As saudades tiveram ,eu 
que Jesus n1i.o quer reiliar sem sua len:t1vo no _bo~o quadro do Sant~ Co-
1\,Iãe, :rvtarla.". u Ao Coração do Pa... rnçao qu~ la fic~u _como recordaça~ o 
dre Eterno, pelo Coração do Pilho; qual sera sub:tttu,do Pº: belas __ ,ma
a.o coração do Filho, pelo Coração g:ns do Coraçao de Mana que Ja es
da Mãe". no dizer do Padre F'rancis· tao encomendadas. 
co Xavier Gautrelet, S. J. A devoção ao Coração de Maria em 

XV - nu.as devoções quC se e,n.. Passos é uma realidade) graças a Deus, 
la.çam e completam: "Consequencia à bondada e religiosidade daquele po· 
logica da devoção ao Sagrado Cora- vo incomparavel e ás auxiliares das 
çáo de Jesus é o culto ao puríssimo Santas Missões. 

reta da sociedade publica. Por con- d ade llonesta, tendente embora para ma-la uma sociedade invisivel, e aperfeiçoam entre os cristãos sua li· 
seguinte, perante a sociedade 11?lbll· fin~ tem110rais. 1 prntender, em vista disso, que t.udo berdade na ordem temporal. 
ca, o Crista.o se· aga à Igreja espon, Pelo que ela ê uma. federaç:io de nela se proc-:ssa por melos cspil'i- Demonstremos que essas socieda• 
taneamente. Portanto, a Igrej,1, é sociedades diversas e por este lado tuais. E' proprio de qualquer ·so- des conservam sua liberdade. 
externamente sociedade voluntaria é hipotaticamente heterogénea. ciedade humana orclenc.r os negocios Lo) A liberdade de cada socieda· 

Intemamente, porém, 0 Crist:i.o é Ora, ela proprla, em virtude de I externos, servindo-se para isso dos b . d 
seu regime, dispõe seus memb!'0S recursos organicos dos socios e de de domcSlico, ou pu, llca e a in epen-

compelido ª entrar na Igreja, por conforme as várias subdivisões das seus bens materiais. dencia mi orientação para O beil\' 
uma firm1ssima persuasão, qu!' ,he temporal, segundo as leis da llones-
dita esse ato. E neste proprio ato sociedades menores espirituais: pa- III - Se antes de sua formação tJda,te. 
de se ligar à Igreja, ele professa ,o- trl:lrcados, pro,vinclas, dioceses, pa- ela depende do conse1,timento, não , ora, suposto não se afastarem da 
Ienemente perante ria a sua persua~ roqulr.a, etc., cada uma das quais é será !leito o emprego da força para 110nestidade, a Jgt·cja por si não tem 
são. Ora, ao preceito divino está dirigida. ao seu fim espiritual, pelo o recrutamento de proseli'. os, M:,s direito de 11roibir ou mandar coisa 
· , ct· ·t · poder emanado de um centro. EIÍ I di 'd 1 t· meren.e um n·e1 o prcemmenLe !l se o n v1 uo. pe o seu consen l· alguma com relação com as funções 
todos os mais, e ao qual não se pode reune pois uma divisão heterogen~a mcnto, torna evidente seu dever domesticas ou publicas, 
resistir. com outra homogenea, sendo assim para com a. .Ig:eja, ela _adquire, ele- Logo, ~ias conservam sua Iiber-

Lo . d 1 C i uma associação llipotatica m!xta. pois da admissao. um d1rett:o estrito d·,dc. go, e o ~ver que eva a r s- ~ 
tao á Igreja. Esse dever ele p1·o!e1:- A Paroquia opde um superior un!co de exigir dele tudo o que prome-1 2.o) Se algum dia abusassem da 
sa publicamente quando se agrega, e provê ás necessidades cotld!a11a.s C:os teu. De fato •. de um . titulo evidente rorça, ou por falsa compreensão ou 
por isso torna-se para ele um d~ver I fieis .. corresponde á fa1nllla · A J:!iO• nasce um direito estrtto. e por con- 1 por m:i vontade, nã\l será esta uma 
estrito, e para a Igreja um estrito, cese a cidade. A Provmcia.Ecles1~s- segmnte. absolutamente falando, da. indeprndencia honesta. 

perfeição para a sociedade e um tre os povos resulta naturalmente a 
imenso auxilio para a sua illdepen- , conjunção dos bens temporais. 
dencia dos {jUe governam. ! E quando uma rellgiáo congrev, 

Ora, nenhuma soc1edade pode in- em sociedade visivel individues com 
cutlr nos espíritos tanta convicção e postos de alma e corpq. estabelec, 
docilidade, como a Igreja, que, pela , entre eles uma ordem tafnbem quan· 
sua infalibilidade, em toda parte 1

1 

to aos bens externos. 
persuade as inteligencias, suJelta fa- Logo. a lgreJa produz naturalmen-
c1lmen~e as vontades. com O ensmo te uma certa etnarquia, 
das vil tudes. pnnclpalmente da na.- Ademais. os diwitos temporais dos 
clencm, com. a esperança do prem10. povos l)ermanecem comp!etament~ 
com as sançoes decreti,,.:las contra os indcpcnden tes dos direitos da Igre
grandes da terra. etc. P01·tanto. . a ia: e. por conseguinte, tambem as 
Igreja aperfeiçoa a tndependenc1a nações conservam entre si uma 
social. . . igualdade nativa. 

3.o) Aperfeiçoa-se multo a hber· 
clade dos suditos, diz M•ntcsquieu, 
quando estes estão certos de que não 
sofrerão outra. coação, a não ser a 
do direito. 

Ora, a Igreja tem ·em vista so
mente o direito, 

Port;u1to, ela aperfeiçoa a liber
dade social. 

* 
Podemos, assim, acrnscentar que 

os que acusam a Igreja como coar
tora da liberdade dos governos e so
ciedades parecem · ter Ignorado que 
os governos e os povos. livre e es
pontaneamente, pediram a ela leis, 
para conseguirem o aperfeiçoamento 
da ordem e da. mutua segurança. 

Ora. uma sociedade entre ig1lais 
adquire naturalmente uma forma po-
liarquica . , 

Logo, a etnarqul~ Cristã lê natu
ra!mPnte poll,irquica. 

Quanto a dever residir no Sumo 
Pontífice grande parte da autoridada 
,-1ternac1onal, isto se prova do modo 
seguinte: 

A autoridade tende naturalmente a 
depositar-se onde há maior aptidão 
para promover o bem social . Ora, 
essa aptidão na etnarqma crlstá se 
encontra no Sumo Pontífice. Logo, 
é nele que a etnarquia cristã tende a 
colocar grande parte da autoridade 
intem,tcional, 

direito pela evidência do titulo. 
1 

ttca mo estilo anttgoJ a uma naçao. poderá usqr de coação, para obter a i O . . t 
1 1 

L 1 
. f t b O Patriarcado a un,a Sociedade de satisiação dos seus direitos, j · . ra, somen e em ta caso a gre- Estes confunciem a i11dependencla 

ogo, a greJa se orma am em Nacões. · . Ja 1mpedma a autondade. do governante com a lndependencis 
por um aever. E'. por.tanto. urna SO• Quanto a ser a sociedade cristã IV - ,, seu vincul~ social, pro- ; Loiw, ela nunca cerceia a leg1ti- da força. e preparam, assim, pela 

No Papa, como ce11tro ria unidade 
cristã (catolica). encontra-se a au
t<Jridade conservadora da Fé. da Lei, 
da Hierarquia. etc. Numa palavra, 
sómente nele se encontra o pril1ci
oio conservador do Cristianismo. 

cledade complexa, or1gmada smiul· uma sociedade desigual. assim pode• pnamente falando, . nao tera _força ! ma ;..dcpcndencia e por isso elas a reação dos povos, o excidio dos go-
taneamente da vontade e da obn- remos demonstrar: por um contrato, assim como nao lla' conservam. vernantes. 
gação. - lugar para contrato algum à entra- 1 3.o) As sociedades catollcas abra-

Quanto a ser uma sociedade 111- . O catol!co adere a Igreja persu.1- da. .M.uito menos se podem propor ! 0a1n a Fé por livre vontade e µelo Outro corolario ê · que a lei ecle- Ora, o Cristianismo é para a etnar-
potática mixta: füdo de que se~ pasto:es tém auto- cond!çoes, amda que se forme por: impulso do dever Interno. . siastica pode derrogar a civil, sempre quia cristã causa da existencia. 

Aindà que admita. para falarmos r!dade .e peculrar aux1Uo para um via de consentimento, uma socieda- J ora. quem cumpre um dever, ao que est.a se opõe ao bem da sacie· Portanto, o Sumo Pont1fice con-
proprlamente, Indivíduos aderentes ensmo tnfal!vel e preceitos leglttmos. de destinada a durar e_tername1:te. , qual já estava obrigado anterior- dade universal. ou viola os direito, corre multo para o seu ser, bem 
por coni;enso, a Igreja não dissolve Portanto. ligando-se a ela,. reconhe- O homem com efeito nao pode nn- : mente. nada perde de sua liber- dos membros nas sociedades parti· este que se cteve prihcipalmente cou-
por isso .. mas até confirma, seus ce e professa o dever em virtude do por condições a Deus. ou com Ele ! dade, . culares. serrnr. 
vínculos domesticos. civis, nacionais/ qual depende de.les, no seu modo.de estabelecer e rescindir contratos. 1 Logo. nisto conservam-na lntata. * ,;, 
e outros quaisquer. suposta a justiça peiisar e de agir· Portanto, é uma V - Tendo-se eesa sociedade de- * Finalmente. poderemos demons- Em nosso proximo nm"lno ''P.remos 
deles. · sociedade desigual· s!gual orii;inado da necessidade ou Quanto ao aperfeiçoamento da Il- trar que entre os povos catol!cos se I quais o~ corolarlos da tese que aca-

Portanto. se todos os indlvlduos. * indigência da verdade a autoridade berdade: origina naturalmente uma certa bamos de demonstraJ· e quais as 
pot 'exemplo, de uma familia. ~on- Temos os seguintes corolarios des- suprema. tenderá, naturalmente. aqui, / lo) A maior perfeição da liber• etnarquia. de forma poliarqu1ca, QllP nrinelpals ob,ieçõcs que podem ser 
sentirem em crer e viver segundo as I tas verdades: a colocar-se naquele que é Infalível ! dàde humana. em sua atividade é a tende a colocar no Sttmo PontificP formularias contra os princípios em 
normas da doutrina cristã sem duvl- I - Todas as conseqmmc!a~ re- e, portanto. mais apto a alcançar ; 1bscn·ancia da ordem. grande parte da autoridade mterna- 4ue se baseia essa so1:iedarie vital
da a Igreja os allstará entre os sultantes essencialmente das pro- esse bem a que a sociedade upira. J Lo::;o, a Igreja nisto somente influe cional. mente cristã a que alLidc o ,rande 
seus. e conflnnará e sancionará to- priedades especiais referidas. pode- • * · no.n:i impedir as transgressões. Chamamos P.tnarquia uma socle- Taparelli. Veremos Pntre outras. 
das as suas relações. Ela. portant,1 rão aplicar-se à Igreja, não menos Isto oosto. provaremos que as so-1 Logo, aprefeiçoa a liberdade. dade de nações, congregadas para o como se desfaz a objeção corrente 
admite e reconhece, não só os •ndi-1 que as propriedades tmivers_ais. rela• ciedades dnr-· ~-;+ir.:1 e rnb1ica .. prrto- 2 n) A dof'l1i0Rrl"" :-10,:;; '.-iUrlitos. nrin· . hern ~Oinmn, por un1 impulso na- nn ~Pnfi.-Jo dP q110 "-P Qll' r.,,.., PS!-:'eF 
viduos. 1nas tambem a familii:t, e o nirmqda.,q com qual(1Uel' soc1e<lade. 'l'a. na Ol'd#'"H)l espirl~Ua.1 e:...~3jttHJ ~ü· 1· ,.~L.121~~8 (~~1···,ti,) 1ir;vR~la pPl9, in-: ln: J.l, prj,virio~, resf.pl--,...Ti::,r.er en1 nosso~ 
mesmo se diga de qualquer $0Cif<- II - S~·á, poi·,anl-o, ~bsurdo cl1a bordinadas á Igreja, conservam e tlma per~1.1"~º dP1~s, é uma grande Ora de um~ retigláo comum en- dias a 'l'evc1'Rcia Mecfü,.al. ... 
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GRt\ CA PADRE VICENTE RIZZO UMA VISITA A VITRAIS CONRADO SORGENICHT S. A.1 O 'I t\tOft Dt\ 

Es,a firma, sita à Rua Bela Cinlra, 67, org-anisou urna t·:-posiç!w tk liv:os e cspecia
lisaclos trabalhos cm vitrai:; de arte sacra e proiana, que têm sido muito a<lmirados 
g;rande numero de visitantes. 

Ltcleaclos pelo seu Diretor Superinten dC'lllc. sr. Collrado Sorgcnicht Filho e 
digna esposa Dona Carolina de Revoredo Soro-enicht e funcionários prc·scntcs,"_ ,-êm-,;e 
nesta fotografia três distintos e conceituados ~1embros do Clero paulista: Cúnego Paulo 
Rolim Loureiro, Chanceler do .i'.rcebispado; Padres João Kulav, Diretor do Arquivo da 
Curia e Antonio Trivino, Secretário da Chancela ria. os quais ·visitaram minnciosamente 
todas as dependencias da Fábrica e levaram ótima · imprcs:;ào de tudo quanto viram e 
apreciaram. - (xxx). 

MENSAGEM AOS DOENTES 
Pe. Frei 
Alvares, 

Marcos M. de 
O. f. M; Cap. 

to: Sed~ /Je,-jc1tos com o vosso l)a.i 
celeste é perfcit.o! O sofrimen .. 
to tem o seg-redo de trans"formar, 
anet'fciçoar, embeleiar extraordina
rianien.te· as almas. Quanta razão 
tinha Bossuct em diicr: "Si tives· 
-;cmos alguma <:01,1sa a lamentar na 
·ora da ni·orte, ~cria de ter acabado 
o tempo de sofrer po1· amor de 
Deus e, por conseguinte, o tempo ·de 
nos enriquecermo5 a-inda mais". 

* 

1 

Meus caros Doentes, bem-amados 
rle Deus, conheceis c~rtamente a 
Jesus,- ~ o Yilho de Deus . feito 
Homem; - o grande e terno Ami
go dos pobrezinhos; o Divino Con
solador dos que sofrem. Pois bem, 
esse Jesus, um· dia, pronunciou uma 
palavra que o mundo dantes nunca 
ouyira; palavra propria para vó~, 
tl!cus caros Doentes; porque soando 
e1a aos ouvido~ da alma que sofre. 
derrama-lhe no· coração chagaôv,. 
tanto conforto e resignação; ta11ta 
,consolação e alegria que não ..:;ó 
torna o sofrimento tolera.vcl 1 ma~ 
fa-.: dele um bem sumamente deseja
't'el, - uma verdadeira felicidade, 

alegrias do mundo fogem <le nõs; 
nossa alma, então, voa para as rc· 
·;dões da luz: - para Deus que. 
llllico, pode ("Onsolar o~ (Jlle '5"f" 

'lC1rnm na pavorosa escuridão da 
!esYentura e da dor. Oh!- que for

ça misteriosa ocultà em si (1 sofri· 
inento, para nos arrancar na:-.· cou
:,as do mundo e nos aproximar ,J,2 
Deus! - Desgraçaào" aquele qu•, 
não. sofre! O prazer, o bem-estar 

4, - A dor l!Xalta e engrandece: 
- Que é que se faz. quando se pre
tende fazer subir a agua"! A e-aso a 
deixa remos eorrer livremente'! Não, i 
certamente; porque ele( por si ten· 
de a descer sempre.: I•"'e~hamo-la em 
canos e depois a c0.1-11primimos e 
<!~sim a fazemos subfr be111 alto· 

Sabeis qual é essa palavra? Ei-la: 
B,ún,a,ve1ttu·raàos os qitc choram! 
Ou,--istes? - Oue vos parece? 
Talvez não ,·o~ pareça verdade is
to: - Ser bemaventurado, feliz, 
quando se chora por entre as tort~:r
ras. de um.a cruel enfermidade; sob 
o peso de uma cruz esmagadora! -
Oh! Como é possivel isto? exclanw
rc.is! De vagar 7 meus amigos! Quem 
proferiu aquela palavra foi Jesus; 
a ·Verdade infalivel, que a ninguem 
quar enganar; o Coração arnoros1s
sinio,. que a todos quer consolar. -
Não credes, então na palavra de
Jesu's? -- Sim, credes em .Jesus e O 
amais tambem. E porque, então. 
~Urf:e em vós esta ponta de descon· 
fiança na palavra de Jesus. 

Ah! já compreendi tudo: - al
guem há que vo8 traz en"gana<los ! .-
0 mundo! - Sim, o mu11do; pois, 
o mundo não fala como Jesus, - O 
mu1Jdo proclama bemaventurados os 
que não sofrem; os que vivem entre 
:ilei;riao e delicias. Para o mundo, 
o sofrimento é um inal que se deve 
fugir a qualquer preço; - porque 
avilta· o homem, torna.o infeliz·, 
de'sgraçado! - Nossas paixões con· 
cordam com o mundo: - pí1risso o 
hriniem aborrece o sofrimento e não 
pode com ~reender · ser folia aquele 
que chora. 

· Refleti, porem, meus caros Doen
tes. 

Quem ê que está com a verdade: 
Quem vos pode ensinar? Jcsuo ou 
o mu-ndo? - .A vi vai a vo~sa fé 
e dizei: Jc:;us é o Mestre Divino 
- E;le proclamou Uema\-eut.urarlos 
03-e que. choram, os que sofrem. 
Portanto, eu sou feliz, sou bema
venturado! Quanta grandeta e be
lez.i: · - Sofrer e ser feliz! sofrei 
com Jesus · e ser feliz com Jesus! 
- Sim, Jesus o disse, - eu sou 
fe)iz porque sofro! 

E quereis saber agora porque a, 
ê feliz no sofrimento! Ouvi. 

* 
1. - O sofrime.,. :o nos. torna se• 

melhantes a Jesus: - e que oorte 
m;tis invejavel do que -ser semelhan
te a Jesus? - Vede como Jesus so
fre toda sua . vida: Nasce pobrezi
nho, tiritando de frio num mii;era
veL presepio; passa seus dias num 
oceano de- amarguras; morre p1"ega
do na cruzl - Meus amigos, quan
do estiverdes deitados sobre o lei· 
to das dores,. lembrai-vos que ,Je
sus- não sofreu -deitado sobre um 
leito, mas dependurado numa cruz 1 
não tinha quem O consolasse, mã:s 
quem· O blasfemava; não tinha 
qttem - lhe oferecesse um pouco de 
agua. slquer, mas, sim, quem lhe· 
próplnava fel e vinagrei - O so
friine11to tolerado pelo amor de 
Deus, forma em nós a ima.g_em de 
Jesus. Porleremos dosejar • cousa 
mais sublime neste mundo 'i 

* 2. - - O sofrimento nos deprende 
da -terra e nos· faz procurar o céu, 
- Tereis, meus amig·llnhos, repara 

já por acaso, num fato que. se dá 
em nossa vida? Durante o dia não 
olhamos quasi ,an o azul do céu; 
nénhum atrativo exerce de sobre 
nós, E' que o sol, derramando su,. 
luz:· sobre a terra, permite que nos
so olhar se recreie nesse tape_te ver, 

· drfante e matizado de flores mil , 
perfumadas com que se reveste nos
"º globo. Mas quando o manto ne
gro da noite, envolve a terra ,. 
l'oulla as nossas vistas todas suai, 
belezas; - então, sim, ergaemof 
com prazer os olhos para o c~u, ar
tisticamente bordado agora por mi
lhares e milhares de estrelas que no 
m?ravilhoso <ie sua luz, estasiam ( 
nos fa•em subir alto, bem alto: -
~tê,_ as estre.fa~! - O mrsmo surc 
de· q!landç a noite _ do s.o!rimentr· 
µos egv9)ve; todo§ !1!! gg;ru, ~ 

od~n1 preeipita-)o no inferno·! 
Dizei-me, meus qll.e-ridos Doentes, 
não é então! prc<:ioso, rcalmeilte 
i>recioso o sofrimento? 

* 
3, - .~ dor purifica e aperfei-, 

çoa. · Um dos grandes benefkios •1ue 
os sofrimentos nos prestam, é pu"'\ 
rifkar nossa alma, prcparando-110;;:.; 
assim, para· o céu. O ouro se pU
rifica. ao fogo e destarte se torria
ªbrada\•el e precio;:;o aos olhos rJos 
omcns As almas ;:;e purifi<"am no 

,\risol do sofl'imcnto, e, tornarn·se 
1rreciosas e a~1·adaveis aos olhos 
:o Deus- E qual a criatura huma· 
na que não carece de ser purific:a
da '! Todos pecamos (' pecamos rnUI
\,o, col110 sentenl'ia· o Apo~toio São 
Tiago. - Ah! meus Doentes, si 
)ensassemos bem no g-rnnde m.al que 

é o pecado, nào :-;Ó r2ccLeriamos o.<: 
sofrimentos re:;;ignadamente, n,J!" 

chegariamos mesmo. a pro(·u_ra-tos. P 

andosamente. Sab.eis qual a cau:-;a 
porque ,Jesus se submeteu ao 1:1ai:-:. 
cruel martirio que imaginar se pus· 
sa? - li'oi para expiar. nossos Pe
~ados - Meus queridos; parai u:11 
momento e meditni. Um Deus sub· 
mete-se á~ mais horripilantes tortu
ras para expi_a·. o:=- nossos pecados; 

nós que os ha\:emos cometid,>:.:.. 
,lão teremos a coragem de levar pa· 
·ientemente a cruz dos nos""sos cur
Los e kves sofrimcnLos? 

A dor não só nos purííica, ma:
ambcm nos aperfeiçoa. 1,; que ! a

vor grande não é este, quan 1 J1J, ::;e 
,ensa que odo O cristão tem o de-
1."r ciP. se aperfeiçoai· cada vez rirn.i:;;, 

segundo a palavra de Jesus Cri-;-

Filial de ~ão Pal,' o: 

A 1105=.!-;a nature:r.a pór si ten<;le sea1-
pre para baixo, - para o nw.1. 
Deus querendo-a numa;. 1:egião mais 
noUre, estreita-a no' t\Íb-o do ·:sofri
mento. Vcstarte subimos, subi ... 
110s sempre ein amor de Deus e do 

r,roximo. <::.- humildade, em fé, em 
:10b1'eza de coraç.ào e em generosida
de de vonta.de, nog ·· tornamos 
realmente grandes. -- Quoâo subli· 
-1e e nobre aparece o honlcm· no 
,,cio do sofrimento, l!-Uportado por 
amor de Deus, com re.:;.ignaç·lo: -
aéida nos cdifka tanto~ - Jes,JS 
0 ru<.·ific-ado l'esume" ut11 oceano de 
g'ra.ndez<1s na terra. Parece que 
nem; rcscn·ou a dor para as nlmr.s 
grandes. ~- Não resta duvid~, meus 
caros Doentes, a grandeza é in:,epa~ 
ravcl do sofrimento. 

8im, tneus· miguinhos_. forçoso é 
conduir que ;1esus tem toda a razão 
em cT1amar bc-rn;.n·enturados os q:1é 
rhoram. - Portanto, ento. i cllnto:-: 
de jubilo, de contentamcnf o, po::-· 
que :-.oh. fdi?.:cs e e~téiis no canüllho 
que leva á felicidade sem íim no 
r.:éu. 
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sermão 
Na noite de 11 p.p., às 21,30 ho

has expirou, repentinamente, em In
daiatuba, o Rvmo. Pe. Vicente Rizzo. U·m do Pe. Julio Maria, C. SS. R. 

Apôs o dia de Exposição do Santis
cheio de misericordia e de amo~, se- simo na paroquia, recolhera-se a sua 
de o refugio deste povo nesta hora casa, sentou-se à maquina para es
tão triste, o recurso derradeiro des- crever, quando se sentiu mal e, em 
ta cidade neste transe tão aflitivo e três minutos apenas, antes mesmo 
doloroso! que chegasse qualquer recurso, ex-

As cousas avaliam·se, não só pelo pode desprezar, ou estimar pouco a 
seu · valor real; mas tambem pela Graça?! Si David, diz .piedoso escri
estimação que se lhes dá: é este tor, apezar do seu grande desejo de 
o principio, de que vou hoje fazer beber da agua da· cisterna de Be· 
aplicação á (iraça,. !em, quando soube que para traze· 

Um objeto pode ser destituído de rem-na 3 dos seu• soldados se tinham 
grande valor, ter apenas um pe· arriscado a morrer, não quiz beber 
queno valor, não ter mesmo nenhum essa agua, mas oferece-la a Deus, 
valor; maa si nós lhe damos grande parecendo-lhe que uma cousa que 
estimação/' nós o julgamos uma tinha custado a outros perigo de 
grande coüsa. E si nós damos por vida não devia ser aplicada a G~tis
ele todas as preocupações da nossa fazer o seu apetite, mas a glorifi
inte1igencia, todos o~ afetos do car Deus; é passivei que a. Graça, 
nosso ·coração, todas as vigilias da esta agua. viva, que custou não o 
nossa existencia, todos os sofrimen· perigo da vida, mas a propria vi
tos de noss;c. viela, todas as lagrimas da, o proprio sangue de Jesus Cris 
de nossos olho$, e até todo o sangue to, demos menos apreço do que Da-
das nossas Yeias; quem será tão vid a um pouco da agua da cister
insensato que diga: este objeto não na?! 

Salvai as crianças, ameaçadas do pirolL 
flagelo atraido pelos pecados dos AS ULTIMAS HOMENAGENS 
adultos- . , Comunicado incontinenti o fato ao 

Salvai as mães entristecidas pelo Exmo. Sr. D. Paulo de Tarso Campos, 
perigo que as inquieta... Bispo Diocesano, seguiu imediata-

Salvai os simples, coitados; cl"s mente para Indaiatuba o Revmo. Co
tem seguido os exemplos que os nego Aniger Mel!llo e, na madrugada, 
esclarecidos lhes dão... dirigiu-se S. Excia. Revma. para a ci

Salvai os pobres, salvai os ,·ieos, dade de Indaiatuba a fim de celebrar 
salvai 03 · proprios incredulos e im- a, missa de corpo presente. 
pios, Vinte Sacerdotes estiveram, duran-

Senhora! Não ha muitos dias cu te o dia, diante do corpo, prestando 
disse neste pulpito que este povo é ao Pe. Rizzo comovida homenagem .. 

D A cidade cerrou as portas de seus 
um povo endureddo, ingrato a cus estabelecimentos de industria e co• 
e que merece os seus castigos. mercio e, suas autoridades à frente, 

Hoje Senhora, eu me arrependo; compareceu em peso às cerimonias 
hoje me retrato de tudo que disse, funebres. 

tem nenhuma valia? Touo homem Si· a Graça foi comprada por um 
sensato, pelo contrario, dirá: esse preço infinito - o sangue de Deus, 
objeto vale muito para aquele ho- como podemos dar pouco apreço á 
mem. 1'~ 1

, tah·ez1 a reliquia de um Gra.ça? ! 
amor sagrado; ou a dadiva de sua Ainda mais, Para dar-nos a Gra
mã.e no leito da morte; ou o ulti· ço., não contente ('Ont a sua Paixão, 
mo presente de seu pai rnoribundo~ Jesus Crisio se deixou íie:ar etn per
ou o derradeiro n1i1110 de sua esposa. petuo sacrifício no sacramento do 
E', talvez, quem sabe? o sim bolo de altar. E' 0 extremo limite do pro· 
uma tragedia intima, que se repre· prio amor dhrino, que, sem duvida, 
sentou naquela alma; o ultimo ves~ mais não podia; e por isso nos diz. 
tigio de urn martírio ·profundo e O apostolo s. João: "Ele nos amou 

Não; não é possível que eSte po- o sepultamente foi concorridissimo. 
vo, n,em deantc da ameaça da mor· Oficiou o Exmo. Mons. Luiz Gon-
te,. recuse culposamente temer ª zaga de Moura., acolitado por Mons. 
Deus, pensar na eternidade, João A. Loschi e Mons. Jeronimo 

Não; não posso acredita-lo; el~ Baggio. Dezesseis Sacerdotes estavam 
não é culpado· presentes. 

Os culpados somos nós, inhnbe:s Antes de baixar o caixão à sepul· 

oculto. até ao fim". 
E todo honrem scn$ato compreen- Finalmente, tanto estima Deus a 

derá, ao la<lo <lo nenhum valor real Gmç<t, que para da-la aos seus 
do objeto que fanta5io, o seu gran- pre.destinados permite que se agite 
de valor de estimação. e revolva O mundo inteiro; permÍ· 

ministros de Vosso Filho, que não tura falaram em nome de Indaiatu
temos sabido pela humildade, pela ba, ~ sr. Prefeito Municipal, em no
completa renuncia de nós proprios, me do Clero o Rvmo. Spr. Pe. 
pelo abatimento, pela penitenci~, Agnelo Rossi e em nome da familia, 
pela caridade, pelos exemplos, edi- agradecendo a homenagem, o Exmo. 
fica,lo, esclarece-lo: converte-lo a -Revmo. Mons. Luiz Gonzaga Rizzo, 
Deus. Vigario Geral de Santos, irmão do 

No Brasil inteiro, ,i ~· povos não pranteado Sacerdote. Pôls ben'Í; um momento agora eu te guerras, revoluções, pestes, cala· 
vos dou de barato que a Gra-ça não midades. 
seja Tealmente essa maravilha que Para da-la a. uma só alma permi• 
"·os tenho descrito: '\'ÓS dev.erieis te mil infortunios prh,ados e mil 

se convertem, não,, não posso acre
dita-lo, a culpa não é deles, a culpa 
é nossa-

presa-la do mesmo modo pela esti- catastrofes publicas. ! 
ma que Deus lhe dá. Si aquele ho- Para da-la a urn pobrezinho per• 
mem que eu imagi_naxa dando tudo mitirã, si preciso for, que ricos

1 

por um objeto· não pode errar; Deus, grandes e poderosos sejam abatidos. 
~t":m du\·ida, não porle errar dando Para da-la ao m€nos importante 
ás cou::-as a $Ua. estimação; e· poi'i dos homens permitirá. si preciso 
_que f;Je estimou a Graça, que por for, que tronos sejam despedaçados, 
e,la ~e fez homem, \'iveu. sofreu, principes percam suas coroa;, revo
morreu, por ela se deixou fltar en· luções sanguinolentas triunfem, di
t-re nó:$ em perpetuo sacrifício no nastias potentes sejam vencidas, re"' 
sacraménto do ~[tar, e, finahne11.te, publicas gloriosas desapareçam! 

Pois si a luz se apaga, pode es· 
clarccer os homens?! 

po1· sua causa revolve e agita o mun· 
do inteiro; necessariamente é gran· 
de ··cousa. a Graça, e o bom senso 
nos manda dar por ela tudo o que 
deu o proprio Deus. 

Para dar-nos a Gra-c,a Deus, por 
assim dizer, exgotou a ~ma onipo~ 
tcncia, a iiua·' sabedoria, a sua mi
sericordia. 

Ora si Deus .nada fez ociosa nem 
desordena<Jamente; si faz tudo com 
nllme1·0,_ peso, e medida,. que estima· 
ção não tem para Ele a Graça por 
amor da qual a sua onipotencia che
gou ào sumo, a sua sabedoria ao 
apogeu, a sua misericordia ao extrc~ 
mo?! Por amor da qual reyogou e 
rel'oga a lei que Ele guarda em 
toda.~ as 'cousa:5: , a lei do numero. 
peso e medida?! 

.Em primeiro logar, vendo Deus 
que uma das suas mais excelentes 
créaturas - o homem - pela de
sobediencia tinha perdido a Graça, 
se_ to_rnando indigno de recebe-la dl3 
no,N'o, ,e completamente incapaz de 
com suas proprias forças rehave-la, 
çetHminou-se a satisfazer Ele pro
prio. a ofensa divina, l\Ias como?! 
(;omo Ele que era o ofc11dido po
deria reparar a ofensa?! Eis a 
ptopria onipotencia, por as8im di
zer. -em luta. conl uma dificuldade; 
~ propria sabedoria divina, por as
sim dizer, cógitando ~ um meio apa
rentemente s_uperior aos seus re
cursos-; a _propria misericordia di· 
Yina, por assim dizer, ardendo no 
desejo de satisfazer-se. Mas. - . 
pasmai, Serafins! assombrai~vos, hu
manidade! ·céus e terra, enchei-vos 
de admiração! 

O infinito se fez finito, o gran
de se fez pequeno, o in$tavel se 
f-ez mutavel, T>eus se fez homem. 

Que nrn .. ravilh.:. a encarnação do 
Vt rbo! Deus ocul}ando um ponto da 
terra! O Creado1· no seio da sua 
propria ereaçao, Aquele que faz 
na.st'e7 todos os set·es, na:-,cendo em 
humilde manjedoura, num prcsepio 
bafejado por animais! E depois das 
humilhações de Belém, as fadigcts da 
\·iagem do ~~gito, o vento, a chuva, 
os elementos flagelando a face d.> 
-seu Creador; Deus-menino oierecido 
nó templo de Jerusalém, re~gatado 
pelas mãos de Maria, que o leva 
pa·ra N"aiaré, onde durante dezoito 
a.nos ·vi\•eu humildemente na oficina 
,1e carpinteiro! Pnra que tudo isso?! 
Pant da r·nos a G·rara; logo, grande 
cousa é a Gra('ffi e si Deus a· csti· 
ma tanto, como podemos estima-la 
tão pouco?! 

* 
Mãe Amabilissima, S<1beralla Se· 

nhora de todas as creaturas, Sacra
tissima concebida em resplendores 
de gloria e incendios de amor divi-1 
no, tende pena, compaixão de nó.s • 
que não sabemos estiníar a Graça.; e 1 

is~o que o vosso Filho chamou "pe
rola preciosa, tesouro raro, reino 
de Deus" nós o trocamos pelas cou· 
sas mais futeis e Yis ! ... 

Coração Imaculado, coraçiio todo 

Pois si o sal se corrompe, pode 
preservar a carne?! 

E não é só a falta estrondosa, o 
cdme alarmante. a renuncia prati· 
ca d:·. vocação o que nos juízos de 
Deus torna improficua a missão de 
seus padres; é tarnbem esta teia de 
defeitos, este tecido de paixões de 
Que todos estamos cheios; e por isso 
somos nós, Senhora, que atraímos a 
gue-rra, a peste, os flagelos, as ca-
lamidades. 

Não deixeis, portanto, que vosso 
Filho castigue os povos do Brasil, 
Não! Que os castigos caiam sobre 
nós; e que num imenso holocausto 
este improfie:uo saCerdocio brasilei
ro ao menos resgate num instante 
os povos que não converteu! 

( Sermão pregado na Capela de 
S. Sebastião da Cidade de Juiz de 
Fora). 

ij CORACÃO DE MARIA NA RESSURREI· 
CÃO. OE JESUS 

Pe. J. DE CASTRO ENGLER, C. M. F. 

&)it o Evangêlista São João, com a que mais afligia, - esmagados por 
e~eriencia de protagooista, que "os l uma onda de desanima. Não dizemos 
discipulos alegraram-se tendo visto o 1 que tenha formulado em seu interior 
Senhor ressuscitado" (Joan. XX, 20). nma prece explicita, mas o de que 

Certamente foi esta das mais inti- não podemos duvidar é que seu Cora· 
mas e plena, alegrias que jamais ti- ção materno tenha reunido em seu 
nham experimentado aqueles cora- amor os filhos adotivos, os apoetolos de 
ções. Sua felicidade, ao lado do Mes- Jesus e que tenha desejado fazer bri
tre, tão continua e pacifica, fora·lhes Jhar quanto antes aos. olhos deles a 
quase derepente, interrompida e que• realidade cantante da promessa do 
brada pelas violencias do sofriinetito a Salvador: "Ao terceiro dia ressuscita· 
da morte ig~ominiosa. Mal tinham ti... rei''. 
do tempo para preparar o animo para Foi uma oração de seu Coração, e 
o golpe rude, quando 1e viram por como seu Coração era o éco fiél do de 
êie prostrados, e largados em meio á Jesus, cruzaram•se as intenções e os 
vida, desnorteados, A desorientação, o desejos. 
medo, a vergonha, o desanimo, reina· -Quando pois, na tarde daquele mes
vam em seus corações e mal sabiam mo dia, soube Nossa Senhora que a 
que rumo tom·ar após, ó fracasso do verdade da ressurreição de Jesus se 
Mestre. Nessa situação, as primeiras espalhara entre os discipulos, - quan
noticias de uma possivel ressurreição do alguns deles, ou das piedosas mu
de Jesus quase lhes irritavam o anin10. lheres lhe vieram comunicar a trans· 
Entretanto a luz se foi fazendo. Não : formação que se operara nos senti· 
era somente o testemunho das mulhe.-11 mentas de -todos, - nova, distinta ale· 
res. mas o mesmo Pedro que lhes rea- gria inundou o Coração da Mãe dos 
parece tão decidido e varonil, e trans• ' fiéis. 
parentando nas faces rugosas a alegria j Esta alegria, como a preocupação 
triunfante de quem se goza, na esplen· · anterior, motivadas pelo interesse das 
dente realidade da gloria do Mes~re '. almas daqueles primeiros discipulos do 
redivivo. Só faltava agOra reverem-no, Salvador foram as primeiras de uma 
êles tambem. E Jesus lhes apareceu. l lÔJlga série de preocupações, tristezas 
E a alegria deles foi ·tanta que tam- j e alegrias que dali em diante haveriam 
bem se podia chamar ressurreição. Foi j de alimentar·se no seu Coração. A 
uma nova vida que lhes brotava na I maternidade espiritual das almas não 
inteligencia e ~o co~ação e 1.l:ies inva-

1 
dará jamais repouso a seu Coraçio: é 

dia todo o ser. As duvid·u da vês· 1 a nova mhsão que lhe confiou seu 
pera se desfizeram como as neblinas· Filho amado. Já nã.o poderia mais 

Si um re_i, diz um Teologo, não que precedem um dia brilhante e sem, sofrer por Je!!.us, mas deveria sofrer, 
~a·i de i-u.a corte p~ara percorrer te:- 1 nuvens. lsim, pelos m4:mbros de Jesus, confia-
ras extranhas senao por u111 negocio I Antes dêles Ma.ria desfrutara as I da.-; a seus cuidados maternos. 
~e grande' importancia; - quão primkias da ressurreição. Alegrara-se [ E ~ .oração de Maria daquele dia 
1mp?rtante deve s~r a Graça, pois com a gloria de Jesus. Sua alegria· e~ pos c~mp~eendeu_ todas as _almas, 
po~ sua causa o filho de Deus fez fora muito mai! inténsa, quanto mais po1s a to?a~ diz Man~: ~o~ mais ver
a Jornada_ dos céus á terra?! plena era sua compreen~ão do triunfo dade que Sao Paulo: F1lh1nhos meu5, 

Ain~a mais. Para dar•nos a Ora- messianico; fora muito .-1nais p~ra, que novamente d~u é luz, até que 
ça. nl\o contente com fazer-se hú• q.yanto mais livre de interesses pro· se forme Jesus Cnsto em vós". (Gal. 
nrnm_. vai .de- ~idade em cidade, de prios; fora muito mais calma e t~an- IV, 19,). 
aldeia. em aldeia, sofre fome e se<le, quila quanto jamais duvidara em seu -----------------
não tem onde repousar a cabeça. Coração da çloria imortal do Reden ... 

Os sabios, os magistrados, os Pa- tor. 
drES da ·.Judêa levantam-se contra Mas quando a sós, no prinieiro en .. 
Ele,_ que. tudo sofre para dar-nos a contro com o Filho g:orioso, Maria se 
Gra"'ç(J,. rejubilara, rejubilara•se sem comunicar 

Fara crea.r os céus e a terra foi- sua felicidade a todos os filhos. -_O 
lhe bastante uma paJavra; para dar· Coração de Maria certarriente orara 
nos. a Gra<:a. foi-lhe preciso viver 'e então a Jesus pelos apostolos ainda su
sofrer trinta e "tres anos. mersos na dor e na tristeza, - e o 

O firmamento, as estrelas, as 

DR. DURVAL DO LI· 
VRAMENTO PRADO 

Clinica de aiolestiai, dos olhos 
~irnrgia ocul;u - Cons.: Av lpi
ranga 313 (8.o andar) te!.: 
4-4581 - Rcs .. Av Angel!ca 1408 

te!.: 5-9275 

plantas, as aves, os animaisi a crea
ção inteira - custou-lhe apenas uma 
palavra: "Ipse dixit et facta sunt; 
ipse mandavit et creata sunt". Pa
ra, tudo isso ·bastou-lhe simplesmen
tê o querer; para dar-nos a GrtJ,ra, 
foi-lhe préciso vencer o mal; e o 
mal resiste mais a Deus do QttG o 
ri:,.da, Foi-lhe preciso fazer muitos 
mila.gres, .dar ouvido aos surdos, vis. 
ta aos Cégos, limpar leprosos, resus .. 
citar mortos~ L9go, grande. cousa é 
a G-raça, porque Deus, que tudo po
de, com tanta dificuldade no-la pô
de dar. 

CONGRESSO EUCARISTICO REGIONAl 

OE MOGI-MIRIM 

Ainda mais. Para dár-nos a G-raça, 
não lhe ba.tou fazer-se homem; foj. 
-lhe preciso fazer-se o oprobrio dos 
homens, ·a ignominia da plebe, suar 
_ sangue no Horto,. ser flagelado numa 
coh1_na, ser coroado de espinhos, ser 
sobrecarregado de um madeiro e, 
afinal, crueificado! 

· 01·a, quem vendo 
Deus derramado por 

o sangue de 
amo1· da Graça, 

1 

A-ILHA DA 

A prese1wa do Exmo. Sr. Bispo 
D. Paulo de Tarso · Campos, em Mogi 
Mirim, desde o dia. 6, foi justo mo
tivo de alegria para todos os catoli
cos. E' que s. Excia., aproveitando 
a ocasjão de sua visita canônica âl! 
Casas Religiosas, e!1trou , em vivo 
contato com as atividades do Con
g·resso Eucarlst!co, _ realizando reu
niões das comissões, ouvindo seus 
membros; inaugurando a sede do se
cretariado e determinando todas as 
providencias necessarias ao completo 
cxito do grande certame que se 
aproxima. 

ESPERANÇA· 
D'Alva 

"E o plann alemão de esplendôr 
Num- "espaç1> vital' que tanto almeja 
t{oubado à torça, de quem quer que seja, 
Usando 4e traiçã.o e de terrôr 

BOLETIM DO CONGRESSO 

Foi profusamente distribuído o pri
meiro numero do Boletim do Coh
g·resso Eucarístico de Mogi Mir!m, 
com a deVida. licença da Autoridade 
Dlocesanà. Encerra. materla. util, com 
os seguintes artigos "Palavra. do 
Exmo, e Revmo, Sr. Bispo Dioce
sa.no", que publicamos abaixo: 
"Cristo é Nosso", de a.utoria do 
Revmo- !Vonsenhor Moyses Nora: 
"Origem dos Congressos Eucaristi- _ 
cos"; 11 0 Tesouro Espiritual"; uQue 
é um Congresso Eucarístico?". pala
vras do Revmo. Pe. Agnelo Rossl: 
'

1 Vamos ao Congresso?"; "'O Con
gresso Eucarlstico de Mogl Mirim". 
alem da Oração pelo Congressu e 
noticia. da. visita do Prelado Dlo-
cesano. 

PALAVRA DO EXMO. E REVMO 
D. PAULO DE TARSO CAMPOS 

.ALOCUÇÃO DO PREFEITO DE 
INDAIATUBA 

A seguir publicamos a alocução 
pronunciada pelo Sr. Prefeito Muni
cipal de Indaiatuba: 

"Indaiatuba presta neste momento 
a, derradeira homenagem ao seu chefe 
espiritual, trazendo-o cm seus bra
ços e com os olhos marejados de 
Jagrimas, para sua ultima morada. na 
terra. · 

Chefiando seus paroquianos ha 
cerca de 9 anos, o Pe. Vicente Rizzo 
embora conhecendo sua saude pre
cária, contrariando mesmo disposi
ções medicas, trabalhava incessante
mente pela Igreja., sacrificando suft 
saude e dando-lhe sua vida. Eram 
as Associações Religiosas, o Asilo S. 
Vicente, as Igrejas, o Catecismo, os 
Paroquianos todos absorviam-lhe 
energias, que eram por ele dadas à 
mancheia para a maior gloria. de 
Deu~. 

Tudo fez para que todas as enti
dades ca.tolicas fossem mantidas à 
altura de suas necessidades, e não 
fossem os tempos tão difíceis por 
que passamos e mais ainda tcrlamos 
de sua. atividade fecunda e de seu 
bonissimo coração. 

Seu coração era intensamente com
preendido e respeitado por todos nós. 
Ele vira no povo de Indaiatuba, as 
boas qualidades de bom catolico. 
Bom, tolerante, paciente, disciplinado, 
piedoso, obediente, humano, e acima 
de tudo, fervoroso ca.tolico. 

Em nome do Governo Municipal 

Retornou a Dttawa {l Supe
rior Provincial da Ordem dos 

Dominicanos do Canadá 
Tendo concluído o seu trabalho de 

inspeção á Ordem Dominicana no Bra• 
sil~ iniciado em dezembro ultimo l'e• 
gressou no dia 18 do correntet a Ot· 
tawa, via Estados Unidos,. pelo "clip· 
per". da Pan American World Air
Ways. Frei Pie :Marie lslie Guadrault, 

Superior Provincial da Ordem dos 
Dominicanos, no Canadá. No <lesem· 
penho de sua mhisão, o ilustre S~cer• 
dote, que é tambem Professor de Filo• 
sofia da Idade Média na Universida
de Levai de Quebec, esteve em São 
Paulo, Belo Horizonte e algu1nas ci
dades do Brasil Central, tendo tido 
cativante recepção por parte dos cir
c:ulos catolicos brasileiros. 

.Apelo pontificio 
do orbe 

(C:on<•lu~iio da 1. 21 pái;jna) 

dc8man te lados pelas di vergencias, 
lutas e por toda aspecie de .des• · 
gracas, sejam ao menos libertados 
da dor e da long·a angustia. ~Ias, 
já. que todos os pecados que' te
mos perpetrado, nos afastam Dele 
e nos lancam a ruina. não é sufi• 
ciente - como todos vós o sabeis, 
Veneraveis Irmã.os - orar frequen
temente. 

Não basta acufül' aos altares da 
Sanl~ Virgem, ofertar flores e im
r,lorar. E' necE'ssarío. tambem. re
novar os costumes publicos e .pri
\·a<los, .afim de erguer solidos ali
cerces em que se deve firmar o 
edificio da vida domestica e civil, 
edificio que não deve ser desarmo· 
nioso e de facil destruicão, mas 
sim homog(>neo e durad~mro. 

Recordem-se todos, portanto, de 
pôr cm pratica o a,·iso do profe
ta Zacarlas: "Recorre a mim, San
to Senhor dos exercitos, e ou re
cOrrerei a Ti" {Zacarias, Ot:1-P, I ~ 
vers. 3). 

Da mesma forma, reflitam nas 
palavra.s do grande Bispo de [ppo
na: <l'l'ransformai vosso coração e 
se transformarão vossas ações; 
eliminai a concupisce:ncia e s01neai 
a caridade. Quereis a 1~az'! Obrai 
cotn justiça e tereis a paz. pois 
justiç:a e paz são ~ma mesma coi
sa .. Se não amais a justiça não te. 
reis a paz. Em verdade, justiça e 
paz se amam entre si e estão tão 
lntimamente unidas que, se obra.is 
com justiça encontrareis a. paz no 
sei-0 da justiça. Se desejais ter 
paz, despojai .. vos ào rnp.l e perse-
gul o bem. Isso vos levará ao 
amor e à justiça e quando vos te
nhais despojado do 1nal tereis fei· 
to o bem. Procurai a paz e se
:tui·a'". 

Se esta formula animar a todo::s 
,)s fiéis, nã~ lia duvida (ÍU~ Suas 
orec0s eh8garât, ao trono do Todo 
Poderoso e obterão do Senhor~ apa· 
zig·uado, o conforto e bondade de 
que tanto necessitamos neste mo
mento. Bem sabeis -uôs a ajuda 
e conforto de que necessitamos; pe
di a Deus que a mente e o co
ração dos homens sejam ilumina-
dos e renovados pelo ensino da 
doutrina cristã - uuica fonte ne 
onde pode proceder alg·uma sere~ 
nidade, varticular ou publica, de 
r.,rma a cessar esta luta devasta
dora de povos e continentes e fa-
zer eom que os cidadãos de todas 

Nã.o passa de uma astucia de satan, 
Que pôz essa Infeliz patrlà alem~ 
Nas mãos ranatfcas dum louco 
Que a enlouquece tambêm. a pouco e pouco. - Pag 139. 

Nao melhore• livrarias - Distribuidota em S, · Paulo, Li V .RA.RIA 
l'ElX.EIRA - R. Libero Badarô, 691. 

Abençoando o Boletim do Con
gresso, desejamos que ele seja o por• 
tador de, nossa afetuosa me~gem 
ao povo de Mog! M!rim e de toda a 
sua região eucarlst!ca. E' um voto 
que erguemos a Deus Nosso Senhor, 
a fim de que congregando todos 05 as classes. unidos novamente pelos 
corações num só pensamento de té laços da amizade e pela imensa 

em tomo da Eucaristia, conceda a ru lna, possam começar a recons-
, esta tl'Pl1Prosa f'r.:rra um ~splf'ndiclo j r ruc-fin iln. -edificio da humanids.fle 
triunfo na._ ra. o seu · OongTess_o e uma_ soo a 1,"ndeira. da. justiça e da ca-
h~""'"-:Í.0 rt=-renr pf-ln1. tcdo n ~("' nOvo ,·i<fa,le, · . 

l f~, ~Q ~:~*;~, _. , ~~~ -~ t~~t~.!!'• #2 Di-

de Indaiatuba, que patrocina. estes 
funerais, e da Diretoria das Muni
cipalidades trago perante todos o re
conhecimento sincero da. dedicação e 
da colaboração de nosso pranteado 
Vigario, pelo engrandecimento e _pe· 
la felicidade de Indaiatuba. 

Adeus, Padre Rizzo_ 
As preces que aqui levantamos se

rão as grandes preces de uma, gra.n~ 
de paroquia. para um grande Sacer
dote." 

DADOS BIOGRAFICOS 
Era o finado natural de Itú, tendo 

feito os estudos eclesia.sticos em Pou
so Alegre e Campinas. 

Ordenado em 1916, foi logo esco• 
lhido para Secretario Particular do 
saudoso D. João Correa Nery, cargo 
que tambem ocupou durante o go
verno do segundo Bispo âiocesano de 
Campinas, D. Francisco de Campos 
Barreto. 

Varias freguesias estiveram confia
das a seu zelo, durantes os largos 
anos que serviu à Diocese de Campi
nas, trabalhando como Vigario Co
operador e Paroco. 

A seu espírito de caridade são 
· atribuídas não poucas obras de assis
tencia social e religiosa., levadas a 
efeito nas paroquias que perlustrou. 

Em Indaiatuba, floresceu, bafeja
da por seu conhecido amor aos indi
gentes, a benemerita instituição inti
tulada, "casa dos Pobres de s. Vl
centG" .. 

Deixa. dois irmãos, o Exmo. 
Luiz Gonzaga Rizzo, Vigario 
do Bispado de Santos, e dna. 
Anlelia Rizzo Alvim. 

O NOVO PAROCO DE 
INDAIATUBA 

Mons 
Geral 
Mari& 

o Exmo. D. Paulo de Tarso Cam
pos, Bispo Diocesano aca.ba. de desig
nar para Paroco de Indaiatuba, o 
Revmo. Pe. Antonlo J anoni que 't'inha 
dirigindo com singular dedicação, a 
paroquia de Cordeiropolis. 

Tanto nessa paroquia como em 
Mogi-Mirim, onde foi coadjutor dr 
Mons. Nora, S. Revma.. gra.ngeou lar
go circulo de estima pelos seus tra
balhos sacerdotais. 

A pos;e do novo Paroco de Indaia
tuba dar-se-á hoje, dia 22. Até ho
je esteve dirigindo interinamente- a 
paroquia o Re,:mo. Pe. Luiz de Cam
pos, professor do Seminario Dioce· 
~no de campinas. 

CREDIARIO VIMAR 
ARTIGOS FINOS 

PARA 
CAVALHEIROS 
CASA VIMAR 

DE 

VINCE, MARQUES & CIA. 
Rua Libero Badaró, 48t! 

1,0 andar salas: 68·69 
Tel. 3-7077 São Paulo 

Dr. Durval Prado 
M...,loo r)oullsts 

R. SenAdor Paulo acar:ldlo. l& 
,.o -~od. • Salas 6U . U • l 

1E•Q. ria Rua José Bnn!faero, 
Cons~: oom bora mAr .. -Bda pelo 

Tel,I 2-1813 

Episcopado ao 
católico 
vino Salvador e à Sua Santa l\-lâ(·. 
que a paz, Que porá fin1 a e:;t~ 
guerra. angustiosa e 'Sangrenta. se 
ja real e sincera. 

De-sg-raçada.mente, não ê íacil. 
en(!uanto houver un1 n1undo tã1 
perturbado, enquanto existirem ai 
ma.s do tantas pessoas ainda agi 
tadas por sentimentos vingati\'o:
chegar a u1na paz baseada na equ i 
dade e na ju::stiç;a. uma paz câ.pa, 
Ue sati:-;(azer, no espírito da cari. 
dade fraternal, as aspirações ele t, 
dos os povos e de cllminar os ge, 
mes laten tcs das dlsputas e da 
rivalidades. 

J?or conseguinte, aqueles qu, 
narticularmente necessitam da ln 
divina, aqueles sobre os ouats rE·· 
cai o pesadissimo encargo de rc· 
solver tal problema, precisam d· 
inspfracfi-o de Deus, pois de su;,· 
<'lecisões depellde não s6 o futur 
de suas noç:ões. cnmo tambem o d 
hnma nldadê e o das futuras ge'J'<1 
ções. 

Por este n1otivo, desejamos a, 
dentemente que todos~ e em e~ 
pccial as crianças, elevem com a1 

dor suas preces a Deus durante ( 
mês de n1aio, para -pedir a Nosst 
Senhora a ajuda sobrenatural ao: 
que terão que decidir do destino il· 
todos 1,1s povos. 

~st ... ;S honicns devc1n considera 
cuu!a.dosamente, pe'tante Deus. qu 
tudo que exceda dos 1imites (J. 

justiça e da equidade cedo ou tar 
de prejudicará, certamente e él 
modo consideravel, vencedores 
vencidos, pois Jança1·á a, sememt 
do novas guei-ras. 

Alem disso, desejamos que todo 
os que acat~ren1 de boa vonü.1 
de Nossa exortação tenham e1 
conta a desgraçada situa.i;;ão dos tt' 

fugiados e exilados que, depo 
d1;; )ongo tempo, aguarcian.1 ;:i.nsi1· 
sarnente o retorno a seus 1;:i res. t, 

<laquc~les que no ca.ti_veiro dos can 
pos de concentl'ação ou feridos nü. 
ho:spitaís espcra111 uma liberdad, 
justa depois do conflito. 

A estes infelizes e a todos o 
demais que. durante esta guern, 
!':ofreram as agruras da dor. pe1 
mita a muito g·enerosa Mãe ri• 

Deu:s recaia sobre eles o confort, 
do céu e conceda-lhes a força dH 
paciencia cristã que ajuda a toJer;'l 1· 

sofrimentos .ainda os mais terrí
veis e n1erecer a felicidade eterna. 

Võs, Veneraveis Irmãos, fareis o 
que estiver em .vossas mãos a.fim 
de comunicar estas Nossas exorta
ções e desejos paternais aos fiéit: 
confiados ao vosso cuidado, ao~ 
quais - e es1~ecialmente a todos 
e a caria um rle ·vó~ - conc-edemo:::;, 
(:01110 :,;:1mholo rlf-> don::- r-,..l,.,~fi:11~ f' 

rle l\'n:-i~à. belJ~Yolenda, a b.:n1,;ão 
ai;o~lylici!. - .l'ilJ Xll''• 
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Presos beneficiados 
pela anistia 

.RJO (.\) -~ .São os seguintes os 
presos ·.b.e_ne.flciados pelo decreto <te 
an,l_stla: comunJstas ~ Abdon .Pra
Lhna., A.~ema,r José dos lliantos, 
Adolfo Miranda Malheiros, Alfre
do Campos Pereira, Amaro Lin,o 
l\1ira,nda, An_lbal Dias Torres, ,',tl
te_nor ,Frutuoso lia Costa, Antpnlo 
Azevedo Costa, Antonio Ped,;-=, Go
mes, .Anto.n!o Soares Olive',ra, Ar
thur, Agildo da, Ga1na B:~rata Ri
beiro, AAgliberto Vieira úe A~eve
d.o, Antonio Bento l\!o~\;e!ro Tou, 
r!J1llo, :iJJ.Hz!eJ D.iniz H·,ti.rlque, Eneu 
Go.nça,lves de P1Lula, .'Epifanlo .Gul
lhe_rmino Oliveir;t, I',!>srnando de 011. 
velra, Francisco Ezldoro Rocha., 
Fr.ancisco Nativl·.&ade Lima, F.rede• 
rico Bonin_1a11i, Gregorio Lourenço 
Bezerra, Elior.,orio Carreira, Her .. 
1nes de Ara ,11Jo Silva, Onor!o de 
Freitas Gu )marães Issac Caban, 
Itamar E'e )'reira de l\lacedo, Jader 
d.e Ç_arval1to Araujo, José Cavalcan
t_l de cM·tlo, José Duarte, José Ho-
111e111 C /arreia de .Sá, J osê Macedo, 
Jo_s6 Ma,ria Crisplm, José Milton 
.<lfl r,.r1randa, Jos Manoel Navarro. 
Jos1, Ne!;o, José de Oliveira An· 
d,;r.,_9-e, José Oswaldo de Asslz. 
Tµauro Cortez Lago, Lauro Rei;-o, 
Lauto Reginaldo da Rocha, Luiz 
Carlos Prestes, Manoel Alberto da 
,-Silva. Filho, lllanoel Rodrigues 
:'Bonfim, Manoel Severlano Caval
·canti, Manoel S,n·erino da Silva, 
Ma.rio Barbatl, Mario Ribeiro de 
Paiva. .llllguel lgoacio da Rocha. 
.Ozires Air.es do Nai,c1mento, Qmn
tino Clen1entino ele Barros, Se.bas
i;fão Alves de Andrade, Sebastião 
~""rancisco. Ta.rquinio Joaqut1n da 
::-lilva, Virgillo Grlll, Vicente San
t.os, Waldemar Da lm, \Valdemar 
.Araujo, Walter .José Benjamim 
Sil,·a; Walter Weissherg. - Inte· 
gralist;1.s, Aguinaldo Moreira 
Gallis, Americo Gomes Velosc,, Ha.
roldo Fairbancks, Delmiro Val
,..,erde Ezequiel Jesuino de Mené
.:zes. Francis.co Augusto Pinheiro1 
Francolino Soares da Silva, Gera.! .. 
-do de Paula Lopes, João l\farrentos 
:Ferraz Filho.· Lauro Barreira, 
Luiz Gon~aga de Carvalho, Manoel 
Ferreira de Lima, i\Iu ricio da 
Costa Pere_íra, Milton Tavares, Nu
no Barbosa d• OliveiJ,a Si!Ya, ltu
bens do Nascimento Teles, Se,e
rfao J,"unler •· 

o 

FR,4COS e 
AMEMICOS 

TOMEM 

Uinla creesorat1 
''SILVEIRA" 

Grande T6nlco 

Decreto da Anistia 
RIO (A) - E' o seguinte otexro· 

<'lodecreto-lei 11. 7, ¼74, de 18 do 
. abril de l!J~:5, que concedeu anis• 
tia ao~ polittcos: - "O Pr.esidênte 
<la Republica, usando das atrlbul
.ções que lhe confere o "'artigo n .o 
H0 da Constituição, decreta; 
art. "1 .o· - E' concedida· anistia a. 
todOs quanto tenham ·cometido e.ri
mes pollticos, desde 16 de jull10 d" 
1934 atê a data da publica\:a.o des
te decreto-lei. ~ 1. o - l\ão se· 
c,om_preende nesta anistia os. cri .. 
:m.es comuns, não cvnexos com os 
politicos, nem os praticados em 
tempo de guerra contra a segu
ra 11~a do Estado e definidos no de
creto-lei 4. 766, de 1.o de outubro 
<le 1942.. § 2.o - consideram-se 
-conexos para. efeito deste artigo. 
9s cri1ues co1nuns. 1H·at1cados corn 
fln:s politicos e que tenhàm sido 
ju!i;:ados pelo ·rr1bunal de Segu
rança Nacional. - Art. :.:.o - a 
reversão dos mil1 tares benef1c1a .. 
do11 por esta. lei, :ws seus postos, 
ficará depende11te do parecer de 
uma ou mais comissões mllltaros, 
de nomeação do Presidente cta l{e
publica. Art. 3 o - os tunc1ona
r1os civis poderão ser aproveita
rlos nos n1esmo0 cargos ou cargos 
,semelhantes, a. metlida que ocor
r&renl vagas e mt.::diaute rev1~á.o 
oportuna de cada ca.so, procedida 
por uma ou mais comissões espe
ciais de nomea.\;

0

ão do Presictente 
da J,epublica. Art. 4.o - em ne
n.h Lima h1 potes~ terão o~ 1Jene[w1a.-
dos por este docrcto-h! direito a 
qualquer Indenização. - Art. 6,1) 

- E8ta. lei entrará em vigor na 
data da sua publica~ão. 

Rio de J.i.n<,lro, em J 8 de abri 1 
de 1U41>; 124. o da lncfopendencia 
e õ7 .o da Repllbllca. (aJ G<:tulw 
Vargas. 

Petropolis tem novo 
Prefeito 

RlO (A) - O comand,v,te .Ama
ral Peixoto baixou um decreto no~ 
meando o sr. Alclndo A2evod11 
lóodr6 para prefeito de PetropoJI~. 
conI1e,,ido medico e historiado,·. 

O sr. Mareio Alves, antigo pre. 
feito dar1uela cidade lng·ressar1' 
na carreira diplomatlca. 

A possa do sr. Alclndo Azeve 
do teve luga.r, hoje, na secreta
ria. de Negocios do Interior e da. 
Justl<;«. 

A situação da 
no MéxiQO 

Igreja 

RIO. tA) - O "Jornal do Brasil" 
PUbl)éa. hoje uma .longa entre~•is
la t:oncedida _pelo Arcebispo do 
l;,íei.:lco, D. Luiz .Maria. Martinez, 
à.o seu en,viado especial. 

O Arceblapo rnicia. a sua entre
vista dizendo que a Is-reja Catoli
ca -no .Mex.ico está manietada e 
que não pode ver o• ·seus filhos 
·que são soldados, jq,:!.o ao altar, 
porque, no conceito legal, isso de
grada o unitor:me e a. presenga· de
um saeerdote junto a .um aoldado 
t cons!derad!L um espetaculo. 

O Prelado finalizou dizendo que 
em seu pafs não ha tolerancia :pa
ra o ensino religioso e que a, paz 
no mundo depende da unlão da 
Amarica. 

Tomou posse o ministro 
J. R. Macedo Soares 

RIO (.A) - Perante o titular 
da Pasta da Justiça. tomou posse, 
o Ministro José Roberto de Mace-· 
do Soares que responderá pelo ex
pediente ·do j','.!ini ster10 das Rela· 
ções Exteriores na ausencla do ti
tulor interino, e111baixador Leão 
Veloso que chefia a de!egação 
brasileira á Conferencia de São 
Francisco. 

de 17 na linha central " .ramal de· exemplo os dois terços doa mel;?" 

São Paulo. ------------------------------------------------ bros permanente e nll.o permane~, 
O primeiro verificou-se com o tes do Conselho). 

Rapldo Mineiro. que trafegava B A H 1· A RIO. GRANDE DO SUL serem partida.rios da candidatura do Assim resulta. que, ainda, qu~• 
com destino à Belo Horizonte, o major brigadeiro Eduardo Gomes. do' a nova sociedade b1terna.ctona.! 
qual teve sua locomotiva. tora. dos IUNDAÇAO CONTINUA A SECA Desta forma, já foram dtmitldos, se propõem objetivos, que esperai 
trilhos, ocasionando grande a.tra- SALVADOR (Asapress) - A vila PORTO ALEGRE (ASllpress) a pédido, os prefeitos dê Icalu, Serra alcançar do conformld!Lde eom o 
zo no noturno, que só ás primei- de Itapulpe, no munlcipio de Ilheus, Informações chegadas de Cangussu, Negra, Acari, Padre Mlguelinho e plano de Dumba.rton Oaka ._ Que 
ras horas da. tarde chegou a. es- está h1unda.da, em vista das enchen- muntclp!o do Interior deste Estado, Gola.ninha.. · · será. submetida a. Con!erenofa. de 
ta Capital. ' tes dos rios Cachoeira e Almada. informiim, que a seca continua fia- DEIXOU. A DIRETORIA DO DE- sa~ Francisco e que dá. exprestsão 

o outro acidente fol com O Ra- BI·CENTENARIO DO SENHOR DO gela.ndO" a· ,pecuaria. e a agricultura, PARTAMENTO DE AGRIOULTURA comp_leta a .alguns dos prlnclpios 
p!do Pa:uJlsta que teve, ta.mbem( BOMFIM sendo.grandes os danos causa.dos pela NATAL (Asapress) ~ O gegenral que já. foram esboçados pelo San• 
dois vações descarrilados·. Feliz- SALVADOR (Asapress) ·- Foram mesma·. Antonio l''emandes Dantas, lnterven• .to· Padre em suas radio-a.locu<,6es 

_ 1 Inicia.d.as as festas do bl·centenario A OREVE DOS TINTUREIROS tor federal, concedeu demissão ao sr. (por exemplo, a necessidade de mente nao ,ouve danos pessoais d s nh d Bo 
a lamentar. o e or o mfim .. Foi realiza• PORTO ,ALEGRE · (Asa.press) - Odorico Ferreira de Souza, diretor do eliminar al!I causas poUtioas e eco• 

A diretor la da Central do Bra.- da uma grande procissão, acampa;. A greve . que os tintureiros criara.tu Departamento da Agricultura. nomtcas da guerra e de prevenir 
li . nhllda ppr imenso. multidáo .• A ima- está.· érunlnhando para urna. solução Por outro a.to do interventor fe- A __ rApr!mlr ft a.gress•o) .;... ,.,0r ou• 

s teve conhecimento do ocorrido, d s h d· .,... fl f ! i ·1d · "ti f torl d J f d to ~ Q ~ .. ... gem o en or o ... om m o r ... p a ~- s .. s a , a.. Algwnas flr- era. oi nomea o pa~a esse pos o tra pàrte. ha em seus procedl.nlen• Arrecada"l'_ ãO dO • t ~f~~ndº as necessa,rias provlden• transportada para a Igreja da. ·:pe. mas já atenderam os optrarlos em sr. Roberto Bezerra Freire, que já toa: uma. aéepcão de valores con• 
3' tmpOS O , nhe., onde to! realiza.d.a. a. primeira seus· pedidos, havendo no momento ei1erceu esse cargo no principio do · traditorl_a, que redunda e:tn _de,~ 

de Nomeac.ões na Aero" entronização. outras que deverão encontrar a :solu- governo do gegner!tl Fernandes vantagem' para ae nacões meno• COnSUmO :S ERA NATURAL DA BAHIA ção nestas proxlntas,horas, Dantas. res. E assim é, e.pesar de que 
RIO (A) - Pelo~ dados estatls- nautica SALVADOR (AsapreS&) - O avia.• ALMIRANTE ARI PARREIRAS uma .sociedade democra.tlca lt1ter• 

tioos organizados pela diretoria RIO (A) - o presidêntê da Rê- dor Frederico Gustavo Santos; que e E A. R· A' NATAL (Asapress) - A imprensa nacional exige que os .direitos dos 
tle Rendas Internas, a arrecada- ,. morreu em ação nos céus da Ita.lia, desta capital, registrando o afasta- P''•uenos e•tad· o• 1). rev_ale~"m, e"' 
ção <lo Imposto de consumo atin- puulica baixou na Pasta da AllrO• era natural deste Estado e filho do l"A.BRlóA :OE PORCELANA mento do almirante Ar! Parreiras. da ~.. g g ~- ·-

gJu em 1944 a: importancia de nautlcâ, um decreto, promovêndo conceitua.do medico prof. Gustavo FORTALEZA (Asapress) - Na Jo- direção da base naval, põe em rele~ pé de Igualdade ª~1te os direito» 
a major O brigadeiro do· ar Ger- Santos. A sua morte causou pro- calldade <le Porangaba · está sendo vo os cus inestima.vels serviços da.$ g·randes potencias. 

D 1 - • Cr$ 1. 946 · 119 · 85~• 6º· contra Cr$ vasio Duncan·, nomeando .o sr. t d l d·'"' b 1 .. !"• s · •· e REQ,UlSITOS BAS!CO!I ec ara"OeS a' tmprensa 1. 553 .111. 925,20 no exercício an- un o pesar na. soe e .... e . a a.na. conQ.ru,.... \una grande fabrica. de que teve seu nome destaca.do quando 
. . 3' . terlor. o fumo e as bebidas fo- aereas e para diretor do pusoal porceliLna. e produtos meta.llcos na desenvolveu uma confort1Ldora ga- l\_1als ainda, o projeto não .con• 

RI (A) - O Ch.,fe de Policia., ràm que mals contrihuiram pars. interino, o coronel aviador Ar• M A R A N H A O qual será utillM,da ma.teria prima. rantia. contra. a. a.grgessáO do "eixo". tem refaténcia algun1a a.certos n• 
reuniu, na :manhã de 14 p.p,, em esse aumento, pois só as referlda.s mando Sousa. Ar'!,ribola; exones cearense. Os·. produtos dessa fabrlca. MOVIMENTO DE DUNAS quisltos fundamentais, em que 
seu gabinete, os jornalistas acre- rando o major aviador Dlonlsló SUSPENSA A OIRCULAÇAO DE poderão ri'\Tal!sar com· as mais finas NATAL (Asapress) - Informa- insistiu o Pontificé: o del!a.rma• 
ditados ·junto ao Depa.rtamento rubric-ll.S contrlbuiram com Cr$ Cerqueira. Taunay das !UQções de ' JORNAL porcelanas turopélas. ções procedentes da a.rea dé' Branca, mento geral, que eliplinar!a. até a 
Naciona.l de Segurança Publfoa, 237 .ooo · OOO,OO · oficial de !igatão entre aa torças S. LUIZ (Asa.press) - Foi SUS· nesse Estado, noticiam o inicio ·dos atenção de ter QllO rec,orrer ã. tor• 
a fim de fazer-lhes importantes Como se sa.be, a nova lei de aereas dos exercitos ameriC!Ll)OS pensa a circulação do "Dia.rio da RIO GRAN .. DE .. DO -NORr·. E estudos para a fixação das dunas, ça, o arbitramento obrlgator!o QUe 
declarações, em face dos reitera- Imposto de Consumo, . que aumen- no l\1editerraneo e da F. A, B., Tarde", que vinha. defendendo o ex- á. · entra.da do· porto, as quais amea- deveria ga.rant!r à resolucão pacl• 
dos rumores de que estaria O tou ª ta.'<ação, só entrou em vi- por ter sido designa.do para ou- interventor !edera.l Paulo Ramos. DEMIE)SõES PE PREFEITOS çam, em seu deslocamento, soterrar fica das controvérsias; e a. revisào 
Chefe de Polic,a ligado ás es- gor 0stª ano, quau do então ª ar- tra fun~ão. NATAL (Asapress) - O lnterven- tres salinas proximas. O movimento dos tratados, que previnlrla. a. 

reca.daçâo au1nentará n1uito 1nais. · ESTADO DO RIO tor 'ederal •·m conoedid d -•·-~A d · ti · 1 -querdas. o l\Ilntstro comecou ª Aspirante avi'ador morto . • "" º e .. UO<>..., a areia con nua a. . agravar. além ocorrencia de. s tuaçoes comprome-
sua entrevista, dizendo, _ "Quan- Aba·ixo bi·godes ª varios Prereitos muntcip,i!s, os disso, as condições de navegabntda- tedoras da paz internacional. 
do assumi a Chefatura de Policia, OS arão FALECIMENTO DE UM BISNETO quais deixam as suas funções por de no rio das Pedrinhas. Pois bétn, ao apl'esentar o plano 
me foram asseguradas liberdade :R.IO (A) - O coronel Alves Bri- em ~ DE D, MIGUEL ================================= dé Dulnbarton Oaks, Cordel Hull 
de ·imprensa e de reuniões. Pen- to, direto,· do Presidio do Dlstrl-· RIO (A) - O Minlsterio da. Ae• PETROPOLIS (Asapress) - Fa- deolàrou (tue· o prójeto em questáo 

sei que os debates polltlcos iriam I to Federal, confirmou a noticia ronautica distribuiu a seguinte teceu nesta. cidade, com a Idade de o DIREITO DAS NAC-f s MENORES E não el'a. ''nem co1rt1>leto, nem dtf!-
se estabelecer, publicamente, pe- de que havia determinado que to- nota: 52 anos, 0 jornalista portugues João o n1t1vo", Segue-se que se pode e!• 

la imprensa e pela palavra. Cons- dos os guardas raspassem os seus "O Illlnlsterio. da Aeron!tutioa ::~i. b~~tojo~iü~~~s~a d~!~!: 

1 

. perar ainda- que em San l<'rancis<:o 
tato, a.gora, que apesar de te. r so- bigodes. \ cumpre o dolorO$o déver d/1 co• "" escuté á. voz das na.~ões pequê• nitora, d. Maria de Bragança e da imprensa e imediatamente, por Interrogado pel"' reiiortagém, I municar o falecimento do asl)I· nas, e- que as ,ontades das mino-

ela mesmo desfeitas, e jll., portan- o coronel Alves Brito adiantou rante aviador da Reserva Convo- ~:~Ü.~~e ~~~d\~~;~~ c~::l~i~~m ~: A ORDEM INTERNACIONAL rlas <:hegue a pesar ade<1uadamén• 
to, esclarecida si· andijm por af, ru- que os guardas terão de trazer, cado. Frederico Gustavo dos San- fortuna. de D. Miguel, recentemente té· nos ·conséll"ios 1nternac1onais. 
mores interpretando desfavoravel- raspados os seus bigodes e tam- 1 tos, do l.o grupo de aviação de ·Desta rt1an·eira, tódas as na,;;ô& 1 Incorpora.da a.o pa,trlntonio portu-
rnen te a 1ninha atuação com rela... bem cuidadas as suas fardas •. caça., que se en~ontra em opera• gues. ''ân1a..ntés da paz'" - isto, não só 
~ão a LuJz Carlos Prestes e seus acrescentando que a uniíorlnidade ções na !ta.lia, morto <1m açáo. 0 sr. João Melo exerceu O Jorna- _________ -aquelas qué declaram guérrs. à 
ccmpanhelros de prisão. Quero cabe em todos os lui,;ares e prin-· A Patria se glorifica pelos fel• l!smo na. capital da Republica, tendo Alemanha, ainda quando o flze-
dar ao povo que tanto me tem cipalm.sute no Presidio, onde tu- tos- elo seu dignu filho, cuja mor·. se transferido ma.Is tarde para esta CUIDO GONELLA ran1 a ultima hora, senão tamb·e1n 
apoiado neste momento, uma ex, do s~ fa• para uniformizar o ca- te se nos enternece, enche-nos \!é cidade- COlabo!'OU em diversos Jol"• a!I qúe consérvam uma digná, neu-
plicaçã.o que tambem const!tue rater dos detentos. orgulho pela honra do dever éum- nals e revistas e era. grandemente es• (Copyright da N. C.) tralulade, e qu,o atualmente estáo 
um a.pelo aos homens de bem, 177 prido, com bravura e estoicismo. timado. é"cluidas da: conferencia. de San 
que talvez por uma d~storsão da Ainda O art. Delegado de Seguranra DépOiS ,,a conrer~ncia de Yalta I dada d~ carater punitivo, um ver- I,'rabcislio - estariam hal.Jilitadas 
mentalidade tenham dado abrigo a RIO (A) _ Perante O juiz da. J' MATO GROSSO até' agora, só uma ve2 falou ao 

I 
dadelro e efetivo ·direito de voto. a ptestàr ativamente a sna pro. 

tais boatos ..• Diz, então: - "At'l,• Segunda Vara da Fazenda -Publl- Política . 'llUlldô" Sua Santidade o Papa Plo E' verdade que, em Yalta, não se pl'la contribuição pará reconstru-
cando de frente ó problema, tenho ca, 0 tenente-coronel reformado PREFEITO DE CAMPO GRANDE XII. l'e-lo Parante. 100.0oo_ roma• aceitou a petição russa, qué ·exlg1e. ção ,de uma nova ordem e para 
a declarar: 1.o)qtie nunca. fui, não da Aeronautica, Godofredo !franco . RIO (A) - Por decreto do pre• CUIABA' (Asapress) - O inttlr• 0·0 •, no Domingo- dà Palxrto da cure1to de voto contra as medidas promulgação da anbelada. "decla· 
sou a,depto, nem núnc,;,. serel ·co- d F I ã di 1· sidente da Republica, foi nomeá- ventor tederal acaba de nomear o ?,ogg!a." de São _'Pédro; e, em seu I repressivas, e, Igualmente, relati- ração internacional de direito". 
munlsta. E que não será a vlto· n:riaª~0ª1;u:ro:o~n~~'~ª F~~e~·a;r ~ d_o Delegado de. Se~nranç11. Poli• sr. Joaquim Teodoro de Fá.ria, para discurso, formulou uma expllc1ta va à submissão ao conselho de A cooP.i,;RAÇAO li.XJ'\ t:RSAL 
ria da Russla, que vae me fazer fim de ser anulado o ato governa-, tlca o sr. Antomó Cana\)arro Pe- as elevada,; funções de prefeito da referencia ao problenla: da_ organi- uiiUL controversia qualquér,. üa• As pa!auas pronunciadas pelo 
mudar de opinião ou me acovardar, inental que O reformou. por cau• reira. Cidade de Campo Grande. zaçã.o da paz, Concretamente, d!s• rant!u-se, contudo, !l.n'l dlreitó ·dé P1 esidente .Roosevelt em seu dis-
como já tetn acovardado m.uita sa de urn artigo por ele escrito em =================================== Sé: veto eln favor das. na.{.;ões mais curso de primtiro <le ·rnat·ço do 
gente." E prossegue:._ "Col'lt!- folheto 0 intitulado: .. 0 artificia- ''No entanto, a rec.onel!!acão dos pç.dei;os.i.s o gu~ é um privilégio 1945. dirigido ao Congl'esso doH 

nuo com a. minha. f' na liberal de• !Ismo economlco' submetido a ln- A s T u e I A D o D E M o N I o povos somente podera. garantir a que pi·ejudica ao Coro da nova or• Eslados Unidos, depois da.· Conre-
mocracia, pela qua,I tanta~ vezes querlto policial militar, em olle- · · · estabilidade se fôr levada a. cabo gs.nlzar,ão i11ternac1onal. re1icia de Yala, en1i-~ndrain a es-
tenho lutado; 2.o) que visfte! Lul; dlencia a o1·dens emanadas do M1- . . . . com lealdade é com justiça . .Nao o JJ!RBJ'l'O DO \'E'l'O péran<;;a de que a lealdade e a jus-
Carlos Prestes. _porque te11 ho sl<Jo nisti:o da Guersa, a comissão que • . queremos supo1, sec1úer, que, depois l\inguem (lreteude negar que as- tlça iiltérna.cionais que tanto vedo 
seu companheiro de tneequectve1s realf~ou esse !nquerito concluiu de acontechnentos tão dolorosot1· grandes pote<1clas. por is~o qúe lo ~anto .Pa<l1·t?, acharão i)Ol' :lhu 
lutas. e me par€cta. uma c.ova.rdta pela. inexislencia de crime .qtl(; fo- ______ ail\ d a. hà.ja quem caia na t~ntaçao têm maiores re:Sµonsabilrctades, realiza"'ào ·concreti:I, nos. novos pfo-
moral, deixar de vê-lo nesté rno- ra imputada á.queJe aviador. de aµroveitar•se do 1non1euto pa_· tandJeJ'u devem ter 1na.ior influen· nos para a reconstrução. c;lo 1nun-
mento, em· que sou, involuntarla- li:11lretanto, a comissão µela lél Pe. Frei Placido Maria de ra usar a.· organlza~-ão da paz em ela; mals a exclusividade "do d1: do, 
mente, seu carcereiro: a.o) que 136 opillou pela sua rcfonna ad-· proveito próprio, ó ·contra. os dita-· rei to de veto é 11rivikgio gra-ve Naqu€la. Ocasião disse o. tn·esi--
nâo promovo, nem tenho conheci- ministrati,•a e pela rcrnessa do De~câlva4o, O. F. M. Cap. dos da jUSli--;a.. · ·" que, ademais, aJneaç-a o cara.ter dente; ºa· estrutura. de tuna p.:\~ 
1nerito de quaisquer cambalachos· inqueri to ao 'l'rihunal de ~cgura'n- Porta~to, o .Paµa se n1ostra ln- de.mocrâ.ucu da nova sociedade de mundial não pode ~e1· alcaw;;:ada. -~e, 
politicos entre Prestes e_ a.s cor- ça. o coron~l Costa Neto. então r .Na Sagra,dn. Esci-itura. sé lê 1'.p1e zendo-nos asaint dar. a. Deus . a Quieto pela. 

11
lealda4e" internacional na(,;ões unidas. i\""a verdade. Se por com o traUalho d.e u1-i1 tiomem7 <.>u 

rentes politica-s. Que são. ahsoJu .. juiz daquE:le •rrihtinal. ahsol:-..'éU O _ o imp~o- r_ei Antioco. tinha enviad_o 
1
,honra proporcionacl~ à. sua gran~e- e pelo perigo de que alguem, vi<>... unut parte se conserva'tn generf .. de um ·só organismo, ou de u·ma t--ó 

tamente. infundã.dos os boatos ~ a.utor, seI1do a Benteu_c;rt confirma- /.seu gt:1,entt Apolort10 contra ª. ci .. 
1 

za. e ao n1esn10 te1npo acud111- lau<lo os ditames da Justit;a, use ca111t .. :nte os prot·rogativas da as .. nação. A paz tà"o pouco µot.le ciiH .. 
esse respeito, e que & anistia que da pe_J'o Tribtrna_ l PlE:no. Ap.l! 8ar ! d~de de J~rusaJem cóm_ ordem de,·-do a ~oda~ ~s uos8as nece.ssida~es. ''em proveito ·próprio". a. nova 01 • .sémbkia democratit..:a, por outrâ as mar-se un,a p·a.z aineI'icána.. o_u 
virá. a.manhã. de.srnentirá defin\ti ... dis~o foi ele reformado admrnls- ma.tal' todos os seus habitantf·$. A ass1stenc1a à sant~ J\ltssa ê o ga.nização .into_raaciónal. Cq?uer di· <..;lilco g-randt.::s potendas1 alem de uma paz britan:wa, ou uma \l(t~ 

vamente todos es~es ru1nores; 4.o), trativamente.·· nos termos do arti. Ease general, pérfido e tràidor,

1

1 primeiro ato de religião que se de· üt?r qut:, ao. reíerir"'ae ás cuutro~ f)Of-SU1l't?l1l as;,rnnto permanénte no francesa, ou c_hin~sa; nem. PO:L!,l 
que mandei buscar. na Ilha Gran .. 3.odalei136. · cltt!gando a Jerusalf1m fi'nglu ser ve praticar para santifkar o dia versias suscitada.s pela. con-ft:1-r~ncJa Couselho cJ~ t,egurau~;a e o direJto ser a· tlaz de um~ óu de Quatro nn. .. 
de, três oficials condena.dos. um g-ra.nde, amigo e protetor dos ju- dé· Deus. E' um preceito universal de Yalta., Pio X.11 pt·ocurou cba.inar de \'8to, s~ r1..~s'-:l'vam tan1llt1-m pc>i,ra t;ôês. Dév~ s&r üma paz fi1gua ou 
para assistir seu fllhinho uue eS• Novo men1bro da Comis= deus. Entrou na- cidade e IA ficou Quê Ee estende a todos os fiéis. a atenção püblica para a necéesitla- si mesma o direito de oferecer óS esforço unido dé tódo o. ,nund.o. 
tava. ã. morte. e dois outrs, por] _ · · _ , socegado. Quando chegou o sa.ba.-j ~,esn1o às criança~ unut vez qué de de não 58 violarem os principio~ ser\·i<,;os de suas forças arn1a.das ·Nã.o pôde sér, co1no af1nna-n1 1nu1 .. 
µrescrição medica constatando sao de Pron1oroes da do, dia em que os judeu_ s sô se·. Já tenham_ us,o u .. razão e set_e . da, nioral internacional .• em . bene- para a l'eJHessão da ag·ressào. la- tos, tin'la. estrutura qu& surja t:fe>·· 

. ' . , . · 'T , UcJo de iliterêsseS partícula· res de é t ·,. · que un1 'deles. Agildo Barata, esta- . • . oc-1111avam das coisas de· Deus,· •_teu j ano.s de idado. A.-pesà-r de ser Utl'l to • a nvuetH-Stl untca.m~nte a. s• f~Jta -desd.e seus aikio-s.- · Ma·S tm-
va a ponto de perder um dos ou- Aerona-uttca . . o.rdem a seus $Oldadós e fez uma I tlrecdto multo gra\'.é, todavia PO• qualquer na\;ãO. µi-upna.s a tor~a da policia nac10- de .Sd, e será, uma pa~ dinen.ta-
vidos. - No moinento em que a· - ·. · -~úttança. hor_riveL Assim taz tam· dé .ha.ver causas.··.-sortct-entêS ·para . ,t.luais-_são. posSlVeln<iente, ôs pe. na! 1nte1~u1::1.c,onaJ, 4ue ::;e .. exercê- da nos solidos principiÓs:da-_.Càrta 
rtação Jntél_r;o se manifesta pela RIO (.\) - O bfinistro' .Salgaclo'[ 1ie111 o 'demõnld ~om . os cristãos. isentar dele. EiSsás c,ttisas' · s/i.,1·. -~igos que O .E-'u.pa teme·t r,a. pur me10 ,10 uma con11ssao ào Atla.ntíco, 110 conceito .. qà. di;;-
a,nistia e clama- r,_ela dcmocracJa, da~ .. ru m;ôes rle m·e~l~bro·>d~, .t;o .. { é"6~1~'0: _'du-t·a.-:ót,e: :a· seii1àna cadà ulll I _ A 1m·voten,•Ja ftsl.ctt, os qlfe :na.~ E'_ bem ~~bíllo que O ~!ano para 1..~01h;L1tuidit por represeutaute& ,to~ riidalle da pes~0a huri'lana e .llas 
quero ver quem OUSRl"á, élll publf- mlssao de Promo•;~cs da .\eronttu- '. VJ\",Í 6CUÍ,ado. êll1 ÍleÍla trabalhóS, l>Od<im ir à lgtéja -coh\Ó óS doen•.I uma orgalUZaÇàO mui:idiaJ, elJ.uo- !,}sta.dos 1\la.Jures, lnt~gradá, ta.o gararttiaS da liberdade''., 
co, n1e atirar urn pedra, por hav~r tka1 o waJor hri~a~J~iro grlua-1-·do; delXa>ô~ ·énr. paz'.;_ maS,··quandd ehe-- t(2s, OR ·pr"d5oS·, etc. ·H - _A··1'i1,-po~sl-- têidó en_1 Du.nu)art~n Oak~. assen· .so1nentf:) pur ci1wo m~ml>roti. J:!;h1 A. contrtlJuiÇão daqu.eles povús 
a.sshn procedido." - O Sr. Joâ.o Gon,H~s, por .te:.

7

• srdo _c~onc:t~do .. a ":,ga «{_'·, <1_o,i_np:iio:_·-.:~s~Rfr~.-os com to- b1Jldade in_o1'nl n qúàJ · ~s"e d·1· pà:ra '· to·~- ê~,la .. •·~gra. f~.J.~l~dameutaJ: 1 
.. a con.-3eLJueucia. recu,-sarn•se os p_riu- que, como .o polonês, ofe-_rtc.e:tani o 

Alberto, finalizando a. sua elitré~ pedido, d~ ,c.aloO de d1rt:lor de d_~::; as ~u~.~ fo.r_t;;as e o~ ~a_z cátr no os que não podem,ir à lg-rej~., semi o~g:8au1za.~a~ s~a ba_sc1a ~o~ µru1Cl· c1p1os déu1úcl'at1cos e adotam--se, sacriticiô de milhôés d~ v'.idas .pe-
vlsta, disse: - 11 Não compreendo H.otas Aeieas. ).Jeçado., 1natan'dó' assi~1í suas ahnas. nrejuizo· pa.ra a -vida ou _para a· P O da tg alct de sobei ana, de to. ern st:u 1ui;a.r_, µri.ncipios hierar- Jo triunfo da Justiça ·1flt-c.n1aclU· 
a democracia, sem a liberdade da Por ato da rnesma dnta, foJ ho- . i· lei .. d.t::: _!)_eu~ P.róili,ndó o traba, ... honra, etc. III - ·1neo1.nodo pro .. ~os i o.s es~ad~s H.mantes da. vaz" quicos, qut:' tazetn uma d1sttrtçao _na1. e a. eóntrilluiçã.o das próprias 
palavra, seja de qual for o parti .. m~ado O brigaUciro Yaseo ~ecco, lho. rios· _.-dQm_ingos ~- _diá.$ .santos i•orcl~uadu1ue:nte g-ra.v_e, quando se la.~.t 1'.0 prinie1r~J · entre us na\:;Vc:;j de aco1do eot11 o t1ay.ões neutras, qU.e duratlt& àúi"Js 
do ou corrente polltica, uma vez sub-chefe do Estado .\Jalor, para. ,1uer proporcionar-nos o modo de mora longe da. lg-réja uns seis• ou Elm ve_rdác.J<>, to! reqonhaéldo es- seu µoderio ou seguudo a ·posição, resistiram ló sedução da nação na· 
que não ha perturbação de ordctn; aquela. co1nissão. servir a. Deus é de cuidar da. ·nos-- sete qul]ometrms. quando as estra• ~e - princ1p10_ de tgualdade ao ser µarticular que tiverati.1 retat1va. zista) serviram ~,n a.Jt.o grau para. 
nem mesmo ameaç-a.." Of" • • • sa alma. L\·o dia dê Deus devemó· das são rlificeis, durante O tetnpo t_orrnuJa.do este n~esnl~ plan_o de niente à g:11erra. obter ·a.g·uele "esforçô · unido'' de 1c1a1s americanos COO- nos empregar em obras de piecla- de chuva. J)art!cularmente quan<tó Dumbarion Uaks em sua tota11oa.- is' certo que o 1·eqtJJSlto de una- qué fàla o ptesidénté Hoosevelt, e 

1 de e dé religião. Sê trata de PESSoas ldos2-s ou tr·a..: de~ ~ nas_ resol~r;-Oe_s da conteren• nimidad·e nas dec.isóes ·serviu pal"a pa1·a da.T' á noVà oFdém lnter'nacw .. 

·A primeira obra de re!igiãó que 
devemos fazer nos domingos· é 

dec.orados pelo governo 
brasileira ' 

RIO (A) _ 0 presidente da He- abster-nos do peca.do. Nãó ha coí
publ!ca baixou um decreto con-, sa t1ue seja lllals contraria ao cul
fe.rindo a Orden1 Nacional do l!ru.) to de. Deus que o pec~~o, e por con
zeiro do Sul, nos seguintes i;raüs ; s~~ui_nte ê ~ que n1a1s profana o 
aos oficiais da marinha e do ·exer~: dia do Senhor. O pecado: é 3~~~ ... · 
cito dos Est(1.dos Unlqos: grau <Je i p·rn. um grande mal; _mas ê mu~to 
grão ... ôfioi:t.l ao contrR•almlrante r· maLOr q~ando cometido nóS drn .. s 
Z\ilo 1,--. 1~<:icterick Di-aern'2l, a.o major: ost3:b.elec1dos p:i..ra. honrar a. Deus. 
g;inei'al Ollvier _Buchcr, ao t<:nen-: punfwa11do-nos dos nossos peca

'te general Ira. .Eal~t!l'; o grau de: dos e ~10recer ~s gr~ça.s dê. ~eus. 
I comendador ao comodo!'o Ha,.o!d f Ha razoes suficientes para .perml-

0S Dodcl. ao ma.Jor g,~nernl. John Can-1 tir os trabalhos , sen·i~ nos- dias 
non, ao IJ1·igadt:.:ir ·guncral Benja- l ~._n-;tl:í.·.os, tnas o pecado, côJnó é.ºº~
min Chil11la.,v, a bl'iJ;;a<leiro ~:cne• Is~ que está em plena opo~1-
t•a1 'l'hóma.s lJarcy e .ao bt·iga.dei-1 ~ª,º. ~om 7. honra de -Deus é nos. 
ro g·eneral Hobert Israel JI'.; 0 afa.sta Inteiramente de Deus, ma.1\
gr<J.u de oficiá!. aos tenentes-coro, 1 chando nossa aln. '~· d~ __ m~do al

-lH)is Bullrage ~'llho e John l:o- guir. pode ser tól~tado, 1rtu1t.o mé
bE:rtsmi, ca.ilità.o Seegéttà Lo\vdl nos1 p~rmlt1d~-- ~ no entanto, não 
Wln<lield Wl!Jiams e majores w. j ha co!Sa ma,s para deplora.r do 
W. Roberts e J. w. Connely; ,01 que preclsament~. ser nos ~omln
g,au d& cavaleiro aos capitães· gos e dias festn ?s qué se comete 
J!'rai1k Grahm ê Vicente Lally, ao maior n.umero de peca<los. Por
capitão tenente Robert M. Gavett q~e dlstraldos pelas suas ocupa
e ao l.o tenente Joelia Wallace. <;•Jes pec~m pouco durante a. semá· 

na, choga. o domlng·o, entiio se 
dão a tórlas às desordens é. mal
dades. Umá das coi sàs niaiS {re~ 

Voto obrigatorio para 
homens e funcionárias 
RIO !A) - Apesar <je secr-,na. 

comó das out.raa vê~t:s, a reporta· 
gen1 conseguiu oã.ber que os tra· 
balhos da cómlssào do Codlgo 
Eléltoral está,, adiantados, encon· 
tran do--se n1esmo etn sua fase fí naJ. 
embora pcrma.negam ainda em d1s· 
cussão dóis outrós assuntos ; m-
portantes, como a quéstàn refe
rente ao proces6o de apuração, 
Não se sabe ainda se ela seráfel
ta. pélóA ll"ibnnal$ rei.tonais. jun
tas eleltorais on se pêlas proprias 
mesas das .sessões eleitorais. 

Jr,, tol ·<iivulgaµo q11e a co1llls• 
são rnsol vau a obt·.lgatrledadé do 
voto para todó o cidadão ma ,or 
de 1~ anos é para as mulhetes (Ju,, 
sêjam funolonarjas t)ublicas· ee
dorals, estaduais ou municipais. 
s~ndo. entretanto, facultativo para 
as mulheres não l'unclonarlas, 

Regressou da Itália 
Jtro (.\) - Por via aérea, r-é- quentes de pecados aos. domingos 

,;;ressou ontém da Jtalia, o dr Lu· 1 e dias santos sil.o os jogos e di,er· 
tét<i Vargas, filho. do pl'esidcnte timentos. Está m_ uitO. bem:. é um 
da Republica, Qllé, e.esde o inl- dia de descanso para o corpo; :,o
c.,lo ·da g11érra contra o ""eixo" se, de-se apró~"eitar dele para ho, 
alistou para sen·lr r,o corpo mé• nest<is passatempos. Pará alguns 
didô em terras estrftngeiras, jun• o dia do Senho1~ se con·verte ern 
to â .b'orça Expedic,onaria Brnsi- dia do deilló!iio: só dlvértlméntos. 
leira. esportes, ban<iuetes, jógatin,:,, <itc., 

cort1 á treinenda conset1ueilc:iá dós 

cas. IV ...._ A -cnÍ-tda,le qlJ,arido · se eia que_ ~1:epa.rouJ em ~alta., a de µaralizar o trabalho da liga de na! e:;::se carátét 1mivel'sa·1. linil:.o 
ten, que tomar conta dé doentes nu San b"'rancisco?' Genebra; nia.s entre os dois extt·é- capaz dà g·atatitil" o exito, ào .i-n1-

de crian0ns que não se pód~111 del- Na Imprensa 1>úblicá. se àdver- mos - una.n1m1dade de uma µar- pedir que a S<i~1edade 111terriacio
xa!' sozinhas ·nem levar à Ig1·ela. tiu já, o temor de que se cirni,.ue a te, e de outra o priv!leg·lo do di- · nal se trànsfórme ém colisão de 
E' ó ca.so comum das mãés estabelecer uma. hierarq--uia. no reito de veto -- devària e:t.iStir ititerésSeS cóntrà,postos.-
que têm filhos pequenos e não tém poder maia s~vera do que'.., que 
com quem d~lxa-los sem- incomodo. surgiu em lõl4, e ém 1~19, e, b'or 
V - Uni 011trn d,-.·et" t>•óPOT~lonn• 1·~st David chega, a, d111e,· a ,~~ 
d,u11ent<>' gl':rrc, é o caso <los médl· ptito, em 'file ::.aturday J,;venmg 
c6s, das partéiras, dos solda.dos que l'ost, qué "a,$ graiidês potenu1a• 
~ttlo cumf)rinclo seu$ deveres pto-- se cónstituirian1 é1n policià, é 4uc 
fis~ionais preoisament<> no tempo as nações restantes. do .niuncto, 
da santa l\lissa.. Todas essas cau, umas setenta, Vil'iam a .,~,· ,.,m. 
sas são legitimas e dispensám de plesmente· o publico". 
ouvir a santa Missa. 

Em terceiro lugar a Igreja nA.- CE,'i'l'RALlZAÇAO no !'ODER 
ra a perfeita santificação do dia 
de Deus, convida ·os tiéls para as- O perigo destes prl'vileglos, que 
sistir 11, tunçào re!lgiósa que S<! faz nrnnoscaberiam a igualdade de te .. 
à noitinha. Nes5a cei-ímon i,i se re- das as nações, e, em co11se4uern:1a. 
za,, ha- a explicaçií.o da doutrina a JustiGa inte1·uacioná.l, posto ljuE" 

ciJstã e a ben'ção do Santlsslmo não sé Ncónhcce as nações fra· 
Sacramento. Pàrticularmêhté a Ci:i-S" o 1nes1no- dire1tó que s~ ou~o1·· 
aprendizagem da. doutrina cristã é ga á.s fOrtés ~ se revela tamt.~m 

nó »roprio plano (!Ué se d1s<.:utirà 
de s 11ma necessidade; pois, o maior em San Frà.nc:ts<:ó. Assm, é com 
mal dô mundo modérno ê precisa, .eféito; pois, se""uncio este plano, ac 
mante à. lgnótancia religiósa. E: é ., 
devei' grave dé lei natural lns- passó que á &ssemblelá, em Qll<: 

truir-se suficle!ltêmente Dlt t'eli- são admitidas toda~ àS nações, te
rá tunç/;és qüase academiàa.s- e 1,u

giào para /!lê co1lhecer as verdarlés ra1nénte. !<Jt°íüa.1s, ô 'l:onselflo d• 
que Se dévem crer O as que $é dé- ile~uranga, ceii"H-à.l_ iza ·de taco tod,, 
vem- praticar. poder . êm . mãos \:lé_ certas nações 

Outro rt1éio éf;éacissi111ó para a qué, facilrilentê, 'i,-,oderla1n call· nn 
santificação dos domingos e dias tenta,;;ãÓ dá usir· a ordem Interna 
santos é ,•lsitar a Jés11s rto SantiS- cional "ém seu proprio provei 
sil\lo Sacramênto. Visitam-sé tan" to". 

CAMARA ECLESIASTICA 
DA ARQUIDtOCESE DO RIO DE JANEIRO 

PREGAÇÕES. DO EXMO SR. 
D. JAIME CAMARA 

O Exmo. sr. u. Jaima de Bar
ros Camara, nos dias 26, 27 e 2S 
do corrente·, às 17 hora.-,, na i1 adi· 
cional 1g1·eJa de S, i''l"àiJcJ.scai: de 
P1Lula, fará pregações esµetJal$. -co~ 
mó !)reparação à comun11,;o 1;ascal 

E' de esperar ·.:i..ie não omente os 
irmãos da Ordem III de São' 1',ra.n· 
cisco de Paula, mas tamb~m nume
rosos fieis venham ouvir á palavra 
do· Pastor. 
O EXMO. SR. D. JAIME CAMARA 

EM VISI'l'A PAS'l'ORAL 
De 10 à 18 do corrente, segundo 

o ·l)rograma previamente dtstril)u1do. 
realizou-se a visita pastoral do 
Einno. Sr. Arcebispo Metropolitano 
à paroquia de Santa Ceeilia dr 
Braz de Pina. 

O Rvmo. Pe. rvo cavallarl foi o 
sec1·etario da vis.it.a e o ReV1Uo; 1''1 

Ooril a solenidade propria ao e.to, 
Sua. Excia. fez sUll, entrada publica, 
<lando inicio aos trabalhos dá visi
ta. que era acompanhada tambcm 
das sa.h tas missões pregadas áos pa• 
roquianos de Braz de Pina .. 

Dlal'lainente, havia missas éom 
pregações. ensine; de catecismo às 
crlánças, a.dministraçáo do Sacra-
1liento da Crisma e as cérlri1onlas 
marcadas para a noite. Foi sempre 
notavel à ftequência dos. fie!s e 
gra.nde a ótdél1l observada !)tios 
mesmo$, 

ô EXirio. sr. Arcebispo do Rlo, 
visitou os seguintes estabeleciinen
teatos: Cofogio Nossa . Senhora . da 
Aparecida; a comunidade das Ir
mãs Mlssionalias dé Nossa Senhora. 
das éiores; o Hospital dos Cancero
sos e a Matemidade Nossa. Senho· 
rá dá. Penha. As escolar não [óram 
~isitadas por se acllarem em feriu, 

lndicad or Profissional 
pecados lllaié ve1'go11hosos. Pa
ra estes ó domin!l'ó é o dia do ci
nema. do futéból, do Pacáembó! 
Aqul cabG muito bem lembrar· as 
!)ala nas se Véras de San to A gos-

· Hilario, O. 1''. M.. do ceinVento dt 
Santo A11to11io, serviu como contes· 
sor extraordinarío. E' Vigario- da 
paroquia o Revino, Pe. Wilson Costa 
Veiga. 

1 tlnho: "Voltai antes às oficinas 
========================~=========================== 1 e aos tan'lpos; vossó pecàdó será 
A D V o G A D o s M E D .1 e o s Dr. Celestino Bourroul I menor h'l<b. alhando 1'103 dias san• 

tos, dó qué al>usandó delês par3 

tos amigos, alg·uns. dos quais 
"ª realidade rtão merécetri nossa 
con-sider_ação, é Jesus qué é nõsso 
maior é/ mais sincero amigo pa>'sa. 
(Has, · semanas e a.s vezes mes·es 1rt· 
téiro8 sem uma visita nossa. E; 
um ato de· delicadeza tão flnó · lt 
passar uns mlnutlnhos com JéSU!i 
nó Sacrario. m por (im, ao menos 
nas festas principais do ano, ache• 
gar-sE'> a.os Sacramentos da · eon• 
fissão· e comunhão. Com isto nos 
unimos càda . vêz mais com rtosso 
Deus. 'São Lucas dli: Que :os 
primeiros cristãos passa,vam o dia 
do $emhor óuvindo a. doutrina dos 
Apostolos, assistindo os sagrados 
misterlos pa1·tlolpando deles, e 
perseverando na óracão. E ê po1· 

Cón11) todo$ sàbeni, no -Úórisel h< 
de Segurà.nça estariàn'l rép1·.esén
tad!l.s onze -nações, entré ás· qua1~ 
o grupo dolii!na.nte séria ccmstt· 
tuidó ciás clilco 1i-ofeticíàs vltor!o 0 

sàs. Mas, seguncfo à ré~\>IUgão d,· 
S'àita, o voto de sété erttre os on· 
Zé ri1embros, nãó Sérlá. ·sllficieUt<' 
pa1·à. âdotar medidas., répressl vas 
pois, à dire~ào só póderla ter Cor0 

,;:a exécutlv·a· 110 éaso ên'l' que ne
nhuma das ·cinco potónciàs se llu-. 

No dia 10. ao a11oitecer, o Exnio 
Sr: D. Jaime de -Barros Camara, fé: 
sua. entrada na sede da freguesia 
sendo recebido pelo Revo10. Viga 
rio, dois Sacerdotes da paroquia do 
BOm Jesus da Penha, culeglos do 
Sagrado Cora, de Jesus e N. S 
da Penha, associações rellglosas di: 
paroquia e grande. massa de fieis. 
comparecendo uma banda de musi 
ca da Policia Militar. · 

O 1lfamo. Sr. D. Jâime Camara 1·c~ 
comê11do1i que a Associaçáci cié San• 
ta· cecilia promOVJl. o canto c~leti
vo. Ao ~eiosó V!garlo. que tápto 
trabalho já tem· desêuvolvidci em 
~rol do movimento espiritual e do 
bem das a.trilas; ó· Exmo. Sr. D. Jai
me damarà recomendou que · funde 
quanto :tntes a Ação Catollca e 
providencie ace'rcà da aquisição· do 
terreno para · a construção da · nova 
mâtriz. 

Dr. Vicente Melilo Dr. Viçente de Paulo Melilo i;;es.: t..go. s, Paulo, s - 'fel.: 2-2622 dlvt>rtimentos ~ecaminosos". 
Pra,;a da Sé, 23 ~ 2.o andàr ,... Cons, Rua 7 de Abril, 235 Em segunclo U!i'.ar para se pres, 

Sala, 245 Ollnica' Medica Das 2 ás 5 horas tar culto a. Deus· nos dómlmios e 
dias santo·s ha obrli;:ação gravé de 

Gons.: R. Marconi, 3~ - 6.o andai 
Dr. Plmio Corréa dé Oliveira , Apa>'tô. 63 - tel.: 4-S5ú1 Dr. Reynaldo Nevee 

de Figueiredo 

· assistir à santa l>lissa.. QUe é a 
santa Missa? A santa Missa ê o 
sacrifiélo da · nova Lei nó qual 
débàb:o das especies dé t,ão é dê 

Ru:i Qulntlnó Bocaiuva, 176 -'- a.o Res.: Av. Aguá. .Branca. n. 95 
Andar - Sala &23 - Te!.; 2•7271, Te!,: õ-5829 

DO HOSl'l'l;r\f, PAS l"LINIC.\S }J virthô /;é ofe1•éc,~ 11, l.>eus 1$óbrê O 

Dr; Francisco P. Reímão 
Helmeister 

Rua São Bento, Z24 - 1.0 andai 
Sala 3 - Tt!.: 2•1513 - S. Paulo 

Dr. Carlos Moraea 
de Andrade 

nu11, Benjamim Constant. 23 - 4.,., 
a1ldtir - Sála, 88 - Tel.: :J-lDS6 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado 

Engenheiro Arquiteto 
Atquitétura re!!gio,a, coleglos, re

sidencias culetiva.s , 
Rua Llbéro .Badaró, 461 - Sã.O 

I'AUl!'! - ~l~, ll•1il.ü 

Dr. Camargo Andrade 
Doença11, de Sonhora" - Parto~ 

ou.ér,u,;6es 

Da Bén. Portuguesa, da Matérni· 
dade dé 8. ·paulo 

Cons,: .R. ·sénador k'éi.J6 n, 205 
Tal.: 2-2741 - DiJs 14 ás 18 horas. 

Sabado: Dàs 10 b 12 horas 
Rcs.: Rua Hats.el dê Barros, 457 

Tét: 7•4663 

SANA'rôll!O SAN't'A CA 'l'Aill:\A altar péló Sacerdote b mesmo sa·
GiRURGIA DAS VlAS BILlAHES c1•1ftcf<l oferéêidô Pôr Jesus ,10 

Cons,:. Rua Marconi. 34 - 3.o andar 
F'óne: 4•8717 ~ Das 14 às 16 hotas. 
Residellcia: Av. Pacaembti, lOH 

Fóne: 5 .. zg25 

Calvá-rio em memoria. e tenovaGiío 
do sacriflclo dá Cruz. Nãó !lá ato 
de relig.lâo inais· exceletJté· quê es, 
~e, nem oràçlto mafs eficaz. Por• 
Que? Po1·que só eo1n a san:ta. Mis
sa se presta. a. Peus um cµlt<! fn. 

H O. M E O p A ·T I A finito de adoração, dãci-se a. Dêús 
· · as graças di_gno.s de . semi. benefi• 

----·- otos; presta-se un1a total· siaf_lsfa. ... 

Dr. Artur Rezende Filho ção ,peios tio:ssos peêàdo!I e sê ob• 
tem de Deus todas as :i;ráqas que 

Dr. Hugo Dias de Andrade h · · nos são rieccssarlas. Quen1 assis· 
Tratamento r,re-natal (da crianc:;. M~dico omeopata dâ, C. A. ?. da te a santa Missa reza do inodo 

e da gestante,· do parto e da. Sórôcabana, Diretor c!lni<'o rlo Am- máis perfeito posslvél em união 
Ja.otação),_ bulatorlo Homeopatlco <lo Carmo. com Nosso Senllot" Jésus érlsto·-

Rés.: Rua LlbêrO Barlaró, t37 _ Ubns.: R. S<011ador ~'eijó. 20.;; telefo• sua ora~ão torna-se de uma. ·et!cá.· 
a. • ~ 17 h " " . ct, infallvel. as ,.5 .,,s ã. - 'l'el.: 2·•270 tte: 2-08,~ - Res., 8-6471. .\lal'ce.1 l u;• por isso ciue a T!"r~j~ ,.,,~ 1111,, 

nos,: Rua Thotrté & Souza, 517 -· hora, das 3 ás 6 horas pelo sernra.mGnte clebaixo de pecád"o 

.aª' l!l ã1 a11 la!. 1:11 ~ A·~illi ... ~t2~: ::-o;:..aa · _,.li'irM§ ª.i_<14i1i, ~ iª'll~ M~ 'ª· 

issô q o.e e1·an1 firmes na fé e tn-
trep idos em conféssa-la. Diaute 
dos tira.nus defendiam su!I. reiig·ião 
., tombava1ü martlre·s, nias niio a 
rénegàva111. ó diá quê os cristã.,m 
modernos sa1,tiflcarem deste n1odo 
os doniíngos ;, dias santos t:tinhem 
élé~ Mio dê se tol'na1• valo~osos · o 
santoii. 

ln~ituto . Moderno 
Fundado · e1') :i:9t7 

PRAÇA DA SS N.0 163 
- SÃOPAULO

DACTILOGRAFJA 
TAQUlGRAf lA 

O Melhor Ensino 
~~-~-~º 

opu11esse, 

oé"sta torrria. $é di3põe que ,e 
ja. outorgada a ca.da iuna dás (Hn· 

có pótenclas, contra. quàlquer 

OS MELHORES PREÇOS 
E A MELHOff CJUALH>ADE 

PRESLJN1'0 E 1''!<10S VINHOS P'i°NOS, Fl<U'lA~ 
BlSCOUTOS E HOMHONS - úE.NEKVS AUM Ei\t l iUO~ 

,f . ; . 

EMPORIO l\10NTENEGRO 
Rua Augustà l.SS!l ( Esq. K · Luiz Coe lho} -· 1- one: 7-003~ 

Av. 
Mt:RCEARIA 

Btio. latz Â1ito~10, Z.098 
!maculada Lonee1c:ão) 

AVI-.NIOA 
( l<.m tren te à 
fone: 1-S453 

ON!COS DlSTl-(lBL!l!Jül{,l~~ DA 

MANTi.lGA 

igreja 

O dia 18. dia: do . encerraménto 
da visita pastoral. foi de hltenso mo
vimento. Houve Miss!L campal. e w· 
munhão geral. Filhas de· Mar'ia das 
paroqtiiB-~ vizinhas :1. •mentaram. o 
brilho da.s sólertldades. A' tarçie,. or
ganizou-se magnifica procissão eu• 
cartstica,. que percorreu grande tre• 

. cho da treguesta, realizando-se tu
do ~,om. muita ordem e enorme CQm~ 
pareclmento de fieis. Aó recolher o 
s. $. Sacramento. t'oi dada a- ben
ção µapa1. Houve ,ainda. a consagra• 
ção . das crianças à sagrada Familla 
e logo a seguir os discursos e as 
homena.gens de despedidas ao Exmo 
St. D. Jáhlié Camara. 

Como "ómprova.ção do grande rru• 
t"o da visita pastóral e cias sarital 

. missõe& podemos apresentar. algunl 

. dados a.itam~nte significa.ti vos e c01J 
: soiadores, 

$ão os seguintes: \ , 
Batizados: 21, sendo 2 de _adulto! 

dos <!tia.Is uni. ex-protestânte. 
Cfism<is: 81ó .. 
Cónfiss6es: f .329. 

1.

.. co_ ,_ 1· iu· 1· ih6e. ·.s: . 2 .. l. 3.1 .•. ·d. as q• u·. àls. d, de homens. . 
. Doentes sacrdm,-ntod.os: 38. 

Cltsan.ientos d<i CQilscie?icia: 21.. 
fre[/Cifiécs·: 3 l ti t ca;teqiiese~ 





ANO XVIII li 
Diretor: 

PL!NIO CORRS~ DE OL!VEIRA ll sSão Paulo, 29 de Abril de 1945 

.~~~.:~;~~~.~ Os louvores de Maria pelos Jabios de 
l'l:i.l)lorar os menores motivos de in• 
cotnpatibllída.de entre o Clero e a 
opinião publica.. A3sin1, deu bastan• 
te relevo ao fato de se terem re
cus!l,\io dols Sacerdotes - _ um de 
Minas e outro do Maranhao- - _a 
celebrar Missa publica em sufrag10 
da alma do presidente Roosevelt. 
Jnslnuava-se ciue esses Sacerdotes 
'l)ertenciam â famigerada "quinta 
coluna". 

"' <) * 
Nada ma.is rldiculo do que es.saim

putaçáo. O Direito Canonico veda 
a, celebração de Missas publicas, por 
alma de pessoas que não pertenciam 
ao · gremio da. Igreja. Ela não proibe 
que sufraguemos essas pessoas em 
caracter privado. Mas opõe-se a que 
a Missa. seja precedic' -. de a,vlsos pe
los· jornais ou de qualquer outra so
lenidade. 

E a razão disto é obvia. 
ç ~ ,;1 

Mãe amantíssima do genero hu
mano, a Igreja deseja ardentemente 
a· :;_alv~ão de todos os homens, Ela 
~abe e ensina que a salvação eterna 
ê possível para as pessoas que, sem 
eulpa propria, não conheceram ver
dadeirantente o Catolicismo e não o 
-puderàm abraçar, ou que pelo me
no~. antes de morrer, se arrel?ende
ram de ter fechado os•olhos a ver• 
dadeira Fê. Essa. salvação é, por cer
to, muito e muito mais dlfic!l fora 
do corpo da Igreja, do que nele, En
tretanto, sempre assim é possível. 
E a. Igreja, que se rejubila. com es
sa salvação, não pode deixar de 
aprovar, que se apresse, por ora
ções, por sacrlficios, por esmolas, e 
sobretudo pelo merito infinito dà 
Santa Missa, a l!berta~.ão dessas 
pessoa:; que viveram na alma da 
Jgreja, ou pelo menos pertenceram 
ã, alma da. Igreja pouco antes de 
:moúer, e expiam suas faltas no Pur
satorio. ., .:, " 

sé este modo de ver se refere in
'.listintamente a todos, quanto mais 
:se referirá a um homem como Roose
velú, · que, de!endendo -os ·iriter~es 
de 'sua Patria, prestou "pari passu" 
um serviço relevante á Igreja, debe
lando do Ocidente o monstro do na
zismo! Desejamos que no ultimo mo
mento .tenha tido a graça de uma 
conversão Interna. · A opinião cato
Iica l!t3J.lifest-0u largamente seu pe
zar pelo falecimento do Presidente, 
e à, testa. de ta.is manifestações fi
:suram as pala.vras do Sumo Pontifi
ce, .cnderer.adas à sra.. Roosevelt e 
ao governo americano. 

Estas razões dão a Roosevelt um 
titulo. espec!àl para ó s11fragio · dos 

. catolicos. 

Desce11 Cdsto. virgem e 
e desceu pelo seio vh·girial 
humílima. 

humilde 
de Mãe 

Eis como e por q11em desce11. De·s
ce11 por um co1·po virginal, desceu co· 
mo a chuva no velo; e como orvalho 
distilando sob1·e a terra (Ps. LXXI, 
6) desceram· rios de grMas em Maria, 

ó velo-necessarío da,perpetua· vir• 
gindade de Maria que tão silenciosa
mente e cheio de suavidade, recebeu 
a chuva da graça salutar! 

ó chuva de amor pela qual, en· 
quanto é umidecido o velo da virgin
dade puríssima, a este acresce imen
sa candura e -á nossa impureza ~e 
ofe1·cce um lavacro regenerador. 

Aspergi-1ne, Senhora minha, com 
este hissopo e serei purificado, lavai
me com o orvalho que a vós efluiu do 
seio do Pai e tornar,me-ei mais bran
co do que a ·neve. _(Ps, L, 6). 

Vós, toda pura, toda imaculada,. to
da salpicada com o orvall)o · divino, 
dais á luz o Cordeiro de singular ino• 
eencia e com o velo inamissivel aque .. 
ceis as· almas 'dos salitois. 

Pelo vosso seio. imaculado :a trans
bordar· compllixão, desceu . Cristo, rio 
das comiserações, inundando, num di
luvio de toda a graça, o· universo in· 
teiro e lavando-lhe as maculas, 

Ao som das vossas palavras, doces 
como o leite e o inel, cresceu o nosso 
Pequenino até a idade de perfeito 
varão que, na fortaleza de sua pacien· 
eia, suportou o fardo de nossa im• 
potencia, 
1 

"Verdadeiramente, Ele tomou· n0,::· 
sas fraquezas e· carregou nossas do
res" (Is. LIII) e os ombros sobre 
os quais as · assumiu, recebe11-os de 
vós, quando, f!m vosso se10, se i-e
vestiu de corpo pas~ivel. · 

Por vós desceu, por vós,. Pequenino 
veiu aos humildes Aquele que vos 
constituiu nossa advogada, dando· 
vos qual imenso dom ao ·mundo.· Er 
colheu-vos como caminho para vir a 
nós, estabeleceu-vos como· senda pa• 
ra. voltarmos á _ Patria, 

ô caminho livre de asperidades e 
durezas, de ignoraneia ou erro! pois,. 
ua miserieordia e a verdadé encon• 
tram-se em vós" (Ps, LXXXIV). 

puli..at' por três <lia:--; desceu .até a 
l'cgião dos mortos para libcrt"á-!os, 

(ADÃO, Abade ile Persei911e) 

ÚAdM:1ra, te,l lafu1110, ó Sfrfo t ·1·e
cebe o Cristo Rei" (Liturg.), 

Quão alegn e glo·tiosa seja a pre
setite oolenid<tde, j<i o anuncia a l1u, 
dos cfriog que- J_end_es nas ~nãos, d~c
rante a festiva pr<Jdssão antes da 
Músa. Maria oferece hoje Jeaus 0,0 
Pai celeste: dois gr0,ndes luzeiros 
sã.o apresentados no fornplo a.o Pai 
das luzes. O met1or é M a.rú,. me,rna, 
o maio,\ Jesus, filho de Ma-ria. 

O Pai das luzes é Deus que do 
proprio seio, ant.es da. a.u·rora, gerou 
o Vc-rbo e decretou a. sua. enr;a,rnatão 
no 8eio ·da Virgarn Jl{ãe, no .fim, dos 
scculos. Iluminada por esse divi110 
Sol Aquela que Õ concebe" e gero1t 
mereceu o titulo de Estrela do Mar. 
A ela ~ão diri,qülas as divi·r1as pa
lavras: "A..dorna. ten talam.o, ó 81.'ão". 

Cons1'dertnnps, entretanto, os di-
·tersos s~ntúlos da 'P{J,fo.vra Si.ão: ora 
signifiea a. patria celeBte, ora a, Yi1'"• 
gem Nossa Senhora. ou a lgnj11, 
uni?;ersal e tambem a alma fiel. Em 
ca.da urna ha. um tala-mi> onde se 
'reclina, o Esposo á. tarde, pola rn1<· 
nhã e ao tneio-dfrt. Repoitsa 11a a( .. 
ina pela, tnanhã, ao 'dar-7he o in·icio 
da caridade; de taide, crYnsumando-a 
wa perfr:lrii1.t; ao ·m.eio~dia, -{nflam.a11.
do-" até Uquclaze-la. de amo,·, Nr, 
lg·reja t,niveJ·sal ta.mbcm o di'1.,"1F110 

Esp<>so descansou pc/n. manhã, na fé 
dos -pa.triarcas, an.tl!S da [;ei: ao 
meio-dia, 1m fé dos profeta<S aob <t 

l,ei: <i tttrde, >id, preua('íio dos Apo•
tolos, no tern7J·o da G-raça. Quàn.to 
ri Vir,qcm, ofercce·u-/hc pousa.da, pe
la ?na.nhã, ao rceel)e?' a 111c·nso,ge,n 
angelica.; t>O meio-dia,, quando o E:s
pfrito Santo a cobriu corn a sttrt 
so,nbra. e á. tarde, ao dar á. luz o 
Salvn.do·r, ~lo tafo:mo c~foste; po·rérn, 
?lâo hn. 'manhã nem tarde, rna.s só o 
e,plondor do meio-dia.. Ei• po'i'qtte 
a Espogr,, dos Gari ta.reg o,sifm se c:1> 

·ptime: ·"Inditd~me, ó ama.do 'de _ihF 
nha alma, onclc apascentas ttu 'l'êba-
1dw·, onde. repousas ao ·mc·io·d·ia. 
(C1'nt, l, / ). Em ,•erdade resplan
dece o 1rrn-io~dia, quando o sol no ze
'T!Íte difllnde <t plenitude da luz e do 
ca.lo·r: a,ssim. ria, _ eternidade e~ 1:cz 
da viâssit?tde de· tre1:as e luz, só ha 
a perfeita claridade da ,q/orio•a , . .;_ 
são de Deus na caridade consuma.cio-,. 

seus 
11 ! 
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mais ardentes devotos 
C1--i8to Rei que co»i ô Pài e Q Es• 
pilito Santo 1JÍ1Je e· ?·sina por t•,dos 
<Js· sec11los do• ,eoulos. Atsfo, ssja, 

{PEDRO DE CELLE~ 

* "Enviot< n·eus o A-nji, Gabriel a 
1tma &idade' ,u,; ·GaliU·i(J,' cTurmwda Na• 

'z.areth." (S. Luc; I,,.26). 
· Surpreende:n·os ··quê· uma cidadezi
nha como · Nazareth seja honrada 
col\1 a· embaixada de um mensageiro 
(e que ,mensageiro!) de· tão ilustre 
Rei! Mas, nesta humilde cidade está 
oculto um tesouro de vàlor inestima
vel, sim, oculto, -por,êm aos homen~, 
não a Déus. Não é, Maria, com efe1· 
to, o tesouro de Deus? Seu corac;ão 
está. onde ela se encontra. Os seus 
olhos ·estãó •empre ·fitos eni.. Maria, 
por toda ·a parte Deus contempla a 
humildade da sua serva. 

Se o Filho unico do Pai ·,:,onh~ee 
o céu, porque desconheceria Naza,c· 
reth sem!ó e~ta tambem ·sua patTia '! 
Porque ignoraria o lugar . da sua 
heranl)a? Se o céu Lhe pertence pe
la filiação divina, ~az.a.reth é sita 
patria pela ·descendencia da Virgem, 
visto ser a .um tempo, Filho de Da
vid e seu Senhor. 

"O. ·céu é do Senho"I\ tJWS Etf; deu, 
t1, tc-r-ra ao&. filhoa dos homens'', 
(Ps. CXII, 2õ).. Ambos Lh~ per• 
tencem por ser não somente ,0 obern
no, mas .ainda ''Fifüo ifo homem. V-e
jamós como a este ·titulo Ele reitin
dica a terra para si, e coruo a pos
sue a titulo de Esposo. "As flores, 

it· diz, c011icço:r01n " desabrocha1r . cm 
t1ossa terr<t." (Cant,. Il, 12) •. Estas. 
palavra•· aplicam-se- muito bem neste 
caso, pois Nazareth significa f'or. 
Jesus, denominado na Sagrada Es· 
critura, flor da raiz de J essé, ama 
.~úa patria florida e, de bom grado, 
Ele, "" flor elos càmpos ,e a açucena 
dos vaus" eresce .entre os linos. 

Três qualidades tornam a5 fl<•res 
atraentes: a beleza, a. fragrancia e 
o fruto esperado, · 

És, ó alma, a flor em q.ie DeLtS . 
encontrará as suas complacencias, 
se. ao encanto de uma ·vida pura " 
santa, ao bom odor de uma fé il'
repreensivel, acrescentares o cmhdo 
da recompensa futura, pois não k· 
noras ser a vida eterna. o fruto do 
espírito: 

'""'Ji.Uio_ temas, à-Iaria., c·ncont·raslt.~ 
arar.a diante do senhor". Qual a 
medida desta graça? Graça plena, 
gmça diante do Senhor". Qual a.· 
geral? Certamente uma e outra; 
visto ser .plena e ta.nto mais singu• 
lar quanto mais geral. Ree.ebe~tes, 
ó Maria, graça singular: pois, ectrei 
todas as mulheres, fostes a nnica i 
encontra1· graça em. toda a plemtu~ 
de. Recebestes gra~.a geral, pois ·,il 
da vossa abundancia que todos. nôl!i. 
participamos conforme estas pala• 
vras: "Bendita soLs entre todas as 
mulheres e bendito··é o fruto do vos· 

· so ventre" ( S. Luc. r; 28). · · Seul , 
duvida, ó Maria, o Senhor bem vo.'5\ 
pertence por ser o fruto de· vosso i 
seio, mas, poi: Vós, Ele se . dá ás :.i• · 
mas-. Outrora todo o orvalho. do cdti i 
inundou não só· o velo, como tam--.1 
be.m a terra inteira; entretanto, em'l 
nenhuma parte da terra o orvalhe>;! 
caiu tão· plenamente como no velo. 1 
Foi só em Vós, ó Maria, que o gran-..· 
de Rei, o Rei opulento e poderoso sej 
aniquilou, o Sublime se humilhou, ó, 
Imenso se fer, pequenino, menor que . 
os Anjos, foi só em Vós, enfim, que 1 
o Filho de Deus, verdadeiro Deus- se. 
encarnou, J\Ias, que fruto tinha Eh~ 
em vista produ.ir? Queria entique• 
cer-nos. pela sua pobreza, elevar-nos 1 
pela sua humildade, engrandecer-noll'. 
pelo seu aniquilamento, resg;itar-nos1 
para Deus por ijua encarllação e fa .. 
zer-nos um só espirito com Ele. 

(S. BERNARDO, fragmentos}:! 

A grandiosa obra âe auijfüda Santa Sé1 
(NC) - Cento e. trinta e. dois ganizar 180 centros diocesanos e ou-

A.. 22 tros numerosos centros paroquia1s. 
restaurantes organiz""'os em pro• A· Comissão Pontifícia alimenta; 

,; -~ ,/?' ' -· 
.Ei1tretanto, 1l- · Igreja ~. depositaria 

üa Verdade, e ela tem por· isto mes
mo gmvlss!Jnos deveres para com 
Deus; para consigo mesma e para 
com' o rrox!mo. Com efeito, está· na 
css.:11cia de sua nús.são, conservar 
~empre demarcadas e profundas as 
linhas divisarias que a separam do 
r.rro •.. E, por isto mesmo, a Igreja 
abomina tudo quanto possa parecer, 
ainda que de longe ou indiretamen
te, uma confusão e11tre a ortodoxia 
e a heresia, o erro e a verdade, a 
luz e as trevas. Entre os mil modos 
por que es:;a confusão pOderla. esta
belecer-se, estaria por certo a co-

E não consentiria ·a misericordia 
haver em vós algo de- aspero ou du
ro, nem a verda"de pern:iiti:i;ia qual• 
quer obscu.ridíide., ó éstráda de sal• 
vação comum: .iserita_; de, iniquidade · e. 
malicia, dê; inqufotação. · e· fa1Íjga. Eni 
vó.s ".oscufaram-se a paz e a justi• 
ça". . A equidádo da justiça · nada 
·,füfórnre\fdl)jl!S:tiíl'·~ll'l:''\'ós 'Efc ·a~ tran·s 
qui!idade da pa;o; nada penoso. Sois 
toda s.uave ·e luminosa," toda da<:e ,!" 
reta, niansa .e pacifica; vós· que nos 
trazei.; do coração do Pai, a Luz dos 

·nossos corações e falando ás alma:s 
atrais a vôs os corações dos cren· 
tcs. Sit,1, falais aqs corações aos. 
quais revelais o Senhor do vosso co• 
ração, o Verbo encarnado. 

lJ1ets, co?t(O ~e poderei dfae,r 4 Siêfo 
su.perna: .. -Adorna o teu., .ta,lamo-,_-S~ 
ela minc,i. ••. despoja· do• cele.s/.â. ·.iYr· 
'1úttos? · Só ttma 1fCZ, · a.,/-'ver Jes·ut 
no. patíbulo da Cruz, depoz as ,qa0 

la:s: co)?iptt-rtilhattdo d<t triateia da 8· 

~~~~°;f;, f!;{a~i.~1~\~º r~r~/,~~r~~::~~~:' . C<~-1~~~~-~ <len trO de. poucos ;J;~~- o Mês_ d~ lVfa~·ia·: ~·~;~x~~ ~ mtt;1d~ precisoit cfü d6~fi~r 1nais 
e ai trovas e,ivolven,rn ª superfície, na_ JJl"Otcc:. ão ele Nossa Senhoi"a, dp que_ nos dias que correm .. Assim pois.,_ public. amos hoje 
da t/n·ra. 

vincias da Italla, tem distrlbuldo 93.540 pessoas que se acham retu• · 
uma. media mensal de mais de 2 gla.das em ·instituições de diver3os . 
milhões e quinhentos mil almoços, tipos, tais como hospitais, a,o;l!os 
ao. cu~to,, çle· quase.1.1 .. milbões de li• para anciãos e lares para criança~, 
ras, .€- o· ,que· s·e ·dep;-ende de uma tanto religiosos como civis. Aderna.is, 
infp~Ínação sobre ,JIS. atividades e proporciona grande quantidade de· 

:iesúltados 1:lài Comissão Pont!flcia. de material medico a.os hospitais e ai>sj 
AuxJl!o e.os RefuglMos de Guerra.. particulares. Presto.u aui,;lllos. econo•' 
Cerca de 5 milh~ de· almoç<>s, ao .micos privados, a in.dividuos e grµ~ , 
custo de uns lij nillJ:?.õe.s :sle liras, se• Jiçs .no moutante 4e",'f tnilhões<de · rao: ~ti'Jõuí,ci-Os)nerííiah1iente,;~~b os· liras.: .,. ' / ': . . . . . · 
auspiéiOS dó· Papa,· quando con,eça- , A Comissão Pontificia trabalhe 
rem a funcionar em· futuro proxi.- com grande intensidade no campo 
mo, os 182 restaurantes adlclonàis, religioso. Leva a inumeros refugia
que já estão sendo montados. 1 dos o consolo dos sacramentos, Consiste O 0 .,.,,a.to dos c,118 "ª aJgüns tópicos famoso.s, de grandes escritores eclesiásticos, sôbre a Santíssima :Mãe de Deus 

(Conelúe na 2,a página) 

Vejamos até onde desceu Aquele 
que desceu por vós·, Desceu até re
ceber a nossa humanidade, até a .se
melhança da. carne de pecado. Des
ceu até. sofrer tristezas, até supor· 
tar injurias. Desceu até a afronta 
da Paixão, até a ignomínia da Cruz 
e da morte; desceu até deixar-se se--

•mo,gnificencfrt dos S011-tos. cujo8 
adornos de admiravel belew são di
versos: de ricas ·veates se orr1<1-1n <JB 

tlQ.VC coroe dos Anjos, tecidos de ~·a
riega.dos matizes, simboUza:m os me· 
ritos dos Patriarcas o Profetas. 
Mantos de ac·ul celeste [i[!urar,i a 
·vida.. dog Apostolos; a purpura, o 
sangue dos Mar tires. lú1, côr de ou
ro brilha a pureza. dos conf cssores e 
na alvur" do linho a ilibada casti
dade das Virgens. Tão preciosos or
natos nmn sequer nos é da.do imo.gi-

REVESTI RAM-SE DE GRANDE BRllHO AS COMEMORAGõES 
DO 2.o CENTENÁRIO DA AR OU I DIOCESE 

Te Deum - Solene Pontifical - Reunião do Episcopado da Província Ecleaiáatica -
F,undação da Univeraidade Católica - Liga doa· lntelectuaia Católico& . 

F"oram domingo p.p, iniciados, com 
toda a solenidade, as cerhnonias co
memorativas do Bi-Centenario da 
Fundação da Diocese de São Pau
. lo.· Por motivo do inicio das come
.morações referidas, estiveram nesta 
Capital todos os Bispos da Provin
cía Eclesiastica, que realizaram no 
Palacio São Luiz, sob a presiden
cia de D. Carlos Carmelo de Vas
concelos Mota, uma conferencia co
letiva. Nessa ocàsião foram assen
tadas as ba~es para a criação da 
Universidade Catolica de São Pau
lo e o seu funcionamento, já no 
proximo ano. 

Serâ este, sem duvida, o marco 
·mais expressivo e de profut1da sig
!'lficação para a vida religiosa e 
intelectual de São Paulo, com que 
se assinalará o Bi-Centenàrio da 
Diocese, que ê hoje a maior Arqui-
diocese do mundo. · 

O SOLENE PONTIFICAL 
· Como parte inicial das cerimonias 

comemorati-.as do Bi-Centenario do 
Bispado de São .Paulo, realizou-se 
domingo, ás 1 O horas, na Catedral 
Provisoria - Igreja de Santa Ifi
genia, · solene Missa Pontifical, que 
assinalou a primeira cerimonia do 
pro·grama de celebrações da signifi
câtiva efomeride historico-religiosa. 

Ofidou a cerimonia o Sr. D. Gas
iâo Liberal Pinto, Bispo Diocesan.o 
de São Ca1·los, achando-se presentes 
os Exmo. D. Carlos Carmelo de Vas
concelos !\fota, Arcebispo Metropoli
t<ltlo; · os Srs. Bispos da Provinda 
Bclesiastica de São Paulo; Sebastião 
~ogueira de Lima, Secretario da 
Educação e Saude Publica, l'êpresen
tando oficialmente o Interventor 
Fernando Costa; Dr. Gofredo T. da 
Silva Teles, Presidente do Conselho 
Adminfohati'i'O do Estado; l\~rrey 
,Tunior, Secretario da Justiça; José 
Gonçalves Barhosa, . :Secretarío da 
Viação e Obras Publicas; Moisés de 
Queirós, representando o Sr. Pedro 
cle Oliveira Ribeiro Sobrinho, Secre
tario da Segurança Pul>lica: l\fario 
Guastini, Dfretor Geral do DETP: 
Tito Franco da Rocha, representan
do o Prefeito Prestes Maia: Cabi, 
rio -i\Jetropolitano: Corpo Consular; 
Clero secular e regular, figuras re
i,resentativas da sociedade· paalista
n a, colegios, sodaliclos religiosos e 
7rande massa popular. 
"J".F, DEUll!" EM AÇÃO DE GRA, 
ÇAS - COMPROmi::so DOS TN
J'El,EC'PUAJS DA AÇÃO CATO-
. LICA 

E,n<'<H·1·a11do ~s c¾?rin1oni.:i:s reli,do~ 
ias que marca1'am· o inicio das· CO· 

memorações do Bi-Centenario da 
Diocese de São Paulo, realizou-se ás 
20 horas e meia de domingo, tam
bem na Catedral Provisoria, solene 
'"l'e Deum" · em ·ação de graças. 

Precedeu á -cerimonia a assinatu· 
ra da ata de comp-romisso por parte 
dos intelectuais da Ação Catolica, 
logo após terem ·os mesmos presta· 
do, solenemente, o compromisso oral, 
na presença do Sr. Arcebispo Me
tropolitano, e do Episcopado da Pro
vincia Eclesiastica, · presentes o Ca
bido Metropolit'ano, altas., autorida
des civis e militares, Secretarios de 
Estado, diretores de Departamentos, 
Corpo Consular, membros da Acade• 
mia Paulista de Letl'Rs, . Clero se
cular e regular, além de grande nu
mero de fieis que se comprimia na 
nave da Igreja de Santa Ifigenia. 

Após proferir uma breve oração, 
na qual relacionou a recepção dos 
intelectuais com as comemorações do 
Bi-Centenario do Bispado de S. Pau
lo, D. Carlos Carmelo de Vasconce
lo }fota anunciou que na primeira 
reunião dos ·Bispos da Provincia, sob 
sua presidencia, realizada Resta Ca· 
pital, ficou resolvida a criação da 
Universidade Catolica, bem corno o 
seu funcionamento para o ano pro· 
ximo. A referida Universidade, se
gundo anunciou S, · Exa. Revma., con
tará com tres Faculdades, sendo uma 
de Engenharia, uma de Direito e a 
ultima de Medicina. Causou geral sa
tisfação entre os · p1·esentes a aus
piciosa noticia. 

Logo a seguir, o Sr. Arcebispo 
.Metropolitano, acompanhado do Co
lcndo Cabido, percol'?eu a nave da 
Igreja de· Santa Ifigenia,. dando sua 
benção aos fiefa · e dfrigindo-se ao 
trono, no ·altar-inór. 

Após, oéupou a tribuna sag1·ada o 
Revmo. Padre Dr. Jos'é de Castro 
Nery, da Academia Paulista de Le
tras, que pl'Oiel'iu a 01·ação congra• 
tulatoria, que 1·ep1'oduzimos em ou• 
t1·0 local. 

Finda a ol'ação do Padre Dr. José 
de Castro Nery, o S.r,. Arcebispo di· 
rigiu-se ao altar-mór, onde cantou 
o · solene "Te De um" em ação de 
graças pela efemeride. A . "Schola 
Cantorum" do Seminario Central do 
[piranga, sob a regencia ·ao Maes
tro Furio Ft·anceschini, abrilhantou 
todas as fases da .cerimonia. 
SESSÃO EXTRÁORDINARB DO 
!XSTITtlTO HISTORICO E GEO· 

GRAFICO 
Rca lizoo-~e. na noite de:. segunda

!~il'a, a . ijD\1Jlriada $8Ssâo extraordi· 

naria do Instituto Historico e Gco
grafico de São Paulo, comemorativa 
da passagem do Bi-Centenario da 
criação do Bispado de São Paulo. 

Não tendo comparecido, por mo
tivo de força maior, o Presidente 
perpetuo, Sr .. Dr. ''José Torres de 
Oliv:eira, assumiu a direção dos tra
balhos o Sr. Dr. Artur P. Aguiar 
Whitaker, primeiro Vice-Presidente, 
que ficou ladeado pelos Secretarios 
Srs. Prof. Tito Livio Ferreira e Dr. 
Carlos Alberto NUJ1es. 

Convidados, tambem tomaram lu
gar á mesa os Srs. D. Carlos Car
melo de Vasconcelos Mota, Arcebis
po Metropolitano, os Bispos de San
tos e 'faubaté, D. Idilio José Soa
res e D. Francisco Borja do Ama
ral, respectivame11te, e o represen
tante do Sr. Intervcnto1· Federal, 
Dr. Fernando Costa. 

Abrindo a sessão, o Sr. Presiden
te passou a palavra ao Prof. Dr. 
Ataliba Nogueira, orador oficial do 
Instituto, que discorreu sobre a efe
meride, saudando os ilustres Repre
sentantes da Igreja Catolica, 

Seguiu-se na tribnn,I o orador ins
crito, S1·. Dr. José Pedro Leite Cor
deiro, que apreciou· a figura de D. 
Bernardo Rodrigues Nogueira, pri
meiro· Bispo de São Paulo, produ
zindo um belo trabalho á luz de 
documentação oportuna e valiosa, 

Com a palavra o Sr. Arcebispo de 
São Paulo, em belo improYiso, agra
deceu. as homenagens tributadas á 
memoria do seu ilustre Antecessor e 
aos não mc110s ilustres Bispos visi
tantes, ali presentes, demo1•ando-se 
11a apreciação das relações entre a, 
Igreja · e o Estado; que S. Excia. 
Revina. d.eséjava vm· cada vez mais 
,estreitas, e na harmonia · existente 
entre as historias politica e religio
sa do Brasil, que se confundem a 
iniude. 

Encerrando a sessão, que contou 
numerosa e. seleta assistencia, teve 
o Sr. Presidente palal'ras de reco
nhechnento para com os presentes, 
de ,nodo especial os repl'esent.antcs 
da ígi•cja e do Governo. congratu·
!ando•se com o Instituto Historico e 
Geografico de São · Paulo po1· mais 
aq·uela brilhante vitoria no campo 
cultural. 

Todos os orado1·es fol'am muito 
aplaudidos pçla assistencia. 

Aos presentes foram distribuidos 
postais com n retrato de D Remar• 
do R~dri)l."ues Nogueira, primei1·0 
Bisnn de S~o Paulo, 

(C1lnelnJ · nR ~e:.fa pa\u:ina) 

1ta1• e ;11uito menos c:tpl-icar; aguar
demo.,:; o momc·uto de contem-plá•los 
no futw·o. · 

E11tre· os on,atos q1rc foram t.ra:r,,'i. 
portados da terra- oo talau,o celeste, 
lta aluuris cujo rolo')' c:,;cccle ao de 
todos m; demals: sei.o as t-unicas sem 
macula da.s vi1·ue1rn q, sr/;u.fr o Cor
deiro por todn. n. parte fJonde va.i. As 
a /,nas dos · Sa 1ttos, q,rn is pnci_osas 
1nercadoria s. e riquezas peregrinas, 
chc_r1a1n d6 lon,ginquo 1Jaís, par'a 1.oii1·
se aos celicolas, â.c: angelicas virtn
dc.1, obra nw.ra,rilhosa da. dú;ina ._C.,ya
bcdoria. Imaginai o.s fonnas maia 
bela~ e u~·aciosas e longe de ating-ir 
a ,·calida.dc, não tereis siqllcr palida 
ideia do :,ubli,ne esplendor q11e cons
tftue o ornal-o dos Céus. "Adorna, 
vo,r conseguinte, o t,ou talam.o, ó 
Siã.o", a fim de acolhr;r condigna
?ne.nte o · 111 enino J'csu.s o sua santu, 
Mã.e. 

Consideremos, uyom a Mãe do 
Senhor e,;altando-lhc a formosura 
rrne enche de jubilo e; Deu.,, <ios 
A.njos e a.o:~ homen8. Sublime es• 
peta.cu/o oferece Maria a Deus, 
quando o Pa.i eterno contem.plri_ o 
V crb o que lhe ernan.a cternam,cn.te 
do eora.çã.o~ encarnando-se no seio 
da, Virgem. e encerra 1w .. -m ·mesm-o 
amplexo de amor a Mãe e o Filho • 
Como poderiam o Pai e o FJsptrito 
Santo de.,viar os olhos da Míie de 
wm. tal Pilho, se o Pai e<tá no Fi
lho, o Filho no Pa·i e o Ns:1intr, San.
to em. a1nb01;? ó Vir[Jem, d(u: ,vfr .. 
gens, qu.c 1naravilha! (j-,(_{lr; hab-i.to:i~? 
De modo singular e iner'uí;el t:1tais 
tá.o proxim.a da Di1.•indt:,r.ltJ qu&J, se 
possivel fôrr:t, com <fia fort,la·r-ieis 
u.1na quaternid(l.de. :~ffJ,f. como na 
Divindade não pode "'"'"'' 1:11.r-iaçúo 
ou, rnudctnça,' ,ulo perte11.ccfa. ao 1!ll,· 

tnero das divinas Pos~oas, cu.ias p·rv-

iwfrdo,dns sã.o ef.-ernris. Q1:.a.l ·!iri•tZ, 
entfio, a; 1)ossa diqnida<h? lini,:a; e 
pri-meira. á.pós (1, Unfrl.zdc e- ~i TrLn· 
dadc, sois a ,lfãc d' .ti,;iiclc cH.io Paí 
é Deus e do qu..al, assini- co-·no c,o 
Pa·i, p·rocede o F:svirito :1ant.,1. 

Tão gloriosa co-rno ,c.-:()ü:f1 udonuL-i (") 
vosso talamo, para a,;olhcr o tlu.sf.·ro 
hospede que vem. a vôs! ·o l'a.i, o Fi· 
lho e o Espirita Sànto Ostentai as 
vossas ,qàfas, acendei,· 'JS -_b,izes; -safa. 
toda deificada a San.ta rr..onida. tnitlc 
se encarna o Verbo. O Pa,i 1;,vloea· 
o Filho em. vosso seio f~m1,nd,1,do pdo 
Espírito Santo; qua vos coY1-·vc 1;i fa
zer senão ador,ra,r o vosso tolnmo? 
Nem, Abraão nem, Lot 1·c-:x;beram, do 
'mesmo modo qiu: -vós, t.ão · t.~:11.gust.,03_ .... 

I-Iosvede8, po-is, em_bor:;;, velo do1n .da 
graça do Espir·ito Sa.n ~o, De1.1): "}1<J• 

. netre 1ws alinas santo..n, it nenhuma· 
delas bai;,:ou, o Filho Jj-~âucn.i.t::, c!c 
Deus -a fim de assu m·i·r n nat-l1.,.reh<t 
humana. Qnc-m recebe,,t do Rspi1·tf.v 
San.to a fccundidnde, r;,rn.'"~m. ·mir,istrou 
a ca,rne e o ·sangue do l!.omen_i·Duus 
senão V 6s, Viruern das rt1irgc·11,:,; ,1ue 
sois a santa Sião á, qual foi dito; 
"Adorna teu tala,mo,- ó S-ião". 

Mais admfravel que o• astros do 
céu, é formos1tra da Virrtcm., -ma.is 
puro que a aboba.da do firmo.)nento 
é. o ::;cio no qual foi gerada a santa 
Humanidade de Cristo; •nafa ador
nada é a, mansão desse par~iiso 1vir-
,qinal que a do Eden onde Adão cai1i 
e,n pecado. Adornai, pois, o vosso 
talwmo, ó Sião, c011t as flores de to
das a.s 11irtudes. Duas prin<Jir;<1,-l1~í-en
te, a htlmildade e a vir,qindnde seja.in 
o 11osso ornato e corno diadema. ,-v
cebei de vosso hospede, on antes mo• 
rer.dor- perpet1to, o Dens Uno e 7'ri1w, 
a graça da maternidade. Destarte, 
tilorifica-rcis o P,d vela humildade, o 
Bspirito Santo pela virgindade e o 

Congresso Eucarístico de -Friburgo 
Adiantados 

Comissão 
os . preparativos Atividades da 

Hino Oficial Central Letra do 
Conforme já foi amplamente di

vulgado, 'à simpatica cidade flumi
nense de Friburgo vai realizai- nos 
dias 24-27 do proximo mês de maio 
um Congresso Eucarístico Diocesano 
comemorativo do Centenario do 
Apostolado da Oração e Jub!leu 
Sacerdotal do Paroco daquela cida
de. 

Lindos distintivos de lapela e ar
tísticos carta;o;es muito sugestivos le
vam por to.da a parte, dentro e fo
ra do . Estado do Rio, a noticia e a 
mai.s atraente propaganda do gran
de acontecimento . religioso. 

Grupo de fieis. Sacerdotes, Preltt· 
dos e Bispos preparam-se para ir 
tomar parte nas manifestações de 
Fé que hão de empolgar a Suissa 
bi-asileira. A Comissão Central es
tá tratando com a Esti·ada de Fer
ro Leopoldin~ e com as autoridades 
no sentido de facilitarem a condu
ção. assim como está empenhada 
em resolver o problema da hospeda
gem dos peregrinos,. visitantes e 
congressistas. 

Grande entusiasmo reina em Fri
burgo, onde o po,•o já se habituou 
a cantar o Hino Oficial do Congres• 
so. cuja letra damos iqui e cuja 
musica e a do Congresso Eucaristi
co de< Niteroi, em ,homcnâgcm a 
Dom Jos:e·.Perell'a '41V!1S, ~po. i;les• 

, sa Diocese.- ";-- ··.'·' · ·~- · .. 

HINO OFICIAL DO CONGRESSO 

"Nossa linda cidade estremece 
Ao soar dum clarim triunfal: 
Atenção! E' Jesus que aparece 
Na, custodia, seu trono imortal! 

Reverente, Friburgo se inclina 
A teus pés, Rei dos Reis, ·Luz da Luz! 
Vem Jesus, Hostia Santa, e ilumina 
Nosso ceu adornado da. Cruz. 

Um incendio as faJnilias conflagra, · 
E as reduz a canteiros em flor! 
Vem Jesus, Hostia Santa; a teu lado 
Nossos lares quais templos de amor! 

Nossa infancia é o Brasil que des

Qual estrela milhares de 
Vem Jesus, Hostia Santa, 
Com teu sangue, estas 

[prende, 
sois! 
e incende 
almas de 

fherois! 

Nossos jovens, trofeus do passado. 
Trazem nalma a paixão de viver! 
Vem Jeusu, Hostia Santa, a teu lado 
Eles querem lutar e vencer! 

As donzelas, as mães desta terra 
Nos. seuc · lares por Ti lutarão! 
Pais e filhos, · a todos encerra 
No sacrario do Teu Goraçãól" 

F'ilk11, pela fecundidade ... AsshÍ, tocl(t. 
onwda. e formosa,. nada fa/.ta·rá, pa'l'a 
t·calçar-.vos os encantos. 

Volte,nos, cm seguida,, o penstt
·mcnto p'ara cr_, Sião que é a. Sa:n.ta. 
l_qrcja, dizendo-lhe: "Adorn1' te1t 
ta/amo, ó Sião". ·Tanta b~leza,e es
plendor nela se. aéhr.àn reunidos que 
os mundanos rnesmos seriam forç,z
dos ([, a.dniirar•lhé a_. forrno~ura., se a 
presunção .e · a inoredulida·dc tufo os 
cegasse-1n. Corn o pio .e ,,-eligioso 
olhar da fé, percorramos'· as diver
sas categorias de fieis peregrinando 
neste mundo e apartemo-nos dos es
petac1tlos de Babilonia a fim de nos 
ser dado compreender aquel" beleza 
de q,rn fala o Salmista: "Senhor, 
amei o decoro da vossa ·-·casa ... e o· lu
_qar onde habita a vossa· ,qlori.a" ( Ps. 
25, 8). Entre seús adornos contam
se o., sa[lrados despojos dos corpos 
dos Santos, t6o dignos de ve11eração 
quão valiosos para proteger-nos, En· 
cerra-,,.. a devoção dos fieis em rt
licarios de ouro e vrata, pois rnert· 
cem ,·ica e 'magnific1' morada os q1te 
-v-ivera·m fJOm · pureza e santidade. 

Constitue ainda o ado,:no da Sta. 
lg1·eja " hierarqui1' sa.cerdotal, ••· 
melhante á. dos Anjos, coin su<tS d1-
1Jersas ordens a desempenhar no, 
·terra soo os. véus da F~. as sagra
das funções que os espíritos ceies• 
tes exercem na, claridade -du, eterna. 
gloria. Que formam os ·exorcistas, 
os cantores, o:; leitores, os a,colitoa, 
os subdiaconos, os diaconos, os ·sa.
cc,·dotes; os bispos, os arcebispos, 11 

o Sumo Pontífice senão os. coro~ ~e 
musica no· campo dot e~ercitos aos 
quais se refere o sagrado Cantico: 
"Qlle vedes n" Snn,,mitt>, isto é wi 
Igreja revestida de purp?tr1' pela fé 
na Paixão de Cristo, senão coros de 
,nus!ca no campo .dos ereercitos" 
(Cai1.t. VII, 1)? J,nitanào as reve• 
rentes honienagens e o ,ninisterio 
dos Anjos, a Sta. Ig,·eja alista· a .,,;. 
licia de seus tninistros e ora: "Seja 
feita ,,, Vossa Vontade assim rnr. tt'l'· 
1'<t co,no no Cé?t". Adorna, pois, teu 
talamo; ó Sião, não · admitindo á,s 
honra~ ectesfruticas ·.senão varões 
di,qnos cuja vida resplandeça na te'l'
ra,. c1tja ·pregação e c!ou..trina, ecoa.n• 
do pelo universo, brilhem como o 
fulgoi· do sol e da lua. 

Admirai a .beleza da l,qrej" 110 Sa
cra?nento do Batismo, na unção do 
Crisma, na Consag')'ação ·do GIYl'po e 
Sangue do Sen.'wr e em tantos OU• 
t'i'os ritos q,te presenciamo, diaria
mente e seria de,n,,sfado .lot1gQ enu• 
merar. Ado1'11a, pois, teu talama, 6 
Sião, administranlfco dignamente os 
Santo.s Sacranientos, escolhc'Udo com 
sabedoria ministros e pd,tores quo 
vivarn com disciplina . e -piedad~, 
guardem a fé, conaervem a· 1Jerdade 
e procurem .. a .. P<i~. Muito .haveria 
ainda a· dizer .,obre o onutto da. 
lgre,Ja, •e já nij'o fosse mister eon
cluir. 

.Contudo, antes· de ter-minar, fale
mos brevemente da Sião qne é a al• 
ma fiel. Esta, vnra guarnecer o ta
l.amo, pede seus ornatos 11, i>eus, á 
Igreja e á S1'grada Escritura. Not 
livros santos, como num- espelhr>, 
contempla o rosto e, se nota al'IU• 
ma mancha ou feal<l.ide, eorre a but
car -rcm,edio pa·ra sc~s males j._ iit~ 

aos sacerdotes da Igreja. Ao ·se
nlwr, Criador do Céil e dri fet·~a, im• 
piora hnmildemente " pirfeita, ab
solvição e não se retira sem f.e1 'fe• 
cuperado a S1'Ude. Purifiqae -~P, 

pois, <t <tlma no Sacr~.me11to d<t Pe· 
nitencia., t·eforme " vida dando st1,• 
tis/ação a Deus e adorne-86 n,z ora
ção_ ,:; 1la ob8e7:va,ncia.. __ :do8 -mandn
mentos. ' Adorna, ó ,,/ma, .O teu ta,, 
lámo> e acolha co-rfa a'n11J'l\ rcspeitl".J ~ 
fé. M . 1·eifepçéio dos -Sao~m~ntot1 !! 

Alem disso, ª. Co. miss. ão Pont!ficla ª. través d1, uma extensa.. organização 
se encarregou de 90.920 refugia.dos de Capelães quo consegue fazer que 
de guerra, e organizou 16, centros os catollcos não morram :sem asslsa · 
diocesanos de aultilio. Resolveu or- tencia espiritual. 

A PRIMEIRA ENTREVISTk 
COM UM BlSPO ALEMÃO 
(Pelo Dr. Max Jordan, Correspondente de Guerra da N. C.): 

O Exmo. Revmo. Mons. Johannes 
Josef vah der· Velden, que foi nomea
dó Bispo de Aachen, fa~ mais ou 
menos um a.nó, ·me disse que havia 
considerado seu. dever permanecer 
em sua ::lede, quando as tropas dos 
Estados Unidos ocuparam. a cidade. 

"Agradeço a Deus por haver-nps 
protegido atràvés de epocas tão . ca
lamitosas, disse · o Prelado. Parecé
ine iricrivel que ainda· vivamos. Pas
samos dias inteiros em refugias de 
concreto, enqualito, .. os aviadores 
alia.dos destruJam tudo . o que n.os 
rodeava . .E' a.dm!ravel que as per
éfas ém vidas não tenham sido maio• 
res, e · que a. destruição de edlf!cios 
não .tenha sido d.e maiores própor-
gões. . 

Ainda podemos s!,rvir a nossos 
fieis em 17 Igrejas, e em. diversas 
capelas da cidade, continuou o Bis
po. Nesta manh~ mesma abençoei 
uma nova capela no Mosteiro Fran
·cisca.no." 

- "Quantos · são os habitantes 
que ainda. residem em · Aachen? 
perguntei-lhe; e como reagiram de
pois de sofrer provas tão duras?" 

- "Pelo menos restam 12.000 
pessoas na cidade, respondeu-me o 
Bispo; mas este numero dupllca.r
se-á. muito depressa, porque muitos 
dos habitantes de ·. Aachen fugiram 
·para suburbios á!a.stados, · para· se 
salvarem dos bombardeios a.ereos." 

- Como Viverão em meio de tan
tas ru!nas? perguntei, 

dicar-nos a reconstruir o destruido. 
Devo dizer que pessoalmente estou 

· profundamente agredecldo ao gene• 
ral Hodges, pela consideração. com 
que . atendeu aos problemas da. Igre• 
ja". 

A primeira entrevista j omalistica 
com um Bispo Ca.tollco de. Alema• 
nha, depols que os Estados Unidos 
ocuparam terrltorios alemães, teve 
lugar na residencia de um Sacerdo• 
te, onde Mons, vau .der Velden se 
acha refttgiado provisoriamente. Sua. 
Residencia · Episcopal to! totaJmen• 
te destruída pelas bombas. 

A famosa catedral de Aachen es• 
tã quase intacta, e a capela roma~ 
nica cónstru!da. ba quase oito se.,
culos, conhecida pelo nome· de "oc
tágono" é utlllzada agora para a, 
celebração da Santa Missa. Mons. 
van der Velden ai pregou os sermões 
da quaresma. Os "vitreaux" do coro 
gotice anexo ao "octogono", foram 
destruídos pelas .explosões, porem ze 
acha intacto o famoso e rlquissimo 
pulplto, quase in11enar10. 

A Igreja coopera ativamente 
na reconstrução das 

FiUpinas 
- Em múttas adegas ainda. ha . _(Nf) O Ei.~o. Revmo. Mons. ou

reservas alimentícias, e os deposi• -.gllelm~ ~am, Delegado ApostoJJco 
tos militares de comesttveis, que se nas Filipinas, _criou uma organiza• 
encontram intactos estão sendo ade• ção de Benef1cenc!a Catolica., que 
~adalÍlente àdmlnl:;trados pelo go- contribuirá. com pessoal ecleslasti• 
verno militar aliado. Ass!Jn canse- co e propriedades da IgreJa, para 
gu!remos sobreviver por algum tem- auxiliar aos povos das ilhas liber• 
po, respondeu-me Mons. van der trufas. 
Velden, para logo continuar: O Delegado Apostollco, em \>l.rtu-

- ~o futuro, tudo dependerá da. de de faculdades especiais que lhe· 
rapidez com que consigamos reor- outorgou a Santa Sé, nomeou .o 
ga.niza.r . ~' . produ_ção, e · o trabalho Revmo. Pe. João F. Hurley, . s. · J. 
nos camP.09.-·A·es~assez debata.tas é secretario Geral da Organização. de 

· partlcularmenté grave, mas posso as- Beneficencia catolica, a.utorlzando• 
csegúi'àr-lhe que· nàda · do que tenha- o pa.ra. determinar as condições em 
mos que sofrer poderá comparar-se que as propriedades eclesiasttcas ge
aos . vexames dós · anos passados. O rão usada.~, segundo as necessidades 
que . aqui sucedeu. só. depois poderá das autoridades militares e c!Vis. 
ser revelado, Em Carta. dirigida a todos os ad• 
· - Como .subsistiu a. Igreja· duran- ministradores de propriedades ecle• 
te . os anos recentes,. nos tempos em slasticas da Filipina, ·o Delegado 
que a Alemanha. esteve totalmente Aposto!ico declara.: "De todo cora
iso)ada d1t rés.to do mundo? ção oferecemos ao general Ma.e Ar-

.,.. ApesaJ" de. tudo, admira.velmen- thur a plena cooperação da Igreja. 
te bem, respoPdeu-,me; _Nessas Igre. Oatolica. nas Filipinas." 
jas já, vi~m cheias de fieis, que, Ao .• aceitar a cooperação eclesias
em suas afllções se refugiavam ne~ t!ca, o general Mac Arthur a. 
las A ierarquta . ale!r.5. continuou quem o Pe. Hurley h_iwia _oferecido 
rew.indo-se per!Gdl.ca.mente, :. aw pessoalmente .os .serviços da· Organi• 
que· em jd!llo do ano passado a des~ zação de Beneficencia Cato!lca 
"truição d08 meios de comuntcação insistiu na urgente neeessida,de de 
causada pelos bombardeios aercos, que a Igreja assista, esp!rltµal e, 
profundamente agradecido ao gene- materialmente as agencias Jµllttares, 
do· paí3, Hoje sabemos, concluiu o que para aliviar º. s sofrimentos :d!> 
Ordinario, qué· está 1,roxtmo o fim poVo, os Estados u~ ~ 
cla_,guerra·, e que logo p~dtremo~ de• nªs Fllipin!!JJ,' · . 

• 
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OATO L..ICO& 
t'óda sua ·vJda nã'o tem óutro sen· 
tido. Viveu 1ntifnaniente o Prog'ra.• 
ma de Je~us é para ele contribuiu 
com tódoe-·os ré.cursos de Sua per-
·sonal!cladé. 

MEDIUNISMO CURADOR. • • 
A BUROCRATIZAÇÃO DA 

~IEDICINA 
1relefonr 4-0U31 

Calxn Postal 147-A. 
Sfio Pnulo 

A~~.lntitül"nS 

Comprem exclusivamente suas jóias e seus presentes na conhecida 
JOALHARIA 

Pe. Vicente M .. Zioni. 
do S. N. D. F. 

o ól'gãó fla ,-edna0ao y;;~pirita plo"r:<dores dB. ~redulidaüe ~· do •o-'.• 

tm recente discurso, pronunciado 
llutna reunião de medicos catolicos, 
Q Arcebispo Griffin, de Westminster, 
condenou o projeto de criação, pelo 
~overno da Inglaterra, de um Ser
'.iço. de Saude Nacional, com at1·i
l:,uições de indole totalítaria. Enti·e 
.nutras coisas, disse S .. Excia.: "A re
lação entre o medico e o doente é 
tüo intima que ninguem desej a-rá ver 
() seri-iço medico sob completo do
xninio do Estado. O Ministro da Sau
cle, respondendo á minha declaração, 
disse que o publico teria o controle 
suprémo, através do Pa-rlamento. Teo
ricamente, isto pode ser. ve:rdadeiro, 
ilws praticamente sabeis, e eu sei, 
quão pouca ê a autoridade do pu
·l>lico nestes assuntos, quando os mes
i11os são resolvidos pelo Estado". 
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CASA CASTRO 
.Ao colisagraclo cori1p.ete vl\·er a 

pr.Íncipal ,·irtude que se de,·e a um 
gui3., a. obedienc.:1.a. .Maria SSm::t .. 
<llta .o modo de .repr-c,duzirmos em. 
nós, 6 divino mode!ó, E' i>r~ciso 
quê dá nossa i:tartê cuitlvel'riôs 
a,qtiela at-enclosidadó subtll qué 
nãó perde uma palan•a de seu g·ui~, 
àquela pront!dáó ·e liberdade dá 
mnv!mentos que executa sem tet• 
give~sar as euas ordelis, 

dó Esta<ló dé Sâó Pauló, d6 abril frim•ntó a.lheio. 
dó correnfê àno tre,2 um curioso ~ftüto·s S'à.o og caeós espiTitall CJl.Jêl ' 

nrttgo sobré as curas verif:.cA.das repetem os da "·santa rlé Vila. )f:=1 ... 

dentro doa bastidor~e do Esplri- ria", do "Pai Jacó" ela: '"n-téninr.-. 
tismo, ·basttdorés, ali/i.à, seilipre tão Hllda" e Cla, espiritual.•· 

O Arcebispo Griifiri tocou no pon
t1"1 importante. Depois da função do 
Sacerdote, a do medico é a mais de
IDcat!a, n que exige maior agudeza 
espiritual, o maior sentido humano, 
l!juo não entra cm bitolas e padrões, 
ilnas se âdapta virtualmente a cada 
;)aso concreto cm particular para não 
!:)erder nada de sua realidade inti
ma, num esforço de simpati:'i que s6 
y,ode ser inspirado pelo amor. Antes 
do curar os homens ê preciso amá
!os, e quem não tiver essa cicncia 
poderá ser, no maximo, um botica
rio .. Ora, a burocracia é guiada pela 
idéi:i e pelos moldes. da eficiencia 

·•(ainda quando não seja realmente 
.é:fic!entc, o que ocorre no mais das 
·\'ezes). E a eficieneia não tem na
~a a ver com o que é intimamente 
humano, po1·que não passa de uma 
é:tegor!a mccanica. Para: a medici
$la !Jurocratica, o doente não será 
f,lada mais do que um caso anonlmo, 
ise:n qualquer relevancia particular, 
êem personalidacle. Toda a tragedia 
ida doença, a ca1·ne sofredora que 
freme e desfalece, " espírito que se 
ábate e sente a sua sujeição, a hu
milhação do homem na precarieda
.ide de sua vida, as suas angustias. 
los seu• cuidados, os seus receios; 
ios seus pavores, as suas necessida
.í:les, os seus tedios, as suas agonias, 
tudo isto some no sepulcro caiado 
elos processos administratil,os. com 
se.us inumeraveis tramites bem or
denados. com suas informações, seus 
despachos. suas reqms1coes, seus 
protocolos, seus termos, seus carim
bos e seus registros, tudo sP trans
:l;arma numa geometria plana, fria, 
impassível e impessoal. Para a bu, 
:rocracia, o doente aparece apenas 
éomo objeto de um servk->. E' pre
il_iso reconhecer que este é o aspec
to menos favoravel. Aliás, a buro
~racia está organizada, de um mo· 
idó geral, de maneira a tornar me
nos· fayoraveis as condições de tra-
1:>alno. 

Dir-se-á que a medicina ~ublica 
!)Goe ser exercida de outro ,.,,o,!o. 
;Não é possível. O Estado moderno é 
essencialmente burocratieo, mecani
l!o e rombudo; e, para não ser as
t;lm, seria necessarlo deixar de ser 
o que é. Aliás, os motivos pelos quais 
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'PRÓPRIAS• 
Unicos ooncessionarios dos AFAMA 
DOS relogios « l L E C 1T R A » 

DEVOCÃO A MARIA S-ANTfSSIMA 

IU) Sngestlle~ prAtlcn•, 
. 1 l" F'répáreino-noo bem para 

nossa· consagra~~ão: 
Inacio de l.,oyola, antes ele se 

consagrar ao serviço de oua Rai
nha, pássou uma. noite inteira., em• 
vigília de ármas, na l>adla de .Mon
tésérrat. Sa!bamo,Í transportat pa
i-à. nóssa dda es1>frltüál ô cava-· 
lheirlsmo aeste gesto antigo. Em 

Iniciando-se nesta semana o mês tos também no amor filial a Mal'ia l trego-te esta. fita a?.ul que será ·O prepara~ão á nossa consagração 
de· maio, parece-nos muito oportu- SSma, iaço de nossa mutua vincula~il.o. saibàmós privar-nos de diverti• 
no -transcrever do Líder Mariano", 2> Pelo seu modo de agir em 2) E' um contrato solene: 1néntok é compa.nhias pétigosas 
o conhecido e juotainento 'àprecia.• Caná, onde mudou seu plano para Lembt·à-té dó dia de tua: reéep- que .possam arref•cer.-o imi>úlso de 
do boletim editado pelos Cin,ulos atetider a tim pedido de' sua :Mile rão. l<Jm publico,. na igréja ·e·m ·ga. nosso idealismo. Saibamos Qferecer 
de Estudos da Confedet·açã.o Na- CJoàp. 2). la!, c~rcâdo dé _coiég~s,. ~lante do 

I 
a ·Maria diariament? .uma flor es-

clonal -das CC. MM., em São Paulo. 3) Pelo seu testamento na cnt«, tett dtreto·l" é de teus chéfes. Po• piritual. um sacrlf1c10, um terço 
o~ artigos !'Devoção a, Mada eni (Jne Ele afiançou na pessoa de rem tflâ.is que todo o a:pa:rà:to éxte.- bem re7,.ado. 
Ssma." e a "A ConsagraçãÓ· a Ma- S. João todos o~ homens· à J\farfa rior, solenizava ó· téü con.tràto a 2) Aprofundar nos·sa devoção à 
ria. Ssma." Vása<10s no éstilo ela:- como Verdádêiros filhos, dó- ·modo ·p'rMcnga i1wisive! ·dàquela · c,)"m Maria .SSma. 
ro e ooncis<) ,e inspira.dos pelá soli- qui, obédécémos a. esta uitiiilà· von- queni o contraias. Tu tens· fé ó pi>• 1'ão ·flqiremos en1 uin sentimenta
da piedade, que caracterizam o "Li• Jadê d Salvador, veneràndó inteii'.:. diià cter que nàqúéle dia a ?-à!ftha; tismo vaalo· ele convicções solídaà; 
der", a, leitura dessas Unhàs cons• sa'inente á Maria cio.mo filho~.. do cêu·.,,Efio ,,-e~s6alrri~rite ·cóiri sua l'Jste pode produzi!' fogos fatuos e 
titue, mão s6 para :os cong:egadós I Fl :v,;· bl~forln ·an lgr<'Jà: · . . éórt"e 6eieste réééber !t tí:ia' coniia.- efemeros, mas não verdadeiros de-
mas para todos os flola', uma: ot!ma 1. Des!lê o tGmpo em que o Sal- gta:çãô. Qú\':i)do excedé ém. impor- votos, 
preparação ,:ia1•,i o mês co"nsagradó vador ópérou ·em Cànk.a pedido· de tanêia .esté confrató ·mesmo aos Tenhanios a, nossa' Mãe uma, de-
a, N"ossa Sehhora. . sui. Mãe, o seu pr\rneiro milagre, g·ra.n<lei ''cõntr~tos dá terr1t!• . vo~ãó esclarecida, enrtqu<e,:,endo 

A dern~lló ,. Srortn SaritlstiÍitirt ê desde a t!poca tlas perseg·uições, mi1 8) 0' ·!Jm coritràtô ·aefiri!ti,;o: nossos conh~c!meiHós relativós a· 
.Jniporta.;t., paro todo <i crlotlio e qué os 11rlrnei1·os cristão·s grà,·a- qónsáirraÍ,'.,;e· ÍL :Mada .riíl.o é dar I ela à.tra,·és dó <'O Líder Mariano ... 
e11pP.cinh11ente- 1u'lrn o·n, <!Ol,tg:N'ij.t'II• vam. nas paredes das càtaci11nbaJJ O nome· ;t Í1mà: ._c1riaiiiz-a.c_:ãó qual... e nüO's bibUogra.f°ia i"na.rianà·, Té· 

.,i.;, f\Ue 1,erfonce· ri; uma. r.orporitçilo' à imagem de ~faria com o Menino qué"r, cfa <iuitl te ,;o·de léêntar qual-\ rihamos ú/na: Mvôçiio solida. Sem 
·qUe t(!,ita e~ta: de,·o~ão- eomo unut' Jésus, atraYés dos. scculàs em tti.Ié <iuer·_ ,;I_iSsabor ... :~or_ e_~t~· c:on_trato -

1
, ro,na.riti~m_o, mas_. com uiullri let• 

dii~ ~n<lH ,ci.rntedwtlcM ttindan,eu• o. ,;o,'o cristão êníeHou com htâ- .tua ·aln'la e3tlt vinculada a i\'laria vor, l.iaseadó numa: ié iriconcusAa 
talo. Eln repre.-entn prtpel prepo11- tuas de Nossa Senhora suas éa- ·vara/ , .. mpi~. E' O (Jue. S<!/ colhe do! no pâti"J .de .Mària em j,os~a vlda. 
,lerante nn ,'Mn rellglo~a do eon- S'as, as praçáii pUblioas . e as ·bân• comi,r,on\lss.o ,la "l"écepgâo." Por isto, 1 3) R°:<:itemo-s diar'iamenté. Í"IO"S· 
g;regudo. Poi .J'4to nbol'dnn1o's' ago... deiras elos seus ~x~r<:itôs, <im quê Obs·erva· O.·''Compendto para o J<"Jxa- : sa cónsagra<;ãu, S6 assi~n p<>d~re• 

(Couelusilo' da 1.n pâglnn) ra este ponto .nesta strlé, l'eino,i' e povo~ inteiros escôlheran'i .mti· de ·admiasã6", .<tué sâir, da c. l inÓs reàvlirar ~ni nós à. al!tude-dê 
munidade d.e culto. A um mesmo cu!- Certos nmÍiiente.• 1•1-ete:Íi'1eni .hoJi,· ilarla cortio padroeira· e prôMto"ra, M. slgniíicâ. rétir:ir, · ànula.r. a sua! eonsagfados:· . :kec!teinÓ-la leíitá.• 
to corresponde necessariamente umà nieno,01,reznr n dé,·o~II<> mndrinà, cin ciue os ca:rnleiros da. Idade l\1é·· corisagre,~lt-ó. a· Mar.is,, ·D·onde pros- i merite, ca~a dia éi!'Jorandó melÍ\ór 
mesma Igreja e uma mesma Fé .. ollJetnndo: 1) o <tne dedfcam6" eni dia. so <,onsagravani a ela eõm!) a segue: que· .nunéa u ))Ode lfa1r da as·. ~uas rtCjUeY.as interna•. 
Assim pois. seria.· lmposslvél que ,lé.-otl!o R ~lúrià, 'iomnnÍ9H a Jrl~ sua Senhora. é Rainha, atê ao's tém- cons+e&-àçãÓ". ·!)Or iuotivó!I loUYa-: 4) Pro11onhaiuôs .. réavivàl' du
p e s s O as tivessem tim mesmo """'i 08 que <>ulth·â,n ninifo 11 ,ie- 1,os modernos em que as multidões ~·eis, uma véz que ··"iiurica,. pode· .ser . rante o dia à lembrança· dé ri.ossa 
CUlto, pertencendo a, religiões diVCf• VOft\o D ~lar.lá sfto n1érios· "cristo- confluem a SCUS santuar!OS, t"Ínl JÓ·U·· .. '~ \;ÔÍ '.á .. IlU .• lar .. ·.,ª•. C. OnSa.:g·· .. ··ràçãO fei• 1 consàgraÇãO .. 0 ideal é ·conseg1Jir 
sas, sem com Isto ·manifestar uma centrlcos .. , 1· <[li<i no mê~ ~e l\faio. e.m todas ígrç- ta pata 'sempre ou ~a:líar a t1111a qúe. esta idéia,. rr.esida e .domine 
indiferença completa quanto aos , jas cn11ele.s, · a crlstansla:d.é homena- ·pala.vai-·. soleriéiné.nte: em·v~nhada", 1 nossa ,·ida, retÍflque o que nã.o. la 
prJncip!os que as separam. E, por ls- :n A fl11tilldn<1e prlnclpnl de to-' geia à M/\e da gfa,t<le fáfil!Íia dé e que nunéa., pode t,m congregado sc,r direito. é á.per-feiçoé .o que •~-
to, a Igreja t>roibe que se façam dn ,·ida ,•rlotli ., dédl,•ri;f.,ie a J<'· · Deu", cm qne, conforme ó á1iélo dó perd~r- ~eu .tifttló por· raíõé;; vu.r.a- ·ria. imperfeito. Procedamos ·com 
exéquias publicas por pessoas _não ~UM, unír-we eon• el<', iniltá-to, · 'i·e- Santo Pa.<li·.é, dioces-, al'>6<1 diocese m<'nlii t~·(,nic.á~ ou dé or/;"anfaagão, métódo. A pritie!tiio pi·opónhamos 
catolicas: elas poderiam induzir ta- uérar a ~hir1â é, Jiort:i11fo. um cn· ,sé consaina ao Puríssimo Coração Demltisil./, ·,füp:õi s<ii"lljjré !ndigniaa- dêspertar .à .1emb1•an·ça . da cons.a-
cilmente os espíritos á confusão. mlnho menó;i dÍr.efo t,nrá ntirili;lr o de l\1aria, enfim em todà é2ta trà• de. ,.· .. • .. . . . . . . . gTàção apenas·_ uma vez. Depois 

• • • flin do ~ri,ílrinl~itto. 1 jetor1a: lümino,ia de ,·iiltê seculos, lÜ ObrfÁ'tlCÍléM qoé·iioli· in,p&e, duas wiaê!Í: uma: de manhã e otÍ• 
Ora, infelizmente Roosévelt era 3) ·A •l<woçllo . é n,NioH· ati1i1t, · manlfcstà-s~ em toda li lgréià á únia. riàlâ.Yi-à as résii111é: dév'e,nos tta de tardéi "bepóie .r1úatro, veseé, 

protestante. l!J, pois. a seu caso se po~que hoJ" nllo •e frnt~ rlé . .,,,i- j 11;11.bal~~·e.l c_on\'icçã.o do 1,apei dé?i-. t~,;r 1st=;: consas·1·a.ç!.°( }; ._oerimó- i e assin1 pór diá.rité, 11,tê chegarmos 
aplicam automaticamente a.s dispo- th nr n d.,,·oçllo-" um !tttnto ou ""-, s1vo de Marta na ,·ida de todo cr1s- mi e,;;tenor para, mas a realidade, ao id!iál Yisado. 
sições do Direito canonico .. que são iro, ,nu· défende,- e ,.,.,..,., . â 11or/,<' I tão. inttrna' périritbiéeé. · Í.iaria SSma, 1 
muito taxativas a .este respeito, e t':entral dn relli;llio. Crl,itô JM11H. II) A ,Ien,~ll.ó ni11rlnua nn e, it, · clé,;ehl. représefü-11,1' P"áfá. 1115;,. ô pa- ,.._·..;.;··,...· ... ·.··---··---,--------------
obrigam a todos as SII.Cerdotes. no TodaN <>•tri11 ob.léoõeiJ Ílé bfüo/eiltm A) Nilo é eielush·1i1 ·pei· de Mãe; Rahiha é· Guia; e n6~ · · 
mundo lnteir,o, salvo natura:lmente <>li> nrnl .. ntendfdo~ e reTclttm ilmn. A C.M .. tem po1' fim a santifica- cÍ.\ve.mós. vh'er cómÓ -"'~9"'. filho~. ATROCIDADES ·JAPONESAS 
disposições da Autoridade Suprema 1 ~onée11fi\o KuJler!lchtl. dn devo~lio cão. pessoa) e. o a1,osfo_lado,. !• .. to. ·é. , sú·.··.bdi.t·o·s .·fi. dit.'_i_~. !.dos .. De. vei11os . re·- . .. · · ·· · 
d.a IgreJa. ,que no~ ocnpa, E,m ,·1•tn ,listo e~- O fim ·mesmo <la [greia. Tamb"em \'eS'Hr nma .atitude, de ltorte que e·M. M .. ANILA 

Como, pois. censurar um Sacer- tndnr.•mo" A. FUNDÀJJEN'rAç.,o I os meios que a e. M .. aplica e re- todo:!/ :sejr[in· Jê,•adoa. ,i recc:irihecer: · · 
dote catolico que, atendendo a tão ele-, n!JG~A·r1cA DE. Dr~\'Oi;;.~o U.~- 1 comenda não sã.o e~clusiva.ménte aquel~ ~ um côn!1agr~dõ. . .... _ . . ..... 
,adas razões teolagicas e disciplina- RIA:"!;.\, E,\ DE\OÇ~O ~IAltIA:-iA marianos, mas dê cariter nnivêr-· A) ,!IHé l Recebe,nos por- intermed.10 >ia 
res. se visse na impossibilidade de XA e. M. 1 sal: Missa, S"cramentos, drações, . . . ', . .. . . . . .. . .K · C. u,n déspacho de Wáshingtori 
efetuar a cerimonia publica. qué lhe ·n r--,rnd:,mentnçlfo ,lo&·nirttlcn da I retiros, direc;ãn espiritual. Ta.rnbem Todo O .homem ei:con.t_ra, . dificui-1. que a ~eguir t"ràíisct·ê\"e,nos: 
havia sido solicitada~ <ltfro~ã<> mnrliuia. para o congre,gado mariano se re- d~des no_ s_eu catnl·11ho. Xão há mo- . "Ó genétal brigadéix·ó Car-lo~ P. 

A devoção ma:ríaná se baseia e se I sume toda a formação é vida n,a- ço ca.to)t<:.o que nã-0_ de,:i1.. :tut,,r: 1·nori1üÍó, coinlaslonadó presidente 

Muda-se para a Áustria 
o Núncio Apostólico 

~a Ale111anha 

l~gitima..: riana no segU!mento;. hnita.g·ão, der 1.':·t.a:1' e~nt.ra 1HJ- P,ª1~~~ 9-_ e ,1~ 01U~ª-1 na.~ FiliPitlâs,· fe?!_ lnria _coilio:vedo• 
d.(caç!lo a Jesus. Crlstocentt'ism.o çoe~ .. lutar confra as. seduçoes do Ira desc:r!Mo dás· hori'indas inaldfl• 

A l. :'la ,uipremi, nutoflilndt\ e<·lc- genuíno. E' .b itue se depreendé do a,n~iente,. ~ufa.r. ~outra. a'.~ t,?nta- de• ali c·om<it!das J>élos japonese• 
•instira, . 1 prOprio.lema das cc.·J\Df.: "Aa Je- ções ... Que_graça e .qu~ feHc1dadel O geúrral ·r:omüfo. que ac·ába de 

l·;sta nun~à a<l\'ertiu ·o~ (iê1i~ ~01.1·, sum Der Má.riam'', Não sé preteri~ l?~r~ .~ -7ong_rega?Q ~a~~r. q_ue n~o ·ciieg;u.i' àos EsÍàdoS Gni~os, vinrlo 
tra o ~erig_o d~m~ d_e"'-:oç~o. m3:r_!ª-- 1 de dêsviai- a vida· ·os1l"i1~tttiáJ pa~~- h1t~-. s_o·-z1·n~_1<;>·. ~-ue poss~e _u(na Mae. de suà. pâ.rtia. teveloll côttlb o::: jâ~ 
n::t Uemas1a<la, -antes . 1ncentn 01~, longe de seu cen't.i-o, Ji.::sus,, ma.!I n_O: cé,u. __ cru:·. p·~~é_ ~·;a.l~·ient~~ be_nc~ í \l'ó'nesês ·aA intentat· o _con'lptéto e1:· 
,;empre <!Sta. devoqão. Semr>re .''ª- ap<::n;t~ ofPrece-r uni cari>-inho ma.is f1ea!u-~nte .1·nt~~frr1: __ e1_1: _fur~· v1da, j téririinio c_la_ pópulaç~o tnascut_iria 
leu o lema.: "De Maria riunq~1~un seguro oa.ra, chegar a éste mesmo u1~r~ 'Mã.é a quem .Pod.e_ dt?.er _tudo, tle. ~lan:i-la ti¾ê.ram -~a-tta.r a ,1.ina. 

~e pede a intervenção estatal no 
campo da medicina não sã<> de 
molde a fazer esperar que aconte
ca outrá coisa. Um deles é a crise 
economica dos medices. Não ha du
vi~a de que õ ganh!\ da vida é mui
to importante; mas está longe de 
1':er o mais importante. Do eontra
,:io, à doenc;a não passaria de fonte 
41?, receita, o que é indigno O OU· O I<JXmo. é 11evrn0. Mon~. Cesare 
tro :f!lotivo é mais elevado .. póis se Orsenigo1 .Ntinc·iO ·A1>"ost.-0,lico na 
baseia no intei-esse. do ,desenvolvi· Alemanba;. o :nnal reâí.-iiú' ultima
uiento da medicina_. Mas tàmb~m nfió . men_t~_.: e1)1 _ foíê11si'â_t_;~_tr_ ~à \•à ria 
~ Suf_icie~to, pois Pássa ·ª· ver _no f tran,~t:e.1·íu ~-ºª . .í--t?.sií-li3'nciâ. yara nm~ 
doente apenas o caso chn,co, ape- l<Jca ltdR<le · pllrto d.e Sàlzbürg·o. se
nas __ a oportunidade tccnica. como p:uTldo despachos regiStraâos pPlo 
f?.tnbem pode faZer o veterinario J,;!-:critorio de tntonl"lac·Oes· de nuer
C~1n os nnim_àis. 'tud6 lsto é suhmis: ra. n1 .. Ôcente:s d-é urrJa ;adio-emtsso. 
são a valores ma.is baixos, é é.oarc r:-1 suil..:a.· · 

~atis''i "De ~-raria n_utlcâ ê bai;tan- cefttro·.. · u~.à M~~ .qll~ ? C_?!Jlpfe~~_de-.·_ e _lJUe miLê à c~fedi·â.J ~-r-ctropóiitana. 
lê". o Papa Leão xrri tão ·s:ténto 1:.:) llnN é tk Jnto é lllll elemento lhe dedica UJTI afeto ,•érdade1n•- De.clrâóu ele (jui,, os _lapónêses 
a ,'tOi:10S OS pfob}emaS' n1ode·rnÕS, i~HJ)Ol'Ífft11et !'rll'--ll~€ 'l'.1a~erüt}. lll\l~· i\l~e. ,'~nfi~ bi-garif~ara,lll Utná. _niá."faJlt;ã_ dé jj 
publicou aurltnte muitos anos e~: E' com Pfei~o O elemento cs1>e.:i- ttue ::.qui!.r 1>_.Jlode,'ajucl,~~l? .. oor-?o~ frfuitos Cristãos, t .áe ·un~. (!.llit1:~n
<:i"clicas so·hre o"· ,·aJof d~ ,Jevo,iao I fico da~ cc. ~DI., quo ~isam O fim é '\ M~d!a"'tieir:-1" de t?da9 li~ gra<,aS". ta Sac<>rdotes que ·se ba:\'lam refu. 
maria.na.. Pio ~ cle.ciat'OU na E:nci-1 nieSnio rlo f•ri~tianisri.10 por. meio de!' .!~ntl~tau~/l _ao .. _.cP_n-S<l:ffi~~d~, ·?0111 "' gtadP tló. COleg'iQ La S.tllê. -~~ oi··. 
clica, publicada no c1nqucnt~nario f uriut. devo{;Üo cspeeiaJ a ).Ja.t·ia p~te set cf-~lho_ .. ~,g~o de -~~! .~l~~' dade. _de _:\fani.la. _ D~st1·uiram Os 
da dog111atrna{:ã.o_ da rmar;u!aJh-i I SSma. (<'fr. Jti?t~:ra 1.a). /'-. l1?rn dis .. · téflh? r,ara .?0 tn ela .. á. r,rhl'\t'Jra· teml)l_os. os .. ê-_djftciós do ~o\•erno-, 
Conceição a 8 ele l)~zemhro. d~ 19~~:; to. o título pri1úario de caçta Con ... qt~_all_d~._d~ çle ~n1,' tr,orn ~11h_01 o n:•.-.~- os· $e1·,·t00~ ·l)~bli?OS .ê quase tórlo 

·."O :-aminho mais Sl';'gu;o e mnis .rà- i grega(,--ão, a fita, a ,meci.allut, a~:- A.mar 81:ª. ~~ae __ ~? e.eu! ~to:. F~sta• ~ báirfô _comercia~ ?_t9: ('a?~t~t fíli
nfrlo a .Jesus ê o tannnho nor Ma· 1 festas. ttuJo ineuka a d.eYo<;âó ma- nist..~u_ h.oS tJ~a. · . .,,e~~tl.a .º. 1.lº!~º e."'. p,Hta. ~~latou ta.nibêm éX'.Ce$Sos ,1e 
ria" P,o Xl publfcou varias cn~ rt:u,a, é C'specinlmenté inlJ)"ÓI't.~n.: t.n~r ~6 · ao e~1_:etir_ ~st::1 ... {~-~se/ a. n\ahiade (llÍC• - áSsegtJróu .- 41 ain• 
<·1cl!l"':i' em favor da <le,·oção :t M.=1- le é O ato <le con~ai;-rar·ãO a :\Jariâ. ~r .. ai;,: de. f>c~s é tnl~ha ~íu.e,_ Sé t\ÓS da àgorá rúe pa reCehi fncriYeis, 

:t;:i~âo, ê funcionalismo. é ~ervidão. f1ichsiaett se encontra a uns 110 • 

Só quem vê, antes de mais nada. , enta- quilnmctro·s ao norte r1e :\Ju-
0 .interesse. humand. é verdadeira uích: ~alzbui-gíl se at·lla junto da 
lllcnte 1nedico po1· v~cação, e alcan- f_,·onteir-a austro'-rtleinã. em terrí
ça toda a dignidade de sua profis tririo austriáco. ~ 111 quilômetros 
são, alçando-se acima das cóntingen a sudeste, de Münic·h. 
elas materiais de seu exercício. E 

ria SBma f"' t d á tl , ·n t. t . nao. experimenta mos o ,nesino S<'n• a-pesa.r . de pcissuir corníH·ô\·ailt~~ 
Bl Nri rif.ttrf,..in ,.'' 6 ~ ev~<; .0 

1 .. ~,·e co s 1 u,r O timento ê porque rião tefuo3 a n1es-- i·t·r·c'ut.,,·ci's". 
o nH:'lQ prnH~lpR . pa ril at inglr o fé l ~ 

Siiô nhin~t'osis~imas as festas de fim erlstoc:entrico da fornllltão ma- 111 "- • · Quando o .Congresso dos Estados 
N&ssa Senhora no <:treulo litu,·<1"i- riana; B) ttnlnlitt, . Unidos M · ·rét111ir em ~·ashingto,i 

l~to, o Estado moderno. bur<>eratj. 
fº e totalitarizante,. é raclicalmente. 
incapaz de fazer. 

· Infélizmente. vai diminuindo o 
numero daqueÍas grandes figuras do 
hi.edicos. que exerciam a sua profis
~o Õt"' modo quase saCerrlotnI (•u.ia 
só pr(=':::cnça in~pirava confianca e 

. conforto, e que não gostavam de 
~b3:al" rontns, poi~ 1 isto lhe~ dava 
~ma pC"i"Josa impressão <lf> simonia 
Os eriterios utilita1-ios. que estao 
t~·ansfnrmando o::- homens em engre· 
Uagens rJe um 1nonstruoso mecanis 
>110, estão liquidando com tudo o aue 
lt/1 de eleva~ilo espirituai. Os tecni 
Cos est~o tornando o mundo inhabi 
tavel, depoi~ <le se haverern avil 
tado a si proprios na categoria de 
Simples instrumentos Por is~o ,·ão 
désapa1·eeendo os grandes medkos e 
acabarão de todo·. se o Esta<ló trans 
formá-los em funcionarias puhlicos 

• i~to é, r-m m.1Q11inri~-ferramentn~ 
Porque " ~ràndC' medi<'ó. ant<?~ dr 
ser ~rantJe na nirrlkina. ha de ser 
granrle e-orno bot11ém. 1 

<Tendo este ''Comf>ni.nndo . 
i'lo com o titulo truncado em 
ultirllo numero. t"eprorluzimo-lo 
devidaii,eiite emendatlo. l 

sai 
noss;o 
hoje, 

o Rvrno. Peí Gémem -conti~ 
nuará presidindo a Acadê
mia Pontifícia de Ciência 

.\'oticia:o; nrocecl€'1Hes aa. cidade 
do Vaticano. rev€'lam •iue ·o San
to Padre o Pa.ptt. :tc•abR de C'!Onfir 
n1nr o Hevn,o P~ .. 0\gostinho Ge
n1eJ1f. O P' t\l.. neltor t]a L1tii ,·et·: 
~idadf' f'ntolica de. ~Jílão. no car
go ,de Presidetll~ fia Academia 
f•ontit'tcia de <!ie.ncias.·'-

Ü Cónsetho Acail~ni1co Sê aprés
t:t a levar a çabá novas_ eleif;Óes. 
oot't->lll nada se .sa l>P ai1Hfo sobre 
o~ ç:anrHdatós Cincti da.'! .s(;sseii 
ta cafJP1ra~ cln i.terHJ<•mia, estão va. 
~a-~. Pouca:a:: são H~ infornw.('ôe8 
r-••('.eb1rlcf:-: dos mcmllros re~idont~s 
~rn nr1.iseS. que estão em guerrtl.. 
:-:f1<ln :.:i-~ sabr: Pilr exemplo- sobre o 
.t•!;ulmnico fi;rnn thulfenwsl-i:l. r:iro
f,:ssot· <la Universida(1e de Craco~ 
vla, que desde n tn1cio da g·uei·ra 
e;{tá. desa.parecido. 

POlONfA:_ PONTO CRíTICO. DA . CONFE. 

RÊNCIA DE S. FRANCISCO 

co: ,o\s· orações oficiais pronuncia• Ela. ê rea_lm~nte 11-o~Sa t'ainha Íyi. - clisse· o_ gen-erà.I Romulo~ - "pe.:. 
rfa.s nestas festas litutg·ica::;: incul- * laa0a-n'os seu apelo. Do!f,cavà.teiros 1 dire; a 1>alavra. para denunciar o 
cam erlei·giCarnente a devoção â d_a Jdaclé· Media, ou vJ.eté l)ór' ',certo: 1 Jâpâó 1,elas a1:rod<ladeS · cometidà.B 
N"o:::;sa Senhora. A consa,s-rar;ão a xc,~sa 8enhor:t que lutaraH'i paiá á é~teri:::iào flo érn ·.Manila,., 

ê R expressão ~énshel suprema <lâ .~éinó · de Cristo " ptoii:lgà~~ãô· _da 
<leYo<_;ã<i do congreg·ado a. 1iiatia Fê cat9lica." e' q'úe c·orrll)ree11<lera.fri 
SSmá.. g• nr-eessario pois cal)áci- es'ta sua gr"ánde missàoco·1t10 servi

Cl :\n doutl'i1111 NttoliNt: 
R~llgião tl'e,lig-ar·e. unir. lii,;arl 

consiste no ne.:i:o E>ntr(! Deus e o 
homem. A tt;re.Ja n_o~ ensina <Jtle 

este, rÍe:-to ê duplo: u·ma· corr(l!nte do 
viela. :::.ohrénalura1 dr-"='ce- ele Dc11s 
pa.ra.. n6s, outt1a :::.:ohe do n6s para 
Deus. ne~eem d~ Deus a g.nu~a s,1,11. 
tifleante. a.- hrn da fé, as for(!ás daa 
\'h·tudes infu~ms. Sobé a J")f'tts 
1lor mf'io· da n()1::.c:;a co1abora~ão, tu~ 
elo n qúe chamamo~ a ,~ida moral, 
adorâcão. fé. iP.Speran<:a. Caridade, 
nosR-::;i:s àtitude5 morais. - l\faria: 
representa o ideal. o ar,o~·(':u <Je~ta 
\~ida sohrf'na.tural. <hi corr~nte quê 
rle~r·e de Deus ·e da outra cittf' ~obe 
para P~u~. Tudo quanto uma pE'.s-

m;JSTRUTÇÃO PRffi~lffiDfi'ADA, 

t.ar-se cubalmcritê do ~eu' 'scnfido· ço· l>rc·stacló· :-.t. Maria, á Raii111a cé• AO· distinguir éntre aS ''cruélda.· 
lhtêrno~ e· da.s rbriga<.;ôes que leste. Dep'osita,·a,n· oS _Seus· \•ôto~ <1e-s ·<1.c :'\ankin. ont1e os japon.,•Ses 
impÕt". , tHt's IT.lãO"s· ele ~:ta:ri;Í, oat'à qtie .EI~, sé de.jxa ram assaltar P.f'lo instin-
1) Sf'ufido iuterno: os ofel'eccissê a. Deus. P..tecbiarri to c1(; triul1(o" e as· a.tl'ocidades flf' 

A coi1 8 agTaçà.o a ~o~:--a 8enhoi·a ~uas eSpàtlas do· 81trir da Vt-fge111 · JTani.la. o general Ronluló disse 
nfto itúportn urna. Ohriga~}ão .. $Ob Sanfisalmâ co1i1ó daS nlã.oS dà pro-;· "O (le :uànila. l'ói estudado;, pfmne• 
iiBca.do. nem r;;r.ivê nem leve, Tra- J)rta. VirgPu1. CoinO simb"o1o dê ~:uá I cliÜtdo, deliberac1o, nfi.o só para 
ta.-s~ aper:,a~ rle um ato e~pontan•~o devoQãô filiai. c-ôri-sf.t"uiraTn :Ô' "CÊ.5-" 1 d6$tt'ttir a cidaõe, -como tambem 
dú gencrosicladç. q~ie nodemos con- teló de Mà1·ia", f01·tafe7,â- aith·.à ·e' para e-li rnina.r o maior nurl'iero pos
gi<Jerar sob triplice a 81,ecto: i>ôderosa 'na Pru·ssia'. Oriental ºCa .. 1 si'i-1?1 de haüilant"es rlaqU.ela· ci<l-a

A) r·~' u,íin 1,nta:,-rn de laonro valêi:ros eia ord~1n (le Sârita., !\.ta ... : de. gm ~ianlla. toram, éo}1centrn;, 
cm,,e-uhadn. rià';. ~r:-t:· co.nió se c_llk~:ina"\·àn1. A.indá ·' <lós para e_sBe ti_m_ nada menos de 

t,;· 0 que se dPdul. das duas .. for..- que ,sua organizat~o t~~ha · <lósa- J 17 1nn ·so1<lados japO"nt!::;t-S. r~ncon
muln~ (]e c·onsagi·a.çâo !JSa<las, n~ parecido nó curso d·a Histói'ia. o: trariiôs' a~ ordens éscdtas do Co
admissão .. \ de. R. JoHo nerchmans id~áJ do Ser,:içô c&\"àÍhei?'esco ã l ri,ali<lo de Toldo iiÔ cada.ver dê um 
dir.: .", .. tomo a. resolu~fto inabala- VÍr!:;"8in. ent.uSia:-m1a. 8emiHe de riÕ· I Oficial já.ponês". · 

so.a huniaf,~- rõr eà.naz rle n~ci:•lH,2r vel (le nunc-a ,·os ahanrlon::n ... •• . . ,e vo m·nhal'éS· dé mo~:ol!! ciatolíco·s. ''A ra,7,Íi.o <~ue 63 _te,·ou â. coni_P-· 
de n"u~ e tudr> o q11é clR l>UdC"r iJar a de S. Frandfü·o <la Salc::s: _é mni::s Hoje ta.mbem trata·se da ex:ten- fér tanta!!' ·atrricid_*-des erá clar Uni 
a nou~. e mela. en<•oilt.ràrflos rP.a.li- ahida e:tplicita: .. _ .. flrmem4':ntie são .. do Rcinó _de CriS(o. dà. influ- .~xemplo a.às póvos do Orif!nte lcn· 
:r.ado' 1!1Ia recebeu do Pàf u171a .1ilri· nt;oponllo ~i:·r\·ir•vos S<"ll"tl)re .•. " fÍ.n<"i:::t, d~ Cri~io n:t.. \'icla particular g'inqu:O. afim d~- que élês eornüre
nitud~ ele g 1·n.qa - '

1
r;ra.ti::i útPna·· A levianà:vl~ motl"rna f:l?.-nos· ê na ,·ida, publica. Sê meu c, .. va. endéíSsem como tratam óe"jai)one· 

"r,heia de gra<:a ... - e da rhi à. bag·atelizàr mtiltas ve;,:es· á for;:;a leit·t>. é .ô apelo que tan'lbe1~1 hoje ee-9 os· póvoS que se pronut1cian, 
!,)PI!$ t11<lo: é a mais santa, a mais a~tringcnte de uma pala,·ra eml)e·- faz a nainha celeste, & luta ,,elo por uma nação dé raça. brnnca co
virtuo:-;a de todas a.s criatul·as. As• nhafla, 0 f)ositivls.mo. n~µ:ando r~a· Reino· .<lo. _m€u ·lilhó. Podes aüaso mo a estadtiriiaeri~e. O p1°e<;O d,a 
!5tm estã l\Inria nurna p"osíc:âo uni- li<irtdé a tudo <iu~ rifiô ê t>ondera.: ver Séin-santa tndignáçã.o, como os 1ealcfa,1e filipina. f<1i o que a.con-
f'.'!a. na. noss,1 réliglào. sendo verda• vel, ex;1cE"rhot1 esta cri:c,ce. f1P.mbré- inimig·oS de CTisto domin~,m a te-c:!eu ein Ma:nila .. ,,. 
i-leirn idr.a1 d(': tQ(]o c1~istão. 1710~ ela n<>hn~r..-1: C'OnJ ,(lue'. os <~Rvâ .. vlrl& das fà1_ni1ia8 é âté 2; Vida, pa.r· ... ·Qu~ndo- chég'ori à hora. cl~lihera• 

D) Nn nt'-:c-n tnthuo entr«- \lnrfn lelr-os antigos eram fieis a. setls tic11lát;'! Podt:S ~.-er sen, cotnoção, da·._ rtvE'la: O .gei1eral ~tlg'a<leiro 
e' ·o~ dclp;n111s <·eutriihi ih, no:-al'4n r~. comprnmisso:-;. 'finliatil uil'la coii-í"• 6oino doi.9 ·n'iil a.nô~ ·a~pói~ da ·niot'.; ·Rôl11ulo - à' l')opul:~.-oãó tnaséuJ1ri.;1 

ligfífo: ·i,rnensão simples ., sadia do um tó redent.ora do Salvador •. milhares 

I 
em sua.- tótalidade fo. 1 rode. ada.· pe 

1) Pela gr:.l<:a santtfíc-ri.nte. nós yineulo moral. Na nossa c.onsa· de hom~ós não conheeen1 o seu los irnp,eriai~. I\lultoS .torarh e.n• 
n~ tórilah10s irmã.os d€" Jesus, por gru..c:âo a Ma.ria SSnu-t.

1 
pelo fato Bvangelho. e muitos dos que o·éo-. Ce-rraaos na Catedral, ·que se ·fez 

is:-ui nóS trttnbehl Somos filhOs ver~ rle emp~nhà.rriios a nalà.Vt~a a tim rihécêm vivem corno oS,pagãoS c1ue ! saltar Pêlo; a.res éo1n C1tnamlte.. 
dadiifros P~q;irJtllati-; de Mat'la. ser que nãO vetnós. nào t)(',nsemos 'tião Cônhéciá.ú1? Cristo. O hei cli .. Muitos outros fora.m ·leva.dos ào 

21 Pela graça santificante so- que ela é menns rnal e que ohrfga vino, prêeisa de lútri.dorés. decidi- hlstoric"o ~'orte d<> Santlagó é apri-
mos IT1tegratlnS na fan:iilia de Ueus. menoi Antes. a guarda fiel de nos· dos. ab·negados'. generosos .. · A Jg+e.. sionados em sua$ éêlaS, En1 se· 

1 
t_)rà. _ondE> \ui veria..· Un_ni _ fâh1i~la sem sa consag-rac:ão será uma. hüla aflr. .ia precisa e:111 todos Os paises de guida os japones~s incendiaram o 

• . . . . l\Tãf'"f FJ' (':)aro ciue P~t~ mãe é aque· má.<;ão de fé nas realida'dcs supe• à.posto10:s ao Eva11gelho. ediÍicio. Entrevista do Senador norte-americano Sty· lês Brittrres 'eª 1i't.'~tJ,:t:1: ~:~ºo c;~\oÍicn vctlel'a ri ores. Ao i,onaag>'ac!ó êom1jet/! vh·é~ li. ''Toilos pe1·ecc,ram entre 8S úhil-· 

Os estorços da presente Conferen
c~ .' de S Fraucisco para const1tu11 
uma. organizaçãi:l mundial de paz. 
i;erão gravemente dificultados se sN1 
prlmciré, .,robl~ma Poloma 
"& resolve vinláudo á justiça de 
llCO~dn wm a politicu do múmento' 
a.firmou ? . >enador n01te0ameripa11r, 
Styles Bridges. por ~,ova Hampshire. 
em entr~,·lstn concedida á junta de 
Diretor,.,, tlo Comité coordcnado1 
d:i.s À~.soriaçôrs P0laco-Americana~ 
do "E:str 10° FE. TTU 

- "N>nlrnma paz será duractou-
1·a - disse o Senado! Brid~es - s, 
se 0 omeea ~1 ,aarlo mm. nova Al.sac1a. 
Lorena ~ ur ncn~trr. no coração da 
Eu,00~ cmr uma mnllalads. ta 
como O deixa pr0ver H Coníerenct~ 
de '{alta Se na P!llxão da vltorlb 
desconhecemos ós nobres ·>rtncip1c, 
41!.ue nos tev:.iram '<Uerra. desd• 
1tgora a paz do futuro estar/! ~.r, 
}t:-ri!W .. " 
.!'Stm c:»··r·misrút1s. a ContPredmr 

tlc Yalta sie.niftca. Q\le antes d,.-. tU· 
' to deve-se sa.tlsfaze, oR m tereS~t 

Jos ·Trê..'-i : i-ranrlc.;is. P QuP a iusUç<! 
lara as na<"ôe~ ~n:-·11nre:-- tenha un 
Já.lol' secunc'ürio' e no8sa ·1coiiit1âar 

se âs ex!v0 •1cias la , 1olit.1cn dd po 
dêrt•. c.ontinnrm o :P.gtslarloi 

A Polon1a 11 ... t'Prü1 -;pr !'Pllre~r-nt::1.<1~ 

na atqa1 Cnnfer~nci• â · S E"Nl.n 
ciScó. ac?'e:o::crint(lll · "n~ TrPs G1·.rmfiC:" 
.estão, porém. em desRcordo q•mndC' 

• -,... , -•Ao b '"••- •", ••• .,. ~o• ,r • .. •,•-•"-' 

á ·· B> l!l• umn entrcgn totnl princí~al ,:·hturie _ele· um bom sqb• j m~s •. c:"Om. excer,R.O. -de d_~Js_ íilipi.: 
3> ~faria é a C.Ó1·rc,)entofá do Cutü-~ãg-rar ,cum .. sa<~rare) n tor- dito. a dedtca~Àb. Jâ. ó dH~sé Júa• nos .e um espanhol. Os hlipltl?s ~" trata de precisar quem repi·esen

ta legitimamente a Polonia". A 
Conferencia de Yalta nem s"quer 
n :e11cio11ou o ,ioverno em desterro 
d 1 Polonia. pará surerir. ao contra a 

r:o. uma combinação de grupo& ct1s 

l'P.rsos que havei·iam àe girar em 
torno dn Coinlté de 1,ublln "E de 
80 temer - concluiu o Sr Brid.ges 
-- que ~sta combinação res1.1-lte ar
tificiosa. e tjue não represente de 
nenhuma nrnnefra os legit.imos ln

g~ne1·n hunütno. dando-no~ ti rld~1 na-r sagrado urn o!,jeto, votá-lo ao Qlliff N"abuco: a. ma.ge~tade reyêste for.á':"1 me-tr8;1hado~. ao trata~ de 
~ob1;enatural. cómo ºs&gunrlêi r~v_a·· milfo Com isto el~ fie~ tot:H e ,,~r .. ~P-mprê 1Jma t'ot"ça: especiàl .que ini.: fug·i,r _do forte. O ('.3l)anh_o1 que" 
~õ larló elo "seg'undó .-\diio". Poi· oeti1;1.mPnte de::;tlnaõo ao servi00 PÔ*' rl!!sl)eito. mas quando .a, rrntges.:: ·brou_ a co!uila .vertebraf 8:º sa1ts-tr 
is~n .clt•vemo!-- torh~ no~~a vi<Ja so- do altR!'. rle !'lorte .. <fue não se pôde ta<lé se ali~ á g,·a,~;a ae· tj.inà rai- do alio do e~íflcio, r_oi recolhfdo 
6r?ri~t.uràJ á ~latia. <:!inpn~g,·{1-lo em outros uso~ sem riha .. e:üa for<;a chega a u~nâ Sé.; pelos soldados er.ta.rl~nid~nses e 

4\ TodOS os Cl'i~f..i.Os ~ã.o m, .. :m p,·OfAná-1o. duQão trrcsü;tivel. As rainhas da le\·ado _vara um hosp}t.al. .. Poss_uo 
hrof'l <lo l~ol'ro Mistko de Cristo o cOng-retrarlo que se eon~a-gra: terra pérecem ·é -morrem. S. b''ra.n• um testomunh~ e_scr1to do espa-
V'l ven10~ 8. vi<la rle .Je8us lDte néP~ torn:=1-sP ··cousa·• de Maria. vôtado cíàéó de Borja, Quando viu O eadà:· nho_l. q~e. desct~e_,·e conto foram 
Co pn, n!Ss. s~us mêmhro~. ele cr(~s a ·se-1.1 culto. Nã·o noae empregar .. ver d~:t'ormadó dá ra.li1l1a. dê cas~ i,fueiniados, \'i,·os seos Cotn}~anhei
ce P.01 n6S O!-t mi~tt?i-lí':-:: de sua _vid:i ~e ein R(:Ges que d~~agradém ·a eJ18. teia. cuja graça é distinção a to- i"óS: alen1 dis_so vi com meus pro
nrolnn~am-~e- at"raYf..~ ,,10~ St"'nulo~ ~f'm uma v~rô~dPira Prof:tnaGãn. do:s ên&antà,'\;à. sênthi t8ma.Tlho l)r;i:n:, olhos ós corpos· carbonizado!:: 

•: .. r0sse, do t>OVO ool::ico" Or~. caria um 'h ~SSP~ mlst.M·jos: ~f'll Nàn 'Sf' trita aont dr>- ,1{'-dfc-ar a horr·or qut, fei (, ~éu celêbrê :iui--a• dat;i \'ttim_a~. 
'
1 No Colegio l,a. Sa!..~é - conelútu 

ó g'enerai - 21 Írmãofl Cristãos fn. 
,~am pàssadOs pelas armàR, ck•'~ 
c'ióle.s a~sasfilnadós .a baion'!ta pér· 
to do altar da capela do colegio ... " 

O Sr Josepr S. KMr.ubowk1. pre
,1dPnte do Comité r.oordenadoL ma
·lif rstou-sl' de acordo com os pmr
ios de vista do Sen.,dor Brid~eb 
,; N'i.o se cumpriram c\S promessa,- de: 
independencia e et;,içôe~ livres quP 
"' fizeram em' Yalta ac oovo .,ola-

na~ninH·•llf4>, s~n shf1·imt°"ntn. ~ua 
n,()rte. ~ua rN•siurrertFo - turlo 
!RtO continur1 a rertliznl·-~e. na ·ti()~, 

~u vHI~ rfp f"'ri~fãn~. Po1~ 11r--nr to· 
dh~ p~fp~ mistf>Tiri~ <13 o,·irla rJ~ lé, 

~,1~ ~íi.o 1 n~P.pnrn.velm.ênt<' ~( 111.:>_Sri~ 

-~,ll'u a Virg·pm ~::-inti8:--ima.. ~rãe dE-
~o" ac11sov o t1residrmt<' Ao con- ,P~tl!I i? _nn:s~~ M9e. 
\ra rin -:- afirmou - . chegam-no, 
'.m t.stantementfl nova~- tlOtieia~ d-<1 
.Jersee;uição que ~r desenvol ,,e na 
:?nlnniR ·· F:1pjçôe~ 11\·rf't exi~P.In algt · 
mais que simplc~ voto se"reto Por 

Qútl.ni não ,·f' ;1uf' ,tr--::=.tP mo<lo to 
•141•J .;~ a;rft,1,1e~ dogm~.'s d~ no~~H 
J'(>. Q;r;H.ia San11t'i"à.tite t 'O:rrio :\li:--
f'i('í\ de· C1·!Stn. éto .. f>.stün irití11rn 

~lfilfl. ,,.. .-.urin xigf w qUP. 0 ~ l'spiritili: rnt•ntt> vi ril•11 l:-1 <lhi: t!Om a devnl:fto ;.i 

e::~ en1an":i)1e1n do t:emor MR~ OP \1:t~ia_ A ·i· eX'i/;;em log,i<':-tmen_te·t 
P'o'nni~ ,1ã<' Pxfst.t· 'nhuma dessaf I rn t Nn "'onrridfl' nu•!'ll11rn fh'. ,ll"-!141IN 

11mt-: ·ihf'r<iart~s e ~er{ . de;nasJn.dt 1, J~su~ PS:i:,,rtmiu P:c-:.ta "tta v01, . 
:ardf' -"f' "-t t1i11.rir!!? "n-na: g.1nanhfl 1arfi:i, r,pfn ;:;!~U e~emplo l{!l~ fo1 tlo 

A •·an10P" ~nm qur ..,.5 hom,..\•, rf1- ··árifP ~11á vtrle nes1;:i f~ITri. o nu1ín1 
1;}')1iJ, ,stP,· PÃtr.,rn,in::1Jido A~ for-1 fp\·oto rlf' \S,,:::-~fl ~~nho1·H. 11hi"rJ .. ~ 

'.!;-l~ ...i •. ,11"1!',..,..l)ticpc:, n 0~tr3 QUP sô •f'ndn the ti~ 11rilPnS. nm:-1n(ln-a ~~.n11 

1,1-ar.;n,, rir ~-r.~h::ir "'.or11 os lideres de: :i1nhr \'eriliHlP-it·Anú•ntf' filirit· ~. 

n1nc·1·a.t1co~ ''!'\ Poloni~'', Concluiu Õ v:.tP O rlito "Chrísll;111uS Hli ·1 
l'.f:: •· r) 1)}QUCS '1 bi•lt-:t.o. dr-.-ll,=,t,,,.,s ser OUt·l'U:S l:t'ÍS. 

. •, ··-- j" . ·~· . 1 .. •, • 

uma e-statua. llll1 

1je um coti~a~'l'a.(!ÜO rJn. tn•NS<tO . .: P<?f 
istri nect=!Ssa1·iamPnte ser~ um~ con· 
~êi..A"l'a<.:à-<J tOt.al. A mesm~ fo1·mufa 
de eousagT~r;ão o dá à conheeer 
quf.t.ndo diz: " .. que :seja n,ta.hs dà.
t~ul pat'S O rutt11·0. n:;:; me-u:!ól l)êU~~ · 
nient11~. oalavra~ e obr:âa (HJ~ nun, 
0.i m:ds nt'enrJa111 o:-i \'O~so olhos •• ,·· 

C) t•:' Um c•f)11tr11t,i: 
t) 8J' nm ,~ot1t1·ato rnutuo, 
11 porn!·t_'t··giartn ,11z ~ ~tana ~Sma.: 

~nu ,·n~~o. f)~srff' o fmti~mr• t()rnei 
111A •rmán rt~ .le~us e· vo~~o ri.lho .. -

.. ~ Jora vnlta ~rne ~ 1llP.11te e':,i.tà srr:tn 
dfl ~ra.c:2 <1íi 111en h~tüon(') ~ nronn 
rih<i vi,1t>r pa,1;:ci n Fnt11ro ei!-ta r<~tti 
'~" 1ntin1:--i ·"011.,·nsco. 

~htrí::1 rf':~1,nnrlP .~,~eitfl tu::i oro 
n,;:-:~:i ~Pr~i rl"' rn'H em d 1:~ J\ tP. OE> 

-i111a rn:10· it-':i t•siH•,~i:tJ. ·tuu ~\Jtl.é. 
ua.111 h~ e i.; u iu.-· UoJnO pei1Hof,, en-

mento: 
beranô 
ra !nho 

Nütwri má i~ serv;r à '1.11n s9> 
Quê · p<iflsa pcif-e~êf. NoKS:l 
não il'lorÍ-é. vi,;,e a ·1W,r1\a 

P. lntemérata jt.iYen~'iltle UOs fúfreS 
r.dr>r'osos. F'ara. uni. colls~grado a 
l\la.t'iai tu,Jo i_sto de\;ê ter· à for~a 
rle tú11 \·eí-cladth·o rrtiSt.icismO. urna 
verd;i,deira 1>ai:í:ào que •se· tradúzi-
t'á eil'J o bl·a S. 

C) , Gniit. 
~~l;~ é riQs~a guia.;_ neste St"ntí<1o. 

qt1 e orlerita nossàS at !\·idades. liJs
ta~ <1.~,.fH_n .ter só u1n rÍJ'mo: formar 
n nóssn carat()-r ser;u11ao·· os Ú·ae;os
rlo nnsso Rei. Orá, · Ma r'ia' se riOB 
ipr~senta como imágem mai~ ner~ 
r~ita •lest~ ideal; ,nals perfelfa é 
tl'rn,h•: Rf'.ts~~ivé·J. <1Uf' Se _apfó~hna rlt-· 
tló~.·r1C"n1 nS Anna11tO~ r1e )lãe () ~r>h'! 
lt ·nnbfez~ dé Rainha -Qu~ ~xf!mnlri 
11,11~111fi(;ri nílri nns:- i.--;~·ou ili ~ntr·~· 

g-:~ 1 iilàl ~ t .. :.i 11!-!a. de ·bêm~. Disdê 
seu 11l1'iat"; até sua .A~auull;ção~., 

DR· DURVAL ôO i..1· 
VRAMENTO PRADO 

'hmca de niolest1ai, dos olhos 
'ir11rgi:i ncula1 .. Cons.: Av (pi. 
·anga 3lll (!lo àndar l tê!.: 
1-4581 - Rês. Av An~elll\a 1408 

f<'I.: 5-9?75 

O .. , J< 1 ,Ir iN ~ H 10" SIG 
Nlf-1' I\ H<M I l•lll.l{A 

·t:.. 1-<JI~ MAÇ' "º 

p~nun1bro~oa. dé éscuridão tnoràl. e Qua$e sempre. apó-s u1n iniciô t"U .. 
flslea. moroso e brilhante, s,;us fautfltes 

Entre outras aflrma.ções do ar- terminaram no silencio e na obS
tlc~uli~ta. con vem ressa1terhos duas. c.Uridacle d,: uma ~ela de f)rido. 
Segundo a ex:posic;ão _Su~lnta tlo E' ó triste fim. ele uma -P.stréla. ea."" 
autôr, nota-ee. no Espiritismo_ dent~ .. , 
atual. tuna cré"sct!int& foultlplica~ão Aii;;·ãs. as curas <lo r,Jspiri t\emo, 
de ri1(ldiuns curadore!' e um p?ó• muito embora- às vt-zes sejam Teàt~, 
porcionat · rlesa[)a,rectménto ra.t>ido constitU!?.m uffl ~-vidente éxerciciG 
elos mesmos. tio cenarlo pub1fco. Ilegal dà. medicin,t, q,,ando não ,i/to 

. Uma pafavrln-ha; 11petia8. sobre o rêsultado dir~to da. ação demo--
cada um Ilentes ,lois l'enomeno•. níaca. · . 

t. CreS<•etitt' mnltlplica~llo ile ff demonio. com êfeito. pode sé1w. 
nlf'diun~ euTm;lort-~. duYida.. algurila:, pr'óvôc-ar ât-é ra~o~:: 

Diz o eita:iJo "'spirJta oue 1'poT extraordiria.ri.os. :·re1âtSvos: à gaud~ 
to1la ,. yuirtf'- .-ao ,u1rKindo o~ nu"- corpÔral. SP.u ·intuito. p6rem, ~é
dlon,c: de 4:•ura, h·omeit~, molheré~. ra 8~n1p1·e ~ m"srno: fazêr- tria t· àót 

m~nlno111 ..... , t,6n,éns. rêdlniidOs f)éto. Sangu~ ,10 
-RMentor é desfinados ã felieldaà"' 

Realmenté. nunca, tanto como et<>rn:i, des,·iando-oa do caminh& <10 
rios dias de hoje. a rtora.ção· de nre: bem e da bem-avert.turanG:-t: àf'2~ ... 

diunlsmo ct.rador (oi tão ace,>!U",- tando-os dé D~US e perdendo-o,,. 
dá. São triumérôS ó~ lndhléluos. ~e- l\"este seu labor d~ morte e dés· 
t'àlménté ·e·spcrtos, <fUé $8 \"alêm graça. ·o deri,ônio. entreJà11tO, gem• 
d<iS'ta i•n.ct~~u do, Espir'H1smo, pa. .. ·prc. <:1eix_a. os v~·~tltios· negros da. 
ra conciulstAr - como tJ~ diz _hoje sua pas~age>n, "uma ponta. <la su.:.t. 
em dia _ ·uma •·c8be~a de riónte" caria·· sã.o os ~feitos funéstós titia 
no terrtnõ ambiéionado <la. noto- tnva.riavé-1m~nte se se,gtrC:rn --- c~
rié<Íade ,r do prestlgtr, popiÍtar. do· ou ta:tde - 11'." curas reais 0111 

o melo eni,írega,1o· é a mêdidnti,, fictícias \-eriflca<las nàs aessõe• e.t-
exercidit ilegalm.ente por indh·l· i,irlfas. 
dtlo!i! tncon1petentes. oorl3m esper· N'a:.s ·suas linha~ g_erais, o pt•ócés-· .. 
tos, que ,ie valem de meios ~~ ,•e- ·"º ê o se.<;uinte: · 
z4?9 1üoguos. ta1~ cOinn a ·'a.gu" ·l) Após a prilneir'~ _tentac;âo, __ n,r. 
flUldka'' o~ "''pàs.sC:s", as ºré2n~~. qua.1 o individuo su:cumbJu .. cõJ1stil .. 
forte•". Hc. Hc., prc,,;ocanrtn · "º tando os espiritá!'J, ~ ohténdó -
áriimo dos:; seus r:ón~füteift-óS u_,ritt qüi<;â. _ Úiria cura àp,arênté, nen. 
·fortl·Mima tlo,:<j dê Sttg~stlf.o. re3• lar <l01nestlc" ·principia á re_Yéla1• 
pôngavel .!me:dlata da cura momen- uma mlsteriosa quebra da prímlti• 
fanea rto iiumerOsô! doentes ner- và. paz e 11:irmonia, O prêtexto ré
vriso3. ligioso oculta, em riár.te,. e.J<.te .Ml·· 

'rat~· j)r-oc~9$0~. 1•~1Ati\·2m-~tit~ f:.;t .. ··tnéiro 1 (')feitó màu· do Est,iri·tismõ. 
cêis. estão ao Jilr,alÍce ile .,11.1al"11lel" 3.l ·l!lm aegundó Juga1·, ó cr~n-· 
·a.v~nturelro ·a,Htlfo õU nã>'.>. em- te es))irita se deslnteréssli. dós séu8 
bóra. maiS frPl{uérite· riõ l)tim·eiro pr_opi\oS parentes· .. ~ort~.a-se ~~reó. 
caso que nô segutVlo, religioso dé uma religiosidad~ de-

.41-em do ,1ue. estas .cnr._; que t,; < sequiÍlbracTa. Passa atê niésmo 
dizem gràtuit~s," reridérn. ~' 1ior ·,if- ao mlãti<:ismo. L@ e devora '"" 
só mesm<;; -'-. tntllto mA.ls' do· tiu~ ,rê' 'obras de Ka.rdec ,;-. a 1itcfratu1·& 
!'o"ssérii talJ<'ladàs. 'l!l',s t,ois, itm tra- e•niri ta. ~'ala do·· 1,;,·a.ng·dlío e pre~ 
balhó renr!oso e faéil .. ·. · tende expl!cal' a Sagraria Eeêritu-

. tstó elxtíl!ca péffeitan,ente à. ra 'c6m6 um d<>utor dé {;nh·érsi
~ràridê ãfluencla dé ·ca-ttrlidato!< ao .. da.de, nl_urtl<lo de caté/lra .. e di,\lô
ri1erlfu.ni~mo éu~ad~_r e~t,irita. . 1 ma. F. eli. zmente nã.o· deYe rJ.rest.a,· 

z. Rnpld,. dt'fre•ch11-ó dtl Jt0te- é:same algúm. ,·, 
l'iedtirle -meifiunicn. · 3) Por ultimo. como consequõn-

À O lado· dcs~e vertlglnóto cre~- eia do (JUe t,rececl", •obrevém um 
l!étid6. ( l\oj~~ ém d.ia t.odo esplrit~ 1 v~rdade!ro fanatism? que; fõra; do~ 
tem pretenso,;• a medico>, nota-s<> ca-sos qe loucura qolenta, re, ela
um prôporc!onal rl~sapárécinforito s~. em todo espirita .att,nés. el" 
dos ri:iédfuns de cura, Íógô; âpós o unia P.slcoéê de· contradic,õ<>s . "' 
lf~U t,rirheiro .é:>:ito périuit.é o pub11- inel<p.licav<iis, atitn!les i,raticas. Df! 
.co. um Ilido começa a· profe~sar r-àl'i-

Leiá.mo~ " que no,r díY. a 1·espe-t .• · tlàdé, tora d.a. qual - diz = não hà 
to ·O citado Orgãó esl)it'ita: · ~á.lVaçã~ e .. a pr~g'ar à n,als à.nipla, 

·a . .. i,ot toct11 p11rte -,'ãO" "11Tt1:·ln~o 
m~dittn,. de ~ora ... :· #•il~ftJido, rio" 
torfedade ta:11Jhlo é *é âPaJ;'nttdó '~-fn 
~é,naida, ,ui.tie ~on1b"tatit fio t'tiqn~ei"!' 
mt-nto. «!~1110 ln1111u1dn!!" êu;ia mi14tdí~ 
ern Uuntitiftr. ,cnn1eli.té (for hüitrtn..; 
teN. a~ frf>,-·áfll d

0

0' ~Amitillo"'. 

E$ta1nós plen:améntê d~ àcordô'! 
0· jMtâmei,.te ·o quê t'eglstram Q9 

ária.is da DO!icia, ém quase toda 
p~r_têi on éJe (tttéti q~1e · ta~B fá tos: ,·e.: 
ti.ham .A luz dô dia ... · O <lésá.par.ecí~ 
metl-t6 · destat· ~'trtii11,nd11sJ.-i ,-__eSil.itt .. 
ta•. de espirifo b;,ràto é ·.dé ílOu<io 
êféitó ltimi1'oso, é.ncóntra sua e~· 
pi!éaçãó .,-&bal ria o~dém ·<i.; 1i"risãó 
(jue inumera.s vezés têhi si_ao d_a• 
dá pejas nossas autoridades bem 
ilumina.das, cóntra estés noYos .ex .. 

''llbétc1at1e ile. éültn º" -reli~lló''· 
Dt,vfPa t'ttu•tf". tnYesté vio1Pntaniêri.
te corifra- .t6dos o~ <1ue rtão admi
tem à. -re·veia.Gão e~virita, e;c1n res
péitár-1he,i à ·pessoa,. à hérira é a 

·boa ta.ma. 
F.lxerriplr, dó que afü·1namos s~e 

ó!. ài'ti,to~ \Jul>HC::t(1ó!I uirítra riiu
róà" pelos 'jor'nàiB e réviàta~. ês,;r .. 
ritas. em <1ue se .atacam. rldlcula
riza.m. d<ésrMpeltam, Oféndem & 
impugnam '-'ergonhosam<lnté, ·{fé· 
to<los os mtido~. o. Pa1)a.., ·os. BiSl:ióis,, 
o~ ·S~ce1·dótes, os éatoii.cos, ms:d
me õ-.! tt'fle con1st-it1ié1t1 __ tna·iot .. iiiit~é .. > 
cilbo · t difus"iin do .-rro, ·espirita.. 

Atern <li~so. R-tacam e l)T'óCti-ian, 
fortr. c·oin tOdaS as ·arni.ns. irt<:Ju
ta~ a· h1éntirá é a ·ca.1,1nia ~ ·2. 
1greJa. rle Nos3o. Elenlrni' J ~,%us C1·is
tó. ·a ·untca. e \•erdvrléira l;?;tdt:t., 
cóm secfé ern RQtT,a, t•:"ób à d<?pétí• _______________ .......____ dénda rlo Sumó .·Pontifie~. 

Federação dos .Qircufos 
Operários do Estado 

de São PauJo 
(;orno nos ario:j ·at.1teoedente-8. a 

f'EDEHAÇ.\O l>OS CIRCUl,OS 
OPERARIOS DO fJSTA"DO DE S. 
PA UJ.,O, promoverá nêste. ano, nó 
rliá l.o Drn ~tA TO timà· GRA ':,DE 
no11ARIA 0.PEIMRJA A f'0:S-HA, 
em ho111enagen1 a Cristo. o 01Je • 
râ.rlo Divino. imÍ)lOt'a,ndo t,or tri'• 
tcrcessão de N088.~ SEJNHORA. DA 
PE:"iH.~ o restàbeloclménto da Paz 
Oo Z\tundo. 

Os operários e de.tnai!!: narliei. 
na.rites d~ssa gra.nde Roma.ria, pa.-l'. 
t1rã.o da Pra<;a ela Sé,. a.s 6 horas 
da manhã. · déssé dia. DP.verll.ó 
Comparecer as Solenidades tóf1os ·02 
Circulos OperáríoS, bem como seus 
nucleos: sini'Í-icato.e corri suas ban
d~ira.s, hltnrla~ dé tntisiéá, é os as'.;. 
sóctados em geral~ joelstas, ·viCen ... 
tinos, marianos d<> todas as paró
quias da Ca'()ll:1.l be11'1 como <>s ~e
ptasnntant~s <las paróquia-. /lo ln. 
terto"r do f'lstado, enfim o povo .de 
São -Paulo. 

:\°a. Penha. ar,6s a <,hei;ada, será 
celeb.ra.da MISSA CA~rPAl.,' que 
,·ai s~r- ;,esatla 1,eto Arcebispo aI1>
tropol lta no S. Exé!a. Revma. DOM 
CARl,OS C.HD!l'JLO DEl VASCON. 
CET.0S ~r0'l'A, <1ue. gentiltl)énte 
acedeu ao com·ite desta ~'ederação. 

OiSp~n§afnO~ âOC'u.mêntar. tión(o 
l>Or póntó. Mtas àfirma<;ões - 6 
qu~ li.llãs 1>oderlamos fazér e:<ube• 
ránte e c'.l'.austi,·ame11te ~ pófqué 
a \m!)rensa de hójé 8é enéarrega d, 
,O f~zer': tllàXJ me a inil)rénsa Vénal 
ou partl<laria de alguns jornai> 
que, ~m opo~i.c:ão f!ag1:ante tom a: 
êtka Jornall~líca, ocultam dó·· 
cnnie.tltos que- r1éYeriam publiCílr 
ou p/>sitivament~ ilt\'et\tam mentl
raél em bPn-~fido à r, etl·ó ~, d (',ii .. 
pr~Stii:?:i-o da vérdR~é a_·u~ d€:Yetiam 
dlrunrlir. 

El' $6 lembrar o fracassado case 
de Pinrla. 

C6neln~llo. 
Tsso tudo ve,1~, confirll1fr um& 

vez a. mais a.:. eterna YE=::rdade· d~
p,a.1avra di\'ína.: "Por~f fnhniWdf'~ 
entr~ tf -e a n'111Uif'l"; ~-ntre· .. a tua 

,délll<'endf'flC"_in e a. d.Ela" (GeueniS). 
Só a l!'réJa. ca.tol!c:a. ·somente o,i 

catolicos tão a descendencia · de 
oeus, o eterno -.,inimigo da serpén• 
te infernal, 

'J'udo o que •e opôi) â. tgreja. é 
tru to àe arYore má: é bafei o do 
inferno: é vo~ ,;lo 1;.artaro: é de• 
monlaco e. 11,allgno. 

O· BJspirltiatnó 88 opõe à Tgrêja 
dê Cristo pteclsam~ntê t,or i~s6: 
é mau; é. ôbrà 60 ésplr!to d"s 
trevas. J-1Jn1borà à" vez.ea sê ã.Pré• 

.sente com6 uni Bem, sells efeitos 
·provam q\Jé é arvore ma.llgna. 

E' a ponta <1m calida infernal qué 
se põe à nióstra ..• 

ONDE ESTA JESUS CRISTO 
Pe. Carlos Borromeu, C.P (> .S. 

Onde é:c-tá Jesus Cristo ém nos .. 
lioi, dlas·1 Que Jugàr. ocupa cm no•
~o pénaa.nHrnto?· Que. lugar ocu1,a 
em nosi::i vida prâtlc:a? 

Perguutanio~ assi1_u, ó con1 ra. 
zão. NosSó Sênhot; não êxlSte m.ais 
realniente no· pe-hSanif'nt6 e na .le .. 
tra atual. º" hôtiiéns. os p<>vos e 
11s na~õe~ r~soh;ém óii seus pr6-
hlémas sem Jesus Cristo, Ou <1ue 
ê mà!s perigoso contfá jesus Crls. 
to. 

O mundo anrla em tre,·às por. 
que ó thuh<lo anda setn C;.~i:stó é 
oontra Crlstó. 

Sobre Jesua Cristo nlio sé fala 
mais oflclaltn~nte ou talvez balxl-
11ho. para não provocar barulli<> 
ou no se.r rmspeitO õe l;\t\"azo, r-·1 
rm.ra no 1,~rténcer ao g-ruvo âoe 
Prl\,~lodernos. 

1'o<los rabiscam ·rebr!lmentê na 
·11em<,l'ia a doutrina rlo AntlerlstO. 
~ .os tnnis ·er,Ji<~ndo~· rê3.lizan1 as 
;-braS: J:1e destruic;âo. de odfo do ATI· 
ti~r!M6, 

.Jffius CJ•ístO ê mórtO r,ot umn 
,;ra:nde parle do mundo dé hoJe. 
· "J'es11s Cristo tem· de morrer st 
~ Ale~1anha vt\'E'í- , • " asSffu t:,ro. 
clritna~à Rósénibefg, o m!stléista 
/ló século XX. 

AI dous H iJ :sl ey, éscri tór 1nglês. 
tUh>r do "B?"avé New '\\i .. of.ld'º es· 
·•re,,~~ ·- "l!ma PS)Hthada. Uma ou. 
ty•~ P~Onn:'lr'f:.l r,nrf~ e~fg\':1 J()h 

ma é Jm'usa.lem", (pag. 61). E 
asslm por diante. 

El deste modo se blasfema con. 
f.ra .Jes11s Cristo. 

11Jesus havia. ·(leeai,arer1d0u 
tHul!Je;>). Si1n. J'esus hitvla deea.• 
parecido da cabe~a da.~ gentes, foi 
flegacio µelo µensament6 prémolll!r-. 
nó. e enterrr,do , pelo moderno e 
moderni~~lmó. 

EJ a conse·quenc!a ê a eatastrMé 
à.tÚal. O mundó pre~te::1 hovamen. 
te de Jesus Cristo, dé Jesus Ct!,.. 
to v!vó, ó mundo 1>reçlsn de Jê~u,r 
,C•i1<to o Bnm Pa$t<'>r, o Sa 1'·ador, 
G :,redlco bivino. 

~:n,la de Ãntil)rfsto. lst<'J li!· :l 
rr•cs·'~ flnaf da catastrofe dé ho. 
1~. 

''Eu sou o caminho". Jesus Crlé,. 
to. / 

"ti:u sou :l ver da d e", Jesus Cri s. 
to. 

ºEu sou à vida", Jesus Cristo, 
R.@naFi<:~n_l()f:. êni ,e~ue ·_Cr1F-to, to

dos OS l,nmens.,.. nf,:=; T"(>-Htlidnt l'?à. 
ml)t't~ P.lllhAls:n da Cruz. 11 .. is. oR 
dns111,tdns, nAS O$ enralvecldôe, 
nt•s. OB perõfdns. 

Reunamó-nne, tàmhen, ~a y;-,a, 
11r1s. os hó1henE:1 dó ,BêC;.ulo X'X. e.m 
baixo dá Cr11z. para edificar a '1ldà. 
~ nós reédiflcarliiós em jesus Crie• 
tn. 

Onde estA .Tesus Crlstô? 'meti! "'l'!'t 

·tnr1,-~ e~::.v:• .l('f-t 1 1:-:'? ...;... 11111a :=:-,'-1THf inf'ltn~ n·,r,. o \'()rfiA. n v,~rílo dê 
nad:t., é ésStt~ ma.nChaa de iama A.ü. Jp,~us ,l!ristó na · alma do t)euuió 

• qga quê :!!é chan'là ,·ah\ Atenáll, fi.o. XX • 



São Paulõ, :29 Ôê Abril ele "(9{, .tEGION ARlO 

Santo Estevão, e~adista, guerreiro e fundador da monar~uia- ~uno ara 
FALECIMENTO 

Faleceu dia. 26, nesta Capita.J, no 
Sanatorio Santa ·Ca.tarinat aos 66 
anos. a. sra·. d. :Marta. Monteiro :Ma .. 
chadot que fora esposa do sr. Poli• 
doro Nunes Machadõ. A extinta, que 
descendia de tradicional familia 
paulista.,· deixa os seguintes filhos: 

GINÁSIOS E· ESCOLAS PROFISSIONAIS 
Pe. Arlindo Vieira. S. J. 

Hoje em dia considera..-~e que 
nma. das fases de maior esplendor 
<la Cr.istandade e um dos pontos 
altos das relações entre a. Igreja 
e Estado, foram atingidos duran
te o pontificado do Papa Silves
tre H (999-1003) e o reinado do 
1mperador O tão III (99 6-1002). 

AdolDhO Lindenberg 
e organizar a igreja na. Hun&'ria" 
(We!ss, opus cit. pag. 70). 

O legado pontificio sagrou rei o 
santo com o titulo de Apostolicus 
Rex, em n de Agosto de 1008. Des
de enti!.o a coroa.gil.!> com o diade
ma. enviat'.lo pelo Papa; e que se 
passou a. cliamar coroa. de Sto, Es· 
tevão, foi indispensavel para a in
vestidura no trono h'ungaro, Atê a 
extinção do Imperio .Austro Huno 
g·aro em 1918, o· Imperador, para 
ser COIJSiderado rei· .da Hungria, 
precisa.Ya ir a Stuhlweissenburg, .e. 
lá. ser coroado eom a fü;ta coroa. 

D. M.aria de ·Lourdos Machado 'Fi
l!nto da Silva, es1iosa do sr. ,Tose 
Filinto da· Silva Junior; Francisco 
de Paula .Monteiro Machado, ,casado 
coin d. Herminia da. Silva Macha
do; José Benedito Monteiro :Macha• 
do, casado coll1 d. Dirce Ferraz do 
Amaral Machado: Jo-ã.o Monteiro 
Machado, casado com d. Helena Ve
loso Machado; João Batista Montei
ro Machado, casado com d. Virgi
nia. de Morais Barros Machado; An
tonio Monteiro e Moacir Monteiro 
Machado. solteiros. Era mãe, ainda, 
do engen·heiro Benedito Monteiro 
Machado e de Madre Maria :L\farta. 
d!>· SS. Sacramento, da Congrega
()ão das Pequenas Missionarias de 
Maria. Imaculada, ambos já. faleci
dos. Era. irmã dos s1·s. José de 
Paula l\Ionetiro, Roque de Pau
la. Monteiro, Francisco de Pau· 
la '.Monteiro Junior, falecido, e das 
sras. d. Benedita I•'rança, Barb<ara 
dos Santos, d, Rita Cirino e d. 1\lla
rla Paulina. de Carvalho. Deixa a.in
da 11 netos. 

De passagem por Espirito . Santo 
do Pinhal, prospera cidade paulista, 
visitei ali a Escola Agricola Indus
trial que funciona há dez anos e 
já começa a p1·estar relevantes ser
viços :0 0 E~ta<lo. Dirige·a com mui
ta profid~ncia e:, profess"r. F1·ands
co da Silveira Coelho que se dedica 
de corpo e alma :' sua nobre tare
fa. O patrimonio da escola orça por 
1-150, 000 cruzeiros. Possue tres 
faaendas e dois sítios alem da cons
trução do novo inte,:nato no valor 
de 500-000 cruzeiros. A secção fe· 
minina ainda está em sede pro,·i· 
soria com instalações deficientest o 
que não impede que o ensino nela 
ministrado seja bastante esmerado. 
Alem da parte propedeutica com· 
preende puericultura, confecções e 
cortes, economia domes'tica e outros 
estudos que visam a completa for
mação da futura dona de casa. Fre· 
quentam-na apenas 40 moças. Os 
pais preferem dar a suas filhas uma 
tintura de cultura simbolizada pelo 
malfadado diploma ginasial! 

. A alta política desenvolvida cm 
<:onjunto por estes dois grandes 
11rihctpes medievais, á qual deve
mos a consolidação da estrutura 

·ao Sacro Imperio Homano Alemã.o 
e a crlstianlsagáo da Polonia e da 
Hungria, é fruto - alem da in
contestavel união da vistas que ca~ 
racteriz.ou as relações entre o 
Papado e os impera.dores da casa 
dos Otõos no que se refere á for
mação de um mundo Inteiramente 
cristão, tendo con10 cerne o Sacro 
Império - do fato do Papa, en
quanto simples Bispo, ter sido pre
ccptO!' do jovem imperador, o que 
originou um certo ascendente da
quele sobre este. 

O l'ontiflce f'ol o primeiro a con
ceber a idéia de uma Europa uni

1nano alg-uns seculos antes: os hun
g-aros "\11viam ao ar livre ou em 
toscas cabanas feitas de troncos 
de arvo1~cs, vcstianl feias peles <1c 
anima.is, viviam da caça, ao 
pastoreio e da pill1agen1, usava111 
como armas arcos, flexas e lan
ças, sendo que o uso dessas e o fa
to de viverem praticamente á. ca
valo, costume este herdado <le seus 
antepassados hunos, eram o · que 
os diferenciava1n dos g·ermanos. A 
unidade social era a familia., Um 
grupo destas formaYa uma tribu. 
A unka autoridadê -_nesta ultirna 
era o chefe, para cuja escolha só 
eram ton1adas em consideração· a 
força física e a habilidada guer
reira. Essas trJbus eram nomades 
e viviam num estado de indepen
dcncia quasi completa. o que ori• 
ginava uma serie de invasões nos 
paises limitrofes com a .Hungria. 

da para combater o Islam e recon
quistar Jerusalem. Com o fito de 
por cm pratica esta idéia, que só 1 

,,., realizou seculo e meio depois, 
oom a convocação da primeira! 
Cruzada; por Urbano II, o Papa ":,,, 
o imperador desenvolveratn inien· jf. 
"ª atividade junto ao chefes das ::; 
tribus barbara.s semf .. convertidas !l~:{t 
da Polonia e da Hungria, para que 

1

%J 
esses patses entrasSe1u para o rol f.~fü 
das nações cristãs e para que esta ~~'§:', 
ult.ima fizesse pai'te do fmperto, lfifü} 
J)erspectivas esta, muito do agrado lfff 
do imperador. ~~;:;!;i 

A BATALHA DE LECHFEJ,D rr:r 
ci~~ l~::v~res:;·s~ªe ~~~~:~~~e~: i;~: \Jfi:W:~}: 
cislva batalha de Lechfeld, na qual 'ff\ 
a:s tribus hurtgaras. chefiadas pelos .f#:f. 

~~~:1t\~~~:ltf ~!~.~~!:!i 
!;;'inas de gloria na historia da :,:,,,,,,i:':':'x 

r~~~~~t~~~f.l~!~~~~! r 
::VJedia, transcreverei a descri~ão ~J?&:: 
da 1)3,esma, dada pelo historiador J r·· 
:Satis ta Wel~s, ,.;: 

••os hui,garos procu1·araJn tomar 
1,ugsourg. que só estava protegi
da i,or uma vcquena muralha. o 
Duqlle Enrique se achava enfermo 
em Ratisbona e a surpresa foi tal 
<1ua o exercito bavaro não pode se 
l"êUnir do outro lado do rio Lcch 
·:Se Aui;sburg Sê defendesse vor al
;;uns dias, Otilo I teria tempo de 
reunir urn exercito. Isto foi pos~ 
·:SiV'el grac:as a Santo Ulrico, fi ül 
partida-rio do rei. Com a confiança 
em Deus propria a um santo. com 
o valor de um heroi e a prude11cia 
<le um general, Sto. Ulrico, dirigiu 
a~ defeisas da cidade; refreou os te~ 
merárlos e suas palavras e oraçõeH 
lnfundtram o menosprezo da vifJa 
no corai;;ão dos t.imldos. Um assaltr1 
.'.$eguia a outro; entre o g·T'anfao da1" 
pedras atiradas durante .a batalha 
o Pr·eraao de '65 anos~ com orna
m~ntoo- sacerdotais. sem escudo 
n1ontado a cavalo. sem ser· feri<lf' 
i,or ·nenhuma séta. inf1amava o:-: 

o intêrpelou respondeu: "sou bas
tante t"ic:o para fazer ambas as 
coisas". Apesar de· ser de um ca
rater debil e pouco formado, como 
este fato mostra, Geisa facilitou 
muito o traball10 dos misslonarioS, 
dando propriedades e seg·urança 
aos que se convertessem. Desde 
sua lnfan,::_ia Sto. Estevão mostrou 
ser de uni natural inteligente e 
possuidor ·de um carater muito vo .. 
1-unt&rioso, qualidades estas, aliás, 
proprias á maioria· dos: reis e no
bres medievais. Sto. Adalberto. o 
santo a quem se deve a conversão 
.ela Polonia, havia sido encarrega~ 
do Por Geisa, pai de Estevão. da 
educação deste. tarefa esta a q_ue 
ele se dedicou com a firme7,a, cons
ta.ncia e piedade proprias a um 
santo. O carater impetuoso, 1nas
culo e semi-barbat·o do jovem prin• 
cipe ma.gyar foi aproveitado~ fa• 

Uerdade; havia comunidades isen
tas de impostos n1as com inc~m
bencias determinadas, como po1· 
exe1nplo a de explorar as ·minas Ou 
de combater, e outras, por siln ... 
pies vrivilegio real. Os nobrés de 
108 familias estavam isentos ae 
qualquer especie de impostos. 

STO. F.STEVAO. llEX: 
APOSTOLICU.S 

Sto. EsteYão. em poucos anos 
transforn1ou a estrutura. e a hie• 
rarquia. hung·ara~ tão elementar e 
primitiva. em um todo organico, 
em umá. estrutura e ein uma hie· 
ra.rquia social das mais típicas da Coroado rei, e de posse, desse do
Idade Medlll. e portanto da Cristan: cumento, Sto. Estevll.o deu inicio á 
dade. conversão em massa e á. rnudanta 

Jfavoi·eceu a imigrac;ão e legou a, :radical. dos costumes do~ magya, .. 
seu filho E 1, 1erich, herdeiro do res·. No mesmo dia de sua. coroaoã-o 
trono, a seguinte diretriz: ªUm consa.grón a. nação hungara. A Nos• 
reino onde só se fala. uma ling·ua, sa. Senhora. A Hungria. foi dividida 
onde existe uin só coStuine, é de- em 10 Bispados, tendo ·Gran como 
bil· e quebradiço. Se. há. imigração M~tropole; sraJl\ os seguintes .ª" 
de forasteiros eles trazem consig;o Dtoce~eis: Ra.ab; Vesprim, ~unfktr• 

1 chen, Bacs, Koloeza, Wa!tzen, Er-· 

O enterro saiu da rua D. V,i,ri
'diana, :;22, Dara a necrópole do 
.\ra.çá, no dia 27. 

A missa de 7.o dia serã celebrada 
dia. 2 de n1aio pr'õximo~ ás 8,30 11., 
no· altar-mó,- da. Jg·reja de Sta .. 
Cecilia, · 

E, se esse ensino não fosse abso
luta1n-ente gratuito, não haveria meia 
duzia de alunas e identica seria a 
sorte da secção masculina, Pagam
se internatos caros, pagam-se repe· 
tidores exigentes, não se medem sa· 
crificios para os filhos arrebatal'em 
um diploma irrisorio, mas quase nin· 
guem pensa em prepara-los para 

lau, Csanad, Groflwardein- .e Tran
silvania. Em· todos ·essee Bispados 
o noYo rei_ nomeou Bispos, fundou 
a bad.ias, e mand_ou erigir uma igre-
J,c paroquial para cada dez co;' 
mnnida_de!!'., -as-- Quais receberam co-
mo patrimonio. servos, cavalos, 
seis bois e trinta animais diversos. 
As medidas postas em pratica. pa
ra promover a cristianis8.ção do 
povo dão-nos rtm otlmo exemplo 
de apostolado do Estado ,como tal, 
e t'.le perfeita. união entre este ui-
timo e a Igreja, na coneecução de 
uma obra. s~ial.. ,, · 

Eis a.lguns exémplos da. legisla• 
~ào do santo: -o trabalho dominical 
foi proscrito: quem trabalhasse com 
o boi no domin!to, seria obrigado :o. 
entregtt·ló ll. comunidade para ser 
morto e retalhado: quem ca(Ja&s~ 
no domingo .pe-rderia o cavalo e o 
cachorro; a asslstencia A.. missa 
era· rigorosamente ·obrjgatoria, e o:s 
chefes das conninidà.d-e:-s respon
d'l"am PP.lo compRr-ecimento de seus 
mer,1bro:r.i, pois caso algum!! desses 
faltas.sem, erarr,i ca~ti.ga.dos· e sélis 
cabdos rasnados; se a igreja ficas .. 
se mtJ.ito ,distante da comunida,i,~, 
e~ta era obrigada a. enviar ao ·rpé .. 

A' causa da irreligião em -muitos jovens 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, s. D. S. 

nos um reprc:c:entante, .com um b~
culo na. mão e oferecer tres pães- e 
uma Yela; o~ ciue se dh1tratssem no 
·oficio divino eram açoitados publi
ca:mente, e muitas oútras neste 
teor. /Weiss, opus cit. pag·. 69). 

O SAl\TO COMO GUERREIRO 
A' semelhança de seu cul:!l;ado. o 

imperador Sto. Hénrique II, Sto .. 

J. Guiraud. ~é lebre educad.or 
francêe e profundo conhecedor do 
me{o estudantil de sua pá.t: ia, nos 
expli-ea a. razão por que muitos, jo

, ,,~ns abandonam a prâ.Uca da. sua 
Fé religiosa, )ogo nos primeüros 
a:nos de sua· ado1escência. O mttni
no piedoso da., ontem, .torna-se un1 
voltairiano de idéias avançadn~ e 
de· criticas mordazes contra tudo 
tJ.Ué se relaciona. com. a Religiãío <le 
seus antepassa.dos e com essa n1f's
ma. Fê plantada. em seu co·ração 
pe)a.9 mll.os delleadas de sua 1tieào. 
sa mãe. E muita g·ente fica ~õmi. 
ra"il,a, não con1preende a. atitude 
hostil de quen1 antes era Ul'fl mo .. 
dêlo de p!.edade e de religião. Pes. 
soas há que ainàa acrt'.<1itam numa 
Inevitável incompatibilidade entre 
os postulados da '.!!'é e os da, cién
cla .•• 

Estevào teve quê 3Ustentar tnui- Ouçamos o "porqueº de tantos 
· · t.as lutas ·1nternas e tomar parte fracasso~ de corações jovens, n1al 

cm muita.s guerra~ ... -\..Jém da. re- transpôe1n o/'3 primeiros anos <le 
volta do rhefe:z:egzard, citada aci- uma. infancia feliz-:t?a tranqur11a no 
nrn., muitos .outros chefes ·hung·a- conviYio de uma familia. prolfunda. 
ros se rebelaram contra. a ·autori- mente cristã e piedosa. 
da.de re-al. A todos E,stevão venceu "Uma exPeriência ôe onzt~ ano:, 
e subjugou; as mais s~·rias insttr- elo intierna.to cm Liceu e n1ahs qua .. 
rf'1çoes foran1 as aos princip-es Gy- tro de Ese<>la normal. diz lf) emi .. 
las em 1003 e Achtum em 1008, nente educa.dor, me tem mo,stra('lo 
Com·· ·a sua energ·ia férrea, ha.bili- (1U8 na. maioria dos ca.r:;os c-~s-sa o 

/ da~e militar 9 gra'!:'a de. DeuS', Es::- jo,·em de s~r católicos menos por 
:· tevãõ as ,·enceu e pôâê, após es- motivos. de ordem intêlectt.1al ao 
j,·sas d.uas vitorfa:s, considerar a 1110- qu~ J)Or outros de ordem 1fnoral. 

1
, narquia definitivamente estabele- A'fa3ta .. se de De-.us. porque j:.í não 

cida. na Hungria. te1n o cor-açã·o puro" . 
1 O JH'ineipe tla Tra.nsnvania havia E' a.s:slnl. · qlle Gttira.ud nos des-
1 feito. um inc!J-rsâo e1n ~eu· p~ís. Es- venda o 'ffltstério· dos cha111adO~ 

·t t.c.v:ão reun:iu .urn exercit.o, d·erro:-- "'eas_o-s "·de cr1:se em certos pertodQS 
'j tou-~:fragorosa..-m.ente e,aprisiono. u- :da juventude. conrorrne a citação 

o. F'eitas as negociações para o es- que tornos buscar no excelente lt. 
j t~l?ele'c-itnf'-nto ~_e, paz. Es_tevão exi• vro do Pe. l.-eonel F'ra:nca. S. J .. 

1 
g-1u peremntonamf"nte ~ corno g·a.. "A Psicologia da Fé,.. 

1 ranti.a. a conver:=:ão ao Cristianis-- ~ão são, por conseguinte. as di-
1 rno: do principe ~ de seu:s ,·assalos, f.iculdades inte_lec:tu':.Ús· que esfriam 

o que lhe foi prometido. e coagulam a Fê do jovem incau. 

aversão a tudo que respira, rcli
glã.o e purc:nrn .. 

Um coraçiio riuro admite. com 
muita. facilidc:t<le e ('.0111 1nuita cau .. 
dura, 03 postula<los da Religião re
velada. por Deus nosso Scnh or. 
!'ião há a· menor dificuldade. Tu. 
do lhe parece multo natural e não 
devta àC'lxar de ser assiln. 

O mesmo j'1. nã.o sucede com um 
Jovem pervertido e libertino. que 
dá. la.rg·as ás suas paixôes e aos 
ideais baixo:;:; que êlc a.dvoga.. Pa
ra escusar uma vida libertina e-de 
v1cios, comeGa por negar tudo 
aquilo que julga ser um obstâculo 
á realização de seus ideais. i.\Jas 
como se julg·a iffipotente para e_s .. 
trangular o que DeLt:: J)lantou no 
coracão de· todo home1n, lanc:a máo 
do escarneo, <la r·idiculartzação o 
diz frases voltairianas c.- vi-t"a-se 
11sa.b i chão''. 

Pobre e lnfel!z moço! ·Não foi a 
ciência verdadeira que te roubou 
a. Fé de: tua infancia, Foi uma-:t..eí .. 
?.ncia fôfa e ma.l digerida acomptt
nh:;ida ·pelas dificuldades morais 
que encontraste e não quiseste 
vencer! ... 

Irmão José Rosset 

Jutadot"es, _consolàva o's feridos ,
da\'a conselhos e ordens. "l\1e:rnv
rias sombra3 da morte não tcmv 
ror<1ue estais comigo, 6 SenhÕr:•· 
era a ma:dn1a do heroko sac:erdo· 
te. Cada dia crescia o perlg·o. mas 
lambem aumentava o entusiasmo 
da. resistcncia: já os chefes dos 
huh.garos haviam começado o ata.
f!ll•J tinal1 quando o son1 das trom· 
b~tas de chifres d1a1nou subita. 
1·nente· os assaltantes. pois ao- 1ong6 
se via tremular o~ estandartes do 

Coroa de Sto. Esteviío. hoje 
duas eoroas: uma ctniada ao 

~-i;ardacla na Catedral de St1)11lwçi~,e11hnrg. 1, composta d<' 
::ianto pelo Papa :-íih·estre 11. e o diadema (:x\erno, presente 

do Imperador de Bisaneio. 

A seg-1.,mda. guerra JeYáda a efeJ.. to e o afastam .-das práticas reli
to neto _sa.nto, foi contra J{.e&u, giosas e o tornam uni pobre rid_i
dllcgte da Bulgaria, a quem der-· cular'izador dos mistérios da nossa 
rotou e màtou. o~ te~~itç.rios bul- Religião. ~ão as difir;ul<lades· mo
garos, como despojos do -yenciclo, .rais. <1ue êle n.ão sÓttbe ou <Jue ele 
foram incorporados á cOroa hun- não quis vencer como acontece 
g·ara. mais co1numente, O decalogo diYi~ 

imperador. 

As principais vitimn.s <los ma~n·8.~ t <'<:taôo e moldado_ segm~rlo o mo
res c~:am a :::;axonia e a Baviéra, \ <lelo <:ri!'-lt.lo. que ê No:rno tlcnhoP 
ondé se esp,dhou, em \'il'tude de t .lesus Cri~to. Aos quinze anos de 
sua crut?l<lade. a lt~ncio ele que ('.O- j i<lad~, (;;3te-,·ão foi (·onvida.do por 
miam o cora~;ão e bebiam o ~anguel s0u pri.J p;:i,ra auxi1ia-1o no ~:oYerno 
dos ,·enciõoS. Sna religi:-lo era ~x- do pafs. tais er.im suas qu~lidach~s 
tr~mamente P-lementar, af'rf'clit~l- de diri::.dr os homens e imprJr sua 
,·am em um ~er supremo fstcn, em j ,·onlade-. 1": é muito p1·0,·a,·.--.J qne· 
um principio do bem. An~;yat, cm: cm ~cu (.~E'r<~bi·o iá ~-'5tiYtss.e deli· 1 

um principio do mal. l)rdung ou ncado o progTan;a de $.CU futu1·0 
0f'rcloeg. e que a a. lnrn era imor. reinado. o cruRl foi, como veremo:-;, 
tat. O mais 1H'N·ioso s:H:rificiO que digno t'ruto ela t"d11c·a.t;ão e forma~ 
podiam ofert~r a lsten 1çr:i o de <:à.o espiritual <11": um grancl_e san-! 
11m c:~,,aJo bra.11f•o. eujo sang·ue he- to. <·orno o foi 8to. E~stevã.o. I·ld 
hia.m e cuja carn_e comiam, da Htmg-rin. rladR por um 011tro 

flin?r~;1s lin~:;ua:,;. costume~. conhe• 
dmentos, armas e tesouros, que 
au~11t-ntarn o po,kr (l

1
os reis e aba~ 

t,:,m a soberba elo 1-;~t.ra11gei1·0. Por 
isso. hónra aos forasteiros df; to-

Sto. Estevão empreendeu, já no no com .os seu's "não ·roubarás·· 
fin1 de sua vidaf unia. expedicão á "não mS.tárá.s" e princtpalinente 
Baviet;:i,. para assegurar 08 direi.tos com o seu, "nã~ pecarás contra a 

· , castidad·e0
, ~ que cr.ia êsses caso~ 

de seu filho. Emerichf ao tro110 '!ris.tes de tantos naufragios da Fê 
ba Yaro. A ex1,cdi(:ão ,ritorioSa ~m . em mu'itos cor-a.Gões juvent~. O mo-
seu ini.ci.o, teve- um tragico filn, do dfl romper de tima vez com o Após dois mes·es de padeci1nen• 
pois O nrincipe pretendente 1nor- pecardo, de evitar uma ocasião, de tos, suportados com resigna~ão 
reu subitamente. Foi posteriormen-

se que o santo. f'mhora não tt~n<lo te; como seu pai> canon.h:ado. quebrar os laGOB de uma amizade cristã, faleceu na tarde do dia 22 

das as raça~ nara qne se estahe-
k<:am em tuas terra::,; ele profe
n·nda ás outrns·• (\Veüu;, opus 
c~it.. pag. 71 ). Por esta diretriz y('-

frito a lTungria entr;tr no rol das .As con~equen'cias deste desen]a .. pec~mtnosa, desperta.- no- jovem a p,p. o Revelo~ Jrmão José Rosset, 
na<:õ, 0 ~ compon-€"ntes elo 8ac·i·o rm- ce não se fizerant demorar. Uma da Congregação dos _l\Iissionarios· 
p~rio. compartil!iaYa da idMa que serie de .brigas e dissenções· tive, Filhos do Imaculado Coração de 
roi o fundamento e a base deste :Maria. 
ultimo, isto t-. <le que a diver11:1i- ,·am 'inicio no seio da nobre·za hun- de afel(;ão com. <1ue ·o po,,o hunga-
<fa.<le ele ,-o~tUmf"s, <le ling·na. e de gara, cm torno .da· questão da. fn- ro lhe testemunhava. ag·radecin1en
r-ultura. n11m org·nnismo político, tura suecssão _ao trono.·. O grande to e amizad&. Sempre que ~aia ã 
long·e rle cnfnH!UN:8-lo. 11e-lo con~ l'êi, ·no entanto-, _no aug·e de seu po .. f'uà para dar esmolas, o que fazia 

O Irrnão Jo!-'ié Rossel nasceu a 1.o 
de );ovem\Jro_ '1e 186S. em Castell 
de A rens. na Hespanha. Com 26 
anos de idade, ingressou -na Casa 
da Universidade de Cervera da re-

Ji~sse extremo primiti,·lsmo e bar- g;i-an<le sr1nto, que foi Sto. Adalhcr-
lJarie elos hungarus e a ausen,:-ia to. .. 
completa de t1ualquer elemento 
uniricad01 ou centralisador. a..lém 
da rel ig:ião e da ling·ua. d:i.:s diYF-l'
sas t ribns. cra·m os maiores obs· 
tar:11los .:i sua t•on ve1·s;lo: poi~ eles 
não eston~a\·a111 os missionarios om 
Sf'us trabalho:;; aJ)ostolh-os. corno 
r•rova um trecl10 rla cr-1.rta ao Papa 
Benedito vr do Bispo Piligrim, rle 
Passau: "Re bem cille a maioria dos 
hungr1ros seja pagã. não eston·am 
n<'lm rlifirultam o r~ulto divino e atê 
permitem aog sacer<lotcs irem \j. 
,-rern(>ntE' nnd~ lhes a1H·az". rHan-. 
~fz, Germania Sacra. !, pa.e;. 211. 
a,pud J. Batista \Veiss. llistfiriâ 
Universal. 1~il)'. La Edu(·a~ion. Bar
celona. Vol. V. T. [, pag-. 68). 

O APAlll~GDIK\'1'0 DE S'l'O. i,;s. 
'l'I!;\ AO - SUA l·!ULl"A(.'AO 

Pelo expo:-,to vê.se que a con. 
versão <là l:iung-ria exlg·iria do san
to a quem Nosso t:enho1· <.·onfiasse 
essa tarefa, uma dupla ação. a de 
cristianisador pr-opl'iamente rlila e 
a de poli tico e ~rg-anisado1·. 

E~te .s!\nto e~eolhicio prJr ~os~o 
Senhor. foi Santo E'"'itc,·fio, rei da 

Hung·rin. 

A A (;AO ni,: STO. E~'l'f•~\' .'\O CO)l0 derlo I e autoridade, n:ão teve difi.: cón.Sta;nte e _pessoalmente. ou pá.ra 
r~s1'.\.DIS1'A "~ ro1,1•ru·o trario. 0 \'i\·ifiea e fortale-ee. culdades rnaioÍ-<"s em ~stabelecer a acompan11ar a.lgUtnR 1n·ocis~ão. o 

Quando Ge\sa morreu em 9~7,, FL~O>A(.'.\.O D.\. :llO'.\'ARQLJA. ordem e ·set·~na.r os ~nimos. povo o seg·uia e _lhe beijaYa as ferida Cong-regaçã.o, onde profes• 
r..:ste.,·ão oc-11no11 ~t-~11 lugar e PBS,. Ht:x,~.,nA "-- xo,·.'- HUNG-R.TA. tnã.os. sou a 15 de Setembr·o de 1895. Em 

V Xovembro do mesmo ano veiu pa• 
sou a g:<J,·t:rnar o pafs com o titu- Esl~v.io Pnvion ·ta t O desenvolvimento cultural do endo que se apJ·ox.imava o seu ra o Brasil, em companhia dos fun• 
lo d~ duque tonconn 11 .e- po\·o hun'g-aro e a ação civilizado- firn, reuniu a alta nobreza e os 

( - · · . . . . ! lllt"llLt', o abad~ A~tric-io, a goma, dadores da Provincia Brasileira da 
J comrc:o de ~t;u re111;-1..do 101 aci-·, en(·arrC'g·ado, de orere<:er a na<'.':ão r;;1 do rei não tiveram, porem, :so- ocupantes de c·arg·os publicas de sua Congregação. F~ra o ultimo so~ 

<kntado ,e <-hdo de lutas· os !Jâf' j ' ltH:ão ,a.e continuidade em virtud" in1porta.ncia, e reoomcndou a· todos . . . · - · . · - hu1H~·ara (·.omo p1·opríe-c1ade á San- .., brevivente de~ta pdmeira 1eva de 
t1danos elo p~gun1~rno, ch~f1a<los I lít S<-. RO m<:-:::mo tf'mPo que pedia de $':}as guerras e ca1npai1has in- a mais fie] observanc1a. ás diretri- Missionarios F'ilhos do !maculado 
nelo ronde í'.P.g·zard. ~proyeitanrlo· para s;, o titulo de- re-i, a funda- terna.·s. E!stevã.o estabelecen rela- zes e aos principias _da Santa. Sé Coração de Maria. Desde que aqui 
sF- <1<1 iti<-xpc•ri1~ncia do' n 0 ,,0 prin- c~ã.n de <llo('"r-~<"~ pelo paf!'! e a ele- \;ões com todas as reg-iões de onde 8 a pratica das virtudes cristãs. chegou, 0 Irmão José Ro:sset foi 
ciJH'. ~e re,·oltaram e inidararn ,·;.1-<;;}o de Gran a metropole. poderiam a,l\"Jr a. !Seu pa.fs ger· nara qué o ·curso de sua obra não 
uma ~n1en·a ch·il. que- :ie esr,alhnu men':IJ_ de 'vi.da. i.ntelectuai. se interro1npeS'se e pal'a que a 
por todo O país. O P~q1:-1. Sih·c·stre J I endou-lhe Clunny foi durante à Idade l\le- Hung·ria :fosse sem1ne a primeira 

O santo com o auxilio d~ um c:i.- então. po1· lllPio de um deleg·aclo dia um toco ardente de cultura. • na~ã.o no servigo ele Deu$ aqui na· 
\"aleiro imperial, \:Vcn?.elin de \Vns- pontifi<:io. juntamente com a co- um precioflio brazetro d~ que' h(!jé terra. 

roa. urna carta, na qual louva Q em dia. se· chalnaria ultramontanis- Santo Estevão depois de ter re-
serhurg, juntou um exercito e ob- g·e$1tO cln santo e ll1e confere tudo pet;do • c n g ã d -

encarregado das funções de sacris
tão do Santuarl J do Imaculado Co
rn~ão c1 e Marla nesta Capital. á. R. 
Jaguaribe, funções que exerceu 
com grande desvelo e espirito ser--

vi~al, até lhe faltarem de todo as 
teve a primC'irfl da longa serie de o que PSte lhe havia pecli{Jo. Ji}' o mo. co,no ··toda a As·,a ,, ""' o sa ra.~ o a naçao 
su.1-~ vitoriai:;, confiscou os bens Jerusalem, bunga.ra. á Nossa Senhora, e mu- forças, durante cerca de meio se-
dos ven<:idos e obrig·ou seus \'ai:;sa. flf'p.·ui11to O teor dE>Sle importante l\{enor, ainda eortserváva um con.; nido de todos os sacra.rnentos, tnor-
los a Abrn.c:ai· A fé critã. rf,;nr:iclo- <1oci.nnento, dat::l<lO de :n de rnarGo sidera'vel prestigio cultural, acres- reu santamente no dia lii de Agos- cu)~. 
pfl:dia EspRa .. , .. Est('ba nse Vila R do ano 1ono. ba~e e fL111,1nménto da cido pela ·natural irnportancia da to de·.1oas: dia da Assunção de O faleci111ento do "Irmão José". 
Stepnni malijo.r, apud \Veiss nionf-ll'trttia hung-~ra e elemento in- cidade para os estudos eScriturJS .. Nos,sa Se~hora, e· denomina.do na como eJ·a conhecido, foj muito la.-
pag. G.S). cit. di~aclor de,. pl'imeira ordPm. do es· tico3, então muito desenvolvidos. I--IungTia, em ,,1rtude- de um edito menta.do por 

Preslig·Jado t:om este primeiro pirito e da~ intenç;üe~ dos !nnda- Con~tantinopla e Roma eram, do santo rei, "dia da Grande Da.-
sucesso, Sto. P;stevão deu inicio a dores da nasc0nté Cristandade! poreni, sob todos. os pontos de vis• ma.".. (requentar Q Santuario do ·Coração 
realização de !:leus sonhos, isto é. "A ben~~oa mos tua ·magnanimida- tà, os dois n:i,aiores focos .de· pro• A naçã.o hungal'a se cobriu de de n.íaria, Que lhe admirava1n o 
fundar· a monat·qui:t hung-ara. Com <1t, porqu_e_ por teus f'nviad~s e car-- g_resso intelectual da. êpoca. luto e o pesar ·se estendeu por to- animo prestativo, a SiI'nplicidad_e, a 
este fito. des:t'nvoJ,·eu uma politica ta;~ rcceh1da~. doaste teu reino e teu .... .\. todas essas- cida

0

des Estevâo da. a Europa. Todos os sinos da modestia · e bondade, <Jue da)e fa
no scnti<lo de 1~ebai :.:ar os chefes I poYo fie q11e eras duque. e todo o enviou emissarios· e ·embaixadores Cristandade dobraram finados por 

t 1 t · d d · ' b • d d · d ziam um autentico Filho do Ilna-
<las tribus e org·an.isar a unidade eu H~\·e!· como e erna provr:e a_ e com a. ·tncum enc1a e convidat·em um e seus. 111a1ores tun adores. 

quantos costumam 

vencer galhardamente ag dificulàa• 
des da vida. 

* * * 
Destina-se o educandario a n1i· 

nistrar, na seeção masculina, conhe
cimentos e habilidades para a forma· 
Ção de operarios, · mestres de cultura, 
capatazes e adminis:':radores, bem co
mo conhecimentos de cultura geral 
que lhes elevem o nível intelectual 
e lhes pe·mitam. a eli:ata compreen
são dos trabalhos que executarem 
no c'esempenho de sua profiesão
Para a matricula no internato exi-_ 
ge-se a idade de 14 anos completos
O candidato deve ter ·O curso pri· 
mario e submeter-se a um exame 
de admissão. Um terço das vagas 
destina-se· a filhos .de lavradore~ do 
municipio. Mereeeu a escola do Pi
nhal irrestritw louvores do educa· 
dor americB , dr. Carleton Wash
burne, presidente da "Progressive 
Education Association", o qual . em 
1942 a visitoü em missão oficial, 
Aíirmou que entre todas as que eo
nheceu nos diversos ·países da Ame· 
rica Ido Sul, é essa a me· bela, ·mais 
completa e mais bem organizada. 

Não só os . técnicos, mas os sim
ples leigos na materia podem fa
cilmente aquilatar a obra magnífi
ca que ali vai realizando o profe,sor 
Coelho, •.oadjuvado por prestantes 
auxiliai·cs. O ensino tem . um cara· 
ter eminentemente pratico. Nos 
dois primeiros anos industriam-~ os 
rapaies no exercício de varias ofí
cios em oficinas bem instaladas. Ad · 
mirei excelentes trabalhos d9' cár· 
pintaria, mecanlca, selaria e : ferrá .. 
ria. Representa isso grande .econo· 
m.;.,_ para a escola, e prepara os. fu
turos lavradores para dirigir com 
mais _segurança os seus auxiliares. 

No quarto ano praticam os rapa
zes em uma faz~nda de :oiai3 de 50 
alqueires, 

Cada semana é sorteado unt aluno 
p ra :ercer o oficio de adininistnr
dor com <,lena autoridade, No ini
cio desse ano escolar elaboram o, 
aluno, 1. plano teorice que é esa
mínado e aprovado em parte 1iu 
e1;i todo por téenlcos "\balizados. 

Os administradores semanais >.o 
deixar o of;--io ouvem a critica :se-
vera de seus atos, feita pelns supe
riores e ~lunos. NO íim do ano, de
duz· 1a,s as despesa• do cu•teio da fa• 
zenda, . recebc,m os alunos 50% do, 
rendimentos de acôrdo com o méri
to de cada um. Concluído o· curso, 
fazem quatro meses de aplicação 
dos conhecimentos adquiridos, em 
geral numa das fazendas vizinhas
.Põem-se. assim em contacto com os 
.f' en<leiros, que muitas vezes lhes 
entregam a direção de ,,,as proprie
dades, Con1pa .hias estrangeiras 
têm aeor.:ao : os alunos e não Jb.es 
rc~atel-arn louvores. 

Essa visita á escola cle Pinhal 
convenceu-me ainda mais da neces· 
sidade de difundirmos por todo o 
país estabelecimentos de ensino 
desse genero. 

Dizia ilustre professor nortista 
que some.. · país- essencialmênte 
agrícola e acidentalmente trabalha-. 
dor. . . A fina ironia é a e~pressâo 
do mais dolo1·osa Tealidade. 

Em Sã,> ·:lo c1·i::tam-se nestés 
uUmos anos dezer.q de ginàsió& · es_. 
taduais e até em pê•quenas cida.des 
do inte-rhr, como· Francr. Ta-i1!)a
té, que já possuia.m bons gii;r,,,ios 
masculinos e femin: d~l'igicio por 
r ligiosos-

Já se vã.o multíplicant" tamb.cm 
os colégios. Tatui e Itapetininga, 
pequenas e vizinhas cidades, o• tive
ram a ínstal ção do. colegio. Em 

1 
tudo isso só se tem em vis ta as 

_ i":j uçôés_ e con ~enie;1ci~s ~oli tic~s. 
Entretanto; em Tatu,, ,'Idade de rn• 
dustria bastante desenvolvid , está 
agonizando, po1· falta de recursos 
uma paupérrima escola profissional, 
Gínasio e colegio par~ pouco mais 
de cem rapazelhos e mais· de mil me
ninos e meninas desamparados ,,, 
condenados a não se· nada na vida! 

*,. * 
Visitei muitos ginasios estaduais 

em São Paul!>. fessores e aluno5 
são concorde, eni. afirmar. que o en· 
sino : , m e:ittremo . defic;~nte. êon• 
cluem os meni os o curso ginasial 
com a mesma ignorancia palmar eom 
qi: - o iniciaram. · 

Os que :fazem o colegio, com ra• 
rissiu. s exceções, não conseguem 
vencet· o exan1e vestibular. Turmas 
inteiras. de -...Junos de colegios . do 
~nterior são·- 1·eprovada3. 

Muitos professores, profissionais 
falidos, , a1-rim11..r-·. se ao ensilto que 
lhes não merece a m'=lnor "~ençâ<?, 
Faltam freq mtemente ás aulas, 
não •. s preparam e nem se interez· 
sam pe!o . adia ,tamento dos alunos. 
Isso ouvi de professores dedicado~ 
que se revoltam contra tais coisas, 

De:nafa;, tais . :n~síos se con verten1 
mi..itas v.ezes em ·focos de corrupção 
para a juventude. Neles reina. a 
promiscuidade de sexos e não 1·aro 
a mais revoltante . indisciplina. O 
nivcl moral de muitas cidades bai• 
xou depois que nelas foram criàiios 
os tão malsinados e inuteia. ginasio~. 
O bem do país e. a salvação . da nos· 
sa mocidade exigem que feehemoe 
ginasios e abramos escolas p1·ofi!
sionais. 

TANAGRAN 
Otimo 

femmino 

Formula do 

De fato. Otão avan~a\'a. com uma 
tropa. escolhida de saxões. cam1-
nlla ndo por IVeisscnburg até Do
ti au wort: cha inou a si as trop:, s 
da Boemia, Suâ.bia e Baviéra: tam
bem o Duque Conrado, com uma 
n 1.J me rosa cavala.ria, eh egou ao 
at'.!arn.pamento e, animados por su;-t. 
c:hegada... os guerreiros quistram 
<JUe nãó tardasse a peleja, pois f,a

bíam que era de um natural entu
sia.sta. e, coisa rara entre os te
merarios, prudente no conselho: ~m 
batalha, quer a pê. quer a cava 1o. 
era. 1rresistive1; para seus amigot 
çra. tão C'aro na g·uerra como na 
paz. Os hungaro:::'I se cnn<:entraram 
l'la margem esquerda do Lech. Cm 
11rnfundo sentimento rP.ligioso do
rni na.va. o exercito imperial. No dia 
~ cie Agosto se espalhou no aeam
.vamento um aviso para que to<1os 
e~t [vessem preparados para à ba
t:.i.iha r)o ilia. seg·uinte. Co1n o pri
rneiro alhor se puseram de pé. de
r;..,rn-::.;e mutuamente a paz, e jura
ram a sf'.us chefes. e uns a.os ou-
1:ros. mutuo au.xilio. Logo sairam 
do a.ca.mpamento com as bandeiras 
clesfraldada.s. formados em oito 
legiôe::,;. O ex.ercito · tol condu~ido 
por um terreuo lrr~gular, para. que 
as inimigos não pudessem inquie• 
t~ r a expedição eom sua3 sé tas. As 
tres prime1ras divisões con:;;,tavam 
de báxaro~. a quarta de franeos. 
comandados por Conrado. a quinta 
,rje guerreiros escolhidos, coman
dada pelo oroprio Otão l, em cujo 
~:stand arte estava -pintado o Ar
canjo S. Miguel, vencedor do po
der das trava~; a sexta e a 5c:ti
tiia divisão eram formadas por 
:suá.blos sob o mando de Burkh3rd 
II. 'JUe atê e11tão não tinham o di. 
1't::ito de ,combater na presença do 
Imperador. Os boemios. como oi .. 
tava legião, protegiam a:s equi· 
pagens. Uma Oivtsão de h unga ros 
íia,·ia rodeado o exercito, forman· 
do um amplo arco; eom um ataque 
,sublt!> dlspersaram a. legião dos 
boemlos e puseram os su!iblos em 
eontusão; eõ Conrado, com seus 
francos, volveu a estabelecer a or
dem. Atê então o imperador havia 
formado sua ordem de batalha e 
devols de uma alocução ~ntusiasta. 
,,., lançou contra o Inimigo, .~ luta 
to! vlolen ta e acerba, a vitoria 
completa pela tarde; os inimii;os 
que cobriam o eolo eram -sem nu· 
:inero. Poucos cl1egara.m a, seu pais: 
:segundo uma lenda 1nagyar só sete, 
que foram ueclarados eternamente 
sem hOnra e iucar,a.zes de" oos~rnir 
l:lens. üo che(es pt"Ísloueiros, Elo· 
tond, Lehel e Bullzu. não fora:n 
tratados conforme o direito de 

Santo .r;ste,·ão enquanto eom a 
palavra ele Deus. com ~eu exun
plo e sua piedade. ia ci1·s1 i:1nisan· 
do seus conterrant::os com o podêr 
real, uli:1<io a umn. gTn.nde hahi
lida.de politiccl ~ :.=,enso de org-a-
nisaçâo, foi con \'ertendo. u na<;ão 
magyar, de um àtnontoado de tri
bos bal'bara.s, em un1a na(!ão poli
ticamente estruturada nas bas~s 
da lei natural e <la moral l'e,·elada, 
que são os fun<la.mentos da. ot'df'm 
temporal cristã. Sua ac;âo pode ser· 
considerada sob muitos a~netos. se
tnelhar1te, e em muitos ca~os su
perior, á de Pcdl'O. o Grande. C?.:tr 
da .Russia, com a diferen~a (le que 
o santo agiu movido por ideais e 

na--:ioua.1. seg·undo 
O 

modelo íran- i.ao Pnnc11)e do!'- .:\J)ostolos. Sao Pe-- sabios. monjes profe.ssoI'es e -escri• que foi o grande santo e confessor culado Coração de Maria. N"a ohs .. 
eo (Pt·op)-~l:l<'t1 _ \Veltg·es,:J1 ichte, f dl'o. E' nos~_º _desig-nio conoede1~-te tores, para que, no que ·se denom1-... Santo Estevão, "Re:J da Hung'ri.a. curidade silenciosa de seu oficio 

1 
d~ sacristão~ soube e IL·mão José 

exercitar as virtudes cristãs, cuja 

beleza nada pode ofuscar. 

.Propylaen-Vf't'lag·. Berlin, tomo tu(~o quP- sollc,taste>s_ ela Seae A~os- naria ~oje e'm dia. mi3sões cultu- Seu. corpo repousa, juntamente 
III, l)ag·, :1:2:)). tolica: a· coroa. o titulo de rei, a. rais, ve·rcorr~ssem o terrHorio hUn .. com o de sua dedicad-a es1>osa 

ere<:ão da 11!etropole de Gran e. dos ga.ro e trouxessem consigo rarida-1 Gisela, na Catedral de Stuhlweis-
A escolha do modelo franco se demais Bispa.dos, para o tempo des bibl!ograficas e artiS"Ucas que· se1·burg, deãicada · por ele a Nossa 

preuctia ào fato do ~a.nto ter 5 i<1o atual e futuro. O reino que 'tua dis1Jertassem no uovo o gosto »e- Senhora em ag·t'adecimento pelo 
lig·ado ªº Saero lmperio por mui- magnanimidade oferece á Santa_ Sé,, los estudos e pela. .civiliZação. Seu auxilio 'em suas batalhas. A 
tos laços de amizade e de familia, e o povo hunga.ro, nós os tomamos O la.Um, l!ngua. universal na.que- mão direita. que co1n tant.a. vitali
pois, ' ti ª es1,osa, Gii;ela, era bisne· sob a proteção da Santa , Ig-reja !e tempo. tambem foi objeto de da.de, energia e piedade segurava 
ta do Rei Hend ,.,ue e irmã rlo fut.u- Romana e os restituimos a ti e a cuidado durante o reinaão de Sto. o ceptro hungaro, conserva-se in
ro imperadnr Kto. Henrique 11 : tua. legitimit descendencia perpe- Estev.ão, que quis famlliarisar com corruptà. a.tê noasos dias, como se 
havia sido ,agmclo cavaleiro por tua mente, mao teus herdeiros e ,su- ele seus ,uães e analfabetos pa.tri- Deus nos quisesse testemunhar a 
notii·es sabio$; possuia muitos an-d-; cessares. embora eleitos Jeg·itima .. cios. Com esse fito obteve do eele• Sua. aprova~ã.o a -todos os atos e 

fepedino, Meref . 

de seus hormo
o!ios emdci$ !'anagran remoça 
aJ mulher. 1 .• • 

g:os n:t nohreza germanica e convi- mente pelos estatutos do Rei- bre Fulberto de Chart1•es1 .as obras ·leis do 8'rande ·ttei. 

~ue1•ra, ma·s enfor~ado.s ~m publi 
co. em Rati:3b()na, norque, sem de 
ela ração de bUerra. haviam inva
dido !> pais." 

fins inteil'ament.e clive-rs,,s. 

.E' interêSSRl'ltP. notar que aq'1i 
no Brasil. cinco seculos depois, o 
Padre .-\nchleta. ao reunir ós itl· 

,uos em al<JeiàmE'ntos para facili-

via intimamente com os emissarici~ 
imp131·icds no seu pafs. 

O t.e-rd1orio bung·aro ficou divi
,dído. não mai~ s~g·unflo o cdterio 
<'la.s trihn~ nom:lrles. ma~ sim em 
('011<larlo~ on comitatns, g·overnatlos 
11or eondes, na sue ma.iol'ia autig·os 

tara. cri~tia.niS:l.Gfi.o e a civilis<H<::in <'lwfes b.1rbaros ou então imig-ran
rteSS<'s, aplicou· f> tnE"smo prlnoipir1 te~ qu,, se sohresairam por seu 
isto ê, que ao meslno tempo 'qu~ R nir-rito. os condados estavam reu
<:ivilização Cristã é fruto rla se- 11 tcJo~ ern distritos. cuja dire<:ão no
mente d.a palavra· de D,us. ela ,, 1ittr:-1.. militar e judicial estava na.~ 
tamrem o terreno proprio 11ara es~,, ,nào~ do Conv"s. conde ou Oberges
semf!Me se ilesenvoJ\·~1·: crisUoni ,·,ãn. o rei era auxiliado em seu 

._., i!;,!1'AIJO f~Ol,l'J'ICO E SOCl:\L gar é Civilizar. civilizar é cristiani g-ovet·no por um cnn~elho de orin-
HU~(:iA n.o "'º s1,;c. X ~ar. ,~in"e~. denn.fu1tHHlO conselho do Rei. 

O estado 'social e politlco que os Os pais de Stn. Estevão foram ri o qu::ll posteriorm<-'nte- ev?Juiu na· 
enviados pontificios e imperiais fo- principe Ucha e a prtn("0::::a Sorolto r·a a c,u1iars <los i\1agnat:'ls. A hie 
ram eneon~rar na Hungrta apôs a esta filha. de Gylas. ô prfmej1·r, ,·~r, 1ui;\ sol""t~I fo1 cti~tf'nrliffo e r"on, 
bB,talha acuna <1escr_ita, se a:5:;eme 11rlnf'ipt~ 111Hf;")'Ht" <·on,<-""rti<lo r..:r,111•, .... ..-.1•r'l·1(1'.~,: o~ nnl,1·,i.c~ sti. ~r:i ,•;, .. :1v..-1 1r:, 
lhava muito. ao das tribus ba.rba• i erh,tà.os, se. bem que ele ainda ofel'· 1 e,,, r. s\, o ht>rr<Pn, Ih re 't"e ea,S?S• 
ras quti í.nvªdi_lfilU !/ lnlll~i·io .R_q, 1 t!l,§!>.~ 1!,U~ dcu~c~,c quando um Bi.,,." so ~u»1 uma ~eiva., perdi~ @, .11,. 

no, hão de estar obrigados, 1 do gtamatico · latino Presclano. Em 1083, o imortal Papa. Grego-
como tu, a p1·estar homenagem a Por todo o pats comecaram a, 1·io .VII, conter!u á, Hungria a 
nossos. sucessores: hã.o de se mos- · aparec<lr escolas, hospitais, mostei•. malor honra que uma nagão pode 
1 rar agradecidos á Tgreja Romana .. ,·os, verdadeiros focos de crtstlani• almejar,. a. da ca110,nisação de seu 
que tem seus suditos como filhos sagão e de civilizal)ão e indlce se~ tundador. 
e não como escravos. e hão de per- guro de !lorecbnento de uma nova O ;iubilo o povo hungaro foi 
severar fielmente na fé catolica. cultura cristã e nacional. · grande, póls todos guardavam a 
Porque lua excelencia imita aos· A celebre _escola de Czanad foi uiemorla. do rei como santo, e al
,\.1iosto!os, tomou o encargo da pre- fundada no temp!> de Sto, Estevã.o guns ainda se reeodav.am de sua 
ga.qâo da fé, e porque nos tens pelo veneziano ·Gerhard, o qual, · grande, nobre e soberana fig·.1ra, 
apoiado voluntariamente em nos- alias, havia -sido. convidado pelo· de s'na 'expressão piedosa e sempre 
so oficio sacerdotal. concedemos. rei para ·ser preceptor de seu ti• seria, pois quase nunca ria, tal era 
como especial distinção. que tu; lho Sto. Emerich, a, concepção da importa.nela da, 
como teus herdeiros e sucessores, " ••. SEU POVO TEVE SUA l'llEMO• missão de que Nosso Senhor o ln-
se fo1·em eleitos de modn direito e ltIA COMO SANTA.." eumblra.u e na. realização da qual 
confirmados pela Sede iti,ostollca, Os ulttmos anos de ·yida de Sto, ·Nossa Senhora. ta.nto o auxi-
gozem atualmente e para todo º· Estevão, entristecidos eom 11, morte liOu, essa. :inesma figura e es-
semnre a honra' ile <lenois 'de co- d. e s.e· u ·am.ado filh. o, fo. ram, n. º·· en· 1 sa. me·sm· a. . expressão que .fize
rn;:1,ln:c 1,:-,·ar diRnt ... il:l m·o('ii:s~}\n f"l tantô, iluminados t>elo r~dioso ('fU!l.• ram atirar-se l)or terra; e pedir 
c:rn-;i: ~ nnfl- t11 ~ t<'l1~ ~11r,,~ç,"'··rP"' •ir<~ qnt, oferecia a nagãr-, !lungal'a perdão un, t11aiãOl' que· ·dele se 
como rer,rnsen1" ntes <la Sede Pon- ao~ F.eus · nlhos e pelas sincera.a e a P·r ox t mo u r,ara: a.s~assina.Jo. 
ti(icia., teµ,ha._i!; Q 12!1.Cllli Cl~ ~d9.U.\U'. r~~Q~it~a!! 11.!mlfD!i!U f ~~5 .('™ QlW! st.i aw,~ 'ti}.., 

1 . ~,(_ 

t MISSA 

A família de 

DE 7 .•. DIA 

MARTA MONTEIRO MACHADO 
convida a todos os parentes e p~soas amigas para as-

iistirem à Missa ele 7.° dia, qUE! mandará celebrar quarta

feira próxima, 2 de maio, às . 8,30 horas, no Altar-Mór 

da Matriz de Santa Cecília, em sufrágio da alma de 
Marta Mônteiro Machado. 

Por esse ato de piedade 

da, agradecç. 
:<;1!,._. 

cristã, a família, penhora• 

; - -- - -- --- - - -~- -- - -



L E C I O N A 1, l O ''.' • { 1 '' ')· t ..... 

ntc1 s a11os de is pado 
Oraçã·o gratulatoria pronunciada pelo· -Revmo. Pe. José de Castro Nery, no Te Deum celebrado 
ü·1a Catedral Provisoria no dia 22 ultimo, por motivo do bi~centenario da Arquidioéest: 

F~eunimo-nos, a esta hora \'esperaJ, 
.;, i ll esta0 abobadas sagradas, para 
l ;atar u1n velho hino cujas ongen::,, 
-~·-· esúuna1n na n1anl1â d.a cristu.n
" ide, e CL1ja letra, ele tão antiga, ná·) 
,,: sabe se foi composta. por S .Hi
J,, rio de Poitiers, Nicetas de R'lmc· 
~1ana. ou l\iiiretius da Treves. u,-.tre 
o 4.o o o o.o scculo da era cn~tã. 
Como quer que seja, achamo-nos 
1 ,jc concentrados, - povo, cl~ro f 

·1
1/t2rno - para. entoar un1 dos 

, ;utos mais vencrav'eis da Ig1·e3a, 
:. H' excelcncia o canticos elos homens 
,, ;radecidos, o "Te Deum laudamus' 
r· por que'/ Porque, duzentos anos 

raz, na data de hoje, exatamente 
23 de abril de 1745, um decreto 

, Metropole criava o bispado de 
.\o Paulo. Ocioso assinalar-lhe aqui 

,, tmportancia. Desde 1553, qu~.ndo 
;: -ndo. apostolavam estas paragens o 
p,.,dre Manoel da Nobrega e o pa
<' :·e-Mestre Simão Rodrigues, já se 
J .. :zia sentil· a necessidade de um 
b,spo, que pudesse dm· coesão ao cle
r·:•, e lograsse. com mais proveito es
J mitual, i·eger as almas dispersas 
]"ll' estes descampados. Novàs supli
ccts, em anos sucessivos, se haviam 
ceccaminhado ao Conselho Ultrama
nno, todas insistentes no 1nesmo 
l" ,nto capital, pelos governadores do 
Jüo de Janeiro, Artur de Sá e Me· 
l!czes, a 28 do maio, de 1698, Anta· 
nic, de Albuquerque Coelho de Car
y;,füo, a 7 de junho de 1710, e D. 
l'edro de Almeida, Conde de Assu

. mar, cm 1720. Isto se encontra mi-
n aciosa. e fartamente documentado 
pelo historiador do Cabido que aca
b:1 de 'publicar cxtelente monografia 
rnbre "A Instala,âo do Bispado de 
São Pa.ulo". Ainda hoje, o mencio
nado decreto merece mssonância na 
,•ida nacional, pois não interessa 
:J.penas aos hnbitantes do planalto. 
Na mesma data se acha interei;sa· 
cl.t pelo menos metade do Brasil, Já 
que, pelo m~smo decreto real, se 
encontravam atingidas as p~ovincias 
dü Rio de Janeiro, Minas, Goiaz e 
?vfato Grosso, Paraná, Santa Cata-
1·ina e Rio Grande do Sul, todas su

\bordinadas, antes disso, a um só 
bispo assistente na Guanabara. 

AS CIRC1)NSTANCIAS 

Era pelos meados desse que se 
convencionou chamar de século das 
1 uzcs, não tanto quiçá por causa de 
certo filosofismo, quanto pelos pro• 
:;rcssos considera veis da flsica, da 
quimica, da histori? e das demais 
ciencias profanas. Voltaire já pu
blicara as ~ias melhores tragedias e 
se preparavfa para exercer, na corte 
do rei prussiano, o papel de embai
xador da inteligência francesa. 
:tvlontcsCJuieu, que acabava de visi
tar a Inglaterra, org·anlzava, calma 
o um tanto Uoglcamente, os verbe
tes para a composiçáo do seu fa
moso «o Espirit-0 das Leis". Dide· 
n:it aceitara a direção da "Enciclo
pcdla." e encetara a distribuição 
dos a,:'ibtmtos pelos seus amigos de 
salão, Para além do · Reno, na pa
~ata Koenigsberg, o magro e taci-
1.,urno Kant inaugctrara os seus pas
,ceios metódicos pelas avenida.~ de 
maior sossego, meditando acaso no 
modo pelo qual consorciaria as in
tuições de· Rousseau à critica impla
cavel de. Hume·. Junto ás aguas do 
Neva. Sona Augusta li'rederica pas
lx1va-sc á ortodoxia grega e trocava 
o nome de solteixa pelo de Catarina 
Jilexicvna, pensando quem sabe en
trar para a historia, por uma po1·ta 
manchada do sangue, afim de se tor
nar a Tzarina de todas as Russias. 
A's margens melodiosas do Guadia
na, um eclesiástico solerte, alapar
dado por detrás de. um pseudonimo, 
redigia as primeiras paginas do seu 
"Verdadeiro met-0do de estudar", 
que se poderia intitular tambem: o 
verdadeiro mctodo de provocar, para 
a mesma batalha das ideias, todas 
as ordens rcli.;:ioEas e todas as rodas 
universitarias do reino lusitano. 

Era. o tempo em que Santa Rita 
Dm·ão, uo silencio de um claustro 
mineiro, cismava nas oitavas camo
neanas do ".Jaramurú". No Grão 
Pará, o ~eógrafo La Condamine, a 
ponto de ultimar o seu famoso livro 
do \'iagens, não encontrava outra 
moeda corrente senão cacau. De S. 
Paulo, do seu planalto pouco aces• 
~ivel, sempre batido de ventos dis· 
ciplinares, clcmandavam o mistério 
do sertão l::andeiras • mais bandei
ras. O segundo Anhanguera morria 
c:n Goiaz, tendo os seus poucos bens 
confiscados peio governo. As cabeças 
dos irmãos Leme, tão valorosas na 
conquista do "hlnterland", eram 
postas a. premio. Antonio Pires de 
campos deixava a nossa vila, para 
li: derrotar, ti, testa dos seus deste
midos bororos, os famigerados Ca
la.pós. As cartas dos governadores 
locais baix::,vam ordens peremptó1·ias 
aos · senhores espalhados pelo seu 
vasto território para abaterem, a ti· 
ros de escopeta, todos os negros qul· 
lombolas, fugidos do eito e honúsia
dos no mato. O ouvidor Lanhes Pei
xoto, conduzindo um carregament 
de ouro, á frente de toda uma ex
pedição, era assassillado, · com todos 
os companheirns, pelos indomaveis 
Paiaguás. Nesse tempo os paulistas 
(perdoe Deus os detratores dos nos
sos avoengos) eram qualificados 
nada menos que som o nome de 
"bandidos". Como tais, talvez por 
ignoraucia, os denominavam o 
"Dicionario Poi·tatil de Geografia". 
publicado em 1747 pelo Conego Vos
:;icn 0 Ladvocat, e os Yiajantes es
trangeiros, aqui chegados, entre 1722 
o 176'1 desde coreal, o patarata, até 
os almirantes Bougainvillc Q Dam
pier. • 

Pois foi nesse tempo quase lenda
rio para nós, a 22 de abril de 1745, 
que se criou o decreto pelo qual a 
diocese do Rio de' Janeiro so desdo· 
brava nas dioceses de São Paulo e 
i'!Iariana, bem como nas prelazias 
de Goiaz o Cuiabá, Assinava-o a 
mão tremula de '.lm rei, paralitico 
desde varias anos, Dom João V. 
Niio é este o luga:r. Exmos. e Re
vmos. Srs., para fazer um julzo 
~evero a respeito do soberano portu
guês. Certo, ele nãc: soube armar. 
para o' seu reino, exercito e mari
nha adequados ás necessidades co• 
Ioniais; oerdeu a batalha de AJman
za e de · Villavlçosa, na Espanha, e 
abandonou o Rio de Janeiro ás to
chas incendiárias de ouguay-Trouin; 
delapidou todo o ".lUl'o do Brasll,.que 
Jhe chegava aos montes pelos ga· 
lr.ões, cm presentes superfinos e em 
desregramentos mais que censura· 
veis. Mas Dom Joã-0 V, com a sua 
luneta de ouro, a sua cabeleira em
poada, o seu porte ridículo a, ~u12 
XV, tinha uma face menos antipa
tica. Foi quem mandou construir 
<lotar de bons livros e decorar pelos 
melhores artistas do tempo, a fama· 
,a biblioteca oa Universidade dt 
cnin1br,1, ah1da ho.ie arllnirada. Fol 
(;llclU mandou pensionar º"' ,,:::, 

mais babeis pintores na Academia 
Portugueza de Roma. elevando a 
musica á altura do cravista Scar
lat1 e descobri11do, ent1·e o povo, 
essa legitima vocação de musicista 
Marcos Po1·tugal. Foi quem mando\J 
levantai- um dos mais belos monu
mentos da Europa, erguendo num re
canto bucólico da Extremadura. 
essa obra arquit.etônica da Renas
cença michelang1olesca que, pelo 
seu zimbório romano, pelos seus car
rilhões a modularem mlnuetes, pe
las suas estátuas representativas dos 
fundadores das ordens religiosas. 
pela sua casa da Uvrarla enrique
cida com os mais belos elzevires e ill· 
cunabulos da Peninsula, pelas suas 
galerias, corredores, salas, atrios, 
marmores, bronzes e madeiràs do 
Brasil, deveria representar toda 
uma epoca de fartura, de ouro a 
rodo, de esplendor, e ser a apoteose 
artística, llteraria e relig'iosa do 
Portugal oitocentista. 

O decreto de criação do bispado, 
firmou-o Dom João V, em- virtude 
de altos privilégios concedidos pela 
Santa Sé, ~erca das nomeações 
episcopais e divisões de território 
eclesiastico, - 11omeações e divisões, 
entretanto, que necessitavam, para 
seu pleno valor, de uma confirma
ção por parte do Pontifice Roma.no, 
Govemava então a cristandade um 
dos seus Papas mais Ilustres, tole
rante sem deixar de ser enérgico, 
propulsor do movimento religioso no 
mundo ao mesmo tempo que inimi
go das superstições,. espirita culto e 
proftmdo, cuja conversação enfeiti
çava a quem quer que dele se apro
ximasse, e cujo. saber, assim profa
no como sagrado, só encontrava pa
relhas na sua invulgar espirituali
dade. Politico habil, interessara-se 
pela causa da paz universal, corres
pondendo-se com todos os principes 
da epoca, sem exceção de Frederico 
II da Prussia e de Catarina II, do 
imperio moscovita. Canonista eru
dilo, traçara as linhas do "De ser
vornm Dei beatificatione et cano· 
nizatione", que até hoje subsistem 
na legislação eclesiastica, apesar de 
toda- a evolução por que tem passa
do o direito canonico. Humanista á 
maneira de Leão X, dotara a Fa
culdade da Sapiencia com as cadei
ras de química e matematicas, .cria
m uma academia de escultura e 
pintura junto do Capitolio, ao tem
po em que, lado a lado com o ar
queologo Winckelmann, mandava 
abrir excavações no subsolo de 
Roma, para continuar a obra dos 
papas" do "Quattrocento". Tal foi 
Prospero Lambertini, mais conheci
do entre os crentes pelo nome di
nastico de Bento XIV. Voltaire, a 
despeito da irreligiosidade, lhe dedi
cava a tragedia "Maomé". Grimm, 
que não era. catolico, considerava-o 
o mais infalível dos sucessores de s. 
Pedro, o que tinha mais centelha e 
atrativos. · Estamos a ve-Io, neste 
instante, tal qual o conservam as 
gravuras da epoca, assentado no 
trono pontifício, magestoso e robus
to, i-evestido de seus habitas tala-
1·es, a grande murça, franjada de ar
minho a descer-111e sobre o peito; a 
cabeça velada com o capuz de pur
pura, a fisionomia grave, os oll1os 
dominadores, a mão que se levanta 
abençoando o· universo, e, - em
blema das suas atividades literarlas, 
- a um canto, a sua pena de es
crever. 

Tal foi o papa com o qual tra
tou, em Roma, o Comeitdador Ma
noel Pereira de Sampaio, embab:a
dor de S. M. o rei Fidelissimo de 
Portugal. Tal o pontifü:e que firmou 
a Bula· "Candor Lucls Aeternae", a 
6 de dezembro de 1745. Tal a su
prema autoridade ecleslastica que, 
dols seculos atrás, ratificava a divi
são do Brasil Meridional em cinco 
partes, cabendo a primeira ao Rio 
de Janeiro; a segunda, a São Paulo; 
,i terceira, a Millas; a quarta, a 
Goiaz, e a quinta, a Cuiabú.. Pela 
proprla natureza do a,;sunto, deve
riam ter conheciment-0 do fato, além 
dos bispos da Bahia e do Rio de 
Janeiro, o vice-rei do Brasil e o ca
pitão-general de São Paulo. O pri• 
meiro, André de Melo e · Castro, 
Conde de Galveas, era uma figura 
um tanto delida e, a julgar pelas 
cartas da epoca, -"mais impressiona
do com os proprios achaCJues do. que 
com os achaques da ·colonla. Anti
go capitão-general de Minas, preo
cupavam-no mais as arrob0,5 de me
tal amarelo do que as arrobas de 
dificuldades a . pesarem sobre o po
bre Brasil de outrora. A ele se deve 
a incumbencia, que recaiu no pau
lista José Pe1·eh-a Dutra, de deparar 
veios aurifcros do Rio São Mateus. 
Devia estar contente no ano da cria
ção do bispado paulista, nesse re
moto 1745, pois lograva recoll1er á 
Casa da Moeda a bagatela de 2.754 
libras de ouro em pô. Tinha aliás 
outros motivos para estar satisfeito. 
Durante o seu governo, os iniquie
tos franceses haviam sido expulsos 
da illia de Fernando Noronha, qua
se ao mesmo tempo em que o exér
cito nacional conquistava o chama• 
do Rio Grande de São Pedro, 
na opinião do vice-rei, superior ao 
territorio de Montevidéu, 

o capitão-general da "comarca" 
de São Paulo, esse foi Informado do 
ocorrido pelo proprlo monarca, con
soante documento datado de 18 de 
abrll de l 746. Et·a o destinatario um 
digno fidalgo po1-tugues. Em suas 
veiàs corria o sangue azul de um 
autentico 'personagem dos "Luzia.
das", que sal!enta1·a nas guerras da 
India entre os hcrois do cerco do 
Diu. Seu avô brilhara 110 ataque a 
Badajoz e na defesa de Elvas, fõra 
mesti-e de campo general da pro
víncia do Minho, e tomara parte ati
va nas varias fases da campanha de 
1662. Não menos nobre, seu pai no
tabilizara-se como capitão-general do 
Algarve, merecera as honras de 
Conselheiro de Estado, fora inves• 
tido nas funções de vedor da !azen• 
da e mordomo da Rainha, tendo-se 
distln~ldo alem do mais como ho
mem de letras, cujas "Memorias" 
setiam conservadas pela Academia 
Real de Historia Portuguesa. Tal 
era a genealogia do mui nobre Dom 
Luls de Mascarenhas, governador de 
São Paulo. Em moço, trocara a 
carreira eeles!astica pelas armas, 
deixando a abadia de São Martinho, 
no Arcebispado de Braga, para se 
tomar capitão de cavalaria, no 
Alemtejo. Quando veiu para São 
Paulo, já se tomara considerado 
pela honradez e bom senso. Aqui 
se tornou credor da anuzade paulls· 
ta, pela sua interferência na. ques
tão dos limites · interptovinciais e 
pelo impulso que deu . ás bandeiras 
da Serra Dourada. Fundou, em 
Goiaz, a Vila Boa, em memoria do 
~cleh61l'l.n10 paulista, Bartolomeu 
Btmno, o Anhanguera,' Organizou 
quase toc1e, '• vida burocratica da ca• 
,,itani<l . ern ~J~W,a. ~ ~ ~ 
li! 

dcncia por algum tempo, afi.m de 
acudir. com mais presteza, aos ne
gocios da colo1li/L. Tão valiosas qua
lidades demonstrou na governança 
de Ss,o Paulo, que mqeceu ser agra
ciado com o tilulo de ·conde de Alva 
e promovido a ·vice-Rei da India, 
onde velu a morrer, com destemor e 
gloria, à frente das tropas portugue
sas que demandavam Pondá. Els 
aqui, Exnios. e Revmos: Srs,, es
boçadas com mão canhestra, as Cir· 
cunstancias que rodearam o decreto 
de cria,ção do bispado paulista. Per· 
miti-me · agora i·ecordar a figura do 
eclesiástioo. sôbre o qual recaiu a es
collm de el-rei no províment.o da 
primeira cátedra episcopal de São 
Paulo. 

OS FATOS 

peito Arcip1·este, cujo 11 Vl'O é tão 
pouco fayoravel ás autoridades ceie· 
siasticas de São Paulo, tivesse e:;;cri
to estas palavras merecedoras de 
citação: "o ilustre fundador da 
Igreja paulopolitana \·iveu· muito 
pouco tempo, - dois anos incomple
tos, - mas bastante para que sua 
memoria viva eten1amente no cora
ção dos paulistas, que com razão o 
consideravam como bispo santo". 
Podemos hoje acrescentar que os seus 
continuadores no trono não ll;te fi
caram atrás; antes parece que cada 
um deles lhe herdou algumas das 
qualidades mais típicas. 

m1t1va de casas de taipa de pilão, nas de azeite de peixe, o bispo D. 
branq ucadas a tallatinga, cheias de Bernardo pensaria nai; outras opu
rotulas e geloslas, como se f-Ora um sições que sustentara na ilha do 
arrabalde de Segov,a ou um bairro Funchal ou na curia de Lamego. o 
mourisco de Cardava Quatro uni· certo é que os negocios eclesiast!cos 
cos edifícios se distinguiam dos começaram a. melhorar. O clero dis
mais: o Colegio dos Jesuítas, a casa ciplinava.-se. O povo envoJvia de 
da Gamara, o casarão dos capitães- mais respeito as leis divinas e hu
geJ'\erais na rua do carmo, e a re- manas. Tornava-se o culto mais ra
sidéncia do Ouvidor, no lal'go que cio.na! e profundo. E as flores de es
até hoje lhe conserva o nome. Pou- p!ritua.Jidade abriam as suas co].'ola.s 
cas igrejas. poucas e acachapadas, deli.cadas na quietação daqueles er
algumas talvez com alpendres dlan- mos, dantes desolados. Temos disto 
teiros: o velho São Bento, reedifl- um documento insuspeito, elaborado, 
cada por Fernão Dias Paes; São âs ocultas do bispo, numa carta en
I<'rancisco, já frequentado desde os viada pelo capitão-general Dom Lll!z 
primeiros tempos; o Carmo, no alto de Mascarenhas, ao vice-rei do Bra-
da ladeira; o assim chamado "Sfio. sU na Bahia, o · Conde de Galveas, • • 
Pedro da Pedra de São Paulo", en· cinco meses após a entrada de Dom Dom Antonio da Madre de Deus 
tão completamente noYo; a matriZ, Bernardo. Assim rezava o escrito Galrão, segm1do ocupante do solio, 
cujos andaimes deviam estar á mos- oficial: Goza "a comarca" de uma imitou Dom Bernardo na energia: 

N Ch:unava.-se Bernardo Rodrigues tra pelos dias que vamos evocando: grande tranquilidade, talvez que p~- foi 
O 

unico Bispo portugues no tem· 

t og\ll':il.ra. Não era um desconhecido, e a Misericordia, de tão evangelica los influxos CJUe lhe tem comunica- po de D. José I, que teve a cora
ampooco um valido do paço· Des- memoria, hoje para sempre desapa· do o novo Bispo, que é Prelado do· gem de dizer "não'·' ao marquês de 

empenha;ra já, com brilho e zelo, recida. Havia tambem duas ermi- tado de entendimento claro, e di'- Pombal, resistindo á ordem de ex
encatr:ros dda maior responsabilidade das humildes e brancas, a de . São zem que douto, e já entre os ecle· pulsar os inacianos, conforme 
em rns ioccses · Graduara-se em Vicente, no lugar em que mais tai·· siásticos se nota a dife1·ença". no-lo conta, em latim ciceronico, o 
canontcs pela Universidade de de se levantaria a Igreja dos· escra- Assim trabalhou, assim padeceu, Pe. Caiero, na sua obra monumen
Coim ·,ra e ai se diSUnguira como vos, a dos Remédios, e a de Nossa assim venceu, durante um ano, onze tal sobre os Jesuítas da India. Dom 
lente de, prima, uma das cadeiras Senhora dos Homens Pretos, pouco mesés e· vinte e tres dias, quando Frei Ressurreição, 0 terceiro, tomou a 
mais ~il,putadas então, nessa "alma além do ,\nhaugabaú, erguida pelos Deus foi servido conceder-lhe defi- Dom Bernardo O zelo pela casa de 
mater . da_s letras por_tuguesas. cui·dados do erini·t.a-0 Domi'ngos de 1 ·t·v d D d J 11 -1 o escanso. eu-se o esen a- Deus e a reforma do clero, realiza-
Como :yigano G_eral do bispado '\e Melo Tavares. A Paulicéia, duzen- ce a 7 de novembro de 1748, a uma ções que O ' fizeram denominar, um 
Funchru, regulanzart. 0 culto cato~ tos anos atrás destarte nâo passa- hora depois do meio dia,, Antes de tanto enfaticamente, por um de seus 
ltc°t ~;u~tenta.ra toda a casta de 'va de uma aldeiola, com dois ou falecer, ditou o testamento a um cronistas, outro "São carlos Borro· 
~on rd -~es. Promovido par\l .0 tres rocios empedrados onde gorgo- padre da Companhia de Jesus, dis- meu, taumaturgo dos tempos moder-

ispa °' e Lamego, tornou-se repu- lejava um chafariz, um largo para pondo sobre alguns objetos de uso nos". Dom Mateus e Dom Manoel 
tado _pq las suas q~alid_ades de go~er- a forca, no que hoje é a Liberdade, pessoal, que bens n!l.o os tinha, e adotaram do primeiro Bispo, o bom 
1'.º• J,! rndencm, r etidao_ e. mflexibi- e outro para o pelourinho, onde dando liberdade a t1·es escravos pre- tacto em manter as boa.s relações 
lldade •d conforme os dtzcies_-de um hoje é o 7 de Setembro; sulcada de tos, que haviam sido doados para da Igreja com o. Estado. Dom An
ven:ira.11 o document? histonco. Va- rnelas estreitas, algumas com pavi- o serviço da Casa Episcopal. Nada tonio Joaquim de Melo, a exemplo 
gai O esta ultuna se, por morte de menta de limonito, e por onde pas• vos direi do luto diocesano, do ca- do piedoso fundador, procurou mul
Dom. :Frei Manoel Coutmho, e~bo- savam homens hirsutos como b1- tafalco. exposto á vísitaçã.o publica tiplicar e aprimorar as vocações 
m mstado pelos capitul_arcs_ e amda chos, de catadura fechada. de modos na Igreja da Misericordia, das sole- eclesiasticas. Ao primeiro ocupante 
mal.S' :i:ogado por El·Rei, nao q~uz asperos,' vestidos de manéira inquie- nes e.xequias prestadas á memoria da Diocese se pareceram, nos rnelho
ficar ·a tes~ dos _negocl~s eclcsias- tantc, gualteira de couro de anta do extinto. Só vos desejo chamar a res sucessos espirituais, os Bispos 
ticos, _ prefe.nndo recolher-se a um na cabeça, gibão de armas a prote• atençã-0 para um ·rato, insignifl- Dom Sebastião, Dom Lino e Dom 
00

1.ltegio da codmpanllia de Jiel:usde ger-111e o tronco, rodela, arcabuz e cante na aparência, mas que de- Joaquim Arcoverde de Albuquerque 
vso ªtr, .. p1° uco epois, para a ua e machete nas máas - esses mesmos nota a fama de santidade com que Cavalcanti. A caridade para com os 

an a. ., armha, sua terra natal. Do sertanistas do seculo XVlII, nossos os contemporaneos olhavam o fina- ,._umildes, segundo O exemplo de 
seu vowuntarlo _ afastamen_ to,_ veiu avos· , cuJ·os pes· atleti·cos 11av1·an:1 d A t e· d' d t - " i o. o erc n-o ia a mor e, rnaos Dom Bernardo, foi objeto. particulat· 
t ra-lo a autor~da~e ecles1ast1ca,_ es- despedaçado o merldiano de Tor- piedosas lhe picaram o corpo, donde de carinho por parte de Dom Alva-
col,~encto1 P~~a / 11~S c~m episcoÃ desi!Jas, e cujas máas ossudas iam jorrou, s11,ngue, de que se embeberam. renga, 0 que se consagrou aos pes
?,º 11º . rce ispa ~ e raga · p\asmando, no barro virgem dos se1·- bre~rihas. e holand\\S, á. guisa de re• tosas na epidemia de febre amare-
Br~cao a. Augusta dos romanos O tóes de outrora., a imagem colossal hCJu1as, d1stribuldas logo pelas fa· la. 0 amor dos estudos, 0 gosto das 

viu_ .pasfiar entre as suas ruii:ias hls- do Brasil. · miUas Foi sepultado na sua ama 
toncas. .A diocese mais antiga de Tal ei·a O sa·o Paulo Coloi'i·aJ que · . 1 . • letras divinas e o culto a Noss11, Se-

i , da capela ~o. Co!egio da. Co~panh1a nhoi·a e a encantadora humildade, 
Portuga :• a que teve sob_ o seu baéulo Dom Bernardo contem,plava, a cava- de Jesus, Junt?. ~os pr1me1ros de- reconstituem-se na conscíencia pro
a propna cidade de Lisboa,_ 0 con- lo,' na tarde de oito de dezembro de graus do presb1teno, onde lhe per-1 fundamente cristã de Dom José de 
tou_ em 1> numero _dos seus dmgentes 1746, depois de atravessar as aguas maneceram os. restos mortais, cu!- Camargo Barros. o senso da orga
mais 1Im,tres. Ah pode_ ele conhe• vermelhas do Ipiranga, para dar tuados pelos fieis, du~ante quase dois nização, a austeridade 110 modo de 
cer de tna1s perto .ª vida, obras e entrada na cidade. Como vos hei de seculos, antes de serem trasladado~ Yiver, 0 interesse pela catedral de-
milagres desse ad_mtravel_ Frei Ba:· reconstituir esse acontecimento, sem para a cnpta da nova Catedral. finitiva .. tãn cordiais na pessoa de 
tolomeu dos Martu·es, cuJa biografia faltar muito gravemente com a ver- Nã f' d · v 
fora ~sc1,ta com a pena das aguias dade historica e o "Ceremoniale o exag~ro a irman o-o, Dom Dom Bernardo, reaparecem, dobra-
e a tmta1 elo ceu, pelo st.13:ve estihs- Episcoporum"? Tão logo comp Dom Bernard~ foi ~m servo de Deu_s. Um dos, na figura ascetica de Dom 
ta Frei l~mi; de Sousa. Ali _pode ele Bernardo chegou á rua Tabatin- dos mais antigos documentos que Duarte Leopoldo e Si!Ya, ainda tão 

ti d possuimos a respeito dele, lavra uma viva entre nós. o amor á sagrada 
grangear_ ª es ma os varoes seno guera, a primeira dignidade do ele- frase merecedora. de registro: era Eucaristia a devoção para com o 
satos pelos atos que praticou, e ro deu-lhe o crucifixo a beijar na "seminarlo de virtudes", Sua resi· santo sa~rificio da Missa, a pro
como_ dizt o citado ~~cumento! "ll1e' ponta 'de uma haste, enquanto os dencia, que em nada se parecia a pa- fundº vida interior e o conhecimen-
etermzar.un .º nome • Ali afmal_ o cantores entoavam O "Ecce Sacer- ~ 
vem desc:obnr El-Rel: em geral tao dos Màgnus", e 

O 
corteJ·o se movia lacio, segundo os mesmos docmnen- to do direito canonlco, patentes em 

d t a d d d d O t d tos, pela austeridade das alfaias, Dom Bernardo, reproduziram-se, 
is r- 1 0 os ver a eir s men os O na direção do centro da cidade. pela. regularidade do serviço e pelas ai·nda não há muito tempo, e1.11 Dom 

remo, m /1-S que,. uma vez pelo me- •rrotava na frente um grupo de ca-e rt d dl to devoções ai realizadas de cotio, "não José Gaspar de ,Afonseca e Silva. 
nos, ac 1

• ou quan ° }se ª. respei valeit·os, garridamente vestidos, se- tinha q~ie invejar aos mais reforma- que parece tei· copiado ainda ao 
do Cone ;;;o_ Bernardo: Se ~1vesse 1_ia gundo O costume da época, casacões 
sua . rel:lçao do_1s Nogue);ªs, nao de cor até os joelhos, meias de ca- dos claustro~". ~u:i, Excelencia ma- primeiro Bispo até a rapide!l da. 
queria I iela mais ninguem . . brestilho, grandes capas espanholas drugava, fazia diariamente duas ho· SU:l. passagem pelo solio episcopal. 

Em. lJraga, . Bernard~ _Rodngues e chapens de trcs ventos. Seguiam- ras d~ me~Uação, uma P:1ª manhã, Resta-nos o decimo quarto Arce-

vindo de todos os pontos da diocese, 
e tu.o religioso hoje como nos dias 
remotos de 17 45, quando enchia a 
Igreja da Mise1icordia, - catedral 
provisoria do seculo XVIII. Poc is
so. aqui se enconti;am os represen
tantes das ordens religiosas e do 
clero secular, tão cheios de fé como 
os que acompanharam Dom Ber
.nardo na sua entrada triunfal. Por 
isso aqui se vêm, nas estalas, reves
tidos de mu1·ça carmezim, os mem
bros do Cabido, sucessores daqueles 
outros que inauguraram suas fun
ções liturg'icas, duas centurias atrás. 
Por isso tambem se acham, nos seus 
postos de honra, os representantes 
do Governo Estadual e seus eminen
tes auxiliares, epigonos do capitão
general, ouvidor, almotaceis e ve
readores de outrora, que tamanho 
prestigio deram aos primeiros atos 
de Dom Be1·nardo na sede episcopal 
de São Paulo. Por isso aqui vemos, 
no presbiterio, revestidos dos seus 
manteletes violaceos, alguns dos 
Exmos. e Revmos. Bispos da Provill• 
eia, que lembram, a seu modo, os 
dois unicos bispados exi!tentes ou
trora no Brasil, o de s.. Salvador 
da Bahia e o de S. · Sebastião do 
Rio de Janeiro, hoje trocados nesses 
cento e cinco territo.rios a perfaz.e
rem a mais vasta organização 
eclesiastica da America do Sul. 

e ú1Jico Pilho, mais ao Santo Es
pirito Paraclito: "Patrem imensae 
magestatis, Ven.erandum tuurn ve
rum et unicum-. .f•füutn, :sanctum 
quoque Paraclitum Spiritum ", Do 
joelhos sobre c:;te :.<0lo sagrado, exo-
1·emos, p~Jo sangue de Crlsw der
ramado no Golgota, que Deus nos 
outorgue a todos uma parcela da. 
sua gloria, que Deus tome em su~ 
mãos os àestinos do nosso país nes
te momento tão grave da sua histo
ria. que Deus salve a nossa geração 
e as gerações dos nossos herdeiros 
- "Salvum fac populum tuum Do• 
mine, et benedic hereditatt tuae'' -
a fim de que .o Brasil tenha, no 
conserto das mais nacionalidades, o 
posto que lhe compete pela sua la
boriosidade, pelos suà's tradições de 
bravura, pelos seus foros de civi
lização, pelo seu amor da liberdade 
e pelo seu profundo sentill1c1lto re
ligioso: "Et rége mos et extolle il• 
los usque in aeternum". 

Tendo mostrado nosso agradeci
mento pelos beneficias concedidos a, 
nossa diocese no tempo passado, po
demos agora encarar ccnfiada.men te 
o futuro: "Per singulos dies bcne
dicimus te, et Iaudamus nomeu 
tuµm in ·sa0cu11:1rn, et in saecul11m. 
saeculi'.'. Certo, ainda ribombam 
canhões do outro lado do Atlantlc1>, 
ainda explodem bombas de mela to

. nelada, ainda a terra se encharca 
Tanjam, pois, os bronzes no mais de sangue, ainda cidades inteiras se 

alto das torres. Soe, o orgão, papa reduzem a escombros fum~gantes, 
dos instrumentos musicais. Acendam alnda os ares e os mares estão cheio 
nos altares todas as luminai·ias. Er- de catastrofes e, 0 que é mais, ne~ 
rem pelo ar ambiente, azues e ai·o· grejam ainda no horizonte ameaças 
maticas, as espirais do incenso. Su- de eversões sociais mais ecumenicas. 
ba, degrau por degrau, ao seu trono Situações pavorosas são essB.s, para. 
de ouro, S. M. o rei da Eucaristia. as quais imploramos um pouco da 
E na sua presença divina., com a fé misericordía diYi11a: "Miserere nostri, 
bi-centenaria dos nossos antepassa- D O mi n e. misere r e nostrl "• 
dos, entoemos esse C',antico dos ho- Todavia, como. na tela de Gericault, 
mens agradecidos, o "Te Deum lau- nessa famosa "A balsa de Medusa", 
damus, te Dominum confitemur", ao par dos companl1eiros que resya• 
formulando nossos doxologias sono- 1am para O abismo. restam de pé 0'3 
ras, com o ·mesmo temor e tremor, sobreviventes do universal naufra4 
com qu~ os Serafins e Querubins, 110 gio: nós os que nos equilibramos na, 
relato de !saias, pronunciavam o ultill1a prancha da jangada, nós os 
"trisagion" eterno: "Sanctus, Sane- que nos abraçamos para resistir mais 
tus, Sanctus, Dominus Deus Sa· tempo á furia da tempestade, nós os 
baoth". Chamemos em nosso auxi- que agitamos farrapos das. nossas 
lio, ,já que somos tão poucos, o glo
rioso coro dos Apostolas, o louvavel 
numero dos profeta.s, o exercito <tos 
martires cristãos, e a toda a Igreja 
Catollca, difundida pelas cinco par
tes do mundo para, juntos, prestar
mos nosso culto de latria ao Pai de 
imensa majestade, ao S\JU venerando 

vestes na direção do navio de socar• 
ro, nós os que confiamos aos ventog 
rebelados os clamores das nossas an• 
gustias, nós os que temos a certeza. 
de não ser afinal confundidos nos 
arrojas da nossa esperança: "ln te, 
Domine, spe~avi, 11011 confundar in 
aeternmn". 

Não· desaniIDe ! 
Há pessoas que pensam que seus males são incuraveis, pot•• 

que, de fato nunca trataram-se devidamente. Em geral, as mo
lestias são de fundo sifilítico (impureza do sangue), e nada valem 
os tratamentos locais; assim passar pomadas em feridas, empin
gens e outras afecções da pele; fomentar-se. com balsamos para 
reumatismo, dores nos ossos e nos musculos; tomar comprimidos 
para dores no corpo e na cabeça; usar calmantes para insonia, 
falta de ar, palpitações, . é procurar alivio passageiro, deixando 
a enfermidade agravar-se. . . 

Seja prudente, procu1·e seu medico e ouça sun opinião sobre 
~s excelentes resultados .obtidos com o Depuradoi-•Tonico•Vegetal 

l!Mrgtco auxihar no tratamento da Sifilis, de agradavel sabor e 
inofensivo ao estomago, Usai hoje mesmo. 
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A CARIDADE DO SANTO PADRE BENE
FICIA MllHõES OE INOIVíOUOS 

Nogue1r,~ recebeu a n?ticia de que no os juizes de garnacha preta, os ao le, antat-se, outra sobre ª. noite, bispo, táo paulista pelas suas raízes 
fora. eleuto bispo de Sao Paulo, no procuradores, 0 escrivão da camarn antes de se entrega! ª merecido . re- mineiras. Dom Carlüs Carmelo de 
longmq,rio, e1'.orme e quase _ desco- e os almotacéi~, em trajo de perpe- pouso. ~odos os dias, º?m ammo Vasconcelos Mota, Tambem ele po
nhec1do Brasil. Desta vez nao pode tuana verde com manteus e punhos d~voto, izia, a Santa ~11ssa. -:- · ha- de lembrar o fundador dá diocese 
recus~l', par ser _mais sacrifici~ q~e de renda, g;andes sombrero:; de Se- bito que trazia '!esde SllllP_les ~ace~- por. alguns dos seus traços mais ca
honra, a nova_ dmcese, em terntono govia, e espadas de vestir. Vinham d?te, quand0 I1ªº · faltava aque.e racteristicos. Assim que pisou o so
quase de nusso_es, ia arrancar muita depois os conegos, com as suas in• pi~doso exerc!c .o, nem mesmo ~e lo bandeirante, quiz cta1· prova de 
lagrrma e mmto gemido abafado signias privilegiadas, que pela pd· dei1«1sse ~e haver esportula ou o~ri- afeto á. Mãe de Deus, estacionando, 
aos s~us cincoenta e dois. anos de mei.ra vez ostentavam ~m publico. gação. Ja en!enno,, reti.do ao leito, em longa prece, junto á Senhora 
canseiras apostohcas 110 remo_'. Seu Seguravam as varas do palio 03 ve- por que lhe nao falt,u;se aquele con- Aparecida, sob cujo manto azul 
pr!:lleiro ato, dep~1s de be9ar as readores da cidade, encabeçados pelo fo~to espmtua!, mandªva cele~rar cheio de estrelas, colocou o seu re
maos a el-re1 em smal de aqmesccn- ouvidot· e sob O dossel de damasco missa por i,,Igum dos seus capelaes, dil e o seu 1·ebanho. Desde a prl
cia, foi escrever ao capitão-general sempre' a cavalo, ingressava a su~ ao qual entrega_va O eSUpend10 de melra reunião do clero, mostrou, ce
da. "comarca" de São Paulo, Dom cidade episcopal O muito digno se- um - cruzado, Tmha uma tema, de· mo ele proprio o disse, ser o seu co
Lutz d~ Mascarenhas, num gesto de nhor Dom Bernardo Rodrigues No- voçao para com Nossa Sen1;1ora, ~ ração menos severo do que a sua 
sllllpatia _e bemquerença para ~om .º guelra. Por detrás das gelosias, que em louvor dela, 11ª companhia _dos fisionomia, fazendo questão de co
~o'.1'-em Ju11.to do qual ~evena d1- tão raro se descerraYam, espiavam famulos, conforme cost~D:e patna~- nI1ecer de perto, um por um, só por 
ngir uma parte dos destmos paulo- as sinhás de outrora vestidas com cal de outros tempos, rec!tava coti- só, de irmão para irmão, a cada um 
politatws. Passou ~m se!l'uida 11: dis- "roupeta. de calafuta, 'ou vasquinhas dianarnente O ros_ano. Nao se con- dos seus cooperadores. Logo aos pri
por sobre as providencias a serem com sala de veludo roxo ornada de tentaudo com· ;isso, aconselh_ava meiros contactos com o peva, evl
tomadas, em São_ Pau)o, afim_ de que passamanes". No ar ;dormentado ameude aos seus diocesanos J?Orfias- denciou-se que ele seria um amigo 
tivesse urna res1dencia prov1soria e da tarde, sob O calor forte de de- sem no culto da, Santa Mae . de de todos, uma autoridade sem fu· 
se aprestasse a igreJa que servma de zembro estouravam os morteiros, I:eus, ?0nhor seguro de prede_5tma- mos de aristocracia, tim organlza
.catcdi!al, enquanto a definitiva es- ouvian{-se as antífonas, os hinos e çao. Nao esquecia os seus fa.mlliares dor do laicato catollco, um fautor 
tivesoo em obras. Lançou outros dis- os l'csponsorios do ceremonial, en- e maxime seus escravoo, aos qmns das obras de al;sistencia social por 
i;iosltl\vos a respeito das congruas, quanto os sinos de São Bento, do tratava humanamente, COJ?l especial todo o vasto terrltorio sujeito a, sua 
p1:ebmdas do Cabido, e' organizaçáo carmo de São Francisco e de São cui~ad~ p~as suas d necessidades /s~ jurisdiçáo. Deus o conserve !onga
paro~ial. Consultou o Vaticano no Pedro 'da Pedra de São Paulo en- P!r1 ua s: onscio __ e que,? cns ia,.. mente no sollo, para nos compensar 
conce.<rnente aos religiosos que ViYiam travam doudamente a repicar. · o msnto nao t rell_giao de Epicuro, to- do pouco tempo vivido por Dom Jo
fora_ dos respectivos conventos, cor:- novo bispo desceu á porta da Mlse• da8 as sextz.s-fetras do ano, e taro~ sé. FaYoreça.-o Deus com graças 
trarl';lndo destarte as ordens mais ricordia onde devidamente incens&• bem nas segundas e quartas da _qua- de escol para concluir a catedral, (NC) ' - Muitos milhões de pes
elemientares da. vi_da eclesiástic_a. Re- do, asp;rgiu com agua lustral o seu resma, flag_elava as cos~as, at~, .º completar o Seminarlo, instaurar, soas no mundo inteiro, já foram be
quert:u â corte diversos alvaras, de rebanllo, antes de. ir rezar devota- sangu~: recitand0 ª oraçao do Mi~ dirigir e consolidai· a, futura Um.ver- neficiadas pelos serviços de auxilias 
que teria necessidade no desempe- mente com as mãos apoiadas no fal- serere • sidade Catolica, que hoje mesmo aca- de guerra. que presta a Santa Sé: as
nho do seu alto cargo. E por fim, distaria; e logo que O cabido cantou Lição mais comoYente ainda dava bou de ser lançada oficialmente por sim consta em urna informação ge
apa.relha.das todas as coisas, sagra- as vesperas solenei; da. Imaculada, aos seus diocesanos com a Pratica s. Excia. Revma., em reunião com ral sobre o trabalho realizado até 
do bispo de S. Paulo pela~ mãos do para coroar aquela data, ele pi:o- da caridade e espirita de pobreza. os Sufraganeos da Provincia. So- hoje, que acaba de dar a conhecer 
Cardeal Patriarca de LtSboa, to- nunciou perante todos, com voz "Tudo o que tinha", diz o menciona- bretudo. conceda-lhe Deus colabora- em Washington o Exmo. Revmo. 
mon o navio para o Brasl!. comovida e douto acento, 0 seu pri- do documento, "lhe parcela pouco dores eficientes no fomento das Mons. Amleto Giovanni Clcognani, 

~rtando ao Rio de Janeiro, três meiro sermão, Mas o sermão de para despender com os pobres". Da- obras de assistimcla social, tão ne- delegado Apostolico nos Estados 
meses depois de haver delx_ado as maior importancia. e mais longo e Ya avultadas esmolas e, para nâo cessarias em todos os tempos, mas, Unidos. A informação procede de 
aguas do Tejo, o seu primeiro ato proveitoso haveria de ser o que co- constranger os mais necessitados, en- de modo mais urgente, imprescindi- uma. comunicação do Secretario de 
foi retirar-se para o Coleg!o da meçasse a pregar nos dias seguintes, ·carregàva delas o s.eu secl'etario yeis hoje, nesta epoca de desman- Estado em funções de Sua smitida
Companhia de Jesus, não tanto para por meio das suas atividades epis- particular e o cura da Sé. Na sua tela social, de tão grandes miserias de o Papa Pio XII. 

mações, varios países pediram e seu 
auxilio. 

COMISSÃO DE AUXILIOS 
A Comissão de Aux!l1os, da Santa. 

Sj, incumbiu-se de distribuir auxi• 
lms materiais aos prlsloneil·os de 
guerra nos campos do Canadá, In• 
glaterra, Egito, Africa Oriental, 
Africa do Sul, India, Iram, Italia, 
Africa do Norte, Rumanla, Htlllgr!a., 
França, Suissa, Belgica, Holanda, 
Finlandia, Alemanha, 'I'urquia, Es• 
loval]uia, Croacla., Japão, · Brasil, 
Pern, Malta, Bulgaria, Grecía, Siri~ 
e China. descansar ~a viagem, como para., em copals, dignamente exercidas, e casa havia sempre mesa posta pa- ·nas classes menos favorecidas da ·"Seria impossível enumerar aqui 

dialogo intimo com Deus, alcançar mais ainda pelo exemplo da sua ra dar de comer a pessoas sem re- fortuna, e de tamanhas tratedias in- toda8 as obras de caridade e bene· 
mais adequado conhecimento da vida, tão elevada, tão santa mesmo, cursos e, por conta da sua despen- ternacionals, ficencia que até hoje se tenham 
missão que estava para encetar. e infelizmente tão cedo interrompi- sa, mensalmente fornecia oitenta Eis aqui, Senhores, como 05 nos- empreendido, diz a comunicação. 
Man.d.ou depois tomar posse do bis- da pela morte. refeições ordinarias, o que, dada a sos catorze Bispcs reproduziram os Convem, entretanto, enumerar as 
pa,do por seu procurador o Pe. Dr, AS LIÇÕES escassez. da congrua, era de fato traços fisionomicos do primeiro, e diversas organizações fundadas pe-
Manoel José Vaz. Escreveu diversas Finda a semana de cortezlas, tão cOllsideravel. !>om Bernar~o veio como formaram entre si, apesar das la expressa intervenção do Santo 
pastora.is, uma em latim para o ele- de praxe nos tempos coloniais, co- encontrar em ,Sao Paulo mm~a mi- caracteristicas peculiares a cada um, Padre e que logo engendraram tan
ro, outra em portugues para o povo, meçou Dom Bernardo a tarefa de I seria, ao lado de alguma . riquez~, uma só familia, tal qual se descen• tas outras empresas benfazejas. 
e outras ainda destinadas a serem organizar a diocese, cercear abusos; multo ~3:rrapo e molambo Junto as dessem fisicamente do mesmo tron- A Secretaria de lnfo1mações du
lldas em Santa Catarina, Laguna, promover O culto, manter a disci• bo~bazmas e velu~os, ,~e que se co genealog!co. Eis aí O motiYo pelo rante os anos de 1939 a 1944, trans
Rio Grande de São Pedro e plina onde ~e introduzira a desidia e traJavam nossas a.vos. Nao podendo qual a data de 22 de abl'il de 1745 mitiu 5.500.725. 
Colonia do Sacramento. Anali- incentivar a espiritualidade onde se acudir aos pobres com as saragoças nos enche de legitima ufa,nia. Eis ai A rádio da cidade do Vaticano 
sou, um por um, afim de arrastara a. tibie2.a. Mandou carta.s e droguetes da praça, teve ª auda- porque nos congregamos, a esta hora empregou nestas transmissões 8.166 
conhece-los á, propria, os limites da ás varias freguezlas, admoestando eia. de fazer ª J'.ortugal 1;nco~endas noturna, sob a arcaria austera des-1 horas de Irradiação. 
diocese. Mas aquilo a que dedicou ou acoroçoando os respectivos paro- de baetas e sarJas, que mfeli2.men• ta Igreja, que· faz as vezes da Sé. Tão logo foram organizados os 
com mais timbre, foi confabular, cos, . conforme o menor ou maior te só chegaram após :1- morte dele. Por isso enti-a pelas nayes o povo, serviços desta Secretaria de Infor
mano a mano, com um s_acerdote zelo de cada um deles JlO serviço di· Pastor verdadeiro, nao tosq_mava 
paulista, digno antecessor de tantos vino, convocou os vigários para. ovelh_as. l?Je Frei Bartolomeu dos 

1 
...... 

outros que ilustram o clel'D desta uma reunião, em que se entenderam Mart1res, santo Arcebispo de Bra-
diocc.'le; o mesmo que, auxlliado pelo a respeito dos negocios litigloijos das g~, conta Frei Luiz de Souza, que 
Pe. Calheiros, erguera a igreja de paroquias, Dividiu racio11almeJ1te es- nao trepidou e:11 dar aos pob:es tu: 

LEIA!r . .,.. 

REPATRIADOS 
Apesar das dificuldades de . trans• 

portes, a Comissão de Repatrlaqo:;J 
conseg1tiu fazer com qu 52 -230 re• 
fug!ados de guerra regressassem :li, 
seus lares. 

A Santa. Sé forneceu nesse periO• 
do 1.310.000 doiares, para as as• 
soclações beneficentes, que abrigam 
90 .000 pessoa'S. 

Tambem sã.o dignas de menção, 
outras obras pontlf!cias que depen• 
dem diretamente da santa Sé, co• 
mo o "Circtüo de São Pedro" que 
mantem cozinhas e distribui róu• 
pas aos habitantes de Roma, 

( 

São Pedro, nesta capital; o mesmo tas ultimas, procurando acabar com do quanto tmhà no pal13:c10, ate 
que missionara g1·andes porções de as confusões de limites. Ordenou o mesmo o panos dos reposteiros. Do 
territorio no sul do Brasil; o mesmo tombamento dos bens eciesiasticos, nosso Bemard? se pode_ contar ou
que fundara o Seminario da Lapa dantes incertos e destituldos de tro tanto, O BISJ?O de Sao Pa~o! a 
no Rio de Janeiro e, nessa cidade, tundamento ju1·idico, á,. merce da ei-:emplo do O~v1dor e d? _Cap1tao
dotara. as esquinas das melhores i-apinagem alienigena. Defendeu os general, possu1a uma llte1ra pai-a 
ruas com nichos da santlss_!ma Vil'- direitos de São Paulo na quest!to se locomover pelçs seus vastos do
gem, perante os quais, ainda no das lindes com Minas, Traçou os minios. Um dia, eJ:\tretanto, Dom 
tempo de Dom João VI, nas noites Estatutos para O Recolhimento de B_ernardo _mandou a um dos seus ser
de maio, vinha rezar o povo cario- santa Teresa, que ~e erguia então vidores fizesse as contas para sa
ca. Chamava-se Pe. Angelo de Si- nas proxillll,dades do carmo. Tomou ber a quanto montavam as despesas 
queira, e era natural da cidade de a peito a continuação das obras da com o veiculo, e verificada.s estas, 
São Paulo, bem que alguns aflr- matriz, que um dia seria catedral. deu ordens para vender a parelha 
mem ser filho de Parnaiba. Com Determinou O reerguimento da de besta.5, encostar a um canto a 
este santo m!sslonario, praticou Dom igreja de Santo Antonio, então calda co:1-fortavel cadeirinha coberta, «:!Is• 
Bernardo por todo o mes de agosto em ruínas - e ainda hoje erecta, tnbuindo pela. pobreza local a un
e meados de novembro de 1746. De• depois de varias reformas, na atual po1'tancia ~orrespondento aos gastos 
pois tomou o galeão para santos, Praça do Patbarca. Estudou o pro• da conduçao. 

«Novos Esplendores de Fátima» 

onde se deteve algum tempo para blema. das éapelas rurais, destinadas Na verdade o prhneil·o Bisµo . de 
nomear o Cabido e providenciar so- a favorecer o povo dos lugares afas- São Paulo merecia o qualificativo 
bre os Vigarlos de cada paroquia. tados do perímetro urbano. Enfim .de santo, bem que nunca se houvesse 
Então, a cavalo, subiu aquela Serra procurou. por todos os meios ao seu tratado do processo canonico da sua 
do Mar, cujas asperezas e perigos alcance, dar á -diocese, éiuc então beatificação. Pelo zell> na cas! de 
ta.manhas queixas a.rrancara, em levantava as suas paredes mestras. Deus, pela energia no combate aos 
anos anterióres, ao pacifico padre- o travejamento necessario para te- abusos, pela humildade na conslde
mestre Simão de Vasconcelos, e aln· slstlr á cobertura dos seculos. Teve r9,ção dos proprlos merltos, pelo es
da hoje provoca tão fortes emo- t.ambem CJue sofrer, pMti> de oração, pelas demonstra
ções nos turistas que a galgam Como a todos os superiores ener- ções do vida Interior, pelas provas 
acomodados nas suas confortavels glcos e operosos, não lhe faltaram a$ de recolhimento, pelos habites de 
limousines de luxo. prlmlliras oposições, das qua.1s falam i:,enitencia, pela devoção ao santo sa-

A oito de dezembro, Dom Ber- a custo e a medo os documentos an- crificio da Missa, pelo culto de Nos
nardo estava á vista da nossa clda- tlgos. Na sua modesta casa da rua sa Senhora, pelo desprendimento dos 
de. Não sei se vos poderei dizer do ouvidor, quancto os ceus se en• bens terrenos t? pela caridade para 
como era São Paulo, já. que os do- cl1!am da garoa vespertina, âs horas com os · pobres. ele mostrou-se em 
cumeutos da epoca são tão mudos. em que a Igreja de São l"rancisoo t.110~ um sel'vn n~ JGsus Cristo, um 
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Aparições Revelações .. Milagres 
por Pe. Valentim Armas, C. M. F. 

Um volume ie perfo ile 500 páginas profusamente ilustrado. 
O livro mais recente e mais cS>mpleto sôbre os maravilhosos 

e empolgantes sucessos de Fátima. 

A' venda nas boas Livrarias - Preço Cr$ 15,00 

A nossa. "Ut'bs" 1,1ão passava. então tocava a Trindades. e começavam a preclaro cont,iuuador dos apostolos.1 
® ~ lt...11ftru! m~ py Dl..J.11!1.:$ ~ri· !).cencl.er-se, ~a cldª'ct~. 1/,S lamplirl- Não admira, pois, que até_ o insµs• ----------...---.•l!lliíil"ii•~·---.. -,..· 11-,.;· -.-i'iiaii·-.····-íii··111·-.. .,..,..,._..., __ !'"la ________ ~ 



L~GlONARlO 

EVANGELHO fl OftllEGIO COftDIN\t\ftlA~IO 
PENSA)!ENTO FINAL: ~OSSA 

SENHORA, IDEAL SUBLIME DE 
BELEZA: "Quando! o Verbo quis 
se 011carnar e nascer de um.a mu- Nota.s Missi_onárias 

O PARACLITO P. Valentim A. de Maria, C. M. F. 
~-::tu!:n;::i/~1:al~\~~~:s ~ºe~~:ita~ l1At\TIJ1~S FR.u,cisç.p:os 1'0 1 eia O se;; ninte: A sente pobre ilo 

' uma jovem na gmça da sua virgin· J.~PÃO campo e tambem da cidade fa~, 
dade. Depois que a esta graça veiu sua~ Yc.ste~ da casca d<, an ores, <i, 

.. 

<iUARTO DOJUXGO DEPOIS DA PASCO.\ 

(S. João, 16, 5-14) 

Através deste Florilcgio, ·folga• 
,nos em apresentar aos nossos bon
dosos leitores uma preciosa coleta·· 
nea de trechos cuidadosamente sele
cionados, respigados nalguns dos 
seus célebres discursos e alocuções. 
onde refulge e~ todo o seu esplen· 
dor o pensamento de Sua Sr.ntidade 
sob1·e a · ,woção marial - uma mi
mosa corbelha do trescalantes flo
res que. aqui vão repartidas, por to
dos os dias do Mr.s elas fi'/orcs. con
sagrado ·á Rainha das flores, Mãe 
de Deus e .Mãe dos Homens. 

:\"aquele tem110. dis~e .Je!lu, nos di8eipq)os: ºVou ,\.quefe que 
"'•e en,·iou. e uenhu1u t1~ ,·61i1 nte pcrgun,o - Pura onde "·nis~ -
31:t.s porque ,·os di,n11e es'tati t!OUHas a triate.za encheu OM ,·oeaos coi-a
,,_..õ-c8. ~lab eu vo~ <ligo a 't·crdade: é convenie11te pura ,·t• que eu vfq 
pois ,,uc se cu níío fôr. o P~raclito uüo virá a T6:.; se, uorcm. cu tor 
cu· ,·o-lo cn,,tnrei. E quRndo Ele Yier. cnnyr.ncerá o ,nnndo_ de 11e .. 
•·ndo~ justitn e jnizo. De pecado,, porque não nercditarctn em ntini; 
de Justl\"a, norquc \·nu ao Pai e .f(t 11ílo me ,..ei-eis1 de jnizo, port1ue o 
11rincipc de~te u111udo .1a C!itá julg-tttlo. Te;_J,o, ahul~ 1;11uitnM c~,u .. 
:"'8:if nura ,·os flizcr, n1ns niio 1,odt'i.H agol"a emportnr. Quaodo, 1wr.-.n1, 
,~i.er ntJuelr EM\lirito ele ,·rrdnde, Ele vo11 eusinel'á todd_ n ,·et-dntl~ •. 
Pois, nfio fn.lnrik de 111i ntcsmofi 1nn,r, tti~ tudo q.unnto 01.n·~r f11lnrii ,e 

,•or,s nnunciarlt .c.'OUsns qu.c ltiio de ,·ir. Ele m.e há de clai c,a-rifknl", 
vorque do que ê »1~11, e TOM anun eiaráH. 

I -, OS DOJS r'AROIS DA VI
DA - "Na temerosa caminhada pe· 
là vida, necessitamos de dois farois 1 

de duas estrelas: Jesus Cristo, á di
, Yina estrela - "EGO SU)f RADIX 
1-:T GENUS DAVID, STELLA 

CO'.IIENTARIO SPLENDIDA ET MATUTINA" 

··o Divino Espirito Santo não so-
111ente habita na Igreja e em cada 
u1n dos justos como en1 u111 Tem. 
1,10 seu, mas at permanece como 
principio de coesão, de movimento 
e, éle vida. Ele não age cm nós co. 
1110 uma causa. que so encontra fo
ra de nós; n1as, urn.~-é!e tão intima
mente á nossa atividade interior. 
Que nosso ato é dele, e sua a~ü.o 
é nossa. Vivemos por seu influxo. 
sornas movido~ por Ele". Com e$
sa.s palavras e.xpõe o Revmo. Pe. 
Prat a atividade do Dh·ino Flsplrl
to Santo na Igreja e na alma dos 
flels. J~ 1 destn atividad~ sobre.na. 
tura1 <JUC se ocupa o Divtno !\f~s
tre neste trecho do seu sermão 
a1Jós a última <"<'in. E' habita nõo 
dentro de nós, no seio da Igreja 
que o Divino Espirif;o SantC'l tnichi 
os fiei:::: e1n toda a verda<l.e. ê dá. o· 
te,:>tamcnto (le Jesus Cristo. 

A a~ão misteriosa· do lllspirlto 
Santo ua Jgreja te1n varias mani .. 
fr·st:tf'ÕP.S. Uma ('}();]as. ~ certamen
te da-i=i m:1.is imr,ortantê_S, é o 11 ~en.
su~ Christi". a comunhão ele pen"." 
~a,n1ento e espirito com a Santa Sé 
Ele ~ria. no fie) qne docilmente se 
õoixa. levar- por suas divinas ins
piracões. Não ê mister que o ln. 
dividuo tenhé.) largos conhecini'-'n
Cns de Sngrada 'feo-logfa. ou pro. 
fondos estudos c]e Sagrada Escri
tura. nu gra.nd~ vigor rlialêtico 
.fl~ra que ne-l e se patenteie ~ a~ão 
do Espirito Sa.nto. NC'S1('. ponto o 
cn1e vale é a pureza do coraqã.o, e 
:\ retidão1da vontade. O muito es
tudo e a larga ciência podem atê 
pc-rtub::1 r e::i.ta ação desde que não 
,·t?nha1n a.cn1rw nhadas ela conveni'!" 
ente ht1mfJàade qne atrai os olhos 
complacentes do Senhor. 

1:;• af;~in1 qul;) as alma!:!' bons t<"n~ 
uma espocic de natthal e ecponta. 
lHlo dicet'rdmen to do verdadeiro es. 
1-drito de Jesus Cristo, e. sem que 
11i11guem as advirt::i. sr111 multa re .. 
flexão. por si n1~smn.s con10 que 
sentem, no ~rnhie11t.e em que v1-
Ví"-tn, as prlmcira~. 1nt1nffcst~çôee 
do c5pfrito 1na1igno. <{uando ain. 
da apenas ê perc.eptivel através 
elas muitfls camonflages de santt .. 
dade, austerlda<le e ciência sagra
da ~om quo se tnnnifcsta. ~;1 o Di
vino E-spir.ito Santo que anima a 
J ,:,reia nara dar testemunho da 
verdada contra o êrro e a 1.eres1a. 
<la ~fort.1.l contra o munda.nfsmo a a 
sensualidadé. E' o Es1>irtto lôanto 
C(ue glorifica a Je~ms Cr.jsto nos 
seus fieis servos. nos mein,oros de 
seu Con10 Mistico. assimilando-os 

(Apoj!alipse, XXII, 16) e Maria, 
"AVE, MA RIS STELLA"... Aos 
pés da Cruz, reYerbcra a estrela de 
Maria, Mãe do Crucificado· e Nossa 
Mlie, farei de misericordia, vida, do
çura e esperunç" nossa. 

ao seu espiri to não sO111ente peta 
l~~ nos Dogmas reve.la<los. e pela 
integridade da. Moral Catolica. mas 
atê nas menores manifestações de 
vida qqe se agrupam em to1·no do 
conhecimento e ela vontade. E' o 
"seus Christi ct Ecclesiae·· que O Diletissimos filhos, conservai sem-
E~pirito santo cria no!l fieis. pra fix.,s vossos olhares nesses dois 

:s: x x faroi~, nc~~as duas estrelas. 
Não se creia. por isso, qt ç cada No ~·ai-vem tempestuoso da vossa 

fiel gose ele infal.ibilidade doutri- peregriuaçiio e jon,ada terrena, vol
naria. Em conjunto n1oral, eles tni-vos para Jcsu::; e }iaria C0ln os 
nilo podem errar·; Individualmente, olhos da fé que subjuga o mundo.·· 
porem, podem vil' a falhar. Por is- Por ventura não são Jesus e Ma, 
$O. é preciso estarmos Yigilantes ria os dois amo1·es sublimes dó po
contra·· os erros que queiram in-. vo cristão? 
trodnzir.sê na Igreja. pois não de- Os novos Adão e E,·a que a ar
VAmos confiar exclqsivamente· na vore 4a Cruz conjugou na dor e 
aGão in,·lsi~el <tº Espírito _santo. no afeto t>ara a reparação da culpa 
Se a~ h~r-es1as tem contrlbtndo pa. dos nossos progenitores do Eden '! 
ra el.uc1dar pontos de doutrina, e Jesus é a fonte; Maria O c:.nal da 
conJirmav na tê os hol\:l. elas não ! graça, que regenera para a · vida 
éleixam de ser um . mal. C~mo ! espiritual e para a conquista da pa· 
aco_nteceu por exemplo. oom .º Nes~ ! tria celeste". (Alocução do Santo 
t_or1anfsn.10.. Se stu aparec11n~~t l Padre ao.:; peregrinos genoveses -
demonstrou a aQilo do . Esp1r1t_o 2 de Abril de 19-10). 
Santo no oovo Que recusou a novi-
dade mostrou tamhP-m a dolorosa 2 - ;,; INISTRA ~J DISPENSEI
fraqueza humana. 1>ois n,,n,· todos RA GE~EflOSA DA GRAÇA: -
se def,:-aran, ~ttiar pelo Esl:,irito da "~-faria que reina TIÓs Céus,· - h..u
vercja.de. Uuit<>s preferiram se- nile ed alta piú che creatu,·a, a 
guir seus desejos e suas vontades, quem Deus confiou, junto a seu 
contristando o Espirlto Santo que tl'ono, a custodia dos tesouros da 
neles habita v,1. sua graça multiforme, é tambem mi· 

Nossa confiança.. pois, não seja. nistra e generosa dispenseira, que 
inerte, ma~ viva e sobremodo atl. nào. distingue os palacios senhoris e 
,•a. Somos responsaveis por n6s e principescos, do~ humildes tugurios" . 
pelas almas ele nossos irmãos. ( Da alocução de Pio XII cn, pere-

PORQUE . Cf RTOS CATóllCUS NÃO 

CUMPREM D · .PRECEITO PASCAL 
1. "l:!,U NAO CUMPRO O PRE

<:JiT'fO PASCAL MAS SOU BOM 
CA'rGLIC(' ASSIM MESMO 

Qu~m é verdadeiramente l1.ome111. 
ele b~m deve manifestá-lo nntes qe 
tudo en, relaç~o a Deus. Pretendeis 
4

' não fazer ,nw.l a ninuuem,11 o vio ... 
laes o !.o, o 2.o, o 3.o, r11andam~ntos 
q11e ordenam amar e respeitar li 
Deus?! 

Desprezais os direitos divinos en
quanto fulano despreza os do prô
><imo- .. Quem será mais culpado! ... 

3. "A PASCOA, A !IITSSA, O 
DOMI:--Go..' .. ISSO :\'ADA J\lE DIZ 
E 111UfTO :1-IE!'<OS 1\lE AGRADA!" 

:Mas. meu caro amigo, a rengiào 

A devoção a No:isa Se
nhora através da palavra 
do Santo Padre Pio XII 
.,..... Sua Santidade, ~tor 
eximi~ das glóri•s de 

... Maria -

grinos genoYeses em 21 de Abril de 
1940). 

3 CONSOLA D O R A D OS 
AFLITOS E DESAMPA~ADOS 
"Se nutr.e predileções, se1·á sempre 
para os pohres e miser;,veis, para 
os enfermos e infelizes, para as al· 
mas que, neste vale do lag1•imas der• 
raroam tambem as suas; almas a 
quem ahate a desventura, a quem 
humilha a culpa e o remorso, para 
quem a oração é conforto, a quem o 
arrependimento regenera e a graça 
torna filhos de }faria, imagens de 
seu divino Filho". ( Da Alocução 
d~.· s. Santidade l'i9 XII aQs Pere
grinos de Nápoles). 

4 - TODAS AS raJRAÇõES ME 
PROCLAMARÃO BEM-AVENTURA· 
DA: - "Se na s1:a humild,ade de 
sena <lo Senhor, as gerações ·toda~ 
a -festejç1ríío e hão de. chamar Bem· 
.:wenturada, tambem o clamor <la 
nossa idade se ha de juntar aos 
cantieos do p(l,ssado e hinos do por
,·i r, e ha de c:rnltar Clll Maria, o 
Cornção· da :!1-!ãe, sublimado no ce· 
lesti,il Menino que Ela sustenta nos 
braços e ao peito estreita, delicia~ 

·do · seu Coração e do universo intei
ro. De seu ósculo mutuo brota a 
flama do amor que a torna Mãe de 
niiscricordia e de clemente magnani
midade para com todos os filhos de 
Adão". (Alocução de· Pio XII dos 
peregrinos de Nápoles). 

5 - RAINHA, SOBER. NA E 
CELESTE RESTAURADORA: "Ela, 
a · soberana augusta da Igreja mi
litante, padecente e triunfante; 
Ela, a Rain.ha de todos os S_antos; 
a Mestra de todas as virtudes, do 
amor, dq temor, da ciencia e (\a 
sant.a esperança, Por Ela se iniciou 
a no\'a era da humanidade que ·vi
,:üica e faa abrirem 110 jardim da 
Igreja, li.rios, violetas, corolas de 
suaves e preciosos perfumes. (Alo
cução de Pio XII aos pere::·foos de 
Genova). 

6 ...,, A DIVINA PASTORA: 
"Acima de Pedro,· Viga rio de Cris-. 
to na terra, a ''J de Jesus Scnl1or 
Nosso, tem de comum cwu São Pe· 
dro, de modo· tão particu_lar, um1Jo 
digi.idade, uma autoridade, um n1a
g: .terio Que a associa como, Rainh'I 
ao Coleiio Apostólico. A Ela. que 
amou a Cristo maí.s que Pedro, con
fiou · J es.us n.a pessoa de João· aos 
pés da Cru;:; redentora do mundo, 
corddros e o.velhas do seu reb,inho 
reunid.ó e disperso, · constituindoaa 
ti DIVINA PAS1'0RA, Mãe comum 
e universal dos crentes, assemelhano 

. do.-a a Pedro, Pae comum, univet· 
sal e terrestre Pastor de todos os 
crentes". ( pa Alocuç,~o de Sua_ Sa.n
ti!lade Pio X II aos Ge.nonses); 

7 .:... POSSUE AS CHAVES DO 
CORAÇÃO DE D~:us: "Se $ão 
Pedro tem as chaves do Céu, Ma• 

Que é um catolico? E' aquele, 
que sen.do batisado professa a . sua 
fé e obedece aos ensinamentos da 
Igreja, Ora, aqqeles q'ue não cum
p.rem o preceito pascal não proíes· 
sam a fé e não se submetem á 
Igreja. Logo não são yerdadeiros 
catolicos mas desertores, pagãos ou 
publicanos, E isso não é simples pa· 
lavra de q11e111 escre··~ este art.igo, 
nem nio,smo da Igreja: quem fala é 
Jesus Cristo no Evangelho: "Aque
le qqe nã~ ouve a lgrej a dern ser 
considera.do 001110 um pugiio e um 
p.ublicsno"·· 

n-lo ~ um simples prazer é um deve,· lo,!~~.;M:'/'lif"~" 
~ o dever nern s_atnpro é ag'radavcí ... 

2. "EU NÃO CUMPRO Ó PRECEI-
0 PASCAL MAS SOU HOMEM 
HONltADO E,NAO .F'A~:o MAL A 
NINGUEM'\ 

Ah! Sois justo ê bom para com o 
próximo? Tanto melhor! Mas para 
com Deus, pará 00111 Jesus Cristo? .•• 
Isso não co,ita? E no entanto é a 
primeira honradez, a probidade es· 
sencial e a \)ase ~aquel11 que jul· 
gaea possuir. 

QUADROS . APOLOGHICUS 

ás ver.es é até bastante · penoso, .. 
mas desde que é dever temos que!'-
cumpri-lo. 1 

4. "EU NAO CTJMPRO O PRf;. 
CEI'fO PASCAL, J\!AS N~;M POH 
lSSO SOU I'IOR DO Q.UE O SR. 
X. Ou A SENHORITA Z. Ql'E \"l• 
\'E~i NA IGREJA!" 

De aeot'do. . . de acordo. Mas se 
o Sr. X. ou a Srta. Z., seguissem o 
vosso exemplo seriam mil ,·ezes pio
res e teriam cada domingo wn pe
cado graYe a mais na rondencia, 
alem da hlta que é o preceito pas· 
cal omitido, APARELHOS· . . . .. . . ,, 

ria tem as chaves do Coração de 
Deus. Se Pedro liga e desliga, Ela 
prende e vincula com cadei:,s· do 
amor e desUga com a ai-te do per
dão. Se Pe.dro é guarda e ministro 
dá indulgencia, Maria é a magna· 
nima e Sabia tesoureira dos divinos 
favores e 

rzual, ,:uol ura~·i.,J, e a 1,ei 11.on 
rioorrc sua distanza vu,ol volar 
son~'aJi~ 

( Da Alocução de Pio XII aos pe· 
regl'i11os genoYeses) . 

juntar-se, por um milagre singular, l.. Cutia Gen~ralkia, da Ordem os memnon a.nclam quas'l nus. Ett 
a graça dii maternidad<i divina, Ela ,Fra·n.<:iacana co.mu.11.i<-Ôu. ·. qui, foram !já nr1.o t.eaho melas e as_ batlna8' 
surziu. com uma tão, suplime beleza, .. massacrados veios Japoneses três : apenas prestam. Ha '::'ª1~ de nrn. 
que artistas, poetas, e santos, ten• . Padres Franciscanos, hola_ndeses; ano (!Ue, não como pa~. A ! 11 e_: .. 
taram ardentemente, mas. semp,re R, .P. Prci "''"ll.$'i~.o va.n ·Dfjk, e R. /ª. se. sen_t.e t;il:rrtber~ acttu, nitts ~:~. 
em Yão, ret.ratar-Jhe a imagem: P. b"rci ~Iati"s Ccholber, da, :1.llssã:o -,·os mquwto.>is. 1'0_ moment~ fa~ 

Á Igreja e os 'Anjos a sau.dam v'r;nciscana de. Cha_nsf Merid!oi1al, .calor e ha outras coisa~. gra'> d~ 
com os nomes de Ra.inha e. à!â.e.; os e O R. P. J1'l'~L _At/xilio·. GuHk;~r. d~. bico, frutc«.s e arro: que sub~tnut.n-i, 
titulos com que a pieàa<)e. dos fiei~ ~lifisão da :so,:a, ('luiné, Todos . .o• :muito bem o ""'º· Os rec,urso~ 
Lhe: ·cingiu a :ro'nte. qual diadema missionai·los foi•a,n · interni,.clos acnha·ran,... " tr:a_halho é denla•. 
de mi1 fulgorcE &ão inumeros, Mas n·u1n ca,mpo cJe co;ni;er1tra.çã.:o c-m siado.' lG.stou s6 nu1n d.istri,to de; 
entre todos os noro, e titulos de _Shan,rai, A! falec.éu t~mbem O Vt- l.60 ·mlllrns de ,,o,nprimcnto por. ~O. 
g.loria ha · um que ·1he. é par.ticalar- i;-ario · A])os.tolico D. Fortuh5'-to de Jariura. Quandn se quer '"'~1-

mcnt2 caro e b_:.st:+ntc para design:,,-. Spruit. 0 antecessqr de s. 8xcia. tar todo este distrito em carreta; 
la: a Virgem. . . D. Odorko Timmer; venc_ra'""'' a,n- . a IH~ nu em. cadeira portatil. com-. 

. Possa esL.t. Virgem das Virgens, ciã.o de Sõ a.nos. falec"'u .no cami- preen<l<>rl!is a fadiga e o sofrin\cn
Maria, Rainha do San•issimo Rosa- nho patlJ. 0 campo <Íe c.onc~ntracão. to que. ee deve suportar. 
r.io, ser ,·osso modelo e a vossa for:. 

8 -,- SEU PODER SOBRE O CO·· 
RAÇÃO DE DEUS "Porpassa 
sobre mundo um vendaval tinto de 
fra e da cor da mo~to; na balança 
da sua justiça pesa Deus os poder.o
sos e as ?lações; mas a proteção e 
piedosa interces·são da Rainha da 
Paz e da miserieordia, poderão de 
tal modo pesar no Coração de 
Deus, que desvie o curso · dessa to1·· 
rente, c}issipe as nuYens, livre-nos 
dM preocupaçõe.s, transformando 
os corações dos homens, calmando 
os odios e rancores~ fazendo surgir. 
a au:ri>ra da paz". (Pio XH - Da 
alocução pontiíicia acima citada). 

· ça, durante to·da a .-qssa vida de 
io,ens clltolicas e especialmente nu 
Yossa C ruzad.a pela Pur~za". ( Da 
.\locução do Santo p, ·re Pio XII á 
Juventude Feminir.a da Ação Cato-

( Eco Sera.fico) 

ro.i::cos :u,1,s,~Jox_.ütr.o.s .~ME• 
RJCA.:\"08 

C\Iensagelro de Nossa. Senl,arli\l 
da S;,.lêtc) 

CARIDA.DE APOSTOtl('.,1,. 
. lica em 1~42). E' trfste reconhecer que a. .A.rne··-' 

riea do Xorte contribue só com Mon~. l\fcgan, S. V. D., escre,·l;j 
ô% do pesaoill qu,> tr"'balha, nas de Slm,iang: Se de. um lado. con 4 

mlssões c~tolicf(.s:. quer di:1,.er que ; tâ.mós co1n muitas_ 11.crd,3.s de n:ll~-.. 

9 - A HORA DO PODER DA 
MISERICORDIA DE MARIA: "A 
Maria se cleYa, juritamente com' o 
,~osso, o !\osso louvor e súplict, di~ 
letissímos filhos, nesta hora que á 
alegria se acrescenta a tristeza e 
o temor. E'· a hora do ))o<ler, da. 
mise:rico1·dia e da proteção <le Ma· 
ria, que, suave, . bela e esplendida, 
sabe com tudo sei· tambem terrivcil 
como exercito em ord<im de batalha 
(C:ant. 6, .3) e tem o nome da Se· 
nho,·a das Vitorias, como no-lo re
cordam Lepanto e Viena. 

A nossa esperanca e a nossa paz. 
estão em Mula. (Da Alocução de 
S. Santidade aos pe1·egrinos geno
veses - 21 de Abril de 184,0). 

10 - O PONTH'ICE DA PAZ EM 
PRECE A' RAINHA DA PAZ: "In. 
,,ocai, suplicai a :!\faria que proteja 
contra o mal ê confirme no bem. as 
crianças e'os jovens, esperanças .da 
Pat1·ia e da Igreja; guardo e/san· 
tifique as familias; ilumine ·e diri
ja os destinos dog povos; pres_erve 
de todo o sofrimento e males os 
vossos montes e colinas... Que pe
las vossas suplicas e dos ,·ossos fi
lhos, ajoelhados ao vosso lado, aos 
pés de Maria, e pelas Nossas, ás 
quais se unem as vossa$ e as de 
milhões do almas, Ela nos obtenha 
de _Deus, dominador dos ventos e 
tempestades dos oceanos, e.alm:1 pa
ra ~s tempestades dos al~nceados 
corações humanos, e, DET NOB.IS 
PACEM IN DIEEUS NOSTR.IS, 
Paz que cham~ e convide a luz e as 
tr..evas, os raios o as nuvens, o. céu 
é os ventos, a terra e os montes, 
os ri~s e o mar, a bendiz,er e a dar 
graças !\O Senhor, depois de p>Jssa· 
da a tor111entosa borrasca". (Da 
Alocuç~o de $, · Santidade Pio XII 
aos peregrinos genoveses). 

ANCETOS DE SUA SANTIDADE 
PIO xrr PELA PA,;I 

Sua Santidad.e o Papa Pio XII 
compoz em 1940 umJ opo1·tunissima 
e fervoro~a oração a N"(!Ssa · ~enhor~i 
para alcançar. de Deus a J.laz do 
mundo, concedendo a todos aqueles 
que piedosamente a recitarem, 300 
di"s de indulgencia. Dessa como.vente .· p'rece papal e:xtraimos 'os . se
guintes trechos que compõem o ter· 
ceiro terço deste Florilegio. 

11 - "Cheios de ilimitada con
fi_ança, dirigimo-nos a_ Vós, ó Vir· 
gem Santa, neste momento <>m que 
profunda agita9ão sacode o umver· 
so inteiro" - Pio XII. 

12 - "Suplicamo-\'os que nos ob
tenhais de vosso D.hino Filho Je
sus, a paz dos corações,· a conCor<lia 
e a fraternidade entre os povos, se
gundo anelam e ardentissimament~ 
desejam o Vigario de Nosso Se, 
nhor Jesus Cristo e toda a huma-. 
nidade". - Pio XII. · 

PORQUE LEON . DEGREUE 
FOI EXCOMUNGADO 

l} n1.n Te1,ortiu:r;c,u de lla_x ,Jo:td~n. 
co1're.•1>.oo.d.-nte de 8".!J.<'l!rlt da :x. e. 

Leon DegreHe; líder do grupo. 
belga conlleddo pelo nome de l;le
~ls_~,, toi o_xc_omung~~o. pelo E4mo. 
I-leY1110. Mons~ Andre àt1,l,rie Cha
rue, B{.spo- · clfl. Nam.1u::· e-.ü"a· inlor-
m.a.ção me foi confir-mada, por fun
ciOnar.ios que conhecer.a.Í-~Í t~dos os 
por:meno_i~es da :s,e.n tenf;a ·e -os 1no
tt,·o~ que a ·justificam. 

· só '.!.69.S -n1issiÓl'la:rh·)s · ( Pa,dres. Tr~ sionarios, <1cven1os constatar dci, 
riiãos, h·n1ãs)· sio nor-te.·_;.me.t·ica- --çmtro que ·o.s restantes Sacerdo•_ 
nos. Acrescen~n\io-.se-lhes ~.-1.H te'I. e li'rl'-iras tem felto neste pe.-i 
missior.íartos · qÚe · trabaJha.n1 nali · riodo a~ gu'!'.1·r:J. tã.o ~J"a.ndes bens;: 
proprlas mis.sõos dentro do p:,,!s t~- : nuais <\ti' hoje o g1·ande imperio cl~ 
nio~· o total de J.1S"1 mlssionarlos. · o,lent~ aln<l~. niio prcsencíR.ra. A 
Em ,·!sta das n.ecosujdadc& da,~ mís.- , ativi<I~<> m!ssionarla dirii;-lu-s<i 
stõés ê 

1 muito J·oueÔ. · ·_compn:ranà() · Prin1r,itrô1' à gigantese'.t R:alanc·h~ 

~luitos Sacor.(}otes de!St< Dioces.e, 
que iuclue u1nas -7;;0 Paroquias, 
ha via.111 .siço tratados ind.lgnamen• 
te e at~. aS'redido~, porctll:e so n(:!
s·av<:tlll a dar a Sa1)ta Comunhão a 
1nernbros ela 01~gani~a<::ão rexista. 
Os Sacerdotes _sofriam persegut0ijo 
física, n::ts 1J.1âos dos âdeptos d-e 
Degrclle, porque ofereciam mis
sas pelo descanso eterno dos tla
tr.iotas belgas e:x·ecutados pelos 
alemães. 

Por fim, Degrelle resolYOll pro
Vo(':ar o Cle.t~o, assistindo pessoal-: 
mente ã Santa Missa en1 Bouillon, 
cidade de sua residencia, Quando 
espen:n·a. receber a Santa- Conn~-: 
nhão, o Revmo. Pe. itfii;-nel Ponce-. 
lct, o\>e<lccendo ordens do seu Bis
po, o ornitiu ao. distribui-r. a San
tisshna Eucarlstla. Degrelle conti
nuou ajoelhado, e quando o Sacet'
<lote voltou a passar cleante dele. 
le,~antou-se ·e· prendeu-o. ante a:t 
gracles do· a'lta1·. O escandalo pu. 
bJico, que ca.usôu o pr"ccrHmento. 
de Degrelle obrigou o Bispo a, ex
comunga-lo. 

Em reprasalia, Tlegrelle prenl/eu 
como rcrd.n• a· varias pessoas de 
~ouillon e "para dar um exemv10·1 

mandou fuzilar três destacados ea, 
tollcos. As autoridades nazlstb.s 
não intervieram· A. perseguição 
('0ntra R Igreja nã.o r.ra menos ,·io
l•nta em c,utrr,s lugares ela Dló
ccse. Dos 10;, f,1c~.rdotes, aprisio
nac'los pP,lOS ale •ães, q~a,tro. foram 
ex.ccuu,dos e 33 deportr-i.dos-. Ha 
quatro ano.s naüil se sabe d4'stes 
uttin1os. rrodo:s os semfnarios fo .. 
r~m ('.ônFis.cados ·e sevs seminari.,. 
ta~ mo bili sados para trabalhar nas 
lnclustrias de g1.1cna o na constru
ção de fortlfkaGões. 

-Os almnães usaran1 da todos oi 
meios· pfu·a inlor-ceptar as .... P?,st_o. 
rais· do Ordinario. Intilnldaram-se 
os - im11rc-ss_ores, cheganqo-se ao. 
ponto de f.êc.har ~m muitos casog 
suas tipografias. Durante os ulti
mos tempo~ o Clero so1nente obte. 
,·e copias· ele docun1entos ecle~ia,s .. 
tlcos ·Impressos clandestinamente 
0111 n1imeografos. · · 

estes numeros com os do Canadll, dos fogH{<,>,c>s. (·tnnt<> assim que; 
nota1nos que. ~ste. pats, conta,n<lo p~los 1ne~dos de 1n:.;9, o gahine:lc dô 
en1· habitá.ntes: a.ne:n~-~ 1/õ. da po- estati~tka ·. <'.m ,Zf.1.rn.w~i 11óde da~ 
putac:ão· norte.-a.mer.tCana.. ~J).'t'h1. às a.s cstaçõe~ n')Jssíonnrias uní 
n,h;sões l--~ ,e.z,es. 111~is.·tntssJonario.s ·a'umento ele 920.9-70 'ca.tolicos); e.nl. 
éio que· ~ An1erka elo :Sorl~. s€guirla pro,·t(len~tou--se tan1.bcn1 ~ 

· (Catlú,1-ic, Mif.$-io~1s) , iuxiiio aos fr-ridos '? aos orfãos 

Fl\tJT()S O.\ 'G (;.ljlllR.A. 

O Vigar!o Apostol1co ô.e TscJ1un-
. ktng~ ?.ron's. J.011 tze.n. pôde. rtotict::n 
cm 1 ~H.2-: 'rrôs CJU:ar.tos de no~sa~ 
mobilias , são C.l!~Co1nbros ag·.ora. 
quand_o n~o ·1nteH.·anlonte ttudm:1.· 
dos. Ajunta-se. a isso grandes 
perdas ele 1nissiona.r.i<>3. Em 1:1:;~ 
haYia aqut. 30 n,'ts_sionar'ios e Frei~ 
ra~. mortos agor~ por um~ solda•. 
desc:a de5enfr.eada. p_or ta.rlrôes o.u 
outro11 guerrilheiros. r~ntreta,nto 
já for~m saerificaUas ll."1.8.ÍS ··outra:, 
30 ou dO ,·ititnàe. 

(ei~1 19311 .uns 20 milhões de fericJos 
j;l ha.,·iam rf':N'i)irlo os r1rimciro.~ 

'socorros na~ f:.,r111a('trts das Jlrei~ 
, ~as. enquanto uns 210.000 era ~co• 

(Katholiches iassionsjahuruuch 
der Sc!Í1,·<>i'6) 

lhido~ nos ho~-mitaisL. 

(Ai;cn,,!a. :'.lissiona1·ia. S. V, D.); 

A~ 1IISSõES :l"A A.FJl!CA. 

Em d•.:--z a110~. ::=t população ~atoa 
\ica· rio.s pat's<•g dt misr.ão aum(),n--i 

·tou einq11e11ta por cr-uto. Na. Afri• 
ca. ·h.,uve un'l aume~tO <1u11licaao· a 
no Ce1itro ~\frlcano, triplicado. Da 
1927 a 1.93? o.s eat.olicos dos pa\--, 
,.e~ cie n1issDcs rtcpen,lentes fia. 
Congrega~ão da. Propaganda atin• 
giram a. soma rle 21 nlilhões, aen.
do :,ntes de !927 sÓm~ntE> de H1 

SAS MISSõES DE ,S,\l>AGASCAR · n,ilhiies. 
O. R. P . .Pàuln Glronard, M. IS •• 

misstonar-iÔ em llía<1:,.gasca1·, auun- AGt;;'.'(_Çl.\ Ml~SJO'.'.ARJA s. Y. n. 

Em l\"ladag~s.ça,r 

OS 'EFEITOS: DA GUERRA NA MISSÃO 
OE NOSSA SENHORA DA SALETTE 

A Congregar:ãn <~o~ Mise.ionáf!ios Os _rê~~1rsl')s :1.rnhat·am. ••• o tra. 
c1 8 -s. S. da Sã.lêtte tem a SP,U ·car .. , balh~~ é den1nsiad 1

:, Estou só nu1:1 
go umu bc,,c parte da ilha ele ~ta •. dis~r,to de 160 milhas de compr1-
dagascar onde desde. o ano do l S89,. nH~nto por SQ de largura.. Qn&.n~o 
os ai1ostolos da Virgen1 ·~m· Pran- se que.r ,·tsita r torlo osto distrito 
tos ,-ão amafoando o cam])o do 1,a. cm _carreta. ,, pê ou em cadeira. 

_ganismo. portatil. Cotnprf'tndoreis a fadig·a. 
,\ o sofrhnen to que se devo supo1• ... 

Após a, gnerr.à c1.e 191"-1, o m!'.)vi... tar'''. 
mento mlssionarlo to1notJ tãó ra .. 
pldo <lesenYC?lvimento -no~ p~tses 
europ€:us (1ue esses ttilssio1_1arios 
pudet"..t.n'l estender n1ulto tnais __ $Ou 
c-;.cmpo de apostolado. O~ Mlsslo. 
na1•ioi!, gracas ao atpdllo da\, Pl>S
SO,LS piedo~as, I,;v-a,Jlc>n' '1. cabo lll',lc 
tas obr;1s importa.11tes. co,1~stru~ões. 
de i~rejas, capelas, tKsllos etc.· .. 

At11al1nente, r,or c(<11sa da. guer.1 
ra, se vem oprimidos, porque não 1 

chegam os artigos (fue se importa •. 
vam an lf~ ela i:-11erra. 1 

o estado atual t'la~ n1issões õe: 

l$tO nu1na sô carta. 7-ifas na~ ou. 
. tras· dirigidas ás pessoas partteula~ 
'res s~. nota a ansiedade do :.\Iisslo

n~·p·i o. µela !tua i1 issãor 

~ão no~ esquecan1os das 111l_ssõ~S 
ern .\iadªgasc~u·. A DiY~na, Provi~ 
d~n<·ia \·c-lara. p.or. estas ol;>ras he~_ 
~o·iúa$, por estes pionoiro~ abne~a"! 
do:s.' 

De nossa parte ajudemo-los co1t1 
nossas oraçQes., elevadas á Vlri:.e1:n 
em Pranto pa,-a que '.'l"- lntercecla 
junto a sen adora\'eJ Filho a favor, 
dos ·pobres de. :IIadagascar, 

. 
1 

SCJENTIFICAMENTE 

\ AS SUAS FERIDAS 
Acaba <le ser editada uma cole· 

cão de quadros apologeticos, pela 
lJn,ião de Propangadistas Catolkos, 
<le Pousu Alegr.,, :i\Iina:s. 

E, :;e o meu caro amigo fizes:;e co· 
1110 o Sr. X. ou a Srta. Z. teria 
um pecado gra\·e de menos na cons
ciencia e lucraria o grande proveito 
da comunhão pascal. 

paraCHAeCAFE 
n1odernos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacl,nals e uttangeirQs 

13 - "Ri,.inha da P:,z, em 011troa 
tempos di~iceis e infelizes, Vós so· 
correstes prodigiosamente o poYO 
cristão. Hoje tambem, fazei q11e 
,·osso Filho, ofendido por tantos_ pe
cados, todavia n.os olhe benigno e 
nos seja propicio". - Pfo XII. 

A Pastor.ai mais 11otavel da Hie
rarquia da Belgfoa fol subscrita em 
15 de março de 194.S. em prot~sto 
pela conflscaQão dos sinos elas 
igrejas c1ecretada. pelas autorida
des alemãs de ocupaqilo. Na Dloce
cese de N'amur fol·a.111 confiscadns 
centenas de ;lnos. Os ·sispos rle
nunciara1n o fato. eotno un1a prr>
fana.ção e flagrante -Vi olaçã,o da 
lei internacional. 

Xo"ssa sGn h oi-a · da · Sa1ette em ~f a- 1 

dagascar. TI()S ilustra ·u1na C?.rta· do 1 
R. P. Paulo Glrouard ~r: S. oi 
qual rliz entre outr.n:;; CQi&~s; " ..• 
.-\ n~u p~,,;~ô r1ê ~taõa.gas~ar , pelos 
inglese~ fez 0 se qua•~ f!C111 O per7 

bermos. Houve · fllgun~ 'dano~ a 
rnort~s: poretn tu4o e~tá tranquilo 

1 

: BOM LIVRO ,, 
: ÓTIMO AMIGd~ 

J 

; 
• Pomada te«Crtl\'0 Silo S.bo8tldo 
combate scienttlicomente toda • 
qµalquer aff&eeóo euioneo como 
.. ,arn: F erlda1 em geral. \Jleerm. 
Ch~ga1 an1igaa &.emas l::ry,lpela 
Fr!elrps. Rachas no; pé• " noa MI~. 

!;apinhoa Hemorroides. Quetmadu· 
ro,, Erupc-llea Pie:, las d• mosqu11.,. 

Estamos na semana da festa lltm·
gica de São Pio V. Mclllor ocasião 
não podíamos encontrar para encei·
rar o estudo que nos dois ultimo~ 
n umeros c11cetamos da" caractcris. 
t!cas de uma socledi:1de tnternaciÓ• 
11al vitalmente cristã, segundo as 
J1çocs contidas no "Curso de· ·Direito 
Natural" do insigne Taparem, 

Com efeito. um dos maiores titu
las de gloria Cio g·rande fQho de São 
Domingos ao ser- elevado 40 Tro
no de São Pedro, foi o de ter con
cébido e re,illzaóo, já em plena fte
nascença. uina Liga 011 Confedera• 
c;áQ dos Estados Catolicos destiµada 
à defesa da Cristawladc. 

Hoje de noyo tremendos perigos 
, :imeaçam os povos resgatados pelo 

prec10rn SanKue do Nosso Divino Sal
Yador. E será cm va.o 'que os res
pon~aYets oelos destinos da.R naçõe~ 
procurnrão 1·csolver o problema de 
uma oaz duradoura. feita á bas~ da 
harmonia entre os povos. si se atas• 
tarem dos r>rtnc!p!os que alicerça. 
ram a nossa. clvilizac.ii.o ocldelltí!,l 
Não se poderá nem siqucr falar em 
civi11zação. pois é verdade I e verda
dacle proferida P<'la voz autorizaria 
(jo Pio Xl, qu(' qâo existe, verdadei
ra ci\•iilzaç-ão a não ser a catolica. 
fruto da missão destinada _por Nos, 
so Sen_hor Jesus Cristo à Sua Igreja 

Passemos, portanto. a completar o 
que sobre o conceito d~ Crlstancta
de en~inou o celebrado autor de 

· "Sac;gio". 

* 

Consta. de dnco .quadros colori· 
dos, de 112;ii2, tendo ao pé de cada 
um, un1a breve explic.•ação. 
Constitue um resu1no muito prati
co para o ensino dos pontos funda .. 
mentai;,. da Apologetiea. corno se 
pode ,·er Pélos litulos, que são os 
seguintes: 

N.o 1 - Exl~ténclu de Deu•. 
N.o ~ - E;xistenctn du nln1a c.s-

11lrttunl. 
X.o 3 - lll~krlos dn Rellglilo, 
.. ,.o i - fJomt>-o~ a,cm llelf~;fiío. 

N.u :', ...,1uhnlgos da R~llg;~ilo. 
Totjas a.s as_sociaçõcs re:Í igiosas 

têm nestes ,quadro:$ O n1eio, tão dee 
seJado, <le enstnar con1_ suma faf'l .. 
lidaile os temas quo nos livros de 
Apologetica. costumam oferecer 
certa. diflculrlade, para. as intell· 
gene tas juvefl ls1 <.~orno podem h!S
temunhar eis professores desta ma· 
teria. 

Cristandade, vamqs hoje apresentar 
os seguintes corolarios: 

l.o) Não se pode conceber que o 
chefe dessa sociedade seja um me1n
bro separado da tgreJa e seu inimi
go, pois todo superior é parte da 
sociedade e deve dlrigi.!Ja para o seu 
fim. 

2.o) Si a Cristandade ê poliar
quica. pelo acordo dos chefes cris
tãos, ola tende a conferir sua auto
ridade a um ou varlos membros. 
Foi esse acordo que, na Idade Me
dia. confiou essa autoridàde aos Su-
111os Ponttflces. Eles garantiram · o 
direito, pela autoridade espiritual. é 
os recursos por meto dos imperado
res cristãos confederados entre si, 
na unidaqe do Sacro Impcrio Roma· 
no. 

3.o) Se11do essa tendencia natural 
da autoridade q.a Etnarquia Cristã 
parn o PonUfice, motiv,i.da por uma 
certa força . resultante da propria 
função do Pontlfice, é necessarlo 
qtJe esta força se,ia anterior à posse 
de tal autoridade. Ela subsistirá, por 
conseg\linte, dtutro de seus antigos 
limites, mesmo depois que aquela 
posse se transferiu a outros. 

" . . 
Vejamos agora as objeções que se 

poderão levantar contra esta qqcs· 
·tão. 

Inicialmente estudemos o que se 
pode arguir contra. a tese de que a 
sociedacle ut1lversal qo genero lrn
mano só pode existir ~1oralmellU· 
muna soc1Pdade religiosa. 

Pode-se, com efeit'o, argu
mentar que é falso tenderem 

Como consequencla da ·ultima test as sociodat')es teq1pon,ls par<1 a 
que demonstramos em nosso ultl· união numa unica soclf(j.adé religlQ· 
u10 numero, segundo a qual entre 0$ s<1, l'elo çolltrar!o: - 1.o) Os ratob 
povos catolicos se origina na,ural- mostrariam qu~ se robustece, cada 
mente um'l sociedade. de forma· po- vez mais. a t,oleranr.,a civil cte toda~ 
liarquica. que tende a ci.locar no ai; rel~iões, à llledida (rqe ~e dllll.· 
S1.!1110 Pontiflce grande pa1'te da au- ta a comun)Mção r<1ciproca. 2.ol o 
toridude internacional ~~ciedade es-1 motivo cUsto se1ia evlq.entc~ quan
ta dlstll1t.a da· r~reja. ainda que 1hr to màis. aum~11t~ o n11111er<>, mais 
esteja essencialmenti;, ~ada e S\lb• difícil sé tornll a m1ião da.-; cabeça., 
sisW. nela, a que ~f:i dá. o .nome de I pµ eipir~Los. . 

5- "lrn KAO ClJ:\IPRO O PnE
C&ITO PASCAL MAS FULANO, 
QUE O CUMPRE NEM POR ISSO 
t:• HOMEM DE BEM: PREHJ"DI· 
CA A REPUTAÇÃO ALHEIA- .. 
E' UM ".FITEIRO". 

Admitamos que rulano s 0 'a um 
"fiteiro" e sua piedade um~ O$tcn
t,.ção. Ele será responsavel perante 
Deus, nii.o ha dttvida. Talvez ve

nhll a perder-se revestido de fal:;a 
piedRde-., mas não se perderá tarn· 
hem quem não tiver piedade <ilg,.
ma ? ..• 

Séde pois logicos e razoaveis ca
l'08 amigo~! Preparni-cos á comu
nhà9 pascoal- .. Excitae a vossa f~ 
entorpecida... Sacudi a indiferen
~a. . . debwe rle lado o respeito hu
mano- .. volvei a 'fé de ,·osso Ba, 
tismo, ao Deus de vossa primeira 
comunhão 

Po(ie"' 1~, udqalrldoa 
10171bl,,. cm 10 paga• 
tne1110., p~lo "Plano Su.atu1"• 

•i.;. 

Jhra 24 de M11io1 80-90-S,. raulc 
· · - - .. l.ftllAY 

NOVA.ET VETERA 

A volta --- . ·- -· do 

14 '- "Obtende para o mundo. a 
pacificação dos espi,ritos, o des'lpa· 
recimento dos rancores mutuos e 
das discordias que dividem as Na· 
ções" - Pio XII-

15 -,- "F111.ei quo surjam para a 
humanidade dias melhores, em qucf 
possamos desfrutar a<Juela paz 

eristã, que ê fruto da caridade e da 
j 11stiça". 

º }-;levai vossas oraçô,es e vosso$ 
pensamentos ROS pés de Maria, por
que só Ela pode, no momento em 
que vivemo$, usar de se~ po,der en1 
nosso favor... para que em breve 
resurja, em vi~ão serena, de novn 
e geral prosperidade, um11 paz ver· 
dadeira, ordenada e duradoura, que 
frman no caminho dos séculos to
dos os poyos da familia humana, sob 
os olhares de ,Tesus, Rei pacifico 11 
Principe da Paz" . ...i Pio XII-

Os 'Bispos B~lgas t,a.mbcm pro
testaran1 vigoror;amente, de ma .. 
neira. ~special na Pastor;...1 col~tíva 
de dois dezembro ele 1942 -'- con
ti·a. a dêJ)ortaçâo paTà.. a_ Alemanha 
de homens e mu)heres belgas, for
ça.dos a trabalhar p\lra a industria 
de guerra ~lemã.. 

Instituto Moderno 
Fundado ep1 ,917 

PRAÇA DA SE N" 16~ 
-. -. SAO PAULO -

DACTI L.OGRAf IA 
fAQUIGRA~IA 

O, Melhor Ensin() ----. -
~ PeÚ~ . M~ol' Preço 

filho prodigo 
Estas dificuldades podem ser pulso natural. Será sumi a çlificul- Ignja não teria de ~i mesma. o di, I com que atividade e com que auxi

resolvldas pela simples negativa da I dade da unidade religioBa, se ela relto de infligir penas sensíveis ou Jios 'materiais deve1n eles contribuir, 
asserção. Realmente, quanto ao 1.o houYer de origlna1·-se de opiniões possuir bens temporais. para o bem comum. Só o individu.o, 
argumento, nesta objeção parece que humanas; será nula, porem, s~ pro• Eis a solução desta düic~dacie: portanto, é proprietario. Inscrito po-
se considera como perfeição aquilo vir da verdade infal!vet. que Uet,s Em primeiro lugar, se assim fosse, 1·em numa sociedade .iistá opri{!"ado a 
que é apenas o iniciO. e como ini- comunicou na religião soordnaturál. então a Igreja,, que o Criador do contribuir para tanto~ ~ins quantas 
cio aquilo que é perfeição. 'I'odas as Portanto, poderá a religião divina- mu11do en vlou para unir os 11ovos, forem as .sociedades a .que se lig1m, 
,socicdarles civis, plasmadas pelo mente renlada o que não. pode a p;tra pr,gar e batizar,. oferecer sa- e sob a direção de outros tantos au
Cl'istianismo, começaram pela tole- filosofia. crificios a Oet1.s e governar OI; fieis, 

1 

per!or_. es, de que depende cada uma 
rancia, que é o estado normal qa Poder-se-á in,;istir dizendo· que ls- no 'meio de tant.os e violentos tra- das sociecla.des e a ordem delas. E 
religülo publica nascente. Quando, to é teologia: _ 0 filosofo .. pjio p'õe balhos e perseguições, essa Igreja,· se por acaso houver conflito s.Jg~
pórém, atingiram seu pleno desen- !nten•ençiío sqbrenatural dEi .' Deus dizemos, deve1·ia pedir aos seus per- 111a vez nas ordens dos superiores, 
voh'imento, deram força de lêi à nos fat-0s de ordem natUJ1al, seguidores um lugar, para se re- pelas leis de colisão prev11,lecer;i. o 
religião. Nada para admirar, portan- Distingamos: não põe tal inter- unir, meios para. as despesas do direito ma.is !orte: Nem por isso ces
to, se uma sociedade Internacional, venção na ordem da ativic;hi,qe natu- culto. tempo determinado para suas ·sará de existir o direito dos outro,.. 
que nasce por assim dizer sob nossos ral. E' falso, porem, que não a PD• assembleias e concilios, E · caso o · O mesmo se diga do direito pe
CJlhos, nmda aclere à tolerancia. E' . nha em· nenhuma· ordem. ·,:Antes. ria perseguidor negasse os meios tem- na!. Nenhuma. sociedade tem direi
manifesto. porém, que a toleranclâ propria ordem natuial 1 0 !llosofo porais, a. Igreja não teria direito de to de torturar l!,lg~em .só por mero 
não é a perfeição. Tambem as fa- deve admitir a intervenção c:lt Deus. usar deles; e, se ,usasse, cometeria prazer. Si um socio, poFem; feclwn• 
não é a perfeição. 'I'ambem as fami- Do contrario, nem ·0 metafisico ex• um crime; Qu~ bela missão teria a do os. ouvidos á raião, tem um pro. 
lias e cidades cristãs. embora tives- plicaria a. exlstencia dos seres, _sem Igreja, a.i;s!m, recebido do seu Divi- ceder tão · irra.ciQ;llal que não seja. 
sem mantido antes tenazmente sua a criação, nem O filosofo moral a no Fundador! possivel mante-lo na ordem senão 
religlào no lar. depois toleraram pu- tcndencia eia· vontade 80 sumo bem, Em segundo lugar, esta. objeção ;l. força de meios sensiveis, tambem 
pllcamente o Arianismo Gotico e as sem a rellJidade de um Bem lnfini- confunde a posse civil com a politi• destes poderá usar qu.alqµer sociecla• 
outras impiedades bárbaras, após a to. Não é, pois, de estranhar que, ca. ou o dominio com o direito de de, Contudo, comQ pod,eiil as socie
fortMGão da familia europeia. Es- em todas as outras ciencias, tanto organizar socialmente. · dades · exceder ou inu,eclir a . ordem 
ta. porem. não atingiu a perfeição teor!cas quanto praticas, 0 ponto ne- - o organismo e os l>ens de cada da maior, esta tem direito, não só 
$enão depois de se tornar religiosa- ·cessario de partida seja O sobrena- socio não são propriedade nem da d:e regular na.quelas o uso dos c;i.s
m8nte uua. Logo que cessou essa tural e que a, ele levem todos os de- Igreja nem do Governo; mas do in• tigos, mas . tambem_ de cercear os 
unidade tanto se afastou ela 1a ~ejosos de uma explicação cabal dos dividuo a quem pertencem. Para al:>_usos. hss_nn_ a soe1eliiade P1Jbl!ca ll~ 
perfeição quanto se afMtou da uni• renomenos deste mundo. · ele O cor!>,) é um instrumento unida, nutou o d1rc1to pe~al do15 p:us e a 
dade. · · • • • substancialmente com a alma e 05 autoridade suprema o dos barões 

Quanto ao segundo argumento, po- Poder-se-â negar. tambem. c-õntra bens · são sustento do corpo. Mas feudals,. etc. !'rão é outro o procecjer 
demos responder que a razão aduzi- o que dis~emos. o. direito da ~greja uma vez associados os indivíduos, da lgreJa. 
da combate os adv~rsarlos porquf sobre o organismo " os. bens cios então, em virtude do dever que os Dir-se-á, porem:: Ma:.s a Igreja 
confirma a segunda parte de 1iossa membros ou fieis. Alegar-se-á que os reune, -devem congregar suas ativl- não pr!}Cjs,1 desse ciireii,o porqqe IJO• 
tese. E' de fato. multo verdade ser orgãos e as posses são como coisas dades e os outros meios externos. de 1·eco1-rer ao braçg secmlar, Alem 
dlf!cil a um hi;,mem conseguir tra- !llaterials Ora, toda a ordem mate• çoncorrendo assim para organização do que ela mesma.· não quer usar 
zer sua opinião aos espirit.os de 1·ial · dependeria unicamente. e se1n tje>les proprios. · desse direito, visto que ela tein hor-
multos: Para a Verdade mesma. po. apelação, do. ~11torirln,dE' terrn,oral E como· estes deYem em tudo ob- ror aEl sangue. 
r~m. isto é muito mais faoil, por- OondP- SP. see:11<> que dela RnmentP P «>rv.ar a. ordem vlsivcl c11tre OS· so- Quanto ·á primeirll parte da difl• 
que é o ,objeto formal para onde e& µão da Igreja. clep,enàem ·o orgatiis- cio.,. clevpm tambem determinar a culdade, respon~leremos que a IgreJa 
'intell!Jencias ~nqein po~·- l,llll wi•. in'! e os beps 4os liOCioa. 'Logo, a. ofdeµi d~; copq~bwsã,o, & ~al,§1-:: ~!'! llllI~~ m mcar~ na. 111.11, 

· .. 
f 

at11aln1e.ntl). . 
!\~ijo hã. duvida; og inf;'les~s nos 

ajudam, m-a.s é necêssa'rio porq~e 
não temos absolutamente nada ,fo. 
que 'se Importava anos ah'âst ferro. 
cimento, nreg-os. 'netrole-o. pe~aS 
para r.i~urgia. papel. remeQ.tos. 
u to·11sl.li<>s para colegioe. r<>ur,as. fa. 
rinha, conserYas, fo,sforos, etc. 
et~. 

A gente pobre elo campo e tam
b~ti, da ci,Jacle fazem. ·~uas vestes 
ele casca de Arvores e os meninos 
andam quase nus. Eu iá n/!.q t_e
nho meina e as bot!11a.s ~penas 
prost0.m. Hã mais d1> um 11.n<> qu~ 
não r.om o pão . A · guerra Bê sente 
tambe1n ariui. mas nã.o vos intJufe~ 
t~i~. No mon1eni-o faz calor e hã 
outra~ c-nisas, grão (}e hict>. rrnta~ 
e a.rro:.: que substituem mt1ito be1n 
o pão. 

atividade, a.pe~ar da. oposição dos 
i"Ovemalltes perséguidores e. para 
tanto ela precisa de uma e~lstencia 
Independente deles, o agir conforma. 
se ao existir. Uma Igreja. depen
dente nunca agi1,1 inõependentemeu-
te. -

• 1/ 1 
t Â • ! 
1 • l 

t UIT~~ VOZES L'l" 
• ,1q . bot\5~ 1 
t . 4 

• IW~ SENADOR. FEIJÓ, 168 4 
.t 

1 : i~llf 
' 
l 

Em tai:; casos e contr!}tos, adota
se de comum acordo uma sabia mf• 
dida para que ambas as autorida
des combinem na admln!Stração. Ne
gamos, porem, que com isso se res
tringe o poder da Igreja. 

E' claro que se t1m chefe de Es
tado cat.olico pretepdesse ess:i. res
trição ele seria filhó rebelde â sua. 
Mãe. 

* 

Quanto ã seg1,1nqa parte, respon
deremos que: l.o ..,.. tratamos ele fi
losofia e não de canones. Nii.o no$ 
incumbe, pois, avelltar o que fl!,rt a 
Igreja segundo o Espirito do Evan
gelho, mas o que r.te q)reito poq.e fa. Dissemos que, sendo a tenq.enci~ 
zer C01lforn1e a na,turez11,. 2.o ...,. no- naturil da autoridade na, Çristancta,.
te-se. alem disso, qut!! a Igreja, em.- de para o Soberano Ponti!ice motivl!, ... 
hora aborrecendo. o sangue, contudo ela. · por uma certa força resultante 
empregou senwre castigos moderado~ da propria ft1nçiío do :i?outjfice, · e 
mesmo no Concilio Eeumenico Tri- necessa.rio que essa força seja ante
dentino. ·· rior á. posse de tal autoridade, E 

Note.3e, tambem, que a. Bula Dog- que ela subsistirá, por conseguinte, 
matica de João XXII contra. Jan- dentro c!e .seus antjgos limites, n1es
duno condenava tiéste heresiarca mo depois que aquela pqsse se trarn,,. 
entre .out?Os eri;!ís, o de negar a ferir a outros. 
Igreja o direitQ do castigo corporal. Surgirá aqui a objeção de que se 
Maa isto será. fora· (lo que nos pro- 'parece acenar para o · restl!,beleci,
pusemos estal>elecer. · Quem desejar mento da Teocracia Medleval, G 
mais informações c:çinsulte os cano- que em nossos cUas seria grande µi,. 
nistas catolicos. sensatez. 

* • • A, Isto responderemos que seria 
Afirmamos que o tiomem 'não po- insensa.tei: restaurar alguns caracte

de impor eondlçõe.$ a Deus, ou com res daquela idade, menos conforme:, 
Ele estabelecer e rescindir contra.- ao espirita cristão e á cultura atual, 
tos. Quanto a -restaurar o ·poder do di• 

Dir-se-â, porell!I, que muitos con- reito sobre a. força, segundo a inter
tratos da. santa Sé eoix: 03 gover- pretação âa Igrejl!,, teremos que 
nos secularés encerram conclições sul>distinguír: Se por nossos dias se 
que resmingem o direito da Igreja. entende a dominação impia e pro
t.ogo, a. proprta Igre:Ja nconnece que testank', concedemos: Se o verdadei• 
se lhe l'Ode impor condições e res• ro progresso da civilização, nega-
trições, . . mos. 

Comecemos por uma d!3tinção _ Mais ainda, Se todo progresso de~ 
M:uitos contliatos realizados com go. pende da tutela e proteção cl,t 
v~·nantes infieis QU pouco religto. autoridade viva, e consiste no 
sos ou obceeatlos por mb (Joutrinas, triunfo do direito sobre as for• 
de fa,t'> encerram t~is Sndições, por..- ças materiais, quanto· mais se aw<>• 
que em tal ~aso a I!l'l'eJa cede á l(lll\Br do perfeito prog-rcsso 4a 13ocie• 
vtoleneia. e nao rec°"lheet nenlrum Jiade, tanto maior necessidade se 
d!reito; , · deYe sentir da influencia pontificia, 

Em muítos contratos realizados I na politicà, nem ood1>rão os chmo
com govçrnos fieil, ·e piedows e não res dos ímpios retardar POr muito 
iludido~ PQI:' diplomata~ a:,tutos, · te• . tempo o qurso natura! da razão 
P-10~ A sylJ@Uil.."'\Ur,, . ~~~ 9 aoçla!. 
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Notícias 
MINAS GERAIS 

dos Estad,os 
G o 1 s 1 

p;1:-::sarú r,or S::io J~;.ulo, _Ribc-ir.\r~ 
Prelo, Ll.H::ralJ<i. Lberlandtéi. Ara 

RADO UM ENCONTRO 
RIO (AJ - Informa-se que a. Pl'O· Ríó (A) - Consta nesta cidade 

tlução de herl'o.. mate ,brasileira so- que)) sr .. Getullo Vargas enviou ao 
!reu uma queda de . cerca de 50 sul .o minis~ro Otavio de Abreu Bo
m!Ihões de quilos, .até O momento. telhq, ·a· fim de elaborar o progra
Essa queda repercute profundamcn- ma de um éncontro entre o presi
te em t<fda a economia, podendo-se dente da Republica dei Brasil e o ge
e~'Clarêéér ·que· uma fabrica· de ca- ner:l.l Fane!, por Óca,ião da inau
feina. d0 Curitiba, cujo consumo guração da Ponte Internacional de 
ll\ensal er4, de 4DO tonel.adas de ma- Urliguaiana. , 
te, Juta presentemente com grande li,forma-se tambem que é pensa· 
cllficuldade paai obtei a, ma.teria merito do governo brasileiro conv1• 
i,rima -necessarla ás suas a1tividades. d.àr os chefes dos go_vernos do Ur_u• 

De outro lado, . informa-se taro- g?ai, Paraguai e :'3<>l1V1a, para ass1s
bein que os· engenhos está.o •delxan• t1re111 2 _cerimonia. Ne~se encontro 
ido de entregar. cerca de 40.·po.r cen-1 de cmco chef~s de naçoes. sul-ame
to ·dai:-encômendas ou" lhe sã.o fel- rlcan~ devera ser exammada .· a 
ta,g, eúqllàhto isso os ,prer,0s do roa- . quest~. da. derrubada_ das barreiras 
te sobem assustadoramente e cai a aduanei:as e outros assuntos de 
c:qlOrtação ·para os grandes centros gran~e mtere~e. 
<lé consumo. pérmitindo que os ex- . A mauguraç_ao da Ponte Interna
portadores de .herva da Argentina c10nal U:ruguaiana-P:i.sso de Los L1· 
tomem conta de mercados tradi· bres esta. marcada para 12 de oatu-
cionais da . herva mate . brasilei.ra. bro proximo. 

A situação · tende a. agravar,se, 
ir isto a. recente decisão tomada pelo 
présldente · da Cooperativa de Ma
:tra, em Santa ·Catarina, que r~sol
'°etJ que os associados dessa e11t1da• 
de, ·este ano, não produzirão ma.te, 
clU sinal de protesto contra a in
tervenção ·da _Comissão de Organiza. 
ção das coopera.tivas dos Prorluto
res de Mate nos ·negoçios da eitada 
cooperativa. 

A LEI ELEITORAL 
lUO (A) - Camo temos noticia· 

tra.balhos, tendo ' sido ·· a~ i'euniões 
Eleitoral estão na fase ·f1na) de .. S€US 
trabaihôs, tenddo sitio as· reuniões 
<lestes ultimós dias dedicadas prati
ca.mente á revisão geral do a.nte
projeÍÔ . esboça<ló, que vai, éonse
(Jllentetnente, sendo. redigido defini• 
tivamente. 

!Soubemos que fiCOU resolvida a 
~l'iaçã.o c!.e. ,partidos não apenas , de 
nmblto nacional. Quanto ao Dlstrlto 
:Federal. segundo apuratnos, será pa
r:1 efeitos. eleitorais dividido em 3 
bu 4 .distritos. 

A nova Lei Eleitoral, que, deverá e,;ta:r pronta até o fim deste mês, 
s<Jrã., segU11do desejo do ministro da 
.Justiça, publicada e submetida. dU· 
r:m~ certo período ã discussão dos 
i11teress&clos, que poderão envtar su
:; .stões. 

DESMENTIDO 

SECRETARIA GERAL DO 
INTERIOR E SEGURANÇA 
DO. DISTRITO FEDERAL 
· RIO (A) - O presidente dá Re· 

publica. assinou decreto criando a 
Secretaria. Geral do I:r;iterior e· Segu
rançll. do ·Distrito Federal. 

GREVE NA REDE MINEI
RA DE VIAÇÃO 

RIO (A) - Treze mil funciona
rios e ferroviarios da l'l.ede M\Oei
rn de Viação entraram em greve, vi
sando obter melhoria de condições 
de trabalho e de salario. O movimen
to tem <!arater pacifico e inicloú-se 
na cidade de Divlnopol'.s. O amplo 
apoio em todos os setores da Rede 
Mineira de :Viação, motivou a para
llzagã.o de todo o trafego, bem co· 
mo o trabalho nas oficinas e nos 
escritorios. Nenhum trem correu de
pois das seis horas de 25 ultimo. 

Con.st!tulram-se comissões, Que lo· 
go comunicaram o acontecimento ás 
autoridades civis e policiais, frizan
do que o ·movimento é pacifico e 
portanto está excluida qualquer vto
lencla e · indlsclpJina. As c011tissões 
foram 01'ganizadas em todos os nu
cleos · servidos pela Rede Mineira de 
Viação, 3,S quai~ dirigirão e articula
rão o movimento, sob as ordens da 
comissão central, organizada nesta 
Capital. 

A comissão central teve contacto 
com .a Imprensa, eiq>0ildo as reivin
dicações dos fr.rroviarios e funciona• 
rios d·a Rede Mineira de Viação, 

RACIONAMENTO DE 
ELETRICIDADE 

RIO lAJ - O coronel Helio de 
Macedo Soares e Silv«, presidente da 
Comissão de Racionamento de Ener
gla Eletri~a, env,ou o seguinte me
morandum ás Comp·anhias <te· Car• 
ris, Lu~ e Força do Rio de Janeiro, 
e Societé Anon1me du Gaz do Rio 
de Janeiro: 

"De -acordo com a letra, a, do me
morandum· n.o 13, de 18 do corren· 
.te, . venho comunicar-vos que foi fi
xado o seguinte horario para- a ilu
minação de vitrines de c~as comer
ciais. depois de entendimentos com 
a Associação ·Comercial do Rio de 
Janeiro: 

a> •• Cent.ro Comercial - das 
17,30 ás 19,00 horas; 

c) 7" Bairros --das 19,00 ás·20,30· 
horas; 

e) - Suburbios - das l 8,00 ás 
19.30 110,;as. 

Em todas a,s demais horas será 
proibida a referida iluminação sob 
pena de desligação do respectivo 
consumidor." 

AMEAÇADO DE DESPEJO 
RIO <AI - Sabe-se que o D.I.P. 

recebeu ordens para desocupar o· 
Palacio Tiradentes, para 11ue possani 
ser iniciadas as obras de remodela
ção para a futura camara dos 
Deputados. 

Os proprios dirigentes daquele or
g·ão aillda não -s&.bem para onde 
irão. sendo póssiveJ que aluguem um 
andar no edifício do I.A.P.C. na rua 
do Mexico. 

s .. PAULO (A) - A respeito da 
1)ropalada noticia de que o Pa.dre 
Leopoldo. -Brentano e~tarla _promo
:4'endo a. formação de um partido po· 
!iUco no . Rio Grande d, Sul, pro· 
curamos ouVir s. Rcvma., que se en
contra . nesta . Capital. - Acolllendo 
afavelmente o jorualistll. que o .foi 
Cl'ltrevistar,' disse o, Padre Leopcl(jo 
Brentano: - "E' absolutamente -fal
~a a noticia veiculada a meu 1·es• 
t>eito, com referencia a quaisquer 
i,,,titudes politicas ou de. formação de 
p~rtidos"'politicos" na terra: gaucha". 
Dá, então, 2, entender, qu, o fato 
10iio passa de artunanhas diaboli
cas, visando envolver, nas lutas 
partidarias, e benemerita obra dos 
.. Circulos. Operarias", os quais, en
tretanto, em iirtudc dos seus proprios 
~tatutos e da sua natureza· de or
g1.ni~mos assencialmerite sociais, es
tã.o !ora. e acima. da política parti
d:,,·ta. :::: termina, afinal, a sua ra
•0,Wa · entrevista, dizendo ao reporter: 
·'Precisamos esclarecer, de uma ·vez 
,1or todas. este mal entendido A 
O'.'lotlcia, como fol propalada, sobre 
as minhas atividades no Rio Gran· 
ele do··sul. patenteou bem fundo o 
,eu ·mau objetivo; de uma inforína
~!ll.o· tendenciosa. O Padre Brentam, 
Mteve n.-. Rio Grande do Sul, como 
:,empre. andou pela, ten·a paulista. 
ttaba)l:laildo em prol. dos "Círculos 
Operários"; de·. finalidades essen
ci.tlmente sociais, .. fora e acima de 
)'lartidarfamos politicos. ·. Por· conse
guinte, é preciso .que seja. clesmen
ti,da. a noticia veiculada pela im
prensa. · de · que este Sacerdote ( dis
·~e o entr,histado, apontando para si 
1,roprjo; .elevando a, voz e .dirigindo
se ao jornalista) andasse a formar CANDIDATO À CAMARA 
1,art!di:>s"poli~icos, ou melhor. um RIO tAl - · Apesar dos desmen
part1do catobco. na terra das coxi- tidos .. sabe-se que Luiz Carlos Pres• 
lhas e dos pampas,· E', pois, uma in- te.~ vai se candidatar e camara Fe-
1ormação falsa e tendenciosa -1 dera!. a fim de liderar a· esquerda 
acentuou o entrev.istado - de que . parlamentar. em Vista da insl:rten
cu. o. l"adre Eretano,. que todos aqui 

I 
eia dos pedidos dos - m correligio

em Sao -Paulo conhecem. andasse narios. Entretanto, ê infUJ.ldada a 
metido :em nego~ios de organiza@o not._jcia propa_ .lada de que Prestes iria 
<\e partidos !)ollt1cos, ou que andas- se candidatar á Presidencia da Re-
:,e fazendo politica." Pub]jca. 

os . . 
M.W;LHORES PWEÇOS 

E A MELHOR QUALIDADE 
PRESUNTO E FRIOS VINHOS FINOS'. Fl{UTAS 
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RIO \AJ - lntorma-be que es- s. PRTLIPPE c1•a natural de 
tii.o se proce~sando entendimentos I Bethsaida, n~ Galiléa. Deus Nosso 
entre a ºº!~º Democratlca Naclo- Senhor chamou-o ao apostolado no 
nal e a. Un1ao Soc1altsta. Popu:,u, ! rnesmo dia em que S. Pedro Santo 
para. o agrup~men~o da, esquelC!~, ! A-1dré'. Segundo- Clemente de Ale
que se o~oem a. peimanvnc!a do P1.8 xandria, teria sido Philippe aquele 
s!dente Uetullo V-argas no _P5>dei, Apostolo que pediu ao Divino Mes· 
e o chamado governo de _coallsao, a. tre licenç para sepultar O pae, e 
fim de que a. organlzaçao ooc1a~1s- de Nosso Senhor acbeu a respos· 
ta _ingresse no quadro das opos!çoes ta: "Segue-me deixa os mortos se
.coilgadas. _ , pultarem os mortos". S. Chrysosto

Por out1 o lado sabe-se que tam- mo diz de s Philippe 1ue fôra ca
bell: ex!stem_ demarches entre :ª s11.do e tivera algumas filhas. Obe· 
Umao socialista Popular .e o Pai;ti- decendo ã voz do Divino Jiesti·e, tor· 
do yapular, J>ara consegmr a. un1fl· n, Apostolo. Tendo conhecido de 
caçao das duas org·anlzações. perto a Jesus, convidou tambem Na-

MISSAO CULTURAL thanael ~ associar-se ao Messias. 
f'RANCESA . Três dias depois, acompanhoc Nosso 

. . 1 Senhor ás bodas de Canã. Decor-
RIO <AJ :-- Depois de, ter visita· :rido um ano, foi recebido entre os 

do varlos paises ?ª America. Central, , Apostolos. Jo'oi Philippe a quem, no 
chegou, dia ;!2, a tarde, a. esta. Ca- dia da multiplicação ·'1s pães, per
pital: ~elo ollper dll. Pan-Americ&n, guntou ; s··s onde havia dé arran
a m1ssao cultural francesa, nomeada jar comida para tanta gente. Certa 
pará t1·azer as n_ações deste hem1s- oeasião, em que vieram alguns pa· 
ferio as saudaçoes da França . 1~- gãos par·: vêr a Jc,sus, foram Phi
bertada, assim como aos com1tés lippe e .~ndrê que os apresentaram 
franceses do movimento de rcs1s· ao Di'l"ino Mestre.· Quando Jesus, 
ten?la da. Amerlca do Sul, o agra• no. discurso de despedida·, repetidas 
dec1men,to e o reconhecimento daque- veiee · se refc ·:1 ao nome do Eterno 
le p9:.is, restaurado pela s:ia parti- Pae, pediu-lhe Philíp· o que lhes 
cipaçao. ni!. guerra. A mlssao e pi·e- mostrasse o Pae e Jesus respondeu· 
sidida pelo prof. Pasteur, Valery Ra- lhe: "I'hilippe, quem vê .,. mim, vê 
dot, que velo acompanhadtJ. de sua ao Pae''. 
esposa sra. Jaquelin Pasteur Radot, _ - f · 
sendo 08 demais membros os srs. Sao estas as _ nmcas re erenc1as 
Remoo Rouse, Jeorge Pierre Gabar, qu~ os Santos_ Livros fa~en:i_ a res
Alberte Ledoux e. Emanuel Sleyes. peito de _S. 1;htli:,pe. EscT1tores con:· 
Grande numero de pessoas de des- pe'. mtes .,_ . ,ndem, que algumas fl· 
taque co111!)areceu ao aeroporto lhas ·- ·' ~' p~ J1 ·pe se casaram n! 
Santos Dumont, para apresentar que_? pae, d~po1.s d~ ter. pr?.gado 
blas vindas aos ilustres viajantes, Judeia, s.e ?1_rigm a qe.sareia •. Reza 
destacando-se a presenca do· repre- ":ª.'" a h1stor1a que ~h1l!p~e foi cru
sentante da Prtiiidencli da Repu- ciilcado em Hlerapohs, lap1dado e se
blica; embaixador François Dastier pultado com duas d~s filhas, A m?r· 
De:a Vigerie e todos os fUllcloriai1os te deste Apostolo nao deve. te_r caido 
da. embaixada; representantes dos anhs do ano .so: porque foi neste 
ministros de Estado. os acadêmicos ano que seu ?isc1~ul?, S. Poi_Ycarpo, 
Clemetnlno Fraga, Aluísio. de castro, se converteu a. r.ehglao de Cnsto. 
Pedro Calmon Ataulfo de· Pai'l'a e Thnodoreto afinna <JUe o linpera-
Mlguel Osono' de Almeida. dor J. ,1eodosio o Grande teve uma 

RIO, (A) • Está anunciada. i,ara visão de S. João FY!ingelista e de. ~
hoje R chegada a esta Capital da. Philtppe, que lhe proniet<lrani a ,,1to
missã.o cultural francesa, que per- ria o~br o tirano Eui:eno. D.e. fato, 
corre a America. J,atina trazendo contra· toda a expectativa, o in1m1go 
ás nações Iatlno-amertcanas as foi desbaratado, o que niuito contri
sauda;;ões da França libertada. buiu. par1< que a confiança do povo 

E' chefe da mlssllo O famoso cien- romano no _S,;nto crescesse extraor-
t!sta Pasteur Valery Radot, neto do dinariament~. < . • • 

grande -Pasteur. Sua esposa, que O As r;'h,,uias de .-._ Ph11lppe estao 
acompanha, trabalhou· no mo,imen- ., 1ard. ,. ºs numa· lgreJa de Roma, que 
to de reslstencla ao lado do marido é consagrnda a. S. :•hi!ippe e S. Tia
e teve de vít~r escondida ,•ario; go. Um braço, que e~istia em Cons
meses para escapar á persegulçáo ta:itinopla, 110 ano d,/ 1~0-1, foi trans-
da Gestapo. portado 1>ara F' 1rença, 

O professor Pasteur Radot este,·e Conta-se-lhe da nda um fato ex· 
no Rio· em 1929 ~ 1936 realizando traorl'narlo, cécrrido em. Hierapolis: 
conferencias. Os outros membros da no dia· em '· •. , PhilipJ'le fd conduzi
missiio siio: Ministro Albert Ledoux, do diante do altar do deus Hai'te, 
que já serviu nesta Capital, como para ser obrigavv a ofer~cer incenso 
secretaria de embaixada e \•olt.ou a ~ta dh-indade, urna cobra veneno.· 
aqui em 19411, como representante sa, que cstarn ~scondida debaixo do 
do general De Gaulle; o professor altar pagão, saindo dJ 'sconderijo, 
Raymond Hose, que foi colaborador matou o ilho e', sacerdote-mór, com 
de George Dumas, fundador do Ins• m~· ·,'ois tribunos, que tinham alge
tituto Franc· '.Brasllelro; o conde mado o Ar,ostolo. Philippe chamou-os 
de Sieye, que foi prisioneiro dos ale• á ,ida e matou a serpente. Este mi
mães durante 7 meses. em ,Fremes. lagre ~ausou a con~er ... o de muita 
e o capitão Gabard, combatente. da gente. 
Eritréia e da LÍbla, condecorado S. 'l'hiago, cognominado o Menor, 
com a "Croix de la Liberation", pois re.:eben, devido ó. grande santidade, o 
foi ferido no C!lln))O de honra. titulo de Justo. S. Paulo chama-o 
FEBRE AMARELA SIL• ... ,1âo de !\osso s_enh!,r", por causa 

VESTRE M · do parente""º prox1mo com Jesus 
E MATO GROS- Cl"isto. Era filho de Alpneu e .Maria. 

SO; E· COIAS? 
1 

Era irmiio · do Apostolo Judas Thad· 
.RIO CA) - Existem informações, deu e de Sinüio, o Zelador. Chamado 

segundo· as quais reglstra-se no mo-·!' po-r Jesus: no_, se.gundo ano d~ a~a 
mento .u.-n surto de febre amarela. vida publica,· Thrngo, com o 1rmao 
silvestre em Ma to Grosso e Goiaz I Judas Thaddeu, foi incorporado ao 
estando a. Fundacão Rockefeller em: 1 Colér, dos Apostolos. 
l)enhada em debelá-lo, por meio ·de Nas nanações evangelic .. s bem 
ação imediata e global, como fez poÍ· poucas \'ezes e,1contramo, o nome 
ocasião do apai·ecimento da eplde- ,· deste Apostolo, 'l'anto. m. a~s- ªl?arece 
mia. e.m nosso país. . nos Atos dos Apoetolos e ia na pn-
REFORMA NO DEPARTA• 1 meü-a · linha_, como .Chefe da .Jgreja 

1 em Jerusalem depois da part1da de 
MENTO FEDERAL ' S. Pedro j'larn Roma. 
. DE POLICIA J . De quão_ al~a e_stima r;ozay~ da 

RIO . A) · 0 . · · t J - 1 l parte de Nosso Senhor, p1·ova e ter 

b , 
0 

\ - 1:'1ms ro . oao A · ! Jesus Çdsto distinguido a S. Thiago 
elt , _chefe de Policia, a.ssmou uma, coni mm. anariçíio particular depois 

portarma, agrupando o~. 30 Dl~tritos I da gloriosa· rcssuneiçii ,. A'ntes de 
~ollc:ai~ e~ sete .. reg1oe.s ~ollc1a1s.1 subir. ao céu, ,Jesu, Çdsto. deu ao 

SSaS !eg\oes flCUllO 9, CalgO dOS . • pOStOlO O dOllJ OR ciencia CO'llO re
delegados Beleno Porto, Brandão· i ~~mpensa da sua extraordi'narla san· 
Filho, Castelo Bt·anco, Mario Luce- · tM d . 
na, Fernand~ Ribeiro, Fausto Bar- Se;;rndo s. Jeronimo e Epiphanio, 
reto e Francisco P!!lhares De acor- . , .. , do com a O d t . • d l\ossQ Senho1·, antes < , suba· ao ceu, 

s n Yas e ermmaçoes o t · 0 d d s: 'l'h · de 
chefe de . Pollcia. os Distritos se en- ena i·ee men a -o a "." . iago . 
tenderão D 1 . . ,., . um modo ec:pe· a IgieJa de Je1u-

com !IS e egacias .. ei:10• 1 salém. (;e1tamente por este motivo os 
na~~ ~;J;ªsa c~m a Central. 1 Apostolos, antes d, separação, dei
. g pirou a nossa repor~a- ' i.:arai, São '''-iago como primcil·o Bfa

~em a. Delegaci:t de . Defraudaço!s 1 .de Jerusalém. Santo Epiphanio 
,a1 ser substituida pela. Delegacia · 1 · · s· 'l'h. d · 
de Economia Po ul r f' . - b e ogia em ao iago ·ª gran e pu-

. _ , P a • que icara :;o reza 'finha vida dos Ni:zarenos 
a d1reçao do· sr. P~ula Pinto. Outras com~ diz Hegesippo: desde O dia d~ 
d:legaclas rspeclallzadas desaparn- nasciiuento consagrado a D~us, não 
rao ou serao reagrupadas. coi·tava O cabelo, não bebia vinho, 
DEPOSITO DE BANCOS ab,t'-1ha-se completametlte do alcool, 

EM · OUTROS BANCOS não se_ ban :·a, mm usava ungue:1· 
RIO ( A) _ De acordo . com as .tos; nao :orou, carne, coru excepçao 

inst u • d s .. . do cordeiro j'lascoal. Vi· -U vida ex-
r çoes a U!Jei:u~~endencia, de traordinariamente santa e austera. 

Moedas e do Credito, Ja entrou em ; · · , . 
,·igor · o dispositivo do artig·o _3·.o do l O po·,.o d i Jernsale'.n muitas \:ezes l_he 
decreto-lei 7.293, de 2 .. de fevereil·o, expern~en:ou o. g1ande valo, da m
ultimo. determinaµdo que nenhum ,tt.1·cess.ao '"' Deus. , . 
be.nc0 pode ·receber deposites· de ou- \ cidade tods. , .. , er:.rsalem ter-
'tro banco. se-ia convertido ã religião de Jesua, 

Para os depositos exlstenteR em si " L,veja dos fariseus e escriba• 
15 deste mês, e desde que· 08 ban- não tivesse 1n·eju~:cado a obra do 
cos entre si ajustem, foi concedido santo .Apostolo. 
o prazo de 180 dias para. a sua Ji. Junto com o A,o. S. Pedro, re· 

COMANDAN1·E DA POLI . dos c:eis .. Em ,2 en·.-lou Barnabü.s 

ONlCOS Dl::;1"1~ 1 HUI! l(>I{ ht UA 

MANTi:IGA "BANDEIRANTE" 

l 
quidllçã.o. · · cebeu em 87 a Paulo na comunhão 

• á Antiochia a ele mesmo assistiu ao 
· CJA ESPECIAL concilio apostolico em Jerusalém. Ti• 

·1 RIO (AJ - Com a p1·esen<,a do. nha morrido " r;overi.ador F·,sto e o 
ministro, ·João Alberto e. de óuti·as f S;1mo .Sacerdote Anua~, filho d, . i1:1· 
autoridades civis e militares, . tomou I pio .\nn, e, de que se fala na _Paumo 

1 

posse do comando ,tja policia espe- de Nosso Senhor, conyocon o grande 
cial. o càpitã-0 Euzebio de Queiroz, consel~o, para que_ delibe1•asu1 .~obre 
que foi o -primeiro. comandante da• os meios rie ei.:te~unar a rehg1ao rie 
<14ela milicia. • Cristo. Thiag< tamb--,, foi convidado 

ENTR.EGi.S A DOMICILIO FRESCA EM PAl"U 11:.S 

====================================;=====;=========== a comparecer e fazei· declnações a 

1 
• ,. iespeito do Messias. O Apostolo disse . n .d . · . d p • f • . ' • , . 1 entiio que o Messias tinha. vindo, na . .· . . . l e a ·O r . . .. • . . . r o.. 1 s.·.·:· s· . , o n .. a ~:ss;:sc!: !es::,i;i·i~~~itaE~:n;:m:; 

Jerusalém. Quizera)U então os conse-

~ ·o~ V O G A D O S -Dr. Vicente. Melilo · 
!":C-,raça ,ia~ Sé. 2B '- 2.o ·andã.r ~ 

Sa,h,., 2!5 

Di.-. Plinio Corrêa de Oliveira 
'.l'-\.ua. ~u1'11t1u,i L>o.Ja.iuv·a,· 176 - 3.o 
~~ ndar - .:oaJa il2~ - 'l'el.: ~-U7H 

Dr. h·~·nc1:;co f-1. Re1mão 

F .. ua 
::ia.la 

. H.eJme1ster 
Sãu 

Dr. 

i-;ell ~i 1, - ~21. _1.o anda 1 
Tel.. ;J \õ4:; - S. ·!".tuJ,. 

Cario:; Mo:rat;li 
d<$ Ãndndt 

?~;;a. f.;':nj;,11i1111 Cu11r.:Lu.1,t, 23 - -1 i 

.aü.dar· -· ;-;,1·1a·.~;s - t:c1.: 3 t~~t 

ENGENHEIROS 
Amâdó1 Cin!ra do Prado 

_r.::,.,~~-nh"'Ji-o i\t·~uift'fo . 
~-\.1·quüE!t u r;,, religiosa, col-e~1os, ~~ 

~1<!P.1w!n~ cnff.:t.1vs1 ~ 

MEDICOS 
Dr. \Íi~ente' de Paulo Melilo 

()llni<'a Medieft · 

t~ons.: ·· R. Marconi,· 34 ;._ G.o a:nd::1.r 
A,.._'1.l'tO. 63 - '.[el.: -l-8601 

· Res.: Av; .~ gua: l:lranca n. 95 
Te!.: õ-,8~9 

Dr. 'Cainargo Andrade 
Uoen~a.s tle S•~nhorua - l'nt·lo!'J 

Opera~•iea 

ua Ben Po1 t u~·ut!t:sé1., da Materni 
~clade. <!_e :S. V.:duJn .. \ 

Consi; L-t_. Seni:i.dor_ L~'e1jó n: 3U5. 
:·~1: !!-:t~11 - IJ.ts 1-t á.~ 18 hor,u1, 

~.-i h<JClu: Das . : u_ ~s :12 ho,:a.s 
.L{,:t rael d& 8a.t·rus, ~ô l 
'i'eJ.; '1 ·HH}:1 

Dr.· Hugo Diaa de Andrade· 
-·1a1~1;1(•.11r(')_p.r.,,na.tal ida criwu~ •. 

_.. <lr1 p;esLa11t~. do narto e ·da.-

lact11.cão}, 

·t~• : H!la 1,ibi,ro Ha<laró, 137 -
d~s th ás fl h~. - Tel.: 2-2270 

Dr. Celeatino Bourroul 

Res.: Lg:o. ~- Paulo. & • rl'el.: 2-2622 

Con,. Hua 7 de Abril, 235 
. Da·• .2 ~• i hora• 

Dr.· Reynaldo · Neve& 
de Figueir~do 

lh.eh·os que Thiago falasse <f'ó ponto 
mais alto do •emplo. para que· o povo 
todo o ouvis3e. Quando 'l'hiago che
gou lá em cima, debaixo lhe grita· 
ram os fariseus e e1cribas: "Dize
no.s, santo hoi,lem, o que devemo3 crêr 
a respeito de Jesus crucificado. O que 
nos disseres, aceitaremos como a ex· 
pressâc da verdade". O Apostolo res
ponàeu•lhes em alta voz: "Que per
gunta é esta que me fa7eis. sobre e 

1>0 eo~l'l'l'.i t, UA~ l:t,ll'ltcAS E Filho do J'.,mem? .Ele está assen-
SA,'liA't'OIUo l!IA:\'l'A CA'l'AIU:\A tado Í n1ã,;, dir,ita d. Deus Onipo• 

tente e · t·:.ará a vfr sobre as nu
G) l:~Li L{l:.i lA L>A~ VLo:\~ t:;tL1AHES. çens do-.céu,,,. Ao ouvhem est"t3 pala-
Cons.! t{ua Ma r-c.oiit, 'H· _ i.o .W.ttdHr Vra::-~ 1guns se· ·convel'tcram e cOme· 
'lione: t-snf _ O.is 11 á" t~ hora,~ çaram a bendizer a 'eus em altos 

f-tesidE:nCJa· .:~V. l-"a.(·aenrt,rl, lU~ 4 hl'ados: "Hosana, Filho de -Davidu 
l•oLJe; ,.~6~,; Oi escribas, ar ,;en<lidos d& terem 

----------- ___ ~pelado pai-a o testemu1iho do· Apos· 

H (f M E ·O P A T I A 

Dr. Artur }lezende f.ilho 

ior(')·cabana, L>iretô1 ·cJ1nwn do .-\m 

t>ula.torlo Ho1;1e'o(Jii.llc0° rio ()arm~ 

tolo, ,.,~t:·arlisseram e::claniando: -
"Tanibem o justo está no erro!'" 
Corre1:am pai·a cima, j'lara junto de 
·Í'hiag~ e precipita.r ,n-no de grande 
·ilt Da n.: · 'a o Apcsto;i- não mor
ren. e pôs-s• ,, joelhos, para orai 
pelos-inimigos. Ouviram-se eritâo, vo
,es, oue pediam ,we o· matassl!m e 
o ~rand•. conselho :erminou· que 
'oss" laoidad0. Um rechabita porém, 

1 ions.: K, t,,'"enador ~'.,i.16. 2uõ: telefo- ~bi·· a dizendo: "Que estais a fa. 

116! 2-0~&:>9-... hes., ~ 1 1. êstá por \':ÓS 1•·· .. ·rido:?'' ·J!::;.3 í'S j1.i 
· • 6 7 Mil.r-c,u l '-er? Nâo· ,cdes então que o justo 

liora, das 8 à~ 6 · nora8 pelo · deus a nada mais atcndi:.m e COilLÍ· 

: 1,ostolo. Finalmon·, iu um pisoei· 
ro e ···e com a. pi~ na cabeça, 
matando-o. Tal aconteceu em 1 O de 
Abril de 62. O corpo foi sepultado 
no lugar do martirio. Oito anos de· 
pois, Jel'Usalém foi destruida. Os 
judeus reconheceram nisto o castigo 
de Deus, pela morte injusta de São 
Thiago. O corpo foi, em 572, trans· 
ferido para Constantinopla, e se e11-
contra hoje na Igreja Dodeci Apos
toli em Roma. 

EXPLOSÃO DE VAGõI~S C,\RRI:;. 
HO:tt \RIA 'rR.\OJCl(f'\'.\I. j ;::uari. ('.ri::-::talina. c:oi:1.ni::t .. A~L<f!~0-

CuL\::\"fA, (,\.) - l:~st3o .:-3,:,11fluJ li:-;. Fr1rrnof;a. Pcí:-..:f, l'orto :.:~..--;o
ini\·i,~dos o:-; pre:p,1n.-ití,·os p;_:ra ~.: na! U·nclo ~··U ponto f:11;1l ,:,m f'ia~i~. 

gTaJ1d+::: r~ tradicion:-!l l'(HLaria ou\ 4;U_"\S.E(.tl E."\'.1:IA O.\', LLTI.\IA~ 

GADOS DE CO:UBLS'l'lVEL 

TF,ES CüRAf;õES. (.\SAPitlsSSl 
-- Ocorreu nQsta cidade um g·rav1"! 
sinistro flUE assumiu 1)ropor1._iÚ(·s 
impreesionanles. E~ta\·a parado no 
desvio da estação~ um tr~n-1 de 
carga da 11.ede .Mineira do Vi.t.tão, 
de cuja. con1posição fazia parte 
dois Yag-ões ~arregados com ga
solina, oleo e soda caustica. Em 
dado momento, uma fagulha, des
prendida pP-la.. locon1otiva, caiu 110 
prhn<:iro, daque·1es ,·agõcs, verifí
eando-se un1a. tremendci explosão, 
segttida de un\ grande ineendío . .Na 

fiantuario d0 Divino Padre Eter:1u, 1 cu°L:,·.\s 
et:jo tCl!l!-'lo i·:-stá s! u<1do na ~:i 1.ladc 

I 
COJ.\:--.:1.\. (.\.} -· ,\~ 11ltin1Hs t:hn-

de rJ'.rindade, _distante :ti. quilowc-1 \"as caidas :-;ohre o rnunklpio de 
tro~. Us ron1eiros lHPccdt'r:n du f<•- .\rrui:;..~_; tio :~et,-·ntr1;lo goi.1.110 \'l?iO

(lo:;; o~ pontos do p,;d~. () num<·ro l pr,,ji:diear t~nu 1dunç·1~tc~ ri la.vour,.-t 
de ro1neiros regula f!lll ::.).000 todos ri,:1irvia, .:·akulando-se cm -;-o po1· 

De Thiago possuímos uma epistola, 
a primeira das sete epistolas· aposto· 
licas do N OYO Testamento. 

:iminencia. do sinistro as:sumir 

c-s anos. 
CAFI•:' A 40 CJ•:.'Vl':\ \'OS 

GOJ.\);TA, (.\.) -- ü prer:v do ca
fézinhv foi mais urna vr;:;_,: aumen
tado nesta car,ita1 7 passa.n<lo de 30 
para 40 cen ta.\'OS a cl1 tcara. Os ne:
g;ociant.c-s a1egaram falta. de aç:u
car, tendo as auloridaUes prv\·id•~n

•.:cJJU; :1 vvxte de:<=:truida. l;~ora .. m \'4-,;

rificados di,·crsos c1C!':<1.bam0nto:3 e 
cli~struidu ;.t.. u~ína hidro-clltrica, 
t:ii..:uuclo i;l,(,-!llt.:la i..;idadé, tal como es
ta. capital. t.:omplet,,.mente sem luz. 

BAHIA 
Esta epistola, reprovada por Lu· 

thero, (que lhe deu a nota de "epis
tola de palha") é reconhecida auten
tiq'- por <::!emente de Roma, Hermas 
01:igines e pela tradição. · 

2 MAIO 
SANTO ATHANASIO 

Alexandria é a. terra que deu â 
Igreja: este grande doutor e defensor 
da doutrina catolíca. Athanasio nas
ceu em 296, fílllo de pais nobres e 
piedosos. Dotado de intellgencia ra
ríssima, fez Athana.sio rapi<los pro
gressos nas ciencias divinas e pro· 
fanas., A' medida que os conhecimen
tos •e lhe alargavam, mais· se lhe 
solidificavam as virtudes e a pieda
de. Confiado a Santo Alex11ndre, na 
escola deste santo hem em recebeu 

maiores proporções, pois hada 
atingido o segundo carro. tambeni 
carrega.do co1n explosivos, o 48 Re
gilnento · de Cavalaria. aqui sediado, 
aquarteh~clo proximo á estação, se 
móbilizou in1ediatamente afi1n de 
desligar d·o resto da cotnposição os 
carros em chamas~ Um vez resta
belecida. a calma7 verificou-se em 
extensão do acidente; a cidaUe íi-

ciado para a remcs~a imediata dcs- 1-'ES'J'.\S uo !-il:.:.\ JtOH JJO BO:\ F'l.U: 
se produto. Esl)era-~e que, co1n a. ~.-\.LV.\lJVlt, (.\.J - _\ im.i;;em do 
sua. cheg·ada, o cla~sico caféziuho ~enhor do JJonfim YOllará á sua, 
volte ao a_ntig;o preço de Cr$ 0,<lO. igreja., conduzida uuma grande pro-

XOVA LI:\'HA A1:;·n~-;.A cissào. Por ocaBiào da (;erimon ia, 
GOIANIA, (A.) Dentro ern serão illcorpor:-Hlas ao prl:!stitito 2.~ 

breve esta capital será servida por! imagens de Sossa Senhora. das Can
uma nova e importante linha aêrca, ~ dcia~. que .-:;erá <.:onduzida por sol .. 
a cargo da Transcontinental Bra· dados da. F'ôr 1.~R Polic·ial e de Nossa.. 
::;ildra S. A. 1 Senhora da Conceiç;ão da l"'raja, que 

cou sem luz e telegrafo, ficando a 
estação da ferrovia bastante dani
f!cad.a pelos estiihações dos va
gões. Em consequencia veio a fa
lecer o guarda freios Geraldo de 
Castro, alem de H pessoas fcri
das1 algu1nas das' quais em esta.r;o 
grave. 

Bs.sa linha. que nartirá do ruo, ::H.::ni. lcYada ... pclu po,·o. 

uma educatão aprimorada. 
O desejo de vida perfeita levou-o 

á solidão de Santo Antão, na com· 
panhia do qual passou dois anos. Só 
a ohediencia pode leYa-lo a abando
nar este doce remanso de , paz. O 
mestre Alexandre, que tinha sido ele· 
Yado á dignidade de patriarca de Ale
xandria, chamou-o para perto de si, 
afim de se lhe aproveitar do talen
to, nr. luta contra os hereges. 

POLONIA M_ARTIR 
A administração da Rede :IIinei

ra. de Viação o a poll<'ia local ins· 
taurarain competentes inquerito~ 
para. apurar as causas que motiya~ 
fam o desastre. · 

O traCego, o telegrafo e a luz só 
toram restabelecidos nu dia i1ne
diato ao do sínistro. 

Quando se realizou o celebre con- R O GRANDE DQ SUL 
cilio c!e Nicéa, Atltanasio, sendo ape· 1 
nas diacono, acomp,:11 hou o Prelaqo 
para aquc!l\ eminente demonstração 
da fé catolica, Os erros arianos fo
ram refutados com tai,to brilho, cla
reza e e,·idéncia, que. causou admira
ção a todos os assistentes. 

Se esse discurso foi um triunfo pa• 
ra a causa é •• tolica, conquistou-lhe 
tambem o ódio dos Arianos, que lhe 
dt .la,·aram implaca,;el guerra, a co
meçar daquele momento, até o dia 
da morte. 

Pre,·endo o nrnximo desce nlace fatal 
,,a triarca, Ath: ~ e :'.o, para esqui

'?ar-se da 111~.x-) 1J.a.·v·ravel eleição, fugiu 
de Alexandria. Alevandre, conhe• 
cendo o plano do amigo, disse-lhe: 
"Athanasio, pensas em salvar-te pela 
fuga; p,:,is fica sabendo que de nada 
te servirá e não te livrará do car

!\'OVAS :EMISSO.RAS 

PORTO ALEGRE, 
- Novas estações emissoras serão 
instaladas neste Estado, por auto
rização do i.enistro da Viação.• A 
Sociedade de Emissoras Reunidas 
Radio Cultur~ Limitada vai insta
lar no,·as este.r:ões em Santa Cruz, 
Passo, Carasinho. Santo Ang0lo, 
Cruz Alta, Alegrete. Cachoeira, Jo
sé Bonifac!o e Caixas. 

A. POXTI<l IXTERX ACIO:<i ,\.L 

PORTO ALEGRE, (A.) - Encon
tra-se nesta Capital o sr. :Mateus 
1\-fartfns Noronha, da tirn1a constru ... 
tora da parte brasileira da ponte 
internacional Brasil-Ar1rontlna. ln-go de patriarea". 

Efcti7amente foi Athanasio eleito terpelado pela reportag·e1ü respon
sucessor de Alexandre. Só seis me- deu o referido tecnico, que a parte 
ses depois da. eleição, lograram os do Brasil Mtá praticamente con
fieis descob ·.- 0 esconderijo do Pas· cluida, tendo os trabalhos termina
to~, Db nada lhe valeram as descul· do no dia 16, ou seja antes do pra
pas inspiradas pela humildade. O zo fixado, que era 23 de junho. Fal
povo conduziu-o, como que \!!rn triun... ta, apenas\ o ajardinamento, o as
fo, á capital e Athanasio, si bem sentamAnto dos trilhos que são de 
que entre lagrima~,. tom.ou posse do fabricação nacional, e a constru{;âo 
cargo. de alguns edlficios federais. O lado 

O gov ,rno sapientisshno, energico braslldro tem 987 metros. A obra 
e resoluto que teve a dioeese, duran• total custará. 120 milhões de cruzei
te a sua administração, ê prova pa- ros. - O Coronel llfateus. declarou 
tente .de como foi providencial a ele- que operarios brasileiros tendo ter
vação pHtriarcal de Athanasio á séde minado os trabalhos antes do pra
patl'iarcal de Ale,:andria. zo fixado, deram uma grande pro-

Os Arianos não viram de bons , va do desenvolvimento da engenha
olhos este estado de cousas. Como ~ia em nosso país. 
não lhes fosse possjvel anular ou per• 
turbar a eleição de ,Athanasio, recor
reram ã vil calunia, para desta ma
neira lhe destruir o prestigio junto 
ao Imperador. Este convocou um 
concilio na cidade de 'fyro, para o 
qual citou Athanasio, com o fim de
clarado de respondei· ás acusações 
contra ele levantadas, A assémblêia 
compunha-se na maioria de bispos 
arianos, portanto de inimigos de 
Athanasio. Ainda assim Athanasio 
compareceu. 

A l ira acusação foi insidiosa-
mente. feita por uma mulher, que, 
assalariada pelos inimigos do Patriar
ca, em plena assembléia, sem conhe· 
cer pessoalmente a Athanasio, lhe 
lançou em 1·osto uma grande· infa· 
mia .. Respondeu-lhe, não Athanasio 
mas o secretario Timotheo, igualmen· 
te desconhecido ria acusadora. "Como, 
- disse Timotheo, - en teria en
·trado "m tua casa? Teria te feito 
propostas inciignas Y" - "Sim, i·e~
pondeu a mulher, quem então foi 
senãc> tu! 71 e corroborou essas pala
vras com um juramento. A asem
blêia toda, tendo . sido testemunha 
desta cena, reconheceu, si bem que 
contrafeita, a inocenda de' Athana-

NAUFl\AGlO 

POR'l'O AT,EGRE, (A.) - Quan
do na cidade de Taq uar!, o barco 
n1otor 4'Taquara .. subia o rio que 
te n10 non1e da referida cidade, 
pertencente á Sanação Gorg-en. 
abalroou um outro ·barco .que na.
vegRtra em sentido P.ontrario. sos
sobrando em seguia. Em consequcn
cia elo desastre pereeera1n afogados 
Adriano Moreira Ccsar e seu filhl• 
nho 1nenor, Eraulio Pilho e Alvaro 
Oliveira Castro, sendo o corpo d es
te ultimo encontrado horas depois. 

sio. po de Alexandria. O eleito era sa-
Reco1·reran1 os inimigos a. uma ou- cerdote ariano, Gregorfo. 

MANIFESTO DOS EXMOS. SRS. 
ARCEBISPOS DA COLOMBIA EM 

PROL DA CAUSA POLONESA 
BOGOTA' - O Bispo Snfraganeo 

de Bogotá, Dom Emilio Grigard, en-
tregou ao Ministro da Polonia em 
Bogotá, o seguinte texto da Decla
ração formulada na Conferencia 
realizada pelos Exmos. Srs. Arcebis
pos da Colombia: 

"Se esta g·uerra atroz, que por 
mais de cinco anos. vem ensanguen
tando a humanidade, tem por ob
jeto livrar o mundo da servidão e 
salvar os eternos principios cristãos 
da dig111dade humana e do amor fra
ternal entre os homens e da liber
dade dos indivíduos , dos povos, a 
heroica Polonia foi a primeira vi
tima e é o ma,is nobre símbolo des• 
sa, tremC\nda luta. 

Os ArcebisJ>Os da Colombi::t, que 
têm seguido, com o maximo inte• 
resse. em todos os seus transes, as 
amarguras e os ingentes sacrifícios 
da. egregia, Nação Polonesa, hoje for
mulam os mais ardentes votos de 
que os poderosos da terra, que ,•ã.o 
ditar uma paz justa ~e duradoura, 
assegurem á Polonta' à sua inde
pendencia, sua soberania e sua li
berdade, que por todos os títulos 
lhe são devidos, o que há de ser o 
primeiro triunfo da justiça, quan
do se obtiver a vitoria." 

APELO DO EPISCOPADO DOS 
ESTADOS UNIDOS 

WASHINGTON - Todos os Arce
bispos e Bispos catolicos dos Estados 
Unidos publicll.ram um documento, 
emitido em Washington, no qual 
acentuam a obrigação dos Estados 
Unidos de· "salvaguardar a liberda• 
de de todos os povos". o documen
to declara em uma seção especial, 
concernente á Polon!a: 

"A solução da. questão polonesa, 
resolvida pelos representantes das 
três grandes potencias vitoriosas, 
na Conferencia da Crimeia, foi uma 
decepção profunda para todos que 
tinham firmado as suas esperanças 
na Carta do Atlantico. /1. Polonia es• 
tá. sendo forçada por• seus aliados, a. 
desistir de grande pa,rte de seu ter
riiorio, O presidente dos Estados 
Unidos está agora obrigado a vigiar 
por que na escolha d~ Governo PO· 
lonês os direitos do povo da Polo
nia sejam garantidos e que esse po
vo tenha o direito de eleições livres. 

A paz do mundo requer uma Po• 
lonia llvre, indei: ,..dente e democra
tica. A Polonia, inO pode tornar-se 
um Estado-títere sob o domínio e 
o controle de qualquer potencia esa 
tranha. Se a Polonia for escraviza
da e os seus "leaders" forçados ao 
exilio ou deshumanamente ,liquida• 
dos, as sementes de uma nova guer
ra. serão lançadas." 

O "New York Herald Tribune" 
·comentando o documento, diz que 
o apelo dos Arcebispos e Bispos te
ria forte repercussão nos países alia
dos, particularmente na America 
Latina. 

Alguns observadores diplomaticos 
acreditam que o documento incre
mentará ainda, mais as duvidas e os 
temores existentes nos países lati
no-americanos. Outros jornais reaJ
çam que a declaração dos Prelados 
é uma critica ao "vergonhoso silen
cio" dos ºGrandes Três" em rela• 
ção aos países baltlcos, e além disso 
o documento declare. que o totalita
rismo russo é absolutamente incom
pa tivel com a democracia. 

MULHERES-SOLDADOS POLONE
SAS LIBERTADAS PELOS 

AMERICANOS . 
LONDRES - E' esta. a primeira 

vez na historia das guerras, que 
estáo sendo libertadas mulheres prl· 
sioneiras de guena; a 89.a Divisão 

da Infantaria do III Exercito do 
general Patton, no ,,itorioso avanço 
sobre Erfurt, Weimar e Chemnitz, 
libertou mulheres-soldados po]one~ 
sa,;, entre numernsos prisioneiros de 
guerra aliados. 

Segundo uma informação, trinta. 
mulheres polonesas sob-oficiais e 
soldados rasos, foram encontradas 
no Campa de Prisioneiros proxtmo 
de Malsdorf, seis milhas ao sul de 
Erfurt. No campo de Blankenheim, 
a algumas milhas ao sul de Weimar, 
havia umas trezentas mulheres· po• 
lonesas, prisioneiras, dentre as quais 
três com a patente de major, trinta 
de capitão, vinte e cinco tenentes. 
Essas mulheres foram aprisionadas 
pelos alemães em Varsovia. Todas 
são oficiais da, linha de frente. No 
momento de sua libertação muitas 
mulheres se achavam em estado de 
profundo depauperamento devido â. 
inanição e pela marcha forçada de 
155 l(.m. Provavelmente aquelas mu• 
lhcres foram, como outros prisionei• 
ros de guerra, evacuadas no ultimo 
momento para o interior da Alema
nha. 

Segundo outra informação, á en• 
trada · das diferentes unidades do 
Exercito de Patton. muito mais mu
lheres p0lonesas estão sendo J!ber
tadas que tomaram parte no levan• 
te de Varsovia. Um dos americanos, 
que acaba de chegar da região de 
Chemitz, disse que encontrou ali, na 
hora dos mais renhidos combates, 
sete mulheres polonesas. Elas lhe 
disseram seus nomes, no meio da 
mais ensurdecedora artilharia. Ele 
porem apenas conseguiu escrever um 
nome: Eva Domaszewicz. As mulhe• 
res polonesas llle disseram que eram 
soldados do Exercito do general Bor. 

A maioria dessas prisioneiras de 
guerra libertadas haviam já sido 
transferidas do campo para o Hos
pital Americano, onde foram exa
minadas e onde lhes foram dis
pensados todos os desvelos. 

De acordo com a ultima informa
ção, as mulheres polonesas, encon· 
tradas no campo de Blankenhclmm 
eram prisioneiras do Stalag de Mols
dorf, e haviam sido evacuadas de 
Já. Eu soube no Departamento dos 
Negocios Civis que elas e ae outras 
mais foram entregues aos cuidados 
do Corpo Americano Medico. 

FRACOS• 
ANÊMICOS 

TOMEM 

UIDII fr!Ultitl 
''SILVEIRA" 

----,- 1 

Grende T&nl• , 

t1·a astucia, que, segundo lhes pare- Athanasio dirigiu-se a Roma, invo
cia, niio haYia de íalhar. Espalha• cando a aut .idade do Papa Julio, o 
ram o boato de Athanasio te1· assas- qual o re'cebeu mui cordialmente. Um 
sinado um bispo de nome Arsenio, concilio presidido pelo Papa como um 
cuja mão direita levava consigo, para outro sinodo convocado pelos impera
praticar ouras de íeitiçuria. Chega- dores catolicos Constantino e Cons
rarn. mesmo a apresentar uma caixa, tante, reconheceratn os direitos de 
eom a tal suposta mão, afirmando Atharasio e eonfirmarnm-no na qua
que era a. mão do · bispo morto. !idade de Patriar de Alexandria. 
Athanasio, porém, que· tinha. abso- Os Arianos opuze1·am-se tenazmente. 
lut .. certeza de estar em vida o tal Uma carta, porém, do imperador 
bispo \rsenio, pô-lo a par do que se Constante, dirigida a Constancio, em 
tratava e convidou-o a vir até Tyro. tom anieaçador, fez com c;te este res .. 
Arsenio chegou e hospedou-se em peitasse as deliberações dos conci
casa de Athanasio por algum tem- lios catolicos e restabelecesse Atha
po. E1n uma das sessõ.es em que se nasio no uso dos seus direitos. 
trntava da que,tão de Arsenio, Atha• Morreu Constante e desencadeou
nasio perguntou aos bispos presen- se nova tempestade contra Athana
tes, um por um, si conhecian1 Ar~enio. sio. onstancio, cedendo ás exigen
Alguns desponderam afil-mati vamen- cias dos Arianos, convocou o conci
te. ··'oi o mo1ne11to que Athanasio ti- lio de .llíi!ão, que condeno .. novamen
n' cseolhido para de3mascarar e hu• te a Athanasio e exigiu da Igreja 
milhal· os inimigos. A um sinal seu, de Alexand1·ia a agremiação á igreja 
abriu-se n ·porta da sala e enti·ou Ar- aifana. Neste concilio foi;am prati
senio, dando com ~ua presença tes- cadas mil ci·ueldades e injustiças. 
temunho da inocencia de Athanasio. Athanasio vhi-se obrigado a fugir e 

NOTICIAS DO INTERIOR 
•'s inimigos, em vez de reconhecer procurai· ar·igo contrr. a sanha dos 

o ero, ainda mais se enfureceram aifanos. Seis a: .os durou-lhe o exi· 
contra o Pat: ·u .. Tanto i~ :stiram lio, durante .. o qual escreveu as obras 
com o Imperador Constantino, que niais importantes contra a seita aria
este ,le~er,minou o. exílio de Athana- na. 
sic> pua Treves. O Bispo de 'freves, 
S. Maximiliano, recebeu-o com todas Pela morte de Constantino, foi-lhe 
as honras. ;. noticias que Athana- permitido voltar á diocese, cm vir
sio recel:íia de Alexandria, eram su- tude dum decreto d" Juliano o Apos· 
mamente consoladoras, dizendo que• tata, que deu liberdade a. todos os 
os fieis 1·ejeitavam toda e qualquei· bispos catolicós exilados. Não tardou, 
comunicaçã.; eo:rn a. Igreja ariana, porém, nova pe1·seguiçã.o, , Athanasio, 

LORENA 
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o Patriarca São José recebeu con• 
dignas homenagens em nossa cidade, 
especialmente nas três casas religio
•~• de que é titular: na Escola Nor
mal, _.:,cola Ag1·icola e \silo dos Po
bres. N« Escola Nor1,ial, coincidiu 
com o l', anh•ersario da Ordenação 
3acerdota l de seu Capelão, Rvmo. Pe. 
Jo::ié .. -11·anc1Sco von Atzingen, que por 
esse motivo foi alvo de lll'lnifestação 
das Superio1·as ~ educadoras. 

3AN'TA CASA - Tomou posse s 
nova .Mesa Administrativa que dirigi• 
rã os destinos da s,_,,;a Casa local. 

Pedidos . dos dioas&nos de Alexan- para 1.âo cair nas mãos. dos inimigos, 
dria, dirigidos ao Imperador, para que lhe qu.,riam a· morte, procurou 
que determinasse a rehabilitação do salvação nà fuga. Só durante o go
Patriarca, não foram atendido•, ale- verno de Joviano lhe foi concedida 
gando Constantino, que não lhe era. a paz e tranquilidade, por espaço de A Santa r,asa de Lo1·ena é uma 
licito aglr contra a~ resoluções de t:l,• anos, ,.no. de grande prosperi- das mais antigas e meritorias de todo 
um concilio, dade pa:·a a fé catolica. o Vlile do Paraiba, " para a eidad~ 

Constantino moneu em 12 de Maio ,) sucesso1· de ·viano, Valente, em- un. g,·ande padrão de gloria, p~la far, 
de 337. No leito· de morte, depois de pregou noval"ente medV:os extremas ta messe uc bcueficios que há n;,1is C:~ 
ter recebido o santo Batismo, reco- contra os bispos cat, licos, mandan- -~ anos vem presta ,Jo. Des,'3 longos 
nheceu a inocenda de Athanasio e do-os P"ra o ex-ilia. Athanasio es· anos é a nossa Santa C"ása o maior 
deeretou-lhe a volta para .Alexandria.. condeu-s no tumulo do pae, durante e mais nomeado cent· ' cirurgico de 
Sô em 338 foi executada esta ordem.. quatro meses. Foi esta a ultima per· todr a zona, ·tra ela afluindo doen-

0 imperio foi dividid• entre os três seguiçã.o sofrida pelo grande Bispo. t, <le todos s izinhos municípios e 
filhos de Constantino: Constantino, Receiando as autoridad uma revolu- até do sul de J\finas e da região limi
Constancio e Constan~e. O primeiro, ção en1 Alexand::.-ia, si não restituis- trofe ~o Estado do Rio. Com a inau
Constahtino, a ,·quem côube- a. parte sem ·o pnsto.. · r .. , a:·ho, ',amar ·11· g~i_ra~:ao, no~ J na~sado, do novt; Pa
da Gallia, deu liberdad~ a Atl'tanasio, no e :.,hanasio .,residiu a.dic~ese até I v O da Matcrmdacle e. Casa de 
o qual· em triunfo foi. recebido na á mo,te, isto é, quatro anos ainda. ,Saude, e _com o ;stab~lecnnen_to_ do 
sua metropole, Ale~ ndl'ia. . Em 373 foi O grand· pi·opugnador Laborator10 de Iesqu1sas Cl!,.ica~, 

Os Arianos,. porém,. não <lescança- da Igrej ''>lica receber a recom- completaram-se av:ilumaram-se n:a1s 
l'alti, e armaram nova perseguição [)ensa na ~te· nidacle. S. r,·egorio Na- ainda os seu·· serviços, Basta. dizer 
~ontrr 'Athanasio, Baseando-se na zianzeno diz, no panegirifo de San- qu_e ~ rnnda àa stla ~asa de_ .•au:!c 
lei; (!ue deeisõ*s d~ concilio só por t'Athanasio: "Si teço eloglos a Atha- atmgm este ano a 1 ,ave! cifra de 
um outro concilio podem ser altera- nasio, exalto a virtude; porqt1c elo- Cr' 94. 183,00, J>'ra _demonsti·ar a so
da-· com consentimento J, \mperadm ~iar "'luele que reune em si todas ma enorme ~erviçoc ril!llunerados 
do Orien'e, r.onstr.n- · ,, convocaram virtudes, é enaltecer a propria que vem J'lrostando, e " procura que 
n1,1 t1ovo concílio em AnLioohia, 110 vir.ude. ~ ·.hànasir f uma coluna esses s1cviços vem tell'lo · 

uma biblioteca: com <iu,·, seções:· uma, 
tecnico-cientinca, para , ·solta dos 
méd,icos, orientação e ilustração dos 
enfermeiros e pessoal administrativo; 
outra, !iteraria, para cação e en
tretenimento dos doentes. A esta se
ção esH : exa :na instalação radio
receptora que funciona, alternada
rrente, 1<as nfermuias de homens e 
n de m u: ,cres, nas horas de recrea· 
ção. 

Os serviços de administração in
terna e enfe•l''"'rn'°"em estão entrP.gu<'s 
ás Re'igiosas P'ff1·.s l\faria Auxi· 
liadora. 

CACHOEIRA 
FESTA ''"' S. JOSE'· - Realiza-

.-;c noJe festa ~o glor;oso I S,io Josâ:,. 
o' -._ da Santa Casa local. 

A festa que constar{ de Missa can· 
ta<la pelo ·Exmo. e Rvmo. Mon,· l)a
goberto Palmeiro de Azevedo, ilu!
tre Viga · 0 Capitular da Diocese, pro
cissão e oênçâo solene do Santissimo 
Sacramento. 

Fará o sennâo por ocasião da cn· 
t. da p:·ocissão o Exn.o e Rvmo. 
Mons. Armando Lacerda, Sacerdote 
eminente e que ora exerce a cur,a 
de nossa paroquia . 

Os festeiros, srta.. 1 racy Macedo 
Guimarães e sr. José Rodrigues 'Teo
doro, muito têm se esforçado para 
dor a maior >1idadc á festa, 

CENTRO ruERICULTURA 

Eu.a l.ib\ff<•. Oadarõ,. 4.6!- - .São 
..,~u.io 'l'el.:. i~r,1.i.. 

L{es.: l~ua ThoJnê de ~ouza, 617 -
dai: 'is âs 20 hl!', ""'." 'i'•J.: õ-Oõ61\ · ~el~fon• '· 2~0~St ;nuaram a ati_i,1r pedras. ,contra o ciaal fizeram eleição-do um. nov~ ~i~-1 d.;i, Ig.1:0,: .• o Q_modelo dos Bis~oi;''•' ~º-! ç1·ia~,;i, !!!telil ;!i, Sant.t CªS?1 

- ··fossa c ade brevemente contará 
com um ,.,. "derni,simo Centro de Puc
ricultu1a cuja constr-,,..âo está· ava
liada em mais d, chcen!.os mil cru
zeiros. A construção · ve-se á .si·a. 
.Professow. Maria José Yieira. 



São Paulo, :29 âe í\bril ele r\,45 -,,-.;_ 

PELA CRUZADA EUCARlSTICA "PADRE, É PROIBIDO DANSAR?" 1 

Centenário do Apostolado da 
. f 

Oração 
Transctevemos do "Mé11sagelro 

do Carmelo" o artlg-o "PadTe, ê 
i>rolbld,;, danear?". Escrito de ma. 
neira. , ~-opul:t~ e aeesei\·el, 1! é-le 

s11. boR. quando para morrer bem, 
6 necese(f.rí o retirar.se dele. _ l'oie 
nem, ., que 11ã.o 3. bóin pata mor. 
rer, não sei ·comtt i>ódé ser bom 

A Cruzada pertence ao A posto. 
!;,.do da Oração; ê, pois, ju~to que 
-,,Ja participe das .aoknidades otga. 
:tiizadas para ccitnemorar o Cen. 
tenãrlo da. sua fundação. Não so. 
rn<>nte é justo, mas é uma. honra 
x:,ara nõs: eonslder,m1os uma gt'a. 
.;:a. Imensa QUG Deus nos concedeu. 
·o sermos do Apostolado da Ora. 
t;ão. t!onvênl, 1,ois que os Diri ... 
gentes não poupem esforços para 
r,repara.1• os Cruzados para os atos 
dessa Comem,fra,;:ii.o. que constarã 
de um Congresso, de 6 a 10 de 
,Junho, cujo proi:;·rama, já aprovado 
pelo Snr. Arcebispo, será publica. 
60 numa Circulai', no prlncfpio de 
Maio. 

Ali'.m dos a.t.os do Congresso. rea. 
lizar.se.!l. mnn Conccntraçlio dn 
<1ruY.uda; o dia será combinado no 
Conselhõ. assin1 <'ôn10 08 t'H)rme. 
:norefi!t, qu é serão <'on1uhicados Côm 
a.nte('edP.ncia aos l1i:rigent . .es, 'P9~ 
:meio da CirC':ulttr r:1.cirna citada. 

O maí.s importante, nara o mo. 
mt-ntt). ê a llre1utrnt,."iío d~s!lle Con. 
..;-r<"sso, que õ:eve ser uma homena .. 
gem ele açil.o de graças ào Sagrado 
O:>ração de Jes\'is é uma manlfes. 
tacão de desagravo 11or tõdas as 
ofensas feitas a êssC? Divino Co ... 
ra.,:ão. 

·w necessário. uois. que nós nos 
empen.hen1os e1n Preparar no~sos 
Cruzndos pela o1"ac,fio t? o atlnstO .. 

'ª""· l.ô) Cont.lnuamos. dnrante o 
mêm de Abril, a Cantpnnha iln 
Co1111tngt'R~llo· detJ famfliuM noM · SS. 
·cnrnc;oi'in ,1., .,,,.,1h1 e ,1., Mnrl11. A tê 
<> dlll. Hi de ,rn1n devPTão se,- en. 
entrep;ue~ ao SecretarfadO a~ re. 
lações il~ssas Cor,sagra~ões f~ltas 
t>"lo~ Cruzados. A rela,:ão dessas 
Üt"\tisa~rr:t.~ões se,·râ escritn num 
livro """ nuro, '111,e, serã. oferE>.cido 
"<"lenemer!tP an S:tgrndo cora~âo 
<i<> .T<>sús. nor ocasl:l.o da Connen. 
tra.{~ào - .1\ réla!}ãô fleve meneio .. 
nar a ~Ct"~fio ~ n 001n~ dnS fn,nt ... 
Ji:-1,ie rnn~:t~!"nfla1111. 

A. tê-m r1lsso. a mes1na. 1·e1ac;.ão dê:. 
VA i;;er entreguP. ao f>ir~to,.. do Cen. 
tro P:wonuinl do Apostolado dfl 
Ora.~i:in. Qne a inntarâ. ás outras 
<1onsa~:racões fe-i taR nelos 1nem
n1·os do Apostolàdo. para serem 
oferecirla~ clurantc o C'on:;n:·essO ao 
Sa,grado Coract-1,n Õ!?- JP!";ÚS, nn ti ... 

· vr9 de (Hll'o <lo r().feriõo Centro. 
2.o l ô ···~MOIITO d e A hrll e 

"\lnio deve ser ôfere~idô. alêm das 
i.ntencões da (;ruzada. para o Con ... 
gt"es~o. O r~f<ultado dêf>ise~ Te. 
sour-os de,·e ser entregur ao Secre
ta.rfado a.tê 1.o dA Junho: será es
~1·ito junto f-L reJacãó da.~ - Cônsti. 
g.Taçôes. no livro de tluro, que sP. .. 
1•A. of'~recido nn .r1iri da C"ncE'ntra.· 
dto. - O que se oiz aquf dr, Te. 
:i,ouro ê o '1ll~ ~êg'UP, ~ rr>speitn iln 
l')ra~ão. v::tli!! tamhf.n1 n~,-~ ~ Lip;n 

. Prê .. rrnzaHln. nne o~rt~ncP ra rn. 
04m ao ATJr>!-:to1n.c1o da Ora~ão. 

3.o, Or;u;no. Exist~ uma ora
(:fío esp~ciat l"arn o (~nn~Pe:.::~o: foi 
distribu·id::t a.os Dirig-r,nt<-'!-':, 110 fim 
da \·euni~o Õ:l~ 7,pl:-\rlorn~. nn õbt 
H de ~Jsrço r,p. Seria tnnvflvcl 
. rezá-la eom os Cruzac10s. na~ r~n ... 
ulões. ~o \'ê'rf':.o de~f':.R ora~ão en
contra~so v híuo do Congressô, qnP. 
$Pr~ h-raiHa<lo em t.e1nr>o. do ni.eg_ 
ruo rnodo ~timo f(li i1·r~õiarlo ·o Hi
uo r]i, Cong-rr:-sso r.;:uc-~rr:;;;tico Na .. 
-C:ional de 1942. 

~n mêf, de ~faio Berão dadas ou. 
tr:1~ expticac;ôE-s a. i·espeito do Con
gr-es~o. 

.\ 1,1(;_\ 1-;rf':\lli~Tlf".\ Pllf;SRl'
ZAD.\ E O APO!''l'OL.\00 DA 

OTI A<:'•0 

te visar Isto, serí'l apenae uma Li- multo oportuno. 
i;-a de Comúl>lt&o ll'él'lll «•• ·cthut. - ô baile é 1m1 divert, mento 
,:a .. , ~a realidade 11. Liga Pré• como qualquer ôUtro·. Passear, via. 
Cruzada, aeve aleançat rna:1~. Jar, pescar e dausar são dlvertj. 

O!I '.Ligulstas que se \imitariam . mentos: sõmento que uns sã.o bons, 
sõ1fümt11 ã Confünhão Mensal, híU{ outro• mí'lu<S e outros nem bons, 
fàrlam éaM ders ;iutros é'l!:erctclol!! ne·rn mâus. assim em Mpêcle: po. 
que prescreve A Liga.. nunea te. t-l!m, todos podem sér bons e ·mã.us 
variam uma vida vérdaa~!ramente se_gundo a intençã.o com que 11e 
eristl; mas, actésceutando a ela. fazem. 
o oferecl111e11to qnotldlRno ·dás - Padre, não pet·guntei ee o bai. 
ações do· dia, quando ·não ómitem le ê um diverthnento; o ([Ui!> eu 
em 11enhum dia ele 110-,11,..,,r ·11 No•- perguntei ê, ee ê pecado da11sat? 
•a Sf!1tko'l'a (de<1:ênil do Têr~o). en. - l!:' uma pergunta d!fl<'ll 1,ara 
tã.o em tôtla -verdade m11:reé~m· 0 1-espo11der em duas palavr:ts. P~
nome de ctisttl.os. Êis o· que ê tt, i,tta. Vamos des1,acl1tt.la. j:l .., j~. 
Liga, 111.o ê·· óntta coilsa, ,real.o O Por~m. 1>rimeiro preciso tomar um 
A'iH>iltohuto a11 Oraçl.ó,. rapêzlnho. 

Els eomo: - Mas, 211·. Padre, e~tou 

PRll'IJÉUlO G:íu.v,. otereeilnent., 
a., dfa ao 811,i:t'adô t'on,:l.o di,. 

,J~sftà. 

o r>rimeiro gr:tu comprllíen~ sõ
ment<> isto: Jã. coloca em noha d!~. 
posição uma mlna de ouro. Ai! 
crianças não chegat'il sen\j>ré a ta. 
zer de manhã uma ·oração ,!ém.or:.. 
da, mas, existé umà que. ~làs po. 
dem e deven1 í'l!~ar e que faril. dõ 
dia uma or:,_çll.6 cottttnua. Nn,o,in 
Senhor dls!le Qu!l ae,<e·moíi 11etn.pre 
orin·, Somos tent.Ado-s éní r~sr,ôli. 
de,·: "ita~ SenhÍ:.r, nlio i,eneéi!'l, 
ttisso, não somos monJes, \,itra· fl. 
earmos n dia intéiro i'lé . j<">elhbs 8. 

reimrt'.' Nílo, ~ol!M ·Settlli!I' 115.o f!'.1'.1. 
· ge tanto, Ele qller QUé à nossa 
oração seja "º" un ua. 

com 
l)ressa. 

- Porque t€.11s ta11ta pressa, Pe. 
l)ita? 

- Po1·que... porque €Sta ll<Hte 
hã. um baile e ele me ,:,epera. 

Ele? quem ê ele? 
- 'E' o João, 
- F. quem ê o João• 
- O João ê o .loão . 
- Ah.,. Va1nos, sin1 já set 

Dansa.r com o João? 
- Pnxa., que 1,omêin imP:o~~ v~,, 

JHl11sou Pepita. Diga.me, Padri>, ê · 
peeadó· da11sar? 

- Calma. Peplta.. Disse um sll. 
h\o, ·que as mulheres dansatn por 
nece,sidade de ~ou cara ter ~ i>• 
1' oml?:nS l)o'i" c-omprom1sRo. Po\~ 
bem: se àíl tnulherM t€m nóe<>~
•idadil de ànnsnr. ~ue ,fansem 
q11ant6. qulser,,m; porêm umas com 

El6 ltUei" que a ora~ão ésteja ·em as óutrae, at(, ~ansa r. 
nossa A.lma: cqmo o i!!'angue em - Mas, Padre, 11m · tal bá\\e €o 
nossas velas. ~ue é1à. (\lr<!ltle ~llr.t mui.to 1>at1. N'~o falo dlsso. ni~a
parar, patit que a, noséa Al\na v1. h1é, (, peM/10 rlan~ar com o João'/ 
·va sempre e cN!s~tt Cll<'la ,·ilz mall!. - Ah! . Para r<>~pon,ler. Pe1,ita. 
Ele ,:iuer istó d,, lo/los. T>recisn de mnis um rflp€zlnho. o 

Mas coino 11olle ·isto c.contecér? mesmo sl\h!o d)ssé: O ballé ê uma 
Por iiquêle olhar voltadó para. gr~ndé é:woslçil.o em (Ju e •e fa. 

beus d<'Sdl> .-, ae8 pertái". por :,_qut.. zen,, e !!e dP-~fa•em o~ cas:rn1entos. 
la. .-,ra~ffo·q11·,. réiiiun.o8.· e.m trêi !e.1

1 
os_ ,,o.eàment.o~ q1ie surgem étn u.m 

gunilns, e qll~ 1,0111 tanto fervi!-!' h1t1le. desàparenem 110 ouh·o. 
dir.-, 111os: "Oferéoo.Vos, 6. meu: Q11ém dMeJa. M.her à Y1istõria do 

D. ". u!! .... •.• 'r,J tudn Q. ue tfa.~r.1110·". d.n-11.,a.n.~. oue l~la a hlst<'ria_ dos. õi. ra.nlé " füa. oe jogos. 0 ~ esttido~. Y6rc10~. ~-resmo os fllôsofos na. 
ate. orn vez de f\("11t.rêm ~e-m ,~atõ-t-~ gãos t"epro,·an\ o balle. Cic<."i-o. 
tornar.se.ão oui·n, . eó!ll O q\Tàl, 1 )l~r ~>:emplo. ili2 que o ba!lo ~ o 
VOll11)t'Rrflt1l0S, à f;ternfdai!e, tsort1 (): -(i\tlfuo ÕC\S \'ÍeiM,_ ((UÍ? inéltltl toiJOS 
qua.l compraremos as A\tna~. os 011tro!I e que nrngu~m pode dan. 

Sil:GUI'(llO ~R-~ tJt M .. r.,ehnénfo · it 
lfnrht de ttili:il flf'IJ:~nn do flt~o i,~ ... 

11111 t11ti,nrllf'A 'àó •,~ •• 

Ei!! a et,:unda ob~lgac:ã~ ilõ 
..'l.nostoládo da Ora11ão;a aev~llo a 
~tn,-la, ê a· dlwot;ão i;lle mais "'-l\1. 
darã. às no~sas êrilrnca~ à sei·;,m 
veri!a.deiros nrlstílós . T°'este 2.o 
grau, o~ tli;uislà$ co!l1J'li'órl\~t~m
~~ a dizer tó/lo!! ol! diàs \Jl'lla de. 
ZPna. do tl\rco. prá.tlr>a de dho<'itô 
efir>n.z " l'1flitn atradá\•el a Xos•a 
Senl1ora. "O têr<'ó, diz o Dr. Rêca
mh•f'. ~ a. camt'"Jailiha do Pal'ah:~". 
FJnsfrtémõs as no~Si:t,s cfiá!1<"'àé fl.. to
car a r>nmpàinl\11. qull1\ilo neeess1. 
tarn ausf1i(I, ou eonso1a.C,!Õf'.IS. 

Tli:RUEIRO GRAU: A C'onm11klo 
Repar,ulor21 

ema pa.ta.vra. ,sóbre a necessi.rla. ... 
de de r~r>ar\lr, <><Piflr. 

Quanta., faltae cometidas numa 
Par6qula du1"ante o mês! .•. 

Qns.ntas falta• acumnlada~ tt<'I 
Brasil'.. . . rlm·s.nte um mfis. . . faJ. 
tàR individuai~. faltaf5 coleti ,·as .•. 

'1'od():i; êgs,cs ~rros. chama.m · cas-
tigo~ n"él.cionais. · 

sat a. uã.o ser que esteja louco ou 
ébrio. 

Oémôstenée. o pr!ncli>e do~ .-,r,.. _ 
dôre~ diz que dat\sar ~ tfi11 ~r~mê 
at~ no~ ,,.,·1dadl'>s • o,·!cliô r-11,una 
os hptares onde se aansa. e!!cotae 
em que na,1frn.ga o Pudor . 

-. ~ra:=:, Paàr~. não <>-onheGô e~~ ~,'3 sónhotes pagão~ ne1n quéro 
s~:t,n nitda deles. !'lc tinh:Un tan
to M<'rüpulo de <1ans<1.r,. pr,r,iue l1Ko 
se tlzéi'an, cristãos' rorqu~ não 
creràm érn neus ~ o ad1)t:1.rf'rn? 
1""~nd'o 0lcs ta nt0 horror ao~ bl'li
les. porriu~ adoraram a.M tdolos. 
o <111~ P pior <lU_ê àa.1,r.:::i.r? 

- Sã.O mtsttirlos da ignorância 
'-\Os tt1mnos e do:-: iu.1z:o~ a~ f'!e,us, 
r~;):ta.. que c-.onYtn mai~ :<dorar 
tPH· (',ritic~r. :\Tr:i:s há tamb~tn ~::t.n .. 

to~ qüe crlti<"~-,·:."\n, n.9 él~l'"!s~rs. ó,; 
bti.il'?!;. 8àn c;ristêtnmo {i!s~,c-- que 
o bafl~ f. ema f'!=;~ot~ da, i!Y'!!'IU!'Pza. 
~ii.1) . .ai. mlirôsio O cham·a. coro de 
inl~l'ldaüé O uso IÍC's ha~les <!lz 
~âô FrnT'ICiF.:<:'ô de SRl"'S, é um.a 
ócas!ã.i> de pMar!') ts.l'tto que ~ al. 
1lia corrê n~.h~ o~ m:tihrê~ J)érJgo$. 

- Por Deus. PaOrê. qna.ntos 
Santos~ Ao ou~:ir esta la<l~inha, 
a gonte ~1:-nte vontade de respon
der: nrA 1•-ro, 11~1,,-•. 

- Sim. sim. P('pita.. ou,·1u e~rno 
ésteR hbmens r'.~l')ro,·a.n, os ha~leS? 
- Sin1: pOr('m não r~prOv~rtl <'ºii:êa.s 
,i"re~, $:·inal .:,ue no temµO ,)eles 
!)s bailós e-ra1n piore-a que h0-jê. 

-- Q\1ê (':ô1sas sã.o ~10l"(J;fi? 

·pa.ra vh·e-r. 
· - Eatou eom medo. Padu quê 
me va. proibir e negar o que me 
prometeu. 1 

- Oh! não. Não nego nada. ' 
Promeesit ê promessa. 1 

--,- E, di!l':t-me t>ad!'e, é.gora. 111&' 
reco,-ao. com.o roe t')ermiter11 e se j 
propa~am e a.Í,la11tietn eMM

0 

-bai-.: 
los de fins ca1·ldosos. como' 'l!:eja' 
pata hr,!ptta is,_ ·éSCóla.s · e -asnos? 1 

6 .• a • FEIRA, 4. de Maio 
- Olha, Pei,lta, ôS tt<ISRO!J 13is. 

po~ j:I. proibira,m tudo -isso. Cari. 1 

dade daneando! Con10 tstará eon. 
tél\te a. Cõrte Cêlestial 11.1'> Mnte1ns 
Jlllir coisa t!\o súbllme e como i,o. 
<inão exclamar as bailarlnàs: -
l'lGin MI qu~ IICCêHlt&iR iJe pão 
e ª" veiltidos. i,orque tel1dell to. 
m~ e frio! nor~m. MJ'l~ra.! um 
nouco. barei umas \'oltas e eim,. 
balltotas em uma. valsa. fo:<-trót 
e a .. pol$ º" à.judarêi cnm algum 
dinbMro! 

Com que am1>bHidade lhe,, diri 
" Juiz dns Yl,·õ~ e llo, n,orto• no 
f1ittmo dia.: Vind~ benditoi, de 
me11 'Pai, à -póe•uir 1l glôi"ia. \')0r. 
q\J~ tivé fMnc ti frl~ e v6s me so. 
i,orre•ti,11 com um baíh, y,ompn •. 
so. 1<~ h~m l'la.be~. Pêt>ltl'l, q1lê e,... · 
te~ ha ilel'I Rã.O 1freparadóà só r,or 
n,,:1lhére~, s~nhorás da á.Ha eocle. 
~adL . 

.l:f0ra \º$i ar,usar :às 11'\ll'. IA 
Jl1êres. Padre: Mmo se o~ 1'omen~ 

· fósMm santinhos. à,i 11omP-n~ sã6 
tniJ , ezéES, C~m rnH vezes 1>iores 1 PASCOA DOSMILITARES 1 

que • • riíulh~res! 
- E' v-erdade, Pepita, O?i hõ ... : .. . '· 

m~M tlim· gril.ndes <li!l'éltos: Í>O-: Como nos.ano~ anteriores os mi- mo TrlbunaJ·Milit.ar: oen .. DiY. Es
rém,_ as m11lhore~ têm os seu~: ; litare_s catolicos de todos as guàrni-! tevão ·Leitão· de Catvalho ~· Adido 
_ - Sim, m:is ni!.ó tantô <"orno oi!· ções brasileiras, farão a sua Pascoa.! Militar nos EE. UU.;· Gen. Dlv. Hei
homens. Eles ~ã.o qüé_ r,la~féman, 'A dàta CõC0lhida pp·a o banquete! tor Augusto·Borges; Gen.- Div. Isau
,n·a1a1ú, arfoan, re,·o\ll~õ"•· roubam euc'arlstieo dos militares, 0,ite ano, é ro Reguera = Cmt. da 7.a R. M.; 
é coniélem . fráudea. Xa 11\'refa : o domingo 6 de maio. A Comissão Maj. Brig. Eduardo· Gomes - Díre-

. àpona.s s·i! "~ 11in óu outri> ho"1em, ! Naeiôna.J, integrada por rnldados tor d·e Rotas Aereas; Gen. Div. 
en«ü~h1ó· os carcare• •••tão. ilustres, dü·ige apelo ·aos ca1nara-- Mario José -Pinto Guedes - Cmt. 
cheios déles. ti: as Igri!jas i,helal! • dM para. ,·irem s~ deso!Jrig-a!· cio de- da 9.a R. M.; Gen. Div. José Ma
de mulheté$ e também ói! ·confis. 1 vér pa2c1ú. Como demonstrBçâo de ria .Pranco Ferreira; Gen. Div. Jor-
sionâr!ó~. .. _ _ · · i simpatia e com ·o fim de di,'ulga- ge Pinheiro; Gen. Div. Raimundo 

- ,. an1on. v.~n,<>s, Pep1fa. ~lo., ção e registro, publtcamos abaixo, Rodrigues Barbosa: Gen. Div. Mau-· 
di!ra tua élor,uªnéia ê ·teu• nérvo~.: a ·1:irculll.r dirigida a todos os sol- ricio José Cardoso: Gen. Bda. José 1 

Yatno~. ilar~ce Cl'l<> um ·bicho u da.dos do Bras!l. Por ele se vê que Agostinho dos Santos - 1.o Sub-1 
mordc11. E H,ü João. com6 é etê? o Exercito de Caxias, e as oatras Chefe ·ao Ei. M .. E.:. ·Brig·. Gervasio 1' 

- O méu .loâo ~ um anjo. T-1' : organizações militares que com ele,!· Duc~n de Lima .Rodrigues - Di
un.1 1,. óm.ern bon,, não 3;,. OT1Cê>1t.ram. : nos MS.· eguram a orde-m ? .soberania.' 1 retor do Pess.oal: .Gen. Div. Frat)
outro• co1110 ele. ·VaMM, ·Padre. permanecem fle1s a Cnsco.' mb cuJa cisco de Paula Cidade - Jnl7. do 
,..,,~potide de \!ma ,·ez ã mil'''"- per •. bandeir~ ire construiu ·C'.>~e granoe Conselho SU!,lremo de Justiça da F. 
~unta: - Posso dansai- •st~· nc,t. pais sul-americano. - . E. B.; Gen. Bda. Odylio Denys -
te com o .João e comuna-ar j<~m me · E' A segUgin.te a circular: Cmt. da Pol!cia Milita,· do Distrito 
<'OllfeAsar? "PASCOA DOS MILITARE3 DE i.:'~dcral: .Brig. Vasco Alves Seco '--

Va,mos, si11'l .... sim... 1945 Sub 0Ciliife çl.o_ E.· M. Aer.; Gen. 
Has ou" hómem tão frio~ .Re,n '.Prezado_ e distinto - camarada: Bda. Henrique Bat.ista Dufles Tei-

- .•é ,·ê que é T<'l'ane. se tin,sse que ,, - · - - . . . . .xeira, _Lott . · Cmt. da 1. D.13; 
,·ivor no n\undo . como nós.:. Tenho deseiado ardentemente, Gª Bd A. t . d s·1 . Ro ha 

· · . . comer conYosco esta Pascoa" 011 · a. n omo a I v,1 . _e _ 
- F.stu<lemo~ o raso eom ,,ai. . . . · . 1--:- Dir. da Remoilta e .Vetermana 

ma .. Pe1iita. JI\ di~;• """ o b:tile ·cei~a.lavras d.e Jesus_ na, ultima áoExel'clto; .Gen. Bda. Manuel Ale-
1)01" ·sua natureza nao é col~~. má., · . . . , xsndrino. Perreíra da Cunha; Gen. 
ma,i in,lifH~t,tê: ,;._ mí'lu ,,elas eh·- _A_ nossa trad1c1onal Pascoa dos Bd- R. · 1 8-·.1 . . d ,,.. 1. . 

. ·M11ttarM nolpbra1---··e a' e"te n 10 ])C . a. • a\1 1 ven a e me o. 
cun~taneia~. Tl!·a M! ·,·it•,•t\nS:tan. . · ~~. '····; ·' •. " "1 

·. 
0 

• COMISSÃO DO DISTRITO 
ei"_:'s,e p6à•a da.nsal'. es_ta noite com la 22.a \ez, a_s 8 hoias do donun,,o. FEDERAL . 
.Toí-.1 .. o e. corn~;'l11'">":n· rim~nh~ :::Pi.n <'()n .. dia 6 de n1a10. . 
fossar-te. A ciai\sa. entre pessMs Nesse ~l~, 11essa_ hora, em toda5 1 Para execução das providencias 
<1A h~!;';n ,11 f ... ,·r,,t<" n~H, i, ne-~a<l() a,s guarn1çoes bras11e1ras. os nosso.~ 1 de realizoção da. Pascoa nesta Guar- ! 
contanto qne H <ltlnse ª" mod~ camaradas cat?licos da aliva e_ da: nição o Secretario_ Geral <la u. e. 
i-,nn/·~to .. evi!:\J,tlii .toilo tato e iz;,~. rese"'ª• do ~xercito, da .Marml;~-1 M ... c_oronel J~se_ Bina M~chado, 
t,ó ou ato i'mpudico e Ti~nsanientog d~ Aeronaut1ca. das Forç~s Po.1-.:t- presidir~ -a Com1ssao respe_c!1va, de 
r,,enú!! 1wros. Seni!o a.sair,\, jlo-1 , 8 cr~ls, dos C01pos df'_ Bombeiros, çlos . que farao-. parte representa.çoes de 
,hnsar esta. noite corn O Joãi> _T'o. C. P._ O. R., dos Tn·os d~- Guer:ª· 1 oficiais designa?~s: __ 
r~iú. se a. da·.".; sà ~ titl (f\\P- se ra-, otg. ~111zados e c~-~1 as de11das d1s·.1. 1 .. 0) Pelas U.n1dadcs, Repart1çoes 
;,A mo/ln _ des1\onestó por moti,·o pos1çoes ·--:- estarno, na mesa. cuca-. e Estabelecunenl:-0s da l.a R_ M . 
de. r1,,-,1udt>,,· 611 cle,~ot~~.' d<' éon. nst1c;t, .umdos em. Cnsto. ·pelo bem nesta Guarni<)ão; 
ver."' !,;nnures. '!la,1<1,·'i-,,;i ile, il\Ji>lo da Patria. _ _ _ 1 .2;?l.__ Pelas Unidades de Policia 
~entJr1n, ir,est_o~ é canc;;i>~ l:~i<çh·as. Ntsta Capital a Pascoa dos M1l!-1 :M1!.ca1, - . . 
nli.o l'oftes: d~,;sn_r eeft.:, lioiti- rh, tàyes terá grandioso brilhantismo. , 3.ol Pelo Corj)d de Bombeiros; 
~"m o J~~" " né1\\ ei>t'n O Pedl'o. côln à presença das altas autorida- 4.ol Pelo C. ·l?. O. R. e pela lns-
nMnn., ;, 1,ep:,d6. · · · des civis e m!litan,s. j petoria dos Tiros de Guerrn: 

Di CRUZEIROS 

Revestiram-se de grande brilho as comemoraçõea 
do 2.° Centenário da Arquidiocese 

(Conelu ... ii.o da 1 a pttg.·inn) 

SL5SÃO 211 AC.:NA DA AÇÃO CA
TOLICA EM HOMENAGEM AO 
EPISCOPAVO OA PROVINCIA 

~:CLESIA STICA 
E.m prosseguimento ás solenida-

des, rcnlizou-sc tcrça-fdra, á noitei 
no .$alúo nolne <lo Gínasio de Sã.o 
Bento. a sessão m><gna da Ação Ca
tolica cm ~om_cnagem ao Episcopado 
da Provim·ia Ec!esiast.ica de S. Pau
lo, reunido nesta Capital para a.5 CO· 

memoràções referidas. 

sob a i·egencia de Conceição ferraz. 
Após a exibição da~ jovens canto· 
tas e de numeNs de declamação a 
cargo da Senhorita Gra.,Jla Brasil, 
t1ue íoi-am. -entusia~trcan1ent,e áplau
didas pela numerosa assi~tci\cin, 
usou da palavra o Dr .. Odilon Çosta 
.Manso para, em nome da Açao Ca
tolica A rquidiocesnna, saudat· o 
};piseopado pa111ista. 

No seu .dísc·urso. o Orador exal·· 
tou, tambem, a ação da Igreja Ca
tolica, demonstrando como it histo
ria da nossa duas vezes seeula,· Oio-

A' ccrimorda, que rontou com a 
presença ele D. Carlos Carmelo de cese se mescla é se funde tta p1·0-
Vasconcelos ~lota, Arcebispo 1let.ro- pria. historia de ~ão Paulo. e a~
politano e de quase todos os Bis- sim, como os fastos nacionais se ins
po:-, µauli:'-ta:-.. cornpare<.:eram. tam-- crevem nos mesmos livros dá açà6 
bem, os srs. Tenente \'alter Hcn,ri- da Igreja no Bi-asjl. 
que Creem, rt•pre~entante do Gal. P. )'l§eguir foi ene<'rrarla a sessão, 
Alllaro Bitteneourt, comandante <la PROXBIAS COMlOIORACõF~S 
:--;egunda Rl'giüo Militar; Ca~gio· Ra- As- ·eomernora{~ôes do Bi-Centena-
poso do Amaral, representando o Sr. rio da fundação do Bispado dé Silo 
Secretario de f1:ducacào e Saude Pu.. Paufo prosseguirão até 6 de deiein
blica; Carlos Correia, representando bro do corrente ano 1 data da con
o Diretor Ce1·al <lo DF,IP, " e'abio fíionnçiio. pelo Papa Bento XI\', do 
~!onteiro de Barros, <l• Reitorij da decreto real de D. ,João V, que criou 
I;ni,·er~ídadil? de Sào Paulo. a Diocése paul,i!=,:ta. ~~rn ~eternbr_o e-

A s~ssào foi in_i("ia<la com a apr'e~ dezemqro seJ"á 1:tese11volvído grandt 
sentaçao do con.11rnto orfeonko da 11no1'.•·ama de sole11idarles, conform~ 
Imaculada Concc_iç.ào, ''Coro Azul", já tivemo~ oportunidade de noticiaL 

A CARTA DO ATlANTICO FOI VIOlAOA 

PElA CONFERÊNCIA DE YAl TA 

Artigo do Prof. Borgese, historiador anti-fascista italiano, 
advertindo o povo americano 

fi1!Honcl 0 $f~? \s dsnfeas ,n~~ ,ior 1 ·. · COMISSÃO ·NAOlONAL - - .... 5.o) Pelo Dlretorio da U. C. 11'1., 
~; .ni•~"\'à!<. f> 1_irrtt,Pit . .S n.·roih.M.a,s' ~!>'h' v,·ce-Al·m· ·. -J

0
-,,:o·'F't'an·ci·s."o·d··e Az·,e_ l-ju11tam~_-ntc com os ,Ofiçi,:ús da Re- Ao ,·ecnnhecer francamente qU! não o podemos ei-itar: que. o s~i1-

d 
~ ~ 

1 
" , f as decisôcs c1a Conferencia de Yat- til' 0 ·,u-t· · , • · · · · · "M"· ~ r,~c.a'.'º. s-,r, .~· "'"rne11r -·a.", ved -~Uhinez ---'- Ministro dó su11re- :_ ~e~v,i, e R,e ol'mados. . ' ., s n. J .o; que "ªº estamos d'is-

a. "nolli:a'.'. ntt\nf{o!'. "OT'IP.-~te11", t-.t<'. . o . . , ta sohre a PoJOnia viola.111 o t.eo1• posto~ á fazC-lo: que nãó te1no~ 
.. _ . . . _ . ._ _ -------,--------'--- . (Afs.l }). J<ttme d.e Barros Cama- e O espmlo ,;a_ carta d Atlant· ~ 

- }.s tfan•"'. - nue. "·º<1~". ,~11:eeutar' ra. Arcebispo do. R!ó de. Janeiro e. o Profegsor '.:iiusep\)e A~tonio É1oc1?: ,orças para intenir ria Pólonià; 
"":" nee~cl'.' }ªº as eha•nada~ ~""-• j O· .. 1.1::.t .tnN /\K 10 -, ~l l,- Vigarjo Castrense _ do Brasil ( Ass.) : 0 • __ • , ., _ . .. que Jería uma loüeura declittâr ou 
M1llia.s. m'n<'~tP. et?. et<". • ar,ué~ Gen. Díi! . . Christovam de ca.~tro. ecse._ . htsW11!d?1, ital1an? de ten- fomentar a Temeirà Guerra Mun-

.-\ LiJ:?:a liul~:tr1sth~~ PrP. .. C'ruzada. 
l"lân e apenas uma l.,iga fa.vor~f'PJ1. 
JI'> a. p~r~C':!'-';.,r;i.nt:~ nA f't'P,(fnfl'n{"'i.l 
.\.os 8R.cramentot'- da~ criflnGRE; que 
fi7,En·a.n1 sua 1.a ('!nmunT,õô. ~i:i:s~ &,. 

o ftm da LTza, nUt8 ~ê r-cla F.ómP.th f 

"Não 1>ó.~so ína!s l'He-r o or~~o 
de tl'lêu Filho". l'ét'letla 1'°nssa. 8e. 
nhora. em Sâlette: en1 't.our()e•. <'lil 
Fâ,tima. e ~18 átlullc-la. ó~ c2~ttKós 
rtue se 1'reparl\m, Sé as ... \. h~"la3 criS
tã.a não r1ze1·em . peniHncia P<!las 
falta, d:l Pâtrln. 

Rrru,,,.,,. é. poi"I, um de'\•or flacio. 
no.!. a Lfg-a !ilttcarfstica de,·e co,n . 
11reenõer <'ate dever. RatiAh?.Pr pM 
uma co1nu11hão na t,rl!néira sexta. 
feira ou primeiro Domingo de ca. 
<la mh. 

-- às pa~~()~ôt::. nol" ~~emf)los. 
-;ão piores e contr3 efes nada di .. 
z:e1n os Sa.ntos, 111.!m os prég:idot.eâ. 
~ér11pre1 setnpre o~ hai1es. Os pas.· 
'l.êio~. Sfm, B~-o digt'lf'J~ cie t·e:!'lrô. 
,·aç:lo. Alf ôoi~ jnn·n" J11,itos. el~ 
~ ~la. duránte toda a t.o rrfo. sém. 
pré C'ÓTll a niesn"\a ('.Onve,rti;.:-t att> as 

(Jltin1a8 hnras fla noite. â~ escura:-., 
Com a 1ntcn(;ã0 de rfl')~t.ir l HÕO 
f:Ss-1'\ nc, dia segninte.. TAt('I· ê qu<' 
1e d-e,·e rêprovar hnjr;- ~m di'a. 

1As ai,ti~.~, ô,-""~'"'. 11_,-~, nue ~ei Nll-ll A l:lUA_ Ll:-J l lJKA Barcellos . . Chefe do E. M. E. e de~c1_~·' ant1fa 0 c1s~as ... _ fotnrnla_Uma dia! contra a Russia; eatãó siii1. 
e:,:ecutam cnn, "~ hra<·os le\'~iltR. 1:. 1-Ul{l\/lA(.; J\Ü 'd d U O M I ad,e1<encia contia ,l imoralidade haveriamas de sei' honestos, e6c1;é-
do~ e lt i!ista'ncia: de ' 2il nietros i · · · · Prcsi ente ª · · ' · • e ª deso rdem"' que surgen'l neces- 1·e o professor. Moralmente não i, 
enfré eh, ê el:i. : ---..-------------------------''--------------.... -----, 1 ~ari«mente · quando t,'nta.mos con- indigno d.COitár o necessario: mas ha 

Jif \'l·s. 110Ú,. :ç 11 ~ 11 ·~., ~ tão fR-: A · ! YCncer a nós mesmos de que não imoralidade e desordem quando coi\1 
cH h·s11ot\d~r a; tua nergunta: :r_;j•. A. EM IRELWO.HSIJAO PE!,A, YITOHIA, 01-'-Kln . :e..... , foi violada. a respeito dil. Polonia, sofismas ·se disfatça o que não <!é 
pec.ado dànsú? Po,·que d(\''"mos D· A E S p E R A N Ç A a Carta do Atlantico. Isto é preci- pode evitar". 
t~r cm ~i>1,ta. mil élrminstfli1~;ss. • 1 rnmente O que se fez em Yalta", "Stalin obtem o que quer - fri-
A olre1.Jnsh.heia do ambiente. o ca. de Cruz d'Alva : conclui O 11 'stºriador. za 0 àrtictilifüt - Pi·itneilo obteve 

Gardapios de Guerra 
(ASA PRES8) -.. Deverá entrar 

~1n vigor hoje o cardapio de guér~ 
t'a. fé~sa. merlir!n. que jíi deveria es
tar sendo 0i)servads desde a ~enrn ... 
tia pa~sada. fni tni nsferirla nor n10• 
tivol=f de ordem superio1·. 

r,e1nbrem.sé da:s mag·n!l\cas Pro. 
mes~<t~ dó Sagrado ·coraç:!lo de Je. 
~(is· a tocfo!I aquêle~ que comu11. 
s:-am ha 11i'lmelra. Se:i:ta,felra <le c:a. 
d8 nlêé. 1 \'é?.~Íli e!l1 Sel!l'llidit 

~oSS3F:l "Cflà.hc-à.S hão de <'o,n1n•e, 
ender o de,ier di> 1·e1>àra~ãó ê cuin. 
1Jl't-lo com .fidelidade, l!!é ,t Zelado. 
ra sot1bét exi'Jlita.-lo., 

f EDERACÃO MARIANA FEMININA 
·.i'tunuo r,;Jr PIU~PARA('XO AO to''. no Col~g·io f)i,s (iiseaux. sen• 

"DIA DA (•'ILHA DE ·,i.ARI.A'' dn i,r~garló!' o Hévmo. Pàdre Arau-

Em prcpara<;ão ao "Dia ela f'i
lha de ..... \Ia ria". Gstã se l'Pa li7.anõo. 
desd~ sexta-feira um trinu-o rlf' 
conf12.rf:nein.s. na. Igreja de Sta. 
1flg~n in, a:--- quais- foram coníl:Hhtf 
ao Revmo: Conego Carlo~ .Ma1~eoii~ 
de8 :"ii tsch. t.êndo sido os eorof 
executa.dos respcct1 vanH'51) te J>elas 
Pias Uniões ele. Consola ,:ão e do 
Curato da Sê. l:io.le. dar-se-á o en, 
cerramento. ás 20 t1on1~, havendo 
depois da cont'eren<'fa., benQ.c1o do 
Santíssimo Sacra~meutó~ ~~tà.ndo f. 

parte (.~oral a cargo da Pia Uniâ<' 
do Santuario Corac::ão de Jesus. 

;\IA :'I l·t-\ um. R1,;coLHIJ!f;:'(TO 
l'AnA 1<'11,HAS OE) nIAlllA 

?\o intuito de melhor dispor as 
1-"!lhas de ~\ar!a para ,is re,tas do 
dia l.o de ~fato. a D1retor1a da Fe
deraçáo nromove, hoje_ âas 8 M 
11,30 uma Manhã de Recolhimen-

jo. 
SOJ,l<J~IDAOF,S DO DIA J.o 

DF. lllAJO 

Com ó habl rua1111ente, 1·eaU~ar-iH:~ 
ã. no dl:< t.o <le Malo a Grand·e Con
cent ra~â ó "- n (utl das Filhas de !lfa
rla da Ar(ttiiilloc~se. •enrln esper:i. 
do ó conmareêlmento dé todas Rs 

~'ilhas de Maria rla Capital e de 
seus arredoi·es, be1rt como de re .. 
presenta.nu,,, oe Pia• üniões do ln
terloi- do IDstado, sobretudo das Fºe
deraqões miais j,roxhnas. 
@ 8 horas. na Cat~dral em cons
tí-u~ão Ilerá c&lebrào~ o Santo Sa.
~rlflcio da Mis~" pl'lo Exn,o. é 
RHmo. Monsenhor Jnsê M,iria 
Monteiro, D.D. Viga.rio ·Gera.!. hfl· 
ll'endó Comunhão Geral das Filhas 

l,ie Ma ria. Far•l,e•ã ouvir o coro ,Ja 
E'la União de Sta, Generosa. 

Logo apó~ «<!rll servido café li s 
~"Ilhas de Mà.rln !lo fnterlor e !lil 
das Pias Uniões afastadas. no R~s
tauranle Feinln!no da Liga. das Se-
nhnras ('" tolicas. :!. rua Aodr.ubàl 
:-lasci111~11to. I'o1· ~~1,eclal gentllll· 
~a àa l)fr-etoria d"~~~ bf':nemertta 
LJga. nesse tnesmo lo"ª 1. Mrã. ofe. 
recl<')o aln,ôQ() ás visitallt<'•. 

Par:t. a boa o,tanl~açl\o do mo, 
vimento dê t:ô dê Ma.lo ê absoluta, 
ment<!i nc<'e&sa.riô que as Sl'as. Pre
aldentes dé Pias Un!ôes do Intil• 
.rln~ ton11inlquem por telegrama. a1. 
r!gldo á serle da FeiJ,-ração (P,·a~a 
da Sê, ;7, ló.o andar) ou por t~
lefone (3•1875) o numero elas par
ticipantes dessa conc~ntração, at~ 
amanhã, cl!a 30 de Abril. 

.As 1ô horas. réaliza,·-s,--á. no 
reatro Munlc-ipa I grandiosa a.ssem, 
biela, onb a presld~ncia tio Exmo. 
e Révmo, Si·. Arcebispo Metropoli-

1 tanó, D. Carlos c'arrnelo de Vas
~oueelôs · Mota qúe receberá n~s~,. 
dia a t.a homenagem coletiva dA.8 
F'!lllas de lllti.rlà da A rquidtocese 
S. Excla serâ sauc1aclo pelo Direté)l 
ria Federação Revino. Padre D1·. 
~Jduardo lfol>erto é tnmará conhe· 
dmet\to das atividades da Federa 
,ão atrib·és da-.palavra de $ua Se
cretari11 Corlna CaatÍ!ho e Maréon
dés dabtat. HaVérli, também, no 
1>rograma urria bNwe parte artlst!- · 
~á. 

A Diretoria da Ft.dera<;ão cónta 
,nnl a presença dó~ Rl!vi'nos. Oiré
toreoi e Diretoras de Plaé Uniõée, 
e~ta.nélo certa. do comparee!n,epto. 
•m n'laesa, lias Y'l!lial!I d6 Matl& ~e
vldàm~_nto unitormlza d.Ui 

- T~ns ra:;:!i.o. PPnita. • Pnrên, .. 
do fa,tQ de QtlP os pa~aero::t ~e. 
ja.m m~u~ e tiinres Qtte o~ haiJ,-3 
não ~e segue c,ue estes. S(:ja m bom,_. 
:--os l>ail~s hã. tt'd(\ " nial que hd 
n{)S PA..!il8(ltn5 e ~1g-o 1)1a is. A lf 1,:.1 
ran,bêm pare~ e coll':f)rSáA úue- nrio 
~ão aobfe a vida õos Santni:._~ (1. ~e 
<½ verda.de .,,,., há luzes nue úâo 
1,erm.ltém obccnldndcs. h'1 tamh!!m 
lffÕSica que anll'na af. conversas 
etc. e-t(•. J!i ftne não querc~ ú1aiS 
o.uYfr a lacla tnlrn doá S:\ntos. ,·ou. 
te aprPRentar os Coftc(liOs. P1 C'~-
têA têrn antoridnd..,., p..,nttR <1 Con .. 
<'tHO dê C'1'11gt.antin()pÚt ;,.nfhe o~ 
h~.ll~il pf)hllons. Pépita. o nê l'tõll<l\1 

_os c·lHln1A de .~r~ndt=! P~f',nrl~ló e 
<> de 'rours rlc a1·tM dr, rl!.~1,0. 

- F;u estou .,·endo. P3cJre. que 
ror fim me hl\.de proihir de ir ao 
hai18 estA.. noite, 

- Põt·f-m. éRper,- urn 1:rou<·o !\ 01.1. · 
,·e-me. t>ev~s snbe1· oue A ,1:in!!;H 
en1 si mf?!nna e nor isua naturéia 
não é pcc:i.do. Oansou Maria. ir
m.s. àe Moisés, dansou oa,·fe até 
rlit nsar:,_n, n:,_s pro~.fl!•õc!o A dan. 
sa .. oois. por Si niês,n~ r,~o ~ Pt?
cadn. mas sim p~J~~ elrc.unstáncias. 
e (1e8apar~,:e,11rlo essa)!: circunstnn-

~-·,,aa.t•ern· 1~º,.~~ parH. jlois 11~ nn.tnr~-; Livro escrito cm defesa. dos bons princípios <la Justiça e dn . o Pl"()fess_or Borg·ese expôs seus 1 ~ q_ue queria co'.n ~-eus . propi"los 
~ p º" nicrtó~ in~lln:,<'l8s á. · . . . . - ·_, J)Ontos de ,rn·,a enl lltll ai·ti·go 1-11t,·- I ,.xe1.c1tps, ao n_1.fllcha sob1e _Berll!.n 

! =· - · · 1 · .Liberdade <la· nossa cil'ilir,a 0 :io cristã .. Como a vitoria das N.açôcs " mnurer.à. ,,,,-,1 gera; entr~ ,·6s. • , . '. tulado ,, A Eurot)a quer libertar-se da, -. o .que const1tue uma bençao, Mas 
il\ulh~re~. niii> se M,~i>nt.-., ·duran- • Unidas ~ - entre as quais está o lli-~iil, combatendo o· monstro , 0 que· ua r ·t i 

· nazista ·- .iá está bem clal'a .. cm' i.·eg·ó?.iJ'o por esse g•rande acon- ' vcrg:mha - Uma a<lvertencia r.eà.· 1 
6 

· s orças VI or ?6ª5 oc~pâ-
te o bà ile óuh-o \>êi!a<'ln quê uma ·, lista: America. abandone' seu i<l,ea- ram e1m nom~ d_as Naço_ es Umdas, 
-rº ,JÁ ;,_. i>!lo. .'.)·,. , ..... ·.n,.,d.., · ... · tecimento, o autor vni ofe.!'Ccer n}(!'uns (?XCHlJ)lareS _que re~tam ela I b 
'" O·ll " ,,o~c "~ rtluo. e nu mo. - ]ismo". 0 artigo é publicado na re~, 10,)e _e e reM e_ so· par.ª. SI, cort10 clo-
tfo d• tilôver os "~~ r.oín arte e "ª pl'itneira cdiçi\:o aos leitores pobres. que solicitarem o livro á Cáixá rista Ufe em sua Pd1·ç.a-o co1·1·espon-,. na._ ., da _Gm-_Bretà11ha e d_o~ Est. 

· t ã · il 1 ·· -- · "d , Postal 2375, remetendo apenas 0,60 · ccntr•·qs en\ ·selos para o re· u nsten a,- o e a g-u111 ,·estt o e,r,. ., . . dente ao dia 12 de marco. m~os. E isto e uma traged1a. 
g~.nt e eon\i,ràdo pal'a eH~ fim· - gistro do envio. " · Nao se discute a questão se o 
,,orei,,. ~i>m o~ c"mi\e11!>eirr,í; itão 1,,.. _________________ ...;; __________ .... ___ _;_ Se 11ºu"essemVi deqlar~dó que. protetorado russo seja preferi,·el ao 

~" ,·erifiM 6 n\i>s1i\ó H-nômi?nó. ··------ - ---- - - · ! dolninio nàzista - e certamente ó é 
SahM. o ciur ,ie,,~s tà•ér~ Antes - Não se trata de saber se a ~o-

rJt, · d,·cicltr-t~ " assistir it nn, llal. ... ... ______ !""'!""'!""' ... ...,.,._______ =---~__,_...,...,..,...,...,............ vietlzação da Polonia proporclona-
le, in~aiira õnilê se,·~. t'lllái, "" úés.' ,,.:!1/"s.,,t••t ri~ alguns progressos sociai.s ou 
•óàs que o. frêqué1itá11i ..te. -~ ó economicos aos campo\1eses e .iu-
iirópôe, ó.ó t~u tónfc•Mr ·,,oíi, t ~- deus. Nem. sequer se prete1lde a,·e-
do, "" i,Mn,~norú t farA~ t'ol\for. li{\C:){/l); \;}[; riguar se Lwow e Wilna devem, ou 
,,,.,. •''º te di~ser W. ant~~ elo b:\i. .t(J}t(/Y não, ser _entreg\J_cs á, Polonia óu ii 
le, e õura.nte ., depOÍ8, tenh_à~ pi'~, ·t?{,\XL?'Kf• Russia. 
,o,nte a.q\J~la ,se11tençé. 11,onástica ··•· A verdadeira questão é ..• que não 
'I''º a,~, · · ha,ia tal questão. somente existem 

'Rm ,,;,, "~pitlc\•o p\•orullilii. . ..•• _ .• , •. ,, •. , .• _·. , .. ,,.. fatos isolat;los. · Wilna e r,wow se 
Pa.ram as glôrlas do m,indi>. .., ... ,,,,, .• ,.,,,, •. n entregaram á Russ!a porqué outra 
·..,.. :\fulto obrigado, 'P:tdr~. Fi<·o coisa não se pode fazer. Favorece-

111ut1 o :titraaeclda """" auail t,:,pli. ><.'i.•••i'??t'? remos a Hitler a validar o que tem 
"ll<)ÕNl é é·on•~lh~~ ., r,i-ocu.-arei t~- stistentado até .hoje, A forçá. é o 
IM r,r"ul!nt;,9 ·tt\da ~ rninhil viela.. '%ii',••'""X.,il direito ... ,. 

· n(' n::>il;1 l'P-illt::i.. ~ê qHi~~rf'!,I 1 .JII{\':t;'.:;\![\;;;:f;')l O sr. Borg-ese. pre~1yf um "fracasso 
ma.i~ alguma ""'ú1tc:t~lo, e-.mpré es,.1 > fatal" do Sr. Harril11an. Embaixador 
tarei 3- tua disposidto. ;t/;,;JX••ii<fh/{X} l em ·Moscou dos Estados Uniõos. em 

(.,.d11t•~ll<'ll ;;;;;;,. i?ii>iii/<i\ seu papel de delegado norteamerica.no 
__, ____ .;.. ______ -------- Junto .ã Comissão dos T1·ês Grandes, 

Greve da Pofltecnica 
cias, po<lt"ri!.o dar-~c casoe em que (.\S.-\PftF.RRl -- ;lfais a~ ~i\o alu-
drrns~~ nãr, ,. ,,ceado. noi< dil. t;:,.,,,oia 'l'ol!tecnicà sê de-1 

sobre a Polonia. Espera-se nà reali
dade que Harriman consiga com
pensar o fato agourento dÍ! que a 
Polonia.• está ~ob controle milltar 
hermetico, ,1â,o ;Ili posto pelas Na• 
çõe5 Unidas mas sim pelo inten
cionadissimo ExercitP Vermelho ins
t:t:mento incomparavel de lut~ po-

-- Ah! ufi.ô'? ctarara_f'if em g'r~v6 te·r$.!, pOrQu~ 
- -~ll det;iapa1·~~:m por cornr1ll> .. A- ncitC'rl~ d;:i Ti'J'l,Í\·.êrs.idl\d{' dê S:ió 

to tais ('l.lr_r 11 n~tan.r-rn:::- .. porlr>-_:a:e aftr •. Pnui_o nto cô11cOrdot.l ~m. ~onced~i· 
mar que da)1sar ~ co,sa licita. 1 fr•q.uencla livre l'>at·à a~ aü!as t!ó-

- Ah! sim'? r1ea~ 
~ Pepttà, sabes que no dí~ do I Os· alunos foram notli'Ícaàos de 

t9U bt\tismn, i,ela bOCfl ÔOS padri. / C/llil se .nãó_ COl\1J)arecesse111 dia ~~. 
nlios, f1z(>ste um juramento em I âs J.3 hora11 â~ aula~ e nã.o ~·éspOn• 
~ue prorn,;tiêlfl! renunciar ao de1nõ. ' de~sem norn1ár111~1Ht? ·á.~ chamac1as, 
nio. o· ao mundo, 6a ilu:'\S pomba~ .seriá.li\ su•pensç,s pi>r 30 dias. 
e as suas obras. Ora, nfto se en- · 
contram Hô$l: h~IIC!s todaH as pom. --------------------

nas do demônio? !,s~uta t>cm. Pe, Santa.Ter·ezlnba fo.,· procla-
pita. Estando um dia. São f.,ui)!; 

Gonzaga. no recreio. JH,rguntar«m. mada s·etr.Unda patrona 
Jhe os c.ompanhei ros: - Olha, r,: 
Lu1z, 9('> te rlisse!=l~em :i.gorg qtu• 

dentro· de mel" hora hovias ºª da França 
morr~r. que farias? E o Santo 
respondeu - Eu l'ontin 1rn ri~ no 
recreio. porque nele agrado a Deue O embai:.arlor do~ Estadas Uni· 
~ c11t111>ro e. eua. vontadt', dos, Jérforson· Catfe·ry, ~ to·do i> 

m. Perit~. se esta nolt<'. cst:an. corpo diplomatico acreditado ém 
rln d~.nsando t!Otn o .João. te dis. Pàris assistiram. à. Mlsia golene 
sessem ,,uo dentro de meia h<1'ra quo foi cel~brad_a. na. Catedral. de 
havias de 111orrer. tu. que farias'/ N·o.trA Dam. ~ •. ·pdo .. Ex1.1lO .. H.evmo., 

- Ah! havia de me retirar pa. Sr. D. Angelo Giusepne J-:enealli, 
ra. cttsa 011 uma fgreja p:,_1-a mi! l.·c'\Unclo Ap'osto!ieo junto· ao goY~r
preparar. no rla F'rança. Durante a Santa. 

- Sinal que o l)llile não ê eo\. M\iJs,,_, Santa. Tél-é,.fühá. do Meni
no ,Jenui!, foi 11roclainaâa scgut\dá. 
pitti.ró.,lra 'da F'rà11~à. 

OREPIARIO VIMAR 
ARllGOS flNOS 

PARA 
CAVALHEIROS 
CASA VIMAR 

OE 

VINOE. M~RQUES &, CIA. 
Ru• Li~ro Badaró, 4821 

,.0 1t1dàr salal!: 68·69 

fel. 3~7077 São t'aulo 

O gen.,ral Chàrles .De Gaullo as
slstlt1 o itt"o Mino chefé ·do ésta.do 
rrllá~ê~ " fnl r~ré"11ló oflCÍalm~n-1 
t11 velo Emlnentlssli'no Sénllor Car•' 
dlal "Eltnanuél Suhari!. Arcebispo êlé 
Paris. · 

Durante'.., taràe dó 11\esnlo d1,;,, 
ri>I reall~a.da sólené proc!ssão, 
com a llrna · tjtlé · âf.uarila os restos 
mórtã.l:; dê S<intit 't'eteth\ht iJ• t,;. 
sei"""· O esq\Jlté fel oóttilnzldi> i,or 
·sa.,:oérilnt~!I CàrmelltO. S~lileentns 
sa.c,erdnt.~~ • Semtna:r1~1as. co s1;,, 
r,M í> ~ <"'nr<l!11:l• acbniiiànllatam ªl' 
,gr'RniH.,ss i,i·ocfssãn. C!!Ulli. -J;et•cl)r,.. 
reu 1us ntal! de Pàrli,, 

Os últimos aco11tccimc11tos 
111.ililar. Nossq clichq fixa 

deram a Praga uma singular impo ·tú11cia 
um ~spcdo de uma rlas principais igrejas 

Capital <la rc hc:cuslv.1 ác1uia. 

pnlít1ca e 
da antiga 

. · ht1ca? Poder-Re-á fazer outra coi
sa. que não seja o de aprovar' o 
intento russocom o apoio norte
all).ericano? diz Borg·ese. 

Noutra pa.rte ~le seu artigo o pro• 
_tessor Borgese, declara q11e ~. "fal
sificação" declarar que a questão 
alemã se reduz a "uma paz suavt
versus pa,, dur,i ". Nem sequer 05 
que propugnam por esta ultima po
dem tomar a sel'!o a noção de que 
a "Alemanha é a encarnação do 
mal. e que o militarismo - com 
sua doutrina. de eterna violencia -
ê exclusivamente germanico, por 
pro1trio direito nativo .. , " 

As minorias católicas per
seguidas pela união 

pan-arabe 
"' Cl A possibilidade de que se. 

jnm aUo.1idas as garantias 1egaj,s, 
11uo protegem as rninorias cri~tãs 
nos Palses da. Arábia maometana, 
causou a.larma entre os cfrélJlos 
catôllcos e c!sma.tlcoR,. segundó se 
notou na cida.de do Vaticano. 

Ji:ssas garantias legais. có!\lieei. 
fl:1s. pelo nome de 'l-~sta.tutos" pe.ti! ... 
'lºª)S, toram Hnpostos ém 17H i,e. 
lo 1mperlo 'l'urco. cobrin<ló a áre~ 
dô Mediterraneo oriental, alem da 
Arábia; e Joram garantidas pé. 
la !•'rança,·. lnglaterra, Aust\"ià e 
Prussia. Embofa éstes estatutóí< 
nã.o conc.erlesMm a plé .. a cidalla. 
ilia. esl)era~se oue a tercei1·a elau. 
snla. da Càrta do A tlàútieó t11·~
va.tecl"-1"ft. A.tf.. A~!ó::.-~nnn· uni.~ situa. 
~ão Ç>ft1Jif11ti\'H ·f)i\1'(1 tr)rfo~ ó.!! ha .. 
bilantes. destes. pa!ses árà\/es,,. 



\' De-us salve 
1 

a Polonia 
~ 

1 

ANO XVIII li São Paulo, :29 de Ab1'.il de 1945 
!i 

SÃO PIO V, GLóRIA DA IGREJA E DA ORDEM DOMINICANA 
los traços característicos desse gra1de Papa encontramos a mais saliente personificação da co11tra-reforma católica 

Comemoramos no proximo dia 1.o 
de maio o 373.o aniversario da pa.s
~gcm ao ceu do grande dominicano 
que sob o nome de Pio V governou 
os destinos da Igreja nos tempos di
fíceis do inicio das arremetidas pl'o
testantcs e da ameça mussulmana 
que assinalaram a segunda metade 
do seculo XVI. Transcon-endo, ade
mais, a 5 de maio a sua festa litur
gica., o Legionario não quer deixar 
pa~sar esta oportunidade de ofere• 
cer aos 6eus leitores alguns ti·aços 
caractcristicos dessa ilustre e vene
ravel figura que foi, sem favor, a 
mais saliente personificação da con
tra-reforma catolica que se operou 
nll. quadra renallcentista. 

Este Santo não entra na opinião 
vulgar e liberal que hoje prevale
ce nas almas tibias a respeito dos 
servos de Deus. Com efeito, São 
Pio V, que é atualmente o moos re-

~-:~1~0~:~{nf:n~:!t1~0e~0~=- :e~: 
~onalidade a piedade profunda do 
asceta e a energia implacavel do ho
mem de ação: - foi, no dizer de 
um dos seus biagrafos, um· digno 
contemporaneo de 1Janta Teresa. 

FREI ALEXAJ:\'DRINO 
N:u.cido a l 7 de janeiro de 1504 

crú Bosco, pequena ·povoação perto 
do Alexandria, no Piemonte, Miguel 
Ghlsleri, o futuro São Pio V, tinha 
doze a.nos quando doi5 Dominicanos 
:receberam hospedagem em cas& de 
,;eus pais. Esse encontro muito im
preGsionou o menino, que então con
cebeu a ideia de abraçar a vida re
ligiosa. Miguel entrou para o novi
ciado dos Dominicanos de Vigeva
no e recebeu o nome de frei Alei-an
ctrino, nome que conservou no car
dinalato. 

Em 1628 foi 01·denado Sacerdote 
cm Genova, e em seguida se tomou 
prior de três conventos dominicanos 
e por mals de uma veg exerceu o 
cargo de provincial de sua Ordem. 

O SUPREMO INQUISIDOR 
Em 1551, havendo falecido o In

<tuisidor Tropeus, frei Alexandrlno 
!oi nomeado pela Santa Sê para o 
subaUtuir. Preencheu com <extni.or• 
dina.ria coragem esse · difícil e espi
nhoso cargo. Mas o exd.to cumpri· 
mento de seus deveres havei'ia de 
suscitar contra ele tais inimizades, 
que teve de partir de Bergamo para 
Roma., onde ficou hospedado no 
Convento dominicano de Santa $a-
bina. Cativando a amizade do Car
dea,J Caraffa, que lhe era mUito se• 
.melhante por sua integridade e ze• 
lo, tornado este Papa, sob o nome 
de Paula IV, o nomeia Bispo de Su• 
trl e de Népi, dois Bispados vizi
nhos de Roma e reunidos em um só, 
" em seguida Bispo de Mondovl, no 
Piemonte, sempre conservando suas 
lunções de inquisidor .. Mas Paulo IV 
lhe destinava encarg·os ainda mais 
pe:,ados. Nomeia-o Cardeal e lhe dá 
a, d!gnidadf. de Supremo Inquisidor, 
situlo este que, depois de Pio V, pas
sou .a ser reservà.do ao Papa, To1·
nado Cardial, continuou a levar uma 
vida modesta e retirada. 

CONCLAVE DE PIO V 
Morto Pio IV a 4 de dezembro de 

1565, os Cardiais entraram em Con
clave a 20 de dezembro pa1·a eleger 
:seu sucessor. · 

Carlos Borromeu foi evidentemente 
o grande eleitor do conclave. o Ar
cebispo de Milão, apesar de contar 
apenas trinta anos, já era celebre 
J)Or sua piedade. Escolhido o Cardial 
Alexandrino para Papa, este tomou 
o nome de Pio V a 7 de janeiro de 
1566, sendo coroado a. 17 de ja
m!ro. 

A REFORMA RELIGIOSA 
Para que a Igreja prospere, t-0r

na-se necessario que ela tenha bons 
dirigentes e Pio V se es!orçou por 
proporcionar-lhe os elementos de que 
necessitava. Os vinte e dois Car
dlais que ele criou, os trezentos e 
quatorze Bispos que nomeou, seriam 
os seus mtsslonarios na grande obra 
de reforma. religiosa por ele reali• 
zada. 

flomunhão Pascal dos alu
nos da Escola Técnica de 

Aviação 
Os alunos· da Escola Técnica de 

Avía~ã.o de São Paulo, farão a sua. 
.Segunda Comurihâo Pascoal~ no 
,ua 5 de maio prôxímo. 

A festa eucartstlca que promete 
:revestir-se de maior brilhantismo 
<tua a primeira, feita no ano ante .. 
:rior, realizar-se-á sob os auspi
eios da l<'ederaQáo das Congrega. 
t;ões )[arianas de São Paulo, e 
.;01n o patrocínio do Ten, Col. Av. 
Joil.o )fendes da Silva, Comandante 
daquele Estabelecimento de En
::,ino Técnico. 

Está assim organizado o progra
ma: 1.a semana: PreparaGáo remo
,a; aulas de religião por Irmãs 
,\!issionárias, nos dias 23, 2;; e 27 do 
eorrente, ás 20 hs. 2.a Semana: 
:Prepa,ração próxima: constante de 

. 3 conferências pelo Rvmo. Padre 
::-.rendicute. nos dias! 3 O dn eorre1,1.. 
·1,e, 2 e 3 de Maio. No dia 4 ,de 
:..caio. 6.a feira. havera. Confissão 
.,,.era! dos a.lunos e no dia 5, sá
bado. ás 8 horas, l\{h_-:.sa. com Co. 
~nunhão Geral na Escola Técni
~a da .\viação. 

Os funcionários daquele ín1por. 
lante Esta.belecimento de Ensino, 
também partfoiparão das solenida. 
des, após a.s quais será otereeiàa 
;,.. todos uma mesa· de doces. 

Ao Pontific11do .. de Pio .V se acha . devia reunir-se Um& Dieta em Augs
unido um grande progresso no fun· bu1•go em 1666, enviou o Cardial 
cionamento das Congreg&ções roma- Commendon. com instruções preci
nas; - :foi desenvo!Vide. a Congi·e~ sas quanto ao que devia fazer. o le
gação do ·Indice e fundada a da Pl'o- gado pedi1'ia á Dieta que nada de
pagaçâo da Fé. cidlsse sobre as. questões que ha
. O Conoilio,de Tl'ento. havia termi- viam sido fechadas pelo Concilio de 
nado dois anos antes da coroação Trento, e se opôs a que fosse reco
de Pio V, e a este coube a tarefa nhecida a. ·igualdade entre o catoli
de fazer executar seus .decretos. Nas cismo e o protestantismo. o legado 
instruções' aos legados que enviou teve ganho de causa. 

treguas a todos os ininüg·os da Igre
ja, mesmo do passado. Tendo en
contrado, na Igreja de São Paulo
fora dos muros, o tunmlo de Pec\ro 
Leon, que havia suscitado contra 
Inocencio II o Cisma dito de Ana
cleto (ano de 1130), te~ destruir o 
monumenlo e lançar as cinzas ao 
vento. 

PIO V E O AVÔ DO 
JANSENISMO 

á Alemanha, ã. Polonia, ã Espanha, Doí~ a três anos mais trade, uma 
em suas ··cartas particulares aos pre- nova Dieta devia se reunir em ·spira. 
lados, ele insiste sobre a execuç8.0 Para obter socorro contra os turcos, 
dos decretos do Concilio e · nloó;arla· Maximiliano estava disposto a fa
mente sobre e. fundação de Semina-. ze1· ·as mais largas concessões, e em 
rios em cada. cidade episcopal. Leva selll! Estados da Austria, pensava em 
a . cabo a prepação do Catecismo re- conceder tolerancla aos protestantes. 
comendado pelo· concilio, bem co- o Cardial Commendon foi ainda 
mo do M>;ssal e do Bre.-iario Romit• uma vez enviado para evitar esse 

Por outro lado, era grande o ca
rinho com que tratava os filhos da· 
Igreja. Foi 8.Sl'im que enviou um 
Breve de felicitaç6es ao poeta Ron• 
sard. que havia combatido vigorosa
mente os protestantes. E cercava de 
favores e honrarias todos aqueles 
que com ele lutavam para livrar a 
Cristandade da infidelidade e da ,he-no. novo golpe, Tinha mesmo ordem de 

PIO V E O PODER CIVIL ameaçar o imperador com a deposi- rezia. 
O Supremo Inquisidor, titulo (!Ue ção se fos~e necessario. o grande Pio V tambem interveio -em uma. 

havia recebido o Cardlal Alexandrl· perigo (!ue pesava sobre a Alemanha grave contro,·ersia. 
no, tem um poder absoluto sobre to• foi-afastado devido á grande firme- Miguel Baio. doutor da Universi-
dos os catolicos e sobre aqueles qu•, za· do legado. 1 dade de Louvain, havia adotado e 
tendo sido batizados, se tornaram he- NA I'I'ALIA E NA ESPANHA exagerado a.; ideias do domini~ano 
rejes. Os reis, apesar de sua digni- Pedro Soto sobre a predestmaçao e 
dade, não escapam á autoridade O Pap& zelava _tambem pela Es- a graça. Em junho de 1560, a Sor-
pontifiela. Depois de Inocencio nr, panha. e· pela Italra,, paises em que bonne de Paris censurou Baio. O 
de Bonifaclo VIII e de Gregorio VII, alguns elemerüos isolados se faziam Cardial Granvelle havia imposto si
nenh\im Papa reivindicou sua prer- u·"'..utos do pr.otestantism~. A Inqui- lencio aos dois partidos. mas Baio 
rogativa com mais energia. que Pio sl!)ao espanhola consegmu destruir não o observou, A causa foi levada 
v. Em pleno seculo ·vI .. depois de as .colonias hereticas de Sevilha, a Roma. A 1.0 de outubro de 1567 
varios imos de olVido, essas reivindi- <JOl'cloV~ e . Tol~do. Pal'a impressio- ·ª doutrina de Baio foi declarada 
cações eram de molde .i surpree.n- nar "' imagmaç,i.o do povo, mostran-. hcretica. erronca, suspeita e teme
der. Se a Igreja, sob o'!i Papas. da do-ll;e a _hed10ndez do pecado contra. raria. o cardial Gra1welle transmi
Renascença, haVia deixado de la-do r ª Fe, Sa.o Pio_ V 0rdenou . que. as i tiu a noticia da condenação a Baio, 
alguns de seus· direitos esp_ irituais. ou easas dos hereies fossem ai razadas ' que . lançou um mamfesto a 8_ de 
os exercera com moderação, náo os e que no local fosse _ertgi~a_ uma Janeiro de 1596, em que se quei:,-ava. 
havia formalmente 1·enunciado. se coluna relata.i:do em ms_cnçao O a Pio V de haver sido caluniado. O 

·o abrandamento dos costumes ha- crime e O castigo. Papa teve a grande condescenden
v!a feito esquecer certas penalida- Na ltalla ~ gran'de Papa domini- eia de fazer recomeçar o pr?ce.sso. 
des. estas nem por isso haviam sido cano agm amda · ma.Is ener!flc,1men- Em maio _de 1569. fm pronuncu~.da 3: 
suprimidas pela Igr~ja, o Papa Pio te, pois r.eclamou a extradiçao de to- condenaçao defmitn·a e Bs,10 for 
V. pretende exercer sua a,utoridade dos os herejes, perseguindo esses excluído da Universidade. Não se 
absoluta e acha que em eonseien• sectarios .onde _quer que se· encon- pode negar a .magnanimidade. com 
eia não' teni O direito de a ela re- trassem lançando a· cizania entre os que Pio V tratou o caso, e devemos 
nuneiar. os he:rejes em Fmnça, nos cato1icos. 1 louva-lo poe haver compreendido, 
Ba.!ses Baixos, na Alemanha, os São Pio V movia uma guerra sem em sua admira,·el clarividencia, o 
sectarios isoiados na, Italla, eig os 
adversarids incarniçados do ~to.li
cismo, que Pio V resolveu pe,segulr 
e contra os quais vai empenhar uma 
Luta sem treguas. 

LOGICA IMPERTURBAVEL 
Fic,i,-se ás vez~s surpreso com a 

imperturbavel logica com que Pio V 
ia até ás ultimas consequencias. de 
suas ideias. De uma.feita, havia en
viado ô oonde Sforza de Santa.-Fio
re em socorro de. Carlos IX, dando
lhe instruções de · não· dar quartel 
·aos herejes e de não prender vivo 
nenhum huguenote. Tendo sido feito. 
prlsioneiro o duque d'Uzês na bata
lha de Moncontour, seu resgate foi 
fixado em dez mil escudos. A esta 
noticia., o. Papa escreveu ·a Santa 
Fiorl para lhe reprovar a desobedten
cia a. suas ordens; - .teria ~ido pre• 
ferível matar ·O chefe ·huguenote em 
combate, mas desde que havia sido 
feito· pr1sioneird, devia ser libertado 
sem resgate, Que nústµra de rigor A 

desinteresse! Deve-se - acentuar que 
o Papa desejava vencer os hugueno
tes em uma luJ;a leal. . 
A LUTA CONTRA OS PROTES

TANTES 
A defesa, da Igreja contra seus 

inimigos f.az a unidade e a beleza 
.da vida .de São. Pio V. Entre seus 
adversarios, as. dlferent~s seita<; pro
testantes e o islamismo eram·. segu
ramente os mais ame~,;idores. 

Na Polonia,, São Pio V procul'a 
anular uma constitiúção da Dieta 
que tolerava certos herejes e expul
sava outros. Pio V obteve que . todos 
fossem banidos, e restabeleceu o ca• 
t-0licismo em Dahtzig, para onde fo
ram chamados de novo os dominica
nos. 

Nos P!Uses Baixos-o Papa· encora
ja o Duque de Alba. Procura levar 
Filipe II a dominar os suditos revol
tados· dessa região. . 

(ituando Pio V subiu ao trono pon-· 
tificio, . as guerras de religião ha
viam irrompido em França. Os mas
sacres de Va.ssy e de São Bartolo
meu, tão malsinados pc~ certos his• 
toriadores, desviam a . atenção dos 
leitores ingenuos dos massacres não 
menos · teiTiveis cometidos pelos 
protestantes, dos quais o conhecido 
pelo nome de "Miguelada", de Ni• 
mes ocorrido a 29 de setembro de 
1568, é um dos mais notorios. 

O Papa possuia o Condado de 
Avinhão enci·avado no reino da 
França e muito amea1,ado por Co
ligny. Pediu a:o Cardlal d'Arma
gna.a, seu legado, que se· entendesse 
com o conde de Tende, govemador 
de Provença, · e o duque de Joyeu
se, governador do Languedoc. Seis 
mil homens, comandados pelo conde 
Torquato, vieram ajudar os cato
licos. As pequenas localidades de 
Mornas. de Pont-Saint-Esprit, foram 
suce,ssivamente retoma-das dos hu
guenotes, bem como Nunes. Foi-lhes 
mesmo. interdito de permanecer a 
menos de seis leguas dos Estados 
pontifícios. Com o auxilio de 'tro
pas pontiflcias, o rei. da França 
Carlos IX levantou• o cerco de Poi
tiers e obteve a grande vitoria de 
Moncontour (7 de outubro de 1569). 
carlos IX enviou ao Pepa os estan· 
dartes tomados aos huguenotes. De
pols dessas vitorias, o Pa1>a insistiu, 
em vão, para que Carlos IX não fi· 
zesse paz com os herejes. 

A -LUTA NA. ALEMANHA 
A situação do catolicismo era ain

da mais ,grave mt Alemanha.' A 
fronteira oriental do Imperio esta· 
va ameaçada ,pelos turcos, e os lu
teranos especulavam com habfüda·
de esse perigo . para- tentar extor
quir concessões do fraco imperador 
Maximiliano II. Pio V nada. poupou 
para desfazer esi:a. indecisão. Como 

Theresa Neuman está viva e se acha bem 

'fereza Neumaun moça. É uma das rara~ fotogra[ias 
suas que se acham cm circulaçào, pois a c;;tigmatisada foge 
sistematicamente ás objetivas. Os fotografo, declaram, 
mesmo, que ela tem um dom e:special para adi,:-iuliar vs de
sejos dos que a querem fotografar de ;surpresa. 

(NC) Ainda ,·h·e e se ª"ha brm, Aillda q11e. corno{• 11atun1l. 1rndc(~a 
'J~hen~za, .Neu1nan n, ca mponf·sa cs- constantcmen Le :c-:ofri11.1(.>n tos fisi
Ug·mat'izada. de l~onn<:rsreuth, na cos f:'m razão do:-: e:-;tign18s riue 
Baviera., segundo informa\~Õe:s de 
cit-culos ca.tolico3 fidedig·nos. 

Dui-ante os ultilnos cinco auos 

ostcn ta Pm :--ua~ m5 o:-:. p~s, costas:, 
e na região <lo c-ora<;ào, in rorrna
"ª e111 u13~1 o dr .. JonUu1. clci,ois 

o mundo soube 1nuit.o pouco <la ct~- de examina,r as C'liag·as das mão~, 
lebre estlg1natiza.da, c1ue, seg·un<lo 'l'hel'(:r.a Xcumann :-:i("'.1':pre ~1>.-ne

a.têstarn centen_as de pessoas que ce .8ã, rol)usla e extraordinaria
a. visita.raro,· inclusive o dr. l\Ja,x rne11te animada .áo coriYer:--ar com 
Jordan, correspondente da N. C. os que a vi:-dta.m. 
te1n no corpo siuais Jisicos intei- O quo mai~ se acJmint,·a em The
ra.1ncnte sen1elhante!-, ás chagas de- rez:a I'\'Euma11n, o que. 1nai:-- :;e dis
Cri:=;to, B1n novernlH·o de 1:_\:H), cutia no~ anos a11t_el"io1·e8 a ~-u('t'

quando a K. C. distribuiu a rela· ra. é a .eua abstensào de jng~.rir 
ção da Yisita que o dr . .Jordan n- alimenlos e liquidos. Depois de um 
zera entã.o a There~a ~eumann. ela rigoruso .,::xame n1e<lico a que foi 
já· havia, vivido doze anos a·lin1~n- subn1ctida, aínda se qui¼ que :&e

tada. tão só, pelo Santissimo Sa- repet.b,sem no\·os exames, par~ 
cra1nento. Nem stquer havia bebi- convencei· ainda a.os ohservadorcs 
do qualquel' ligµido, desde que-. na nta.is ceticos, de que não havia 

A. BElGICA EXIGE A DEVOLUCÃO 
(luaresma de 19'?6, foj favorecida fra11de no proLligio. 
con1 a, estig·n1atiiação. Apezar <]o en1 U)37,' a Sagrada Cong-rcg:a
jejun1 perpetuo, não dirniuuem çã.o do Santo Oficio pediu formal
suas forças, nem_ ·seu peso. me11te um novo exa111c, e 'l'hereza 

Nascida em I{onnersreuth1 al- declarou por e::;crito que e:jtava 

DOS SINOS OE SEUS TEMPLOS 
de.ia ale1nã-, · na frOnteil'a da CheM disposta -a sub1neter-se a este pe
coslovaqtliat a pequena Thereza., dido. embora seu pai exig-isse cer .. 
é a ultima ent,·e dez irmilos. Com tas condições ·pai-a permitir que 
a idaéle de vinte anos, sofreu um sua filha abandonassfc! o lar. Até 
golpe na coluna vertebral e· alé1n 1.93~1. a.ind..:i não se havia rcal1zarlo 

'N. C. - Uma comissão especial mado de '7 .000,000 libras de bronze: 'de tornar-se paralitica: tornou-se O exame proposto por. Roma, n~m 
J'.)ara recuperar os sinos dos tem,,los Este roubo foi levado a cabo, sem ceg·a. f,m 1925, conseguiu recupe- tão pouco se sabe que se tenha 
belgas, requisitados pelos alemães du- que o povo percebesse. Pois em LU• rar ·a vista é atribuiu sua cura, a verlfic:<do depois. Os que conhece
rantc a ocupação daquele país, f&i xemburg'O,. o 1'0VO sabendo. da inten- . Intercessão de Santa Terezinha. ram a Thereza Neumann. escrevia 
recentemente constitiúda pelo minis- ção que os nazistas alimentavam,, 0 d t" teue t•·s vezes nor em 1939, 0 dr. Jordan, estão total-
/iro belga da Instrução Publica. Impediram que os sinos dos seus es e _e~ ªº · e " . . . 

Durante os seis primeiros meses templos· fossem transportados para. ano. ;1soes da Santa, informava mente couvenc,dos ele sua smcer,
tle 1943 apesar dos vigorosos protes• 0 Reich. em 19J9, o -dr. Jorda_n. . . rlade : <l: sua_ bo~ fé. e da honra~~z 
tos de sua Eminencia O Sr. Cardea) Alguns sinos belgas, foram devol~ . Cada. semana: -desde mera noite, d~ -~ua f~.mll1a. i'<_un_ca ll~_uve r~z~o 
Jr,sé Ernesto van Roey. Arcebispo' vidos, mas a, nova com!6.SâO preten• .das quintas !eiras. até o entarde· 1 para pot em du,,_da o caratei so
tla Malines, os nazistas conflscaM.111 de a de,·olução de -todoo. des, sem f oer d_as se.tas:. The~eza sofre uma b1.·enat1;1ral do fenomeno- que· pade• 
4·.566 sino., com um tota.l ~prol!i-. exc~ção. t;;on1a. ... !ll5tat1ca;, .. auando aani.ue_, ce a. simples camponesa, 

perigo que -as. opiniões de :Baia cons• 
tituiam para a Igreja, resultando 
mais tarde em toda a deploravel 
campanha jansenista. 
A LIGA CONTRA OS TURCOS 

Na segunda. metade do seculo XVI 
os turcos constituíam uma verdadei
ra ameaça. pa1·a o ocidente cristão. 

A' vista da insolencia de mais u.n:i 
ataque prenunciador de uma nova 
invasão, da Europa pelos infleis, Sáo 
Pio V desde o começo de seu Ponti
!iicado procurou unir os paises ca
tolicos contra os turcos. 

El-rei Dom Sebastião .de Portu
gal já. planejava uma expedição 
contra Marrocos. Na Italia, Gilno
va havia caldo e vinha de empregar 
set/r; ultimos recur.sos para submeter. 
a corsega, As unicas potencias ma
ritimás com as quais São· Pio V 
podia contar eram a republica de 
Veneza e sobretudo a Espanha. 

Em seguida a um insolente desa
fio. os turcos haviam atacado a 
ilha de Chipre, pertencente á repu
blica de Veneza. O doge Mocenigo 
pediu o auxilio do Papa, e Pio V lhe 
obteve a ajuda da Espanha. 

Em virtude de uma conve11ção 
concluída com Pio IV, o 1·e1 da Es
panha devi., equipar uma frete. de 
cem galeras para combater os tm·
cos. Em 1570, porem, somente pou
de oferecer cincoenta vasos· de guer
ra. 

Mas o Soberano Pontífice asseg·i.;
rou o concurso dos países catolloos 
atraves de uma liga que era carac• 
terizada pelo seu fim religioso, aci
ma das possíveis divergencias politi
cas de seus aderentes. Não ver senão 
um unico inimigo, o islamismo, eis o 
ideal que Pio V propunha aos ca
tolicos. E a honra dessa empresa é 
bastante para imortalizar seu no
me. 

A BATALHA DE LEPANTO 

Pio V ofereceu o comando su
premo da esquadra a Dom João d' 
Austria. sendo. Marco Antonio Co
lonna seu lugar-tenente. E o trata
do pelo qual ficava constitulda a 
Liga dos pa.ises catolicos contra os 
tm·cos foi· promulgado solenemente 
em Roma a 25 de maio de 1571, 
sendo acolhido . com jubilo- . univer
sal. Pio V, entretanto, 'não se COll• 

tentou com a conclusiío desse tra
tado, mas prosseguiu na obtenção 
de adesões para ele, fazendo-o a~si-· 
nar por outros . príncipes catolicos. 

J.s tentativas de .Pio Y para. au
mentar a Liga não foram bem su
cedidas, mas nesse meio tempo a 
batalha de Lepanto havia sido ga
nha pelas armas catolicas. 

A 7 de outubro de 1571, ás qua
tro horas, Pio V ·conversava com .o 
tesoureiro Buseto, quando teve um 
extase, e, olhando para o ceu no 
Oriente, se pos de joelhos em seu 
oratorto. Disse em seguida ao seu 
surpreso interlocutor: - "E' tem
po de dar graças a Deus, pois neste 
momento os cristãos conquistam a 
vitoria.'' 

Buseto, indo para seus _aposentos, 
tomou nota. da hora da ,•!são e fez 
perante um notaria o relato do que 
havia sido testemunha, mas n3.da 
disse a outras pessoas a respeito an
tes da morte do Santo Pontiflce, 
temendo que a autoridade do Papa 
ficasse diminuida se o fato não se 
verificasse. Um Cárdiai, que entra
ra pouco depois no orator!o, con
firmou que o Papa se achava reco
lhido em oração. Esta visíi.o · foi um 
dos primeiros milagres admitidos na 
causa de beatificaçii,o de Pio V. 

Com efeito, Dom João d'Austria 
e Marco Antonio Colonna, ' apesar 
de uma falta gravíssima de João 
André ·ooriá, haviam conseguido 
admiravel vitoria sobre os turcos, 

·graça.~ à qual os infieis não mais 
ofereciam perigo no mar. Dos du
zentos navios turcos. somente uns 
trinta escaparam da derrota. 

· A noticia desse· grande feito das 
armas catolícas somente chegou em 
Rom& a 22 de 01.Itubro. 

MORTE DE SAO PIO V 

Com uma atividade maravilhosa, 
Pio V preparou então a ce.mpanha 
de 1572, destinada a fazer a recon
quista dos territorios arrebatados pe
los turcos aos cristãos. Não devia, 
porem, ver o termo desse· novo fei
to. 

O inverno de 1671 a. 1572 trouxe 
de novo a cruel molestia que em 
1565 já quase o havia levado á se
pultura. Já nas portas da eternidade, 
deu aos Cardiais que o cercavam 
suas ultimas recomendações, exor
tando-os sobretudo a trabalhar pela 
continuação da Liga. Rogou aos 
Cardiais que não prolongassem o 

>i o prox,imo di,t 3, celebrar
sc-á mais um aniversario da 
Consti Luição polonesa, data 
que terá especial relevo de
vido á situação angustiosa 
que a Polonia atravessa no 
momento. .1 

Os destinos da nat;ào po-! 
loncsa serão jogados proya-; 
velmentc clurahtc a Conieren- • 
eia de São Francisco. A inclc-. 
pcndcncia d,[ Polunia foi :i 

1 

causa proxima da prcscnl,~ 
guerra. g o premio da leal
dade com que as nações oci
dentais def\;nderam a pati-ia 
de Sobicski, é o csmag,tmc-n
to do nazismo. Agora que o 
monstro pardo agonis,1., ago
ra que a IgrC'ja e a humani
dade se vêem livres de seu 
mais terrível adv·ersa.rio, ou
t:·as nuvens se aglo111era·m 
sohrc a desditosa .Polonia. 

Deus salve a Polonia. t o 
que, neste limiar do mês de 
Maria, pedimos pela interces
são onipotente da medianeira 
de todas as graças. 

J\o cliché vemos a belíssi
ma catedral de Gníczno, cons
truida no scc. X, primitiva
mente em estilo romano; no 
decorrer dos scculos a igrr ja 
foi submetida as remodela
çõe,, primeiro ck estilo goti
co e depois ba:·oco, como I 
mostram as coroas das torres. 
No centro da nave ergue-se! . 1 

o altar com o Sarcofago de; 
prata, onde repousa ~ corpo 1 

de Sto. Adalberto. Gmezno e, 
, uma das mais antigas cidades 1 

A educação na França res-! 
peitará os direitos do.s 

Pais 115 Familia 
Conclave e elegessem logo o novo (NC) O Governo PermanGnte da 
Papa. Este voto· foi realizado, pois Franca. uma vez restaurado apre
Gregorio XIII foi .eleito dez dias de-1 sen::ará ent.re seus. primeiros pro~ 
pois dos funerais de .Pio V. Jetos ao Corpo Legislativo. uma lei 

o povo rnmano por ma.ior que que tenda a resolver o problem1,1, das 
fosse sua versatilldade, parecia. com-· escola~ livres, segundo as lmh~s 
preender confusamente que com Pio! adotadas :'ª ~olanda, com a distn
V desaparecia um homem verdadei- ' bmçao p1opo1c1onal do orçamen,;o 
1·amente grande. Morreu a 1.o de docent~ em favor das refendas es• 

· d 1572 · ·d d d ta colas livres. 
n;~o 

11
~ • ª 1 ª e e sessen e A COmissiío de Educação do Cou-

o a s. selho Nacional de Resistencia já pu-
Piq V é a mais saliente personi- blicou O texto de uma resolução 

ficação da contrn.-reforma catolica. aprovada por voto unanime, sobre 
Canonisado a 22 de maio de 1.711, o problema. das relações entre :M 
sua festa foi fixada por Clemente escolas publicas e livres. Este docu
xr no dia 5 de maio, mento sugere que estas relações de-

SOCIEDADE SÃO VICENTE 
DE PAULA 

vem ser estudadas á luz dr.s ne
cessidades basicas da educação dos 
cidadãos e á luz dos principlos da 
liberdade de consciencia, respeitan-

1 do os direitos dos pa.is de familia 
1 no que se refere á educação religio-

sa dos filhos. · 
"A solução deste problema, con

A conferencia vicentina do Bom forme consta na resolucão. não se 
pode encontrar senão e·m uma at
mosfera de paz; e de serenidade, de 
tal forma que os que aJ)QÍam as es
colas publicas e os que sustentam 
as escolas livres cheg~em a um nm
tuu entendimento e a um acordo 
leal." 

. Pastor do Ipiranga, en1 comen1ora-
ção ao 30.o aniversario de sua f.un
da~âo. 1•ealizará. no próximo do
n1ing·o. di.a 6 de maio, uma serie 
de solenidade~. 

Para maior brilho das comemo-
rações, haverá nos· di~s_ 3, ! e 5 de 
maio proxi,no, às 19 horas, r.a. Ma
tri7, de Sil.o José do Ipiranga. um 
tríduo preparatorio, 'pr~gado pelo 
Revmo. Pe. Arnaldo Dante, Viga.
rio da Paróquia. 

No,proxlmo domingo haverá, às 
7 horas, Missa e Comunhão geral 
de todos os confrades; a seguir se
r& ofereci/lo ca.fiã e. todos os pre
scn tes. Logo à,põs, será rtalizada 
"· :;;-rande assembléia .comemora.ti• 
va, fa.z~ndo uso da, paJ;v,v., ;i,e11tos 
pr8<do1·e8 vicentlnoa, · · °" · 

Poi outro lado, a C'omis~~o de 
Finanças do Conselho Fiscal. por 16 
votos contra 7, recot11.endc-J o re
tomo ao regimem de 1939, nos .as
suntos relativos ás finanea.s da edu
cação. Esta determinação significa 
que a Comissão não aprova a quan
tia anual de 700 milhões de fran
cos, que antes se destinava ás es-; 
colas livr€s, e que fora decretada . 
pelo governo do Petain, durante a 1 
ocupação, e l0go aprnv&d·. a PI!>_ ra.. o 

1 ano em curso, ·pele aov.~~ l'l:~\1-
sorio de De Oaulle. 

da. Polonia. Foi a primeira 
capital <laqtt<:lc país, e foco da 
cristandade nessa parte da 
Europa, pois aí foi fundado 

o primei rn arcebispado di 
Polonia, tchdo como ,-\rccbif-'.
po Sto. .Adalberto, apostolo 
dos eslavos e martir. 

_: uç;r ··-··vn. ·rc a-r-rn-

Qualidade 
, 
e uma tradição 

· em nossas \ 

ROUPASDECAMA 
Fazendo 

legenda 

jus 

'"Só 

Qualidade", 

á 

as 

nossa velha 

Artigos · de 

l'oupas de 

cama que, há mais de seis 

lustros, viHJ.os oferecendo á 

população pau 1 is t a na são 

de orgulho e satis~ motivo 

fação para as bôas donas de 
casa! Hoje, como sempre, as 

mesmas razões de conten

tamento terá V. Ecxi. ª com 

as nossas esplendidas 

~a'tnições 'de Carna, Colcha:,, 
Fronhas, Len.çôis e Cretones 

em braneo puro 

tonalidades cadas 

e em deli

de pastel. 

• Roupa de Cama e Mesa _ 3.• !\Obreloja 
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SucesFà:rra de MAPPTN STORES · 
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"Surrexerunt filii ejus et_ beatissimam praedicaverunt'' 
Do ·E:,1110. Revnu. S. D. Bento 

Alolsi Masella, Nuncio Apostolico 
junto -ao Governo B1·asllelro. o Exmo. 
R~vmo. sr. D. Carlos Cam1elo de 
Vasconce!los .Motta, Arcebispo Me· 
1,rot">olltano, recebeu o 5egt1inte telc
:i:-rama, referente a r~união que os 
'F,;xmos. Revmos. Bispos da Província 
realizaram ha pouco, nesta · cidade. 
durante a qual foi clfcidida a funda• 
\•ão da lfniversida<ie · catolica: 

"Agrade<:endo sai:(laçáo E.,mos. 
Bispos· provtncla eclestastlca S. Pau• 
lo congratuJo-m • r,,so1ução tomada 
criação Universidade. F'ormlllo votos 
sinceros resllltado conferencia". 

Uni grande Oco Gratias, pela 
xendlção elas tropas t1azistas que ope
xa.va.m no norte d,1. Italía. 

De um lado, poque a peni11sula 
Jica l!l're. por fim, dos "aliados" 
p:itdos que a tanto kmpo a desgra• 
ça,·am. A aliança,_ com o nazismo 
foi o marno tataJ cto fasci~mo. Pio 
XI ac!vertiu Jo11tr.i essa ·aliança 
Mussol,1111, tnas ;;m 1·âo. o ditador, 
segundo. 11arecc;" ;á; c:,-pioU · seu · cri
me. E Hitler o está expiando amar
i;a.mente. Enquanto i~to. os nazista, 
sa reHram da !talia, e aquela nação 
0l!.tol!ca. Ji~nada pu1 fim . d4 t1 · 
:i·anla dos ,hereJes pa.rdos .e dos al• 
gozes de camisa prnêit, pode por fim 
xcsplrar. · .. · 

De outl'O lado. potciue a Pró1'iden
cll!. Di1•!na dispôs que os brasileirOb 
tivessem a. r,;Ioria de cooperar efica.i, 
mente nesse f'fito, aue apresenta de 
certa forma •a final libertação do 
Papado. 

~este moment-0, nos·sa alma se 

•• RegosiJerue,--·nos todos uo Scahor, 
celcb·ra-ndo a fexta. c·11l honra. dll
Betitizvent-tt>·ada; Vfroci,1, .lla.,·io.'', 

Alcgrer;,-sc os Anjos, porque a ,llâe 
de Cristo lwie foi eíovada aos Céus. 
Sê 01$ ,~~me-)u,· (ftUJ CStÜo .SC;nj)re "111,Ct

tJ·1e,l/wdos c·m t-riste.-::a e r:ww.rvu-ra. se 
alegn.r.in, com o não rejubilarão os Ai~
jos. aoa quais é propri« a a.legria7 
cu,jJ, t;01ldição -nfia ad·mitc pe:.:(J,'l"CS~ 
Se csse.s esp-ir"itos bcnlarcuturadu:s e.1_:~ 

2Mr.b_,>entam tanto gà;:;o co·m a ve
uittntc-iu de .-um, peuador, quanto 
maior 1tão será O seU ua.ad:io pela, As
sunção rla iilãe de Deu.s. aos CéU,S? 
Alcg1•ç,-se mes1110 o Senhor dos An
jÓs, cO-mÓ 1ião se alegraria.ui os Al'k 
jos'! 

Cri.~to a t,·ansbo-rdar de j'1tbilo cor" 
i-c Ju,je pregsu,ro8o ao eneo-u.tt<J de 
.sua i.liãe; ·coudeeccnde. uh campri"J· a 
ie-i qn.:, _ordena lH"l:t1ta.r lw·nra aoa 
pais David, f'ig"ra de Cristo, e,:a/toa 
entonndo ca,tltic(is. a<t 8am do psalte
rio, dea:nte da Arca dv a-ntigo T cs• 
tame.nto (11 Re-'is. l'l U .1, e -~ião S{: 

alcu'r·atia ('_u·tv á. -dsta clu .4.tca da 
Nova Al-ia-u(:u, do repositório de a·-,.0-
1,w,s, do prop·icia,tó·rio c'._1, did·na clc
mcr,cia., elo sa.era.rfo do Espiril.u tfo.;1,
to? l!,,':1.:-nlte·m, po·ie, ·os Anjot:, aco
lhc?idÜ (t · s'IA • Senhora., Rainha·· do:; 
Anjos~ 1.liedianeir'a; = ctti're Deug e os 
hOtn61lS. 

Consideremos o que _fe:; João en
cerrado no seio matDrno; a.inda não 
via a lu:; e·já cstre-mécia de yi,::.o, em 
prcse·1a·a de ,llarla. A alma do pt·· 
qu.etúno liq·Úcfc::,-11c de co·ritonto.mcn
to á· voz de ilftt.Y"ia. ! tdla·inc-m-8e, 
ta·mbe·m, de .amor os Aujo6, oucindo 
.llaria,. guza·ndo de S!.-(a 1.,··ista.; ale
qrc1ú-~t: po,,· si e por 1i"ós. a o recebe
la 1,.0' Céu·· como· Adi10,qada. 

\'Olta. c1;1n101id.i para o~ expedíc1011a
l'ios !>raslletros que là combatem 
para seus cape!à•es e seus Cm:igre· 
gados Mari~os, muito especlalmen
te 1,<1ra 1105'.'IO coni.pa.nheiro de reda
ção Clovis Garcla, e seu "jeep' 1 "Ninguém ,e. a,:•m .. fre por ser do.do a 
chamado. ''Legionano". E' um pra- .111t1•i.,. o tít,do de R<tinlia e· Senl,ora 
zer. e tqna G'raça, que um dos nosso~ dos Anjos. :Gloriam-se·· esses espíritos 
tenha -pessoalmeilte part.icipado des.. celcBfillie em ter cri·mo Sobera.ua a 
~a. luta e· des::;~ vi tona. e tenl1a -po.. llir,q,1-·m e( ,r~eín o Senhor .do.o; Anjo.-; 
dido.--rcallzar no ~a,npo de batallia escolho,, •p0,,· ;1/ãe, 2\'ome glo·riosr, en· 
os !')rinclplos que, e<•gundo ele nos tra tudo• e ben, d;verso do, t.it,do• 
~s~keYeu -recentemente. a.prendeu 11a· das de11~a:s rcatu·ras coube -por he-
r,:jjaç;àà deste' ']ôàiaL ~a.nça· Áqae/a IJUO do modo 11,ais s·,l· 

,s blúne· e inefa,-ve_l deu á lu~ o F-ilho e. 
Apla.udimos de ccração. a, atit,Ude herdeiro de D,·u.,. Grà;,de é a honra 

do s-overno oorte•a.nu,ricano que se conferida av Aujo en, ter súlo esco· 
negou a reconhecer o "governo" que lhido pa.ra s··rvo de· Ocús: porém glo-
• URSS .establ:'leci:"u cm V1ena. ria útcompa,.-,·a,-vt>lH1,entc -ma.for reccbe·u 

Com efeito, o q,ie ·se passa em:, ,\Jario. ao ·1o, .. ;wr-,, Mãe de /Jens. 
V<J.rsovia )JroYli, â sac1edacle. que tu·· A f-i-rn,a o voe tolo q,w "os olhos não 
do Se ·P9de rCceiat. O.f:: ce.l,"tas mano.. ·virrnn, 11,cm, a, ... -0-uddos oiu:fro,m, ncrn 
J)ras _diplomaticas C1.e lvloscow . .Assim, ia-mais ,,,·~fo à -w.,cntc do homem o 
pc,de•se temer cite ln _C_onnulistas- de· que J)e·us_ p-rcpu-r'!_u po~-:-.r.· aqv.cic8 que 
sejem estabelecer-se as· margens do o a,110,,,1•• .• '.( r Co-r •. 11, 91 .,, /Jeus 
Danublo; e l.e1_n Jut!to da Italla Sep- rewrvu, benil r,io rnliaso., .,, 0 ,.. qUo?li' 
tentr!onal, como Ja tentam estal>e- 0 am(J, · q,;;,;,· ,,ã.o fo;·<i prÓ-pa,·ado po,
l<!:cer•se n~ antiga c,iplt-al dos Ja- ra A<t~•la q-u, .. O 9c·ro11t A q«al dos 
gellons. Ora, isso e 1,e, te1tamc1He 1n- 1 . f . d .1 .. 0 "' . . ;; 1 :suportavel'. ,. 'll-J"B . oi i o: c,s1nnto ... an o 

· ,, ·,dcscei·4. srbr< t; .. e a ,,i>·tudc do.' ,1 l-
De-.-ii'to, no .. caso a-u-$triaco ba ·algo tfa$i-1nü· t,e cobri1•á. com ri. s-ua stmtbn .. 

de particularrrienre 1,'l'a\'e, &' que. os etc. tT.,w. l, tS.1". 
comub'ls.tas se estaoclecerlam preci• AiMla vos rc-cclarci p·rer-rQr,atica 
f&JUellte .nas proi.:i1nida,des da frcm- f'/uüa cm·iúcntc. "Vem, mia.ha eleita e 
tclra· 'itallà.na, te.11tando - é ol>vJo e,n ti: ·colocarei o ,nc·u. tro,.d". (l-na! 
-- uni' iil0\'1n1el1to de penetração e1n do~ A~1jos· jarna.is' o·u:vi·u. pa/cn;ra:s tào 
toda a penln&ula. italica. Ora. isto cheias de · reverencia, ,ifeiçlio · e fa· 
nos· ·ta:i ·pensar nrccssaria1ne11te no miliaridacl.,-,r - "Vem, aminha elei
Papa, · CQja, situação be tomaria, ali· tu!', ...,, diz O Senlw·r, chamando Ma· 
&im, vérdadelràmente c1·itlca_. ~ia. µar.a a e,welsa mansão da Gloria. 

:.:0 a. ",1/llitoa, de f'o,to, 8ào, chamados 110-

A :-este proposito, · é preciso que re- róm poucos esool,eidOB" / Matli. XXII, 
'tluncleinós de vez toda ·e qua.lq1,lel' t!,). Jfo.rfo ncio só foi eleita, ,rias 
:ingenuidade. E'. i11genuo, ou não tem preferido .. /!cus a escolhea • predes· 
boa' !é, quem acredita. que o comu• tino11,. "Bemnvent-- ·ado, Senhor, 
nlsmo. renunciou vercladeiramen,te a Aqu.elo. a quem escolhc.tes. ))UÍS ha· 
séús propositos, e deseJa reallza1 biw,rá. e•m cos•o• a/rios" ( Ps. LYIV, 
uma ordem de cofaas com-pativeis õJ, ou, antes, :,e rfl·nside·ra.mos atc·n
com p cat-01iclsroo·. O comunismo .é ttLmcntc ns 'diui,,as palavras, Drns 

( Conel.ue ua ::.a 1>ag.) ,u.csrno nela re~~çlirá com o cm. ecv. 

, Mandamento dos Exmos. Srs. Arcebi~po 
e · Bispos da Província Eclesiástica 

de São Paulo 
O r·~ti f'nmu111 d.-.i Cti:':tanr1ade, o Par,a Pio XII, glori0.:::'.:!.?:1<-nte rcinan· 

te, mais um;l ,:ez fez uu,-,ir ~ua Yor.., nestas µroximidndes do rnê,= de maio, 
consagr:id<' á Rainha do Céu. Intérprete fiel da dor human11 que h:i tem
pos vem. oprimindo a pobre ·humaJlidade, cônscio da insuficiência dos re
cursos humd.nos, ronvid·a o Santo Padre os povos·· do 01:be católico a eleva~ 
reiu frequ1?nte; precet- ao .Pai rl:a luz· e <la nüscricé'tdia, o Unico poder 
<·a paz de pôr fim a ta-ntas ruinas e incômensu ra \·el n,orticinio. Com pala
Yra~ patel'nafs <'Onvida a todos, - em particul::t~· as crianças inocente;:, 
--· nãn sô a lmploral'em ao Dh·ino Salvador e á Sua Santa Mãe para 
que os poYo:-- sejam libertados da dor e da longa angustia, mas tambem 
ex_orta a renovarem O$ costumes públkos e privado~; erguendo-se assim 
:-;ólidos alicerces i1ara a paz· real e sincera. 

Rc!cebendo com amor filial a:-: insinuações e acatando o ,;eneroso apêlo 
<JUe até· Nó::s vem de tão alto, e tambem dando· expanf':âo aos -8cntimento:s 
-de que estão c-hr.i-of>· os Nosso5 coraçõei; de Bispost havemos por lJem deter .. 
minar que em No~~as qurridas Dioceses, que compõem a vasta Província 
Eclesiásti('a de São Paulo, sejam fielmente ob·sen•adas as dispo~içôes que 
junt3:mente toM1amos na presente reunião do Episcopado Paulista: 

1.o .- Durante todo o ntês .de maio próximo, enl todas as .igrejas e 
oratórios~ o revmQ. clero secular e regular· deverá recitar na. Santa Missa 
"serva.tis· de jure ser,·andis", a "Çoleta'' da ~Ii~sa "pró pace", 

2.o - Dever-se-á promo,·er em todas as paroquias e ·colégios de Nossas 
Dioc~ties comunhõe-s gerais das ·crianças, explicando~lhcs quais as iuten
ç<Õe• do Santo Padre, e a<'Onselhando-lhcs, nesta santa intenção, a prática 
d~ mortificaçâo· ... compati-vel com. a -~~ua id,i,de. 

3.o - Nas prégações <lo~ dias santificados,. nas das reuniões .das asso
ciações, e naquelas· ·que· :-se fizerei'l~ por ocasião das devoç?es Jna ria.na~, cm 
todas as igrejas e oratôrio_s çla:s Nossas Vioceses, o~ pregadores rnststam 
sõbr; os pedidos do Santo Padre, concitando a todos os fiéis ª. que corres
pondam de .modo intenso com prátic><s· de piedade e penitência. 

4.~ · _ Para as ·Ladainhas de Maio, pràxe piedosa a que se entrega 
toda a população católica, convide-se todo o povo, recomeJ1dando as santas 
intenções do l'ontlfice Romano. 

5.o _.; Aô piedoso clero das Nos~as Dioceses aconselhamos, nas santas 
intenções do Sumo Pontífice·, durante todo ? mês de maio, a recitação 
alternada dos Salmos Penitenciais e Grad-Ua1s. . 

· Certos de que todos os Nossos ~ueridos dio_ces_anos, clero e fiéis, c'or· 
responderão com filial afeto aos deseJOS paterna1s _do S?".to Padre, a todos 
abençoamos, desejando-lhes a· pknitudc de bens cclest1a1s. :_ ·são l'aúlo, 

22 de abril de 10·lií. 
.-. Ca'rlos Carmelo, Arcebispo de Siio Paul~ 
·:· Antonio, Arcebispo-Bispo de ,Jabotieabal_. 
·;- Albert.o, Bispo de Ribeirão Preto, representado por J'>orn \!anuel 

da Silveira d'lsll:>oux, Bispo titular Je Bar,·a e A1txtliar de S. 
Excia. Rvma, 

... -Antonio, Bispo· de Assi,s. 
,., José, Bispo de Bragança. 
··· José Carlos, Bispo de Sorocaba. 

Lui~, Bispo de Botucatú. 
·:· · Lafaiete, Bispo de Rio Preto. 
... ·Gastão, Bispo. de São Carlos. 
~- Paulo, 'Bispo de Campinas e Administrador AposLólko da Diocese 

· de Piracicaba. 
Tdílio ,José, Bis_po de Santos. 
Francisco, Bispo de Taubaté. 

· J\lonscnho_r Dagoberto Pal~1çil'o de Azev~do, c,ip:tula1· de Lo,·ena, 
Mon~c:nhot Vitor Eibeii,:o l\!J!~ei,_ ca1iitu)a1 de Cafela'.!ll;!iif · 

t·nnw, tendo-a, tscolh-ido para ,;;-uti mo~ 
rada: ~1 B-is, o luua-r de mca, repouso 
nos séotilos dos sêculós; aqit·Í hab-ita· 
·rei porq11e o escolhi" (P.s, CXXXI, 
1/4). 

Ó Fi,·yc.m du.:i rirge,ui:! ó gloria 
da-::; rirycns! [)o.;-ec/eis desarnpa-rada, 

· qua.·,1do "o r·ruto de i·osso ve-nt·,·e", 
clecanclo~xe da. terra., );ubi'.·a. ao Cé1t; 
porém ._d'oru.1.·o.nte. não vos cham(i-
1·ão íllO.Ú; abando·nadu, ncnt a. rossa 
tcrta d{isolada; mas sere-is chaniada, 
obj"eta da.s divina.<; conipla-cencias e 
vossa. terra será Jmbita.da. Ra.b-itu.ní 
o i•a,·üo com a Vi:r.1er,1-, Vosso FUho 
lútb1~ta·rá cm ·côs" (Cfr. l8a·ia-t1 
L.l'JI, 4, 5). Tal i o sentú:l.o das sa
f/Iada-s pula·c-ras: "Vem, u1.inha 
eleüa, e em U coloca re-i o meu t·rono. l 
u fim, rlc estar contigo e em. ti rc
puu-8ar". 

São .tronos1 na ,1:erclade, os cspi,·1-
tos eelcst·ia.is, u·n.-ic!o·1 o~ Dcu8 vor -irt
tima, dileç<i.o; 11iais estreita, porém, 
é a '!lniâo entre :Harià e .:1e·i~ dic-ino 
Vilh.o, pois runbos possuem o n1esmo 
sa-Uf/t~c. O Pilho que recebeu do- Pai 
(J, prcrrogáti.1,·a.' rle 'D/1c ser cous·ubs· 
tancial na did.-na: esscnci.a., co11.cedcy 
a s·«a M~e o privilegio de Lho se,· 
co·nsubsta.neial 'tia h,.wna-na ·nat·ureza,, 

Po·i. o sim:bolo de Mcuia o fanwso 
t-ro-,10 de Sa·iomüo. Ho)e, a V,irge-11t 
é chcrnwda a icr o t,·ono tJ;celso e l 
9tan..dfoso, ele ta.do' acüaa dos cÕ't'08 ~ 
ringclicos, nu qurtl·. rc7JOU::fa o Esp-iri-1 
'to de Deus. De1,se -.trono o Senhor 
nâo f;dnú·1ta ter,rive-is uentc'/1.,('Çl8 de 
uwrte ne·rrl decretos de co11d~Yllac,:â.o, 1 
con_f,u·nw eh:::: a Bscrit,o·a: '4Do t·-,-ona 
de Dc·us sai.am, relam,paoos, ·co::,1:s e 
troviJes'' { .1poc. JV 5 ) .. Scrvindo-inc 
de compa.ta;áo ·oa ttibtaw,is: hu,11W/1Ws, 

d·irei -· que ·ri.esse trono Cdsto c.rerce 
jurisdi;do pad[ica. O Fi1ho e,n co,,-
8idc·rar;.c!o á 7Jresen1;<1., a.os rogos e aos 
mcrito,'I de ;-1.._r_1, 1lJiie. con1;ede remi&· 
são aos_ cat~vos, l-iberda.de aos prisio· 
ncfros, vista aOü cegos, 9'C'POU8Q a.os 
las~oB, Baude o.os e11formon, ab·uuda.il· 
eia aos ·Indiue·,ites, seg1,uun!·ri. aos ti
mídos; c1:3tabelete fidclidad(: 6-nt-re oJJ 
am-i(JOH, ptt::: o<rrn ~s ad1.:ersán'o11, ccr· 
te;;.a wis (lri. tida.-;; dá c01_1&elluis -a vs 
t~·ausriados,· len·iti1:o ,.·os afli.oi,,'"'~b0,• 
lua:rte oos i o-mb.<ltentes, -rcl~Zuio oo~' 
e:dlados, · porto aoB na·uf--,.a-uo~, tJabc
dor-ia n,o& ·Ígnora1lt.es, . elera~.·ãa. aoa 
h1r.,mlldes 1 conso/() a.os, ór.f<ios e ás 
1.:iu.vas, gra.~'(1, aos pri-n dp·ia,ite t 
vro/-ic·iew,tNs, gloria· e coroa aos per
feitos e ·t-~itoriosus. 

Se .º sol qHc ,p_s, il1n1tÍ~(a se ~.i.:ti-u- l ,e 
{/1t.'i>iSC, refru~ri(L ·)UI,. tep·à· 'l{Oit'e·. é<Ji·i·'J ••-s ....... ··1·· .. - . ' •. • 
ui·11ó•a: do ,nesm.o· modo .. •f ·,Vàrie, .ui1.e,xe,unt 1' 11 c;us. ct IJcat,~srniam· pracdica\"erünt ·- seus filh.,, se c•rgncram, e a pro· 

quietação pertwrba nen, rece·io· aconí· mediila .. bM<s .. ckeüt, .. ealcadU, .e a~ouu• 
punha! Quanta sabedoria e segura-nça lada {Luc. 1'!). Aí,: foi ·u·ny·'v:lo. pe
ha, em servir Aquele que, em feliz las mãos div·itws co11, o oleo da ai<
pcrmuta.ção, retribtti 06 1iiin·i.m.c,s ob'se. ur-ia., e eon8agrado eú-mo Pont-ij,ice. 
quio:, com bens in4aveis e .-ecom11e11• corno junto <1, um a!ta,r. Deste altar, 
sa 08 serviços temporais con, galar- ,ubindo aci alta.r da O,uz, bo:nhado 
dão eterno! no proprio 'sd,ngue. oleo de 1n.1 tra es-

pee:i.c, não somentt consavrado. -m(u;. 
Otdrora a, jJI ãe de Deus depôs o. to;mbetn consa.grando, linou t.odü "' 

Filho em humilde p-res.cpio; hoje é orbe te-rrcst-re- por-,vinc-ulo mais a-rir.~ 
por Ele colocada em excelso trono. pfo,. ,· , .. 
Ao Pil_ho 1·eclinoi. nu. ·ma, mangedoura· · Céasé, ·j;Or -co)uegninte, rt ·í,1-cfo.-n ... 
entre'·-dois,aniniais; koje, ·Ele a ela;.:a coUa, fÚja Q, tiistc::a .• cUndne-()c u. 
acima dqs- !~·iefar,qµ,,iàs ___ angelica.s. Ou ... dôr, afaste:-.sf! .. 0 ro,;-1.co:I', par11, q.,te 
t,:ora, conduziu o Filho ao Egito, hoje 'possamos ver e >(;OJl,tc,nplar ºº"" No·i
Ele a transfere do deserto.deite mun- sés est.a ·gra,ul.a 1J..isiio: 11.·1n Deµ• é 
do ao Cé1t. Em pobres faixas envol-, con~bitlo, 0 demon'ÍJ> frustrado, ·re· 
veu o Filho pequinino, a.gora eúe aàquit'ida a g'raçe e ·.recebidos bem; 
mesmo Filho a reveste co,n a t,rnica. i1nereei;los. 
do, perpet'Ua, alegria,. fa·la, partfoipan---. · 0.<r,aniOr a-rre,balrt•mc; falta·m-'11U, 
te dos be11.e d8 sua, hÜmanldade e d·i-· 'ÍJórêlu, as pa..la'l}ras e a ~.bund<tuc-fr1, 
·1)indaçie, de seu. eterno, es])lendor. e das '-idélas é rcd·u;:,ída (L ín~potettl':Üt 
beatitude, para que ·a Mãe O contem· pela, pobreza dei H,19ua.ucm: ()11e 
plo e num. a:mplexo O 1JOS8Úà corno farei, ·ó:. Vi-rgt-tn Sc1.-ntiBsi-ma? Por-
o U-nigenito. do Pai, . Jesus Cr-isto. i·Mlf.uí'a · ado1·m!)cere·i as-sfoi <:al;\do,. 
a. quem, honra e glo·ria nos séculos dos 11e·rmcl-1i'eC1f,ido 'rnudo (/, rc;pt!if.Q ·iJCI 

8Cculos •. Ab·sim. seja. que toda CL cr-frtt11r<t ptocl'am,a? iVt1-~. 
( Ped

1
:
0 

de Blois) me cala.-re;i. 1Ír.t,r.- tonw.·rc.i. r<!pou"so ati 
q,ué. o i:·osso aembla..1"1,tc uc ·r,u1,-,dfGstc 

( 1) O autor alude á oblação de 
incenso feita diariamente no templo 
de J erusalem, a cjual como os demais 
ritos da Antiga Lei . prefigura,·a a 
imolação de Cristo na Cruz, unico 
sacrificio digno da Majestade diYine .• 

* 

cmn -~sp~cizd_01· e _·o _dise--u.r:;o, -imJpfra
do .. por Vós, 3z.umine. senii.o co,no /dm~ 
1Jàd<t. ao 11~c?w8 _quà.l cenidha ( is. 
LX'll) . . 

Ao comcca""J·, c~nt.,lesiw souli-r-m ... ,: 
ve:rtú.rbarlo; Cd-nsider.a1ulo q1,<:1 po1· 
1,er-miss-ãó db,··ina, peca.-m os· homM1s 
e pu.,recem., snbsistir em. 't)<Í-o, cluro:1i t f; 

1nü}z.ate8 de anos, os seres cde~tes t; 

tcrrcstras. .....t Je·rúsule·m cçlc~te -ni-
1!,",i:ttlta.-i, -i'rm(i'Q-G,. ,'"iW Senhor. pois se privada de <qt'atid-e nwtie·ro elo~ 

Tf?/e'i'e-sc o Sermão áquela Senhora scu.8 cidadãos. Jnu.-meros 'habi.Uudc6 
que l'ccla·rna pa-ra -~i' a 1,.-.·maz·la. Cm; &Üf) eipul~oii dos palacios ci,r,tila·,~tcs; 
n<Jssos cora_çõc8'. Ao seu uome incl-i· obscu.reóe>ri·se 08 a,stros, ·cela·s~ a 
na.'8 h"!-·milde!neutc <L ·G·a:bCça, com· rC--, cla.,ida'de· ·-a,0 8-ol. da· Iuci e duS C:,;
i1eren.cut assis.tis ao se_u,·-Oticio, ceie- tr'elás. A térr-a é amaldiçoado. a 
brafs sepi interrupç·ão_ Sua· Hl~·mo-ria • . poStf!;rid_áde co.iide'l!adrr, e todo., (l tria

.Suaves sentíme1itos·- ·n:.os· in/u'nde po·r ção, 1li>, rllze·r dr,. Apostolo, geme e 
ser gra.ndc- a -multidã.o de S1t<1, doçu- •olre ( ll:'om; Vlll}. 
-ra. Jla·is doce que o tnei ê o espiYi- Cala .• sc O D~us todo•podero:,o ( a 
to daquela 4 qual desoe o be1·ügno S?Hl ·oni·i;oÚ.ncfo· que tu-'lo. dÍSJ)Úe pa· 
Senhor com toda .f!t su.a·vülade, E·m- rCr.:e desda,r 08 olhox da; co1,fu6iio · 
bora nrn.ito boas sejam-i a.s obras de q·ue ~eintt sob·rc a .tc·rra. 
De:us (Gen. 1)1 u1ri~,~ todavia, sob,·e~ . NasC-e, fina.lin_ente. Mr,·ria· r.. ôfÚi
s~.i -entre a-s (temaii?: ft -escolha da, gi:ndo a idade -i•.ub. "il, ·rcrestc-1-:e de 
J,-i:rge·m como a-ureo trono onde o .til· "' 
tisei-ma v-udeBse rcclinar ... se e. e'iiton_.. ta-l. f o~·mosiua ~"<~ ··&:ajll-l't,'G, :· o·.v:01v·io 
t·ra-r repouõo, após a revolta do·B Ã;t: -·Vt1rft··~<f tlffâi·Sob·re ·n--qs···;.-omplàce1t~ 
jos e doa Jw-mcnt. A ,ut.ture.::a ad .. · c-fo:s _di·viuas.. Coi/,.Sú{~(A o wu; d1::, 
tnira, Ml prodígio, os Anjos 6 _ ado- ·a css-e -ree-p<nto, um gra'l.H•~ -~·?tsc-ru· 
ra·m-, · 0 homem O ·venera, e:dasia."..se ~ tarJ,o·"J' 40s seg_red?s 1e · D<N.!$.; _·: FJsct~· 
o c6u, a.gifo,~se a te·rra, tre-,n..Cm. os ta,. 6 fi{ka, -i:c e -i,-n.ch-na. o ou-e.Jdo, ~~: 
infernos. (tuece o teu. poro ·e a crtsa de lt'°<Jt pa·t 

A majestade do Altii;si?no- t.rang- e o Rd_ficq.,rd cnamot·q,do dr. t·,ut bc~ 
hindin(lo·se, de tnodo _ad-m·ir~'i.:el, .,w l.e~_a.,··J,~/e, ~ue. é o .Senhor tc-u. D~us 
seio ,;írginal, fertifüa a te·rra, regJ. ( P~. Xl:IV ). _ .. . 
os céusJ or·valha a ré[lião dos ,,u,rt-0-~. Gen:nna, e?ll'f·º o rfbeuto de JcsN; 
Al, a,n.iquilO'tt·Se 0 _ Excelso, 0 lrricn- da tortuosa ra1z dn ,qeue·(o Jw,t!CrtW 
so, .colo.cando)ün 'nosso seio umci boa ~Concluc .na 7,a pag,J 

,. ·retirasse ·dc·11osso éé•a espiritial, 1 d-amaram_ l,c.111-avc11turada'' (~ap.) l·'.r"í1 todo o mundo ~e prrnrniH:;;1 unia rc·noi·a·ão ele JÍc-
os iiomcus en_vnltos ''ª" treras de J>J'O• dadc mar:aJJa. flu;c. COlllU SC!lJ ire. a ~anta ler-·,·, .. o· 1 , · .. , · , ,; • , ! . e E • t' d f 'hu 
fn-da, Mrf·/te-lra,.scriv,n arrebatados "I .: .. \/,·'· .... · ·- "., ,1: ... ·, ·. _,,,.fJ,ten,.,encr,L alrn,J.o ,11ck11doc1n.zelo.pe_la onn-re"SO 11car1s 1ca e fl rgn 
pelo tarbilh-ã.o do erro. Çristo lwucc t, 01 "1 dt. ,ll,'.1.,,\,slrn . .i,p;:il.t\_l,J_, __ <

1
,1 .. l,su;1tura ralem, por.todos Os.S\:C:Ulo, 'á (I' , p 1. Y1, .• , • --- . , -U 

por bc>u. c/c{.,a.,- ,ua Jlii . .: q.ft1101> tem· ttJ-ÜO~ de:-;, (JS fiJhckdr ..\J:tr1;i:se'.°\,stg:ú~Ífr.pi(,·,f:t '11rci'cl:Í1Í1fi;:: lJi/if;~;;·.;.;.;tuf;diÍ~ êo;\lii{l1f~;j;~·l1; i . C ., 1;_, .. ,f..'ifl , ._,, 

p~ neste .·'''.rndc a fim ú.c t.,wis111·1, publicar neste du1rnngo de rnaío. ;n'ês cnn,ao-rado· a :\la ·ia .. l , . ·<l· ,r· d n· • •.. 1 
tt·f aos <l·i~cip11.lo3 todos os _1n·i;;teriotJ _____ 0 , -~ J , U:i_ Oll\ülC~ . a.- ... .- ae C CU::; 
de seu Pilho ,;,,e contamplárrt tão in· ·-------- na \'OZ de se\1s Santos. 

pirito! XúH,. 8<u·i1.ulos ,,elos bt:'11.s elo 
Senh_or, tr, ,,ue1w rfl,C(li·a "o -ri~ im~ 
Jlct1wsó da cfrlarlC ele .tJéu.K'\ uiio fwrt# 
dmo8· t.ufa · dc!icitrn. 11a t,n..,-entc r!.,1 
p·ta.:c;-, 1,r'as. 11 c1, yloi·.iv, âa 1:i~â-0 . d·i- · 
·c-itw. 

(Jcs,;·,:· ;,.,.p;.uio. cfo:<::·, rrúv1:(icà·.~ po-
tcstaxlé8·, pois o deserto tra.nst'ormo,a~ 
te em Jardim dé delicia,i, seÚ-nudo o 
cat.ú:iuio de . 1 sM·ru: "l~le t'a-1·tí do 
rf,,,">tr!.o .J,~-[Jar de ddicias, ·e ·drt ltnli
-clrlo ·1un jhrdim du .Sc11hor" ('8. J.,J, 
Si. (}uait; só.o a3 de(i_cios d(l 'Vú1,7~',,1. 

ti.man,entc., ·ri1.cd·ila·t1<lo-Os se·in ccs:s<lr 
e·m .. 1Jt·1· cora~·<io, Tt·!ldo a Virgen1, 
(!(tu_fonnc a 11ii.;ina, prorneliBrl-, Cf!·m((., 

.?o.do a cabeça da antiga, •erpcnte 
(Gen. Ili, 1.JJ, cab·ia--lhe a.oora, a 

'mÚrnà0 de grarar ·indele1..·~l·hte'!lie no 
eo'T'açã. o dos_ c·re11 tcs a f ri e ó a_-m ut· 
de c~·foto, e a-vi·esentar "se-m· r1t~qa 
neru nw-cv.lr;." ao F'·ilho a /grc_;'a na.s• 
cente cu}a 1n,"lt.ru{:ão lhe r.ionfiára 11.0 

'fP,O'm.C'Jtto dct Ascensão o,o Céu. Pa.re.
d(J., contudo, a Cri,;lo ·não .JJe othar 
todo tto CrJu., "-nquan to -não chamcp,;. 
se n s·i Aquela cm cujo -:eio se cu
(!Ch'ara,. lJeaeia·ca 1.:cr jrutt_o a. si 
aqlf,ele i·aso e..-~colhidn, ·o corpo du. 
Virgo111 , ol:>;ieto de· suas romplacdúcias, 
no qual não s6 ja·tnafo hon·z·c tllacula
qnc dcs~· graclà::u:u: á Dfrú1dade, t,uu; 
repld.u da ulluencia. rlr todas as -v1:r
tl(df!s e da 1;/en.-itudP. <la nrar:a, e.i·rtln-

O Episcopado da fscocia pede justiça para a Polônia 
(1-:,\P) ,\ Hi(~l'Hl'lJUia du. J,;~- qual,-:; a política de liquida.Ç!ão quo p;r:lY<':'"5 :'!e nao fi½es.scmc.,s saber 

u,o:-;sus 11011 tos de \·lsta ~obrE'! o que 
vu <> ,... io·r dv todo:t oP aro-mas cclcs-
t.iuis. Unitulo no- :mio da Vlr,qc-m n 
ntdndadé ao corpo e á alma da 
Saf.vado-r, o Eb·p·irito Se-nto oôm a,rte 
adrnira'liel e ,:.ne;rp1·imii:el com põe 
aquefc ·i:ncuu;o de di:vcrsos pel'fwmes 
I 1) ofereddo 0- Deus Pac por Cri,to 
"ponUlice dos bens futuros" I !lebr. 
IX~ 11), na. ara da Cru.;:. c;onw sa.
t,·iffoiu t:espcrt,foo. l mpreonada. desi:;c 
fu,cni,;o, fo'i ·,·cpletu, e suaves deli
cias a Santa, ,Hei.e dtJ Deu.s. "fiubiu 
qucL-l 1:a1inha de fún10 cornposta dos 
aromas ele utirra e de ince·w,·o · e ,úJ 

toda espccic de po/~Uhos o<fori/ico• 

c:Jc.ia'. n_uiua. <lt.::daração coJeti\a, j os comunist~s t1StHriUlll di.'3tH,Btvs a. 
dit·igida il todos o:,.: ll1('111brus Ua, apl !.::~a.r a· tudas as n,.it:õt::s cristãs. 
Ca.n1ai·a <l0s Cnmun~, 1..Ji.\.,SC: "8f:111 a utoriclade juridicú. $l·'.lll 

l·11i si, gravi~sima queStão 1110 .. 
n.tl; umu. qut.;stâo que temos com. 
1,ctt:·,uda 11ar;1 julgar tanto quanto 
n:presen(antcs de CqstO na terra, 
eoI1J 1J por 110::;so ca.1·H. ter de chefes 
e~pirit\iais, oUrig-ados a guiaI' o 

"C) no,·o d~ um inip<;rio. (Jllt' foj t\XCHSa8 e 8C>Hl l'azüo, tru.tn-sc 
Yoluntarh1111·Pnte ~i g-ucrra p:1.ra agora ue cntrf'.g;ai· aos iuinii<:os da 
hbnrai- o 1·01np1•01ni:-,;;;o do "dt.::h·n- t~rist.:i.nda<k <t meta.de do ten·iLo-

!C<tnt. Ili, 6). 

<lc1· a Polõt~ia cv11t1·a 'a ag-rcss[toº' 
re<:t:lwu na fn,11t.,.' .. cu1nu uma 'n1ar. 

t 1d:ida. as I'(:SO!ttt;Ues eserllas em 
Ya.!ta. pelos rqiresvntantts dos lJ0-
\'03 do~ 1,; E. 4: 1· .. lng·lalerra e l.':. r~. 
S: 8., ~f:'.Dl anll::s t·ontar com o e1JH

sc-.·ntinwnto do· g·ovê1·110 ela p9Jvnia, 
quo IH:lll si(1U(T f•'>i consultado, 

"Em 4 de ag·o.st.<., de 1 !J-1 l. d1a1na. 
nLOS a atf!11c;ão. em decl~traç;ão pú

Bis porque a_lgun,'> ,Anjos oue uà.o blica:. soi,rc o aborniua.vc•J pl'oct.·di. 
W;sistira,n com Of..' demais e8p-fri.t08 lllelltO _nlt1) llU(: O g·oret·no SO\'Íe. 

celf~iWlS ao trau::;ít.o da Benwueut·a,- ti1:o ha\·ia mon(a.do O cha11Jado .l'.o_ 

rada, Tfiruem .• t-al·vcz. "en·viculoti a t;xer- rnit~ cl~. Lil,e.l'ta<::lo ,'\acionul. pa
ccr seu ministerío cm fa1..·or dos que ra apodenu·.s1:. sem 11 enl1unH1. auto .. 
hiio de recolher a hcra-·,a;a da ~FJ.L·(l- ridade legitima. Hclll mandato- )(:_ 
ção" "(lleb-r. J, 1/4), tornados de ad- gal. do g-ovêrno e da admiilistra-
uiJraQâ-o. e.tdam,am: "Que~,i _e C8f-a cão ela f'<>lonia. 
que __ sob~ do clescrto, tra,1sbordÜ.1ulo " "AqueJa dcc:lara(·ào renH.•.lf'nlOs a 
delww•'' !Ca"t "Ili 0 1 C ,, to·, . 

• • '· ~ , '
1 

_· O' O . i <·ada um dvs n1crnU1'0:S da. C;unan1.. 
possi,;cl . e11r:o-ntrr~1·::;r. tao grand.c l dos Comun:-i, ve.dindo-llH.·:-; que ma
ab_undanc·la d~ delici~s celestes 11.0 de. nlJest:~ssem se est...ivam diSpostos 
sedo dessa, 'l.'lda mortal 01:d! ·não ha, 011 não a cumprir a prome~sa ciue
senào dor, tY"a.balho e afh~·o.o de e~- a Gr:i.n l·h•ctanha ha\"i;,, feito á p 0 _ 

.. =========== ___________ loniél. :\!ais_ d~ urna· tcrc;a Darte 

Faleceu o Cardeal Seredi, 
Primaz da Hungria 

,·.;\Ci - O "Osscn·atore Roma~ 
no"· <.:omunica a noticia da 1110,·te 
de ~ua Eminencia ·o Snr, Cardt~al 
Justino Seredi. Arcebispo de- Stri. 
borda, e Primaz da Ht1ngrw. aos 
GJ ano~ <h.· idade-, de um ataque 
cardiaco. Sabow:::;e <.iue faleceu cm 
2D <le março, mas ~ão ignorados o 
lugar e as circunstancia~. 

.O ·c1iarío. vaticano re·corcla a in
fluencia lntern~dOnal do Su/ Car• 
<leal Sered-i. ·<!uja," · n161·te prh·a. a 
1 greja <le un1 (los lideres 1c;SPil'i
tuais mais capazés de cOritÍ·iliuir 
para a. rr.:::con:struç_ão do inundo no .. 
vu, por sua ex.periencia "all·a.vés ·de 
uma. vida. de nobilis:::;lmas e fecnn
tla.s atlvidàd<:8 ein pz·ol da hu1~1ani
<ladc". 

As noticias maL,; recentes, de 
fontes neutras, <lizla.m que o Car• 
t·eal Seredi, que desde 1934 ataca.
ra. va,loi'osame?Jte a ideolog·ia tota. 
1 í tarta, tinha sido levado como re
rem pelos nazl~tas, quando se re. 
tiraram da Hungria. Esztergom, 
sede de Sua. l,;minen'cla, se ach'a 10 
111ilhas ao noi·te de Budapest: foi 
Captura.da pelo exr.:rl.'ifo ru~~n em 
fins dcfevereiro~ depoi!I. de u1u 3i. 

tig l3}'.Q1Qlli,ª'd2.,;, . 

f}Os n.:•J)l'l::<,(;'.Jlla 11 lC'S :-H'.-U80U O l'PCC

·bi m~nto ·da c·omu,nica{~ào. dandíJ 
claro testemunho <le que a maiol'ia. 
contempla com profunda itH!Uieta. 
'=.~ão a, futura sorte d.-1 Polonia.· A 1-
g:uns- tTOUCós represolitaütes a<·rc
dita.nun ,:_:utã.o. l1onra<lamente í.i110 
nlln havfa r;.,.zão panc1 Induzir ou 
temei- fiue a H.úJ.i~ia So'-'ieticn ali
mentasse intenç-ôcs ver\·ersas a 
res1)eito ife nossa ai iada Pol<rnia. 

"Ai! Os tato~ demonstraram 
(fllt~ -e.ra.m fundados nossos· receios 
e temores. As for1:a~ sovietléus 
ócuparam a I>oJonia. 8c.us agentes, 
o comité de Lublin, se tmpuieram 
com me'didas \'iolen-~as. arióía.dns 
pela. poJieia secreta e pelas- for
(!8'8 arma,1;:i~ dos ~ovicticos. pa1'a 

extin>ar._ con10 o eonfil·ma. sua p1'6-
pl'ia neC1ar..-1ç,âo ofkial de 17 <'lf' 
ja.nel ro íJeste ano, o que lhes a.pr:a~ 
<JUalifi<:111· eomo trairlol'eS, 1-u1ndi ... 
dos .. malfeitores incorrigiveh•,-, e es ... 
gotadoT'e~ da::. t'orça~ armadas na~ 
cionallstas .e dn exet'<dto civil, :--1s~ 
sassinos manch;-1dos com o sang·ue 
de seus <:otnpatl'iot.a.s e instigado
res de lutas entre, ~rmão. .A for. 
ça cruel ·e 'bri1.tal com que ho.ie se 
trata o valerite exercito . pololl.ês 
de resist.enci";l. - que os EstadoS'.. 
Unidos f'!" a.- Gran l~rl-'l:111 !1.fl r~i?1). 

·11hec·e1;nm "como fon;~. b,~lí . ..;:Pr•llJ.. 
te" cm.bora o· n::to íi~e:ss0 a, .. Rtls .. 

. .sía. s2x1eti,cª' .;,,, r1<,·e!a, ~1;u:aJU.w1t.e 

rio put(:11~:s. e ~~ p_ropôc q1rn 11111 
grupo dl~ indi,·i<luos escolhidos p,i:. 
t'a sa.tisfar.er servilrnl'·nte ·os lute. 
r-,·sl;<•s de seus cínicos a.rnos. se 

"-'lltl~t.itna. em no\·o g·ovêr110 provip 
t:orio da Po!1Jnia e (!llê, com o •=on~ 
s(~lllillli't1tr_1 e avrovatão da Gra11 
1 :rt3tanhn.. se ~-\"Pl'vprie das ríflaf; e 

no:--::-íJ povo. 

''l ,t~po1s de l1avtr ponà(c'rado t~Sta 
q11eslúo. considl?ramo8 q1_JC. o p,ro. 
tio.si I o dr;: de1·1·ocar o g-o\:êrno .da 
l'olun_1a lP?,;a l mente constituido; a 
(·1111 ivE·1wia e :.i. aquiecenciá com a 
:1 nrxa.1:â1J de terrJ to1·ios poloneses 
O<:uria<los pela .t'~ússía Sovietlca, 
contra ~ vontade do l)O\"O da, Polo~ tPc·e qn,1·11do. ontE-m, p~nee.i:1 CJU(' to

dn. u impi:rio nritanl<.-o sem titu. 
l•(•ar. ,·01nbatia s~irmélhatlf.e gru- nia. nonjuntumente com a·flag·rari. 
pn. l<'a.'1,eJHlo easo •.i!l1i~:50 d1""JS St~ll- _ le V•iolaç-ã.o do:-; solenes <'":ompl·o .. 

inisi--os ,1ue co11tJ'ai mos com <?Ste 
Urn\'-ntus d1-! Ho::-:so po\'O. o GaliilH.'~ 
H• de 8ua ~lag·e.slade trata. de ifn-
1)01· a uo~sa aliada po!onc~a o e:-;. 
tig·ma de um 
1.'(lllhece ('on10 o "l'Xa usto,· Lia dt'
nincracia ·· .. "\' lt14 de nosBas gra ... 
Yt:.:8 obrig:ar::ó<':s para colll a. Polonia, 
lluje se qu,~1- que reJH"esentemo~. o 
eapitlllo pHinos glorioso de' nos~as 
g;uerra .,Hm papel (Jilé pura semnrc 
:•,t:.'ria qualifieado c-01rio nnui. 1·.-1 ixa 
tra iÇ:ÜrJ a uma. amiga confiantB e 
urna aliada Odeliss:nia. 

''Tal\'l;'Z a.l.gU(•llJ objelc que C8IC 

11,io é as_sunlo d<: nossa comveti=--n
('ia,, porque .s6 iJJteres:,;a ac,s p!.di. 

ti-:os. J{,:;7olutamr.'.n1.e rcpud1an10~ 
:-if'.múlha1,te objeção. .-\ cada -um 
de. 11(1s, nos preO!'UJla o destino nfto 
foó <1e u_ma. g1·arn1e nn1.~ã9 crjs-tã, 
porr:-rn. nia.is ainda. do )lroprio an~ 
te-mural .-dn c.rlstandade. eomo se 
te'm cham ... 'l<lo a Polonia atraYe~ dos 
scculo:-:.. 1,;m partl(,ular. fltltar'ia
m.os hojé, a nossas obrig·a<:ões nu~is 

Novo Delegado . Apostólico 
na Turquia 

par~. :-l'm <JU~ para isto exista nem 
o mais Jf-\·c vcsti.r;-10 de justifica. 
t1ão, ou de leg-itima ·_excu~a, consti. 
tuirht um ato ofensivo de injusti
<::a. n;lo sú contra nossos amigos e 
ai iados da l--'o.lonja, mas contra to ... 
do mu.ndo cris:tão. O proceder que 
eondenarnos só vode sei· atril)ui .. 
do a razões de Útilitarismo po. 
lítico ou a moti\·os de especie mais 
nistc-ira. 

··J-::nihora llJ.O possarnos _l10l"ll 

(JtHdramoS crer que nossa ,·alente 
na<:âo. que sofreu com for:-taleza 
lH'roi.-·H as ealamldades e tristezas 

-de uma g'Uet'râ prolongada. cite. 
gue a attl.ot·ir.ar ou a perinitir que 
os 1·.1-:pr1:-·senlanteS eleitos ·'POl' seu 
povo. C'ntrcguem aos. ·grilhões da 
('8C'1'avidão ·que im1)ô-? um estado 
a.teu e totalita.rio~ a uma nàção de 
uns 35 milhões de ai n1a.e; conside-
1·amos sem embn.rgo que é nosso 
gT.-H'i!-;~imo dever a<'on:-.elhar R l)or
firmemente f:'m _o·uarda o gabine .. 
lf' ele Sua :\Ia_gestade contra· o que 
tHH'\""Ce .ser oartictpação no assas. 
sinio. de uma "'nação, fato que ne".. 
Cessa-ri;.lmente ~on,prometeria a 
honra e o prestigio õe lodo o Im-
nerio. $ 

"Alem disso, fftze-rnos um a1ielo_ a 
O Exmo. e Rev:1n0 Snr. D. Al• 1...---a.dct um clo:s membros aa Camara 

cldes i"1ar1na, an~igJ Delegado Apos- do;,,; cornuus. insistindo coni- eles 
tolico no lran, foi r,,centemenLe no- pa1·a ,,11e demonstrem sem titu
meado. Delegado Apor.t-Olico na TUI'· beios que não estão dispostps a 
qui.1., segundo noticia e- "Osservatore' que se trafique nern com nossa 
Romano" Depois de cinco il.nos de l,onrn, nem com nossos íJeais crts. 
arduüs trabalhos em favor dos refu~ tãos. trocando.os por proveitos 
giados pcloneses no TPheran, vem S. 
Excia. ~evma. substituir o Exmo. ocultos. e entregando, como preço 
Revmo. Snr. O Gluseppe Ronca)- '1. nossa fiel aliada Polonia, pa. 
li. recentemente t,omeado Nunclo ra que seja encadeada e- escravt. 
'Anostolicó· ·jmUó ac Gcivemo fran- sada .. Qlle o Senhor Omnipotente 

·c(l~ 0·1nesino iornal atluncia a._che· e 1<:rt:irno impe<;a que,· em ·not11e·do 
gad:t a Roma cio _Fhir· Nm,_<•11) A1>0s .. l ''º\: 1

~ brita nico. ·._-t civ_iliza~ão·. se 
Íoli::o junto ao gc>ve..1·11c ela. Hungria, n1aud10 co.m sem<llhant~· :,.ilt,aje 
D. • ./lJ;lgelo · ,l'Wtt21, ·· . . l.l..<ã, · i.9.z-ª•llU!Di,t,nili.aJt?f · · 

Ilustres prelados . já deram suas adesões ..,.;. ~mparecerã\> 
numerosas peregrinações de várias Pio.ceses. do . País 

sistas· (];,.rã.o "'º co·1·1gl'r.>ssn de· 1·d• 
l.J~_ri:o. un! Lrilho ·i_~vyl~arp . 

Promete reYestir-se dê grande 
imponenda o Congres~o gtJ.caris
tico Diocesano C(tte ,por determlna
Çã{") do Ex1no. Snr. ,Bisrio de Ki- A. PfriÇa, _do 1'..;oiir;i-\'>!ú~o _. q-Ú,"! .•. ú·l'à-
teroi, Dom'.. José Pereira:· A]vt)s, ,-ai preparada âs expensa~ õo go,·f-r .. 

no· dó :K#tado a1:-h:1sénta"fâ.-.'um Í'tJn~ 
realizar-se na poética e prog1;es~J"is-. j}lnto Ín.a.ra\';i_JllO$O~ pois. ··que ·0 ·a.) -
ta. cidade fluminense. de lf-ribui.·. 
go. tar mont.tme,üto, d·oi"J1lnado pot• 

M d tU))a. ('.rll:i!l· - giganÍes~a, Se ();'rz;-u::-r:'I, 
;. ar<:a o para ser inaugurado s0h a _ _.. C!OJ)a- -'-CrOndosa dos. vc,tufito:=. 

no dia 24 de ma.íõ. já <:anta com o 
honroso comparedmento d.o Exnio. euca.llptos, :que: protej.,,.~1J (·rrm r:ua. 

. . . fOmh1·a. amiga. o contcao da cida-
.Snr. ~1lnc10 Apo}!:tóit<.:o, Dom I-!~1-:. d · · ~ 
to A!Oisio I\tasella. do Exmo. snr. ! e serran~-· 
Areebi8po dó Rio de Ja.ntiro. ]?om l J,Jm,_0tocpie1it~ e yi~raute circ-uL:,r 
Jaini.e de Ba-rroS CamàTa~ ·aos a toe-lo$ .OS·· seut! ·"üiocesanoS .· á(.",-1 ha. 
ExrnO's. Snrs. ·Bis)).Os Dom José Pe- o ·~nr-:.' .B,is1~0 Don1 :José Pereira. 
reira. Alv\:.'S, Dom Luiz· ScortP.gág--- ~-\lves de anun("iar ofieialmente a. 
tia e. DOm· Rodolfo· .das- i',J~rç?-s <ls instala<;âo · -do Co1i·g-ri;'.~::°so . E:uf:;;i rif -
Oliveira }')en~, reB·oec_th·amente tico ern FrÍhurg_o no {J.fa :t4 rJe 
Bispos de_ Niterof. do Esrlrlto San· ~láio. festa da padro~:ra da Dioc·e
to e de Va"lenç;à. Varios- outtOS :s·e, Nossa ·se-:1hOta .. \uxiliadot"a, 
Bispos, nume°I"cosos -_P!~lados, pfr• ape]and:o para to<lOs no sE!nti<lo de 
sonalidades· de· destaque no laka• ('.OlabOrar para' O ré!-:111ta·do ma.is r~~ 
to cat.olico assini como num.eror:a.s Ui e· maiH ·ésplêndido _do gTan.de 
deleg·aç-õ~s. peregrino3 ~ congres:...certame· ,reli~ioso_. 

IDOLOS QUE RUEM 

O Panteou era em Roma o templo consagrado à adoraçào 
de todos os ídolos, e, portanto,··um dos 1110111.tmentos mais 
expressivos. da gentilidade . .Mussolini_ pretendeu .restaurar- o 
Panteou. o que estava na linha :c1a política néo-pagã: Ko 
cliché acima; vemos os dois írlolos totalitários no fastígio 
de ·sua gloria. ,aindo do Pantcun. ~e a,· notícia de slla morte 
nãC). ~ um . s11premo "1 ,lttff" ela' propaganda totalitária~ g_ug 

- ·- .~§1a l19je ~Q.:t gois dit,idQres, seu~o pó_t -
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Plinio Corrêa de Oliveira 1 O Sa.,nto Pacrre ·o Papa ~lorio· ap 
1 

~1~e dr lJtus, d"~ '!Ja:;102. con:: o n,~: 

Um nosso leitor :i .ls escr~l'e, desa- ; 
·bafando os seus ientlmentos de ca- , 
tolco dante da oncl.i de -coriupçâo 1 

que tudo avassala. E' a lmorn,llda- i 
d8 mais repugnante que se !miscue : .\ "" · · 
nas col:sas mais corrtque!ras da vida , t~xteri(•I' .. 
quotidiana. e já nc11: mais respeita, :'\unw,o ,nul~o 
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A queda de .. Berlirn tem par.a a cultura ocidental um valor simbolico tor
n11do ainda mf.lis rele\'ante pel~9 atuais circunstai1cias Ela repres~nta o co
l8pso - provavehnc.ontc definitivo - do eipirito prussiano.· que t:on~em ~m 
si todos çs. germes da grand~ h1?-rt?sÍ~ naciomal sodaJist::t. E, a~rnim, o pro-

nica. A~ melhor~s tradiçõe, de que. viveu a Prussia .procedem da_ época 
saudosa e l)lif vezes feliz em qu.- a lgrej~ plasmou o coração inoconte . e 
leon;no, dos p9vos nordi_c-os, ·faze_ndo . do5· entigo~ barbarOS·. O! -grande, .herois 
da caval.uia. ~ da, cruzadas, .atlétas dE",, corpo herêuJP.o e c-uti3 c-18ra. de, 3Jrn.a 
forte " d~ !é virginalmente purai_ à que A: 'cnstaÍtdaC:e G\!veu na Idadê 
MédiA muiuú, de suas- mais glorios,s epoprieS de fé . 

1 

mente reinante, 11 io XII, f~.lou ao' ar.og ras•aclo,, <,on·,ída'-{ ;,. totlo2 
, mundo ea.tolico ~ cristão 11est~ mo- i cm p:irticular a~· edan1/(3 inbc,::, te;:,: 
. mento de· tão. ~ômbrias pebpeotiYas 1- a ,111plc,rat ao.' fli..-in!I Sa'}v,;dõl' 

o recesso dos lart:is. /! nt:-~18 vergo•' :\umE-rü atl'ttzadó 
1lhosa. obsessão sexu11 ,·ai escra\"l- n·tisnn10 111 · flo~ no,'!:~o!II ·f~-""innnf~111 
sa.n~ os espirltos. de ,nodo que jã ' cou-tuufourt·u, · U ro·ufl,\l'J4.,'lf dC" .. -~f'n,;;:_ 
-extste u1n sem uu1.nero de Ptssoa~ i-:nd4..'f'cçoN· 1•~1~11 a ('aiXn l•o~t:,t 

, l·~ ~ -~emp1.1. <:ons.olador ou,·ir a \·la:3· d\ 1.-cr~cncfa;,, ,uta_:s _e ~._ot,' toda h 

1 

pi.~a· o mundo <le amanhã, . . para' 0ue os J!Ó'·os desmantela<lôi !)C-

,-o,} aini.g~, :inc<Tct e ·r1.~at1ca. ·do \'i- { cspc<.·ie de dc-~·~rar·as, tiejhril.'-iao· n.t-

1
1 ~·:{rio i:le· Jc:!u~ .,;r11to. P1·in(•1palrnrn· ! t1t'~ ~iherüido~ da dol· e da lofl;u. ~t:~-

que não podem ver t,ada a. nâo ser u; ·A. ·' ; 
através do prisma à.,a, uma. obsc-ent- \ 

. ~leina _da. r"e.çrganizaçâo da Prussia no mundo futuró. nssume a. maior irr.
. Portand~ Con$;itjne.mo-1o. pois. á lur, da doutrina catolica. 

' Todos _os ho.riiens .foram criadog por Deus para a salvação ete-rna, e
tod·os éles são capazes de corresponder á graça d~ Deus e ~dquirir as 
virtudes pelas quais :se chega á sah•açâo eterna. Pretender que hajo aJ .. 
gum hom~m necessaria: e irremediavelmente mau, e como tal incapaz de 
adquirir \'irtudes ~ 1H1lvar·M'. i here~ia. Pelo mesmo motivo, é heresi:i prep 
tender que haja . algum povo pe-rpetua e neCessariamente mau, incapaz de 
virtudes, e incapaz de. se salvar. 

te. quando sua µ:alaxra_ aeale1,1tad11r4 \ gu~tia'·'. · \ 

\ ·1·~~-soa _.,.t:n~ mom<?ntos __ . deci~~-\·t1( _d_i .. \ t:',·poi:.--, á::; <.-riéi.t)(:,'"~ i1:1~ccnt&r. ~-
dade revoltante. A1 paix-Oes e.ama!~ Sl!tTRSA 1, :-;o ··1t10, 
1mprunem a sua març;i; em · qua3l Ag·e11cia. noticiosa Sul-1 

* * l-hst~r1a, e~n rur\'.as 't'.!e .um:1 ,•1\·1h- j pura~ que .. v .San tu PaCre .fa~ -->\S(';.t 

iaçi!o_ e, no despertar de cl,'1_ r•o,·o · apelo para que ela,. ;;e dirijai;, 
mu11do que 8Clnflt'"C s1:1rge, a_p:,$ l1 r:1a ,. áttU~la· CtUC é. l}Of 'j-0.·stJ titulo, ca:. 
g-rande. e .t1·emc~Ja ca_t.ast:o~c t:i·. ~âo.:\ nhccidà eom ·o expr~.~.:,h •) nome; de 
a,mP1?~ pr~porçoes -c~1:1O e ,i a -.. ua,!. Rainha tla· rJSl-1-,. ~ Yirz-am )ia.ria, 1>a
C: rna13 do· q.nc. nunc:J, ·a_éatJim,:.::; · a 1 l'a .que ola nos -GÔcance· a tr~ttqu~!i .. 

todas as atividades. E, explorando ,\ mericana - ",\saprcss' "QJa.nto maior 3 :iltura. tanto m-ai6r, o tombo·". diz um velho âdagio. 
En, eonsequcncia do. pecl!do original, n•• _almas grar,de• há ao lado de 

g;randes pinca?os gr~n'des abismos, - é ~·s tenPendas para o btm: ccexistem 
este pendor, que Yal se tornando rn- 1c ua ,\ 1 mirante Barroso, ,2 
pidamente o nort~ d~ vida ·modema. Fones .,.,.~~., e 4;;.55;;, 

~ci{i~::~! :n~~~~~/~g~eia rt! .. ~·Hnu,•i,10: 1 
_. Todms "os· homens:, como todos os povos, depois do pec~áo original, 
possu,~m. um conjunto . de virtud12s e defeitos que. carficterizam sua fisio
nomia moral. A todos· el~s - homens e opvos - cabe a t4refa de T"f'l

, ti ficar e. aprimo~af'. sua fisionomiª mora 1, prejudicada. ém. consequencía do, 
efeitos do. pecado · original e dos pecados atuais. ·Todo• têm lívre arbítrio 
Para isso. e a tQdM visita Deus por SU::l graça. 

sempre c'o~ não menores tendetlcias para o mt-J.I. . ' 

chamar a ate1:1ção I!" ser tnais c(i· 1 F'cç;am ta.bela. sem eompromisso. ! 

O pOvo l°pus3ianéi flio e!CaJ'OU .1a essa régra. A' som~ra de _st~~u tra.n
des ql)a!idlides· dormit11._vam grandes d~feitos, Ante, de tudo·, ~ consciencia 
d~ scÚ valor gerou ne~s um . complexp dt ·;J.Ot0-5Uhd.-nciil e Jté dé .. ;rnto
soierismo.· qu" ,Criou neles a presunçãó org·tilhoi:~ de tudÔ fazer ·por suaH 
proprias · forÇ.as; detpfez~da. a gra<;B de Deus; Em olltros tempo,. teriam 

I l'ala,'ra_ serena- de, Pio xn 11,:'lta i,o- I <)ade, ,r paz· 0 a ·bôa himi,onia· ela 

\.

l'(l n~tr« . ~e . taut.os s~1!·1~n~11to:::. 1·ft1mi: a h..Jrnarit., , 
qn~,:1do o od10 tm~era en~ ~11u1t-J;~ <·o-. Ii:da ;ai tjore.1Íi,.., d~Ye. st!Í'", .antt:t cie~te. E o nosso lr-itor juntou à , 

sua. ll'Jssl\'a uma r-0rc;ão de recorte~ 
de Jornais e re,·istas. em que tudo 
Isto aparece com ema trisrn evt, 

·dencia. 

Infelizmente. é a· \·erc:\adc. E >esi.t 
processo ele putreta<;ã0 é tão. telle• 
rallsado e uu1,,ersàl, é r,ã~ ))U,iante 
e espontaueo, qué r:1e~1> ras pes
soas honestas, ~moo:;,ci: -conservancio
se tncontaminadas. tcntudo . vã() se 
se habituando ao mau cheiro, ou en• 
tão cruzan1 o~ .01•aç;is, com aquela 
resignação d< ,1:c~p~r"da qu<.> se ten
di ante ctas catw;t,n,l<'t tn-r,u1ed1a
''cis Basta, citar <1 ·u,1Jcubi11ato. ou•· 
Yat se11d((, -rec<~b1do com foro~ de ca
~ament.iS l11esmo •'tn famil1as de costu
me~ ",'!steros. t 1\1111 etl fechar os olhos: 
a c',eUquescencia d » costumes, o cii;
sa;.,amento da m:>i·al!dade indivldua.J 
e, publica, o cinismo sob pretel!to d~ 
t,incerldade 8Í>O n n racto, Onde 
iremn~ parar~ Já., \1:-1t>m indícios dE 
mn compkto co!a;l:;o da vergonha 
<' <la decPncia. w1e ,e anuncia atr8-
·yés ele vtcl_o~ no1en1os e degrada11, 
te,. Que ,p ~Jast.ra:u dia a ·dla, e·. , 
que é. n1,qs graYe. i;.1ovocai1) catb 
dta menor reµuli;a. 

t 
O que é tléior, nu _entanto. é qu,-· 

:\"Ao 1•oblit.'Jllll4it" ~·oh1born1~·ãt1, ,1~ 1 
1tek!lll(1:us e·~_tranhuti no 11,_.~so tptk-1 
dru de.- _rcdntort,.;. , 

-- --·=·====== 

o Cardeal · Hlond, Primaz da 
Polonia, foi libertado pelos 

· americanos 
SUA E"1INENC1A 'OR~EJA VISl· 

'!AR -O VAllCANO 
-Sua E.ninencia. ~ cir<leal Augu_s-. 

, to A'lond, Primaz ca Polonia, c11e
~ou ·a um aeroporto cJe Paris de
pois de ter· si<lo 1:u·rtado do ca\i·
l'ell'O :1Jemão. º"·d•-. df Pascoa. pelo 
Nono Exercito. Amel'icano. Sua Enu
uencl.; estava dst1cto em Wieden
brueck; pert-c, de P11-derborn. na 
Wesüalia. 

O Cardeal. que s>< acha em perteí
ta ª"ude, foi r~ceb\Clo 1,e10 Coronel 
Anttwi1y J .. DreiwJ {3·.c;dle; ex-embai
·xactor dos EF.. U U na Po!onta e_ 
01.1tr11-s aJt~rldades_. V1aJ.ou _º car· 1 
ddl Alond em um ~Ytáo posw ã sua 
d1sp,,sição·.,pelo seu Omar Brad!ey. 
Comaudat1te do· lJo Ex~rci\o. "Os 
anwricanos ine lil:,,.J,t aram da Gfsta
po ,na Pascoa da ar-,.'turre1ç;}o' 1

, dh;-
5e ª" de;cer no aer;1,l01·4>, <lit1ginílo-
. s,· a v C!!L B1dcUe: "Agradeç<J ao 
. Gcn Brá.d]cy sua '!;t'ntfil·za". 

A.plicadA~ eSt~s verdades niais e,~pecia1mentf" ::t~s povos, podemoi,1 di
z_er Quti-_ fl;~raJmente. nas n;;iç?cs numero~a!.. por mai~ que o povo 5 ej~ vir~ 
tuoso, ,existe sempre u·ma minoria que se degracl~ e d;/: larg~s f!'m si. -aos 
Pi<?res rlctfeitos nacionais. Ao · mesmo_ tempo. nas n·açõr,s mest,no as m::1i-s 
-degra~~cfas, exi~fem frequentemente algum;is pessoas que pairam acims da 
corrupçij,o_ geral,· e conserv·am vivas em si as virtudes rn'ais c~racte.risticas 
da nação. 

Esta ult1ma: verdade' é particularmente tangivel nas haçõe9, catol{ca!;. 
ou n~s nações em qu, há catolicos. A Igreja é santa. ;e enge-ndrq alm~! 
santas· em todas :,:s partes da terra. em todas as ~pocas da hi!ltOTÍR, e itto 
,ainda mesmo na~ nai;:ões ou nos -seculos de maior dccadeoda. Asshn. a 
I~réja prod.t12· muit~s ~ez~s ·_s·eus maiore~ M.ritos preds:;lme11~e nas époc~s 
de_· tnaior c-orrupção. F: como 1'ál grac~ nàO destroi a natureza. mas e ~lev.a 
e ·santifica:'\ é cOmum· ':{Ue ~ a<,·80 do E~pirito· Santo Pncontre ns alma dos 
~antos · virtudes náturais c::.=1,tacter\sticas do povo a que pertencêni. E na· 
ascensão enpiritual dessR. alm;1 a gr"aça de Deus· conserva e sobrenatu'raliza', 

. estimula, eleV3. ~ · perfEiçio est~s virtudes_. 

,, 

Isto tu<lo en, tese·. Aplicamos a~ora o, principios aos fato!!>, F'omos 
e somo~ ~nti·n~zistas encarniçado~. Podemos, pois, falar com _sobrànc.-ira 
fran:qu~a sobre ·o assuntc, indiferentes a que nos ,•enham as , costum<"iras 
censúi;-;is, dos efem~nto3 que ,~ e:,:tremom rlum e ·noutro ~xcesso. ·cam· 
pei-a por aí un1 es~irito de vinganÇa pagão' que exi~~ a completa \moJaçiio 
dO 'it::nddo. As pes~oas r.lominadas por e~s·e espírito no-s qualificarãd de 
lexietaa Há, por outro _Ia~o, em niai-s de um cor~çãó germanico obli-
terado· pelo fanatismo. nacionali~ta um incondicion_ansmo patrioteiro que 
Jeya . çertos espiritos a fechar.- 05 olhos aos· defeito~ nac.ibnais do povo· prus· 
sj~no. Diremo-s a ve-rrtacl"' a un!'l' e· a outro~, olhos µcst.o~ exch1siVamente 
na santa doutrina da 1:i;reja de Dous. 

.. 
,;: * 

tentad" r.,.~,- ~- T-,;rr.· de é~bcL- · ' 
Ao ·lado 'di:ito, o, ,;ré.âde's ~léfehos, dit t:u~~ g·randf!:!; qu~Jid~d('-!. A 

tendencia, .'p,ra um _Jog"ici;1f10 Vazio, sjmplist~ e não _fa,r:?rnente simt,lo-rio., 
Umá a.u·sendt! tot,l de ·sentim~ntos, pnra, :i transfoi:m~çào · <l~ enerp.ia ern, 
crueldadt' .!elVàgem · ~ da dísdpHnQ ·em -servidão meçanica ~ .deibtiminri. 

Infelizmente,. , qúando, -~ civíli.iàçâo cristã produziit seus m_eihores fru~ 
tos· na At.létllsnha, a pSeudo-refoJ"ma protestante \'CÍO pôr a furo todos este!· 
defeitos. A e:ra11d~ <1postàsia. de Alberto- de Br~ndenburi i:>tirou oo póvo• 
d, rei;riã6 ulteriormente ~ovêrnip.da . pelos Hobeoz<>llern nos. bra~o• <la . her,,_ 
sia. · E ·com ~ 'heresia todos os defeitos <lo ~spirito· prussiano, libertadcs d~ 
jugO suavr. de NosS.Q Senh<?r, co.m.e'~ar~n1: a prody.zir êeus fr~1os· am.ergo~. 

·A partir deste dia, comecou . a bGv-r -duas· A!emanhas. · A Alfman~a 
r?.to!ic.~. ironrecnad? df' ~tvilizaCão nbtâ, e, tendo como p ,lo a. Austria 
dos Hab'&burgs!· ,: e Alem11,nh~ ·dos -Hoh~n,.ollern. ferrea. rígida. milit?rista. 
imp,rh11istR, cónquiSta.dofél.-. te-rriVeJ aguia C'll_hi" g~rr(l:ii c-resc+ .m de di~ • 
di~. e cujo desenvolvimento psicologkô se h:zia no sentido de uni endeu
s~meflto cada vez maior. de força. material. 

Frederico li inaugurou n~. Europa '11 era do. militaris"mo. D.o. mi_1il?-·· 
_rismo comp grànd~ , unico meio _de triunfq politíco, de prestigio interna•" 
cional, de cotlquist~ d,s '~bem-~,·enturan('~S t~rrenas". Foi a sm.-exen,plo, 
que se modelou o etpjrito militar em toda à, Europa. I! foi tambem p "X"IT).'. 
plo da frussia por el'e org~nizada fem SUfl fisionomia_ clsssica~ · qu·e com$çeu 
• nasçcr o nacionalismo ~g~niZ'R.nte. e,xçJush·ist:J. ·~goistii:-01 ~p,, ~ucfdi:,t nA 
Europ~ á volha · conctpç~o uaivr,rsa_listo, írat~mal ~ cristã do s,cr<> lrn
P1trio' Romano· AlemâQ, Frecleri\"'o· engendrou Bism0rck. e Büimarck · e~ien .. 
drou Hitle,; como e guerr'a· do, 7 anos engendrou a cle 66 e de . 70, e e,tu 
engendràràm ~ de 1•\' e a d~ _39. ' 

~s:,in11 o "mal ·ve~ dt? <i"onr,e, .e de há muitos seculo1t ,;1 Pª!:JV!! "1:1rui;
sianis_Tilo" \:em repr~sentff,ndo um !=Ornple:;o- ((e lJU9:H<lade., n8.C"I0('.13Hi • '-• 

drfeitos, em que os defeitos cresciam e tendiam f ab~for . cad.a vez mais 
ª' qualidades. 

Sed~ ·.preciso· ser cego. totalmente cego, para não percebe-r- ,. im~ns~ 
responsabilidade ~úe. o , ~spilito ptu?siano tem por tuôo isto .•• ( Ml\ni:la a 
•vtrdacle :q·u, S!' ,dir-:a qu~f e,se espirito :s~ éspra,iou em boa parte da Alema
nha, n~o prussiana) . 

rac;oes õ O'! ~ofrmlé-nto:S a,3~oi,w,·u11 1 i- 1 r . ' , D . L · -
e C-~<'iindalizam R:3 aJmas que· iu~.-. 1. e _tlJ.(,O, JU$.,a.' . O· c<.1~ ra,no~ ,.~1au, 

J f ~q ·· t "!' · J I ll · ,.· · , po<le1emt1~ roia:,. por mul,o temr,~, 
! r uen tHn »' ·.~('O A a ( a. r,r {\ 1 -do.s lÍCÍlcfi<:io'~· da· p~t i'jUC \'il'á de-
i pur 1,on~~){liJnte, nao a co11n1,·c•:11- I .. · . . · . 
! dl'ndo'. rc\-oltan·l-~C <"Ontra tla·. . P?ls .c1ct;t~ gu;crJ:;1 n!ot-r~tr~o~a -e· Jm
! :-ie~ia ·hot'a a uda de r:u\,-.i:•.s ! pi_a. f'ur · ,ss ., o .1-';;,i da {,r1standad"' 

1 
mal i'ontidos ('! c:ra•ões f"rl1üs ' nao_. se esqueço .daq!lc_ltl! que v;10 

1 
d · · ' . , • e: 1dJ1 da sorte <lo -mundo de am,.-

e ,•,n;ran,;as que do,;<,ot1hcec11, a h- El · <l · • 
lei st.blim~ do Evan ulho . - ~ '1·ai"i· 11 a. esl ma1s o qu~ n1nguem, 

1 
dade O · / i · d ·. · J precisam do auxilio co Céu, da$ l-11-

, ' ~ an.1_ r, q•ic_ l:lª-'> per o-a ~ e :tci- di\•inu!!: São t>alat'ra:, t$t'uai~ 
1 tido se c,quece, porque co>)>t•ra,ell,-le , p· "li· ,, p . . • tl . d _ 

tudo ...... a palavra do SumV Pontifk':! ~~ 10 .. ~ • o1 _ea~ 1no "º, _es!! 
· 1 . . · . . . 1 Jamc•~ rrdenlcn,enLe que todo~ e 
e u~ J)aJ'<l- ~.s 111t'?l1g~HCJt;t:-i s1?i.:e 1:.J::; I .. ~ · , 1 ·' 
e fJúe. pn, .. ·uram a \"er<Íade e ,ê, ,,,ai· 1 e1;1 _c.::ipce~a~ aJ5 ci 1··nç~~, e ~-.,cn1. c_om. 
sal'llo par~ 0~ ·(·or?.çôes '(lue s(;" dt>,)a_· t ar:lur ~uas prcl!c:; a Deu~. dura1!,to o 
tem nas angustias é n.:t- dor. j 1~!€ de rna10,. para - pc-01: a ~oss~ 

c- 001 .-. 111 ._. . . . " . t• Ser1hvra :t ;·.Jud...i. 50A,t,eJU{1,Urn.1 aos 
, u ... a 10,:> a .l1-cr10.1·t~, •,, 'i : · · . d d -. . í , , 

XJJ acaba de cliri_gir' s'eu aµeJv uo., que .tci-ao e et~~1r-·yO de~tn10 L-_c 
fiei~ <lc iodo O !ll'lurlo. !\ão e,,1,,,, j todo" os povo~- l•,~tcs hpn',!lns deye,,L 
como l'hefe d,, un ; . d' L' •· , . ,·v1Hderar cu11!, ,G~a-nente, perante 

J , _. • l >; ran e ~ u.i:S.,.h.V.~ 1 D . t , , .. · :..J1 ~..t lt -
nrns como l'a1 de unia grándo l'an,"i-1 .cus, _q~e u~o \!UC c:>:ec":~ .,03 nu-
lia d~s_uiüda. pelo ódio e por .,.i-.,,,n,- te-:-. da __ JU~t,c;a e_,'.!ª., cqui_~'ld~ •. ce_do 
,>:·eensoe~. ~)ndto:J todos 'os 'tiH,i~, ( l_ ta1de prcJ_11~11card. ,eoitH.m<!n'bia e 
filhos no· s€ntido de. iiíten)l.ifi~ar ,.,, ! de 11!, ,o c:on,1d-.. "1·el,_ n•><·édor~,i " 
orações e ..1 8 8aerificioa ; 0 m~; <lo , en(·H10~. 1101~, lan~a.1·a a :.;cmohte d?i 
m~Jo pR:-'a (1ue "e~te ho:1·.iveJ tv1·- no,as ~uerra;;,j .. 
mento t·/,eguo, rar,\damenle a. s->ú ~:. d11·:g.nco-,e ao.; bi.;poe, de to" 
fi.m"· e· urna.': pa~ duru.dóui·a,_ ."p H":(•~~ de, o h11.1ntlv H,:;t;;\m l<H"tnina ·o ~UCC:6-

justa, \·enha e~tanl·ar tanto sa1~1;·:..1e ::1or ce l'edn> ; H· < ~ate<lfti-··.<l~ RomK.: 
vcrtklo nos _<·ampo.3 ,le · batalh;;, e '"Yús. ve1.\era-n+:1 inntio.~. -fareis' o qut": 
t.an'taS: fagri.mi~ dei"ramacl~s n~ ..._j. e.-.:tncr ·L•\11 · ·; . .o6s&~ rr.ào~ afim d_e 
l:?neio C~ iuum~ros lares.- .. 1 Ot'(H~ c.omuuka1_. c.-.,t,~s r,o..,::, e:-:ort,s.çõc:t e 
pela -pa~ e rel~mi,,·0 ,1 ~os tpe .,·:h, de,,ejo.. patc ::,is "º·' fieio confiado3 
<le~idi_r. elo-. fu~u,··~ da~·. na..:;ôc."'.,. O.! 30 \"O{-;~O t·u!datlo,. ao.1 <J.U.ail ,-- C: ~$-

prJncJp103 ,:~ JUstu;a e de eq1;id·:a1·:. vcdaltrwPt8 H Lv:io:-. t ·"' _1;~ada 'tWl 

.Vamo~ tran.strêvcr um oU ~1JÍ~ ·- c'ônc~<lcmv.J, (.·O;no ;sh11hõ:o de 

existe toda uma thirla arq1utetad>. 
pam justificai n,;,;ona!menle est,, 
abum! 1a<;fio. Neste s~ntido,- ha um" 
copiosa. literatura, cve. cresce conlt 
nuam€nte. Cornmw,, me~mo o ris· 
co do sem1os taxaJr>; de reacion~ 
rio;;, por estarm ,, prc·lestando cu11 
tra esta decaden~1a 8rm nome. com,. No cté'Curso cte ,irn., eutrevlsta com 
se a, democracia tosse sinonimo ct, ô ~orre,110nde1ne T• ·;,.uefra de "Nu• 
porcaria. e o -po, 0 nada matb. tu~ Uctas Catoucas". <1r Max ·Jorda11, 
M ,io que uma be5ra Indecente. F,r,-. o '¾•1c1áo ·carcte.11 d• 6~ dilo.- decla· 
tret,nto. 11a M que a~m pénsa.m, , t'Olt que na.via sido. d.-t100 como prl· 1 

cremo~ não ser 11(:;{;essario indica- swne1ru µc-lvs alt'll1Jf!-~ durantt 14 i 
los. meses no Con,·.emo ct», Qingregaçâo ' 

Como todos o, outros povo~ da terra, ms prussiano~ tt'm defeito, f 
quaJi~fa<les. No prussiano, são ~randes · os defeito!! e grandes as quali-
dade,. · 

·H~bitualmente inteHgentE!s. os prus'sisnos prim~m en•.1 êtanto peJ.a tem· 
P.~r.a · mar~vill1osªmênt1P forte; de sua vont~de. Simples~ .'.'laro~, logi'roo;;, {ia 
utna logic.; fin:;i que de~envo!ve retilineamente !-ieUs raci0ciníos com ~ fri3 
t:! ·im1)1acsve1 regui"árirlA:dP com que ::.s fl'lrtnaçõ~~ germantcrts marchavam 
com "pasc;os de ganso·• na "Unter den Linc.!en'' ou nos campos de bata.: 
lh1;1 da ~ ... ratl<'"· ~ alm::.. pru~si:ana é ·c~p,g.z de chegar com facil-h:htde a~g 
ulthnos e~;1remos dR. 1ogkfl tt do heroísmo. desposa'ndo uma dôutri:na ate 
suas utiim·ss c-ons~uendas. e· cumprindo um doviPt até ás mais i~p1s.c~'\·ei!S 
~xigen1-"'.ias d$ Lei Mor0l.- Os prussianos ,iio. portanto, admir~veJ'n1~11t-e aptos 
p:;ar1;1 o Catolicismo, _qu~., exige 3 !;ldesáo total da intelig(>nc:ia o· todas ~s 

* 

i-ras. 90 m,smo t~~PO- pred~ambs não,, nos es~~e-cer d• que <"Ontittuou 
. 1f. havê? bÔm1 C'J.tOlko~ .. o, PfU~si.,. ·uve cOntinuaran1 8 cultivar na fidelidade. 

,;. 'lei d•' O,u, ,;is ql1lj.1iclad"3 r.acionais. · 

tópkos desse Rpclo t1ue o" \')~;-1 :·:o · <lÕn:-s ceJc:;"tíi.iJ;j e :(.! no:;.-sa bénevu
'ôe C: isto a_éaba 'te proferir ~P -:,un- lenda· 1<, l>én,âo apo,tclicli" .' 
ció cristã.o rar9 que .O'i tlô~:;o_~ ,eft.-' Cnarnu-nus' voi?:-, ao $'auto. r.-di-t-. 

· rcs t,ossgm aten<for áqu,.:-Je. qUe l1?;:1 Peç:...i.n1b~ H. r{aitiha · t.la Paz.. urna f)ar. 
H~tol'idad~ .de falá.r em nvrn:c 'ºd<: .ju::;ta 1rnra ~ue r>.o-~1JalllOJ eontat' 
D~1J3 e peJo bem di;t humanidade. -.;0Ít1 um futui:v m:.-.ij ~u, o e. :w'!:. 

l 
0 ·Ao·. a1>roximar-.;,,, o 'I:nê~ <le matoi lho~ (;~ qllc o ,q·1e· ,~cio dcpoi3 ~r'f. 

Esta total t.:andade ,mi ,·/,t.acnbrueck; pu-
per,'-.r~fo já foi,'porém dia. c.,eJeornr a s,rnci. Missa Cj.larla· 

E~ pof Lto, foi' ·na ptopria ·Prussia que- Hitler encont.rotJ Y~rio~ de sell-3 
mais · terriV,eis inimigos~ en,tre · os qu~is O Conde VO!l Preysh1g, Bispo. de. 
Berlim. • o~ lideres: da r~siát~cia i:nti•n;ii.zist~ 'pru!;~i.~nâ. Lutar~m -cont;ra 
o pr~s~i,ni~mo· ·com ·.~··~ropria" eri~rgi~ do prussiarii__s~o. ·e agor~ s~~s·_ nol,res 
!i~nr~,· emerg~m d~ ·tormenta, ,ureotada, pelo martirio, engrandecidas pe!<>. 

.i.;on~agrt:do p~ped;;drncllle á \:irge111 primeh-4 tiran1 ~ucrra · 

1~~;tr~~n::'Porq:~'.·a~:~,1C::,ª~;~ll1hP.;:;;:: mente. mas nâ<i pud:d Cle!xa: o Con• 
,. Deus, não O !!.1'•r,ncarn-•ii comr v,mto ~,·m ut·rmiss!,o prc·\'l:l. Açom· 
Deus.· 1l<'ll1 lhe. fleratu !!ta<,:as. ma} pan11~_va-o o- l'e l'it!ih1ak. llrct:G 

1 zc· ======-"=-"===================== 

j Festa titular da C. M. do . Colegio S. Luiz .., qu~na.- v1sita13 L,,IJroe,;, na França. 
~esvanec~ran"W--e °',...~ seus Pé\1:-'.a· l\'lab; Larde. foram ,1,ff,~JS leva.(ids a 1 

exito. ' 

~~~11~~~~t~~~~u~;;;;:~':t~1~"~~~ co::; ~~~;~~;1º~1~~ô~~~~"~'.',',1~º1\e~~·:;qt7:; 
sabtos. t,•,rnar:un-s~ · esU1ltos. Pelr, JJ'.ICIPrem ~eh~lJi- ,1 M:ssa. 
que Oi\;',; or.; aba:1<ionou ao~. qeseJ," 

suas d.oll~rin;;i~. e- ~ t<:)das :lS -con!Seq~encias que .. <lttc"S3S do~trin:is ~ se pos-
s·am ,'tirar, mesn10 ~s mais· remotas :r. indiretas: e inipõe i vdntade ~ pra.
tic{l · da virtudf!' .me$mO ·qu.anrio -exi~P -do homem a~ m!lis tragka.s renun .. 
'rias,. as mfli'I tcrriveis imcJ~~Ões: O clhn'.l. d~ vicJA .Cris\ã é ~ heroísmo. 
E- é pA:ra o heroismo," qut, a a,1ltla prussiana tem uma adn1iravel tenden-

* 

1 

do srAJ coração. á ln-úr,dlcie: cle-m•>-ir <~uancl<i c1 exc,:t1ll•:,' amencanó al-
ciue: de5houraram "-· s~u~ corpos Pn, can.•;ou o W,edcnort,, ck · os na~s,áe i 
Sl mesn1os. PleA :ne l r(lc·nram a rrt.. se rptiraran1 Drecii1n11<1amen1l:· .s{~111 \ 
tlade 1.-, DNJS p~Ja n:ent.ira. ~ uu,· rnolest.ar o Sr .. cai·ctea1 Hlond. U•n , 
:ndorara.m e ,er\'irwn ~ ,:iiatura ,1,.. c:we!tio uortt•anfrr!catn, o ·R-,vmn. / 
11reC,?t'enr:i?, ao Cri,,doJ qm· é bfli Pe. Kenny do ll'JPO ,·xercito 'ü·ou:,e : 
-rlito por·.-t,')rh,-.: r,A -..~mdos. ,~.,:~{··n f'w as nottc1a~ de '\t_l~ 1 t~1,ert,~\·âD f j 

isso lJf"'tt~ t~ntrPf:!"011·,H .~ n;i!xôr,._ rlt: A ,~?Pnci:1 eh, qvn·~~-"[{A.P" -polo-! 
l~iominia. E. çninn n~c nrocur-,u~:r \ ..!_1"~ ct lb)' i-·~:\ •1 1 1!'.:' >;:;w1 Emine11<"1a ck.- 1 

conhN·P-1 :::i. Delis_. r-, w- -~:..>iJ.: ... rto11nn 
1
. :-L:;a ,1:,.~1.,.J o ,1:thl'U!< dentro ...,1n 

e,.-.:: a um ·<:;,:·nUn1rt;tc (ifiir:1rarlo. lJ~!r:. \)re, P 

Todo o pecado ·coletivo impli<'.: ,m c;,.stígo coletiv_o._ Não:. ·no•. cab~. 
aqui,. t'r9çpr os limites· :~e,sse éastigo, que tle"verá ser re9I~ M.ra' ser eficaz. 

Dé uma" r,oisa, ~orém, nãQ· nvs dev~ms,., esquecer, E' .'tlue· açíma -e: 
antes de tuclG é l)redr.o· -e·studar os meios\ para promover .o engrand~cirnef?tO 
da Igraja: C~tolica fH• ·pr_tji/\1 · O problemà çru.:;sfano. oue é- e~ évitar nov:::1.~ 
~gressõ~s

1 
-exige por cert.o fortes t~edk!:;1s de q\Táler politko e.- ttiilitar. Me, 

·~ ~oh11âo de~se · probJ~mA só :,er'.á. t'omp:etc:t ,·orn um9 f.:ô)U":.iO td.•al, que é 

/ 

! Fez,,Ee ouvir mais uma _vez a orquestra da C. ~t ci11 natura!. · 

* 

0,- prussianos polarir.aram. p·o;-tanto. de- um modo notêlVG?-1. i>}zuns do:,, 
m,j,._ belos predkado:'.li com que, a Pr..ovitlenci-:1 galardo.ov a naçã~ ![erm3-

-•--~---·· • .'•·-•--•·- ao-s·-~-·-·-·------

1 
j CôMemoran1? ,.. fest.,: de sua_ .1'itu- russ~ Part:' 'orqué-str~. _Relatorio daf~ ,tt-
1 h1.r, Noss~ ·s~n:~o,, -do Bom. CPn~elilÓ, vicbdes <la C. -,M, d0s·. lnt~1êctuBi91 peio 
: a ·corig.regaçiO· Mánaua. de No!'}~a Se: .S1. Lu1z Novsjs [•'r~n,~a. ,!,.' ~éira .. tru-r, 
; nhore do Born Conselho- -e· São Lqif?- de._ Sd:ubert .. !:IO~ú dei pü:tt'Jfl' por Cjra So!uç6~ de- todos O!"t probl~rn9s: é No~~o S.tt\hor .T f1'!US Cristo. 

....--~----~==========================:::c -_:.;.: :::: :.--=.;~:..;. <ltt Gc.n.z·.:tRA, do t:ofo·g,i<~· Si(o Luiz, df- \05. t\!till.-.Il-, ..:om QComp~nhern~nt.o ti• 

1 
familia. ~ ca!-;~. --~ oficina~, us infut· ríg~dR .. p~)<, ,l_ustre Q~re_::or _do' f,._.",á~ 1o~·<jUe-,str_a_ f~-r~a. t.o;io. d8, 't.tth·ida·d.~. s (l;..: . ~-·-----· .. ·-W·-·----~----·-·~- o;!' "" tanarlc:, r,..11..aJd~al. da:i. cç, Ai.-.M-,. Rev..- e. M clo3 eoJe~J&l"l~. pela sr. EdtiP.-r-

Clt\P fizessen1 _ o Ú!l~ nãr. con\·e1n 1 :=::-::::: • .:.·-- ·· ·=-e'. cc.ccc...=·c:c·=·-;;.-c:·=··ca··c.··;;.·-=· 
ctv,~ns .cfa, tn_oa .:-r -1r:1<,t1ida•fe o_ip·- m::1·· . . e 1 

· tuniQs d~ trabal1,o_; __ nt1:m3 : pRi_a.,·ra:, tu: P Wátt'.er. l\1Cld~ux, S.J., tevou ~ô H. 1.:ielo~1i Can~ão &t'lm ra.lt,\~rt:t 

T O' L. 1 e o s· l ;lo- o que -diz respeito à vida é ~ fami- :;'º:1~i\:, Uv dia ?.6 pp,, um bem- el,1- 1) 4,. ele Mendel·;aol.~. 01'que,tr~. ~----. - ! 'lia do1 trabalhadores, E se tai"' esta- 1 bo·edo prcgràma de -solení.dades, latoriõ d,'s ~tividadeo .<(~ C, ·· M, d<t!< 
,1 

1 
1 tu too não concor,dam poJ t:s:da s Par.=,i: ! "' · Giúa~iano'.:I, n"etó_ ~t. Pau!Õ S3'raiv. a. Hl-Jicia. e:,,. fon:i(>C_("t~,;. clt :v;arPz-.a. C'"' 1 

111;,:0:dadc :br:'1.<s: fl"' 'P'DJP... df' hnm: / 
t·idk:.:.t. tlF· toi,~,md,-1.:-. d~ t?ngano. C: 
111:tlt~1üd;1r':t:;, 1nr--:-:~rí011P.jr,1s. ttE't. ~:~ tn 
r~~~- i1,i1Uigns · J.~ n~~-v-. Jn !~1nadnrN~ 
sob1~roo.~. nltnos. iJ!Vf ntf."l:rt'J~ de 1113.]. 

dade-.-,. dr,.~obe<h crti P_ .. ao~ rntis. in:-.Pn· 
sa.tos," sen1 r~al<i;i -)~. sf'n1 ll~nrYolcn
cia. ,:;,e,.n, 1f>I,t) ~<'m n,l~ericordia ... -
< Rom . nan , 1 :n 

-====-='"-'-· .- ·· ---·------·---,co= 

· PASCOA DOS MILITARES 
DA FôRÇA POLICIAl 

llojr, afa. u de ~,,,io. its li 11oras 
rc,~lizar"~e-á nesta Ca.1 ,ita:. a •Pasco8 
<lo~ M1líl a rts da f'v, \·a l"olictaJ · d~ 
Bão PauJu. . 

A lwepara<:ão ~:-.p1n I ua.J ~·st ere a 
_carin do R_evmu. C:.,i,e,:i.o_ da -l•\Jr~:a 
Publica. Pé. eau1 0 A 11~isn1 Cava
l,1eiro Freire e das r.e,·oa~. Missio
nadas ai> Jesus c,·ucttieaC!t'>. 

A cenmo1lla rnrá c-or local a Hasl
!ica de São. bento. cm cuJo altar
mor será 0!1clad.t 11,iss.> wlt,ne. 

~====~~-~--~--------- -- - -=- -

\ .... 
! e em tudo com aa normas d~ t,oao Ue manhI ª" 7 hora,, houv.- S:m- . ,. . Ô-

e 1 • . t f \.-Ol"l·i.Jec·,t'á·a· , --11~ d- , ,., ,1 , ta Mis,a celobreda nº Ca=!, dt s•<l°o no do· Congccsso do .\pos1olado d!' . r.•-Oíllpf"i"1·1 ªX" Ull!1y· -am,01<1 "" suac •Ot8-.'.. e S"u.:. prt>...:.~n e.:: -n,.. . . ., ' to '" '" nau •• po," neiiar oce' ~. ..- . . . • - . • s d - , r• •. 
·J f.onn.n 1=xtrr~:!::~ :l: .-~;\.·'·.!i~:nio. Or:1. 1 \;, w· ;.,, ;;;,, 111"'°"· G ~ ..;, :i ....., ~ ~ . .,.;,'- .;, ,.. '111•: 

0 :Hul::.ós- 'pÔn:os se ~ent€ o eít1to 1!!. C. M., ~ rua Bel!i Cmtr::1, peto Re:vJ. t.~".- ~IQlJE::::-d"fL _au açao fl ·"1--0'J_llrt_i,'"--
do ~(}CJ::t.:1:m,o dl . .:S~é' Pio ·x:.J q!:.e é,1. J. o A L' H A -R I A '--:~ E·n}:~klic:"~-- .,,Ret;Uni t-foy~rum''. ã .l',"tV. ::1w1;-t0,, Pe. "\-VaJtH Mru·iau:x:. S.J .• i '7~U e ::t0':1 n(n·c~ ('.O\lg_~fg;,11dO'), pe;lo !'itf'IL 
,nco1o·npaUn-:l. racncaJ ·<' vlsêera'lm:en-; · ; qU~,,- ·Port3ntó.·"ê p~nt se airibulf em era iJtter.ç?o d~:i 3 ·4'C'}~t5 -d.~. C. 1.1. f qr_ J~J1.9.. ~t:l·u~to f.ln"\(~ t;·.u;,o: ·fi t¾it"~ 
te·. COll) O· Ca,ol1CJW',.) Como conce- e A . s A e A s T R-. o· < ·'pàrfo •••á• riotavel o melhorar das' .De· noite ... 20 noras, tove, lli~a, • 1,1~,- Co.cg,eg<1Çoe, ~fanan"', _canto co-
Ocr então. uma co1Y·1Iii::i.Çftü entre cs-- . .· . . . · . , • ' _, _ :, · cond.í~ô~s dos tr.abalhadores. · , rec~p·--.ão sólene dos n'ov'o~ t'ó_ngregàdoo m~ d com. orq~.i~sHlt. 0 . t {Q-

t, e o com.unis1no'! .. E~1si·na\.~ :·~~f.if!-1,.º sapientissin:ró Pon- '. 114. ·~t.:apeta ·:do,. Co~égio., __ no a1tm d.e i"dm·º. '!::1~~-~~~:m;t~l: :ci;1~~u;·:ci::~trât 
,... JHic~ -.c~mo ·_os': f~trõ_es -é_. ·o!I ~copri~~ r ~ossa Sen::o-ra ~º Bom Cons~J~~o; rla. ~Õng,regac;_àq ~lar\a~à, conipo:st• .-.lo: ... 

E1n seu proxuno ,:unH~ro. 0 ''Le-

1 
15 

N ~G ·, ~p!ranos_. ~Ve~1 gr~nd;m7~te ,contr1~ 1 _ Em seguida, as 20,30 horas, ~t.o fes- ~Jw;i-lv.ainerA.e de co:ngre-gddos. 
gionario" come,,ara • publicaçi!,o (!a H U A l ll'; NU\' I•: ~I !{ HO I OFICINAS I L IJl<·os <'t1ll1·,s.<itll,;;riu~ dos AVA :\1,\ ''l/lT p_ara igsç,· com m,t,tuiçoes que .., bvo no teatro, conforme o µrograma Foram reéeb,dos ,·omo congi'êg_a,l.os, 
ma.glHraJ Enc,ch~a "Dil'Ílll Rc· (l';Sqllll18 tfa l:na An,·li_ieta) • PROPRIAS) !JUS 'retu;;1Ó. " l L ,~ e ·1 t! ;, li 1· destinam 3 proporcionaT .,ocorro•. 90S_ab:1-l~o: Cario• VasconceÜos. W~rnet Baer, Csr-
denmtons" .. do S t' Pio Xl. cm n~essita<jos e 8 aproximar '" umr " 8 l Nossa Senhora do Bom C:onselho. ;..,, Antonw de. Ca,nargo. 1;·agundes, Er-

eiue o -~audoso P<•lJt.Jfice condcnuu- --------------------------------------------------------- duas, dass,;•. éntre ·,_i .. P
0;!>~·- 0 

pri-' canto .com orq11estr,.. S..udm,àu, i,elo nestu ·\Vi1mers, J,, jo,,;.",Macia Whic 
o comunismo. ","elr6 lugar entre_ ta;• m~t,tu,ço,,s q~•-j Dr. !'rancisoo Pinto Li,;na, · -.. Pre'1é~nt~ 1 tàkeí Neto, José_ Raul, Brasiliense C~r-

l))sse ctocu,nenv,. publiCaclo com. • . na ele fosse atr,bm~o. as corporaçoes <la C. M. dó• -ln.te!ectuai, Prel4dio n. neiro. Lui,_·_ Cs_rl~s Bàssa,ü, Mario J,.a--
urn ou Q01$ ,J1a~ dt. diferdlC:a da I p • d t t 1 • t _ l!I . qu: abran~~~- exd_usavan,:nt_P. _os Ol)e~ l 2 para .~rqueatra.1 çilP Rachmanim,U. ,·an~en·.a .. <lu M'ei1dor~<:..i; M11rio Pãrmi&-

outra E11c1cllca camosa· de 'Pio XI 1 -r·ev 1 . e n·. 'C--1 a o-- ·_·a·. . 1 a. r·· 1 a r~r,~,' º~- JUt.lt.amenie_ p~troe_.~ e o_pera·, Leitllra de alguns' trech.~, da'"('!cÍJqáv gia.ni'_·. Jénschke, _P~u:o José f;or~u, 
- a. M1t BreHnOlld":· Sorge -contr;i . 1 nos ' ( IQuadragesimo A.io l · 1 de S. 8. Papa, Pio XII n• ocasião cle Poulo Jose 6orge~. P9u)o Satin, Ma-
o nazismo - é de_.1]1119 1111portancià 1 . ·· · .. . · · · 'i : A e<>rrora~Íio_. ~ '-'.':'ª imt.ituiçào ~o- I ,eu j~bi\eu de congres(!ào .. mari•llO 1' Juf,. Pedro R~gina Neto .e Seitio: Sro-
impar tws dias (j'le wrrem. 1. . nal destinado ~ .,., s,tu~r entre os tn- 6arq(le1ros 'do Vo'.g•, can,ao po_pular tero Lefovrc. 

E' · · · 1 Noticiou recentemente a imprensa J Fat.~mos sinceros votos para que e!t- dos _aqueles que governam. Ora, o que I dividuos • e 'o ll:stado, • u"!• de sua• 
' preciso _que ;:, ,.,,am. atentamen- , diaria que, convocados pelo Sr. Car- sas linhas gerais do projetado Plano I torna· uma ,ração prosper~ sào os cos- funções é justamente defender o, in

te os c-, tollcos, •_J~_:i•·.~ COlllp.reend. r-·r I Jos_· Vit::t. I,_ preSídent. e do _ Institui o ,1le <le Previdencia não sejam aprovadas j turn.es puros, ai fat'nilia~ fundadàs· ·so tttres~es d~ S!!US con{pol\ente1 junto a.o· 

o ab1sml> que. OB ~.epa~a do COllJU~ Resseguros 00 füasíl, na qualidade de pelo Governo brasileiro. <1ue. mais · d_e l bre b·as••_ . de or.dem __ -~ de .tnorali1• governo, sencio port~nto , inconc.ebiveJ o t NAZISMO PRE.TEN DIA AN 1,QUllAR 
nismo · · ' f: a :,l)o ig·a,:.ao qu~ tent. presidente d"- comissão incumbida de uma vez tem declarado querer Séf:Ulr de, · a pr,at1ca da rehgtso.' e ç, re:ipe1to que o E!:!tadl.? chRme tan enttd~des 
de <> combater ri.e tútj,O~ Os tnodos e elaborar o proJeto da Lei Organka da a doutrh,~ da Igreja em materi~ de da j119tiç~1- uma imposição tnoderada: e (Y.:1ra !SUa orbita ou que iastituá orga-
em· todos os, terreu:is. j Previdencrn Sod:at, se r~unira.m os pre~ iE:gislas:ão ~ocial. : 1 uma repartição equitativa. dos enc.."'.ar. n.ismos -desth1atl6s :a sufocar _<'8 sii'ni--! 

··---- sidenles do• diverso, Institutos. Cai- E sem entrarmos n• ~precia,;âo da gos pubHcos, o progresso da industria lares'devidos á_inic:fativa privada. ~1 A, 1 N. F l····u··_· -.E" N.--c·.· 1· A D .. A I G· R E·-.·1.··A 

P 
. 1 ~as de AposentadoTl~ 11 Pensões· para viabilidade desse p!ano, <lo ponto de r,e. do comercio, uTli:.l agricultur~ flo· custa da côrt.tribiliçâó ·obrigatoria dos , 

E
·i o B··E·M D o- e·R As· 1 L I oµvire-m urna e::rposíçào das linhas ge- vista te'cnico e das prof-und:n, modi ! réscente e ·,\>t.ttros e18rrtentos, ·,Se º' hQ, proprios particul_sres: !I 

· · · - rais do projeto elaborado para r~mo- ficações q\Je sua adoção intro<lu:dTi~,,~m ! dO ·n\:slllc, .genero: tod·as -as cois~s qu,1 
· - deJar inteiram~nt~ v :;.tué!J sistema de nossa v1d~. econornica, seja-:nos licito se_ não p.Odém ·sperf6içoar, seni faz_eJ ---

, ,dJ l · t 1 - 1' providen~i• social no Brasil. tecer em torno do assuntó •lgumas con- ,úbir outro tanto a vida e ·,. ·felicida- Administrador do bem comum, o ·Es- i 
Segundo ~ssas linhas ger.ais, será iideraçôe~ de cara ter geral. óe .dos cidadãos", ( ºRcrum Nova- tado · de"ve ·protegef, ·.:,eJ::-r e. g,arantjr '11. 

1>e. Vicente M. Zioni. 
~nad::1 uma mst1tu1çao unica em que r1:,1m''), os~ d1reitoS individuais-~ ,:o19t_ivos. NS.0; 
serã'o fundido~ todos 05 atuais ln.~ti- Ha dois grupos e:Sttemo~, que as- Se conclui d.ai que· o gstado deV~ Pro- 1 

tutos e C,;a,,._~:3. formando Um verda- ;)Utncrn na questão social uma atitu: Ver a tudo em todos os dóminioa da ! 
Por Max Jordan., 

corres,rondent8 de guerfa cj.o N. C. 

Sob p· f•ont11 d~· ,-i~t:l rfa ~ua in
flue1l~fo l1l!fasla. 11,""1~ infJi\'idu<1i-; ,. 
na socít~dadf, o 1~~),il'it.i'~11111 it1H't" 
senta. om •·:-t.m\ui v;1..;;(í};::d11)1f ;k, fn 
Yestiga,:;i,,. pnrqu.-n)fn :-::i."- 1nume-· 
rr,..; 11;.: •·a:--·o:-. rh· _iJ(':;;p,p1ilihrin 111,~n· 
t~l ... fi:.:.i,,_ .. 1-iro\·ouid<>s \rela d•'Ju
trina lu;r•h·cJ.-;ta. 

As 111t>~m~·:-. ~ra1vh·!-. ·:111tnri•l.\()v~ 

Psplrita~. '('.•"l;.,gid4~ ,il;\ (:'!O.l'JtlC·llda 

elo~ fatos n.1" dci:-:u111 de, rconhcccr 
<:sta \'<"rdud,,. 

1 :\liª•~ h:n·ll-.•4•. na.~ stws ,nJ,1·R~·
fala. :-illttl;i 111e1rtr, tfr· l,1_l,,s(•s8ü,~:-: 

faseina.ç;üc·s ,. até ~11bjug·:t1;1."1,,.~ ,!,! 

es[)·trlto~ tnr~:1·i01·t . .'~ :-:.•)b11 ~} o~ ~'n· 
bres morta;s q1;e i,r~_1:t•J1d('-t11 :-i.l,1·i1 
comendo a"·n111 (1~ Í)alift.-:int(:'~ ,!f:sí11-
C'arnadú~. na::; 11ar,q;P11~ d\, Al•~lll· 
tumba. Par.-:i j11;;::tffi,·i.ir·':s,·. rJepo'i!'i 
d<1:J tli(1 inipr11d(t1lle af1r·n1:-ic·;io 1.;ar 
ttlec fanr:a :'.t me~;;i · urn.-1' l'ra~e ;1e du· 
pJn ~e11tidn: ;;p; ~ra11rl1:-~ nreáçuJJ;t
l;Õ~~ no:'$tllt11.-i111 fQJ"lJf"eer· c_·outin 
g-entes :1ns nutnid,min:-:-. 

(tihf(•r_, nn -:"~U Ji\'l'o· "l.P. BDi· 
r-tt1::m1c·· :1co11selha que ,,,.11) ~(>-

Ldnque <·011:i :'t:- _S(~~-~t,t.~X 1~:q-ie1-imt'1t 
t;d~ d~. ,.-:spir-iti~mo. p()_t-'1.1Íit:>· nela~ 
hâ i;;ranrle· PPr1.:.::11 .·\ti~~- n t~·-..:eri.-i 

cio -ri"" nH:d;'4ni 1Jade 1'ai.- l·nm -qtH: 
o indivldu11 r.11-111.:-:t-·, !'ale, g1 .. Sticu\~. 
escreva andt<. ,~- at"U•:' t'()lllrH a ~IHt 

\·ontacJe. «~m ,itJed,~;,11(JJ~ ~ um 1-:spi .. 
rito que P·!tI~a ,·~hi"r a.i;.iniln ~r.1,n-. 
l)lt. ~· um t~~sn l)alpâ\'el dê f1t .. ~e
r;uilibrjn n1i::,11t:.i 1. 

;; O Ur-. (hmr.iu f·c• .... nr; 11·1édi;·n 
rtnátomo-l)alido~l~ta defendi.:·11 . . ,..,w 
~Gl~ livrfl ··~,í~I \(.:j~JIIO tt t..n,Jt'.U1 ~. 

sqr todo m,:-()1u111 lllll hi~tt:rh:n 
J·;rn.bo,·;:.i 111a.1:'.:l t;1ríft-' 1~·nh~ t1'!'II1a 

ci,. retrat:.t··~·· 111:H~ 111J n11··1ii-:-·. ~º 
daYia nâ,1 al,;.,111(J,111n11 d1~ t,i'll" ~1;;:. 

oplniãv llH,11os li~nnj•:-in1 re--!:.tti\·~, 
Jnénttt ao l.!,;~pirlt i:-imo. l:.:le. t"!•)JJl 

efelto. r(-:ú 1 1ttlú-·(·e "un111 11<"1rte ~à' 
no E~piritismo, ú qutj valo íll~&t 
que ae 1:>lltl outros.sim, u1na palie 

l1à(1 :::HFI HI • 1 
l,11:ito ·l) .. •ni~. 'I ~T:i J!df"· í•f.pÍ rj 

1,. fr;:,1 n,·?:-:. ~uv1.1-::~nr d1~ f\an'Jo.,r•. , •. 

1naf_ti esplii:-1i11 xin•la 1'r at'.lnnw cH- j 
, to.,orjcamente 11uc os c~[Hritos i11- 1 

do~ N u. l•. PI B . 1 Recomenda ·a 16,rejS;I que as_, medi- 1 deiro ano everidge ,,aciona , em cer- tle condenada pela Igreja. De Um la. ativiP.adq. h\un,anil.. . 
b . d · das· de previdencia social, 'tlllbora con- · · O · d u, · J t 

tos pontos em mais au ac,o,o que o do, se acba o grupo individualista, da tanqo- _çom o· apoio dedd.ido dos go- E assim como O Estado procede ili'. t reg1met} e_ • .,tlcr_ Pl'~_Jellna,_ e~- , !~rc,.i. ex~r~? 
' uma cinlluencia Ej.eJUI/, • 

11,..: a.,,., 11.:J puni: ~'l-rel'ic)r~~ á.s veze~ cif' tal ff)i)(lo dn- :1urgido oa:-;. (lhas Britanicas. 1 velha escola Hberal1 que não admite .,.,·ta ., 'tnJ·usta,nAnto ·qu•n·do·· est•b•'.e-, erminar tiepo1s (J.a gueua, i:oua a. 1 sl&úJ llJtL!.U~a 
m 11 f · 1 C' f · · f · vernant.~s, que· as devem favorec:er e ~ t:e ,. 1 fJ d 1 , u1 ni .os fJac.· .~nt ~s que o~ cYam om e e1to: 111ter erenc1a do Estado ou- da sode· - ce como na •Jem•nt,a na .... ,·sta O "la- Ul uer1c1a I a greJa Uatc,,1ca.. 1slv ·1 uor~ i'l_ •• ül..:il: __ lpJuw 1mpü::;1.a,-- pe .. u 1·~-... 

. . , 1 . d D C incentivar, &ejpm da. inieiàtiva dos pro- , n ... ~, ) .. r t b ao .1'.J'.llll-tJ e a ou<·urii. a) . estin.,,~:se o plano do r. ~ir~ dade junto á:, ativida<le, do:i 1.ndivi- nopol,·o da eo'ucaça·o da moc'ida-'e, u,ur .. lll~ ez sa er o t..Xl'\1U. t~\n1u. 8111 l..1au ,~a,c.,0.J.i~l .::iVCU-l.11.-,_la oDri~-~~-e __ o 
\J" · v· l · d h b" prios pàtrÕe! e Operario's ~ .d~s diveÍ• ~1 D J 1 1 d :• 1a:-:. ª~ m1n1a 1lt.· :,;llh:itlio" n lo:, 1ta a a·:ss1stír a to o:s os a 1tan- duos. Do outro lado. se acha o gr1lPO ~as·iostituiçóes, devidas il. -iniciativai pando 01 dtreitmi da Igreja ~ da tá· . osepl P1P:1ppe, B1spo de Lu- 1 pu\u J.-CUlHlJ~'ll a vontade e J:.Ui;.e~·. 

•le,-it;~·1:--:tr, p~l1:1 \"ida. é a co11c-1u~ãl) t~s. do territorío nacion~l, tanto_ ?rap I totalitario, que deseja socializar todos artic 1 . ~· u t" f . _.,. miha. du nu>.'tnw modo agi} to~ahtA· 1 xe1nburgo e1n u111:;i ~nlrC:\l.Sta l!n.,, ·a~ a .... n1a1> conuuuanun MJbllU~.:,8.S -a. 
n t?t'1-'s:-:.arra (la · <Jnut rj ,u., da r·,~t?-Jlí'.rt r.. ~1Jeuôs- quant.o e-~trar\ge1ros_ domic1Ua- o~ recur~o~ ou estabelecer um coleti· P _ u ar,_ q ; e~ Por· 1~ :soi.:or~er namente qutirtdô pretend t;.bstituir r,ar I tre ,O\,l.tras -coisas. UOll) PliE'.>lippe -111e:"': lgrej..t - . U que o:.;, nazista::; .ciuun.a?11 
na(:fi0 ~ d<! ,1ervn:-1i:-,n10 ,,~~ ~e~:--(-••'s do:, sem me,o::,; de manutenção por mo- v\!'1mo estat,1;? 0~ opera,r,os, em \:Omo as $Ua:i VlU- • • tt s · ciisse: "As \l'lS_ Ll'UÇÓC$_dos. naz1s~a; rC .. -11 ··w:.Jl1".IU'.tà.t;_.a-c, ua.":> a_Jma~ ·r)Cla ·l_g·r;;:1a.·· ' · · ! · · 1 -.,·a$ e orfâos em casQ de · ·morte de, uma pa .. co11>ota('ao estat.aJ o, V$rlõS i.,r- , .. 
~ xperi11w11 t i:I 1~- d1.~ t•:-C}liril í~tnô. tivo, de tnvahdez ~emi::orarrn ou Pl'f~ o. Estado. não deve St"I relegado. á i acidetltes ·Ou , dt: enfermida. .. ' • , . r gãos as~ocfa:ti\'~3 de inieiativ~ pnv~~ l velarn que eles C0Jl3ldl.:'l'a\'H.ü'l que a I Cie\'9!'1~ ~er -~UbsU~llJ.Ô':' tltpols-~u c;U,1• 

_:, o ~~nrih~ dn ,-,.,t{J't. t;iln 11 :1~~- manente ou,..,pela pnv_açao daqueles de h1nçao dt :-;1~1pl_e~ gt:nd~~me, como º.º trona ens e e.reem u.~es. as ~~ da," destin4dos· li assistcnda, sodaJ da,· . ------.~-~---~ [1iLo,_ pvi.· Ulli l'C-g·w.1en tGtaiitit?:O 
i-.hlo ~ c·.1:.·l('l,rrnudo ~·ntt·,~ os ,:-:,..p 1n. qu• dependam ou nao ;,;e achem em n:so da escola l1heral, pous tem a obn- -b f~ ', QlJ. ei . m~ dprote1.;ao1 v·rias cl sses e proí•sso-e• 1u;::.1~. t'Cl'l'CO_ lJUC 0 ~tUa!. com a ~.l-

. . . . . d' , d · . d ene 1ca 11arH com as cnenças o~ dou; éi . a • .... 1 · é. 
1:-1s. r<,.tt·r1nQ11.s1..~ ~'' ~u1,:11Jin, ,·~~ c-on tçoes e angana, e~ses me10Si ! ga.çao e pro1nover o bem comum. Por · d 1 1 , 1- ! rtttVid:.tdes cm !vez de ·&nsih.,iJ , am UlU1.a~·cW toUtJ d.o Clero. at t-c:hZtl' 
J.1l'íJ\'n.d11 s1:1111•J"tc: PPl=f tg;rej.l, ,{:--:sim I b) Todo o habitante do tcnilorio '. outro lado. não deve tornar~se totaH- sexo~Mº~ ª 0 e_,ce_~tes t ~s làJ:n~ns_,_fe_J· ! paru a ;nictatnQ parti~uhJt ·d~:-~ tns-1 COJll que· 1t ... Jn1a -~V l)Oyo est1,;e:s:..e 
~1:· exH't'tmf>:_ •1 ~·c~li?'~ ns li u~. mor- nacion.~1_ •. ta

1 
~!ºi brasilcdito .q~

1
~nclto e!5p ! tario

1 
"ª~ tentat~v.a de preencheJ tod~s ~~~~ota~1e~ P:~:.~;i:s, ug::e pe;t~:~:e~~ 1 S_e~und.o a organiia~ão ~indical e cor- i t.ituições· fórmadas per patrôF), e opé· ! tolairnel~le \tl\pfo?gnada das ·4outi1-

1 l~1
1

1_1 ,1~ u 1na mor~t ~ i 11 ,~. tt. 1 gTt.}J:t ('<t. tra.nge1ro, ~&a mente
1
_ • om

1
1c1 1a

1
. º. 110. 1 a~ unçoes dsoc_1ad1~, 'dcom

1
. o que. reca

1
~. quase todas, as outras"·. { "Reruru No· po~at1.;• . do E~tado _, fa.sc1~ta, ~o~e.nte: rsrio5. 

1! nas nazlsla_ -
u, 11-::t r<~JHõva, 't'otfo~ ol!I •nw "'i\o. pa1s. q1.,1e exerça pro 1ssau ucra 1va ou ra no erro o m ,,·1 ua ismo, p01s, e 1- '') E · . S lpn sindicato e reconhecido Jllltdtca.~ ,

1 

~---- ··(.uxculllurgo rotrcu hor1·91·0.sa-
. ' f pro· to P nían ü . d . d . ~ v·arum . acrescenta o oberanu · . -- 1 • bOb ú . "'S:t ]) . gr- ......... J'li.,,.. "'•" m'•fam ou ~ontem ,lé- 1,ue au tra. , v~~ ~ ecu. o_s . _e, m1~an o o conJunto as assoc1~çoe3, PontifiCe que "o!I poderes publicos ll:io mente· em carater dl! monO:.,ho, _pois f1'oi ess~ ,2st,e{·to de· indebittt inleJ, 1 !llCB,.c; ,· a OJlUfiâ<;a-0 na~ a. 05 

~lle diie!1~ ~ 0 .:-i. ~<'"nhn1'-c:2 4'.'~;>irita:.-- outras {onttts, e considerado contnbum· 1 fara com que ~e defrontem a so~ os . d . . · · _ que ·.soni.enl.e 1ele pode representai. r_es• i venc:-io do Estado qu' pro ·oc • r s (lUUtnentoi) SacerCi{otes com que·(:on-" b - ·· d· p. •d .·• · S · · 1 . . . . " po em tegltlmamente arrogar-se n~- . · . . . • ~ , vu " e I a· . J ..., . 
$ejo:-; ,1"' mauir-:u:' , te o ng,:itono :,1 1e,1 encHf ocia. 

1 
md1-v1duos ~ o Estado. E ta.t deíor. 1 d" . b , . .b ... 'per..'tl\'am(l'ntf':, u3 ope1anos e os patroM,: trições rit1 o;nniáo puSJka \n«Jé~a- cori ·ta-Ya. iO torall'l api- ~iona ... 03 pe.~ 

' r·. . . . ·octusive o~ trabalhador~~ rurais ain m:=i - , 6 d . 1 d' . p· XJ 11 t.um. lTêltO so rê lhas, nem atn Ulf• A . . • . . 'd" . ' . . . a oc~{R[)ú ~l111to tie1c::i: furan, de: o . 
a. t-'5ta~ a 1r11iH<_;oç!. 1.~oligi~la~ t , • - - . . , . , ~ 

1 
.. ç~,º ~a r e~1 socia ,-:- tz 10 !@ 8 sua admjnistraç-ão;. a &ua obrlga 1~scn(ao no sin ica.t~ ., J~cultat1v11. tr:.i o ~-i.nO ~eve.ridgê _o· LEG{UNA :s. · .., !:i ,.,, tJ r-

al)rP.:s:,;;.-~rJall)':-n!(~ ,~ntn· miiittiX 111 ,_ d~ for..J do teg1me de prev1denc1ar. n.r.1 Quadrages1mo Ano -- 0carret9 r-ão é a I s· r )) ·,ta la p 01 ~ l e so nest@- senu_do, d1,._ P10 Xl. tal RJO e .éSSê re~r,elto ·publk<Jo ·varws La.do,.; ~ J_~. ~iucia ·Ct,tijo Prls1onel:l'Cs 
1 

1 
, J A contribuição para , Previden 1 - 1 · · E ' · n • es e • '• r e.,e- as, e, 1 · - ·. · d' d 1- la AJ maul1a S rdo"" n• tntl! que _1em 1.io<le, •!'mo:-,,; aduzir-:_ e . . _ _ . .. , · 1 nao eve pre1u1zo .para .º mesmo ,.s. em caso d n ssidad d f nd ~t ,, j-:ir~a1:11z~~·ao sin. 1cal .pode se_. 12~1. 1- i;.;on\enlarios d.i;I,- 1m,pi_ensa <":Hoh1.:~ da l e _ , 1.;,.~S sace ... ,..s ,or ... 

:'\ão ,ãn .-.:,1. t (il if·o~. nem l'acJt·~ 1111 ~ i cm_ SDc1al ~era t1xad.;: em uma. t:.1:xa 1. tado. !!/iObre o qual ~ec-a, t.odo_ o pe~o - _ e ece . ~' . _e e e as \•re. \·istu que ~ quota undica.l ~ .cer- fn,::laterra, em. cru~ !\e frisa vai O ~arc;1 ._reran1 e1n c;alnpu~ de Colicent_ras~o.'' 
la,n<:atn t·m i·os1.n 80~ iwni,lariíi~ 

1 
un1ca; _, qu4? aquel~.~ corporaçoe,- d~stru1das na.o E acr'i:!.SC~nta mais alem, ! cas taxas especia1s sào obrig3tortas P~· l~J soc-ialist& do conJut1to ~a.s ·meidi Utüauti~ l!Uêlt.l'O tong.u:s-anoif. O B1s-

rio l,:a l'dt·c:i~liH' 0 l)l-'l'ign t i·enwndit, • d) Os b~neficios t3mb~_m obedec:- podem mr•1s c~r~egar. ·ra1-ao p~la·. ~uai ºProteJéi o Estado.- ~.~t~~ sociedad:s '. r~ todos os ~ue fa.r.em r,arte de Unli.k das preconiza.cja3 pelo tamie,_era.do pla · IJO. de. l,uXe.t,L1burgó Ja.tnái+·. po9-c)e ·ei-
q Llt~_ H ~~ita ennstilul ll~tra 

11 111 ~
111 

rao a um s1stem:.i padromzado e unJ~ se achava )pnmtdo por uma mfan1da· [undad~s begun<lo o d1t-e1to; tn:is nao ! dada .;ategona._ t,cJam eles operarios no Pt"lll11l' seu· l}l'Ote~to. 'I'UciO,·:O' Q\Je tl--
llHll\'illual •:. ~o(•l:d S:to o's m,•s~ forme; 1 dE- de en<'argos e de negocios" Se- '58 intTomet::1 no .seu governo_ Ü)terio1 ou patrões) como pa'.ra, todos si.o obn- Não faJtou ao Sr. B-everidg~· 0 e~- Vé::;se· dito- teria :;1do· lh1e"âiatànle11\.e 

11; 0 _._ ,:~spir~·t:-4~ qiit:,, n ,rb(•onhet•i'ni. e,. ~ ~po_seotador~<\ minim~ corres- g_und~ .. o ~esmo Sobcr~no. ~on~ifice, de t 'não~ t'oq~,e, nas, lnolas 1n_tim.~u:-. qu_E' ~.atorio$. os i..--ont~at?S die-. tr:a~albo es- t1Jo liter,éitr;.,.demagOgic:o ·ao- ~e reh·rit O~'.tot·n1;;1.dO l)Ciâ!-} · a\ltoricladcá ·c;.e 
\tt"HHulr•~ P.or. !'a.tOf que se ilâ.o IH>· po~d~ra ao .salarw_ n11.~1m~ reg1onaJ, ~;e- I v_e. ÍH::ar ftr~e ut~ pra~c1p1~ tm~or;

1

ao lhe~ dao ,·,da: P?ls 'O movtmento. ~·1- l\pUIQdos pe,la smd1_cato _ .·,ur_uhco'._ · upe-.; ~lse, lil.~ a Duença, 9 (gnorands,, R Jcupaçâo. naz1~ta · 
-Jt?m llt:g-:ir. t dui1dG1 apena~ a pt,Hentag€m. ~eJat_w_~ I bssu:10 .. º~ fal~sof1a :.ah.·1al.: _isto e, ~o t~l _pr~cedf" esse~ct~l_ment,e de ur.n prin- ~a,.· de· se reconhecer .ª _emstenc,~ .de Prufni~t·utdade e á Ot.·u.>sids.de que· ·a3 ··Contudo - d.l~e·me'· o· Bi:st)o· 
. 0 l)i·.· 0 :~\'ll·r' ,J,<Oli\'t:lra. g;rali· Iª desp~sas qu<- c~~~am com a mat,~1- 1 r:1~.e 1hc1to ttr~r ao~ mdi_v1.duos o q_ue , .. :1p1~ 1nt:rno e--edn:-gue-se ht<"1l~ente fa~o de outra.s a$soctaçóea profissJo soletli & .. Hun,anLd~df' rnti estracÍw dlf 'jemµJ·1;f se l'c:G q1Janto f_OJ tJOssiYel 

. ,fo nsiqu i:l l r'.-t . pat t·i<•io afi f•nia· di,.

1 

d_ade. ~ as pc-nsoes. _Pº' mort~ . ter:10 1 el'"s p.od~m <az:es com !)u.1_~ proy,na~ ~ob a .aç~o de uma causa externél . na,s, re<.on~tJuc.;ao de- apos4guerra. . pai·& aJJvta'r· os. ~uti.UntJnto~ ·Q.o po·)o. 
,:un1t-·ntãrta man I t.'", - qur·· dt-' 1 :{ ~g 1 . em . v1::.ta O$ en('argo~ d~ fannhr., ~o I forç~s e mdu~tr1a. p~r~ conha-~o .a. co, Ura, di2 O Pontifirê da A('ào .CatCJ·. Procedendo co1no :·íse· liàO existi~~• o li U . t>i·vvno· raio d& que ~ P~,$tôr per~ 
lou<~o~_-. <J1o l>H \.'tl h~Lo _- 1'1<~ c:1 l"lf-:l~u·nt:tA , ttalJaJh~dor_, :;endo cre~wente~ coro o nu- n1,1m1dad~, a~s1m e mrus1 o 1nrumbu it ~ irca. "devemos decJ~.Úu .vermos· tamtJ~m pecadQ uriginal~ dei,,ejaiu 03 "Partida maneceu ao 1ad'u de suas ovelb.a.! 

. . - I mero 'de f1lh,1> nienv> os; uma maior e mai• ~!to soded<idP O E' sabido que o Estado. não_ tem. ' , . ·. · d · , d • éontr'illiuu- para sustentar a mOl'al da 
aú~ ~l1e1tnd1,~ <l;t l•'ac.1Jlda<le dn 

O 
I\ d p .d . S 

1 
• f . · ~m ma.teria dP- assisteÍlcfa, senão 'LJm8 J nio taJta1 quem receio· que ·o Estado•! nl» e ta1J pl-,.no~ h,zet acr~ itá) que r"I , t 1 l . . 

1 :i1, ,lt>: ,la11"~1rr,. nrt<J..i 111~1111~· q li•~ 1' ;·. ~ rc:;.,.l_~va:; l-:ld ! revft t.:l<"HI O· 4~de pe a8 menore,'{. e l~ eno:e~ coniu :u,1r>o . f'I 1· . i" ;f!' subs-titu~ Á!( ltvre!I: atividade~~ em i . ., 5imple,· ad~ào dessa:, n.edid13 de 1 · 1.,0Yo e, llara orta eccr ne e. O esp1• 
• 

1
. - " .·1-t! :wrilo up 1c ... da.. t- pre e1cnew em 111 aclt!~ pode set feno E!:~te e ao mes ._,.., su e 1va. . ·· , • . . , · l · .. · rito de. resistehcía u 1. 1 ;;: a- 1 oec\~en.tlll ,...~du:-siramcnte 

1
.. ... _ ~. . d · ·· · • .. . _ j vez de se ltmltar a ne-cessana e suh- / o.:.íiJ·ater .ttUaJ:la e, de iU)lSlenc1a m~ 1 

. . •Pli 1zat,'.Oes e intnê4tJv~~ ~ cr-..rate1 as- mo te1npo, um arave J)re1'uizt', ~ umc< E e u nue ·depo13 de' 1 ea·o Xlll · · · · · -1 ' 1 · · 'f · · · - · · .. a.to tunn" t j · .D Dor f·aH:;,.. tlc,. '11:-<p;r.i11~1110.. ... . ._ . . . • · .., . . . .., .' ·.· ~ . ,., :tent.- ass1Steneta e au.i:tho, .qu~ a- 110 tena sen, .üJJ ctelllf>_ pÍ!l,ra hvraJ o • l' . Ol',.l,a_n1en 1:::-.·-,- -cone lJJ.U- .• 

0 , Or. -\Vin:-;tn~,· ... mP.dil'ci ·.nort,,-. _,;1stJcJ1<'1al, ~~1~ n,n10 n;:1. ,:(lmlf_r~c;~o d~ PNhJ.rbaçâo para a reta ·ordem .,onal. ·'º\ e~1sJ.l'1a ·!>10 X.l,· ao mos:~ar com9 -V~ organização t>indkti:L é ·corporat;vs, i IT1t.1ndb desse::1 terrive13 fl8gelos. ?.héltj,pe .:_ 60J'llE"ilte uo1a .d,e. nosie.s 
rlmeril·a no.· f:i IH J't°f': 1 IJ. uvir ai H?11ad1,~ \""ldH~Je~. ~. l~n!un_to:- -r~_~111enna1s:> para porque, o objeto natural de qualquei 1 F,:-n<~t~hccl 'Rc.rum N~v.arum en~uan i 1/enha ti ter caretet excesstvamÉi-nte bu-1 Ora, se_m 8 reforma do~ <!orações, lgntjas. 8., Ba.siHca de ~chttrtiaÃ::h, 
!Hda:,( ,)n-t_tlr;Í-t:,.; d-11 ~:5l)iritism,,. no:-c a:; cla:s:1es ~n,th;dh:.tdotn~., . . ultervcm,·ào da m':'sma sociedade ~ v to v~ctlavam as ma_x1ma~ do hbera ·oçratico li!" politico. P que, nio ob,- 1 !>C-m a resta.ura~ão dos costuir1cs l."'fi!I· foi severa1neute. dahU1C:ada; porer-n., 
f~:;-:t.rHJn~ · l ~lllfJn-~; . K t A ~:;s1s1~n,.:1~ _med1(0 hos1ptalar !'le· de ,àu:dliar de modo completo o~ .mem lil:11:°º• que já .. hs . lon~Q tein1po e11.t,~ •ante A:'S vantagens geT&\ts kCemtdas.·

1

, tã.us, os nieio::, stlteridos pela pruden (' tUn'lulO que g11~rda ~ rchquia3 de 
l·tl:'4'1 lm,:.llt !:' •. i•rl 1l1P 6-l SHir-ul tú. lnu ra or"ami~da_ em l~rgél esca;a: . bros Qo'· corpo :sodnl. n~o já: destrui va~, a ob_ ra ef1~a.t ·dos e.overnantes, 1~1 .,oss~ sen·ir pttra: tnte-ntos part,culares da humana. por mii, eficazes (IU@ !@• 1 S \Villibl"Od 11ão ~utreu dano al• 

('IH:+ •· 
111141

r:..dí(f:id,• ~;i.v ú~ •. :on:-i.~. .hl-_ Sera (..oncedida pcnsao d, \-e-- lo .~ 8bs-:>rve-los" (''Quadragesimo r~hu .º'povosª. prom_ ove1 ~om n~a~o1 naii poHtiC'os do que, destins.dos Rri;,>, iam ,uJ~ados, poul'o oll nenhum efeito' g·u1n.'' 

t I 
th1te, A~H_> ) • _ ,, :s111t_·en_dade- e mais empenho ._ pohttcti ,n,.··•n,inhom•nto ~ ao ,n·,.,·0 d• "-•) fowrarâo __ _c,...c.c;.;;.··c;-•-c;-;;;-;;;· -=·.;.·-c.·cc·:.c-·:.c··:c-·====-===== 

,1uc:11r·1:~_;,:; qlh• (•t'n ~(·n1 :..~ i ·~\·e111 t) · Sf->râo d . l'd E l ~ .. , "' .. "" ....... ~ 

:::,'~'."~;, 1 ::·:·,. ,~,;~u·:::a s foi,, Ili irnlf• ,. menores: ampara º' o~ mva l os e pede ·:,~:n:;V<l~;::ce,~ tum o e~:~.;~ 1 "º~!~~ tal l'Ontínua e indefeso l~bo,.' (::::ii:ocial n,~!hor". ( "Quadrage,imo i çáo\,:pan~b ·;s~in:~;J:~: u1i~:,.r·~~\l~~ 1 Aux11·10s· po·ntlf'1c1·os ás v·1t1· 
_ -rc-H;¾~ _t'.xue ! .. _ i) serão indenizadas as vitimas dP. de ol'dem soct,~I. llUe c_onsistE' e_ m_ 'º. su_ r_giu, t1m .novo ramo da __ dis~·ir,Hn.,i ju ,_: 1 m.em 88 ialíam nrocessos totalita_rio~ de . . • 

4so,;is, (.'~do 41 u_ l41'cJ+>, · d.,. IJ_lll mod(_,_l •c1·~entes .do tral,alt10·. ri d d d d d d h I v • ,. a .• el'onomta , as_ lei~ ~ ª" u1st1 ri 1ca e to o · escon ee1da nos tem 1 . . resolução da questão social, aí é ·que d f ã d B • 
ou ,.lt-' ,,utro. ~e man11·c::,,tam. kl Ta.mbem a~ vitimas d ! ti d d • d d t d · o ' mas a exp OS Q e ar1 Uu~ta. fo)hei.t,~ t+>ntàt11<::nh! uma e moes.. ~1 çoes: quere1uos tzer QU.p, evem ,~. -pos passa os. o que , e .en e: v1goto_ . periio de que- se faz eco o San_- j rn~is alarrnantemontS se itni:,õe a ·nece,. . . . . 

'
·l:i tia• profi,sionais; •••_de modo que da me_ sma organ, s~mente os 'ª. gr_ado• dtr,.1\os dos tra ir_,. Pa<)re_ , P_fo X. 1 com -rola. çâo ao re- si<!ade de résistencia 80 que não ~a, 

por 11111.-1 ,it-- g-randt·_~ p:..q.;.in:n, 1 J O I rl - · f d d I d d b lh d .. 1 ,, p_ano compr,en era o orne- •~,ao e o governo • sue e_ a <> ro. ba R_ ore_.,. dir.-, __ to_s qoe Ih••. prove_m t:1n_1e smd1eaJ .. ,. cor_porativo·. qua11 __ do •• de uma verdàdeira tentativ• "'o re- f Su• Santidade e11,.1•0\I a··--"os -. a.-
l l islnri;1 d1t. Ci":Spirlt.i:,;.mo. -<J.-o; en ... · d ,·rr1 ..a v "i e. • L4,o,),u.J. , ... e1mento e u 1 1 ª"~' A pre~_o, redu ,,. .,,pon_ taneamente ~ •_em esf_o_rç" , d_• d1gn1da_9e de homens _e d" cn•· 1_.,mtente em Estado• !asristao. ta,nt,em ~ondur~o d~ ,ociedad~ QO •·esariomo I t.eri·a1s ao· ArceblstlO de "'an·, n•. ~ta.-
t1d~d,··:-t. ,·--iitri!H~ ,; tlu~ t'.!SIJlrillsta::i: ri t 1 1 b d d bl .., " - 0 

., .. it o~. ais c_omo ::, 1men m, _ ~~1c0s .. 1..-~-s- p.··rn~p.en a e, tanto pu tcP como par. ~aos: po~s ·i1ue. estas .leis 'it" t,ro_ põt"m. -.:r~ i~P;res@~ta nt•"i'Sfl "plano dt11. lf~TriR_rl.-,.; / oat:ão ri(' q1J~ a humanidadr> foi ~alvr' li~ rncridiúnal. pát·a s·eteni d18tr1~ 
n 1' Bra ~ 11.. 1uef'1os _ru_ dunenta,es, med1<_·,urle_n10~ «? 

1 
l_tntla_r. . a, prot~çao. dos inter~sses. dos tr~lntlh;.1. rll_ 11,ono1>01io d~ '"r~víriEnri8 P,!'ipos~d(i o~l~ J•·iw ber,fa•-,1·• dn ~""'llt• r~,r·.·,,. _ I 

!'·11·" 1'"'111 r'n •··r·"·J • 1 t ~ ' 1 ' .__ • p "'º ' '" j lllliáOS ei1ll'C as familias d~.3 litimai, 
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I: EG I O N AR I'O 
Sritz·- ·-·, 

O Direito Natural, a Fé e a origem divina·do poder 
• 

lanç;:ou e mantem a. Alemanha na e das vontades 110 :mesmo objeto 
.superior-; a obrlgaç;:ão moral dos 

• mesmos preceitos para. ·a. unidade 
Vamos ao primeiro ponto. da vida humana. Em seguida, .de• 
A idéia de Deus, em que · Tapa- clara. que essa. sociedade universal 

PE~ NICOLAO ROSSETTI, S. J. 
( A margem de uma crítica) 

tl'Os ana!ogos designa eomo causa Porem: nenhuma constitui<:ão se 
da posse . da autorlda<le. 1 pode dar "a priori" ao povo, mas 

A:$istimos, com agradavcl sur
J;)re:ia e particular regosijo, a rea
c::ã.o susoltada pelo aparecimento 
etn língua portuguesa do CURSO 
DE DIREITO NATURAL ôe Tapa-
1·,:,Jli. 

. Ainda que imperfeita na forma, 
C·1>mo fala. o c1·itico do "Estado" 
t!·t>ube contudo despertar na alma 
dos estudiosos de direito, reminis
c,anclas e sentimentos dlvers«>s, 
ecmforme as diversas orientações 
r·ecebldas nos dias de estudantes.· 
Wambem aqui, vale o principio dos 
e,i,colasticos, sempre antigos e sem
pre novos, seguidores que são da 
F'ilosofla Perene: "QUIDQUID RE
C!:IPITUR AD ?vIODUM RECIPIEN
'T'.IS ·RECIPITUR": Toda recepção, 
niesmo Intelectual, se processa 
<!,entro dos moldes da formação re
c.eblda.. 

relli funda.menta. o direito na.tu• não se pode realizar. conveniente• li • eom ele ·todos os· doutores ca- sordens sociais. Pois, nii,o somen
ral, não é o Deus, . postulado ou mente, sem a ajud·a. de uma -reli• tolicos, inclusive Bossuet que em te a autoridade, mas a propria. so• 
objeto da Fé, que obrigaria. tão gião sobrenatural. Por conséguln- outros pontos se afa'sta da doutri- ciedade -fazem depender do arbitrlo 
somente os crentes. A Fé não é te, se esta for revelada, a ela na comum. 

somente a Deus .. 'rodos os douto• 
res protestantes e>:cepto Groot e 
Putfendorf seguiram esta ,doutrina. 
Os doutores ca.tolico'S exc·epto ·atis• 
snet e · alguns de menor nomeada. 
a re1>eliram guiados pelos dois 
grandes teologos jesuítas SUA
REZ e BELARMINO. 

Nas socieda<les livres· ou volun- toda constituição sá_bia deYe deri
tarias, em que tudo está determl- j var elos _direitos anteriores qu<> 
nado pela livre ~ontade dos socios elaJ- tem que .conservar e defende,· 
será. um ato também <le livre es- (136, 1 l e 211). 
·colha. pelo consenso, o unico meio A constituição não pode ser mu-
dê outorgar a a1.1toridade. dada por· quem não ··possuá total• 

Lemos no LEGIONARIO de 8 de 
a.,:,ril de 1945 a apoteose do juris
t(l. italiano, mestre do grande Pon
tiflce Leão XIII, cujas enciclicas 
de ordem po!itlco-social se inspi
ram to<las na doutrina jurldlca 
d,e Taparelli, e orientador de Pio 
XI que apontava aos universitf<-
1'1os <:atolicos a obra de Taparelli, 
oomo digna de estar ao lado da 
"SUMA CONTRA OS GENTIOS". 
de S. Tomas de Aquino. 

um dever absoluto mas hipoteti- tenderã de fato a. socie<lade do ge
co. Torna-se obrlgatorlo só para nero hnmano. E isto farii. natural
aqueles a quem chegou a divina mente ·e por obrigação ;gualmente 
revelac!l.o. Antecedentemente a ela natural deverii. abraçai· por 9er de 
o homem pode em força <le sua fato o complemento. de todas .suas 
propria razão, numa rigorosll, pes- aspira.ções á. plenitu<le da perfel• 
quiza cientifica, pela evidencia ção social. Historicamente, esta t'IO• 
objetiva. da verdade, chegar ao co- ciedade é a Igreja. Se a ela· estive• 
nhecimento de um Deus pessoal e -1•em subordinadas, ua or<lem espl• 
<listinto do Universo, principio e ritual a sociedade do111êstica e a 
fim de todas as cousas.. E; a publica, não som.ente não perdem 
"causa causarumt' que :t'azia vi- seus direitos e suas liberdade&, 
brar a mente juridlca de Marco mas antes os conservam e aper
Tulio Cicero. Ainda ela inspirava feiçoam, mesmo na ordem tempo
ao Mestre dos Fllosotos de todos ral (pag. 485). 
os tempos, Aristoteles a mais bela I Esta é a síntese da doutrina· de 
pagina da teodicea pagã. Encon- Taparelll em relação ao Direito 
trando o homem em Deus .a pJeni- Natural e li. Fê. O fundamento do 
tu()e do ·ser e de toda a bondade, Direito Natural nãó é a Fé. o Di
encontra ipso facto <> objeto oon-· reito natura.! é que é o fundamen
creto de sua felicidade, Orientará to da Fé. 

Os adeptos da escola de Rousseau 
e. l\Iontesquleu cons!deram o apa
recimento de 'l'aparelli, como uma 
r~an-obra dos "funarri bulos da Cruz 
que se utillsam da Idéia de Deus. 
para vitoria de suas concepções 
POl!ticas". Assim se exprime o 
Snr. Dac!o de Arruda Campos em 
a,bundante e substancioso roda-pê 
do "Estado de São Paulo" (12 de 
a.õr!l). 

Mostrando uma inteligencia cla
l"lt e afeita ao pensamento Juridlco, 
1,cdige o autor em luminosa slnte• 
se, todo o Curso de Direito Natu
ra 1, que Taparelli ofereceu aos 
a.lunos das Escolas Superiores, me
i-ecendo ser adotado, em seu tem
po. como taxto na Real ufdversi
d.ade de Mo<lena (Italla) e no Ins
tituto Fllosõftco dos Jesuítas Ame
ricanos da Calltornla. 

pois todas :!<uas fôrças e energias 
para Ele, afim de o possuir. Isso 
conseguit·á procurando compreen
der a razão da ordem do universo. 
de que a inteligência humana é 
parte> precipua. Isto conseguira., 
pela lei natural que Deus, antes 
de promulgar o Decalogo, escre
veu na alma. humana. E' esta. ra
zão natural, ê esla lei natural, que 
levam o homem a. conhecer Deus, 
fonte de toda obrigaçãc. moral. 

Como bem Interpreta o nosso 
crit1co, ê obedecendo aos decretos 
da. sua Divina vontada que chega
rá o homem a possui-lo como pre
mio da tadlgosa jornada <le sua 
vida. Prin1elro dever do hornem, 
base de todos o's ôemais, serii. 
"querer depender de Deus,. em to
das as manifestações de sua vida 
individual e social. Prln1elro 11rln
clplo de toda moral será.: "Tende 
â tua propria: felicidade fazendo o 
bem, observando a ordem, estabe
lecida por Deus e revelada pela 

Admiramos e agradecemos sin- natureza." 
ceramente .wsa lucubração que. Na idéia de TaJ)arelli o. ateísmo 
por certo, convida os leitores a é ant:-r11osoflco e antl-mornl. AN
a.chegarem-se da propria fonte, TI-F!LOSOFICO pois, "honrar a 
a.inda que imperfeita, da tradu~ão muitos deuses ou a deuses falsos 
portuguesa. Imperfeição devida, 011 não honrar a nenhum ê m~ta
não somente a lmperlcla do Tra- fisicamente lmpossivel. l\1etafisi
dutor, c<>mo tambem ao ter sido camente lmposslvel p·orque• é· um 
ela feita sobre a versão latina. absurdo haver multa.s causas su
Esta. veiu tornar ma.i;s concisa e 
menos ligeira a e'°m·essão um tan
to dura da edição Italiana. O au
tor mais cioso das Idéias que da 
forma, Intentou sobretudo a mnlor 
ela.reza do texto escolâr que devia 
ser illterpreta.do pela viva voz do 
:i\.:lestre. 

premas ou não haver nenhuma. AN .. 
TI-MORAL, pois .toda obrigação 
vem daquele Supremo legislador 
que nos deve mandar porque ê 
principio, o fim de toda nossa a.ti, 
vidade. Ora diz Taparell!: "o !m
pio ou ateu que queira ser coeren
te consigo mesmo. não pode admi-

Sob o prisma <le uma Escola til' nenhuma lei natural desde c1ue 
dissidente da do Autor, não pôde não admite nenhum leglsla<lor". 
contudo o critico furtar-se a uma E ã dificuldade de Spencer Que ob
grande admti-ação a esse "n1orto jeta'. "se toda obrigação proviesse 

-,qne domina o s!lencio de um sé- de Deus os ateus não teriam ne
culo,... para apontar aos homens se nhuma obrigação e o inundo seriá. 
não jã com palavras, pelo menos arruina.do. Taparei!! responde: Se 
com as folhas do seu livro, o ru- o mundo pudesse perecer por obra 
:1110 certeiro que ela deve seguir dos Ateus ja. teria sido de fato 
na constru~ão da nova sociedade. destruído. Com deito, qualquer 

Após um século da existencia se idéia de obt·igação que eles abra
bncontra a humanidade na mesma cem não possui, de certo nenhu• 
encruzilhada hlstórlc,i. A revolu- ma eficiencia pratica. E a razão 
,;;ão que o critico exalta como um ê porque contr1:,dltorla e destitui
ia,or de progresso "subYcrtendo a ela de qualq11er sanção. Mesmo as
idéia do estado teocrático". não sim os Ateus teriam uma obriga-. 
!ol cà.pa.z de re1nediar 05 grandes g·ão in11llicita. Pois,- Continlui 'l'apa .. 
m"'-les do século. Estes se repeti· rel11, s,endo l)eus, o Ser. a Verrla
l'arn. e se repetirão sempre que to- de,- o Bem, não é possivel rrret~rir 
rem esquecidos os princ!p!os · do 011 afastar a Idéia de De.us, sem 
direito natural, base de todo di· negar todo o ser, toda a verdade, 
:relto positivo. Tambem a soc'ii:,da- todo o bem, o que é lmpossi,·el. 
de como os individuos tem o seu-·,.Portanto, niio pode haver um Ateu 
''DÉMON DU MIDI'', que já encon- integral, pol'que nem toda idêia de 
1.rou tambem entre nôs o seu Paul felicidade. /los meio~ para alcan
Bourget a descreve-lo em paginas ~a-la, e da ordem entre os meios 
candentes na "Crise do Mundo Mo- o o fim, pode ser abandonada, 
derno••, do P. Leonel Franca. (pag. - 90). 

Aos mesmos males os mesmos A fé no dizer de Ta11arelll ê. 
rem~dlos. Se o Curso de 'l.'àparelli <lepols da Revelação, um dever 
encontrou tão larga aceitação, 110 natur.at ôo homem para com 
:século passado, por que não encon- Deus. Com efeito, a fé é uma a<le
trá-Ja no presente, em que uma são qne se firma num testemunho 
onda de ceticis1110 dolorosissima. veridico. Ora, a oala,,ra de Deu~ 
,·e.m surgir da derrocada dos valo- nã.o· podà sêr uma mentira, por
res morais? Com efeito, como rliz que Deus não se pode enganar nem 
be1n o 11osso critico: "Esse curso nos quer enga.nar. O objí-lto da Fé 
r$spondo a -essa lncontestavel ten- virô. 'a. dar un1 cmnplemento rnais 
deneia 1no.1erna de retorno ao es- a<:.;1hacio á. tendencia natural para 
))iritualismo". a fellcida'd~. Porque. sem a fé. a 

Por- um autor que n1orreu t1â felicldR..de mesmo na ·viela futura, 
11n1 sêculo. é não pequena glória não :serH absoluta mas apenas 
(h~spertar interesse ao·s que mili- naturalmente perfeita. Só co1n as 
tam no campo onosto de ~ua i<lc..")o- potení':ias naturais ·o ho1nem não 
log!a e arran<:ar•ll1es da pena uma pocte conhecer a O~us tal qual é. 
critica. que é uma verda.(leira ano- o seu '-~onhl?chnent.o é po:r abstra:.-
teose do proprio autor. (:ão e portanto imp~rfeito. .·\pre-

Devido, pore1n. á ot'ientaGão sentando-lhe a F~ con10 objeto de. 
ídeologica do critico, sairam-lhe sua felicidade- o. vi~ão intuitiva de 
da pena expressõ·es meno$ ex;:i.tas D<-!u~ e sua poss:.e beatificante, es
soLr~ pontos doutrlnarlos do prQ· tenderá o home·m ~ua tendenci.a 
tnio Taparel1i. :F]' dever noti:-50 vre- natural tamh<m1 11 !"~se obj,eto sn
cisar' os senões que se não n1ultí-- perior, onde SRbe. por revela~ão, 
11licara1n na critica do -Sr. Arruda que se encontra. a supretna feliei
Campos; n,as <tue no~ ferirn m so- düde. Elevado o hom<'lll a es~a 
bl'etudo em dois pontos; 01·de1n sobrenatural rt~C<':berá. nn--

1.o) Assevera•se que 'Tapart.."lli vns faculdades e novos impulsos 
baseia o Direito Nu.t ural na Ft:. para alcan{;a-la.. Coloca-se desta r
Inutil pois o -livro var,i. os t.1ue a tr num plano superior ao natural. 
pão tem. pnl'licipando ao dizer de S. ·Pedro 

"Deus- não se dá.. a conhecer se- tJa. divina na tu reza "dh•h1"e 
11ão é conl1ecido e acreditarto. t!on.Nortes nnturau.•"'". 
Ora. não acreditando o homem em A rnesn,a doutrina Taparelli 
1)eus e na existencia de Deu~ ~o. a11lica á soeiedade. A relacão desta 
:rno ntuitos há que não acredit~m 0<1m a. ft~é é analis.ãda pelo a.utor, 
.segue-se c<:imo corolal'io logi<>n qu,· apcnns Lilosoficament.e, na questão 
lJara ele todo direito natural ~e t~rc:eiru do ultimo livro rlo seu 
esboroa, porque tem seu~ n l ker- CH1·so. Denionstra em primeiro lu .. 
c:es construidos 'pela fé que sô va ~ gar a neCe8sidade tuoral de u1na 
le para os crentes, etc. :sociedade religiosa, para a exts-

2.o) Seria êle um restaura•lvr do tem:ia. de uma. sociedade ttni,·ersal 
üireito Dívino, dos princtpes ab$~lu do gcnero hutnano. A causa clisto 
tistas: Taparelli representa a rea• ê a propri;i. teudencia da nature,m 
e;J.o que viria. com êle dei;de Bos- do homem. A r e I i g i il o é 
suet objetivando a volta ao Esta- um fato,· coordenador das tenden
do n1andatário de Deus Que ti\·e.. cias hum a na.s. porque conte1n os 
1110s em 1914 e nestes ulthnos ano5 elell"te-ntos 111,A.i-~ eficazes de un I ver
com esse grotesco iluminado que sr,lidade: a união das lnteligenclas 

Não desaniine ! 
Hã pessoas que pensam que scu5 males ,Jio incura\'cis, por

que, de fato nunca trataram-se devidot.mente. Em geral, as mo
lestias são de fundo sifilitico (impureza d<. sangue), e nada valem 
os tratamentos locais; assim paswr pomadas cm .feridas, empin
gens e outras afecções da pele; fomentar-se com balsamos para 
reun1atismo, dores 110s os8r)s e no~ muscu1os; tomai· comprhnidos 
para dores no corµu e ua cabeça; usar calmantes para insonia, 
falta de >li', palpitações. é prncura,· alivio passageirn, deixando 
a enfermidade agravar-se. 

Seja prudente,. procure seu medico e ouça sua opinião sobre 
os excelentes resu.Jtados ol,ti<los com o Dc11urador ·Tonico· Vegetal 

eMrg!co auxiliar no tratamento àa Sifilis, de agradavel sabor .e 
inofensivo ao estomago, Usai hoje mesmo. 

E. C. N.o lOS 

• 
l\Jerece_ .. l)Os n1aior atenção o se

gl)ndo ponto que nos propu'l.emo5 
examinar: o verdadeiro sentido 
que Taparelll dá á. expressão do 
44direlto dh·ino" em relaçã.o á, au
tori<lade do príncipe humano. 

E' na ontologia social, que s~ 
encontra a base desta doutrina. 
Vejamo-lo. 

Para Tapa.relli não ha direito que 
nfio seja social, 1,ois a idéia de di
reito 'é ria mente do Autor uma 
consequência da retidão do oper1t• 
ção humana. 

Esta será reta, quando em todo 
o seu movimento, está dirigida 
para o seu fim, na ordem g·eral 
do universo e na ordem especial 
da Mocfe1lnde humano. 

" - A ordem é o bem de ca.da 
individuo, impondo a. todos a ,obri
gação de não se afastar dela ou 
de deturp~·la, porquanto violar a 
ordem é como injuriar á razão e â. 
natureza, (Juer humana quer cli .. 
vina.. 

O <llrelto é, 'tn>is "frrefr-aga vel", 
como é "invlolavel" o dever. 

Entende-se destarte como se ori
gina em nós a idéia de direito hu
mano .. E' o poder pelo qual um 
Ser intellgente logra. submeter ou
tros âs determinações. de ·sua pro
pria. vo.ntade, e 'tsto sem emprego 
de vlolencia, antes, dolxándo aos 
que a si' subn,ete, l!vre obedlencla 
aos <li tames da propr!a · nature2a. 

Tal poder dimana para o ho
mem da ordem. Com efeito, quando 
o hõmem vê, na submissão ã von
tade alheia, um principio de or
dem, está.. então obrigado a. 1ubme
ter-se. Igualment.e, quando · pode 
mostrar a, outros que a ~ubnlissão 
á sua pessoa é exigida pele; or
dem temHodo o di'relto elo exigir 
racionalmente e de obter que a• 
eur,,em ante sua vontade,. (pag. 
130). 

De sorte que ,, Direito 
Taparelll se fundamenta 
na idéia de Deus como, 
na de Soei edacle. Da! a 
tmportancla que Taparelli 
Ontologia Soelnl. 

segundo 
não só 
tambem 
grancle 
dá à 

E' dA extranhar pois como_ poi'le 
parecer ao nosso ilustre critico 
vaga ou ·abstrata a doutrina Social· 
de 'l.'aparelli. Conslde·;ado ·origi. 
ual na sua concepção Sociologica 
e pol itica é mestre · de u·,n:a te.orià. 
que deriva- do seu ,.n01ne~ S\1a. ~Es
cola Historico-naturàl, ainda hoje 
é seguida por catedrat_icos uni
versitarios, como por ex, Biavasciil 
livro "La moclerna cpncezione de.li 
livro La moderna conce~ione -dell 
Stato" e Yves de La Briêre do lns· 
tituto Superior· de Paris. 

Como já. vimos no esboço bibl!o
grafico, toda a originalidade· de 
Taparelli é ter apoiado a sua con
cepção do direito, não sobre hipo
teses abstratas e arbitrarias, ní.ae 
sobre a realidade coneretft dOs ta~ 
toa. 

Desde a sua origem pela $Ocie· 
õ.a<l e e dentro da Sociedarle. os h O• 

mens, ainda que igualados a seus 
semelhantes na e~seneia di! sua. 
n~tureza, aparecein diversi~i.cados 
ein sua individuação, co·ncreta, ge
rando esta di-versidade direitos e 
deveres n:1utuos ta1nbem diversos. 

Permanecendo firme a éSsen-cia, 
evoluen1 as operações da. nature
za e oo messa· cri-a.m-sP. · novas reJa.
çôes, e Produzem-se novos direitos 
e deveres, dominando sempre o ele
mento primitivo e insubstituivel: o 
fato Social natural e hlstóric9. 

Em Tapa.reli! a Sociedade não é 
apeuas para o homem uin ato de 
súa livre vontade, n1aR uma neces
sidade ilnpcriosa da sua. naturer.a. 
Não encontrp.ndo en1 si os elemen
tos todos de seu aperfeiçoamento, 
tende o ho1nem, com toda.s su~u; 
energias a uní-r-se com os demais, 
afim de perfaser em. conjunto a 
p~rfeição -totn.1 <la espécie huma .. 
na e nela eneontrar o complemen• 
to da. sua propria perfeiçáo i ndi .. 
vidua.l. 

Não poue porem a Sociedade 
sulJ:sistir sem a autoridade, que 
orienta e unit'Jca -O!:! esforço! co .. 
muns vara o bem de todos, e tor· 
nan<lo-se assin1 essencialn1ente 
bf':nefica. Esta, pois, surg·e . ne-
cessariamen_te corno uma proprie
dade indispensaYel do s~;o mesmo 
da Sociedade. ·rorna-se assim un1 
dfrei1o renl rla meirna. 

Deus, poie, que é o autor da 
l\nture~t hun1nna e das tendencia:, 
sociais da 1nes1na, :5erá o auto1· 
imediat-0 da Sociedade e consequen· 
temente d:. 0. utoriclade. sem a 
qual aquela não pode subsistir. 
Eis as palavras ele '.raparelli: 
"A autorídade nasc...~ portanto+ da 
n1esma esse.ncia da sociedàde. que 
é uma reunião de seres dotados de 
liberdade. N,;sce do principio de 
toda obrigação que ê a. vontade do 
Criador. E' por isso que a autol'i
dade é obra ilnei'liata do Cria<lor; 
já porque ele é o principio do ser 
e ·àas verdades necessarias que 
dele dimanam. já porque é a 
fonte primeira de toda a obriga. 
tão. 

m· esta a razão por -~t1ue a auto• 
rf<lade; embora seu obieto mate-ria! 
seja a multidão de· hoiuens. e seu 
fim consiste em salva_guardar a 
uuião dos lmmens e o bem comurn, 
tt:lo é contudo algo à e con venciO· 
na!; que os homens entre si tives
som pactuado" - .(pag, 200. 

E' somente neste "entido que se 
pode dizer sem êrra.r ser a autori-. 
da.de de "direito divino". 

Assim ensina Leão XllT na. ce• 
lebre Carta, Em::iclica da "Constl• 
tuição Cristã dos Estados". E' essa 
a. doutrln.t que defende '!'aparei• 

• 
Colocam-se assim numa dist,m

cia Infinita dos adeptos de Ro\tS• 
seau e de Hobbes. Para. estes o 
homem é por natureza. anti •social: 

dos homens. 

• 
A divergencia. entre os· catolicos 

existe em doutrinas secundarias a 
saber, onde primeiramente resida 
a· autoridade: se no povo ou nos 
principes; e se a estes é ela trans
mitida diretan1ente· por Deus; ou 
indireta 1nen te pelo povo. 

O homem une-se em sociedade por 
um. ato de , sua livre vontade. Este 
ato criador da sociedade é tambem 
unico creador da autoridade e de A doutrina da transmissão dire
suas fo1·111as. ·Na escola de Rous.. ta do poder aos principes, foi de
seau o governo será tão somente fendida primeiramente por Ludà
de,;nocratleo. Seu fim será a.penas vico O Bavaro (1314-1347). Seg·un
exeputar as leis que a vontade po- elo ele O poder imiierial teria sido 
pular forjou e dirimir os confli- recebido por urna. invêstidura Sa
tos e 11 t r e a vontade ge- g-rada, descenc.lo iinediatament~ 
ral expressa. pelas leis e as vonta- ele Deus por um ato de sua positi
des particulares ·cjue a elas. se opu- va vontade., pelo qual O Rei r_ece
~erern. Na ·escola de I-Iobbes pBlo beria uma participaçã.o iguahnen• 
contrario será o goYerno 1nonnr- te imediata do dh·ino poder. 

· qulco Rb~oluto. unico meio de se Jacob 1.0 (1613-1628) Rei <la ln
conterem os hoinen~· na paz socia.l. glatM·ra defendeu tambem a mes
QUe êlm, nrocura1n ao desistir da. n1a. doutrina,, no célebre livro "De
luta na.tura.l que lhes in1pediu. to- fensor Fidei", levando-a ás con
do TJrogresso. ciusões n1a.is extrenlistas da, unifi ... 

O antagonismo ineclutivel entre cação do poder civil e eclesiástico 
as conclusões das d~ttriuas ~e na mesma t)essoa sagrada. .e invio
Hobbes .e Rosseau destt'oe os prin- laYel do Monarca. 
cipios falsos q11e as geram. l~x 

I 
Xesta doutrina não é possível 

absurdo sequitur quodlibet. Apenas outra forma de governo fora da 
!azemos notar que levam os ger- monarquia a.bsoluta. O principe 
mens de todas a.s 1'8VOluções ~ de- não dará. conta de seJ-1S at.os senão 

Estes defendem que o poder 
não é .comunica·do ao .Princlpe por 
Deus, mas, residindo por lei na
tural virtualmente· em· toda. a. Co• 
inunidade do povo, é por · este 
transferido a uma. pe~soa. fisica 
ou moral, a fim de ser g·overnado 
para o Bem Comum. · 

A eleiGãO e o consensc. dos ci<la• 
dãos sao portanto causa n1io da 
autoridade como tal, mas da. f)os
se do poder nos que .governam le
g·itimamente. 

Eis as palavras de Suarez: 
" - Do exposto segue-tte que a 

potestade civil, sempre que se en
contra em 11n1 homem, teni. _dirna• 
nado por direito legitimo e. ordl
nari o do povo e comuni,dade ou 
proxima ou remotan1ente e que 
não se pode possuir doutra manei
ra para que seja justa" - (De leg. 
Jib. III, càp. IV) . 

• 

Nas sociedades natural$, porém, me1.1te a plenitude do poder St\P 

o consenso,poderâ ser, sim, um dos premo, etc. (355). 
ta.tores em determinadas circuns- Não obstante to<los esses prin• 
tanciás, mas nli,o o unico exclUsl- cipios ele dir_eito natural. pode, 
vo. Eis suas palavras: <liz Tâparelli "a autoridade civil 

"Em. qualquer sociedade o Jndi- ser exercida injustamente. Po1• 
viduo. que se hii. <le revestir do outros termos. pode alguem po~~ 
poder. não. ha de ser indigitado suir, Injustamente, o direito de 
tão somente por indicações uni- direito ile ordenar os cidadãos em. 
versafs, mas devem .. se ter em con~ suas relà~ões mutuasº (131). 

ta tan_-ibe_tn os titulos particulares 1-;, 0 cil,;:o (io usu11,ador. Assunto 
·ao individuo'' (pa9;. 21'1') • Com que- Tanarelli não deixa de tratai· 
efeito, argunienta ele, ,..os homens cóm sua rigorosa. Iogica. Aper1aS: 
considerados segundo ,sua. nature~ damos alguns enunciados de suas 
za universal comum e e.!';peCifica. classlca.s teses: 
são iguais e Jnd_epen·dentes entre 1 

si. Por Con·seguinte, se há entre 
eles algum que Ih~• seja superior, 
com ôlreit.o de os regui'ar e orde
.nar. isso só se explicará mediante 
títulos particulares". 

Estes tltulos serão 08 mesmos 
que produ2ei:n a. sociecla/le "(pag. 
218): "ou um fato ·natural ou 
historlco ou o c-onsentim~nto vo
luntario, on u1n direito predo1ni
nante ou antérior''. 

O usurpador não pode obt<>r P•· 
la violencia nem a legitimida<le 
de sua po~se nem a autoridaã.e 

Taparelll não aceita essa doutri
na. Consoante a s.ua teoria do di
reito avola,11> no fato, assim · como 
faz derivar a sociedade civil de A.11 co1ttlngenclns historlco~ que 
fatos concretos· e hlstoricos que presidem a entrega, • transmissão 
lhe determinam o ser e o desen• ou deposi~ão da autorlôade m~smo 
volvilnento progressivo, assim Supretna, são inumera..s e comple
t,arnbem esses mesmos f~tos e ou- xas. '.rapare:lli no ' 1Segg·io as reduz 

a tres categorias: 

poHtiea (pag. 333). Contudo." est"
:iut.uri<lade é le.gitinia quanto â 
existencia. mas é ilegitima na pos
se: pois só hipoteticamente a, pos
sue, isto é, enqua.nto 01,rhne· os le
giti1nos possuidores; e a. -possui 
nã~ em seu heneficio, mas ~m be• 
neficio da sociedade que lhe de-ve 
obediência para se não extinguir 
por falta rle autoridade (])a~. 332). 

Assim é que se não pode opri• 
mi.r o usurpa~or levando a socte
da<IP á ruina. Deve-.se-H1e pois a 
ohf•<licnc.ia enquanto não for des ... 
trui<Io o titulo que lhe deu o di• 

O TERROR MOSCOVITA NA POLONIA OCUPADA 
1. - acontecimento,. contlngen- reito rle posse. Quem abúsa cons

te-11: por ex. a ,•itoria de uma guer- tant~tnente <la autoridade é justo 
ra justa, a. lndependencla de uma que dela seja privado, no caso po
colonia, o ordenador uniéo, capaz rem (':J"ll que dependa· de urna au
de dominar uma re.volução. eto.; tot·irlade· mais alta, possuidora da 

9. - um tUreito 1>re"'·io pr-eexl"- plenitu<le do poder. · 
Recentes infotmaçôes fornecidas 

pelo Governo Polonês de Londres 
nos díi.o a conhecer a angustiosa si
tuação da Polonía ocupada pelas hor
·das bolchevistas. 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. te-nte, por ex. o do pae ou do se- .Quan<lo a pO!:!Se da autoridade 
nhor- na formaGão anaHtlca <le está. vin<~ula<la a cletenninadas 

Repetem-se nesse desditoso país, 
não em um ·c,ampo de' concentração 
apenas, mas em toda a parte, os 
'horrores perpetrados pelos 1iazistas 
em Bushenwald. 

Tais coisas devem ser conhecidas 
do nosso povo, vitima da mais es
candalosa propaganda comunista que 
nunca se viu neste país. 

De ambos os lados da "Linha Cur
zon" têm-se efetuado numerosas pri
sôeS e n~o raro prisões em massa, 
e isso quandQ o ditador. ,•ermelho 
cinicamente aasina um tratado de 
amizade e: assistencia russo-polonês. 

A policia bolchevista se insurge 1 
particularmente contra os heroicos 
membros do Exercito Subterraneo j 
que durante cinco anos lutaram cotl· 
tra os invasores nazistas -e em 1944 
defenderam bravamente Varsovi:i. 
Estão sendo presos os element.os de 
maior. representação no país que se 
recusam .a fazer. uma declaração de 
incondicional apoio ao Cómité de Lll
blin coniposto de comunistas que re
negaram a patria e se puseram a 

-serviço de um prepotente governo 
estrangeiro. Em princípios de janei
ro foui\1 presos em Lwow seis mil 
ilustres cidadaos, erifre os quais vín
te professores da Politecnica· e da 
Universidade e numerosos sacerdo
tes. 

No Departamento e na .cidade de 
Cracovi,a a~ pi·isões n~Q tê~n . nu,me
t·o. As primeiras vithriâs são. oS rnem
bros,do Exercito Subterraneo. Até 
agQra,. c;ijraÍll. nas garras dos comu
nistas quarenta i11il soldados e ofi
ciais, bem como inumeros homens e 1 

mulheres, suspeitos de se terem agre
gí\d,!f]i;/t;)lfoviWlinJp SuÍiterraneo du
rante a,,oeupa~o·-:<lemã. Um dos fa
tof;,J~ .. -~aior,~~~s:iiçi\o foi a prisão 
da. e.sp.osa do,,,.Pr1meiro Ministro do 

- Governo Polonês de Londres, senho
ra Arciszewski, que havia trabalha-

da ditadura sovietica foram estabe,
lccidos cornissarios especiais de pro
paganda politica. Não há tolerancia 
religiosa. Foram pl'esos inumeros sa
cerdotes, mormente os que fauiain 
parte do Movimento Subterraneo. 
Ninguem tem licença de possuir um 
rádio ou de ouvir emissoras da In
glaterra ou dos Estados Unidos. As 
noticia$, fabricadas péla agencia de 
propaganda, são publicadas por alto
falantes oficiais. Nenhum· jornal da 
oposição pode -circular. 

A situação material da população 
é desastrosa. Os viveres são inces

. santemente requisitados, o que tor
na o problema da alimentação mui
to mais doloroso do quen os piores 
dias da ocupação alemã. A Cruz' Ver
melha Polonesa, filiada á Cruz Ver
melha Internacional, foi dissolvida 
pelo Comité de Lublin e criam-se 
mil dificuldades á vinda de socor

-ros de países neutros, sobretudo da 
Suecia. , 

Torna-se cada vez mais intensa a 
propaganda contra os aliados. De 
fato, a Russia nunca se considerou 
aliada da Inglaterra e dos E,;stados 
Unidos. Entrou na guerra por se 
ver agredida e, graças principalmen
te aos auxílios que lhe ministraram 
os americanos (conti-a os quais hoje 
se insurgem), conseguiu levar suas 
armas vitoriosas até Berlim. 

O nídio de Lublin incita sem trc
gua 'os soldados poloneses que lu
tam ao lado dos aliados a faltar a 
seus dcvere_·s; acoimando-os de "lá-· 

li!aios da Inglaterra. imperialista" \e 
··qualificando os que -luta'ram no Exer
eito Subterraneo e "º lado dos in
gleses de "traidores e -espiões ittg1e• 
ses". 

Duranfc os comieios podcln:..se ve.r 
numerosas ins~rições contra a Jn .. 
glatorrà· ,e os Estados Unidos. No 
comicio , 111onstro .realizado ultima .. 
ment,i ·na·_ddade .. cle Ciei1stocowa lia
se esta i'nvectiv·a: "Abaixo a Ingla
ter1·a ! " 

A via principal de Varsovia. pas
sou a chamar-se Avenida Stalin. 

Na Polonia não há liberdade ne
nhuma, nem de palavra nem de ação. 

Todas as esperanças do povo es
tão voltadas para as potencias oci
dentais e para os Estados Unidos 
que não podem permitir se reprodu
zam em tqda a Europa · os horrores 
que se estão registrando na infeliz 
Polonia. 

Coisas desse gênero devem ser lar
gamente divulgadas em noss(! meio, 
fortemente trabalhado pela prOpa· 
ganda bolchevista. Saímos de uma 
guerra atroz e estamos na iminen
cia de iniciar outra não menos san. 
grenta. 

Está em ruínas o nazismo diabo
lico. Identico deve ser o fim do co-
1nunismo. 

Totalitarismo selvagem, não leva 
ele nenhuma vantagem ao nazismo. 
Ambos são fruto amargo do libera
lísmo -politico, da luta organizada 
contra os direitos intangíveis de 
Deus, luta ingloria em que se em
penhou por mais de um seculo a 
Eu_ropa 'infiel á sua mi.ssão. E', jus
to que agora esteja pagando o seu 
crime. Quem sé;rneia vento ·colhe -tem
pestades. O nazismo já fez seu ofi
cio. Agora se estende ameaçadora 
a hidra comunista. 

As nações cristãs serão forçadas 
a travar luta contra· esse figadal ini
migo de Deus e da humanidade. E' 
uma guerra santa que dignifica os 

· homens que ainda não perderam o 
senso moral.-

E ainda hã entre nós quem se 
abala.11ce a saudar a Russia como 

· <>'"Baluarte da Democracia"! 
E' ela o baluarte do totalitaris

mo setn peia, da ompressão das cons
ciencias, do desrespeito á pessoa hu
manà, da !:ita lueiferina contra Deus 
e suá Igrej.a. 

A hora sombriá que vivemos é 
gra ,·é, é solene: é a hora das· justas 
reivindicações de Deus,. 

umà. sociedade ·civil· que se desen- condiçôP-s, o pos8uidor, l"'mbora 
voJVe elo. patriarCado e da socierl.a.. seja un ico e a possua em sua to
<:]P. senhoril. sendo neste caso. os tali<larle fna :--ocie<larlê já consti
chefes naturais chamados por df!- tui<la l n:10· poderá mucl.ar C!'ssas 
ver natural a pÜr· ordem politico- r.nnrliçõ.-.~. pois não possui a pleni
social dentro. de seu proprio·teni- tu<le da posse (1:31, IV/Pag-. 208). 
torio; Se a !~ue1n ahitsa. con!C;tantemQn-

3. - o conl'len,-o na_ forn1a.<_;ão sin... tP- <1a autoridade merece re-rnoção, 
tetica da sociedade civil, quando <·omo c-a.stlgo. Todo aquele que tem 
sociédadea menores e menos com- o dh~t.ito de infligir o castig·o 1,0 ... 
plexas se unem. tt formar outra de em tal caso privar clil.. autorida-· 
tnais complt",ca como a Cidade, de aquc-le que abuse da mesma 
Provincia, Estado e a.. 1>fopria Na- ( 23:i, ll). 
~ão. Igualmente. quando, no rPgi- Portanto naquelas ~ociedac1es 
me eleitoral, se trata· da escolha em que a autoriclacl"e se acha re-
da Principe. particla entre tndiYirlnos ou Yarias 

e fações. sujeitas ·legalmente a al-
QuaI .será, pois O papel da Divin-1 g,un1 triJ11111nl .Nnpre-ino. e~te. pode, 

dade nesta entrega ou designação com. as forma.hàades l~ga1s. Julgar 
dó 1.1ossuidor aos direitos politicos?. os l1t!g-antes como se,;le que é da 
Tapa.relli o def)ne claramente as- Autor1dacle suprema (~OS). 

sim: "- Visto serem 1/, Divina Pro- • 
videncia subordinados todos os fa- Na rloutrina, pois, soclal-politi-
tos, Ela é por Isso mesmo causa e.a. de Taparelli não ha lugar pos
da posse da autorldarle como o é sivel para o absolutismo. r,; .se for 
da propria autoridaôe. Evidente- lentda á 1,ratica não produair:l. 
mente, po_rem, de maneira diver- nas naGÕes os l'egimes totalitarios 
s~: é causa necessnrto di, nutoridn- qu~ o critico do ºEstado"- eo1n ra
de por sua vropria natureza. pe1o zà.o õetPsta e nôs con1 eJe. 
contrario, ê ·causá .. vOlunÍar~a da I' Dizeinos· 'n1 ais Ta~arel1i foi 
pos8e delª, pela -livre di~poslção 1u11à vitiina do nb~oJuti"'n;o do seu 
con1 que.,..ord~p_a os a.contec1111entos ' tempo, con10 escrevíamos no Es
terre_nos (pag. 208 > · . boço bio-bibliografico. Por não 

i\~a.da pois de transmissão direta agradar ao àbsÔlutismo bourbonir
e imediata ou de investidura sa- um artigo de sua la".vra na Revist: 
grada ôo prlnclpe, m;,.s apenas Ch·f1tf1 cntoli<'n !oi que Tapsrelli, 
um~. casualidade efi.ciente e provi... seus eorreligionarios é sua revista 
dencial de Deus. que, atravês o frit.-:un expul~os da cidade e. de 
º?·ncur_flo complexo dás c.lrcunstan- todo 0 _ R~ino de 'Xápoles. 1;;ncon
c1as h1storlcas _e das aGÕes li~·r~s tra.ram g·uarida sotnente em Roma, 
doR homens, fa~, com qu~ a. 3:uton- j á ·som b_ra do ·vati'cano • .a ·ct.do ser
dade :!!e coloque en1 ~eten111nad~s l VLGo aindá hoje essa nevísta c:O1n
~essoas. que se apresentam mais bate desteinida as pelejas da cirn-
1doneas Que outras ao governo. eia e da f.é. Ainda. modernamt,nte 

Conl não · n1 enos adrniravel so .. tfm sido vitima. das forças totali .. 
e ta ria.~ ciue mais u·má vez ·11ie., e1n-

do na Cruz Vermelha Polonesa. Com i ==================================== 
ela foram detidas muitas senhoras l 

briedade e exatid.iio jurídica Ta- pa\Stelara.m a redação e os deJlósi
l'ªrelli procede, qua.ndo se 'trata., :os .. por não a.gT~dar ao Regilne 
de e~J)licar às leis :dessa r_orm:aqão-j í as_e_ist_as as energieas verdarles que 
da sociedade civil e das relações <lcfenderam. 
que devem vigorar entre a Protar- O l,ivro de Taparelll "r,;fLUIF..: 
quia (Poder central) e as Deutar• D'F;GLI ORDIXI RAPPRgSE:\'TA
quias (Poder·es Íocais) rlas socie- '.l'IVI", é um outro argumento em 
dade9 menores que entràm na fof'- favor· <lo noso asserto. Partindo 
ma.~ií.o daquela. Sempre cioso de tambem aqui do fato que presen
sa.l,ragua.rdar 6.S ·ctirêitos precieden ... 

1 

ciava:, obser'\,a que, universal-

que faziam parte da _mesma agre- ·1 R • d 
miacão. ~r.·aç~s á intervenção do go- e,na o 
verno britan1co, a esposa do P1:1· l .· 
meiro Ministro foi libertada, mas su- · ' do Imaculado Coração de Maria 

, jeita á obrigação de apresentar-se 
diariamente á policia -russa. No Dis-
trito de Bialystok, na parte ociden
tal da. "Lnha Curzon", for3:m pre
sos dois mH homens, ofieiais, _ sub-
oficiais e soldados do Exercito Sub
te1·1·aneo~ juntamente com suas re5-
Jlectivas familias. Os presídios de 
Bialystok e de Crodno estão abar
rotados dess~s infelizes combatentes 1 

cujo unieo criml! foi ter empunha
do armas para libe1'tar o país do 
jugo nazista. Frequentemente são fo. 
ternados em e>1mpos abertos, sem 
abrigo, fol'çados a dormir no chão 
e quase privados de alimentos. 

Em Lubatow, em um imenso cam
po de concentração, inte1·naram os 
1·uss9s1 cel'ca de 6 mil 'pessoas. l\!i~., 
lhares degses infelizes são todos os 
dias tl·a,isferidos para o interior da 
Russia e entretanto o campo nii.& 
se esvazia nem é menor o numero 
de presos, devido a uma ininterrup-
ta corrente de novas prisões. 

As ,•itimas do tenor russo são 
submetidas a um interrvgatorio cruel 
110 intento de lhes extorquirem es
clarecimentos sobre seus companhei
ros. Muitas vezes são os detidos es
Pancados barbaramente eom a l'ame 
f,npado, nas costas e na sola dôs 
pés, a fim de fornP.cerem informa. 
ções sobre o Exercito Suhterrnneo 
que lutou contra. os alemães. 

Desde que os exercitos soYieticos 
entraram na Polonia teYc inicio a 
deportação d,i população para a Rus
sia Asiatica, ·especialmente para a 
Siberia. Muito antes do encontro em 
Yalta afi.rmou abertamente a ím
prensa russa que até o dia 15 ele 
janeiro não restaria mais em Lwow · 
e seus arredores nenhum - polonês. 1 

Essas depol'tações afetam de modo i 
particular as populações da regíão i 
que fica a· leste da chamada "Linha i 

Curr.on". 1 
Em fevereiro do corrente ano par

tiram de Grodno 125 vagões reple
tos de poloneses, e do Disti-ito de 1 

Bialystok nada menos que 242 va· 
gões. 

Mais de cinco milhões de polone
ses que habitam essa região estão 
assim condenados a perecer nos en
regelados c'amp(?s da Siberia. Nun
ca viu o mundo tal deshuman idade! 11 
A esse nun1ero devem-se acrescentar 
dezenas de milhares de judéús ao, 1 

quais aguarda a mesma sorte. De J 

Wilno ch.egam todos os dias a Lu
blin comboios r,:pletos de infelizes 1 
que, com suas familias,- são remeti
dos para a Siberia. · 

Vivem ali em condições terríveis. 
Além disso decla1·ara111 o radio de 
)\foscou e o rádio de Lublin que os 
poloncses deportados para a Siberia 
não voltar,i.o mais á Pólonia, mas 
que, !!Ualificados como cidadãos so
vieticós, devem trabalhai• para sua 
nova patria! 

No' Cl:crcito formado pelo infame 
Comité de Lublin a maioria dos pos
tos de oficiais superiores são con
fiados aos russos e apenas os pos
tos de subordinados aos poloncscs 
que se declaram com1;1nistas, 

,N esmi e_xe_r~it9.~ PP.Z,t9:s ~ 1erl,'iço 

te111ente, existentes .por natureza ou mente. todas as constituições do 

Pe. José M. de A. Penalva, C. M. F. 
leg·itimamente adquiridos pela ali- seu tem1lo, alem de ser inimiga,r 
vidade humana. , da.. Jg·rcja Catolica, mantinham os 

Tom:ui.:lo o aspeL·to d(' vc-rdadei
ra cat:lst1·uf~ 1rn.ra. o infc>Tnal ini-1 
migo, as lfnguas crepitantes do 
incéndio cordin1at·íano apossa.ra1n
se. já de quase todo o Brasil ... 
l>e 105 diocesses em que está di .. 
vidida nossa Pa.tria aJ)enas 26 não 
fizera.rn ainda a sua consagraÇ'â0 
ao hnaculado Coraç_ão <le ~Iaria. j 
Dentre elas algumas estão a ponto 
de ía.zê-la, como a de São Paulo 
que se prepara para uma apote6-
ti,,:. consagração no dia 7 de se. 
tembro próximo. terceiro aniYersá
rio do incsquE~cf\·~I IX Congresso 
J~ucarístic_o :'\acional. 

O moYimento rla:,;: con-sagrações 
em nos~a Pátria desde que sé ou
viu a clarinada. do Vaticano deu o 
~eg-úinte resnltado: 

1fl4~ e 1~43: 35 DioccSes .. consa-1 
gradas. 

lD44: 44 Dioceses co.n.sag-ra.das. 

194,;'.'? ..• 

:'.\:ão cousPguiremos neste ano 
811hstituir Bste int.0rroga,nte pe-,lo 
nú mero 2 6 '?. . . F;11 t.ão tern1inada a 
primeira etapa da campanha das 
C'onsagraçües eneetarcn1os ·a ~e .. 
g;und;:i trabalhando de, um modo 
,,special pela consagração das Pa. 
t·óquias, farnflias, instituições etc. 

l:LTDIAS DIOCESES 
CONSAGRADAS 

nr,a,f:~r ÍPará). Depois de im. 
l)Onente procissão e deante de 
imensa tnassa de po,·o e do Rv1110. 
Cle1·0 consagrou.se oficialn1e1ite nO 
<lia 3 de setembro do ano passado. 
sendo Vigário Capitular da Ar. 
quidioccse ::\lons. Argc111iro Pan. .. 
1.oja, 

Já. no torn1at·-se ela familia en- 'poYo~· em constante agitação, pou .. 
GOL-\.S (Goi:ls). Consagrou.se 110 contra essa primeira sociedade, J <fo lpnge eia a1~arquia, "donr1~ deri

último. doining·o de- 0·útubro. fes- nas pessoas que a co1npõe, fatos- 1 va, .. a a brevidade de su;;i e·xisten
ta de Cristo Rei, Send.o precedida primitivos naturais Que nela esta- 1 eia Ora. tudo -isso, observa justa
de um trlduo ·preparatórío. 0 l>elecem o direit~ de cada um que i m,•nte Tapàrelli n!l.o· pode ser ·cau-

E P S A · 0 . , de\'em ser respeitados i,elo chefe.1 sarlo ela ordPm constitucional em 
I 

I 
xn~~- e 

1 
.... ~vmo. dn __ rÜi· r~c ispo j Igualmente a sociedade (:iv1l en- si mesma. pois lJue a histo1·ia e 

)oin .r anoe oines e tveira ex .. i f!Ontra nas familias elementos de a ·t?xpe1·ie,neia ensinam que ho!..1-
pediu bêHssiina Carta Cfrcular dei fato. que sê torna1n ta_mbet_n fato- ve a J.>o~sibilida.de do contrario. 
nrn.rca<lo fervor oord inia.riano. ! res jttJ"1dkos de exlgencia. racional Exemplo. 11a· na propria Consti-

ASSIS (São Paulo). Passadas as' e portatito de legitima rnsistencia tuiçiio dá Igreja, com a qual mui
festas de se11 jubileu episcopal o l contra qualquer i-ntfornis~ão indé- to <·on<li2 urn governo teinpc--rado, 
J?x1no. Sr. Bispo Do111 Antonio Jo-; bita do Esta.do nos reúessos sa- e para ~ qua.l não porle. existir 
se dos Santos, C. li!. consagrou sua· g·ra.dos do lar: um gove1·no plenamente absoluto, 
diocese ao Ill'.1acu1ado Coração de "- A sociedade menor unin<lo- de:-:ligado de todo poder sunerior 
.Maria no dia S de de~ern.bro do se corn outraR pa.ra formar a pro- qu_e o <"ontrole. kem a 1~:i da é 
a.no passado. A consagTação S'! tarquia .. não perde sua perfei.ção. contraria-á llberdade dos povos de 
realizou si1nu1tauea.l'll~nte ~a: ca .. l rhas a eleva a uma categoria ma1s_ que foi ~empre a defensora e a, 
tedra,l e em todas as paróquia-~ da alta. paladina.: Qual será pols a ~-ausa? 
diocese. Da.1 se segu~ <iue a Protarquia Tavarf'ili a encontra nun\~ fato 

.AH.ASSUAI* C\lina.s). A<..:Ollllla.- deve não somente conservar inta- moral p- univei·s~I. h:;to é nO espi-
nhado de ma.is de 10.000 romeiros to o ser ela tieutarquia ou socie~ i·l.fo <la inrle1)endencia qut-. tendo 

dadc~ menoreH: como tambe111 dei- ~ido a alma do 1>rote~tantismo, 
o Exmo. e Rvmo. Bispo diocesano, xar-lhes uma certa· autonomia /le t>enetrou por todas as fibrás da. 
l>otn .H'rei José ·de H.aas fez a con.. opera<:ã<1. descle que se c.ontenharn s<,c·leda de n1oderna, protestando. 
sae;ração no di'a lã -de ag·osto de de1ltro do finalismo es-tatal do por princípio, contra torta orcle1n 
1944 no Seininário de .Nossa Senho- bem co1nun,. ~.:m ultima analise. tradi<:ional, contra toda aut.orida ... 
ra da La1Ja ao:s pés da. milagrosa isto ainda é o bem proprio d~ de ~ to<"lo vinr:ulo social que a na .. 
imagein que ai -se ven~ra. 

CHATO ( Ceará). !,'oi consagra. 
da. na testa de Cristo Rei de tH3 

cada uma. para euja obtenção se turP.-za inspir~. 'f<J1n 1.1J capitulos 
uniram em sociedade". corn quase 100 l)aragrafos trata 

Com efeito. a formatão nacio- long·amente desses assuntos e co
(31 de outubro;' depois de numero- nal de um povo apresenta eJemen- rno cnn<·lusão assim escreve: ''O:::; 
síosin1as coinunhões, lloJ.·a.. Santa, 
concorrid{ssima procis~ão ein <.1ue 
toma.mm parte a.lli<s autoridades 
loc,ais e o Exmo. e Rv.mo. Snr. 
Bispo D01n _F'rancisco. de Assis Pi-
1·es e tleante de grande multidão 
({Ue vibrava e1n hinos á l\Iãe de 
Deus. 

t08 historiem,. geograficos -e etni- catolicos não são. nem podem ser 
cos que eonten1 titulos juridico:s em te~f>- contr:-:irios ás otirlens re
de t1·adiç:ão. leis e costun1es que pr1:1s;entativas 111:õderna..s. mas o 
pre<:e-deran1. a prQpria. Na.c:ão. Res- sãn t?. devern ser em relação ao 
peita-los é o dever do Protarca. espírito de libertinagem e de 
Dirigi-los para.. o bem comum é anarquia acilna descrito. 
um dever dos deutarcas e de todos Deem-se-lhes, pois. ordens re
o~ cidadãos. O protarca, por sua prr·senta.tiva:-1 cristãs, como as 
,·ez, agirá nos iTid~viduos parti(!u- no~$Uia a J:i;uropa. em seus sé

CAE'l'I'l'E' (J3at1ia). Depois de lares por meio dos deutarc:as·. g·uar- r·.11!0.s rle- Ft--, governos ti::i:rnp<>J'ado~ 
uma se1nana ern q~e o Ex1110. e ,la.n.clo .i. ierarquia de or<l<'m ·e su· de f11to e não apena~ de pala \Tas; 
Rv1no. Snr. Bispo Diocesano, Dom \)Ol'f)i nação. p nã(I r.r>nRti t uic:ô<>S m'"'nt i ro~;1 s A 
Jnvêncio Brito llreparou tlessoal- 'ran1bem a forma de g()verno f•sc·ra \'iz,1dora~. ê Pnl::ío o!-1: c·atoli
inente o povo. con:sagrou .. _se esta obede,;;erá a esse criterio histori- i'•o:-: s~rã.o o~ prime-iro~ ~ ~;tudar El:S 
diocese no dia & de dezeinbro do co-natura.l. Ségundo Taparelli. novas Jihe-rdadc.:-s.. 
ano passado. ''não depende" ela do arbitrio rlos e 

A::IIARGOSA (Bahia). Co,nsa .. ·sudltos. mas é determinada 11elus r nós-: que forno::; clrnni.c-idr,s ºos 
·tatos e peta justiça•*. funa.rnhulns rla Cruz" como se a grou.a o querido Pastor Dio~êsano 

Dom l.<'lorêncio Vieira no . dia ·14 
de agosto de !DH. No -mesmo dia 
foram consagradas tõdas as parõ. 
quias da diocese. 

LABREA (Pará). 1•'01 co11sagra. 
da a 8 de desembro- de 19H. 0ons. 
tituiu esta cons;tgração o !lrime!ro 
ato públioo e oficial depol da to
mada de posse do novo Prc•lado, 
Monsenhor -Ii'rei Jo~é Alvares. 
Monselhor é devotrssimo do Cora. 
(ião de Ma.ria. Leva .. o no escudo. 
no anel. e antes de ser elevado a 
Administrador Apostólico· da Pre. 
lal<ia, realizara as consag-raç;:ões de 
uma povoação e de uma arquicon. 
frarià. 

ARAGUAIA (Mato GrossoJ. Es. 
ta Prelazia dirigida por Dom ,José 
S<dva, Bispo dê ;\Ietré !oi eonsa.. 
grada. a. 8 de dezeJ;ib1·~-l'll> l!;n.9 pas. 
sado, -··· · - .... 

A ôua.s formas ·principais reduz '~rir- rlt~ C1·1sto fos:::e 11 nm corda. 
as demais: ou governo de muitos. ha,nha rltistina<la a _rt(~rolta<·í;-H, mais 
r,oliarquia. <republJca) ou de Lnn ou nH .. no!'l perigósas. ao Jéo das 
S(• {monar(fuia). fD.m nenhum ca.so ~ornpt">1 Je(fes políticas rlt~ .,.pte S€tn
o governo poderá ser absoluto. O pr,~ -f'~t,,,,·e alheia 3 f~Tf'.Í:-t. nós 
Conselho de ministro na tllonar .·q11,~c·.rt"vPmos ,plennmen1e a:~ dou .. 
quía ou uma. aonstituJçã.o lügitim.=i , rrin..-l::- df' T'H.pa.rf'lli. Hoj<> e0n10 
na. poliarquia serão os princ_it)iof onre111. el,1 ~ 0r,ortun1s:--1rnà. por
mo.detRd()r~s de quem. governa· (Jue in:sr1í1·a.<1a na dúut rina de Crls
Um. or~·nnfll!mo 1,oliflco ê exigido tO.! Xr, lti~tt>munhn de Pio Xll, fÔi 
afim de trans1níth··se a autoridH.dr ~s1.a dnutrin~ que, "dur~nte sécn
até os ultimos aos súditos e l)er ro~. rlPn c-01?:-:.ã("\ 4 1~11rnp:-t. ~ qual 
mitir a estes ile razer chegar_ atf· ,•d11r•ada. __ e1101:i:ecida e <.~iYilizada 
os supremos chefes ·-suas legitima}- o~l.a ( ~r11'%.. cheg:a ra a t AI grau de 
::tKpirações e recla1nacões. dentro orog-rP~Rn civil que P"<it" (·ivilizar 
~n. lêi constitucional. outros povo~ e· outro:;; ('o 11 tinen-

Prover duma sociedade de orga- tes". 1Summi Pontl-ficatusl. 
nisruo diz Taparelll não é outra O nosso Brasil, f!uminado por 
cousa que declarar por lei constl- ess€ r'rur.eiro ahençoac'lo. inspira11-
tucional o que a justi,;:a e a conve- ~o->e nessa doutrina que lhe· for
nit"ncfa prescrevem. Rcerea da j011 a nac.inn::i lirla<'lê. mai~ nma 
no.sse <la'. autoridade a 8er ifistri \'P-z (·antflr;j ,·itnri.:-l flof:':: tn1mig·o~ 

buida ãquele;s aos Quais compete· 1 que tentam levá-lo á ruina. Ju 
(l;31). hoc sing·o vinces. 



-i- tEGIONARIO -=----=-------------------------------------------------------•,•=--------, 
DADOS HISTORICOS SOBRE A · CIDADE DE BERLIM HOMENAGEM A DOIS ilU~'f RES 

Berlim é, juntamente com PariS, 
a maior cidade do Continente Euro-

qu!tetura modernu, como o eram as 
avenidas Unter den Linden, Kaiser 
Allee, a praça Alexander Plat~, o 

peu, quer pela sua população, que l'iergarten, o Gruene Wald, o Aero
atlnge a 5.000.J00 de habitantes, porto de Tempelhof, a Opera, o ce
quer pela sua 1mportancia politica lebre Brandenburge~ Tor, o gigan
c desenvolvimento. · tesco Sta.dium, onde foram reallzadas 

Sua posição geografica e estrate- as olimpia.das de 36 etc. 
gica tornaram-nn. a capital da pro- como, porem, o gosto e.rtlstico, o 
vincla de Brax.denburgo, onde fica senso do belo e a capacidade cria· 
:situada, depois da Prussia e final· dora dos homens ,êm decaido. con
mente da Alemanha moderna. slderavelmente nestes dois ultimos 

E' uma cidade relativamente mo- seculos, fazendo com que os monu
dern.a., se bem que sua fundação da- mentos <l obras de arte, construidas 
te do começo do sec. XIII, e isso e reformadas hoje em dia sejam 
-em virtude de seu desenvolvimento muito inferiores ts edificadas anti
ter eBtado ligado mtlmamente ao da gamente. assim a cidade de Berlim 
:Prussia, o qual só se deu com o es- uão pode se comparar. nem de 
iacelarncnte e.o Sacrc Impe1io no longe, âs cidades de Paris, Londres, 
começo do seculo passado. Budapest, Viena, Co1on!a, etc. 

iul constantes reformas, embele- Sua destruição. r.nrtanto, se bem 
,amentos e cuidados dispensa.dos pe· que deva ser lamentada <basta d1· 
:l'lS Hohenzollem, tornaram-na uma zer que ~ uma cidade europeia), o 
cidade urbanisticamente das mais deve ser n1uitc menos que as des
Ptrfe!tas e pessuidma das mais be-1 truições sofridas por Londres, ou 
las avenidas. oarques f' obras de ar- Roterdam, por exemplo. 

AS PRIMEIRAS CERIMONIAS NA NOVA 

Berlim tornou-se uma cidade for
tificada em 1658, quando sun. popu
lação foi reduzida ele 14.000 a ~ .500 

LEIA!! . -- CORDIMARIANOS 
habitantes na Guerra dos Trinta • 1 d d 
Ani:· r~:~1:s~~~~ F:~~c~ºg:'u: .<<N vos Esp en ores e Fa~ t·1 ma>> ru!'~.:~:u~d~pc::ce~:1~: ~;, f~=:i~zo!~ i ~:~:~ha~~~ ~~rni~os. m~::1.on;:;:;.: 
lherme e Fr!óderico ll, Imprimiram o . . · . . . se uma sessáo solene, promovida por bispo de Porto Alegre e Bispo de San .. 
wn grande impulso no desenvolvi- um grupo de amigos dos RR. PP.· .ta Maria, no Rio Gr:'nde d_o _Sul;_ pos• 
mento lndusti-ial de Berllm, toman· Anastacio Vasques e Mariano Frias, C .. teriormente os Superiores ~istmguiram• 
do-a um dos principais centros in.· M. F. e mais particularmente pelos i no com o cargo de Supenor de Por~ 
dustriais germanicost posição esta que --0~~~-,~._,114 .. " 1,_,.-....-.......etalMl ... u ... o ... o-...c,~ • 0 --i:.....0••0 ...,"'---?-()~o-.1

,,.;;o,.. funcio~arios e empregsdos 'da Editora I Alegre em dois trienios sucessivos. Mais 
até o inicio dos bombardeios aliados "Ave Maria'' Ltda. tarde foi destacado para o posto da 
a:~da conservava. Essa festa vinha completar uma sé- Conselheiro Provincial e Diretor da po-

Em 1806 Berlim sofreu a primei• Apa_r;ço-es Revelaço-es • Mi. Iagres rie de manifestações anteriores, Missa pular revista Ave-M:aria. Ne8'1e ~i~ter, 
ra. de suas ocupaÇÕúB, quando Nar i • : solene, Te Deum, etc., promovidos por como Redator e Diretor das Oft~nas 
poleão invadiu e ocupou a Prussia. motivo do jubileu •acerdotal dos dois Gráficas, que os Padr,,s Claretianos 
contava então mais de 150.000 ha- distintos membros da Congregação Cor-

1 
mantêm nesta Capital, o Padre Vas• 

bitantes. p Valentim A C M F dimariana. I ques desdobrou esforço, ingentes, COO• 
Con<ruistada sua lnaependencia em por . e. rmaS, • • • o vasto salão da rua Imaculada Con-

1 
oeguindo manter a g;ande al:"ra aq_ue• 

1810, a capital prussiana começou a ceição se encontrava repleto, não &Ó l le modelar estabelecnn?~to tipo.~a~,c~, 
se enriquecer com museus, universi- * * * pelo comparecimento de vario, Saeer-; com oportunas e proftc1entes 1mciati• 
dades e academias militares. Fica- dotes, como de familias e de elemen- ; vas. . . 
ram celebres desde então as para- tos de representação do laícato cato- O Revmo. Padre Manano Fnas na•• 
das ,e manobras io nascente exerci- U VO} de pe t d 500 pa'ginaS prOfUSamenfe ilUSfradO lico. ceu em Medinacelli (Espanha), no dia 
to prussiano fü> campo de Tempe- ffi Ume r O e . • Depois de algumas breves e expres- 7 de outubro de 1894,. sendo _elevado 
lhof, ~ombrlo prenuncio do poderio Ü fiVrO mais recente e mais COmpJetO SÔbre QS maravithOSOS sivas palavras de abertura do Revmo. á dignidade do sacerdocio no dia 2 de 
e magnitude do hr.d!emo exercito Pe. Raymundo Pujo!, Provincial da; maio de 1920. As atividades do Pe. 
nazista. e empolgantes sucessos de Fátima. Congregação, fez uso da palavra º Dr. 1 Mariano Frias .exercitaram-se no es• 

Regozijamo-nos em ver que, por Plinio Corrêa de Oliveira, que expn-
1 

con?ido e ben~me'.ito munu_s _da edu-
fim, o regime -nazista rui na antiga miu em nome de todos os presentes, • caçao dos semmar1stas b1asile1ros que 
capital germanica, que era a Roma A' venda nas boas Livrarias Preço Cr$ ·15,00 o alto apreço ~m que é tida, entre nó,, 1 em diversas cidades se for":am para '." 
do protestantismo germanlco. O não só 8 obra cordimariana, como a I ministério sacerdotal c!aretiano. Pn• 
Principal responsavel pelo que su- ação dos dois Sacerdotes homenagea-' meiro, em liiuarulhos distinguiu-se c~-

CATEO RAL DE GUAXUPE
,. ~~1!u ;u!~~1

~ri~n~o;!ºPa~as:~ei ~~s c~~h:~::s~!:~ ~~::;;r~~t/ e~~~~~ ~:ua~tilts ~!:~~ie;:~i~~~=:~. -~~!; 
Alemanha toda as agruras do dia '----------------~---------------------------------· ra "Ave Maria" e outro na direção tarde foi transferido para o Semmar10 

• dep~~=· ao Céu que rale quanto an-1 r .. 1 ') 'ti 1 !!'"') '.) r ') 'lDIJ~il '~'il '~1~, o 1i:, ~:~ ::::;:.ª;!~ r!~v;:;:;ã:r~~o~ª;: ~~ar~ti~:
0

R~~ ~~:~~b!n~efi~:~::,::;0·~ 
Devera realizar-se no dia 10 do Revina. falará ao Evangelho, presi-1 tes sobre o mundo a aurora da paz ' • 1 • _ \ ~ \ . \ _...... \ . 1 1\ - 1 ,- 1, \ . 1 se têm tornado credores do respeito e ,

1 
ao mesmo tempo os cargos . de Reitor . 

corrente mês, qninta-feira da As- dindo logo após a procissão· do San- . cristã, forte, justa e mod.·erada, que 

1 

"- .. .,,_, ....,,, -- -li • · .. 1 da amizade de todos. Terminou s. S., e Diretor daquele educandano. 
cenção do Senhor, a primeira sole- tissimo Sacrmnento, A' tarde, en-, táo ardentemente deseja o Sumo p Valentim A de Maria, e. M. F. por manifestar aos. RR. ~P. Anasta-i Encont_rava-se e.m Rio_ Claro quan~o 
nidade religiosa na cripta da Cat~- cerrando o mês de Maria, sairá da Pontlfice. • • , cio Vasques e Manano Fr.ias O dese-. os Superiores Maiores da Congregaça: 
dral de Guaxupé, que se acha con- Igreja do Rosario para a Catedral.================= 1 _ A VOZ DO PAPA E O M:C.S ,----------------, c;os de amizade se teçam, que acalmem, jo dos presentes, de .que vivam longo• 

1 
Claretlana o ~ora:." procurar_ p~ra en 

cluida. Constará de uma missa so- a procissão de Nossa Senhora, fina-
1 

: CONSAGRADO A' RAINHA DO O coração dos homens e volte ao Uni-: anos entre nós, para gloria da Reli-; tregar-lhe a direçao da Provmc,a Bra-
lene, ãs 10 horas, oficiando S. lsxcin. lizando com a bela cerimonia da o J - d f ,1 f 1 · ctU: "O Pai Comum da Cristanda· A voz do augusto Ponti- verso a tranquilidade de uma ordt:m gtao, e de que sua obra se multipli-.'. sileira, desempen~ando esse elevado 
Revina. o Sr. Bispo Diocesano, lJ, Coroação, no mesmo local :la missa- apao erro auo a vez se: de, o Papa Pio XÚ, gloriosamente rei- fice da paz _ Q novo baseada na justiça." (Do APELO MA-. que em s:,guida, Através de var!as ~o- cargo durante seis anos, fu ndªndº:"~ 

Hugo ~ressane de _Araujo. 1 Para esse ato estão sendo con,·i- • i nante, mais uma vez fez ouvir sua voz RIANO A' PAZ de Sua Santidade, vas geraçoes de Sacerdotes cord1mana- nesse espaço de te':'Pº. a Casa 1e Gota 
• No dia 31 de Ma10, Cox-po de Deus, . . - volte para a Cristandade I nestas proximidades do mês de Maio; apelo mariano de Sua Pio XII em Abril de 1941). nos. nia e novo Semmano darettano de 
as 10 h~ras, haverá solene missa so- dadas as Autoridades, Assoc1açocs e consagrado á Rainha do Céu. Inter• Santidade Pio XII a 13 - AS PRECES DOS PEQUE- 1 Em seguida, falou o Sr. Jut!o Ro- Esteio (~. G. do Sul). O Padre Ma-
bre o piso da Catedral- . S. E,i:cia- povo. prete fiel da dôr que ha tempos vem , . ·. drigues que historiou a fec:mdA atva· riano Frias ocupa atualmente O cargo 

NC - Na · ·- do Rcvmo. Pc. oprimindo a pobre humanidade, cons- todos OS fiéis do ·Orbe NINOS: "Qu_e _os peq~enmos implo- ção do
0 

Revmo. Sr. Pe. Anastacio Vas- · de Superior local da Casa dos Padres 
==================================== op1mao t '}" , d rem da amanttssima Mae de Deu, o . . G d d S 1 d Co ão de Maria · ,James Ryan Hughes, M.M. editor do cio da insuficiencia dos recursos huma- ca O 1co, ao ensejo O conforto celeste para todos aqueles que. ques no Rio r':n e o u, e, "";. 0 raç · _ • 

PARO U A 
.., o 1 "Catholíc Herald" no Hat.·aii, e du- i nos, convida o Santo Padre os povos Mês de Maio estão· sofrendo e particularmente para no~e da delegaçao gaucha que aq~, i _ Ao ensejo da cele_braçao dos Jubi-

.' O I ao IMACUL.Aoo CORACA I rante muitos anos missionário no Ja- 1 do orbe católico a elevarem frequentes os refugiados, exilados e prisioneiros, e. veio ofertar a S: R~vma. um b';hsst- teus dos PP. Anastac10 Vasques e Ma• 
pão, é possivel que o Jap~o, dep-0is i preces ao Pai da luz e da misericor- ,_ ______________ _, para os feridos nos hospitais. i ';'º paramento l~tu~g1co, e associar-se riano f;ias, o Ex'."º· e Revmo. Sr. 
da derrota, se volte para a Cris- : dià, o unko poder capaz de pôr fim ; as homenagens Jubilares, íorn;iulo vo• Arcebispo ,Metropol!tano pede ao Rev• 
tandade. a tantas ruinas e incomensuravel mor.. todas_ os dias reunam•se aos pés da Que os pequeninos peçam, ~01n a tos para que vivesse uad rnultos mo. Clero e lieis ar.ações e prece-e pe .. 

O E M A R I A 
. o E s A N T o s Sendo os japoneses un1 poYo de . tidnio. Com palavras patemais con· Mãe do Céu; 9-e joelhos e com as mãos perseverança das suas inocentes vozes', annos" 0 ilustre homenageado, auguran .. las intenções dtts dignos Sacerdotes {i .. 

extremos, diz o Revmo. Pe. Hughes, : vida a todos - em particular as crian- suplicantes, ofereçam oraçõ«is e flores, que a duração desse angustil,so 1nfor- do, ao mesmo tempo, um grande de- . lhos do Coração q.e Maria, que vêem 
dois são os cu1·sos provaveis que lhes , ças inocentes - não só a imploraren;i elas que são as flores do j~rdim mís- tuni_o sej_a breve a fim ,de 1ue, tendo s':nvol_vimento para a Congregação Cor- i passar tão jubilosa data. 
restam depois da guerra: ou o com•: ao Divino Salvador e á Sua Santa Mãe t'ico da Igreja." (Do APELO MARIA- sofrido, JU&tamente, pelos nossos peca-, dimariana. • _ 1 De ordem de S. Exc.;a. Revma. 
pleto isolamento, como aconteceu de- . para que os povos sejam libertados da NO PONTIFICIO de Abril de 1940). dos, possamos, no !":''• ser consolados I O orador pos em relevo a fundaça_o : São Paulo, 30 de abril de 1945. 

Encerra-se amanhã a Semana Eucarística comemo=. 
rativa do jubileu da chegada ao Brasil dos Missio= 1 

nários do Coração de Maria e da Ordenação 

réa, ba trezentos e cinquenta anos, . exorta a renovarem os costumes publi- ALMAS PURAS E INOCENTES· que, portanto, brevemente voltem á j naristas cordimarianos pobre,, intitula-. (a.) Conego Ro~ue V1~giano, ICl'l• 
pois da malograda conquista da Co- ; dôr e da longa angustia, mas tambem 9 0 PODER SUPLICANTE DAS I pelo conforto da d1vma graça e para de duas bolsas de estudos para sem>·\ . v· 
ou a marcha para uma vida cristã, · cos e privados, erguend. o-st:. assim :mli- . . ·. terra os resplendentes raios da paz du- das respectivamente Pe, Anastncio Chanceler do Arcebispado. 

us1m temos grande confiança nas ora- f · : ' · ' · depois que a vitória aliada tenha ar- dos alicerces para a paz real e since- _ 'd . . ,1A . · radoura, que se con armem com os tn- 1 Vasques e Pe. Manano Frias, e cons-
. d . d l d d çoes as cnanças CUJOS nJos vem . 1 . d . t' d . . . . _ ruma o o nuto o mpera or o ra." ( Do MANDAMENTO dos Exmos. · f d p . 1 ,. • v10 avets pnnc1p1os a JUS iça e a ca- tttutdas para mcentivar as vocaçoes cor-

h . . sempre a ace o a, ce este , cuJos 'd d - h d d'. ' . , · · s mto1smo. e Revmos. Srs Arcebispo e Bispos da bl . . . . ri a e, nao conten a germens e IS· d1marlanas. Foi uma dehcada e ex· · 
f h d sem antes respiram 1nocencta e cuJos -d. - · . . . . . , l 41 A reação da porta ec a a con- Provinda Eclesiastica de São Paulo, de lh. b 'Ih fl I d cor ta e rancor, nen1 reuna em s1 cau- press1va 1nic1attva de amigos., que se-

1 
. d 1 , o os r1 antes ro etem a go a luz f 1 . . denaria 80 nulhões e a mas ao mais. 22 de Abril de 1945). , d C' S b f . sas da ,luerras uturas, mas q4e pe a na deseJavel se adotasse em todas as 

Dados históricos sobre 
Constifuigão polonesa 

de maio de 1791 

a 
do Revmo. Vigário espantoso raquitismo espiritual e íi-1 · ~ . eu. ª emos, ~om e eito, que _0 efetividade da união harmoniosa, fra- circunstancias analogas. i 

sico; é obrigação das nações do 'mun- 2, -. NÃO B_ ASTA_ ORAR:_ "Ao J:?tvmo Redentor ded2ca•lbes_ a~or ~a.- tema das nações, todas maichem jun- Por fim fez uso da alavra o Rev-' 
- d M bcular e que Sua Mae SantJssima con- · d d d --· ' . p ' 

~omemorando o :'.Jó.o aniversario da 
chegada ao Brasil dos RR. Missiona. 
rios Filhos do Imaculado Coração de 
Maria e o jubileu da ordenação sacer
dotal do Revmo. Pe. Vitor Artabe, C. 
M.F . ., Vigario da Paroquia, vêm se 
realizando na Matriz do Imaculado Cc,. 

ração de Maria, da cidade de Santos, 
uma feativa Semana Eucarlstica. 

E' o seguinte o programa que vem 
sendo observado: 

PRATICAS PARA AS CRIANÇAS 
Dia 2? de abril (sexta-feira), ás 5 

horas da tarde, houve concentração d~ 
todas as crianças da Paroquia, na Ma, 
triz do Cornção de Maria, a fim d• 
;mplorar as benção« de Deus e a pro,. 
teção de Marie Santissima em favo! 
da Semana Eucarística. 

Dia 28 - Pratica ás 9 horas da 
manhã e áa 5 ho.r"" da tarde. 

Dia 29 - Missa, pratica ás 8 ho
ras da manhã, ás 2 horas da tarde 
visita ao Santíssimo, em seguida pro
cissão com a imagem do Menino Je
sus até a Capela de São Benedito. -
Ap6s a Missa das 10 horas, solene 
procissão do Santissimo - A· noite, 
b011ção. 

Dia 30 - Pratica ás 9 horas da 
manhã e ás 5 horas da tarde. 

Dia 1.o de maio, ás 7,30 horas hou
ve Missa e Comunhão geral das crian, 
ças, seguida de Renovaçã_o das pro
messa& do Batismo. 
CONFERENCIAS PARA SENHORAS 

. E MOÇAS 
Dia 30 de abril - A's 7,30 da 

noite, houve terço, conferência e ben
ção do Santissitno. 

Dia l.o de maio - A's 7,30 da 
noit<>, terço, conferencia e benção com 
o Santissimo. 

Dia 2 de maio - A's 7,30 da noi• 
· te, terço, conferencia e benção •coni 
o Santissímo. 

Dia 3 de maio - A's 6,30 da =· 
nhã, Missa e Comunhão Geral, de Pas· 
coa, para todao as Senhoras e Moças 
catoHcas da Paroquia. Seguiu-se a Ben
ção Papal e encerram<!nto. 
CONFERENCIAS PARA HOMENS E 

MOÇOS 
Dias 3, 4 e 5 de maio - A's 8 

horas da noite, houve Conferencia e 
Benção. No dia 5 houve Missa de Co
munhão Geral, exclusivamente para ho-
mens e moços. 

Hoje, dia 6 de maio, haverá Missa 
e Comunhão ás 6, 7 e 8 horas. 

A,s 10 hora15 1 !Ob a regencia do 
Maestro Manoel Gonçalve~. solene Mis
•a Cantada, em ação d<> graças. "º!Jle- 1 
morando o 50.o aniversario da chega, 
da dos Padres do Coração de Maria 
no Brasil e as bodas de pTata sac-er~ 
dotai& do Revmo. Padre Vitor Arta 
be, Ç. M. F., Vigario da Paroquia. 

A's 4 horas da tarde - Solene pro
cissão eucaristica que saindo da Ma
triz, percorrerá as rttas de costur;ne 
que estarão ornamentadas. · 

Esta procissão de encerramento, que 
contnrá com a honrosa presença do Bis
po Diocesano, D. Idilio José Soares e 
de diversos Sacerdotes e representaçõeo 
de outras, Paroquias da cidade, os Gi
nasios, os Colegios e Grupos Escola
res, será uma grandiosa apoteose R 

Jesus Sacramentado. Ao recolher n 
procissão, palavrati de agradecimento 
pelo Revmo. Sr. Vigario, "Te Deum'' 
a Benção com o Santissimo Sacra· 
mento. 

Dia 7 de maio - A's 7,30 da roa 
nhã haverá Solene Missa de Requietn 

do evitar semelhante desastre. Na · aproximar-se, pois, O mes e aio, con- b tas, a1u at1 o-se to os os povos uns aos mo. Sr. Pe. Anastacso Vasques que, em 
pelos PP. e Irmãos e Estud~tes do : segunda possibilidade descansa a es- sagrado especialmonte á Virgem Mãe sagr~-lhes amor de ternura_ e enevo- outros, para que todos possan, goza.e os nome do Revmo. Sr. Pe. Mariano ,

1 
C • d M ri f J 'd t p d d d d D d · lenc1a• sabemos que as oraçoes. das ai- · . · . . oraçao e a a, a ec1 os nes a ro-, perança e uma paz ura oura no . e eus, eseJamos, como nos anos - • h . · C' d frutos de seus trabalhos na /zberdade Fnas e no seu propno, agradeceu pro-
vinda bn~sileira, durante os 50 anos Pacífico". j passados, convidar a todos - em par- mas pur~s ~ cga.~ ate o eu, esar- tranquila que os acompanhe e conduza, fundamente comovido, as ho1nenélgens I Um leitor catolico polonês pede~nos 
de sua existencia. i Recorda o Revmo. Pe. Hughes que, ticular as crianças inocentes - a im- ":ªm ª JUSbÇa dtvma e alcançam para com esperança e coniiança, ao /on,lo de que eram alvo. Depois de exter- divulguemos os seguintes dado~ histori

A's 7 horas da noite, trasladação da· desde 1524, em que conheceram o , piorar ao Divino. Salvador para que os si e pa~a os· outros as graças celeSt es. das estradas ds sua peregrinação terre' nar O quanto eram sensíveis a tantas cos, a proposito da da'.a nacional da 
imagem do Coração de Maria, desta cristianismo pela primeira vez, mi- povos, desmantelad.os . pelas divergen· q_ue haia e~tre elas uma santa_ emul~- na para a Patria celeste." (Do APELO manifestações de apreço que aqui re- Polonia, celebrada no dia 3 p. p.; 
Matriz ao bairro do Marapé, onde se-1 lhares de japoneses convertidos de- , das, lutas e por toda especie de des- 1 çao; que nao cessem, nas suphcas rei- MARIANO PONTIFIClO de 1941). cebiam, 0 Revmo. Pe. Anastacio Vas- !. No fim do seculo XVIII a Po• 
rá iniciada a Santa Missão. ram a vida pela sua fé. 1 graças, sejam ao menos libertados da! teradas, de ~pressar O cumpnmento de 14 _ SUB TUTELA MATRIS: ques terminou por, depositar todas as lonia foi muito enfraquedda. As_ po-

dôr e da longa angustia... Mas, i'á Nossos deseJos, lembrando-se da pro- "C f t · · C - R p 0 . S on essamos pr~zen e1r~ e .s1?~eramen- q0menagens aos pés da ongregaçao, tendas vizinhas - u~s1a~ , russ1~ 
que todos os pecados que temos per-· messa de Nosso enbor: "Pedi e rece- te: que o Nosso Sacerdocto, 1n1c1ado sob Cordimariana, ali presente na pessoa Austria efetuaram _a pnmeJra partilha 

\ petrado; ~os afastam Dele e nos lan- bereis; #buscai e ·acl1areis, batei e abrir- o_s auspicio:s da Mãe de Deus, dela ob-; de seu digno Provincial, e á qual os, de seu territorio, já ein 1772. 
1 çam á ruína, não é suficiente orar fre- se-vos-a." ( Do APELO MARIANO teve todo o exito. Com efeito, se al- ! dois homenageados queriam consagrar- 2. Os patriotas po!oneses resolve• 
quentemente." (Do NOVO APELO PONTIFICIO de Abril de 1940). guma coisa de bom, de. reto e aprovei-: se inteiramente até O ultimo momento ram salvar o Estado por meio de re• 
MARIANO de Sua Santidade Pio XII, 10 -- REITERANDO O APELO: .tavel á Fé Católica fizemos no já lon-' de sua vida. j formas constitucionais. OS ESTUDOS DE UM JESUITA 
em 18 de Abril de 1945) · "Muito embora tenhamos plena con- g_o curso ?e Nossa, vida, devemo• glo- 1 Uma calorosa sal vii de palmas s•· i 3, _f,'01 apresentado á Camara . d"'.s 

3 _ URGE A RENO V AÇÃO DOS fiar.<;a nos fieis e, especialmente nas nar-nos nao em Nos, mas om Deus e guiu-se ás eloquentes e expressivas pa- Deputados O projeto da nova constitui-

1 nteressante 
tolico" 

artigo do "Digesto 
de Buenos Aires 

COSTUMES PU)3LICOS E PRIVA- crianças que tão zelosamente atende- em Nossa Senhora. . . Colocados sob lavras de s. Revma. i ção. Após ter consultado o projeto a 
Ca• · DOS: "Não bàsta acudir aos altares ram ao nosso apelo do_ a110 passado, to· a proteção e tutela de Maria, invoca- Em seguida, realizou-se O seguinte: ~amara dos Deputados votou-o unani• 

davia é No.•. so des.ejo que se juntem mos a M =-e dulcissima nos casos de 1 · 
1 

da Santa Virgem, ofertar flores e im- º . . programa: · ; meme11te. 
, plorer, E' necessario, . tambem," reno- nóvamente diante do altár da Sentissi- duvi'd.as e ansiedades em que Nos temos Pela "Escola Teatral da Cnião dos 1· 4. A nova Constituição foi procl.a.• 

1 
ma Virgein, Mãe de· Deus, durante ó t d t t p d 'Kla b d' - · d' 3 d · o var os costumes r ·blicos e privados, a enco.n ~a o an as veze_s; e. on o n- ex-Alunos Salesianos", so a ireiªº! tnada solenemente no t~- . ~ mat 

O Jesuíta corneçà sua vida na 
Ordem como noviço, para subme. 
ter-ao durante dois anos e uma 
disciplina espiritua.l absorvente. 
No noviciado, não ocupam sua 
n1en te outros estudos que o de si 
1nesmo e de sua aptidão para a 
carreira ecleslil.Stlca na comunida. 
de que elegeu. Finalizado este m·t
meiro perlodo de provas, se é ad. 
mltido na Ordem, o noviço ra,., 
seus votos simples ele pobreza, cas. 
tida.de e· obediencia. 

Depois disto, o noviço ingressa 
no "juniorato". Nêle, durar.te dois 
a.no:; emprega seu tempo em con. 
solidar e aumentar seus conheci. 
mentos humanlst!cos, e em estu. 
dar retórica. e estética. O "ju. 
nior" esta. então preparado para 
começar os estudos estritamente 
sacerdotais, dedicando tres anos á 
t:ilosofia. Esta abarca o escolasti .. 
c·rsmo de São Tomas de Aquino. a 
epistemologia, o estudo, do conh e. 
chnento huma.no; a ps-tcologia. o 
estudo da al1na humanai a. cos .. 
mologia, a construção fundamen. 
tal do mundo; a ética, ou normas 
que governa1n a conduta do ho. 
mem em relação a. seu fim ültl. 
mo; a teodicéa. o estudo de Deus 
ã luz da razão humana. 

Nestes tres anos aprende ta1nw 
bem a história da filosofia, e va-1 
rta.s n,aterlas subsidiadas: mate. 
ml!.tlca. rtsica, qutmica, biolog·ia, 1 
socio.logia, antropologia e, peclll.. 
gogü1. Ao conclt;;fr seu carso de 
filosofia é destinado para um colê. 
gio da Companhia de Jesüs, onde 
ensina por u1n novo lapso de três 
anoE. 

f. 1 g ol'd 1· c m qu mih de Maio, a fim' de invocar a paz uma hrme esperança Jamais fomos de· dos Irmãos Mesa, a comedia em 1 ato: j de 1791 na catedral de Sao J-0ao, em 
supren10 de todo seu esforço que, im e e er ~er s t os.~ i.cer es ~. .e . d fl' h 'd 

, se deve afirmar o ed1f1c10 da vtda. do- para a angustia a e a ita um~n1 a- '5~mp~ra.do. s·, d:E:~ .. r~cebe,ndo luz, defe- .;Chico Mandinga responde .ªº Juri" · 1 Varsovia, na presença do rei Stanislau-
~ a maior gloria de Deus. o jove

1
m mestica e civ". edificio que não deve de." (Do APELO MARIANO PONTI- sa e con~ola_çao. _. Apoiado na prote- Ato variado, com a ·seguinte apres Augusto. 

Sacerdote Jesulta volta ao yon o ser desarmoni1,,,.i e de facil destruição, FICIO de Sua Santidade Pio Xll de. ção :_da Virgem ,do ~.ºm. Conselho, _Pa- sentação: _ 1 s. A nova constituição fo_rt~lec_eu o 
da partida: um segundo nov1c!ado_: mas sim homogeneo e duradouro." (Do Abril de 1941).· droe1ra_ d_o. Conclaye P10 XI~ _aceitou 1) Conjunto Regional dos Irmaos, poder do rei e limitou os pn".1ieg1os e 
por mais um ano. Com a conclu. 'NOVO APELO MARIANO PONTIFI- 11 - A MED1AN'EIRA PODERO·· ·o iravisstmo encargo do Pontificado e Block. 10 poder da nobreza .. Alem disso, rne-
siio <lesta nova prova se encenam CIO de 18 de Abril de 194S). SISSIMA; "Mas ha ·ainda oütro mo- n·o dia .8 !ie Dezembro do primeiro ano 2) O Assobio - "Scketch". lhorou a situação dos camponeses e do 
os dezesseis anos de Instrução cs. 4 _ PARA N/1.O LANÇAR A SE- tivo para nossa confiança é' ·nosia es- do· seu Pontificado quis voltar a visi- 3) Cecilia Romualdo, em musicas I povo em geral, dando-lhes .liberdade• 
pi ritual e clenl!fica, e o Padre da 1,J'ENTE DE NOVAS GUERRAS: peran~a: é que temos -junto ao· Trono u,~···o templo e ~!tar de sua primeha tipicas portuguesas, nos seguintes nu- naquele tempo ainda nâo __ conhecidas 
Companhia ,,arte para cumprir a "Deve-se pedir lambem ao Divino Sal- do Altissimo a, Amabilíssima Mãe de missa ~ a Bas1hca de Santa Maria meros: na Europa. Pela Constituiçao de 3 de 
sua. tarefa. nas missões •st·~ang~iw vador e a Sua Santa Mãe, que a paz Deus e nossa Mãe, que~ por ·1nterme- Ma.iof1 o templo que Lhe foi "carissi... a) Toma lá castanhas; n1aio a· Polonia deu provas de que Eira 
r:1s ou nacionais. nas 1,a.róqutas, que porá fim a esta guerra angustiosa dio de Sua poderosissima intercessão, mo desde a infancia", a fim de pedir: b) Voz do poyo, um dos pioneiros da den1ocracia na 
colegi os; serninarios, univ<:'rsidad<-s. ~ e sangrenta, seja real e sincera~ Por pode certamente obter para nós todos a Maria "a prudenda nas decisões~ a: 4) As S~'udações - HScketch~'. Europa. 
na à1reção ele jornais. reYistas. as.; este motivo, desejamos ardentemente os favores que Lhe peçamos. PonhaJ. de,<treza nos· trabalhos, aquele amor de; 5) Amadeu G·achido em numeros de O. Pois a nova constituição fortale• 

t d . 1 . mo-nos, por tanto, e aos nossos pro~ Deus e dos homens que nenhuma ad-- canto. ceu consid.eravelmente o Kstado ~o~o-
socia.ções. ou em qualquer can1. 1 que to os, e em especsa as cnanças, blema;s, sob a Sua proteção para que versidade diminue, a fé intrépida que 6) O Doce - ,1SckCtch'.... nês. Como isso era. contra os interes• 
Po que, 1,ara a. maior gloria ele ; elevem con1 ardor suas preces a Deus ~ .1 b f 1 

1 Ela faça Suas nossas pi'eces e nossas nao vac1 a no com ate nem arre ece na: 7) Solos de piano. pela ProfMsôra ses de seus vizinhos, foram elei' que 
Deus os stus Superiores lhe ti-1 durante o m.ês de M~io, para pedir a aspirações de medo a satisfazer a Di- vitoria.'' Pediu tambem "'continuass~ D. Maria dos Anjos Oliveira Rocha. 1 tornaram impossível implantá .. la. A. 
vcren1 assina.lado. Nos5a Senl~ora o so:o.rro sobre~aturnl vina Majestade. Que Ela atenda ás a Tutora fidelissima ª. fa_vorecer benig- 8) Encerramento - "Eccé ·sa·cer- 1, Russia, a Prussia e a Austria invadi .. 

. aos que terao de decidir do destmo de 
(Digesto Católico, Buenos Aires) 1 todos os povos. Estes homens devem nos·sas lagi'imas, que Ela nos fortaleça na e pronta. o Seu d1.s.c1~ulo~ onerado dos Ma.gnus" b 4 vozes ·mistas, pelo: raro a Poion1a en1' 1795 e desrnerpbra• 

' considerar cuidadosamente, perante em todos os nossos !Ofrimentos. Ela agora com O peso do muusteno apo5to- Côro do Santuario do Coração de MR- ran1-na definitivamente. 
================= Deus, que tudo que exceda dos limites nos console em todas as nossas triste· lico. e necessi,t,ado do Seu ª1:xilio ainda ri,a. sob a regencia do Revmo. Padre 7. A ConstltuiÇào de 3 de maio era 

da justiça e da equidade, cedo ou tar .. zas,. e a luz dessa aflição, nos habilite, mais_ 
1
Pronto.. (Da A.Io~uçao _de Sua Cresr.-encio Iruarrizaga, C.M.F. uma prova da capacidade dos polonese& 

FALECIMENTO de prejudicará, certamente, e de mo· com a esperança da eterna reco~pensa Santiaade em Santa Mana Maior,_ a 8 A orquestra foi dirigida pelo Maes· de governar-se por s1 mes~os. Na. 
do consideravel, vencedores e vencidos, que nos tornarà mais facil supôrtar to- de De~embro ~e 1939 e ~a Alocuça? ao tro Tobiãs Perfetto. l!l-'oca da servidão dela contín\,lava a 

Faleceu dia 29 ultimo, no Con- pois LANÇARA' A SEMENTE DE das as dores." (Do APELO EM FA- Sagraao Colegio ao termmar ª cenmo- Nos "scketchs" tomaram parte os emanar uma ,nabalavel fé nas forças 
vento da Penha, o Revmo. Pe. NOVAS GUERRAS." (Do NOVO VOR DA PAZ de Sua Santidade Pio nia da Coroação, 12 de Março de Srs. Antonio Duarte Cabral, Renato vitais da nação polonesa. Ela dava 
Nestor Tomaz de e,.uza, C. SS. R. APELO MARIANO PONTIFICIO de XII em Abril de 1941). 1939). iConsorte, Pedro Claudio Rijo e Vi- aos poloue,es a força para lutar pela 
·o enterro do apostolico nüssiona.- 18 de Abril de 1945). 12 _ QUE POR ELA SE ESTA- 15 - SALUS POPULI ROMANI: cente Rafael Ordenegro. libenaçao da Patria. 
rio e membro !lustl'e da Copgre- BELEÇA NO MUNDO O REINADO Logo de deflagrar a tremenda' guerra,' AVISO DA CURJA METROPOLI- li. úepois de votar a nova Consti-
gação Redentorista realizou-se ter- 5 - O CONFORTO DO c:e;u E A DO AMOR: "Apelando para Ela do foi lSua Santidade· visitar de novo a Ba• 1 TANA tuição em 1791, a Camara dos D11pu-
Ça-feira ultima, dh 30, com gran- FORÇA DA f'A.CIENCIA CRISTA: horror da nossa situação -de pecadores, sílica de Santa Maria Maior, colocando 1 , • • tados r~,o,v"u ediitcar uma igreja como 
de acompanhamento· Í "~ estes infeliies - os ref~gi~dos 8 séntimos que mais agradamos a Sua a Cidade Eterna sob o patrocínio es-1 ~ propo51to do Jubileu do~ PP. Ana:· um ~oto nacional a fim de . agradecer 

A proposito do lutuoso ac?nte• , exilados e aqueles que .. no cativ_eiro dos maternal afeição, conduzindo nossas pedal de Nossa Senhora. "Eln que se\- tacio Vas.ques e ~ariano Fna~r ª Cln_a á Providencia Uiv1na. A construção 
cimento. a Curla Metropolitana I cam~os_ de concentraçao o~ feridos _nos crianças em numero sempr1:r, crescente compraz em ser chamada Salvação do Metropolitana baixou o seguinte v1- começou logo, n1as a queda do Estado 
baixou o AVlSO n. 62: hosp1tau,, esperam, uma liberdade Jus .. ao Seu Sagrado Santuario, especial- Povo Romano, volte seus olhares para I so, sob n. 63: em li95 interrompeu as obras. Ficou 

FALECIMENTO DO REVMO. ta depois do confhto - e a todos os mente durante O m~s de Maria para esta Cidade predileta que d'Ela recé- J JUJ::!ILEU :SACERDOTAL DOS RR. só a ruma dos fundamentos já eleva• 

Z DE Sou que tambem durante eota guerra •o- qu las pleiteem a nossa cousa Para beu tanta -honra e brilho ... " "E a I PP. ANASTACIO VASQUES E MA- dos. Na epoca do 1ugo russo tomou-
PADRE NESTOR TOMA • f d d ºt e e · · . · . D d reram as agruras a or, _.pernn 8 ª qu os pequeninos com suas inocentes Urbe qu.,, Maria, SALUS POPULI RO-1 RIANO FRIAS - O Exmo. e Revmo. su um costume nacional fazer 110 dia 
ZA, REDENTORIS'tA ~ e or em muito generosa M'.ãe de Deus recaia so- 1 e · r 'd li - MANI, Mãe do Amo_r Divino, prote- [ Sr. Arcebispo tem a oatisfaçào de co- 3 de maio uma peregrinação ás ruína• 
do Exmo. e Revm,, Si·. Arcebispo bre eles ,0 conforto do céu e conceda- a mas, em cuJos 1rr.,p1 os o 10s r,arece 
Metropolitano comunice ao Revmo. 

11 
f d . . . , . se espelhar e refletir alguma coisa do geu na hora do perigo, não ouve mais · municar ao Revmo. Clero e fieis que dessa igreJa inacabada, que se achava 

. b. d f ies a orça a pactencta cnsta que aJu~ l splendor do Céu unidos conosco na ressoar o ribombar das batalhas.',· ( Da nO dia 2 de maio, celebrarão o seu no parque cnan1ado ºLazienkí" em 
Clero e fieis do Arce ISIJa, 0 que a- . da â tolerar sofrimentos ainda os mais e - 1 'El · • ,. Alocucão de !.o de Setembro de _1944, ' Jubileu de Prata Sacerdotal os Rev- Varsov,a. O· po1011~s·• consideravam 
1 nhã. d,;:, onte1n no Con-1 . . . . ,, oraçao, evem a a a pettçao, .... ue ,,. ~ .... ~" 
eceu na ina 

1 
-R' 0 ' Pe Nes- terriveis e merecer ª felicidade eterna. sempre querida mais. agora se torna, 5.o aniversario da guerra, proferida por I mos. PP. Anastacio Vasques e Márta- como devei depôr naquele dia nas rui-

vento da Pen 1a, J evm · · (Do NOVO APELO MARIANO ' S S 'd d p XII) "C F ' F'lh d I I d C d fl tor Tomaz de Souza, Redentorista. para que o Reinado do. Amor. preval_eça ua anti a e to : om re-' n~ nas, i os o macu a o ora- na• um pequeno ramalhete e ores 
· 29 d b !! de 1891 na I PONTIFICIO) · 1 no mundo· para que nao mais persista conhecimento md1z1vel nos veneramos çao de Maria, desta Arquidiocese. de violeta. 

Nasceu aos e a ·r , ' · · - M" 1 
cidade fluminense de Miracema. Fez 6 - NOS ALTARES DA MÃE DE o espírito da represalia; para_ que ªIa SantJs_s,ma Mae de D_eus e ae no_s· O Revmo. Padre Anastac10 Vasques As autondades russas proibiram e•sa 

Já leva dez anos ele caminho o eu estudos no colegio de s. Afonso. DEUS: "Agora, porém ... não pode- desavença entre os homens seJa subs· sa, Mana, que sob o titulo e a gloria nasceu a 17 de agosto de 1895, em manifestação. 
jovem ,Jesuíta ao entregar.se ao !m SAparecida do Ncrtt. Professou na Imos deixar de conjurar mais uma ve~, 1 tituida J:ela harmonia que reconcilia e de "S:'."LUS POPULl ROM~NI" - , Grulle3os (Espanha>, recebendo .ª or-

1 
9. Depois de reconquistar a inde

€~Ludo da tcoloisia. Deve dedicar Congregação do SS Redentor, cou- com bastante força, todos os Nossos fi- une; e !malmente, para. que, onde pre- Salvaçao do povo Romano acr'.'S· 1 dcnaçao sacerdotal a 2 de mUlo de pef!dencia em 1918, a Polonia escolheu 
· quatro anos ·ao estudo da teolo-, tinuando os estudos em Gars sobre! lhos do mundo inteiro para se ajoe- sentemente. profundas mim1zades se ele• c'.'ntou uma nova prova de ma h,e~ig-! 1920. No dia l.o de outubr" de 1921 o dia 3. de maio, aniversario da pro
gia. mo1•al e dogmalica. d; Sa.nta O Eno na Baviera. f·oi ordenado em 1 lharem no altar da Mãe de Deus to- vam, provocando, desgraçadamente, a mdad_e maternal, e que permanecer~ ,m. ! chegou ao Brasil onde desenvolveu LO· clamação da gloriosa constituição, como 

Degg;ndorf por D Antonio Henle, dos os dias do mês que lhe é consa- desordem em toda a parte, novos _ la- perec,1~elmente_ lembrada nos Anais da i do o zelo de oacerdote cordimariano, sua Data Nacional. füsct·itura. ~o direit,.. canônico. hisp 
tórla ecleslfist.ica. teol-:,g·ta ascMt. 
ca. liturgia. E' ordenado Sac.,rc'fo. 
te no fim do terceir-0 ano de teo. 
logia e faz o quarto 1t110 jã como 
Podre. 

!.\Ias nen1 co1n ,islo se estilna 
complela a formação do jovem Je. 
suita. l'ara que a ocu·paç:ão CClm 

o;; ditos estudos não tenha entra. 
quccldo o fl,n último e propósito 

Bispo de Ratisbona. De volta para grado, a fim de lhe .dirigirem uma ou- -;e================ Urbe_ ( Do ~1scurso pro~erido por Sua, 
B ·1 f I f .. 1 0 Seminai·.io pl.ica fervorosa ·Uma Yez porém que - Santidade Pio XII no dta 5 de Junho ==================================;:; o ras1 , o pro eo,c r n • • • · · , l'b • d R 1 

Menor de Aparecida. e depois, duran- segundo a afirmação de s. Bernardo, p·1a un·1~ao de Nossa Senhora de 1944, .. imediato a i ertaçao e O· 
te 24 anos missionaria incansavel e "Deus quer que tudo nos venha por ma - OSSERVATORE ROMANO, 
dedicado n~s Esta·ios de São Paulo, Maria", recorram todos a Ela, ante seu 11 de Junho de 1944). 
Minas Paraná Golaz e Rio Grande altar derramem lagrimas, ofere&am ora- do sant'1ss·1mo Sacramento 
do si{!. Mais 'de cem mi,;sões ele ções e sofrimentos, pedindo-lhe socor- ' RAMALHETE FIN AT. 
pregou, afora os retiro:;, trlduos, no- roe consolo." (Do APELO MARIANO 
venas e desobrigas Era muito que• PONTlFlCIO DE 15 de Abril de 
rido do J)<)vo simples e estimado pe- 1940). 
los letrados devido tudo à. sua pri- 7 - A EXEMPLO DOS NOSSOS 
vilegiada inteligenc!a e boníssimo co- ANTEPASSADOS... - REPOUSE, 
ra<;ão. MOS EM SUA BONDADE MATER

FESTA DA PADRO:€IRA, NA 

IGREJA DE SANTA IfIGENIA 

UNIÃO DOS EX-AlUNOS -SALESIANOS 
O Departamento Religioso da União 

Páscoas na Sé~e do Bispaao de Taubaté 
Na Congregaç!io (.rupou os cargos NAL: "O que, segundo nos ensina a 

de Superior nas ca~a~ de Cachoel• l"listoria, em épocas de agitação e ca
ra, onde constn1lu o convento, e em lamidade, nossos. antepassados tiveram 
Araraquara ondt' lnkiou a reforma coragem de fazer com proveito, faça
da Igreja. Ultimamente, depois de mos nós também, no perigo que atual
ser Procurador. pas~nu a Cronista e mente no, oprime, seguindo-lhes, con
Arquivlsta da Provlnéla. cargos que fiantes, as pegadas. A Bemaventurada 
coincidiam com a acentuada lncl!- Virgem Maria goza dum crédito tão 
nação que mostrava pelos assuntos grande junto de Deus e dum poder tão 
da historia. grande sqbre seu Filho, que, segundo 

Para solenizar a festa Jiturgica, de 
Nossa Senhora do Sautissimo Sacra
mento, .a Pia Um:iv da Igreja ele 
S. Ifigenia fará cel 0 brar um triduo 
solene, que constara das seguintes 
cerimonias religiosas nos dias 10, 
11 e 12 de maio, serão celebradas 
mlsslts às 8 horas. com comunhão 
geral de todos os afsociados e de· 
mais fil'is. 

l'.' - APONTANDO PARA AS, dos Ex-Alunos Salesianos do D. Bos, 
VERDADEIRAS CAUSAS E REME-! co levará a efeito, durante o mês de 
DIOS DOS PR.f>;SENTES ,MALES: maio, os seguintes comemorações em 
Q~E NO,S AF1'.IGJ<;~: "Vemos CC/~l 

1
. louvor de Nossa Senhora Auxiliadora: 

tristeza que muitos vivem no ~squec1· Todos os sabados - ~issa na Ca 
mento dos seus deve_res pessoais para . pela da União, ás 7 horàs, com can
c:4;>nl Deus. Ignoram, _meno:pre.zarn .e tos e comunhões. Terço solene ás 20 
vi~lam ~u!s •::gra~s le_is. EStas ~ern- horas. Benção do Nossa Senhora Au
ve1s afijçoes sao o castigo que eõta so, xiliadora com água de L1>urdes. 
frendo o mundo que as provocou - o 
castigo de ter saido do caminho de Dia 1.o de maio, realizou-se a aber

tura solene do mês de Maria .com Mis
sa ás 7110 horas, sendo celebrante o 
Revmo. Sr. Padre Dr. João Resende 
Costa, ex-Diretor do Liceu e da União 

20,30 horas - Solene Festival no 
Salão Nobre da União. Apresentação 
da Seção de Homens da Ação Cato
lics e de uma nova Conferencia Vi
centina torniad" por Ex-Alunos Fala• 
rá o Dr, Oscar Amarante. Este fes• 
tival será presidido pelo Revmo. Sr, 
Conego Luiz Gonzaga de Almeida, DO. 
Assistente Geral da Ação Catolica em 
São Paulo. A segunda parte ficará a 
cargo da Escola de Arte de Dona Ma
ry Buarque. O mês de 1naio, todos os anos 

é assinalado em Taubatê com ,. 
empolgante movimento eucarístico 
<las Pascoas, 

No dia 19 p.p., o Exmo. Sr. Bispo 
Diocesano fez. em .Palacio, uma 
reunião de todo o Clero da Sede de-
Bispado. e fixaram-sê t,s diàs parn 
a solene realização das Pascoa, 
coletivas, na seguinte ordem: 

Dia 6 ele maio: Pascoa. elos mili· 
tares, 

Dia 10 ele maio: Presos. 
Dia 14-18 de maio: Dontes (fl· 

xando-se o dia 18 para a solen€ 
pascoa no Hospital Santa [sabei). 

Dia 20 de maio: Senhoras Cato, 
Jicas. 

PASCOA OPERARIAS 
Especial destaque envolve todos 

os anos as pascoas operarias rea
lizadas nos µroprlos re'cintos das 
fabricas. Neste ano, mais do que 
nunca. precisa ter br'lho invulg,l,r 
esta demonstração da fé O))eraria. 

AF._~t1n é que. rnttronlna.rlat;- vela 
bôa vontade dos lndustrl:a.ls. <>m 
todas· a~ fabricas realizar-se-ão· as 
solenes pascoas operaria.s na ~e
gulnte ordem: 

Dia 22 de maio: Fabrica de Lou' 
Çí1$. 

Dia 24 de maio: Fabrica ele Bo-
tões "Corozita'J .. 

Dia 26 de maio: Fabrica de Eo-· 
tões º~~nta T-zrezinha". 

Dia 29 de maio: Comp. Fabril de 
Juta. Dia 31 de maio: Juventude Feml· 

nlna Catollca. Dia 30 de maio: Fabrica 'de Doces 
29 de junho_: Jovenr "Enitian," e Comp. Taubaté Indus

trial. 
De 2S para 

4l homens. 

Era o 'falecido mntto conhecido da 
nossa Juventude à qual pregou mui• 
tos retiros e p~la qual· mostrou sem
pre vivo Interesse. f.óoeeeu na mis
são de Botelho em setembro do ano 
passado e da! em diante sofreu lon• 
ga enfermlda de ~om edificante pa
ciência. Faleceu as~J~tido pelos seus 
confrades. após pl?-dosa prcparaçfio. 
O sepultamento se darâ hoje, terça· 

afirma Dante, quem deseja uma graç.a 
e não recorre a Maria. quer voar sem 
asas. . De fato, Ela . é a Mãe ,todo po· 
derosa de Deus e tambem, · coisa bem 
suave, nossa Mãe, amabilíssima. Por 
tanto, coloquemo-nos sobre a ,ua pro
teção e patrocínio e repousemos em 
sua bondade maternal." (Do APELO 
MÀRIANO de Sua Santidade Pio XII 
de 15 de Abril de 1940). 

feira, às sete horas, l<•go após a mls- 8 - AS CRIANÇAS INOCENTES, 
sa de corpo presente FLORES DO JARDIM· MISTICO DA 

O E11mo. Sr. Arcebispo Metropo- IGREJA: "Em particular desejamoió 
litano pede ao Revmo. Clero e fieis que novamente as falanges inocentes 
sufragarem a a.Jma apostólica do das crianças reunam-se nas. igrejas de-
Revmo. Pe. Nestor. , dicadas á Virgem' e pela intercessão 

São Paulo, 30 de abril de 1945. d'Aquela que é a Medianeira da Paz-, 
(a.) Cónego Roque V. lggiano, :Vice-

1 
obtenham de DeU& para os povos e 

C:haaccler S!Q filÇ'1b!sp~cto, P,ara as na;õea, uma era de paz. Que 

A'e 20 horas, havera t·eza do terço .. 
tadainlla e sermão, recepção de no
vos associados. filnllzando com ben
ção solene. com o Santlsslmo Sacra
me11to. 

Os sermões. · dura,1Le o triduo. es-
tarão a cargo do kevmo. Padre 
filduardo Rebouças dt- Carvalho. 

Dia 13 <festa dP. Nossa Senhora, 
será. celebrada mJssa [estiva com co• 
munhão geral, às ~ noras. seguindo· 
se a aoertura das visitas a Nossa 
Senhora, com as o,·açóes apropria.· 
das ao ato. 

A·s 20 horas, será observado · o 
mesmo programa d,, triduo, ocupan
do a tribuna sagrada o Revmo. Pa· 
dre José Marta Ramos. 

A Intenção particular para o mes 
de maio, é suplicar à Vl!'gem San
tíssima, que se digne alcançar de 
Jésus 6acranientado a paz unlvcJ:1:ial. 

Deus " de suas leis. 
Por conseguinte, é necessario que to

doo tezem devotamente e pratiquer;n a 
penitenda que mantem ·o vicio afásta
do, inspira a virtude e fortalece a in
teligencia - isso aplacará todos os cas
tigos. . . Apenas o Evangelho pode 
voltar a unir ,._as Nações. 

.P~dimos a paz, mas uma paz uni
versalmen.te desejada, especialmente por 
Nós; uma paz não alcançada nas lá 
"trimás, na força ou no odio, mas sim, 
aa compreensão, na verdade, na justiça 
~ na caridadt: fraterna~ 

Voltemo-nos mais uma vez para a 
Virgem Maria. Desejamos que todo, 
.., voltem para' a Virgem Maria no din 
dedicado á Virgem Imaculada e que 
em todo o mundo se façam oraçôes pu 
blicas." ( Da Corta de Sua Santidade 
Pio XII por oca,ião da Festa da Ima
culada Conceição de Nossa Senhora, 8 
pe Dezembro de 1943) .• 

A' noite, ás 20 horas - Terço so
lene. 

Dia 20 de maio - Dia das Voca
ções Sales1anas - A's 9 horas, sessão 
solene da Academia de Estudo Santo 
l'omaz de Aquino, sendo orador o Dr. 
Waldemar · Baroni Santos, que disser• 
tará sobre o tema Maria Santíssima e 
o Sacerdocio. Hoje, dia 6 de maio - Romaria · á 

Nossa Senhora da Penha. Saída da Dias 24. 25 e 2-6 de maio - Tri
Uniâo em bonde5 especiais. ESt a ro- duo preparatorio para a recepção de 
maria é reservada aos Ex-Alunos Sa novos· congregados no encerramento do 
lesiaílos. Missa com (;omunhôes no mês de maio, ás 20 horas, no Salão 
Santuario de Nossa Senhora da Pe· Nobre da União .. 
nhA Será distribuldo café pará todos Dia 27 de maio _ A 's 9 horas _ 

Dia 13 de m~io - 1?1a mun~ial do Encerramento Solene do mês de Ma. 
Congreg_ado Manano Missa !estiva no ria. Recepção de novos Marianos Aca. 
Santuar10 do Sagra?º Coraçao de fe. demia em louvor de Nossa Sen110ra. 
su5 ás 8 horas. A 8_ 9 ?oras, assem Cremação d~ Carta~ e distrihuiçâci das 
bléia ~eral sob_ a pres~denc,a do Revmo; lembranças. Todos os atos deste dia 
Sr Padre Joa~ Bat1st7 Costa. Falara I serão presididos pelo Revmo. Sr Pa• 
0 Sr._ Dr. Ar!mdo Veig~ dos Santos. dr<' Orlando Chaves, DO. lnspeto1 Sa• 

Dia 19 de maio Sab2.do 

Sera o con v,dadao vanas Congrega j lesiano. Haverá neste dia o sorteio da 
Ções vizinhas. · d 'f ! f' · d B I p 1 gran e ri a ern >ene 1c10 a o sa a• 

A'~. drc Mario M'1spes. 



~ão Paulo, 6 de Maio de 1945 1.,EGIONARIO 

1 DE MA 10 xou-se amargamente de o terem fei• 
to sacerdote. 

Cedendo a repetidos pedidos do 
pai, voltou para N:izianz, onde c-,m 
muito proveito se dedicou á prega
ção. O amigo Basi!io, que por 5Ua 
vez fôra nomeado Bispo do Cesa
réa, pediu, com insistencia, que Gre
gorlo aceitasse a diocese de Sasina, 
na Capadocia, onde a marcha pro, 
groosiva das heresias reclamava 
energica resistencia. Gregorio acei
tou a direção da dioce:re, Quando, 
porém, apareceu um outro candida· 
to, com provas problematicas de' di· 
reito á mitra de Sasina, Gregor!o 
imediatamente lhe cedeu o lugar, pa• 
ra trabalhar como Bispo Coadjutor 
de Nazianz, até a morte do velho 
pai (373). Como os Bispos da pro• 
vincia demorassem em nomear um 
sucessor do Bispo falecido, Grego
rio reti roa-se para Seleucia, metro• 
pole de Isauria, onde viveu cinco 
anos. Ali o encontrou a noticia do
lorosissima da morte do amigo São 
Basílio. 

Será possível o comunismo no Brasil? 

"Não nos fiemos nem da suavidade do 
nosso caráter, nem dos sentimentos 

bondosos do nosso coração'' 

Inaguragão oficial da Séde -
Com a honrosa r;,resenga. de Sua. 
E:teia. Revma. Dom Carlos Carme. 
lo, a Diretoria da Federação Ma. 
ria.na Feminina, em reunião intl. 
ma, deu por inaug·urada oficial. 
mente a sua sede, que já quase 
dois anos vem funcionando no Edi. 
ficlo Nazaré, Largo da Sê, 4>7 -
10.o anda):', salas 104 e 105. 

Notas Missionárias 
SANTO ESTANISLAU Agência Missionária S. V. D$ 

Polonês de origem, nasceu Esta• 
nisláo em Sczepenow, de pais pie
dosos e ricos, que consideravam o 
primogenito como um presente do 
céu, visto que o matrimonio tinha 
ficado sem filhos durante trinta anos. 
Estanisláo recebeu uma educação pri
morosa, graça esta que retribuiu com 
um procedimento exemplaríssimo, 
dando, criança ainda, provas indubi
taveis de fatura santidade. Amor á 
oração, delicadeza de consciencia e 
uma grande compaixão pelos pobres, 
eram-lhe os traços característicos da 
alma juvenil. 

rua, da condenação eterna, certa e 
inevitavel, caso não se quisesse con
verter a Deus. Vendo, porém, que 
tudo era debalde e o rei recebia 
as admoestações com mofa e escar
neo, ameaçou-o com a grande exco
munhão. De fato excomungou-o, por
que o proceder de Bolesláo, em vez 
de melhorar, e tornou dia a dia 

Além dá Diretoria da Federação, 
estiver<IJU presentes: Monsenhor 
José Maria Monteiro, DD. Vigário 
Geral~" Conêgo Luiz Gonzaga de 
Almeida, DD, Assist~nte Geral da 
Açâi) Catôljea, Padre Agostinho 
Mendleute, Diretor da Federa<:ão 
das Congregaç6es Marianas, Dr. 
Domingos Matheuis, da Ordem Ter. 
cetra do" Carmo, proprietário do 
prêdio, e Snr. Josê de Oliveira 
Orlandl, da Diretoria do "Estado 
de Sã,õ Paulo". 

SE TODOS OS CATOLICOS TI- Iasa deu á Igreja um Bispo, 4 Pa:. 
VESSEl\I TAKTA BOA VONTADE dres Brancos e 101 Sacerdotes indi• 

' 

Para completar os estudos, os pais 
mandaram-no para Paris. Passados 
Ulls anos, na volta para a Polonia, 
nüo 0ncontrou mais os pais em vi
da. Tomou a resolução de realizar 
um plano, havia muito por ele aca
riciado: de entrar para o convento. 
Com este intuito, fez distribuição dos 

. bens entre os pobres. O Arcebispo 
de Cracovia, Lamberto, porém, co
nhecendo o grande talento de Es
tanisláo e julgando-lhe utilissima a 
cooperação na diocese, ofereceu-lhe 
o cargo ~ conego. Nesta colocação 
tr ~balhou até á morte do santo Bis
po, quando foi eleito sucessor do 
mesmo. 

Nesta nova posição, tinha a preo
cupação unica de cumprir bem o de· 
ver, dirigir bem a arquidiocese, ga• 
,1har almas para o céu e santificar 
a sua propria alma. A caridade qua• 
:se excessiva que tinha para com os 
pobres e necessitados, a· dedicação 
sem limites ao clero e fieis, a vida 
austera e modelar, fizeram com que 
cm toda a arquidiocese fosse conhe
cido como o "sai_,to Bispo". 

mais escandaloso, , 
O tirano resolveu então a morte 

do Arcebispo, sem mais outros pre· 
ambulos. Destacou para este fim nm 
grupo de homens que deviam assas· 
sinar o Arcebispo," na hora da Santa 
Missa. Efetivamente os algozes en· 
tràram na capela arquíepiscopal, com 
a intenção de cumprir a ordem ré· 
gia. Tomados, porém, de um pani· 
co inexpl!cavel, fugiram do santo lu· 
gar e declararam ao rei ser•lbes im· 
possivel levar a efeito a ordem. 

Em 378 morreu o imperador Va• 
lente, que tinha sido o braço tarte 
do Arianismo. Para a Igreja che
gou ama epoea de paz, a qual Gre• 
gorio, a pedido de varios Bispos, 
aproveitou para uma viagem a Cons
tantinopla, onde a heresia, devido á 
proteção do imperador, tinha feito 
grandes progressos. Gregorio desan
volveu todo o zelo na defesa da U 
catolica e na conversão dos here
jes. Pouco tempo depois foi nomea
do Bispo de Constantinopla, com o 
titnlo de Patria1·ca. 

Salutares 
Arcebispo 

advertencias dos Éxmos. Revmo's. Srs. 
e Bispos da Provincia Eclesiástica da 
Bahia que é oportuno recordar 

Mas Ilerá possível o comnniemo 110 cor~ã.o. Se !alta.rem os senti• 
O MAIS IMPORTANTE NEGOCIO 

"llo Brasil? Confiamos em Deus que mentos crlstltos, se vacilar a. fé, 38" A tarde. de dia 19 de abril pp., 
nã.o vlngarll. nunca em nossa p!trla ee ex-tlngulr o amor de Deu~ Re- tôdas as tunclonà.rlas de uma 
eRte comunismo ateu." Nem a fé dentor e a caridade com o prõxtmo grande Firma de Sã.o PauJo dei. 
herdada de nossos ma.lor~e" e tão que Ele nos ensinou e ordenou, se~ ::.avam a. Cidade, incorporadas. 
arraigada em n.os11os natura.Is, nem rã tambem o Brasil capaz de co- Para onde iriam? Realizar tal. 
a suavidade do nosso caril.ter, nem meter todas as atrocidades que se vez algum negócio rendoso? Seus 
o sentimentalismo. do nosso cora- cometeram ha Russla, no Mê:dco e" Chéfes eraiu os organizadores da 
ção brasileiro se eon1padecem com na Espanha. • • Extingue-se pri• expedição - e neste~ cüpidos tem. 
as sa<::r!legla.s doutrinas nem com melro nas crianças com a. educa- poa, qual negociante distrai do seu 
os horrores cleshumanos que tem pão sem Deus e an·anca•se dos trabalho um unico elemento, por 
acompanhado em outras nações a adultos a. rellglito de Jesus Cris• uma unlca hora? Entretanto ali 
propaganda e a implantaçi.o do to, f'l.Ue, elevando .o pensamento a estavam todas. 
sistema comunista. Não descan- outr:t vida melhor, é o confõrto e O trem elétrico deixou.as" na es
semos porem ne8ta esperança. HII. esperança de todo o coração huma• tagão de Barue"ri, logarejo a. 30 

Com a extraordinaria energia, que paixões Que provocadas e desen- no na dor, na tribulação, na niiee. kms, de São Paulo. De auto, em 
lhe era propria, com a grande es• freadas, detorn1am o carater, cor- ria, na adversidade ass1·m co1110 110s s ·d t t d tíma de que gozava, junto do im• egu1 a, oram er a uma gran e 
perador Teodosio, o Grande, conse• rompem o coração, Essas paixões vai-vens da prosperidade lncons· casa a.inda em obras, erguida num 
guiu Gregorio que todas as Igre- provocam-nas previa.mente e com clstente. Faltando a esperança em risonho sitio. Um caminhão es. 
jas que se achavam em poder dos ª stucla premeditada os comunl•· outra vida. e o temor de Deus. os pecialmenw fretado trouxe as ma.. 
Arianos, fossem restituídas aos ca• tas. "A sensualidade excita.da nos Individuas perdem os sentimentos las, ;\falas? Organh,ava.se talvez 
tolicos. Propoi·ções ameaçadoras to• cinemas, nos teatros, nas praias, da verdadeira fraternidade e amor alguma filial naque1as distantes 
mou O odio dos sectarios, 05 quais nos salões de gõio, o nudismo cristitos; a familia, desfeita dog paragens? Nilo voltariam pois, a 
resolveram a morte do Patriarca. o desbragado, sem Npressão de ne- seus la~os sagra,'los, desagrega.se; trabalhar tão cedo? 
assassino, por eles contratado, velo nhuma ordem; a s@de de vingança a sociedade, sob o jugo da força. e Nada disso. Os Chefes daquela 
ao palacio do Patriarca, a titulo de pelas injustlgas Impunemente co- da vlolencla, será. governada. des- Firma. haviam simplesmente resol. 
fazer-lhe nma vi.sita. Deus tocou o metidas; o orgulho humano hum!· potloamente por tiranos atrevidos vMo promover um Retiro fechndo 
coração do cl'iminoso, o qual, estan- lha.do pelo de.l'potlsmo do:!! pode• sem ª" noção de justiça. Nisto vem para as sua~ funclonârfas e as ha. 
do a sós com o Patriarca, em vez rosas, esta"s paixões que corram• a parar o bem-estar prometido, o ylam levado pal'a a "Vila Dom 
de se atirar contra ele, caiu de Joe• pem umas. revoltam outras o ho• paralzo soviético. José", da Federa,:ão J\fariana, des. 

Dignas de admiração as noticias 
vindas de Sudan, sobre a dedicação 
dos indígenas pelos Missionarios. Em 
uma missão do interior ficou apenas 
um a nico Missionario, jovem ainda, 
que não conhecia suficientemente a 
Iingua do lugar. Os mais velhos e 
infl:lentes dos indigenas decretaram 
o seguinte: "A este unjco :Missio
nario devemos poupar o mais possi
vel. Ele não poderã empreender via
gens e visitas pela Missão, pois os 
europeus são mais delicados e essas 
viagens os extenuam muito. Uma 
vez que ele não ~abe ainda falar 
bem a nossa língua, vamos cuidar 
nós mesmos da instrução das crian
ças, das praticas e do canto na Igre
ja". 

J<'LORES MISSIONARIAS 

Nos seis primeiros meses <lá guer
ra presente batizaram-se em Shan
gai 15.000 pagãos. 

Depois de uma grande hatall\a, 
um Missionario auxiliado por moços 
da A. C. enterrou 2.000 soldados. 

DADOS SOBRE O VICARIATO 
DE TANGANIKA 

E' uma das 4 missões da "Dele
gação da Africa Equatorial", con
fiada ao Cardeal Lavigcrie por Leão 
XIII em 1878. Seu antigo territo
rio foi dividido umas dose vezes. Não 
obsta11te, possue presentemente, 
uma suµcrficic de 40.700 milhas 
quadradas com uns 400.000 habitan
tes. Destes, 74.000 já estão batiza
dvs e 5.500 sã> catecumenos. Em 40 
anos, o Seminario Menor de Buka-

lhos e, confessando o plano tetrico, mem, e quando elas se sentem ali• tinada a retiros para homens, mas 
pediu humildemente perdão. Grego- vladas do jqgo duma euperlorlda- Confrange-se-Nos o NõsSO cora• que naquela dia se abria, como ' 
rio disse-lhe: "Pede perdão a Deus, de forte, sacodem todo o réspe!to ção paternal, amados {!lhos em medida. de excepção, pa.ra abrigar 
que me salvou. Nada mais exijo, se- que as co1nprlmla. e transformam Jesus Cristo, só com a lembranQa ai, 29 moç:as, entre as quais conta. 
não que abandones a heresia". os homens em teras Indômitas, ta.n- de que oi! Nossos diocesanos pos• vam-se" algumas senhoras do~ Che. 

IV R OS 
RECEBIDOS Os sofrimentos não lhe vieram ~ó to mais temlvels por serem raclo- sam vir a ,ser vitimas dostes enga- fes da Casa Comercial. 

genas. 

FUTURO DAS i\HSSõES CHINE
SAS NO APõS-GUERRA 

Depois da guerra - disse Mons. 
Paul Yu Pin - a China abraçará, 
a fé catolica como religião "que não 
é oriental nem ocidental". O maior 
problema para a Igreja Catolica, de
pois da guerra, será encontrar le~ 
vas ele :Missionarios para facilitar a 
difusão da fé nos po\'OS que estão 
anciosos por conhecela e abraçá-la. 

GRANDES VANTAGENS DO CLE• • 
RO INDIGENA 

Um Paroco norte-americano conta 
uni fato que ber,1 mostra a vantagem. 
de possuir cada missão o seu Clero 
nacional. Por diversos anos traba• 
lhara ele zelosam<>nte" entre os ne• 
gros, até que o Bispo houve por bcni 
erigir ali uma Paroquia independen• 
te, confiando-a aos Padres negros 
da Congregação do Verbo Divino. 
"Como era agradavel, diz ele, ob• 
sen"ar os melhoramentos pelos quais 
r,assou aquele povo des.de que ali 
chegaram" os Padres negros. 

Desde a sua chegada, que causoli 
grande alegria, não deixaram nun• 
ca de os auxiliar em toda e qualquer 
empresa e atividade em pró! da nova. 
Paroquia. Homens e mulheres que 
anterh.rmentc, apesar das ocasiões 
que tinham, raras vezes assistian1 á 
Missa, andam agoni varia8 n1ilh~s, 
não se importando com a chuva nem 
com o calor, ne1n com as estradas 
enlameada~, para cumprirem o seu 
dever dominical de assistirem á mis• 
sa e receberam os Santos Sacramen• 
to~. :!lfuitos há que vão diariamente 
assistir á Missa e receber a Santa 
Comunhão. E as relações entre 0:-1 
negros e os brancos, não só 1nelho.
raram mas tornaram .. se até core 
diais". Eis a influencia do Clero na;, 
cionnl. 

Para formar os Padres negros quà 
trabalham en trc os n~gros, a ConM 
gregação do Verbo Divino mantem 

Rei da Polonia era Bolesláo n, 
monàrca tiraníco e devasso, odiado 
pela nação. Não havia, porém, quem 
tivesse tido coragem de abrir-lhe os 
olhos. Estanisláo teve esta franque· 
za apostolica. Em audiencía, que ob
teve de Bolesláo, com todo respeito 
o muita clareza, chamou a atenção 
do rei para os escandalos que o 
mesmo dava e pediu-lhe que, por 
amor de Deus, salvasse a sua alma. 
Bolesláo prometeu emendar-se; con· 
tinuou, porém, com a vida escanda· 
Iosa. Quando a desfaçatez lhe che
gou ao ponto de raptar a mulher 
de nm fidalgo e deshonra-la, Esta
nisláo, qual outro São João Ba
tista, disse-lhe: "Não te "é licito 
ter a mulher de teu pi-oximo". Es
tas palavras fizeram amadurecer no 
coração do rei o plano de livrar-se 
do censor importuno. Um fidalgo 
tinha, com consentimento do rei, ven• 
dido ao Arcebis-po um terreno e re
cebido a hnportancia da venda. Tres 
anos o Arcebispo tinha estado de 
posse tranquila da propriedade, le
gitimamente adquirida. Bolesláo ins
tigou os herdeiros do falecido fidal
go, antigo proprietario do terreno 
em questão, a processar o Arcebis
po por ter-se apossado Indevidamen
te daquela propriedade e p.·ometeu
lhes apolo incondicional naquela de
manda. Os herdeiros fizeram inti
mação ao Arcebispo, para que res
tituísse a propriedade ou fizesse o 
pagamento da mesma. Estanisláo, por 
sua vez, protestou contra a Injusta 
acusação e citou em seu favor tes
temunhas. Estas, porém, nada depu
:;cram, porque o rei lhes tinha proi· 
bido testemunhar. "Pois bem, disse 
o Arcebispo ao rei e ao" seu conse
lho, - se minhas testemunhas não 
querem ou não podem falar, daqui 
a tres dias hei "de apresentar-lhes 
uma, a quem deverão dar credito -
o vendedor mesmo". O rei riu-se 
,fosta ameaça, porque o antigo pro, 
:prietario tinha morrido havia dois 
anoo; no entanto, aceitou a pro· 
posta do Arcebispo. Estanisláo pas
sou tres dias em oração. e jejum" 
No wrceiro dia, logo após a Missa, 
:revestido das vestes" episcopais, se 
dirigiu á sepultura do falecidõ pro· , 
prietarlo, n1andou que se retirasse 
a terra e exclamou em alta ,·oz: 

Bolesláo mandou outros homens e 
assim por tres vezes seguidas, sem 
que conseguissem dar cumprimento 
á tarefa. Que acontece? O. rei, pos
sesso de odfo, ele mesmo se dirige 
á capela do Arcebispo, sequioso do 
sangue da sua vítima. Estanisláo es
tava a celebrar o santo sacrifício 
da Missa, quando Bolesláo entrou e 
com um golpe terrível de espada, 
feriu a cabeça do santo· Arcebispo, 
o qual morreu instantaneamente. O 
tirano, não satisfeito com a obra, 
ordenou que o corpo da vitima fos
se arrastado para fora e cortado 
em pedaços, a fim de que servisse 
de pasto aos corvos. A Divina Pro• 
videncia, porém, dispôs contra a von
tade do carrasco. Apareceram qua
tro aguias, que se puseram de sen• 
tlnela e guarda do corpo despeda
çado do martir, até que alguns ho
mens tivessem a coragem de jun· 
tar as relíquias, P!'ra dar-lhes ho· 
nesta sepultura. Deu-se ainda um 
milagre. No momento em que os 
membros do corpo mutilado foram 
conjuntados, uniram-se, perfeitamen
te, de modo que apareceu o corpo 
intacto do santo martir. Este foi se
pultado na Igreja de São Miguel, 
em Craeovia, onde ficou dez anos. 
Agora descansa na Catedral de Cra
covia. O martírio de Santo Estanis· 
Ião deu-se no ano de 1079. 

9 DE MAIO 

da parte dos herejes: tambem os ca- na.is. E nllo hâ então bondade na- nos tra.lçoelr~. que lhes roubam Ao soar da sineta, naquela no!. 
tolicos lho prepararam cruz pesada. tural de carâtér que as contenha., a fé e com ela o melhor e unlco te, para a primeira prãtica, 0 ale-

Entre os proprios Bispos surgiu sentimentalismo de coração Quç as seguro da felicidade. gre borborfnho ce•sou _ e s6 re. 
uma grande díssidencia, porque ai• réprlma. tornou, com uma redobrada pujan. 
guns consideraram ilegal a elevação Da "Carta PaKtoral" do Arcebls• ça, no dia 23, A hora. do café, de. 
de Gregol'io á Sé Patriarcal. Nã.o nos fiemos pois nem da po e Bispo" da Provlncla EelealAtl• pois do "Deo Gratias!" do Revmo. 

I'I~CEIS DE 1,'0GO 
tora Leituras 
de D. Bosco 1 

na America do Norte o Seminario de 
- Edi· "Santo Agostinho. 

Catolicas 
ASSIM DEUS SABI~ TIRAR O 

Grcgorio fez.Jhes ver que, se oca- suayldade do nosso caril.ter, nem tlea da Bafa sllbre o comunismo Padre Pregador, • BE31 DOS l\IALES DA GUERRA 

"Pedro - Ha este o 11ome do de
funto - eni nome da SS. Trinda
de, ordeno-te que te levantés e dês 
testemunho <la verdade!" E eis que, 
lla presença de muito povo, o mor
to se levanta e acompanha o santo 
Bispo, até a presença do rei . e do 
conselho. Estanisláo apresentou-o e 
disse: "Aqui estã a testemunha. ql)e 
prometi trazer á vossa presença. Ela 
'l'Os dirá a verdade". Pedro levan· 
toa à voz e disse bem alto e claro: 
"Sim, si!nhoros, vendi ao A rcebispr, 
meu terreno livreniente e 1·ecebi a 
paga á vista. Meus herdeiros não 
têm razão". Dito isto, Pedro voltou 
á sepultura, pai•a continuar o sono 
eterno. O Arcebispo. bem contra a 
vontade do rei, foi absolvido e teve 
sossego por algum tempo. 

S. GREGORIO N'AZIANZENO 

São Gregorio era natural de Na• 
zlanz, onde nasceu em 300, de uma 
familia de San tos. O 11ai Gregorio, 
a mãe, N onna, os ir.inãos, Cesario 
e Gorgon!a, figuram no catalogo dos 
Santos da Igreja. Viv~ndo em tal 
atmosfera, não é de admirar que 
tambem Gregorio enveredasse pelo 
caminho da perfeição cristã. l\Ioço 
ainda, teve um sonho extraordina· 
rio; "Parecia-me - disse ele - que 
via duas senhor/is formosíssimas, re• 
1>resentando uma a castidade, ou
tra a sobriedade. A mpas acaricia
ram-me, como se fosse um filho e 
convidaram-nrn a segui-las. "Vem 
conosco, disseram-me, e nós te le
varemos até á luz da imortal Trin
dade". Desde aquele momento, vivia 
em Gregorio a resolução de perma
necer no estado virginal. 

Após os pri111efros estudos de gra
m:>tica, frequentou as escolas cele
bres de filosofia de Cesaréa, Ale
xandria e Atenas. Nesta ultima ci
dade conheceu São Basilio, com quem 
se ligou por laços de intima ami
zade. 

"nidos por uma afinidade de sen• 
timentos, os dois jovens segregavam· 
se dos estudantes frívolos, evitavam 
o jogo, fugiam da ociosidade e de 
outros vicios, que quase sempre ade
rem á mocidade, dedicando-se uni· 
camente ao estudo e ás praticas de 
piedade. Terminado o curso, Basi
Iio voltou para sua terra; Gregorio, 
porJm, ficou em Atenas, ,onde le
cionou retoriea, materia em que nin
guem o alcançava; 

Foi neste tempo, que tambem Ju
liano que mais tarde veio a ser ape
lidado o Apostata, estudava cm Ate
nas. Gregorio, ao ver os costumes 
dissolutos deste principe, exclamou: 
"Que nionstro o. im perio romano ~- _ 
tá criando!" Predisse tambem que, 
na hipotese de Juliano 1.1m di_a che
gar a subir ao trono, o Cristianis· 
mo nele haveria de conhecer o maior 
inimigo e mais implacavel persegui
dor. Gregorio não se enganou. 

pava a Sé Patriarcal, não era por• dos sentimentos" bondosos do nos• ateu, Abencoados dias aqueles em que. 
que a tivesse desejado, mas porque seriamente atentas ao ma.is im. 
o haviam obrigado a aceitar o car- ================================== portante dos negoeloa _ a. s:t1,,a. 

~n°~st:~~~ ~~:~~;s:1v~1s ª1:n:a:õ:1h: Ff Df RACA· o MA "R IA NA F" E M I N I N A cão da alma - ali estiveram a(lU<'!-rec~iando maiore3 perturbações, por · " tas jovens, afasta.da• de" <1uafsquer 
ocasião de uma conferencia episco• preocupa~õêe materlttis, d" eston. 
pai; levantou-se e dirigiu-se aos Bis~ · · . · " teante ,.gÜaçã.o da" sua ,·ida habl. 
pos nestes tetnios: "Amadissinios co- tua!, con~entradaa em tem<'.S que. 
legas e com-pastores do rebanho de Comemoraçlle• do l,o de Mafo -, as das Pias Unfües dos bairros exercitando-lhes o raciocfnlo, cor. 
Cristo! Não vos ficaria bem, se vós, "Dla. da Filha de Maria" Trlduo afastados da Capital. rlgindo princtpios, aponta.ndo sa. 
que deveis pregar a paz aos ou- de conferencia•" " A tarde, foi realizada. na. Igreja. dias normas de Yida, desp .. rta vam 
tros, quisesseis viver em discordia. de Nossa Senhora do Carmo da nos seús ooraçõe~ um afHvora. 
Se acl1a1·des que sou O causador das• Em prepa.ra<:ão a tradicional I Liberdade a tradicional assem. mento para a vida espiritual, e a 
ta desunião, atirai comigo ao mar conMntra0ão de Filhas de· Maria bléla que contou com a honrosa vontade vinham dar novo vigor, 
e haverá paz; pois não me julgo na Capital no dlà :l.o de Maio, a. presldencia do Exmo. e Rvmo. Snr. deixando-as fortalecidas para" o 
mais santo que o profeta Jonas, Federação Mariana. Fen1lnlna con. Arcebispo Metropolitano, Dom Car. cumprimento de salutarM propô. 
Minha eonsciencia de nada me acu- vidou o n,•mo. Conêgo Carlos !lfe,r. 101<" Carmelo. Compareceram além sitos que lhes permitiriam melhor 
sa e considero-me inocente das cu!- condes Nltsch, para r-eali~r- ria de alguns Revmos. Diretores das servir a Deus e conquistar o céu. 
pas de que me acusais; mas para Igreja Santa Itigênia cónrerencla:s Pias Uniões, . os Seguintes sácer. E não se pense que as jovens Rli 
que cesse a discordia, prefiro sacrifi- nos dias 2J, 28 e 39, de abril ültlmo. dotes Monsenhor Josê !\[arla !lfon. ost'iYeram macambuzlas, espantadi
car-me". Sua Rvma. teve opo,rtunidade de telro, DD. Vigário G~ral: Conêgo ças, chorosas. Compenêtradas sim, 

Estas palavras Gregorio disse-as estudar com as Filhas de "Maria Luiz Gonzaga de Moura, DD. As. quando ouviam falar nos Novtssi. 
com toda a calma, humildade e man• as virtudes teologia.e - " a,. Fé, a sistente Géral da Ação Católica; · mos do Homem, 11a ingratidão da 
did~o /• tent t~rminado, d~sped\u·se Espera119a. e a Caridade, dando no Frei Atanasio, Vigário da Matriz humanidade para com Deus. na ne. 
d'? t O os f a and.°~";' 0 re~rnto. ;e· filial. a benção do Santisshno Sa. de Nossa Senhora do Carmo da Li- oessldade de lutar constantemente 

1
0
8 anu'aeln e se _irigiu ao in

1
ipe.:a odr, crame11to. Nesse"s 3 dias, "ca.11ta. berdade. e o Rvmo. Padre Eduardo para se vencerem, a sl próprias e 

renunciar. Não foi sem dificuldade ram, r~spee 1va.mente. os ~ rc,s . as Robert~. . " " • a as .x •. '!,nt" atmosfera destes tem. 
a q comunicou a rcso uçao e 

1 

·t· · · ô d · " · 1 f' 1 

que obteve O consentimento de Teo· Pias "t:n!ões da Con~olaçao,. Cura, Depois da saudação ao Rvmo. "pos; mas, qu~nta a1€gria contida, 
dosio para a retirada. to <la Se. e Sa11tuar10 do Sagrado• Diretor, e da noticia sobre as att. nos atos de :,mor a De.11s. nos co. 

Pela ultima vez subiu "ao palpito Goração dê Jesõs. ' vidades da Federação: Sua 'Excl':'. lôquios das Hora~ Santas, na fe. 
d C ted" 1 d d. · d ·d· Manlll. de .. ecoJbfmento" - No Revma. Dom Carlos Car,m,to, d. 1. licldadê d.a cstaro,n, morand<> sob 

a a rn e espe 1u-se os 10- d •" A 1 - 1 . ~ . , " · · t J 1 cesanos. Aqueles que mais de de- la, • "• .,.o,n ngo, no "eo eg,o .. es riglndo ~- palavra as Fljhas de o .,,Mmo ~to q11E, esus.Host ct ! ... 
viam alegrar com sua saída, aos li- Olseau~. <:om pr<>gaçã.o pelo R,·mo. Maria ah reunidas.. ay,01ando e E qu:>.l1ta peripêcirt env,ra~a,fa an. 
bidinosos e impios, cujos· vicios tan- ,:adre Teixeir.a d,t Ara.ajo, fot. rea,. abençoando uma inwlat1va que a. te c~rtos pe.quenos desconfortos. 
tas vezes verberarn sem dó e sem l!zada uma .manhã de re~olhqnen. F<ldoracão prEOtende tomar pela~ uus 'Pern!longos te;mosos, uns 
misericordia, dedico~ as seguintes to para l•'ilhae de Maria. Su~ próprias Filhas de Maria. oomuni. aperto,; <le horário <ine obrigavam 
palavras: "Batei palmas e alegrai- Rv111a. co"nslder"ou com as partia!. <'a.lhes que os principais pontos a verdadeiras mágicas de coope. 
vos! Exclamai em altas vozes: es- pantell desse ato da piedade as dê seu gov~rno· na A1"qUldiocese, f 1mdam<>nte psicológicos. lidos ai. 
ta lingua aborrecida e tngai·ela nil.o parállolas das virgens e dos ta. serão a A,;llo Catõlfca" e a Unlver. r.~o e disciplina, uns ~asos ,ão Prô-
lllais nos ofenderá. Sim, nada n,ais lentos. Aida.de Catõliea, r,ara os qun!~ pe. tM. tirados da vida dos Santos. uns 
dirá. J\1as ficou a mão, e pena e de o Ingresso das FIihas de llf._. côr6s i"mr>rovisados. , . 
tinta n,"io faltarão, para entrar na DIA l,o DE MATO rJa e as ,;uas preces. Alegria Mtu;inte na últíni:t ma. 
luta". Ten:iinand_o, disse: "Peço-vo~, Desta assembléia. post;ir!ori1'en. nhll, quando, antes do retomar~m 
1~eus queridos filhos, q_ue. guardeis !'lendo eel<>brante o l!lxmo e te, Sêrâ di.tda. i,otfcia mais deta- o~ a11tos " o tre"1. as mo~as. aos 
fielmente o que vos ensme1. A gra- Revmo. Monsenho~ Jos~ ~tarla Ih lla "" ~andos, for~m remnr, dar pão aos 
ça de Nosso Senhor Jesus (::risto Monteiro, DD. Vig&rio Geral da Ar. " · r,eixfnhos, ;:-nzar <la hrisa fres~a 
esteja com todos vós, Amem". Es- qulclioce•e, foi celebradà, na (';a. Vieram Mj'lecialn,ente para es. vinda das bandas dn Tiete e oue 

• d d 'd í d tas comemorac:õe,i, rer,reseatant~~ 
te sermao e esped, a pro un a• teilral ém "011strucito, a Santa '/111s. das Federações Mariànas Feminf. fazia mo,·~r a 1,onH,a' <l'ãgua. ba. 
mente impressionou o auditorio; mui- sa, na qual comun"a•ar:n a~ Filhas · l<>u~ar O bambual._, 

h h "· · na~ de Campinas. (com "SUa presi". · 
tos c oraram. Para impedir-! e a de Maria que oom_r,«ree.!ram, com" dente) e f'antos, 

0 
Filhas de. Ma. 'I'o,('Jr,g os det:i. Ih es fôr:1:m pre,·is~ 

tô8 com dos,,elo e esnfrito cristfio. 
'f')0r l">a.rtê dos organizndorês <lo 

Retiro - e não foi mfnim<> e-xf'm. 
~lo ,le fratPrnl<lade ~ristã.. terP.m 
<'lhnrns dos ("hPf P.s <laqueia Firma 
Comercial, !mltadorPs de C-rlsto 
q11e levou õs ,,~s aos seus A11~s. 
tolos, sido Of4 oue, !!H~rvirrun á me.~ 
•a as l"unclonãrfas r~tirantes. 

saída, os diocesanos em.pregararn to· 1 bit I t f a.d '' 
dos os meios, mas Gregorio ficou ,a ua me11 e, un, ornHZ as 8 em ria das' seguintes Pias t/11l6es dõ 
firme no proposito e retirou-se \iara S"r:t.nde nõ~ero. " " 1 intérfor da Arquldafoeesê: Vila 
sua terra, onde fixou residencia em .AJiós "- missa, no l'teStaurante da Ar-.ns, 'J'Mme'h,b~ da Cantareira, 
um sitio, chamado Arianio, que ber- Liga das Senhoras ?3tólicae e por flalto. 'Po:t, Santo An<lrê, J"undlal, 
dara do pai. Slla, gentne~a. 85 F,fhas d.e Maria Jaçanã., ltapecerlca, OsaMô, Sito 

Greg-orio alcançou uma idade mui- vln<'}as do ,ntffrtor. esi,ec,atmente Bernardo, Itaquera, e C:otfa. 
to avançada. Doença contínua pren• para tsta eoncentr11cllo, tomaram 
deu-o ao leito, por muitos anos. Em café ~ a!mo1;a~a,:n. jqntam"~nte tom TE!,EGRAMAS REC°!DBIDOS 

Da Federa~ão ]Iarlana J,'emln!. 
na de Jabot\ca\,al: "In1possivel 
nt>sso comparecimento. Segue 
carta..." 

AquPlas jo,:•pn,; 1Jah~1n agora o 
qu~ i:i:1ío os Rxerrfdo~ ~spfritun.lR 
rle Santo Inãcfr, de T,oiola c a sua 

Os trabalhos dos missinnarios 
salesianos nos territorios da Pa ... 
tagonia., são as maravilhas que or
nam este novo opu~culo da .se1·ie 
das publicações de D, Eosco. 

Nunca será <le111ais, para un1 ca
tolico, ouvir a narração dos esfvr
<;os clispenclidos pelos missionarloa 
,h Igreja 110 afã de conseguir 
maior numero de almas para o 
lida e meditada? uma na!"ração des-

prisco de ~osso Senhor. Quandf' 
maiores sentimentos de Fé e nos 
Incita a auxiliar mais ativa
mente estes homens abnegados que 
tudo deixam para seguir à risca o 
manclado de Jesus. 

Sob:-etudo às cria11ças e adoles-
centes r1€Yem ser ·1idos e comeu .. 
tados estes ep\sodlos. Criados num 
seculo ele egoi.smo onde o cine1na 
e os ºgihis" atrofhun a. altna das 
nossa~ erinnças urge mostrar-lhes 
o ,·erdad~iro ca1ninho da felicida
de o qual foi trilhado por tantos 
heróis a custa elos n1aiores sacri-· 
!idos. 

Deve pois.- <?ste OlJUsculo n.o 6-)S 
das Leituras Catol!cas de D. Bos
co. rc-cE>hf>r o nosso elogio. pelo 
muito br:m c1ue fará às almas. 

ouvir, por muito te1npo ainda? utna 
vo~ fan1iliar dizer. co1n unç;âo: 
"Orac_}io da noite .... , e enquanto 
os lá.bios for~m · pronunciando as 
:\ ve-~tarlas, irão recordando os 
bons pro11ósi1os do seu Retiro, po•. 
que irão revendo, ,1e olhos fecha. 
<Ins, a ca.nelinha singela de Barue. 
ri. o altar modesto. ô s::i.crãrio fe. 
chr-tdo (·Om uma cortina leve e 
muito hrn.nca escôndç,.ndo o Crl!to 
nn:. imA.Jit'€'111 da Virge:.m bondoea, 
1nã.o~ <·ômt"lque 8, de1·rar1:1ar ,nna 
pr0fusão de gra<:as. hrac:os abertos 
convidando a ut11 amoroso ample. 
n,. P: por Me. rf'11ova11do.se a n1aif 
hon<ln~a <li!!'; :.\fãeR a int<:-gra'l clna. 
çrro de todo o S(·r. e por toda a 
Yida ... 

tomando <·onhecitnento desse "im. 
portante n0gôdjo". faz sua divu). 
gr.u;ão p<da:::. cohinas do Leg·ionário, 
omitindo a p('dido o non1e da fir .. 
ma e do pregador. 

Em ,Tenchowfu (China) recebe• 
ram-sc de 50 a 60 mil pedidos de ba,, 
tismo, entre eles mais de 200 pessoas 
formadas nas Escolas Superiores da 
S.V.D." em Tsining. 

O CATOLICISMO DECONHECIDO 
QUASE DE TODO NA PERSIA 

Em nossos dias a Persia entre 10 
milhões de habitantes, tem apenas 
28.000 catolicos, de r.ito oriental. A 
massa muçulmana é muito compacta: 
99 % em conjunto. 

SCIENTIFICAMEN'TI 

AS SUAS fERmAs 
• Pomada teccativa São Sebaatio!~ 
combal• 1cle0tll!com•n1e Ioda • 
qualquer aff~o cutanea como · 
selam, feridos em geral. Ulcera& 
Chagas antigos Eczemas Eryslpelq 
frieiras. Rachai nos pés ~ nos oe1~ 
E.pinhas Hemotrolde.s. Quelmadu• 
raa. Erupçóe,, Pie, ?05 de mosqu1101 
• lose<:too venenosoa" 

~ - . 
!!!VAS~!~!!~,!~ 

mtii Bolesláo, por seu turno, continuou 
a \'ida esca11dalosa, até que os gran
des do país, cansados de ver o tri~
h exemplo do rei, se dirigiram no 
Arcebispo, com <> pedido de apre~en
tar ao monarca seus protestos e, 
em seu nome, exii,:ir-lhe emend~ de 
,•ida" Estanfaláo pTOmeteu-lhe~ pro
curar o ref e para i8to se prepa
rou pela oração e jejum, durante 
alguns dias. Assim ~e aprésentou rto
vmnente ao rei. falou-lhe do grantle 
p~ri<?"" m,p f"'nrrin rlt> lil~rOPr ~ ql. 

Passados alguns anos. Gregorio 
voltou para sua terra, onde recebeu 
o Santo Batismo. O unico desejo que 
nutria então era ter uma vida ocul
ta em "Deus, longe das vaidades do 
mundo Para ter mais facilidade de 
dedicar-se ás praticas da vida reli
giosa, procurou o amigo Basilio no 
deserto, passando com ele alguns 
dias em exercicios de jejum, ora
ção e leitura espiritual. De poULsa 
duração foi ~te tempo, ~heio de con
solações e graças divinas. O pai de 
Gregorio, ancião de oitenta anos, e 
Bispo de Nazianz, chamou-o para 
perto de si e administrou-lhe o san 
to sacramento da Ordem. 

meio dos sofrimentos, achou confor
to na oração e na medit11ção. De 
quando em vez pega\l"a da pena, pa
ra escrever contra o Arianismo õu 
para animar oi:; catolir.os á pe1·seve. 
rarelll na fé. Dnus permitiu que es
te santo homem, tão provado na vir
tude, fosse constantemente persegui
do por tentações as mais atrozes, 
contra a pu1·eza de coração. Na ora.• 
ção e na penitencia a.chou Gregorio 
o meio mais poderoso para as com

que homens sem conscienela, para o 
desprestigiar, o caluniaram de uma 
maneira indigna." Chégaram até a 
acusá-lõ perantl! o Bispo de 'fya
ner, de vieios depravantes. Grego
rio sofreu tudo <;_0111 resign,çií.o e 
paciencia, perdoando 4e cor11ç!o aos 
caluniadores. · 

Da. Federa.çílo de Lorena: ""Im
possibf!ftados comparecer agrade. 
cen'los con'l<lte desejamos comple. 
to exlto expMssiva comemoraeão". 

fôl"Ga. éttl r~temnf"rar a5 f';"tC'1 1 l<l:'\d('>,; 
da. ahn{l, em tornar a ó r--qui !fbrio a 
personalidade· do Cristão: ~ n1io 
esquêcerão ml=li~ ('.I nne foram. t1~ 

lC!:ua\•é hF-1navf.'nturancn.. ô~ élia!=! 
)):l!=.!=.â.<1.0S nt'l nViln l)On'I Jrii:;~··. 

PIA AUTOMATICA 
PARA AGUA BENTA 

"HIGIENICA" 
PATENTEADA 

bater. 

Gregorio retil'ou-se clandestina· 
mente de Nazianz, para procurar no 
vame11te o doce remanso na compa· 
nhia de Basílio A este ami~o quei· Foi ainda por permissão de Deus 

Gregorio morreu santaménte, t'nl 
398. Nõ tempó das crutadas as re
líquias do Santo foram transporta
das para Roma. 

No seu traba1ho de desagregação tras rredidas jul>:radas capazes de N U \' A 
da familio, as forças organizadas tornHl' h,alicnavel o patrimonio fa• ET VEif:.RA 

Da Pia tln ião de H1): "Pia União 
~'i.lhas de Maria Itü ag1·a()ece co11-
vitG~ não cmmparecerâ. motivo con ... 
d11ção. Antonieta RtJggferi, p;e
sidente.t• 

De volta ~n MU trabalho. """ 
~eus laT'~s. quando ft. nnit~. n.inf"'. 
lhada.s· junto A.o leito. rl'."r.olh<"'1'f'li,. 
~e rn1.rFt. meditar e Tl:':r.:ir. hão de 

l'.1ra lr;T,e.ias - Capeia! - Coltglns - Cnsas rle" B'amllia 
Pf'ram cata.logos á n;etalurgtta .:'\l. Sra. Aparecida 

Pn1ça N'o$Sa s~nhora da Pt:11ha, 82 - SAO PAULO 

ter a integridade e a perenidade da 
famil~a. Na nretanha, nas tn'lssas 

etc. 

contra a nossa civilização catolica miliar. São medidas porem, "!Ue ape• 
procuram empregar, além dos pro· nas ~ -rver de mero 1~r·iatívo, pois 
cesso~ de corrupçno moral, tiS ar· unicamente s: preocupam com a si-

1 mas (!ue atingem a instituição em tuHção da famil' em seu estado 
suas bases tradicionais. Daí toda atu 1, até que os filhos atinjam a 

Os destruid.ores da vinha de Naboth 
rurais, o direito .. e sucessão não 
favorecia o filho mais velho, mas o 
mais no\"o. Era um r"ito ele juven· 
t"4.HJe, se nus permitem assim ex~ 
prim1r. Se n.h• havia n10C" J na casa. 

Sente-se se,ni,re a mesma preocupa• 
Çã, domi~ando o· costu1nes mais 
t>rofw· damente e1naizado:::: na alma 
popular: - assegur~r a integridade, 
a estabilidade, , pcrpct•Jidc.de dn fa· 
·nilia. em seus cos~umes, em suas 
usanças_ l.;m s:uas: tra<li<;ões. A CI--am .. 
panha, a Lorena e a / · ".leia eran1 
provinda cm que o reito de pri
•no~cniturr- era menos fortemente 

uma serie medidas revoluciona- maioridade, qua:1do pn,"s:i a vlgo- domínio se conse,"\'c cm minha fami· 
rias tendentes a íe1'ir a integridade rar II lei de herança cemuin aos pai- lia, le111os 110 mesmo livro, ela terá 
do patrimonio famiHar, sobretudo ses de con,.•ituição liberal, que em uma existeneia honrada"· 
pelas leie de herança, gera"] ."tentam contra o direito de "Não posso suportar o pensamen-

Criou-se toda uma literatura pa- testar. to de que meus descendentes pos-
ra fulminar o que aos olhos da • • * 1 sam ~er colocados na necessidade 1e 
"i!('ualdade, liberdade e fraternida• A qul!stão d •. integridc<le do pa· 1 vende-lo. Vender os campos pater-
de,,. no sPntido denlagogko e sub .. trimonio f:unili:rr vcrn, porem, t'=,endo I nos, é renegar seu proprio nome
versivo desE-fü~ palavrtts, seria um e8qUeri,·.a~ do ponto de vista de :seus I Não se deve crer que: será possivel 
abuso re~por.san~I r,~L ~siquitihrio v--·· · deiros termos. ao se c~tudarem ::-ubsiitlii-los por outros; - ba:-ita ver 
socbl que ainúa hoje se nota por Ot( m1.:, te ,Jc11t~s a retinn· ~ hu· conto se rruinaram a<iu~ks que qui
to,Jo o mundo: - o direito ele pri- man'dade do cáos social em que se zeram trocar o patrimonio de sens 
:tnügenitura .• vigente tios pãises crls· czwon .. ra.. E ê no nt;do de con· antepass.:.,t!o. 
tüos antes do advento do codigo na• correr par. escian'cer o assunto, 
polconfco. desfa,,endo as dcdaraçõec " defor- . 

i.~ss;.i,s - linhas de u111 modesto gen .. 
tilhome, campestre são caracterlsti
ç:io. Nelas se acha o Antigo Regi
çâol Nelas se acha <> Antigo Regi. 
1110, Podemos transportar estes !en• 
timentos ás diversa~ classes condi· 
ções da sociedade, "neontrando-nos 
sempr~ em face rios mesmos tre, 
ele111ent.os: - familia, tradição, es 
tabili · ,le- Conservaçào do patrimo· 

A , erdade, porém, é que o frado- mações demagogicas com que costu· 
nameuto do patrimonio da familia, rr ser tratado, que hoje inicinmos 
fe:to em 11om~ da .-rualdade revo" a transeriçã" ··o que sobre ele diz 
!acionaria, é que deve ser respon- F'unck-P~entano, do Instituto de 
sabiliza<io em grande parte pela n1i- França, em seu liYro sobre "J.!An
seria social tão acentuáde com o cien -·gime", 
pred0·11i11io di:s id-éias !iberaiR. 

A familia, em vez de ser uma ins
tituição vinda do passado e se pro" 
longand~ para o futuro através da 
obra comum realizada ''e acrescenta
da num patrimonio que se transmi
tl cm sua integridade, passo1.. a 
con~tituir apena:-; urn;J unica gera
ç~ ~ brfü.;Os co1a1 os niais elementa 
res probl~mas de ordem morni e 
e1..vnomica, su::;citaJos t·m grau<le par
te pela ausencia de um ponto de 
apoio. 

J8 i. toda uma serie de sugestões 
recomenuada. pelos nosso, moder. 
nos 'egisiadores no sentido de re
m,mdar n m ·1 tão desastrosamente 
fe•to, cor,io por ~xem:)lo a creaçâu do 
r'homes~ .:ad" no-rtcp<P · ric-~no e ou--

* "Co" seus costu •1es e suas Lradi- nio, apêgo ao lar paterno e, na 
çõe~ . .- e sua posição social, a familia burgueiía, entre .as ~ 1nsses rurais, 
devia se ... unscrv:1r tacta nas mãos r-s1,_.a~ prco<'upnç< predominantes 
rie seu e, efe, forte pelo patrimonii", se trnnsmitiam tHlvez melho1· do que 
qur ser-ia tra miti<l" ei-n sua inte tw aristocracia "Todo" nieu:s ante· 
gridade ao Lsrde o atrimonio passados trúbalharnm para adquiri, 
-:;oi re O qua! vive a fami ia, é un1, a::; van:elas d..:ste hem", escreve em 
t-e1\1 sagrado "Aquele que dissipa lif>O um tra.)alhadoi- dC' Ollioule~, ''e 
,eu patrimonio "'omcte um roubo :rn nfto destr1•ir~i a sua ~~bra". 
horrivel", escreve An1,,in · , Cour () dil·eito de 1>rill10!le11itura e o <lo 
toi. em seu liv"rO de .-a.ão. "Melhor pai d, rlispôr livremente de seus ha 
seria para el~ e par:, toda sua ra vere· che(\'avam a se impor. As lei• 
ça d não th·4.ls~e 'ttRcido". de herança r;:im de uma va:-icdade 

terra familiar de,e ser conser" infinita ,. velr. ~·,anç" - - elas se 
va-ia intacta. lnr ·ria-se em. ccnsu· i modifieavnrlt. n son1ento fi,,. urna 
ra nã() somente ao vrnde-.a mas t.tté provinda n ~utra, m.ns de um·· r<:>,;ftl<r 
,nesmo ao •trora"Ia. "Tnnto que cstn, â H,;iCTo vitinl,.1, de uma cida1e á. 

cidade proxit !. Viam-se até familias 
providas de leis sucessori:i.is parti
culares .e q11e os Parlamentos hom&· 
fogavam. l\fa3 a tendenda geral er,i, 
de deixar o patrímo · . i11taoto nas 
mãos do .chefe de .fami!i ·. que dele 
dispunha do" 1r- Jhor modo ele acordo 
eo:n "" interesses d ··""\, Manter o 
e~ple1úí1>r 11ome e a jntegridade 
do domínio, eis a co,c.,a, 'e prcocu
paç,,o. 

A p l'atica das substit4ições, da re
serva hcreditaría e dos bens pro· 
pdo~ µal'a i..,o contriouía com o 
direito de J rhnogenitura e a facul
dade ,,e ~est: r. A substituição aea: 
retava á il .possibilidade para o pro
prietario de certos bens dê os alie· 
nar a um pretexto qualquer," com 
devolu~âc "des~&S bens segundo uma 
ordem sucessoria determinda. Na 
nobrtz:i as substitui~- "S tomavam o 
nome de "r. .. !jor.r b ·". 

A substit11içào era, como se ve, um 
freio , direito de primogenitura., O 
prv,,rietario nii.o pasa111•a do usufru
tuado de um bem que . pertencia á 
famil;a, Os costumes que" concecliam 
ao primoirenitli a parte mais larga 
eram ,ambem os que estlpula•am 
·ubstit• ições mais extensas e mai, 
ri ·orosas. 

A sub~tituição era, con10 se vê, 11m 
suh•1vtia1n a u1na P""vpl"Íação espe· 
ela!, a t11•al fazia ""s bgns de fa· 
n,ilia mais do que shnples" bens in· 
divi<luais" São eles L:;ie-r idos confor" 
llH os costumes, i,or diversos 11omes: 
- - bens ":intit ~. avitiuos, 1.1atdu,o 
niais, ou do modo ás vei:es bizarro. 

Os pl'Oprios se conipô~m de imoveis, 
ren<!as e ás vezes até rebanhos ~e 
acham co111J>reen(jidos entre esses 
bens de uma · mi!ia. O chefe de 
familia não tinha ele proprio sobre 
esses bens seni.to um direito de gozo. 
Qualquer que fosse seu podl!r, não 
podia alienai·. Para :sto era neces
sario" o consentiniento dos herdeiros. 
Não ~. notavel que essas tradições 
familiares· que vieram atê ao Antigo 
Regime, se encontr m on~:·c as for• 
mas primitivas 'a monarquia cape· 
tinge,i? 

O direito de primogenitura, · est:l· 
be!ecido como se sabe no interesse 
ela integridade da familia, não era 
uniforme em toda a parte. Na Ch~,..,. 
panh, as stJcessões nobiliarias •e fo· 
ziam de um modo e as do comum do 
povo de outro. O costume" de t'1:1r1s." 
pelo contrario, espa\ha<jõ por umu 
;;1·ande parte da '!!'rança, dá o. •!irei· 
to de primogenitura tanto 1,nira os 
nobre. como para a população res
tante. Segundo este cost me, o P"ri· 
1noge1.ito to ia r.or parte o castelo 
ou mansão; a rcsidcnci:i prlncipal, 
com a baixa ·corte: alem disso rece
bi" dois torçtis dos bens, se apenas 
ha,•· , dois filllos, a -netade se o pai 
deixava bastante. Na Lorena, o di
reito do prhnogenito ompreendia o 
castelo, a baixa-corte, o parque· ma· 
rado, o j ardlm, os direitos ' senho• 
riais, o direito de nomeação á cape" 
la castrense e aõ curato da aldeia, 
E:sta parte do primogenito não lhe 
potlia ser retirada me~ino no caao de 
a isso ~er C~!1_t_r_a!ii t. ~~j., 

Nas 1·egioes de direito escrito, o cr a filha mais nova que h,•r(' ·n. 
pai tinha p.elo contrario int<!ira li- O nwis jovem ent 1·av~· sozinho na 
herdade, em suas disposições testa- posse da herança familiar, e parti 
meritarias. Eis aqui u1:i1 testaniento cipn v~. l'.""m , 111âos e irmãs apenab 
feito em Aix a 12 de fevereiro de w moveis deixa los pelo pai; mas 
1622, O pais desherda seu " füho notai que ele não podia rehlher es
majs \'elho porque este contraiu um ~a herani:a a não sc1· Cc. n a condiçàu 
casaipento que não foi julgado ·con- 1

1e ha.veJ' morat.o, nntcs d.· nbcrtu.rn 
venientc. Devia o 1>ríniogcnito rec·e- do in•·entariv, un1 ano e um dk sob 
ber avenas 1 ma pensão, e a n~ran. teclo patern1.., e senl° interrupção 
ça iria para o ultinto filho. àhis. Comnrcendc>-t-"e ~' razi\o; -- ~ra n~
c.ontraríamente ao q1,1e se r_,odia su~ cessariu continuar o ,~llltívo das ter~ 
pôr, este recusa-se a accdtar uma he~ r:ls ;~:-: tradiçõe~ adquiridas, con
rança que conf;idera um fardu pc::,;;t- scr\'ar os ei- p1 1os_ n aspcct.o <la 
do; - porque a posse da heranç.i casa. [J)ll filho mais velho, casadc, 
pelo filho mais velho a~ rrct::va na muito tempo e qun frequentemen
obrigações que muitos deles conside- te fundava um novo lar, que havrn 
ravam como um encargo deante o explorado t.ma µroµriedade afastada 
qual desqpareciam as" vantagens que da casa ., ,,, a pa, esta teria tra· 
lh,s eram feitas: - trabalhar pelo sido um espírito muit, diferente. 
inter~sse da com,1nidade familiar, sa· Nós já vimos que o filho perma, 
erlficar • cus gostos e sua indepen- neciu 01e1 "º" toda a vida. O ca
dcric!a, dispensar cuidados aos pa- samerto o emancipava mas co,,, a 
r"entes velhos. e doentes, dirigir JS condição " de ir mo:ar longe de seu 
irmãos cadetes, "estaoelecc-los, bem pai e de fundar um lar distinto. Mo
como as "1·mãs, gerir os bens de rando soo o tecto paterno com mu, 
raiz, Eis um. filho mais velho q'ue lher e filhos_ não possuia nada de 
tem predileção por uma carreira seu- Tudo que pudesse ter, tudo que 
mais movimentada; a profissão mi- ganh, se, as doações ou 1egado• que 
litar r e.trai, ou o desconhecido dos pudesse sccber se torn.ivan- pro· 
mares Ionginquos, o 'comercio dns prieda · 3 de seu pai, e na maioria 

"Indlas ou as Escal'!,s do Levante; um dat provin" ·~s filho não podia 
outro é 3eduzldo pelas profissões li• herdnr de seu pai como direito de 
bera!s: - deseja ser artista, poeta- primoge"~itura - , amo-nos entre 
Não mais cuida de se ver estreita- camponezcs -, não ser se morasse 
mente ligado á exploração da gle- con~ ele, sob o mesmo tecto. Então 
ba e aos deveres que .dela resultam. somente, tornando-se cncfe da fami-

* * 'l lia com a morte do pai, assumia a 
E' quasi rnporflno notar que es-

1 
direção dõ patrimonlo que frequente· 

sas prese•ições, ás vezes tão rigoro- mente ele havia. feito ~rescer : pelo 
easi tinham i,oi: nnico oJ>jJ:tivo ma11- ~~Y tra!:!<1Jhg ~ ~eJi,~ f:\ll).!S i:iMados, 

;~stubt::lec,clo. Y.:le não existia Para 
os ramob col terais nem pn •·a as fi .. 
ihas. A partilh? se faz,- de uma. 
maneira ig-un1 .:-ntre os filhc; para 
:•s bcn n povo em geral. Mat o mes· 

;-.entímc11to ali su:n,iste; - era. 
l;onservé:do nas mãos dfl herdeiro 
1)rincip o lar, a ~·ca~a", cnbeçu 
do feudo, <·<, : \ s.. dizia , J.d4de 
}ledia o "c,1cfe' do patrimo11iQ co· 
inc dh-. o Antigo' Regh1e, aíhn <le 
que t......i.<lu f...imilia ·continue a ter seu 
tJonto de ligação, sua "retirancc~.t 
·-~01Y.o diziam os carnponezcs com unia 
1>alavra Lcm característica. Pierre
,foseph, de Colonia, em um livro de 
1•azãc de 1807 se expressa do se• 

modo: 

"A Prove· 'Ça, bem como diver6aS 
0 utr. partes ,!a "-l'ran~· meridional, 
eram regidas pelas leis romanns ..• 
1-:m todas as províncias submetidas 
.a ess,i legislação reina.va nns faini
"ias a mais terna união. O herdei· 
ro se '!Ollsiur--ava o ; 1.... todos os 
l_rn1âos e irmãs cadetes; os quais, 
trcquent. :,~te, cru n ;c'liu,entados 
er. sua CaSf e aloj adr sem pagar 
e P ando "lia pen, o." Tudo isto 
veràadeiramcnte não constituía se• 
não 1'tma familia". 

D, lllOdO "-'C esses CC" óun "S tive• 
ram s11 razão de ,er: - contribui• 
ram para á · felicidade 'l . arn ~ pros-
pe1•idade de r <>sso pais; e foram bem· 
fazejos emquanto foram praticados 
não somente segundo o texto da 
!ei, 1nas i;cgundo seu ,spirito", 
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~1 R. T 1·R mais pode interessa,• :i jÔ,Vem con• 

O Apostolad o da Oracão entre os homens , 
P:1bliéamos abaixo alguns ( rechus 

íla. conferencia pronunciada pelo Pc, 
José Gonzalez, C.M.F., no salào no
bre 'do Colegio Santa I\Iaria,. 110 dia 
2 de Dezembro de 1044, ao ensejo 
das comemorações <'lo l .o Centena
:rio <lo Apostolado da Oração rcali
tada,s em Curitiba. 

~REVENIDO U.:IIA OBJEÇÃO 

.A.ntes de entrar no :issunto quero 
prevenir uma objeção: do ingresso 
dos homens nas Associações piedosas 
não resultaria para eles a perda to
tal ou parcial da propria personali
dade? 'De mod, algum, antes ao cm1-

.. trario ela poderá crescer e desen vol
yer-se mais. 

Com efeito, quem ousará chamar 
oe abdicação da propria pcrsonali
dack ao fato de um homem catolico 
ise submeter voluntariamente aos es
tamtos de tal ou qual associação 

os hom~ns, mesmo os indife.1·entes, 
mas que tenham boa vontade e, não 
estejam filiados em alguma seita, 
nomcadamcn te, a maçonaria ou es· 
piritismo, podem pertencer ao Apos
tolado da Oração. A ele podem acc,
modar-.se as palavras de Jesus: "in 
domu Patris meí mansiones n,ultac 
sunt" (Joan. XIV, 2): na casa do 
meu Pai ha muitas moradas. No 
Apostolado da Oração, graças aos 
seus graus, toc!os podem encontrar 
lugar, desde os mais fervorosos até 
os que apenas abriram os· labios pa
ra rezar. 

O que ordinariamente assusta 
quando se con,·ida um homem para 
entrar numa associação piedosa, é 
o numero de praticas, a que se de
verá comprometer. Nada de assus
tador tem o Apostolado da Oraçã,,. 
Para pertencer a ele basta que o 
candidato seja inscrito no registro 
do centro respetivo, e que se com· 
prometa a rezar todDS os dias o ofe· 
recimento quotidiano dos trabalhos 
e sofrimentos · em união com o Co
ração de Jesus, que é uma oração 
muito breve, mas muito eficaz. 

organização propria. Todavia penso 
que sã" bem poucos os centros do 
Apostolado em que esteja consti
tuida a secção masculina; e a isso 
atribuo o fato de o Apostolado con
tar tão poucos associados entre os 
homens, e ser tão languido o seu in
fluxo nos mesmos, não certamente 
por falta de capacidade ou energia, 
mas porque os sujeitos receptores 
não estão suficientemente prepara
dos e organizados. 

E' por faso que as vistas dos di
retores do Apostolado já se voltam 
para este problema capital, á que 
tratam de dar uma solução prati
ca, constituindo em todos os centros 
<lo Apostolado a sccç<io masculina, 
dando-lhe mesmo a prefercncia en
tre as outras. E' o que ficou esta
belecido num congresso catolico de 
Paris, no qual se determinou que a 
obra do Apostolado da Oraçào devia 
aplicar-se especialmente aos homens. 
J<J o Congresso de Diretores, reali
za.do na mesma cidade, em Agosto 
de 1912, intel'essou-se pa,·ticular
men te pela propagação do A roto
lado entre os homens. "Ocupemo-nos 
dos homens, dizia um zeloso Diretor 
no Canadá; por meio deles teremos 
as mulheres, os meninos, a paroquia. 
o país todo: é tempo de cuidar dos 
pais de familia; a r;onquista de um 
só equivale á de muitos" (Cf. l\la
nual do Apost. Art. XXII, pag. 84 
ed. 1942), 

FRUTOS DO APOSTOLADO 
TRE OS HOJIENS 

EN-

scn ta rn, })Or via de 1·egra, um as
pecto desolador. Ao contrario, sendo 
eie o primeiro na. pratica da piedade, 
c.01110 é o primeiro no governo (la 
casa, vivendo -ele da vida rlo Sagra
do Coração de ,Jesus, que lhe infun
de no seio do A11ostolado, neces
s::ninmente a comunicará. a toda a 
familia, e cm pouco tempo esse !.ar 
se recristianizará e scrú o lar do 
Coração de J csus. 

o~ filho5 rezarão, assbLirão á 
missa, comungarão frequentemente, 
fugírüo das diversões pecaminosas 
ou pcrigo~as; a:; filhas serão moder 
los de piedade e aprenderão a mo
destia. no trajar. Porque têrn um pai 
zeloso, que dia e noite VE'la sobre a 
conduta dos seu::; filho~, que os ins
tnli e corrige paternalmente, sim, 
mas com energia, jamais deixando-os 
a mercc do~ <·nprichos e tcndcncias 
proprias da idade. 

4.o //ufa, co;1fra <Ui seitns. -- A 
resp<dto das seita:-: condenadas pela 
Igreja o \lcnual do Apostolado as
sim se exprimf': '' J•:ntre 'as obras 
que se hüo de promo\·f'r com todo o 
empenho e com eficacia. ~oliressai 
uma que se impõe hoje mais que 
nunca á dcdicaçii.o dos nos~os Zela· 
dore·· e até <las Zeladoras: é a luta 
l'.ontra a :'1-Iaçonaria, o a.tC'i~rno lo
mun ist.a, o espiritismo e o protes
tantismo" (Çf. Art. XXII, pag. 85). 

por d1 i"crsos Bispos, como os de Pa
l~ncia e Orense, e mesmo pelo Arce
bispo de Toledo, em 1929. Entre nós 
ta1úpouco vs Pastores dormem. Ain ... 
da faz bem pouco tempo ouvíamos a 
voz energica de Dom Frei Daniel 
l!ostin, Bispo de Lages, desmascaa 
rando essa nova seita. A eles se 
une a impresa catolica, secundando
lhes a iniciativa. A eles juntamos 
tambem a nossa debil voz para gri
tar a todos: aos iludidos para que 
arredem os passos; aos· que dormem, 
para que ·acordem, e aos que estão 
acordados, para qae peguem as ar
ma:s. 

Alerta, pois, Catolicos! ·cautela 
contra esses inimigos disfarçados! 
São os mesmos lobos, embora \·esti
dos com pele de ovelha; é o mesmo 
veneno, embora propinado em pi!u0 

las douradas; é o mesmo anjo das 
trevas, embora transformado em an- · 
jo de luz. E' a esses inimigos que 
o Salvador se 1·efere no seu Evange
lho: "Attendite à falsis prophetis, 
qui vcniunt ad vos in vestimentis 
ouvium, intrinsicus autem sunt lupi 
rapaces: a fructibus eorum conos
cetis eos" ('11at. VII, 15-16): "guar
dai-rns dos falsos profetas, que vêm 
a vós com vestes de ovelhas, mas 
por dentro são lobos rapaoes. Co
n hecê-lo:,;•eis pelos seus frutos." 

Contra esses inim ig-os o Apostola
,'~ da Oração, especialmente cntl·e 
os homens. deve ser urna atalia e un1 
baluarte: atalia, para descobri-los 
ao longe; baluarte, para defender-se 
dos seus ataques e combatê-los dc
nodadamente. 

5.o Pomcntv 1 das ob·ras paroquiais 
- Se as Associações piedosas são o 
braço direito dos Revmos. Vigarios 
e Reitor~• de Igrejas, o Apostolado 
da Oração entre os homens será o 
coração das 1· ... ssociações. 

·. :piooosa, para melhor conseguir o fim 
do cristão e realizar em si mesmo a 
:,ublime missão do Salvador: "Ut 
vitilm habeant, ct ubundantius ha
beànt". (Joan. X,10): para que te-
11h.11.1n vida e a tanham com maior 
llbltndancia? Quem poderá taxar de 
homem falto de propria personalida
de ·.aquele que não somente tem vida 
espiritual para si, mas ainda pode 
i11f1uir nos outros, incutindo-lhes as 
J)ro-prias convições, transfundindo
lhe.--s, por assim dizer, a sua propria 
vida? Tal é a condição do apostolo, 
e foi a do mesmo Jesus Cristo, o 
.Ap·ostolo por excelencia, como envia
do pelo Pai, de cuja plenitude todos 
:nõa recebemos:" et de ejus plenitu
dine nos omncs accepimus" (Joan. 
l,16). 

Ora, meus senhores, pois todos 
nõi;, Catolicos, devemos ser aposto
les, ca.<la um no seu plano e segun
do as suas posses. Ninguem, pois, 
deverá condenar-se voluntariamente 
iao. ostracismo de um ii,dividualismo 
i?steril,_ que, talvez, outra coisa não 
ise1ia que um egoismo disiarçádo. ~ 

E onde melhor <lo que nas Asso
Ciaçõet. encontrar urn campo mais. a 
:vroposito para e>cercitar esse apos
tolado, que nó fim de contas, outra 
Coisa não é senão uma cspecic <lc 
extrav.asamento ou exp:n,são da vida 
interior ind1vidual, um como des<lo· 
bramento da propria. personalidade 
elevada e tornada apta para. influir 
110s demais'! 

2.o l'clos rcmcdios de que dispõe 
paro, curar as â.ocuças dos homet1H 
- A doença espiritual mais comum 
entre os homens é o 1n.utismo: eles 
não rezam. Pois bem o Apostolado 
da Oração possui o maravilhoso con
dito de abrir a boca a esses mudos: 
"et mutos fecit loqui" (J\1arc. VII, 
31): "e ·rez falur os mudos." Como'? 
Por meio desse oferecimento quoti
diano das obras e sofrimentos e!'.l1 

união do Cot·açâo de Jesus. E' :i.ma 
pequena dose, que se toma. sem rl!
pugnancia, porem de grande poder 
curativo. O homem que começou a 
rezar, está salvo. 

Outra doença _não menos con'.um e 
perigosa entre homens é o mal d'J 
coração. ~~uito sabem os homens do 
nosso tempo e muito podem. Pare
ce que já se não pode pedir nem de· 
sejar mais etn matcria de ciencia e 
progresso. E contudo esses hómens 
só merecem compaixão... eles não 
süo felizes. Dir-se-ia que Deus per
mite tão grundc luxo de inventos e 
d,,scobertas para que os homens por 
fim se convençam que só corn isso 
não se consegue a felicidade. 

Constituído assim o Apostolado da 
Oração entre os homens, i. e: co1n 
vida independente, podem se espe ril r 
os mais lisonj ciros resultados. "A 
experiença está feita, diz o Manual 
do Apost. a este respeito; por meio 
do Apostolado as comunhões dos ho
mens se multiplicam rapidamentt~, 
reanima-se a esperança das nulcs de 
familia, que se esforçam por fazer 
entrar os maridos e os filhos no 
Apostolado" (Cf. loc. cit.). 

Sem ir mais longB mendigar cxc1n
plos, aí 'está a humilde Paroquia di.J 
Coração de Maria desta mesma cida
de, na qual desde o dia 16 de Junho 
elo corrente ano jubilar, vem fun
cionando a secção masculina do 
Apostolado. Pois bem, nicus Senho
res, cu mesmo, corn grande satisfa· 
çâo, posso atestar os nuu avi:ho~os 
frutos já produzidos cm tão breYe 
lapso de tempo, em torlas ns mani
festações da piedade, indiddual e 
coletiva, e especialmente fumiF,11·. 

Se o Apostolo S. Paulo, meus Se
nhores, admocsta\'U o:c; fieis dizen
do: "quih hora e:-';t jam 110:-:: de- som
no su1·g-crc" (Rom. XIII, ll): já é 
hol'a de 110s lcnrntarmos dô sono: 
porque a iniquidade e os poderes do 
mal jii estavam agindo, embora á 
sorrclfa: "nnm mysterium jam ope
ratur iniquitalis" (2 Thes. II, 7), 
que diria agora filiando e~ses mes~ 
mos poderes tenebrosos continuam a 
ag·lr enda vez com maior força, não 
já ocultamente, mas ::1.s c.>SC'ancaras, 

tá luz deste sol que nos ilumina? Se 
cntüo era tempu. de se lcYantar do 
sono. agora .iú não se pode n~ais 
dormir. porque os nossos inimigos 
tampom:o dormt:>m. E' ncces~ario vi
giá-lo, seg-uirMlhrs todos os movi
mentos, con1 batê-los denodada mente 
e RCl11 tregua. 

Com efeito dele recebel'ão salutal' 
influencia, como os outros membros 
do corpo a recebem do coração; não 
s01 iente porque a oracão em união 
com o Coração de Jesus e pelo Co
ração de Maria é a poderosa e ir· 
resistível alavanca de que o Aposto
lado dispõe, mas tambern pela qua· 
lidade dos membros da secção mas
culina, que se1·ão principalmente pais 
de familia, os quais farão com que 

,as suas esposas e filhos dêm seus 
nomes a alguma Associação piedo
sa, e zelarão para que todos cum
pram as suns obrigações. 

AS ASSOCIAÇÕES CON \' r, :>l ES. 
l'ECIAL.MENTE AOS HOl\IENS 

Isso vêm eles, ü,so apalpam, isso 
nu~s am.argul'a a vida- com dolorosa 
e\'.pf.•riencia, e com tudo não se con
\·encem. Isso lhes dizern eloquentes 
o rndores, isso lhes explicam liVJ"os 
famu~os, isso lhes demonstram es
t:tti~ticas. minuciosas, e confirrnam 
fJcessos pa voro:'-os~ e com tudo ri': o 

Mas GC as <J.ssociaçõ•?s µl1~r.1;:~as são ~e convencem. E' que o seu m;.1) 1ui-..1 

boas para todos, de ~nodo P<-<~:~ir:tdAr e.stá na cabeça, quJ erra por eÀ
it> são para os homens, n'."meéula111en- , t r~-.vio ou ign<>rancia, 1nas no cora· 
te ;>ais àe familia. A Yida destes <lc- ! ção, ~"e ama o erro porque o afa
senvolve-se num ambiente poJco fn- E'U, r .. ::-r.1 tem fotça. para seguir a 
voravel á pratica dn l'cligiào. A-:. n~rdade 'iue cor•'!.ce;!. São cor10 o pa
preocu1,ações da familio, o barulho ralitico da piscina probatíca, que co
das maquina-s e a fumaça das fabri- t1J1ecia bem on,k estava o seu remc
Cas, o at· .carregado dos escritoríos I dio, mas não :"><lia mover-se para 
as relações sociais, os mil e um ne- · r-rocura-1o. Sabe;·,1 o que devem f:i
gOCios que os absorvem, em suma õ zer, e não o f~zern; e reem, e n;::o 
constante meneio das coisas tem- r,raticam: sofrem do coraçUo. 
!)orais, constituem u1n meio rr::i:s Se, pois, o mal deles está no eo
apto vara a .:norte rio que para " · ração, é ao coração que se dev~ apli
sustento da vida de pierlaiie. e-ar o remedia. Onde o encontrare-

Acres,oe que os homens, por tem- t,1L1s "/ Tambem no Apostolado da 1 

peramento, são pouco inclinados à Oração, que nos apresenta a meiga 1 
religião: esta é uma confissiio hu- : imagem do Sag-rado Coração de .Je. : 
niilde da nossa fraqueza e 1nsufi- i sus. Sim, o Coração de Jesus, abis
ciencia em face ria divindade. 01·a mo insoncÍavel de todas as graças, ,, 
os homens, acostumados a n;and~tr (1 remedio para o coração humano, 
e levar a_direção de tudo, facilmen- abismo sem fundo de todas as mise
te se julgam demasiado fortes e ca- rias. Ninguem poderia resistir aos 
pazes de bast1!rem a si mesmos. :J:d t-eus encantos:· u J<~t ego si cxaltatus 
que resulta? Em uns, os mais, indi· fuero i~ terra, 01;1nia. ~rah~}"ll ~d me 
ferença e apatia em relação ás pra- 11,sum (,Joan. XII, ,l2): e Iw, se 
ticas de piedade: não tem tempo, di- for levantado da terra, atrairei tu
zem, para assi:strrem á ,.\,Ji::;sa, e ainda do amim' 1 ,Jcsu~ ·crucificado, 1·orn O'.'s 

·1nenos para confessaTcm e comunga· , . braços extendido$, e ~ohrctudo, com 
~em, postos que lhes sobre e muito li l1 seu Corr1<;fio abcrf,1, é o imã dos 
:para o perderem em clubes e que- co-rações. Basta rã olha,. para _ele, 
jandos: são os Catolicos que nilO I pa1·a se <leixar pn:mder pelo seu 
praticam (que ll'onia! ). Em outros 1 :unor irr~~ü::tivclmente. 
os menos, mas infelizmente- ainda Ora o a:,soc.iado do Apostolado 
lnuitos, é o desprezo po1· e.ssas me5- da Oração tem ~empre diante de sí 
mas praticas: eles não precisan1. esse imã dos corações: como, pois, 
;jamais sentiram necessidade de re- não sei- atráido por ele? Como se 
zar. Para eles tudo está na terra. nào deixai' t1·ansformar pelo seu di-
3lém disto nada ha que esperal'. São vino influxo, que se manifestará 11a 
r>s irreligiosos, os adoradores da p1a- .ibstituiçáo gl'adativa mas efieien-
ieria, os positivistas. te, da vileza dos afetos pela nobre-

Tal a perspetiva pouco 1n·azentei- za dos scntinwnto8,_ das tendencia!. 
l·a.que o setor dos homens ap1·ese11ta grosseiras pelos irnpulsos elevados, 
cm face da vida religiosa. U1·ge, pois. <los ideais tenenos 1>elos ideais di
tornar medidas eficazes tendentes a vinos, do amor do lodo pelo amor do 
dar uma solução acertada ao proble- céu? 
lna dos homens, não some11te pela 3.o Pelo apa(eiçoamento da pro-
importancia que em si mesmo tem -,,ria 7;e-rsonalidadc - O homens tüu. 
como porque dele depende a solu~ào I dosos da propria personalidade en· 
<los outros problemas. Não nos ilu- ,·ontrarào no Apostolado <la Oraçào 
rln.nios; nem as associações cm que 11111 meio exc-elente para ape1·feiroá
se enquadram senhoras, jovens e I ta. E-' uma consequencia do a11terior
crianças, nem os trabalhos e suore:- nent<' exposto O c~ntro de gravita· 
elos Padres, nem os congressos ou 

1 
·úo do .-\postolado é o Coração <le 

concentrações de catater religioso~ fc~us, a pcr:so-rnlida<_le n~ais con~- j 
11e1n .,a pompa e o brilho das sol-eni- que ~e pos:5a tmagrnar, po1::. I 
.-Jades do culto surtirão todo o efeito nna unica Pessoa divina reune du<ts 
dasejado, enquanto faltar o apoio ·iaturezas, dívi.- ·i e humana, cm toda 
clos homens, dos pais de fa,uilia. Dei ,1 sua plenitude e perfeição. E:'. por 
~€mos de andar' tanto pelos galhos tanto, impo::;s.ivel que os que gravi-
Vamos ao tronco á rafa. Devemos cui- tam C11J torno desf'>e centro não par
rlar, é certo, de todos os setorC'5 tiripem da sua pe1·fcição. hmnnni· 
mas p1·imeiramente <los homen$:, do~ ~:1.r1do~se e <liYiniz.ando-se, ('ada Yez 
_pais de familia; a conquista ti.e un1 :nais:, ~2g-un<lo o gran<le modelo do 
só equivale â conquista de muitor. , C ação de Jesus. 
será uma garantia da pe1·severa.nç:; Por esta~ e out1·as 1·azõüs, que :::e 
dos mais. poderiam arlur.ir, vê-se claro qn(' o 

Não· são eles os chefes ·do lar? i A rost.olado <la Or,ição é a associa
Não são eles os que dirígern o~ ne- çüo ideal µara o homens, para os 
tocios? Não são eles os que gO\HO:J'· pais de farr!ilia. 

os HO)lEN::; Dt:n~~[ co:--sTl
~urn NO APOSTOLADO l'MA 

SECÇÃO INDEPENDENTE 

"lÇ que a conquista de um só hv
mem, como ant,es dissemos, equi\'ai<: 
á conquista de rnuitos, e a conquista 
de muitos assegura a conquista de 
todos. 

No Apostolado da Oração assim 
c--.n.;tit1: i<lo, os homens se tranfor
mar.1. Li:-li-nh, um homem indifcrent.P, 
pouc.J amigo <la igreja, mas que d<! 
veras S..:' cofunromcta a rezar ó ofe-

. recimento q~~tidiano do ApostJlado, 
e em pou~o tempo vê-lo-C'is vl,tro. 
Cada. mê:,. ao t·eceber o bilhete men
s::"\l cio zelador respetivo, ouvirá a 
meiga YOZ de Jesus a dizer-lhe: 
"amigo, chcgl1-te nu1.i.s perto do meu 
Coração". E essa voz, ur11a e outra 
vez escutada, acaUa1·á por subjug·á
n, e ele mesmo sentirá um:.l. 11cC'es

sldac!e cada vez mais "n·erncl'itc de 
orai' e se u'nir ao Sagra.-lo ';oração. 
E ri,1 primeiro grnu pa-5s:.1rá ao ~e
gundo, e deste ao tercc;ro, :dirncn
tando frequentemente d !,;U:l alma 
com a Divina Euca rist:a. con::-uman
do assirn a~su:i união eurn o Sagrado 
Coraçfw de Je~us, o 1t!elhor ,:e tüdos 
os amigos. 

E' que as promessas des3e i)jyino 
Coração não po<lem fallinr: "()::; rr
cadores acharào em mim a f1H1te e O 
oceano rla misericordía" feliz ·a ti.a 
promessa); As almas tibia<:- se tor
narão fervol'osas ( 7.a pr::,;,\c.t.a); 
As almas fcn:oro:ms :::,,e •·le•:at :w ra· 
pidumentc a gTandc perfeição" ~8.a 
promes5a). 

Que meio, poix, tão f:::t.:i i e ~a a
ve para conseguir a ti-.-.n,;f-.:if:naçi\v 

· espiritual dos homens! O ~\.pc,,.,tula
do da Oração é como o fer~ncnto da 
parabola cnvangclica, que 1i":ii.:::tu:·h,lo 
na grande mas:;;a dos ho•H:..::1·.~ 1 fú-1a 
todu levedar. 

i\Jas salientemos entre os fruto~, 
do Apostolado masculino t.J~uns cm 
particular. 

1.o b.,1·e.quencúJ. da.s Co,1i,;1;ilu)1·s -

A que fator se de\·c 1) :111n'l'nto l·X
tra..ordinario de Comunhões con:-;La 
'tado nos ultimos anos? Núo há du
vida: prlntipalmente ao desenvokir 
mento das AssodaOOes piedosas. qu~ 
presc-1·evern a comun~hào em determi
nados dias. O Apostolado da Oraçil.i 
produzit·á entre os homrns o mesnrn 
efeito, fomentando a comunhüo nas 
primeiras sextas feiras e em out.ros 
dias, vindo assim compl~tar c.1 bele
zn do quadro que as comunhões g·c 
·rais apresentam, com a presença ao 
banquete eu<·ari::,;.tko do maior ·nume
ro p·ossi\'el de homens. 

2.o O l,0111 ,~.nmqJlo - De:rncces
~ü1·io se tornw dcmo11strnr a eficn
d.-i do excmpJo, tanto para o ben, 
como pn ra o mal. e que o mesm~) 
influi maiR ou menos confoi-me a 
c·<11.cgoria dus pessoa~~ 

r~to suposto, o exemplo do:-; ho
men~, nomeadamente pais de fami
lia ( clas:::e que sempre frisamos ao 
refel'irmo-nos aos homen~) é de uma 
efi<':-l.C·in enorme. Ponham~se pois eles 

nam? os que ensinam':' os que eRc-re~ 
vem? os que, enfim, influem eÍh-az- j 
ll1ente na sociedade? E' pois, tempo · 
de voltarmos as nossas vistas para 
.o setor dOs homens, dos pab de fa
milia. 

Arregimentemos, pois, sem delon 
gas, os nossos homens em alg:una1 f 

associação piedosa._ Esse é o caminh<, 1 

a seguir p:11·a con~eguirmo:s a tran"' 
fórmação e~ph·itual dos mesmos, '.!a \ 
"Zendo que ocupem o lugar que lhes 
<'Otnpete 110 quad1·0 da vida l'clig-i<>-
sa .. 

1\-Ia.s qual a associac:.-ão \11ai~ apro
})riada pura ,·ealizar esse ideal'! 

0 APOSTOLADO DA ORAÇÃO AS- 1 
SOCIACAO PROPRIA P.~R.\ 1 

HOllIENS ! 

~! 11s de que 111anci1·a <> Apostola· 1 
do <lu Oração :5crá a associuçào ideal 
para os homeus. tendo npLit.'.úo para 
1.:nqundrá-los e trat1:-:.foL·má·lo~ ~e 
lfUndo o exemplar d1j Sagrado Co
raçáo de JeSliS '! ( 'omo assoC'laçàu (.'!')

IHUlll, sem distinçito de se~o ~ idade. 
ou fo1·manclo e1es uma sccçào inde· 
pendente, -a -:-eeçào ma~C-Lilina do 
Apo~tolado '! J!_";' claro que do seg·un
do modo. Se o:-:. assoei.a dos do A pos
do modo. Se os associados do Aposto· 
lado da Oração formarem uma ma::-sa 
heterog;enea, pels idade e pelo sexo, 
t·m que um punhado d.e homens fi~ 
que como perdido d~ntro dum grupo 

Eu n~o encontro, meu~ ~cnhon•s J mais numerosu de :wnhorcs, etc., 
out.ra /4i~sociaçüo, que Qm ton1unh1 1 com0 se poderá realizar a coc~ão'? 
Teuna tantas vantag<'ns para os ho '1 ~era a força expansrYa e intcn
n1ens, como o Apostolado da (),·uui,f, :_;.ivn de::::~a mas:-;a •> 

do lado dn virtude~. cumprnm fiel
mente :i.i-. ohriga<_:Õe.~ dê bons ('ato
!ico~. ~em o menor rcspe1to humano 

1 roisas ciue fani.o os associados do 
Apostolado, especial111e1úe zc~lado
re:c,;). e sem mais a t-ua atit.ude irre
JJ rcensivel repercutirá proveítosa-
111ente, contrilJUindo eficazmente ao 
snneamCnto moral da ~o<:iedade. 

O bom exemplo dos homens, so
bretudo quando 01·ganizado1·<'s, é co
mo um exerdto te-rriYel em ordem 
de batalha, que intimi~la. o~ mn.is, 
enco1·aja os bon,i:; e arrasta os indi
fere11tes. A proposito. Fnz bem pou
co tempo, conversando com umf Ze
lador do Apostolado, manifesta,;a ele 
a convenieneia de que a reunião 
mens:cil th·es~e lugar em algum Do
mingo á tar_d(', prl'cisamcnte cm vis
ta do bom exemplo. Poi~ ajuntn\'a, 
ues!-;as hon1.s em qtw uma g-rar.de 
pnl'te <lo povo se dirige ao hipi>dro
rno, e outra ao campo de foot.~lwll, 

em secção independente. HaJam \IS l O \postolado da 01'açiio só po
ta algumas razões. dcrâ ser a nsso<'Jn<;c_:w ideal para os 

1.o Pela -GHa. lacilidade - Todos homens em secção indepcnd('nte, com 
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E A MELHOR QtJA'LIDAOE 
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'convem que h:-da outra pon,.:ào que 
~e diri.id ao :wJri.o pa.rQ(Jttiol, par.a 
tratar de assuntos espirituais. Que 
idéia feliz! Que bela iniciativa! ... 
En(]uanto uns vüo contemplar as 
can:eiras <le cavalos, e outro::-- bus-

1 

c~m ·recreal-se- vendo a~- torturas a 
qllé Uma -6.olê.~ _ illd~fe:;a é ::-ubmet.ida 
por hó_méns_·. yeril_o~ na ni·te de da, 
pontapl:s,_ -·oq,t1'0$._. µ·t·ocurarimn o :;a 
llú) p"a1•0(1uü1)l part..-' palestrar cm san
tó:-ê, rri1tCr1úil éonvivio sobre tt•nrn~ 
~~Pi1·itu.uis,· pro<'lamanclo alto fl bom 
som,' melhol' do ·que aquel~ filosofo 
e· poeta greg:o, ~cnofanes d<~ Colo· 
fon. que ,::i formação do espirlto d<>vo;-1 
ser · 1>1·cf.eri(h1, ao~· exet·riC'iO!-- corpo
r.Q.is; pois. ajuntava.,· o filosofo • .a 
sabedot·ia ( nos <liriamos piedade'! é 
melhor que a fot·ça dos homens e dos 
cavalos". 

Esses inimiROS !:;fto lWnheeidos de 
todos, e jt1 antes ficaram apontados: 
a I\·fnçonnria, o comunismo, o m~piri
tismo e o protestantismo. Ilisse <'O
nhecido1:, de todos! Meus SenhOrcs, 
.abramos os olhos, Os nossos inimi
gos sào como camaleões e como cer
tos ilrnetos, que têm a propriedade 
do mim0ti!-:mo: sabem rh~!-: ac·omo
dar-se ~o ambiente, para despistar, 
enganar e matar mais impunemen
te. 

Sobre esta propriedade do inimi
g-o o nws-.110 S. Pat1lo já advl'rtia os 
fieis, dizendo: "!p$e enim 8atn1!n,~ 
tr<in~-figm·at ~~ m angelum lucrn 
/2 Co1·. ll, 11): po,-quc o proprio 
~mtaHÚ~ :;e tl'al~t"vrnHt C'm anjo de 
h7·. F:,~b"t mc~m.1 t:ttÍ('rt ap l'(,mdem e 
rhntlr•,1111 o~ ~cus dii::cipu~o~, i. é. os 
1-,t~rl?-.i<~~ e outros quejat1do~: disfat·
··t:1·-sc •1unndo os ataques diretos não· 

1·lem c-feito. r:' o que nns eviden-
<'i« a Historia Eelesiastica: ao Aria
nismo seguiu o Semiaria11i!--rn0, ao 
Pe\ngi:,nisrno o Semipelag-ianismo. 
:10 Libendi.t:mo o S<'miliheralisrno. E 
para completar este quadro de dis
fartcs, C'Olll a cxperieneia do nosso 
tl'rnpo. acrescentarei que á Maçona 
ria está :--eg-uindn o Rotadsmo, 
ao Comunismo absoluto o Comun1s
mo mitigado. 

Sim, Senhores, o Rotarbm10 é uma 
11ova forma da l\1açonaria, o seu fi
lho legitimo. Um 111omento de Hten
c;,o. No fim do S(;'culo passado a 
'.\:nçmrnria cubana quiz ~anhar to.· 
,los para :mas 'filein!S. Com efeito 
:..:xicndeu as si.las rcde:s, e nelas foi 
<lna1lluHh·1 a nútioria do~~- artifices, e 
:1;uita gente plebeia. Como, pdretn, 
c·stn' ·<:a8tá' ·c1e· :icútC ncceSRitas:-::.e p.:to, 
e os muç-onS ~linda núo tivessem fa
bricado ul1l' fo1'no -pnra c·ozê-lo, ao 
mcno~ para. tantos, nü.o tiveram ou
tro reeu r::-:o que a rrccndar fundos. 
A principio tudo ia de vento ern 
pop:1., mas pouto tempo depois, co
rn cça ram n aparecer no jornal da 
Maç011aria }2,'rnn<les listas de pc~so ts 
que não cntreg-aram o arrc<:adado 
A :-;ituaçào foi se tornando cada vez 
mais preca ria, de tal forma t!UC Vl'lü 

resultar dai uma erise dclíeada, que 
imediatamente repercutiu ,~a Fran
ca e em outros pai::;es. Os maçons 
iJcdiram então auxilio aos .Jud<!us, 
e estrs lho conccdcrnm, mas com ~t 

condiçüo de cxpulfal' clHs suus fi
leira~ o~ plC'hcu:-- (]U<' tinham· admi
tido. A c~tn t•· i"8c C'C'Onomi<'a juntou
se a rnot·:tl, hn\'cndo <.'ntre ·eles um 
~;rande dsma, p ro\"ocado pelas dis
.__~ui,sÔ(':-O ::-;obre a~ i.dc.:lis fundamen. 
ta i~ d:1 ~ei,ta. Pois, an pas~o que as : 
loja~ france~a.:.: queriam a in\·estig;.i
çúo do Arquiteto unive~·sal, as ame
ric·anas frisavam o mrranirmo uni
n~rsa1; e .as alemãs não eStavam d<~ 
acordo com a~ france~-;as. E as~im 
f ·am se dividindo e arruinaudo. 
Foi ·<lesta rrii,.,.; ceonomi<'a e moral 
que se orlginou uma nova forma da 
:\:1açonaria, qu~ quiz arredar O$ pas~ 
sos, para se ref azc r da sua qua::-e 
bancarrot.a. E e:-sa novo forma da 
:\·1açonaria, rncus Senhores, c-hama-::s<• 
l2ofori~mo. 

O qut~ acabo de dizer núo o tomei 
lle nenhum livro. r:u mcs:"110 o ouvi. 
c:n l \Ji~. cm palestra familiar, uo 
Dr. Ildefonso Rodrigue,., professor 
e111crito na Univer~ii.i"acle de Han1na 
e em ).la<l ri, figura de grande rele
vo e \·erda(leiro ~abio, que rnantinha 
relações· com os pri1H .. :ipais dentis
tas da Europa, o qual muito bem 
t'.onhccia as 1: l"timanl"'.us da Maçon:t
rin, ::.endo que ele p~:oprio forn <'<Jl\

vidadl'> para in:.;rc~·;ar na me~m<.l, 1 
com a promc~:---a e~tupenda de que 
seria feito nada menos que l'oJ,-fru·. 
cu de Co11.-:tanlt11v1J/(I,. l'.:lc, porem, 
c:01110 homem ajuizndo, e sobretudo 
corno eXC()lenie catolil'O, respondeu 
aos que lhe g··.:zir!.r o convite: u Aos 
grandes f;ivores de\'tl corresponder
se c·om grande:-,. açóe.s de ~raças; 
portanto, 111uitissi1110 obrig-a<lo, e ..• 
passem bem, meus Senhores". 

O Dr. lldefonso Rodriguez faleceu 
cm sua cidade llatal, Scg·ovia, cm 
ngosto de 19:JG; e n sua biografia 
'pode \'Cr-sü na cnciclopcdia ""l.!:S
PASA ". ~uplcmento do ano 1~);)5. 

O que dissemos do Rotarismo cm 
relaçüo á. :i\laçonaria, pode nplicar
:::-~ proporcionalmente <lO Comunismo 
mitigado em rel.-tçúo ao Comunismo 
absoluto. Cm Comunismo absoluto 
a~::;ust,aria a todo: quanLos não têm 
alma de skarios. :-:.üo demasiado re
ccntcõ os horrores tla Hussia, do Me
xico e da Espanha. Ainda fumc:g-;:i 
tanto :sall:(!."UC inocc:>ntc- derramado de , 
vit.imit:s ::;;·1crificada:s nas aras dum ) 
ideal i.;onstruof-o. 1 

!\las um Comunismo mitigado . 
.:t}Hcscnta~sc á fantasia ele muitos, 1 

mesn10. c.atoll<'os. ª.· ind.:1 de_ opa e de 1 
fita ,10 11c.scoc;_-o i ! ) , porem tniopes 
ou 1..c~mo n!gO~, t·omo um 110\.0 pa.
rai:-;o tc1Tcstre. Alct·t.a ! meus Se• 
nho1·e:---. se não qu1.nemos que se re
pilam cena~ semelhantes ás que to~ 
dos estamos lamentando~ Não dor
mir! 11ào fiar~sti! nii.o ·acreditar: atê 
detrfs da cruz pode ocultar-se o clia
ho. 

Nfto é sem motivo que os Pasto-

;\las lrn sobretudo uma obra que 
muito pode espemr .da secção mas
culina do Apostolado. Refiro-me á 
ação catolica. Em nenhuma outra 
Associação pqde ela ser enxertada 
cr n ·.1aiores garantias dê. vida do 
que no Apostolado da Oração entl·e 
os homens. Pelo seu fhn, pelos seus 
meios, pela sua constituição, o Apos
to· 1clo da Oração já é Ação Catoli
ca. Que facil, por conseguinte, será 
Ol'g-anh .. ar entre os Zeladores mais 
corajosos um centro desse apostola'· 
do leigo, cujqs fr:utos ~eriam os mais 
preciosos~ porque nascidos duma ar-
,·o,·c plantada no proprio Coração 
de .Jesus! 

Além diss~ os Revmos, Viga1·ios e 
Reitores de Igrejas encontrarão na 
secção · masculina elo Apostolado 
apoio moral e material para todos 
os :;eus empreendimei1tos. E' só im
perfeitamente que nós conhecemos 
o coração dos homens. Ele é um 
abismo que só Deus !)Ode aprofun
dar, 110 r;ual o Criador depositou 
ricos tesouros de bondade, generosi
darle e nobreza, tal vez encobertos 
por leve camada de amot· proprio, 
egoismo ou apego âs cvisas terrenas. 
Mas 1,ostos vis-á-vis de outro Cora
ção infinitamente bon1, generoso e 
nobre, como por uma especie de si111- ! 
patia ou atração irresistível, aqu~la 1 
camada de terra cederá, e deixa1·á 
aparecer aqueles ricos tesouros, ro-
mo filão de ouro no 'seio das· tninas, 
como botão que desabrocha na niai,, · 
bela flor dun, jardim. 

E aí ficam á disposiçào dos zela
dores e pafitores esses tesourôs d<12 
bondade, generosidade e nobrna,' 
que eles poderão ·aproveitar· em be
neficio das obras da Paroquia, espi
i·ituais e materiais. 
Condusr7o .. 

Este é, meus Senhores, o Aposto
lado ela Oração entre os homens; es· 
ta. a sua importancia; e~tes os seus 
frutos. E assim sendo ele, a conse~ 
quencia se impõe em boa logica -
em tod:,s as raroquias e Igre,i as de
ve ron:::tituir.::,;:e quanto -antes a SEC
ÇAO MASCULINA DO APOSTOLA· 
DO DA ORAÇÃO. 

,Já é tempo de cuidarmos dos ho
men~, 1·cpctimos com o r.e1oso Di re
tot" eanndens,e .antes citado, sobretu
do pais de familia. 

Devemos cuida1· de todo, mas pl'Í
meir::imente ,los pais de familia; ,Jp 
Vf'nio~ organizar os fiéis, mas nã.0 
nos es~neçamos dos homens. dOs pais 
de familia. 

SQ as~im é que colhere1flos fr 11-
tos ahundantes e duradouros: a, 
crianças poderão ser boas. ma~ 5,0-

mente para si: os Jovem-; podem ln 
fluir nos outros, mas falta-lhes a 
<'Onstanc-ia; as :-;enhoras poderãt> es 
t;'l.r animadas da melhor boa vonta
rle, mas nem a sua condição, nem 
a ::;:ua força poderão, por via de 
regora, ip;ualar aos sells desejos. O 
influxo, a força, e a constancia sã·) 
pi·opria dos elemento::,;: masculino~ 
qw.~ especinlmentc se des~nvolvem 110 

s~io do Apostolado da Ül'ação, ao 
!-:-crviço · ch1 c'.aus ~ de Deus, para o e~
tabelecimento no mundo do reinado 
do Su,rrado <-:oração de ~Jegus. 

\'enham, pois. ao Apostolado mui
to~ homens, muitos pai~ de familia. 
.Se.ia este um <los f111tos das sole
lH?.s comemorações do Centenario !.lo 
A po:-toh1do d:-i. Oração. 

:APARELHOS 
,paraCHÁcCAFÉ 
010.-lerno!, clei;antes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiras 
Podem ,., adquirido, 
iambérro ""' IIJ pago• 
merdo, pclu .. l'larao"S11aiie", 

A - . gregRdà,- que o tra.halho, o -~s{or-r;o 
_ 1 _de s~as co1~1pa nht:·i1··.i ._:. irrri~-r~;~s 

, todas num 1nesrno ·,,.:,-·a:~ na fu1.a.. 
pela conquista das .:Jl·-1<~~-~ 

OS POLOXESÉS KA !TA.LIA 

RO;lf A -. As tropas do II 
Exército Polones avançando pêla 
estrada de Bolonha, - ocuparam 
Castel di Sampletro, perseguindo 
de perto as tropa.s de él i te alemãs, 
- as. famosas divisões paraquedis. 
ta.s Herma.nn Goering. 

Em Yal\a, })artilha d,· terri. 
f tório polonês foí deeídida, ,-e111 se. 

rem absolutamente tomadas cm 
consideração as Olliniôes do Go
vêrno nem tão pouco os desejos 
dos habitantes dos territórios ~e
dldos a Rússia. 

Ser·ia, pois, muito dl ,_:t~tiojar qt~ 
a.s Pias Uniões envía~.:-:c-m á Feee: .. 
ração a relação dos sem; t r;,_ b;:, .. 
Jhos. Pela. leitura dos que!-:th"lna--· 
tios ( que n1u itas ainda não di, .... 
\'olvcra1n) vemos q-ue algun)&$ 
exerce1n um apostoh,rlo eficiente, 
não' 6e limitando ás praticas de 
piedade. 

Os habitantes, saindo dos escon. 
doi'ijos nas ruinas, acolh.eran1 os 
pol<>neses com entusiasmo. O pre
feito da cidade contou aos oficiais 
poloneses a histô1 ia dos infortu
i:Iios da ocuparão alemã, na. cidade. 
A crueldade dos alemães foi ex. 
trema. ;\'o mês da dellembro últi
mo, quando os alemães estavam 
certos de <1ue a of 0 nsi ,·a aliada 
continuaria atê Bolonha e prepa
ravam-se para abandonar a cidade. 
começaram a fazet explodir os 
edificios. Dêste modo destruíram 
três belos palácios medievais e 
duas Igrejas, e afinal dinamitaram 
o ho~pital dos prisione,iros de 
g·uerra aliados feridos. ge.111 êva. 
euá .. lo. Centenas de feridos alia
dos pereceram na. e:s:plosão. 

Quando as tropa.s r.,oloneses sa
ia1n da cidad€, na dire(;ão de Bo
lonha, os habitantes gritaram: 

11Polacchi. liberate Bologna!'' 
N'A CONFERENCIA 
PAN-AMERICANA 

A De.legação de Cuba prom<>,·eu 
uma moção ao Comitê Prepara tó
rio, a proposito da questã.o polo
ne:i=:a, dizendo: 

ºO rnundo inteiro, ainda não vol
tou a si do choque recebido pe. 
las resolu~ões tomadas em Yalta, 
a respeito da questão polonesa. 

F.' um tato _incontest:tYel que a 
presente guerra arrebentou por
que a Polônia defendeu a sua. so
berà.nia e a, sua hor1ra nacionq,] 
e recusou ceder parte do seu ter
ritórfo a Alemanha .. ~cha--se tó a 
de qualquer discussã<> que para.. 
apoiar a Polônia no cumprimento 
da• suas obriKações internaclona is 
o lmpério Britanic.o <1P.clarou g11er.~ 

ra ;,_ Alemanha. Dnra.nte esta guer. 
ra - seni. precedentes na. histt.ria 
da h umanirlade - tem sido repe
tido, sem cessa..t". que jamais !lerã 
perpetrado o crime do qualquer 
potência - seja ela. embora. forte 
-ocupar injusta.ml\nte e de modo 
tlei,:al o território de •:m outro Es. 
ta.elo. sen1 tomar e1n consideraçã ' 
a. \'ontnde da população. 

llsse pY"incinio foi <>Onfirmado na 
Carta do A tlantico, que reafir,..,ou 
o principio da" livre decisão por 
parte das naçõris, bem como o 
principio do respeito ã,s soberanias 
e a. integridade territorial dos Es
tados. 

Em Yalta, chegou--se ao extremo 
de atê decidir -criar um Govêrno 
Polonês, se1n Consultar a vontade 
da Nação e ~ern te,·ar em :-on·side
ração o Govêrno polonês legal 
de Londl es, o qu81 tinha sido re
conhecido pc,r todos· os Go,·êrnos. 
e e1n todo o Continente Americano. 
Em Yalta. a Polônia. foi tratada nâo 
con10 nossa aliada nesta g;uerra 
contr~ o tntalit.arismo. mas como 
se fosse um satêlite ao Eixo. ·';'m 
dos F::atélite-~ que tive.RSP. prestado 
servi<;o a causa de Hitler 011 dê 
~T.ussolin·i. não tendo a coragem 
dos_ po.1onesos de se opõr aqu.~les 
qtH- pis::iram a sua soberania e 
a,n1ea~:1ra1n a sua inte-grif1ade u·r
rihn ial. 

Os E!=;tado~ An1eririanos. que t?m 
prirf':"1 popnlar;ã.o e pouca exten~ão 
terri torio nã<> 11o<le-m olhar <~nm in
<l•f,-..re.nr:~1 ~, qttE'~tão pnlonefa. Sé 
e~ta riar.tilha pôde ser dr,úidida e 

Pois bem, depois de um trabalh<> 
feito. uma campanha. realizada, 
manden1 unia noticiazinha que o 
"Boletilu" publicará c-mn 

Dirão alt?;uma-s: '1?tlas 
faxemos nada. Não há o 
zer". 

prazer. 
nós não 
que fa. 

l\"ão llá o que fazer! Quando a. 
pobre criança ouYindo. o apelo di~ 
vino não po<le ingressar no sen1i
nai-ío por lhe faltare1n os meio~,. 
e o missionario. lá ao longe, luta. 
súsinho em meio a mil dificuldades 
á espera do nos~o auxilio! Quando 
o dP-sfavor~eido <la fortuna. cho1~a. 
de fome e frio ou geme ele dor nn
ma ,miseraYel cama srm confortô 
materiaJ e c~niritual ·e as crianças: 
do catf'cism0 ::;e dispersn1n por .fal-.. 
ta de uma alma generosa qu~ f_a~3. 
desabrochai· l~m S('llS pequenos c0-

raç;ÕC?s o üonhec·imento e amor de 
Deus'. ... 

s~ fnr .posta em prática - o 'llle I Pcnnancccr inativa, inorte, i11di-
11oder~ n1uito be1n acontecer - nós! ferente, quando junto de nós há 
t.an1bê1n nodPremos vir a ser· ai=; 

1 
tantas almas que se perdem! Quan

vitfmas -rl~ uma vartilha \nt.eira. do Deus é atacado, a religião ridi
n,e.nte- C>ontri:.ria. ~- vr..ntade âR ·vo- cularizada, as coisa.s santas des-
pula<:âo. "N'ão nos sentilnos seg-n- prezadas! Quando Jesus nos 1nos
ros com ::i$1 ~olPneFI declara.~õP~. tra seu presepio, sua cruz, seu 
pelo ~o.ntrário, µorrtU('- 'no f,ituro taberna.culo, seu céu'. 
se pod~rá, dh::el' r,ue, não oh~ta.nte Ah! minha. Filha de :P.-Iaria, não-
o que foi <lito sôhT'e 'l.· Polônia no~ há. 0 que fazer!? 
quatro últimos ano~. a. partilha Seja. pois, o ~1BoletirnH o n,ensa.-

geiro feliz que levará pela Dioce
da Pol(>nia foi cleddi<la em Yalta. se toda o éco dos vossos trabalhos, 

A Delegacão ·dH Rep\1hlka d~ ela ,·ossà generosidade, elo vosso 
Cub" tem o pri\·iJPgio de propor amor. 1 
a Confêr~ncia Pan-AYneri~ana pa_ 
ra. rêf:o.lver os pr(')hlt'ma!=; àa guer
ra e da riaz, a. e,rninte deqlaração: 

1. - As l'fa~õei< Pnid:is siio de, 

FU:\DAÇ.l,0 I•; HISTORIA DA PI.\. 
U:\'1.\0 DI:; Al,Tl"\'OPOLlS 

or,:intã.o <1u~ na ·ft~::;inatnra do 'rra. ! Aos 25 de Agosto de 1932, na :\-Ia. .. 
taclo de Pft7., ~ essenclal que as: triz dt1 r'\ltinopolis e previamente 
frontetras ela Polf1nia. Sejam rPs·. \ con\·i<lat1as PPlo r:.e\"mo. Vigario 
pP:lt:tdas. deixanõo ... se-lhe a lP~_te J Pe .. José ?ilurilo, reuniu-se un1· ~ru
a.o mr~no~ n que- lhe lJf'_rt0nc1a. i po de quarenta jovens <lesta clC1a
qua.n<lo ela foi ~uje-ita a agress:10 ,

1
· di.:-. amantes da Vlrgem e desejosas 

al1?:1n~L , de \)(·l'tf'ncere1n á .Associa.ção rla 
2 _ As ~a.çõe~ Unidas nã.õ de-\ Imaculada Conceição. Sendo co_n

verão ::lceitar. sejam quais fore1n j cedida licença de Sua Exc:1~. 
ô!'I 1notiYos 011 razões. quaisquer I H.evma., o Sr, Bispo Dioee_sano 1) .. 
mndanças na· soberania. 'dos terri- Alberto José Gonçalves, foi funda~ 

• • · f c:la a. nova a.ssociac;ão. Foi aprcsen .. 
toria:is. sem tere1n con~ultado a l . . . . _ !li . 11 .. 
vontade das populaGões e df\s go_ ! t.id.t D1ret~ra. Dna. ~ a~1a • on 

ê · ! tans Figucn·edo. que 111u1to coope-
~, ;nos. \ ir . d d ' rou com s(·us valiosos trabalhos 

- •' r_)o tlea e ~~ ar .. o er~r' para o desenvolvimento da. n1es-
d.G. territôrtos,_ embora só por. m::io: ma. lncansavel tambc1n foi a stta. 
d.e tra,tadot'3. não pod~ se-r ace~ta j Lauden1ira P. Gui111arães, que 
por nõs, nem"" pPla 1~1 h1.tern~c10 ... eleita presidente, veio a falecer un1 
na!, nem um Estado Americano Pº· I mês após a fundação. 
dera. concorõa~ c:~~n semelh?-"nt.~ 1 E;m 2;; de Ma.rço de 1933, o 
processo de expan.,ao territorial. i n.13 vmo. Diretor conseguiu a agre-

! gação á Primaria de Roma. sob a. --- --==================================== ; proteção da Imaculada Conceição 

f ..... -::-. .-............... • .................................................................... : i e Santa lgnez. 
· Sen11ne zeloso. o Diretor não 

rnediu sa.criftcios para que essa PARNAIBJ\
Si\LTO 

PIRAPOR/\ • Ct\BREÚ\/ /\ • 110 
PORTO-FELIZ - TIETE 

, neuuenina pla.nta. crescesse de.sa-

- l
: hrochando flores perfumosa,s de 

YirtÚ(}(•:-:. _ , 

1 
Em .Janeiro de rn37 deixou a 

Paroquia o Pe .. José Murllo, e em 
117 do mesmo, assumiu o !ug2.r o 
1 Revmo.· Pc-. G~raldo 'l'rossel, que 
\ vem exercenClo o carg·o de Diret~r 
1 até a. pre-sente data. O Revmo. D1• 

! r~t0r não· poupancJo t?.sforc~os tF>a1 
tra.balha(lo incansavelmente pe
las almas que são confiadas. Uma 
g-ran<le parte das congregadas de 
~-.;ofsa Senhora traba.lham na Obra 
dos 'tabernác\Jlos, e na catequ&.:se 
dn,s cl'ianc;as. Visitam os doentes e/ 

! ns est imulan1 pri ra a confissão e 
. ---·-----···------ f.. Santa Con1unhão. Aj_udan1 os 

F·E· D E R .. ACA-0 MAR 1·A NA F. EM. · I N·t N-·A-_,i_.: ::~~~:s p:~:e(:s~:n;li~:;::~:ª:id~e~~:= t~nso o movin1ento espiritual dJ... 
Pia. Cnião. salientando-se a. Co
munl1ão sen1a.nal que ê fli!ita. por 

D E R I B E I R A
,., o p R E T o gTupos detenninados. lJma. vez por 

anv fa~-se o R<itiro 1•:spiritual, 
ah•"rto. qu~ v1.~m o'ferecendo ótimos 
resultados. Até a da,ta atu~.l fale
ceram 3 membros, e contamos con1 

As Filhas de 
Apostolado 

Maria da 
em pról 

Diocese e o Catecismo 
das vocações sacerdotais 

O "Boletim Dio<:esano·t da Ft~· 
de:raqão Ma tia na do Ri bci;ão Pre-1 
to publica as ~eg-uintc~ n0t;1s so
l)r~ as atl\·i_rla.des das Filha~ rle 
~laria daquela importan_te Diocese. 

CATEQt:lSTAS 

Prezadas Fillu1s de l\Jaria~ 
f0!';ta,mos acostumado:;::. a ou,·ir 1J. 

a firmac:ão de que o B1·a_:;::.il é um 

mb~ão de ~osso Senhor Jesus 
CristO. 

li'ilha de ~la ria! O vo::-;so i:;i~pn 
e u YO~so Viga rio confiam na. ge
nerr.,3idade dos \·ossos cora(Õ<'.:'s. 

Sede a110!õit.olos ilo .c::tteclsmO em 
vossas paroquias. 

\"oi+so Uirctor, 

VOGAÇi)FJS S.\.ClsRt.>O'l'A IS 

Pa!s es~('ncialm~nte c·atolico. Nas.. Com a abBrtura dó Seminario 
ceu á sombra <1a <:ruz. e \'i\'e e.111- Dio<:esanv, deYds, minha Filha d€ 
lrn.lado pelas caricias elo catoli"c-i~- ~faria. abrir tan1bem o teu c:01·,1.-

mo. ção, desperta.ndo em tua alma. a 
Até certo ponto, é isto verdade. idéia gTandiosa e nobre <le um 
.\ quase totalidade do po\·o bra- 11 apostolaclo l'e1..·undo em prô1 das 

sileiro é catolica, vnca<;Õ<'s ::iace1·do1:d~,.. 

Há, porem, urna dolorosa. la.nn1a: Há um ben~ que· tu po<le~ ang·a .. 
'falta.-lhe o cumprimento ex'*-to dos riar e. á nH~diõa que o recel,~~. ~11-
deYeres rel(giosos e ~oc1a1s riquece;,-; quern t'o dá. l~;ste lwm é 

Há catolicos de nome, <ie tradi- a ~ração. é a PJ'Q\•agauda 1·11tu:--1aR-
qão apenas. ta ::.m ·faYor das vnc.:aQões T1aJo na . 

Qual a causa cleste 1nal graY1s ... tua \"Hl,t normal pude ~e1 \ Ir ·lej 
sin10? O respeito hun\ano. as pa1-1 m;.:;10 pa.1a e~le ai,ostol..a.do. Si esti· 1' 

x0es. a preocur,aç~ã.o t'la ,·irl:-1. 111:::1.te- \'erc-~ empregada u..algun1a tabrka.· 
ria! e l)rincípalrnen-te. a. utr1oran- dlr1gt- bo,1s palav1a.s ãa t1rns com-
eia reJtg·!o~H-. t'S<'l'eYúl1 o gTande P,&P 11ei1 a:-,, ensi11R~3q_ ,:ri r{'zar ... 
CardiaÍ Dom Leme. · 1 3i diante de um halcão. nurna 

.\ i.g·~·oran<'ia relig·ios;a ,. a cau~a., lvj~ de a.rmarrnllos, ou num e8c·n- \ 
ulti.ma. da (1e-serença C da apatia torio. ante. uma manuí11a (.]e- es<"o;J"e· 1 

re1igio~a do _no::c!":O poYo. ver ou aluando uma registradora, 
pensa _nu ~;.:i;eenlocio e. reza ern ~i· 1 

"As Vêrdades, a dou trina, os en- lencio ., urerr:e;~ a Deu!I-:. como or;i. .. 
sinamento~ é pl'eceitos: do g\·ange~ çào precio::-a, 0 teu tra..balho e eo
lho não são conhecidos cou'I: Cla1·e- mo dardo~- de a.mo, os nequeninos 1 
za de idéia: nem com ful,,i,-dam~nto sofrimentos que tê f:Jz pade('.er a 
de razões. Não l'>OSSUên, muitos ns impertinencia. dos fregueses. Si 1 
no(;Ges indispensav<":'i'3 da. doutrina t,ore!I pa<!iente e mortifi(•ada, ore-
cris::tã" · rec;encio tu<Jo pêlas vocações nada· 

lg:norancia, relig·iosa, ei.s a g-ran- mais te faltará p:.-:r..ra seres a t 
de chai.;-a do Brasil catol;co. la. · pos O· 

Instru(!ão religiosa. eis a ~alva .. 

1 

ção da nossa Pátria. 
Catecismo, portanto, catec-is1110 

em profusão e por t6da a ·parte. eis 

1 

a palavra de ordem da Igreja Ca
toliea _ne Brasil. 

Como, poré1n, espalhar em abun
da.neia. esta semente divina nas ai-
mas se os operario~ são 1,oucos na 
messe d<> Senhor? 

Com a. arregimentaçã<> d.oo cato
quistas leigos volu11tíi.1·ios a.1-
mas lnflan,adas de amor a Deus e 
ao r,roximo. 

Sem o catequista, pergunta Pio 
X, de que valeriam os oradores sa
grados. os panegirist;,,s nota.veis e 
os conferencistas .de nome1 

EN'sl:SAft O CA'l'EOIS:\JOI 

Pode haver missão ma.is bela? 
Basta refletir que foi a príueipal 

missão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo· na terra. Essa foi tambem a 
mtesã.o dos Apostolos."' 

Filhas de ll!arial Deveis ser al
ma11 apostollcas. •rornal•vos eate-

Que linda. coroa cstai·ás te(..:('lhlo 
pa1·a, no cóu, em beleiar-te a. fron
te'. 

Quando te dt,·ig·es ã aula. si pr,,
f&asora. reune os teus aluno::'!; ~i 
norm4lista, _cong-v01.,~a tuos ami· 1 
gai:; e a todas fala da vo1.:ação, <"la 
grandeza do saC\'rdo<..:io. .l:Gm <·asa.1 

tonta ta1111Jem tua iniciativa. Cnn
,·i<la teus Pais 8Í não o faz,ên1; 
reune teus -irm.âozinhoa:, · t1ne·lht:s 
as mãos e fá - 1 ... s :,odo:s rei.ar, oran
do, tu com eles. ~a..criflca~te e em 
toda µarte ::!ê a~,""->:stola. 

Secunda os rlel:$e-jos do teu Pa.:s~ 
tor. S~ g·ént~rosa, t raln1I \rn.11tlo c1.1n1 
entusia:')mo e amor. na forina<::;ão, 
c-1a bol~a ··trtaria (maculada"~ - ! 

8011108 rnuita:s e si tnda~ apoias· 
sern essa inieiattva. em Ure,·~ essa 
i<léia seria uma reallô;nle fellz e 
Nos~o Senhor, lá r}o céu. al>riri:--i o 
seu eora(:âo nuiu generoso "mutlo 
obrigado"'. 

NOSSO BOLETHI 

:.! vor-::tGões religiosas. Como a boa. 
s~mente ê ferti1J nÜssa Pia. L'"nião 
evoluiu e dE>u hons frutos pois 
--onta (·nm lúi1 !TI('"11lbros, 

Atividades da Federação 
das CG. MM, de Porte 

Alegre 
No dia 12 de março, reuniram-se 

os delegàdos das c~,ngregações de 
<1omens e academicos no Coleg10 
Anchieta. de Porto Alegre. Estive
ram rnpresentadas af e. e. segum
tes: dos Sacerdote~·. tormados, aca
·.iemicos dos Col Anchieta ·e N. Se· 
uhora do Rosario, cil» llomens da 
"Mater ter Admirar,ilís'-'. São José, 
Sii.o Pedt·o. Sãçi Joã'>. e peta primei• 
ra vez. de São Lo,,,nnJdo. Causou 
otima impressiÍ{J de ,is CC. MM. de 
São Leopoldo tere'11 resolvido. man
ct,n mensalmente u1;, delegado para 
:. reunião da Fede~açâo Entre o~ 
assuntos tratados nesta reunião 
ocupam o primeiro 1:.1gar a comemo
ração solene cio D:a Mundial do 
congregado, no dta :;; de maio. com 
Concentra cão :Vlariaf's no TeR.tro S. 
P'•dro. de ·Porto ,,-~!!l"C. e a difusão 
da ·,.,vista "'Mat~r · que devia ser 
mttit.n mnis espa!11,wa nas CC MM. 

AJs 19 de marco. ns mesma sede 
no Co!eg10 Anchiet3. realizou-se a 
reuniiío dos delegados da CC. estu• 
danns. dos Colegios 1, Nossa Senho
ra do Rosario Dor··s e Anchieta. 
F'oraril vrntiladas va!las questões de 
org,a.nlzação. como o tempo da can• 
diclatura. fita. oerseverança, faltas 
de frrequencia, etc. 

MANT' 8GA "P..\NDEIRANTE" 
ENTRE.G$.S A:DOMtt:ILIO f R ES<.:A EIY.1 P M.:UJ .t-S. 

a.o C1·istiani.~(tf<lo dn lar. IÇ' nmn 
consequencia imc,diata <lo hom exem 
plo rios homens. (Jue silo pai~ de fa 
milia, chefes do hn. 

Um .lar, e-m qUP o p;;i.i viva afas 
tado- q4 . -0ratica da reli,ríão, apre· 

k1·eja já deram o grito de 
·tl.1.rnw ;i n~~~peit.o ílf'SSPS inimig-o~ 
:--,0Ja11rn'•~::-. O llotari~mu, especial 
me11Lc . .iá foi condcnaúo na Espanha 

1 
quis. tas ferv~roBas para ajudar a 
h:reja na missão nohilissima de 

· salvar as almas. 
Perpetuai at1·avés dos scculos a 

E' o "Boletim·· o i;,o,·ta-võ;,: aml-1 
g-9 das fi1 lllias de :\larla. DL'v~ nr,1-. 1 
ta111n a Jq\ha d~ ~-Taria (•c,n,•on·<?-t l 

para que .. elfl' !o-é torne- ,··;Hla ,· .. ·~) 
lllcJLor, m..tís i.u.L!Z:l'~~~a-ut..: . .t. o 1JLLU 1 
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TE L E G RAM AS . o· o· R ,. o f <'ll•Ú((((I {JttOdt>, '1li'l ,; 71ostcrior ao {,tS e II c81,-r/a 11,ais c,rndido. 1/''º 

.. 

. . . _ · · · _· _ . . _ _ · · _· . · ·. 1 l'u,, '""" <!ll(ÚVS "''º d(l,.ntci;ma. rm.lf· ,·uios rcia{yculco etltWo, /'U castidáu 
· - - · - · ., · ~.f(Jt(ia.tlt:, .:;;ç, co11tudu, ucw causa c,i:· (iu cé·u aou-ru, _tudu ~u{, ,~-\o .;e.a fid:;or! 

· . · · -~ . / i,·anhc::..ci c.-Jte cocabulo qu.c, dando a a·ridam 0 ~ ,T·ls ,Is. J.,~\), vo·M,_c·t 4 lus Notícias dos Estados· 
·· .~ ~ ' · · · · I conhccc-r u 11t1c e~p·r·i·mc 1 l0119ri c~tá ,·v-u,nHl?/1 cm, as1Jc-m&léia. Fendo 11aa-

O ante,,projeto da Lei 
~ , Eleitoral 

1 da gra·adc:.a, d') pv11,aame,zto. ··ccr «n lJcus e humcm. 1;e•ndo uma 

F 
. . Proecde na ~emeihança, 1.JO'l'<JlH e J miio 00 uiesoiu tctUJ)O '/irge-111 , ad1m- · · 

usão dos 1. A, P. '1 São e Continuarão a ser scmclliantc ao ,.,ai, únageni da Pai, l n .. m-se, pc-t"turbatru·8l', enchem-BC de A M A z o N A s 
lUO IAS,\P!U>SS) -- O !'r~~'i. . b 'I • <splcndo·r du g/01·-ia. o (igura de sua: cu-;1/1,.,ào e Iro.mor (!'e .. \Ll'JIJ, à 

d ht1to d·, l'hpu· b!lc·, ,·a.1· "SSln•r. ras(_ eiras ouoa/allCW- / /lcbr. ]), ' 1 d '/ ~ ,. ., - ~ ~ 1 l'rocede, ·distinto elo Pai, embora I uz e tanto• ,m aurco. lX1'1::RC.1.JlBIO ·<.:O~JlsIICJ.\ L 
füO < .\s:.;p1ui:ss1 - O jlinb11·0 11ossl\·e11·n~_11tc .· den· tro· dA 10 dia•, 1··,10 < .·s··.•1•1·,",)s··,") - o· s J·,.,.,, .. , ,·, • · 1·· " c·a· 1 c,, .. ol,·ido º"' , ..,, .., "' \. J.:- 1-' - v .., 1lãO séja out-;•o JJc·us: "E·a e o J)a1. 1 · cm ua polJr :s , 'JU'l8, .., · · [ ~-;-:: US ·\ B::;tá 

c.fa Ju~tl,::a,'d~u a ·vui:>!foiiladô., •rn- um IÍ~creto fumJ!ndo en, um só· c11.r10cas pulJ!icatu com i;ran<ie ctc, 1 faixa, dcspréút:cfo reclinado cm du· "·•A . .' (. oapress). 
t~.projcto· ci\l·,h;,:' ê\c;tÕrkJ, l)i•;::-ulll;._ · • · · · ·-~ :romos nm (Joâo1 S.)"; um, sluni.fi- . . _ .. ' ,. 1. em sendo realizado um ,non1ncnlo em 

i ,._.., _todos os !nsliCutos de Pro\"iqê:11<:fa ~aque, as dcc:lara<;ões presta.das t•t- caJldo a itn.id(ldc da aubBtancia, 6 so-, nss1mv p,-_ca~p(:, Jª, su~·mc ta os 1:r: .-, Porto ,~elllo. na capital do Tflrrito-
"ado por um ,,om!seà.o ele m>.1sis. Soda!· e tornando obrigatória a lo sr .. l,eâo Veloso, . noaao · re111·t. mos. a 1,.roiiricdade daB pessoas. ; broa oa,,t,ssimos_ a. lei do marti-no, . 1 _C • t'd ú 
tra.do3 e ju1 titas, oa1·a r·eceber., no contrlbuinilo de todo. s · os brasllel~ s~ntante· n·• c·~o11f"rência d€ São A • • 1 ·t · 1 I' · /t t · o t no 'e ,uaporc, no scn 1 0 0 ser .. 1. - - ~ "'" .., - .~1~6·I·m. pow, e de tilOOO 1nu·1 0 mat!J cM ocu_ (01te·,z E\_ po·Jij_ u sua r: , .. intensificado o iltte'l"cambio ('Ont à 
PL'azo de· yY di!,1~. ~us-~stõcs ct:'is ro~ nn\iorc_s dC- 18- a,.n~ ·e qu.S uu .. · E<1ranc1~co. º ·quaJ t'rizou bem q111:: c.rcclc!lte, 0 Filho·, proccdcw,tlü do I dc;JCt'ndcnc1a admlral•d pcrmaue· r I' . t :1 
correntes· 1 pof!th;a!I; rJe Gcu::- lide- firam h.tcl·Os. Os fn8tJtutç:,s tiassa .. 1H1 bases tHtY<,.ti~ e aérear-; i11~tola. /'ai, burnda as 11wradas ,rnoclicas., cc ·2·elada ao incc,tlo·r- rfo lo· -.,o J\'~a, utna ,·cz quo a cs raca 
rc.s._, O :\ n1s1.ro da J usti<:d, rir, de.. - t t· d . . "' . . . , . dt~ ferro .. \J.adefra•.:,.\Iainorê. já. F-~ _ rao ,a cr lna!ida e, ·n1ais de-assts ... d:is tio Hr8.sil são ·e continuarâo a c:cru/oo,1c u que cli::: Salomão:· "',li c!a_s (Uí _t-,·cut<lC-8. l\.18 porc1ac, ít· encontra ai>arelhada vara, :1:)o\·i-
<.:orrcr é/ (JUel~ 11ra~o. t·eco!J~ra dia. tc'n"i& do qu• de p1:e,·1d,'n'_···1,. •c1· dv·u "r"s1·1~·,,·o•. 1·0·,1 d" "'a'·ccl r,·a e' o l'-r'o ele, t d b 1 •ta• "' .., "' '-'... ~ u I.J .... - ..., ' e; .v- I.J u u· v u ri_ a O fJUt' .ª111 ·i9u.crn , 1."e6 JOu u, 1nentar composir:ões, tran::;portan-
rl~me1 ú. As ·1\5 horae. os 1·ovre... Deus ctuc hab-ita a.ltissúnas rc!fiôcs ! o·t'a anrw, c-ilaáas a c;rrnto, ora do assim as me~cadorias brasiJc,i· 
50nt te, tias oc,,rrerites \)01ltlcas Na- ' d'd t r· oç- E 'rc'to ( t:roli. ] }''. ,· chafi/a-0- de Pilho do All("8·imo; ora ' ' ' 
par~ o:i:amtmar e <ll~cutir .. s 11lte. o e can I a o rom oes no ·xe J /\'essa 'jonic abcocro:rn·8C o jo·i-crn p·tcpara a Cru.:, ora a afasta, ,cr• tas. 

_.rycics ,JU< -rorom BlJl;.erld/lS. T:10 rASAPIU'.SS) Foram Sa.lmfatn, 'l''"ndo di;ia: "B,n Vós i rindo·oe da m,dher de /'ilato• pu;·a cot:no IH:: <.énocOIJILO 
, 11 a.rrl~~, J.o ,.,hst·• lhl rc,.-ul• en1 RIO (.-1..S.1.P'"T''SS·>· ~ O pen·-ral p·ro1no,··1dos a ~c1'er·,i 0 d• b1··,~··,d·, j c 0 ta· ,. t·<J,tl• da ·i·ida" (l'•· XX.\'V}". 

a> ,.,.,.., ..... "" - ,,. .e:-..~ 0 "' . C? · • .' "" ""' ~· • "' "' "' ~ 
1 

.• _.d i-ntcrp-rctc :rtw.. ··.\"ada i<.~nAas a cc·r 
.,/Íodn ll~" o a!l~tamentO' cleiton,I Co~dciro •h·l'arlas, comandante da o3' coronels _E;dgard .-\mara.l, t·;stc. porquanto, na• ao·,rtcn,c 001s o. ,., a, . t · t ., d' 1 . 80 

" ., 11.3 elol<;õcs- a <JU& 5e .rcfei,e o al'tll_har'!_a, éla. I•'~r,:a, .I,;:.pedloloná- -,·e de Sousa Lima. Octa,·io Salcl:<- mas, o o·o:tso f'ilh<> é <t forttc da i·i· Cº"'. ,·,.e Jt<D u ' '""" e a "
0 ".~P,º · 

art. i.o da lei ·con~tltuciona.l ú.o ria. Brasileira em operações na 1ta.. ,nha ~lazza, Jl<>nrlque de Aze\'eiJv da. E, p·aro, czpo,ndi-r mais clara· '. Co·lll·t·i11<i< 
0 tc,,to •?urado: 1 u.:~ 

~.-é/e ~S à;, f@,·erelre> rl~ 1941',. tia., em carta: d!ri~lda. ll. 'eua rani'I- Fúturo. Onofre ~!unis· Gomes rle mcnto os ecu,; sentimentos, ac,·cs· art[Jar toda a •v.pcr/ir;te. da terra ' 
O ·art. !!.o 1lt1:1.:·~~,lo ·clCittJrcs'. ()~ lia., declarou ciue nã~ .-.se ·candtda-- l.lrna e Tristão de • .\T-011c•ar Ar:.u·l- ccnto·u: ".\~a vosact /.ut:-·1 1;cramog «·1 sbn 1 para e,;,_:.p.iar ª m·il3é-da ~lcrrc_strc_, 

brao!le!ros cl~ uni o, e>4lro -~·cso ta.n< á. T'r~•ldêncla' da riei,úl>!ica • pe. O .;eneral ~lilton de 1-"reitas luz rlb·id.)", ·· hcrr,ui·a, que nos lcuon ,-tduo, 0 z,,.,. 
rnaiorc~ de 1S 1<nos, alistaBoa na que só d·eseja t·egrcsar ao Brasil .~lm~irl8 foi promo,·:do á g-enern1 "Paro, Ú·ri[Jar toda (f, 3upcrfidc dt1 

1 
mdru pccado·r. 

~onformldade. desta-.lei. depois ele lerminar sua mi.ssão na. de diYi::3âo. terra'' (Gc-,1.) Qaal a rc.g-ião situada ()um. u1a·iu·r ve-pt!i"IJ,'n{'ª c11cctarci a 
1.) ·art.. it.n tli~: ~ãn poriem .alis-; EhroJla. · , 1Joqucla sub.limidadc dos céus, q-uo' r,ci,dia cJ;pot1i~:ão, vc, cí 11w.,ciru do 

·tar-so elcitorc~ .quo ttâo ~ai_ha.m ler I A 'd t f Í I ....1 • - 1 l!ÜO seja ba.-nhad<t e regada_-71e7a to-r-- .. Apostolo l'auiu, 81tbdh··id·i-r <J ·rw C"Jfl 

., ·eserCYef: oa mitltl<tC8 (!Jn· sera C~ ,en e. a a ue av.1açao. rc1rtc ~la fl/o'l'ia/ . . crrtatro braç08, COl/10 r,â1,1a, fi.ocmó•-
''itO ativo. sa1yo ·.os, oficiais; ... o! nr.o ( .~S.\·PRE.SS) - Realiian(~o 1 .? remo celeBt~ e a tc~ra_ dos \l·vos. ,Sc·1:t:1r .. n.1c:d das s·uas .11a.~a1··~·as no; 1!'r·i~ 
men/Jli;;-oc o os que estl\·ereni hl\l• p_a_· t· 1'!_0$ • um·Yõ<> de iristru,;ão. <)e Petrôpo. dia O Sa••to, ,?,ido ~·~a coloc.~~a -~ 1nct1·q Ep,.tola aos Cormttos: Cr,sto 
l'H>rll.r_ la <,U d~fin\v11.1nente nrl...-ado~ " '- lia ao Rio o cadete • .\lol<anllrc .lto. $1((!, 11,cranr~· A mm da J>ll.;tt ªr'p o fc::-8< para tlÓS $abecloria, justiça, 

v · lt. -.J1 MICOS . : . ., Scn ,or. eBt<! "'' terra 08 VIVOS 8. ·r· . d • J C [ 
dos direitoe- pvJ1ticos. . "'~ ... . . reira Pon,do nourn1er, de _1_ ano~ CXl,l;". E tambem: "E•vci·o t·cr •'!."'ti ·1caçau e ,e cuçao ( or. !: 

:-,;e, art. :4.o lê.6e: O altstamento T(!)MEM de idad~, foi tragicamente ,·1ttt11a- os oc11s do Seuhor na tc·rra dos ,-,i'. 1 indo a nó_s, vob-re8 cnca:cerado6'. [o, 
e O ,·oto sã<> <1b~igatório~ para os liÜI ... ntdl do etn conaequencia de um P":"e 110 i'os (Ps. X.YVI)". "Ao·radrLrÍl·i ao •. .,,,,_ pnll!oira z,rcocu.paçuo su~st,t·,ur 
hi·a~il~!roa de um fl ,iiJtro · M:l'o, tJIII Lflltllll motor do apar•lho. o ª'"ª~"'º Senl,o·c na região dos i·ii·oa (Ps, as trc·cas de nossa 1g·1wrqncia pala 
sal\·n, ns. ln\·/Wdri~. '" maioO'M de- ''S,ILVEIRÀ" oc~rrou. nas 1\1·0:<imidadea <la Fu. c;.UV" !. fac ele sua sa&nlo-ria. Jlm seg-utda, 
6õ ;tnri~:. O! ht'n~ileit·os.. a Ser,·i')o · · __....._ hr1t~a ~acional <lc :\·Iotore!-1;, t<'ndo ô J:,'' {,,.('.fot·t?l essa ·irr-i.uarii.o. /nc- vela, jú8t-iça p·rot.·eut'cnte da fé ( Rum. 
<1" pa!s ll<'> estmngeiro. ni, o!ict~.!s ~r~f!~ T&nice a,·iâo se ~hocado com um fio ele br·iam-sc ··0 ., ,-;-,,j08 ·na abmidancio. do X), d/.$soJvcu oJ dnculos dos ,,ossos 
d,i.2 fôt-Cal! arm~d:is ~m. serv:~o ati.. alta. tensão e se projet~do ao ~010. caa,z da Dc,u., e ,;ac·frt·m·s~ na torrcn· 1 pcca,dos. &antificando·nots cm ,seu, 
"º· 01, functrinãrir,11 r,fJ1llfC'OS. em .. ,, ···---·--· O a\·iadô1' ~ra filho (10 capit~o- te de s·ua$ dtlicias. Que possa di::er-, 1 corpu, rcrni!ldO-l/.011 cm smt pal.~âo. 
~·lizú <lt\ lic~M'J<!~ ·_f')U f_ê1'1a~ rnr_a de,1 . . ~ A ,t~r1ent~ rc!or1nad-0, Octa\·lo l'enido igno·ro; úne·HSG admi_r~çã,a c.vtarfia.-rncl '.jº ~c·uhor libcrta-no,s dotJ Jfl''l.lhõe~ e 
seu ilomi,...ill": ,,,, thài,'!strad01' e as Arrecadaçao- do Imposto [:ournkr ~ ,,. rl. :,1argarida :l[o. 08 sentidos e o cspmto., 1 1l,.t111H,a os cegos ( l $, CS.l V), ,;an-
m.a1hcre~-· q1J(.J; não. e.~er(:'a1n funt:ãu 1. . ,...·b ... \: R i•efra. Pcmido Cournier. é teYe mor~ O-ndç cstii..o os sermões de o-ratôr·ia tifica <>' ::ic-n tubct·rl.ac-ulo (P8. XLV) 
p~hli<'lt rêl'.llunerada. so re a enda te lnstantan~a. A noticia causou (·O-/Jl)JuSto, 1'º' esse co·ro do-filosofosl e_ ~,-_,;cbatrt·/!0$ da m!io i11il,âya ,r,. 

)l.\~.\t:S. < .\sapressJ Pela 
primeira v<:~ o Ama3onas. e:::;tâ, ex
'pQrta11·do para o exterior couro de 
crocodilos. O 20u proximo emba1·
-que será, ele ~-ººº qul!oe, destinados 
"º liruguai. A noticia foi dada pelo 
d_1cl1e do Posto de Fiscalir.a~ão tlc 
Caç~ e _Pesca Llcste f:3tado. 

MARANHAO 
I:):tron•i'.\Ç.\O DO B.\.BASSL' 

SÃO Ll'.IZ, (Asa1>ress) - O con
gestionamento dc,s l"'oduto• desti
nados ao exterior toi solucionado 
harqucs de bal:Jassa para os Esta
neste dois ultimos meses. Os em
doB t·nidos ating-iram 6.000.000 qui
los,· se!ldô · o estoque local deduzi
do em ~.000.000. Contillua. enlr.e-
tanto, ó estoqut ,·uJl0!;0 para. o in
terior do <Óstado especialmente pa
r.t a zona de Ca.:s.la3, devido a. in ... 
suOcic-ncia. cJ:-i naYegaçâo do rio 
Itapecurú~ in1pedindo o in \•erno ri
goroso o~ transportc:,i; terrestl'C!=;;. 

o ai·t. i;,,-, d!~,.., eleitor riue de!. 1 prc,!unda consternarão em toda a 1 1 1 o; 
RJO rAS.:\PR~SS) . .:.._ ... ~ ·a1·r·eca .. cidade, na forja da, ictü-tica~ Onde s~ ac.wm . • . 

.:'t"8.l" ~~- \'ôf;{t" ~ll SP ~'.'i:ig_e da pen:\ d.it:.."âo tio tmpôato da_ r-~nda,· n<Js o8 (·hamados pelo -rn-undo, g-iga1_1te:11 Lhi·idc~tjc autda cm pac:·icnr:·ia (J'llC s.;,,o Lt;lZ, < Asapress) f~eco· 
(art~ l~J. n:0 º,': se ~,ro,ar··justo .. ., 1 d •,_.,• io tv~po·rta os pecado·;·ea, ~nisef"icoJ'·dia. n1eçar:un as e11che'ntl'.:!.s do rio Ita-

l·nip,dlin~nto. vr1me.1r-0s ú,ese:t deste"ano. •omon. Embai·xador, do ui . c1. u·,ª""" ,,,ta.w·,a , ·•. • ? ,-"w , 1 ~ ruguat / d J b l / i í/llC lll!Úlla 08 po1âtcntcs, /ivera/w,u,- r,ir·urú, te 11'> ·mo.de .Jal\eoró, foi de· Sl mi. eon ,ecc 01 , a.arte C fC(!, lll~po ,..,_. I 
<) ~rt. 6 •. o rliY.: I"la1·;.l' a ,~xel·u(âO l,h.õe~.-- ~06 n1f~. 26!) eruzCJ_rôs e 70 ruo ( -~SJ.PHESS) -" Not;("J;J.4$B tes 'N(J combate das pa.!arra-s? -i Q'}• de que eJ.:a,lta 08 proficientes e fo·i·- gil) \·a.rio~ pont'os deste rio a~ 

da t1r:as.~nr"' le.i hã ( s st'~tth1tes t>1·.· 1.. • ·.,lb-,·to G,,an,· ser• 0 ,., .... ,,,,,,.a, ['/nta·c, ct<iu.cle i·nS-i[JnfJ gi-, talc;:u. c11.u, c:onst-rttl oa perfcuo·:s. aguas c<,,meç;arap1 l"to\"a.m~ntc a . . o_~nta\'C>s~ J.,·~cot•<Jo. com·~s pr~\'1- (!Ue o sr.·" , ~ vv, ~ 1 f d · t d 0 
~i.l.o:"i: un1 trlbt.r1al !!!-~X,C'"rior, na.. ca. .. s-ões, t'eit~a, ~,. ~rrecq.~tl<:;â·o do. ·1n:1.. n,1,·o embai:-:.ador uruguaio no Bri•~ r;ontc. cO'iliJf!.{/Uiu co·mPrce11.der tão ptt~ <1 ·i·ós, ·irmãos, d-i'ri9i ctlgu·t,ias pu/a .. ;~~::ç~~-0º L~-:~ ... ~e~·csi~a~\.:~i~:.n<l~ 
n:t;!l_ da l~<l-Pfl;lllh•a: um ·'l'rihunal f'l_ôsto àc:1. renda, no eorrentl!, Jr:t, sil, Cm sub:sti'tul(âQ ao ,-;r. Ces:u· rissirrta, 1:crdadc'! Depois de Jia·ver, i·ras sobre; tllllc iH:{Ju1tdo qu,a,ternano, r· ~ u naJ · 1 ·t 1 ti d p t-- · • t t d · · t · g-rande ·arireen~ão e-.ntre os tnorado-

"1 ~ 0 · 1 a Nt\)J .n. .-1 <"a ª ...,s._. ciu~tipa.r um pta.no a('t, e-x~epcionaf rtutierrez. designado pu!_"a 01nr:1s com. e,, profundc~:a da s·ua intclig_;-n .. c·ll re. açan u as p;wruis nus ·icaa com rcs daciuola. região. 
1"ado· ".nQ ni 3 trifo V°f'ldfllrá"l: .funta~ dé_a(aque no Or(!in1~nto da Hopú.. fui1.tiões dentro do ~cu pr6prlo eia, tocado, sem entrcta·ntv -atin[li-la., m.ctáiora da rioB e intcrpretct-çào de 
Y.!l'&it<,1•;J:s • ,lUi'.te~ F:1():itr'll'âftt na,_ blita.. p4,f~~ a di·cindad . . , t::is e1nno se c:-~primc: ~ no·mcs. /r'ai:JtidiQso llerici uc-1u,mwr no• 
capital~\ eon1a1·ca!', t~rrno.s e· -dts. l "b'ne<mt·,d nni qiu fc f-Odas a,s rou· vaa e,~plica~ôn, neste :sermão. Conl,!-
í..r:ítos. · _____ -===================="" -· 1308• óutro pelo qual t._ .. da'! as couta-s, do. '-1''.·at.,·o b,·u.ços mais suaura 1'tW u:s 

BAHIA 

t.ar.ã.o. em ,·irtudt1 tJos a<.:ontccirr1t·n- co111t-1·0~. con1 c}:cl'ç)io. da s.-ac1·i:-::
t0; d:i E1.tr(lJ}:1. t·úirfl :t i 1níneni..:ia. a I tia, (ftlt: f.oj_ pot.:co. atinr;icla., p~Jo 
qualquer hora, <la, caf>lura.. <la Ale- te1nporal. JJn;crsas outras lgreJ~s: 
manlrn .. o rato. Oe tres ín1_portante:J, tambem sofreram a,Ya.rias· dit."er~as. 
Clrmas do Jlío de Jan~!r~ e de lóâo Outras informa~õcs adiantam 

. Paulo. tambem terem falicJc:t) é mo- que a \'"ila. ele. Bela Vista e a· es
tiYQ de rotmlmento Jos e:cj)Crta-1 lação · t:ruguai fo1·am grandcm~nte 
uore~. pois as firmas em queS~o. qanlfica..das- p(I-Jo furacã.o. 
que ~e dcdlc:antm ao eomerdo 1!~ Xa o<:asiã.o do .dcsaba..n,cnto da 
cereais:. por atacado. vinhatl1 aU- Jg-reja, ele lHarcelino J'":an103 o ~ol
quirinào, neste 1-,slaào. mercado· c!1,do da !lrig-ada, l\JUitar. João l\I:l· 
rias a elc,·a<lo~ prc<.:;Of. ria [.1~ite. _ sofreu g;ray,::,, ferhncn-

Cl(:J,O:\ 1,; 

Por:TO ALGGHK (Asapressl 
In(ormaçt,es c-hcga.<las de ;\Jarc:~li· 
no namos .adia~ltam que aquela 
cidade dú t1orte do -~stado (o_i. ata• 
cada, por um \·_iolcnto cidOue, que 
destelhou numcro~as casa-s <· cau• 
sou g·rande prC\juizos ,"l.- 111µ:itas ou .. 
tras, /, 'Jgr~ia- .Ma\riz desabou com
pl~tameu tf>, ficando .reduzi<.la. a cs ... 

los, li.a iecendo logo a sei;uir. 

~I't,LES'l'l,l DE C:HAG.IS 

roJ:•ro :A l,EGRe. (,\sapress) 
~ótic!as pr0çeàcntes da localida.· 
de de Sobrinho, neste 'Estado, 
iu!lantam que :ili tem se Y~rificado 
1·arlos. caso~ d« n.olestia. de Ch« • 
gas. o í;,.to 'foi teYMO ao conheci· 
menti:> da. Dfrctoria Eslauual d• 
Saudc. 

SOCIEDADE UI BENFFICENCIA 
. ' . 

S A O F R A N C IS C O DE A S S I Z 
Festival em beneficio .da Escola São 

Zelina José, da Paróquia 
l":rali:t.3*!-w-á no próximo dia, J:; 

<lú (•01Tc·i1t<·, 110 ~aJâtJ nobre dti 1 
Cun~rr,·atorio Dramático .Mms:ical 1 
do São Paulo. t1.s J.) horas. t..ln) fc.s .. 
tiva! ~rtiatíc-o m.lJSi.:.'al, que a So
cie«_a.de de B.cnc·ficienda ::::ao Ji'ra11 .. 1 
cisco de . ..\~~i~ [H'OJllo\·c em bl!neN 

ficio tla. l~scola São José-, de Yila 
Zel[n::,,. 

Ji;sta festiYa.! oUetlcccrâ ao $e
g-uint& programa. t'azenUo-sc 0u,·Jr 
o afina.do (~úro da Pat·oquia de Yi
la %elin~. e0111posto de 50 Cignra"'. I 
que executará· r1umer·os a. -1 ,·ozes. 1 

l'l:OGn.-\:11.\ l 

de Vila 
lrving DerJin -· Deu;,; Salre .. \nu,_ 

rlca. 
1 -- .Boccqni11l1'1. o Soldadinl')c,s ele 

rau - alunus· do 1 o a11c,, 
-- Sa1>atcado rle Ben,;-ara -
al unv.:; do ~.o auo. 
- Tonetes e OrQuestra r1.Hm.i ... 
co !nfaritll - J .o ~ 1.0 ano. 
- Sapateado - Cal,adas de 
xo,·a York --- alunos d0

4 
3.o 

ano. 
;; --- ~oruegas _ ___.. danca - alu-

nos do !!.o ano-. 
_: Vestido Azul ~ l,,ailado 

t-dunas do 5.o ·ano. 

II Parte 

.o P,a1•fq;nj. f"> u.nfr'.n div.: ('" ~~r- • j itc t l d • "SU'R·,RE. XL __ .''RtJ., NT· ff Lf·( EJUS ET BEA- fvra,,, feitas, 11c,·,fo1, wn tc·,·ée·i·ro nao a, ru,·rc, ~ ·cc~ a9,·u cm "'ª" ao8 C:0:\DEC0R.\ll0 O .U,)URAXTJ-; 
'\'lr;c,~ êl~ltora13 são obri§:ainr!o~ e- 1.:,.., j,-ude- c-nçonbar". Certamente <lc:co· i ·c.:otsos coraruc.s. l,F;Mos BASTOS r,;-xecut,td.1. pr.-lo Ql'íeão 
1t~ó i?'ltPtrori.,p~n 'r, ititer!\ott:éio na 1 7'1" ..._. / • / /1 , 1 ·• 1· 

1 Ca11tos e Piano do l11o(ilt1lo ;\ttl• 
i::scolar, sJrnl de. :,rn.o PaLtlo. -

1 · TISS'JM' AM PRAEO(CAVERUNT" nhccia o 1-:~11irito Sa-nto que não lhe, ,<0880 ...,,·,.w·r, cv a o e.a v1•v.z, e;; de \'iht Zelina. 
nroriio~fi,,· <10:,. !unciouari,:,s par.a .·. : . . . , . fô-ra. i1<ju•,clido, o .1Jc,trc da8 _santa•' ~-or-rc:r d~ quat-ro _1,arte, de sw co·rpo SAIX.\DOR, L\sapress) - O 
ei~B· requ:tdt.n.dns: ,. , , . rc·vclarõcs qn~ áca·utJndo-u, a Pa-iclo o 1 _bc-1~d-tto, _larguuu.n11,as o-ndaa de san- go\~erno norte-americano condcco-

0 o.lltê-projoto p~,·õ·· n'"> f:IJ t. "'J7 • ,c,,e...ia_.~•o .da t,a t•R~·h,,l I A, -meu ·1.:iir. <1 1)·tofeta, -1·1:fcr~-sc J qtlO os· othos não i~i-ràm, co·ulo tJ ,ncs .. i guc. H8JH1dws pu·n~c~ttC8 _vcn_t;l-r:111,40· rou o almirante Lemos ,Bastos .. co· 
e!eic;ão pol•, ~ufrág-?o uniYer~aJ e e rl.a· a·tL"<J·rtJ doa at·ria.r.cns, dei·a-8r. a ambu~ a., 9e1·at;~c;;, ncstaB pa/(J.,-1 n.o .1pos(olo 8C glo·da: hDcu.s nó-lo' Lhe a. ,:a.bc{:a 8UUtUHilJ>la i,wli,wda na n,andanle na...-al do Leste, <·01n ~ 
o ,-otl') sor-:'L uUrigatôrio. Ui reto' <!- • ·. ~ , · t•-ras: Quem ·narrara u 1:nw, gera,- 1 ·, tncdalha da Legião do ~!eríto. 
seuroto. ~m frulla ,-rettt_ P/J·'ra. ~8 ~l.twt*a1 se.m. ,·&.ot.'' ( Is. ir). Sc·udo a ge·rur:âo do I rc1.·o!.o.n·' ( I Cor. TI!;. l)c q-u~ w.odo, ó 

I 
Gnv:, c_1at·o3 t·~tJpaE11:H:tnda-Lhe ºª_.!Jé~ 

A ~Jo!~ão Para.,. <::",n ·r~ <l'lF, conluru. •i.0dostdad~. Code11,plan· Í'ni i-ncf~vcl ~ inucr.ssit-cl ~ toda Apostolo! "Pelo Espi·rito Santo" e a la.,1,çct ob·r·1·1ulo-Lha o lado, r,oc- UJ:J(ISS.\O JJJJ PltJ}l.'fJITOS 
ão:«,, afn:o.t;a .. st 1) cant.o-r do, sagrad.o c-riatitrd. c·rc,'o l-,~r ctitu O AiJosto!o ( fhid. 1, ·Jlüo pel,> ·nósso- es1>frito. Po·r_ ra11l j11.,-,·u.-r u san[l'llo J1)·ccioso cuJu S.\J..,V .\ non, ( Asapr<-ss > -· \'eri~ 

llepl)tados _,, ,~ A:.;~e,~1b!~~tn dv te 1 ,n-1 ala', • t • l e · t · · · b . •. tr. 'l!l"" e tl'tJ1'Cst-n a o r..sposo <t• \!' te t·a . ·•'{' t:°/(! 1 bí a· c•u ,;,iso, Qs 80 ,,u,a..:;ca da filv 11 oiict pagã .. , cu;p nuio orllou. -va,t o pu:::, ma,wJOI ncou ... ~~ urna. no,·a clc-n•u a<la- de 
~:sl~<:à<' nhodct~(\r:1 ° ~t-4t<-ma dti 1;-i-na a àfc:la·,·a·r. amry·r. m1ti · 8-i·n('.e:t'•>, h.,s fJf!'fl t º· · 0 ., · w ·~ · , 1 'd · d · · u o/Midülo, t·ta.,isjoruio'u a ta,ra- da prefeitoi:i;, (IUC d~ixararn seus car-
1•c,r1t·l"8Â1, t-1 r-tíQ pt·o·11,,r<.t:ona J. q·u~· não oà . ocultar ·nor mais [u;; i'uaccssi1.,•cl" i J. Ti,n. F/' Ui)"• O ,tora ,,i f<Gcw.:-:1 os e 86 'u.:i_ra m. i • 1· l . . , 1· 

P : ,., 
1
,,c:·11w /?ilho v 0.fir,,io: ".Vhi.g-ue-m J-:;;;c,1.-tcinos ~ q·ae pc·nsa a este rClf.·; JU8 ira, cm c.clro (Cl musc-rttorct((, o I;o.~. por apoiarem a· candidatura 

Pi~ &in,Ja (1 r~ nt"'·t,.rnjAto qu_. n~ f.ou.no. :·o·nhece o fi'ilho :1r.ruio o Pai r. -uin- 1 ·1jcito o nosso rilosofo q·ue 8G fif!ga-ca ·
1 

catú:ciro c,,i 1·°e(J)e.:·o.. <la. oposiç:ão .. 
i!i~l<~àô d() tH .. li~fri~ntt· da l~c-,>flhrt. ~ ·bl · / · / '· ··. a;;;otnt cw. ,·e ,;.sfc. ~ O!JO co·n· i:i1~é·m co·nhccC v l'ui se,1<1.v o /f'ilho .e'. :n~perio1· uc.s auciüoa e a,og mt18t-J·c:J.,· (;,·t:tto, porta.ntu, C fonte fechada, Bl-<.'1''·'·1•1,•.•·.• rtro 1)0 ~•1•,.··aon l>0 
t_•ii, 41}0-q i;,1,·r--rwirlorc~ do~ 1-;:3t,.ilo3. 'ri a· 't?f V 1 / l . -·' ~·1 ~ 13

~-
1 

cln::1 mehros dn,Con.f-!e!'!in J,"r,,rlcral ..,,
1 

i'·:i·tr tJ. e. com .. ,, . .::: 0 }H'1J.: ª· e-us, aquele; u qticm o FifJu, <11ti::e·r 'l'ci•clú· ,
1 

([ 18 • .Yrlll ;: ''lJeus frri,qa,. d.-o alto, e ocu ta nua cév.s, r.{Je'tta e.>,lCL·mfcsta HO::\'l<'J.U 

J. 8 . .fuliâo - O DeH·obriment'o 
do l:l'as:I. 

e. Paula. Bn 1Tos o Relo~i'>. 
l_'. Pauló Barros _:_ Que Bélas as 

~fa 1·g;e11~. 
"Fab1a110· n. Lo~ano -- Os.: Sinos 

d:l \·na. 
:r. B .. J11Jiiío -· ·ÇarrjJl1ão. 

Fosti:-r Ara1do r··. Chiara 
C:.1,n1·ão da Sa1-1d:3dP. 

I··o~te1· -· .-\ranjo F. Chi,at'a 
1 ,ã no Ce11. 

("1t se1rnâ1i sole·1u,, folllfl, (,o;:..;tl/io Lo. (.Hat. ,,_\'/)'*, 1:.üo comi) Nlc 6 tJnt os· ~,tontcs'· tJ>s. C/ll). l.,',n verda-de.

1 

'rUL lvt·ra. J,â, cfl-11,wdei do seio do />a1, 
. l"12!!:'I:.. pt•r.!'nc:hlm()Hto ri:~ •--ag-a~ 11a~ (la • . Yt,.1-•. 'rrata com, ,1 ,':i i1t!ioa o.'4 f O d , .d · · l f · d r· r • 8 \ l V\ DOP ~ ~saprc.s~) c-:n .. 
. ·,·.·,r-·• ..... o -n•.· '"-J•,1", 1·a·. !·.;,::,.·!o),··t',··"·__ d . ~t 'tllt"Sl/10. l,''','8, ('l'(l po e (01.ll'C- 1 Ji;/.,; 'j_'°.ª in_rtruc f)OJ' ·i1dcrméd·io_ º". 'aq·u-1, ]'O'i'J'0'17Lu_ ( () 8MV_ a '"l"J'fj(-JJI. 't· ·._· • .• ·. ,, 4. • • •• • Padre Ezequ·,e, v·,11arroy·a-, .. ,.,q. ........... ,,~ n ,., ".__.-..J,. r"' f'tS~a--,rra~'.âo tlu. -~;(((, ei_ad ... , da rc- b J I d ce11a1arn s-e a~ solcnidad<'.'.'5' (Qlllc 
J1N':,·:-...Iect:r~ ., ,1,lr:nch,)1ô Jn~J-Ol'ita:. d • J ~ 1 e,· (J r-:'3p1nto, ~woiau? r1grac1aao i c.~pfrifos anuclfros (J!U contc;nplu-w c~·n o i:oti \_irtrn, 11-r-iaa a ~erra do~ i • . •• .. • • •• , , • : 

Cadis.. 
)!ozart · -· .\lleluia, 

3 - e. Gornos ·-- Balada da Ope. 
1·8, Guá.ranr. 
Ca,nto pela !lrOfcssora - Yo. 

Ia,nda colamb!ni. 
.Ao r,ian.o a protc.ssora -· r.a. 

vhach1 A. d e: l'ieri·O. 
r-'iano 

--: G-ríeg - \' al.sa. 
:!·· - ,~ua. Lobos - .Leuda do C1'.-

boc1o 1;-ourdes L'~niarg·e 
• r:.a11i:el . 

J1l Parte 

t
.,.,.,. r-nruo l?t-manti, <;d- ·teHou1~,Jo '"·~ :·o:n ~sta, rerc1~';u.n. vous 11i,:s-1!10 a:-::;' a. is-ub6ia·,u.:ia me . ..,m,,. d,; De-as, não .P(J)·/~r-li·us; u10~·,·c.,ulQ nc.1>tc tr_·l·ml(/o, úun1ml_n1or_at~,as _do b1 t:ent~nari_o da. de 

cte·met1tos e, an1tnr.:ia-ndo·ll1es o.· modo ,·::t·urc"'an ·r,w-i~ t>ura." tos ·iiiJosJ a, tl . . . ; ci f<c-i•ra <lo;1 wo ·tos · Y0(;ao ao M{'Jlhor· do Bonfim. te-ndo G M f Cornr,osic,.:õe:s dos .n1aestros b1.-.t.si .. 
... u. · • _.., ª' ·,.· ·"'· -~ u~ ." · teo B"U,1~1-c -nsta, 11a on cpcuru1 (}(.o- fcr(;c, ,-:n lit: iilc:di•i ui~:cl t.l CM·. Uoce 6 0 Seuho,·. doce é a ,':::ú/Je· º. _.,~mo. ,:z. ~'\JCe spo on_1naz o 1 .: • 1eirO$C: Ca-rto.s_Go_n1es e .,epo1nu_c~-f)~ rlí'Ó:""dí1 ,··cm '1 .,, 11te.-l)J'f•J'n[<1: -'a :..,c1"11<'a·o .·,,,•J(• O" .,:., 0/•grt'a ·• 1º1· : . b... • [ tSJJC-lO V'll fln Cii'l[JUW, 111aS, fcu;e a 1 . . J • • ·,,.. ,._,. '. b[ . • d ,. 

-snrn~i-1tt) pnrfr>rã,, ,:n.n,:rirt'('_r ~s ckl. ! ~ .n á.M,lO_.Nt, do f93t)~a·o db:i·no :,~t·r.:.. ,·ur. ~ 'iWO p:.JClcm pc·,idrar ,10 abw· ·v/JJJ . U t(/.lfl J>Otu?'•' Flc é u~,ic:-·u Dcrir; tt hras1l. Pon) Augu...~to /\hat·o da. F 
1 

d' 23 d -arço p P -em no. cxe0utacla~ pelo cantor bar1t<>-
•·Õt:t1 <"'andidat~:::i r~p;-lstr·"do~ fl-j'! .ve. ó (tmne da- f'-tr:1em ~ o Or-iu.dor.. d , 1 1 [> · l .'1. • .1 - ' :1 .. ,.; .,, ,.- · • • s·J i 1 s a eceu 1ª e .. ª · ., 1 - · · · 

1 . . .,._#:o e ,.,an a e a.·re-:._·.a. o-r 18$0, a tJ - <., ,.. L, .t . d' \ IJ."i,,h_a ·nisc.ricvrd-iu. <, u r,_-,.!JCllr tt ,wi , t Ya, enY aco uma m~n~ag-0111 a • R R mo Pe Ezenuiel Vil1ar I no , .. euce.s an Laurina1t1;'!, l0n1!>0-
T>:-t.rtidn~ r,11 H.lran,!}i.s (lê ,,anirltJ!-:: ãec-idC' q·,!e f.udo se)a fe1.'to_ .Por .1Ja- .-.:,~ do sa.ól-i-,iic Apostolo /li C:o·r. . .-O'iLIIU.!Cl ª uflt;-,•i ura: {I r~.0 !- ·. · . ' . ·, . . . · ~antiflade o Pap~. Pio XlT, nt)Üilldo oina, 0 ev · ·. '1. .. -, n~nle do Cf.1·0 J,,·rfco, 
rin n1edfa.nte t·!':c1u~l-im~i1io do ~oc, l i"'Ía,."m- il.[o.,...ia, à'f:' .ll'a.ria- é- com ;/(i• '// .. 1 t ' t . rulG-íiG u,, quat,·a bnu:u·· . nlw, 8c·,ll1v,·u. po.1·ta da r,1,ucrU;Q1·cli.cc ct· 1 roya: preclaro Subdiretor G~ral lia. . • \ 1 <JUC· Jo-ra art6 ia aaa av ,cr<·c·i- · · · , 1 J'' d 11 _ 1 .. ,1 . 1. a bcnç_;âo papal ao, s scu3 1oc.u;a- ' - <l . • • F"lh d 
<"ldtr,:"':!':.,-. i J''Í!t.- de tnot!ó_ que, asa·i-:-,t- tom~ se:tt. 1 :~ cén. CMltcm1.la11do ns ,,-i<:trez.01-, tla ftt·s"a-ndo-11.0~ g·ra-ndc cam-i,lho u vo1i H;a- ,,v3 ~ .• ,rn •.tv -. t.. i<J, ('.. , 1- no:,.;, Congregaçao os M1s~1onar10, i o-s o J\. P.a1•ta 

(;~m<• cor1dkã,, dt- ~l•'"t::':1Ji1idadr Ele 11ààa fo·Z i~-itn. fa,ubcu? fi?-JJ~ l:.la gloria, d·i:::,ia: "Sãc pr1su.-1110 te-lo at- pcrcu·,·rcr, 1·a111os c:l-i:;cr ap<uas 'Cd9u--j lr._ll ao l ..1.,. ~ Hspvsa a,, L-svoso ún"- lm::icul2dô Coração de Ma~;a, , 1 
o tLnte:nrojf'"{o r;t·tY~ no Rrligo,õG.ril ra.dn stja. 'l't-parado cCl-'li(:a.do". (l'hil. f{}l ,,ia;1 µu.lat·J·as sob-;·e oses (('Ua.b·o h.,·a,· \ d1fo no,') r-;r:ulo~. .\_t::uc:vro P.\.n., o J•·e~t.·10-:\.\... Nt1sceu o Revmo. Pe. V11larroya "°mi l~.tet:.utada r,elo Cú1:o Paroquial 

. . , -. , C b . l b • . . . 1 . (> ... . , i d . j .hd,n ·"'···a. l,ISJl0 Teruel, Espanha, ªº' 8 de julho de ,1e Vila' :1:elina. a ~ ,·ozes mixta~. 
:.;;. ,guiH!r>: 1;;- c·ond1dio <?~ e-.regiL:11- : ra ,are · 1•cte e a. Me11s(J:7nn iuc1p· .! e-rullc~. p~rta.n~o, C- o. cone 1.uwo: f~t, ~uc !Jnt_ncam .' .,,..s. _. a nu~a~ -- lfi · · con1po·sto~ de r,o figuras. sob rl!:-
datdl!I pai·a Pi-t\sidc-nt~ da neriúhlica. i ,.-a,id<i' a snu.da-1ao d.a. Fi-r.gtm,· (J, cn· na() Jw, ·wtcl·lrJC.,1c1a ,·apa._.:: dr. ponc- 1;ao 11a q-ual ze aú·tsnulii~ o~ A·n;os (:·;_ l'cd-J'o Uai;i:i,jo)i' S.\L.\'AI.JüR. : '.~apr_ts~} Se- ~877· E,:nit~- º\_ voto!J-~Te 1g~os;; ::_a g;ênC:a de .1. S7ankuna~. 
rnemh1·n fJ'íl t''n?'t~C'ti10 F'ed0r-.aJ e e-o. '. c4t"'ntlfâ_o. do Redeniot, .IJ t;Mtlo d.: tra-'t' a gr;-J·ar;rlv c!(J [• 1 ,'iho procedendo ao cvntc-mp{a;· u. [flo,·iu elo 8Ml C-,·ca_: g·t11Hl1J uma noticf"a. divulgada.. j,ot ongregaçao tute rnna a !l · ~ 
,·,H·ru:1..dc•r fl(al,. E-~5:ta.tlt\ ~~r. ". ('a.n.dl.] l"tdtnpão.' u. vt~·nt.lâdé da gra~:a. · cl·'t dr, f'o.·1. (Ío;·; a pureza, poi.<r, 11ào nn -raso':...:....:....=:.:· -·~- · --- ····-- _ ····---·-· um or;~:H.o local. será decretado aiH- t 2rnbtn de 1895 · Foi n

rd
enado Sa· 

'1...i.t..., hn.1.stll':''.ro 11;rto e rnai.r,1 ·ue ~;) 1 t1.(8l/t'"lft. t'; (1, f!'J-a.ncl:t-:/J. cfo. ulo·r,_n,. O Q1w.1d.o ·i. a1..·1·a~:(I.O:<!a. ~-ity,:::m .•.. co-,,. fN1,g(t ou na fraq·itc:.:a. âa. co-mplc·l-~ , , • d:.t P~t.; mt,l? o aumento do~ S.llürios ceftlote aos 5 cte julho de 
1903

· 
anr>s.. A-1tf• "(;,il,i•ió( 'oi, poi&.- r.-i,úad,, "'"' fcsuo-a ft,,.,ec-J'; -i"c:::i,licài·tr·a"loclo (<ÚO humana, 08 bc-mr,,re-ittttràclo• vão·, Centenario· do nasci1nen=. do func\ona!ismo elo e·,tado. na ha• Ocupou o ilttSlre finado; o alto car-

.... . • ç- I! ; Uc·ua á, Fi-r_q~m 1-}$ta., dt:poi& de (l;t Twmi·n~. N<lo sc-i ie·hatc·rá .'O'ttt·ra.·.ua:.. ,.,r.,..1.. . t C"t d d l1· . •.··•. ,·!'. tüU cr11--.e1·ro• • o ·'--·a.lai·~o go de Superior Provincial dos Mi~!iio-·"'º n1·t1,..·o "J.~ e 't. ( ant,,_ lH"ojr-tr, - ' v.-vvv<J-Ja·r-se· ··,ur, o·,·1· h e,. as e <nas, f d "''" ~º ,_ .- _,, n·r·,o.• Clare·t·,·n- d· R--p11b1·1c• da Co-
. , ~ , . . ' . .: - ' ,-;~ c,s ,.,,a, 7JrL/0,·1··1·as, s,·ntiu. a .,,.,,., tnre=a >llctis c.tcele11tc CJ"" (J, )!08S(L to d unda ora das " ., • v• " e " 

,,ue (."I altstanH~"lto será f'l":tr, _~l~n. ! iestadtt dú:i·rul t-nce·,.~1.a·r--st• no ts'-·1c~·. ~o,Ntp·rccHdc·,. (,iur.-w:' e,tPricaJ;,í· ·, ct ilW·8, .sem ci.tCs. ha,1tr_ir jv..bilo3amc-,l~e j 8 - familia'' (_·om ~-> cruv.ehos lJC.r fi- tombía, por espaço de 12 ttnos. Foi~ 
. ti·o do prazn rtc, 90 _dia:> ~ :ncn. ·'to,·ccinto do .eio ,·ir!fi'1~al ([,uc. ! '· uniúo ela carne'º"'' o-,Fo;·bc. de 'l/?!C "" uguas q,w jorram da~ fol!lcs 'º Filhas de Jesu lhoº" clependent•. nãô somente um dos h1aiores propul-

~·~qn ~º .. d tas Rn.tN,. da. el<!H;_ao ·r,~ 1 Ó_ se·io, 11lttitI i·asto qite o:s ·cêo_a, tnfl_iá nwdo !Je-il.8 e o homc:r1f se ·w;wnt ?,.u-- Salt>ador ( [;1, ~~J l 1; a saciadade, por• l . . S J::~tra.nha-s_-e o f{lto de' que O!-: t.:X:- sore!'i:, ma$ o orga"M.izacl(f d.t fl:>resce~~ 
den<li) 'i<,:-t:;tr r:,~ el~itrn•cs aha~ado.?-14,;n,f'lfo que d te·r-rc,, ~_.h?·_a.n,r,.e·nd_o .fo n, ... sú '1')cssvr1., consC,·1:auéld Úzcofu ... q·1te·'·descjt·1idu co-rde'lll, )[rí.-lO, ta·l (J.'e. tranuml':"t'ario~. Clll , nu1nero ~upe- te Província Cordimarfana. 

, 0 'O ~- t d 1 1 ,. " ·. • - à 'd d NQ dia 31 de m~,o JJróx1_·m,) come- 1 rio,· a :;.ooo. n,w seJ·am <'ontempla- · · f a~~ 'I: l,,as a11 a-s e a. ! ta!nic·nfc ,,_--iqut\!l,1.' f/'ll~ P1UJ..(Ji'>'tt "'ocla1 mcs. (; distiuta$ ás ·'/Jropricdadcs do -s_t}O_ nuo J>'!'O 11-; neccss-:. a e, }Um. a, Desd@- O ano de 1934 pa5soll a or-. , . · 1. ,,c,.css,·d d "·d· · · i\'" , mora-se o ·111·imeü·o · cent-enádo do dos ,,011, o aumento, t<m<lo apenas I d e· O -ante-})roj~th l)revê ai11~}a, r:-. 
1
, as criat.'.ras,, ·_ene-.,-tóa 8e re:c-tfza ? an1úas.· as 1w-t'l~re-::.as? ·, .,...:, a e ·t.n. tge,wrn. 1 ao: po·, IWl n1~r parte do governo ger~ ª· on· 

.1. Stani,una.!'-~ 
2 -- TÚú é Caboclo <Íc Sul 

A 1·th ur t'creira . 
r-,..~a~ 7\'!a.'rgens do sc~_ur,e 

e. Sasnà usl<a~. 
--- L1Ja1· <lo _\re·u Sertã.o 
Jiai·ni: .r. Stanlrnnas. 
- .\s Andorinhas~ A. l'ociu~. 
- Ca5cata -- F. Lozano. 

l 
. . z · l · · a· · · t· ·t nascimento da ftC\'da. i:1-Iadrt Can- e,, <lin··110 ao ·",alado farnilia". Us I e - 1 M maneh·a de él"))l1t, ts~rá feita._ o· aU_s. 1 Vtua de g o·rla.! !Jis$;e- o Arcan;,;,: Os eome·llta.do-res $ii.o in·odigo.<; c.,·l a<- 11ur-a-vc -pro l[llo, co·n l:niiame'it l' gregação dos Fi hos do oraç;io te ~ .. 

tatnc11tr_, -·cteit(iJ•al. (" -tt1.dos 1,0.nto~ •1 "--4\-t'&-, ctteia de o·ruç_,a, o Se.·)1/to-r é er.:.p/:iearões: ao -,nen i·or, .adc·ri.ndo v.osc1am1 cJtl ,ora. .stH,-,.pre ::;ae,~ia os e-. ria, na qualid~de de 2.o\ onsu or kuna,. 
- Cabocla Bonita - J. Sfan. 

ne.r-es~ài·ll'J~ tiO re;::istrn d~- pa.rt1. ! con-1·osf'o". (lbid.), '1iorquc tncolh·ida aos 1.:esti_qios dos anti{los i-arôcs qne. 8tii,.p,·e :mc-iac!os, estão semp,•e (~ de- na Josera d.a Cipjttia .V BaJ-riola., Lei1tif~im.os, conto é sal)i<lo. poi::t ª Nssse cargo <'Ontinuoo até 1937, -ano 

1 • 1 . d dida Maria de Jc;us, no ~cculo Joa-. re!e,-idos sen·fdores est:lo llescon- e lt 1 

l • 'd · lJ ,., · 't · A d piedosa Funda.dom ,;a beneme;ita Ylda. espceialm•nl.e 11 a .Baia, estú h 1 ··-.e.===============· (lo:,. l'~r.a ,._ 1n,snr!(:Q.,i d'"' Purttd<:• 

1 

~ preJe1•1 a, p'o·r · t·Hs, o LJspzrt o sobre t.ll.l r,r;s1ln,to de-í.w1·am.r sãs r sc1a,.. segu1·ança, porque ct:rtos e Cong-reg·ação das !"'J has de Jesus. ~ st ·tal 11 r ·n em que pas~ou a desemp&n ar O I! 
1 ....:- -

c~rrn!(Je1·:1 <'t•rnn t'nsr,ndaJ. ,,rn nú,. Sctitt>_fl. tomu.-rti 'P_ ai'ª. Si," a fim d~ _fü~mc8 op·i·,l·ÍÕC8. f'Sta, _qc~·ar;do está I sua ('Sta.bilidadc, inu,·,·uc·M·St l'lll ale• (·ar;:1.. ' e a C:-l.J)J . os ge e úS ~ ~ varfo cargo dfl' Subdiretor Geral. , e· mil. po_lone·ses · inter --
nados na , Rumania por 
,ordem dos comunrstas 

d l d l l A proposito da ~1ibilosa efemericte hem ~etH qual<{UC'l' provideneiH.- d:i . i ,nco 
n1~r0 st1r1erlor :i 111·1 r-tt?it·ore~. 1 ·1, o-r·u~~ f1 co-m º·"., o11,1 ce ts e~. acúúrt de /.oc/ct. 1·ntdigc·t1cia. gria1J pcren.e,8, a,gi,(a]da.rido a t'(ali.~·a~ o R{n·mo·. Sr. Coneq-o .f)aulo ROlin1 Em •rna:s mãos estev~. por vana~ ló 

C<'¾t'nl"IÕGr8,:-t de 11-~ Hrtis-ns . .fUHt,.,: ~e-l}f consa.r,_rada como, p'1.raiso --lt ralta-'utlu_ ~ ue,:a,<;â.o dirina. o f'u: ·, çâu da. bcmu1:c>1i'lltada espe~rnu;tt e Loureiro. ChunceJer Clf! Arcebispado~ SuperinteTicleuc;a cio Aba·slec.:imen~ \'ezes, o supremo governo da~Congr*!• . 
.\.O antc-p1·<1jr-t,, ()~l_cio ,v-~ ,formula~; dr.l-l('!'UJ8 de o.n1e __ lirt C,.J ?or;ar uque· !Jar do dolu.:-ws )1.tl_qamos ser o I aL a l:hr-gadu, glo,·iosa do _[/Nt.nde. Veem fêZ baixar o ~cgu:n~e Aylso: to. gaç-âo. na~ ausendas do Revmo. Pe 
\);.t.r::t. ulista1TI(tlotJtc, ._vifr1 todíi~ o~ J'ê. i la fo·nt~ de i•ida .para t'l'f"l .. qar rr, su nqi,. <ru.o ÜGU,:. t011ha. e-rrJtrni_sâ~ loc~tl, 1 '1'it .. {! .l, <~uando howce!· iwl só u.1_>ns· ''Aviso 11. 55_ .. CENTENARIO DO MINAS QE. RAIS Superior Gera), ·sobre.~n·'.:l ,-,.õc::tec;: ·anos 
<1~t~i,ô:-t rH"·<!~:c:~ãri,·,fl "" ~~s~n<.:ia1r) oe·rfic·ie tc:·1·est·r~. f!,lcH. ,ll.,> . ma:.,; por.que. ~o )Jor '?"'?ªJO<;o<':8 lrn.- coe iwt so pasto? rJorto X), e a Je~ NASOil\-IENTO Dli. R-EVDA. l\,[,.A,_.. de guerra-. nas forçadas aus~ncia, do 
natta, H ('Orft·.e<;âo di,: t1tulo {'te-ito - J/as, e.tê ar;a1·0. to pi'o_1e-rJ.1no~ ,:.,~ 1na.1w.s podMno.i e.t·v-r-mnr rcnlldadts j nu-a.lof/1, SY.pcnra fôr consunw<la, JW 1 DRE FUNDADORA DA CONGR!;... Revmo. P~. Geral. que já ha mais ,dt 
l"al. _i"~. H~)t~,_pt•ojcHn ~::5t:'.i: a.S!-!!na.do la·r-;-a! s:e1n n~:-·o.· _('omo p·r~para.-;-:i~ transcernde·ntc;;. l u.·,,-iclade. · / GAÇÃO DAS FILH~S DE JESUS _ .t tllEX~J'O!t um ano se- vê, lmpoc;c;ibilitado ~4' re~ 
rH·!ê\. C<11n_i;'l~ão t.'U(·an·cb·a.da <la :,ua ,fe dtscurso tua,18 à:lgno. Quem lC o .-1p?dolo, c~mprccndc 11 · · · · J E~ con1 sutno pratr:r que _S .. -E~cia. DBL,O HOÚlZO~'l'E, L·\5:{pre;-:;;-;) gres~ar ª Roma, á Curia central da 
Clat,ol .. ,(.·a·_ "· Ui;; tt Bac)·itura gu_~_ ªuur -rfo ~ia:-:~ c,·,·st,·,. ,,0 S,,,,1,,,· t•da• 0 ,,. dc·/,·c,·a··.· As:,·u,i t'tn cSSe no· ::íl'tp1.:;_dea,ul_o Co,.,~r~~açâo. 

n ~ V V V o "" " l d l e· ReYma. o Sr. Arcei)lspo Metropoll-,-- o f}l'Ojeto que SOl'á ar,roy:,do , 
i·ia. ·,w paraiao e·J"~estre pa:ra, ·ir'1'igu r. ''.fJorquc d' [<;/o, ·11nr. r.·Jc e "·' 1-.,,'lc sõo po1· G.''. rc as_ morr,. a., ange ica_s. uc d O R~vmo. Pe. V_illarroya foi um d " "' 1 d 1 h tano manda. com\tmca1 ao Rev o. pelo· cc,nselho Adminislrati\·n ,lo 

, toda .rt tt11.pe·rlici~ d_11, te-t·ra ê se -i- toda:; a:~ cMSai rr:om • ..Yf;''. S. Ti4- pc_a f() no.'; e ac1> co~i ec:r f(lo ~u~ Clero, às Reydas l:.eligio.sits e fiei~·t }':;.•:;t;ido sobr'e o alimento d(• ,·pnei- zrand~ .~m{i·o do Br~siL 
i t+:lia ~-m. qu~t·ro b~,.aro,1. (Tbirl.i, Este yo, clamanâo cm fe·rmos 1.'de.nt-ic(ls bl11uu;· CG·rdcldcii, u, ta.:ao nao ru-r a.t.ln· ele Sªo Paulo • g1•at,iss1·m· a. _not1·c1·.,.. . -------

) 
à. d . [' • f e~ "' ...,. rnento~ dOfl! fnndO~l!tl'ióg PShlilU:.-liS :.==---- - ---=-~~- ~-·---·-------· 

rio é Jet-us, meu. lJea.'i. f!?i,o.nan <> ./ dh: "'/'oda. otúna .dadfra e t.odo dom fJC, oem a ntte t9c,u·ta nrnw,w as do Cehtenario do N"o.sc"!mento da foi muito 1nal n.•cebjdc,, pois nã1J 
dois /uga-,,,s do dcl-ic,'as: do ,e·in ao prrfc-ito cc-11,. c1,, alto, ,!csce do Pai I co11rcbe, b•11emcrlt-• ºdt1c•do1",l '1\Iacl1·e C11n-
p · d · d 1·· · D l f l 1 1· l b ~ .., ,;; n dará. ne11hun1 aere~eimo razo~_,·p}. ª' • · 0 "'1º ª v·.t1•m. e• ª"' da., lt,se, fJoc. / )". O F'ilho m 0•· ª rc.: a • s lcs 'l"alru ,·uços "' ,·e- dida Ma:-ia de Jesus a transcorrer 
o p-r-ofefrr,: •'O· Se·p,ho·r 1iosso Ve11s é mo cli-:: "A i~ida ft.c ... r,w. é que eles! ,iirq,. o 'Ctrnv de cld•iio hti l:'7,istola no d1'a 31 de m·,;o deste a110. {)~ rnaiore!': atunrntos._ <lts$e prnjc-

. . 1 . . . t1 n I r "4-I t.o são de 1 ºº (TUZefro:;;. 1 rw ,q orwso que ·co,·r~ vnpri tos --- ,·os c:011heçaM, V,J.q-. o unfro 1'fJrda- I ao11 -lebrcusf di.:·enrlp: _' 1 .\'fio rns A ftevda. rvladre Candida Maria 
1 mtnte pflrct a. tc·rnt xeqwiosa". tlt. d.--,iro Lhm:t'' (Jocio, XT[l ). O ('o· apro,,.;i1nastc11 âv -au,'a mo,tf<lllha., _f-,~- .dP. JeslM, no secu10 Joana Josefa de ,. A f-'reft>-it.11ra IJelorizonliua darX 

1
1 LIX 1- · u1leeintc-n,tu do ra,. é. por cmtse~ "JJWgantc, maS du ti'.onlc Sião, da, Je .. Cipitria y Barriola. nasceu na F.s-. ide:ritic:o atime:nto a se-u~ empr(:'g;a-

J/as. ineltt·ci·is sií.o as difert1tras gn-intc. e, ·dda ett-,•11" e Mide C$fâ a rusalCJ,1 c·id_a-dc"do JJc·as i-ii-c, da vom-f panha. aos 31 ck 1l1aio de 184:5. do 3 ; 
i ntt ~un 'Tl·roCedt·tU"itt do· Pai e: da, Vfr.. 'd i · t b t ' ' 
1 ,... rl a, e- e·nui al am on Sf? c.1ieM1 .. ·ra panliiu d.e' ·mi,·i.adcs de .41lio.1 ela Chamada por Deus para seu .santo ftfQ GRANDE DO SUL 
1 ge-m .llíie. po·is, embota seja, gloriOSlt ~ ·r10:.(J sem _fim. vo·,·quc é gc·tado do /g·tcJa prim·itita escrita nos ·cé'us~'. serviço, inspiradamt'lJtr te,,e a idêií:l. 
' a ,i.ati,:idaàe t,mpo-ral, contudo. ª u-w do l'cn, TJcus dr. Uws. luc de · f'rcvarcmo·noo ànoro. 1,ura adu1i- de funclar uma Co,:,g1·cgaçáo de R~-
; ctcnl(f, ,n1.l'ito _a, "C:fcedc. lu::, Se·nhM· do. ,.-.,·c11 ~1-o·r. . J'a,· como o l'c-rbo ·c,u·.co·,rndu sai tr-iu·n. ligiosas -que se ded~.cassen1 à educa.-

co.n~CfCºOC'ta de 'fereso '1 -Quero dh~r-~·i}-s ~ ,,,,~ penso de Procede na p,dentidoade, )JQJ.~ ,. Q fa/,;,.c·nte do seio dct l'irj/em e,,i /!l'C· çáo da ju\'entude f~minina e a3sim 
1 = c,11,br1S ª" ge-ra•Õe8. um fUCEIIJHi·r """"'º que o a, 111c · no diuo f. 18"1 ' 1 ' · b 

1 
' . : s, • ' cedeu.e-ia. doto e ll.fet1rnsct pa,·a «· mi- º~ ez ent i • .!nl Sa ama-11ca. Fa-

1• ,'a_:.er 1nid.1. t:J.:pos-u;fi.óo· 1.·istt> se;• ~upe· tm S'lt s <1nma, na<> rm prssoa. , . } · . · leceu aos 9 de .a.go~to de 1912, com po IS 1·iol' d. co-mpeteuciri, de q,ue-m·que, :ill~ Procede na i.gual<ladc, porqtle-CQ)(- s_~r,a IU-W((.'j/(l, sc1rnn·el l)(U~ft os·.cora• '1 s7 anos de idade. 
~Jn r.,~L\PUl:~~~l - li'úl iHs_ta- seja !q110.nto mais â minha) e pron.1.. l~mpla: u flai com.. f.qual o1cipoic·n- ('O(S,.<f'<e a c.01:~c,:?~.lam_ a ~.~1_1~nclar clt' A Providencia Di',-ina. abencoou a 

l , de eJ;ti't1>ttt -in11e·ns,1-le.: q,u-ro· ira.ta, c-w. vufo que o [,'tUw /JOS!rnc tMlu lo[J10J10.:J a Jau; t,u selHJ J1c1s am.Cul· 1 obra nascente, deu-lhe g·rande.incrc
('l.dc. c.rn 'l cri ~f,pc•!i~. ~ ....:óat'.i:;rêncn1 d.e ·~crz.Ud.ades 1uexp-runfre·is. l,eni- o poder do Pai, co-i,.forme sc'1t P'1'o- tes._ . , mcnto e assim pode lego c~pandir-se 

tlêt~ cLn:i~f~ t·on.sen adoras dn f:;ra~- · b, ••. 111 , à•. Sc;/o,,,a- 0 d.,·.·.·•,•do' .· ".·' ..... 1· 11 , 1, .· t• te l "·r e/ 1· .. V ~cio de l/aria /J(O'a·i•·" terl'C"tt't: 1 
" • .. , "

0 '"º , ''" ·• mu 11 to: u " 0 """ . « .. • · · · · • ºV " ' por diversos países, 3.1:-rindo seus co-~i_t- .r!~ 1 iu<1'. 1,artidnain ~:;.:.:_ fll;:!t~ ... i crYn10 quo11 crJ-m.t tnel em r-.1.·tcsso 11 o ['ai, ô Viflto l?::. iu·1talo~r·il.tr:~ o Fi-_) o,t i·6.s o Scu_hor da& delic;~u.i reunrnj legios. 
;,;;qJ:Ot"'::5 cli::, totJo '· l'aL"I n)ps·<·s~rita.n, : rcjt-ifct, cr~si,a n pe·N~e>4 Utador da, ,,w-- .lho 11ada p_od.c ·'~ª~.:cr. s

0

c1wo o que rf! J t~1das. as ... do{'l.ltas p,·oc!ant,atlas pe!o 1 
do i~.:: .\s~,.,ei:-c.t~l·r-~ 4.'onici t.:ia:::-: Ln. j jeslaà,.'· J o-prfrnido p{}fo, glotí«.. fa:.:er ô Pai rJoao, l J '. • 1i l~Htn-nto Santo no adnurai:el Be1·l1Wo ij'm 1911 , e5tabciectu-se a Con-
duelri• !~ •· '111 t ·" ,·nura. t rr,ii•. A'.Yl' 1:• Procede na eternidade, porq1•anto., do Cantico de 01,1or: "01,em é esta I t~:~~:e~~~/1fc~i~~~;~_,°;'.n e:er;~~~o e~· 

· - · · 1 ,111c sobe cio deserto u _ lra118bo1•dar de- 1 Belo Hori2onte, r,i)l'Jôm seu. llOVl• 

Indicador Profissi 1
1 liciasi" iCaut. l'll, 5 ). J ciado para as inmncras candldatas 

O- n a ·1 O .1ltissimo llào cnco11lta ""' <ll I patrícias. Em 19H enviava duas d~ 
w nto entre ·o• Anjos rcbeltles, ,1e,,1 l suas Religiosas bi·a~jleiras para :Pt
"ª constclaçao cu "º biilho das e• kim · (China) a fim rl~ Já trabalha· 
trelas, das quais w,ws perdem o u· rem no Instituto . Missionario de 

======================·' z>lcndo,·, outra, desprendem-se do céu,I Ctisto Rei, dirigido pela Congrc-M E D I e o s Oi-. Celestino Bounoul outrrls C1,,·cli-em-1c .,,, /teca,. Eit- gação. 
______ contrá-/o.,i 110 ar, "º Jo90 ou 110 Hoje, no .Brasil, 1:x-.ssue a Cong1·e· 

---------,. J~e,.: l,go. s. f'aulo s • Tel · ~-~6.:J ·rc·n/oY -"U Sc!lho;· '"'" c,j(á 110 _fogo gaçáo das Filhas ele Juu, 5 colégios 

AlJVO(jAUOS 
Or. Vicente McliJo 

lHSSIDiO COJ,E'l'TYó 

Pü /:>,,TO A f..,J:XH.: J•;, f A::-apres~) 
En1 concorrida r·.e,rnü\o, os 1neta
lul'g·icOs _l'e!-iolvet·am, na~ suas pre~ 
ten<_;ÕC'~ dé ·salario, adotar un'.Hl ati
tude de IJiS.!:üclio coleti\·o, (lll1 ,·ex 
cJt, g:revc. 

Os jornais loi::ais di\'uJg·an1 tam~ 
bem quanto aos patleit·o~. que que~ 
rem 60 por r:enlo de aumt•1Íto nos 
salaríos, qqe RS· p.adarlas ~e não 
obtl\·r.rem r,s preços do pão. en
tre-garlo ·seus ~stabeledme-11t·O!-< ao 
g·o,·orno do .[,;stado. 

l'ORTO AJ,EGRE, (Asa)JJ'OSS) 

Seg·u11do vcnl :!e opserva1tdo nestéi 
capittt1, nestes ultHno.s Q.ia:s1· a Bot~ 
sa de Mercadorias se ~ncontt·a em 
el<11ectati,·a, tanlo no crue diz res
peito a. i:mpo1·tação coino ã, e:t"por-

Instituto Moderno 
Fundado em 1917 

PRt\\/\ UA SE N.0 IÓJ 
- S.AÜ l','\ULO -

DACTI LOGRAF 1A 
1AQUIGRAflA 

O Melhor Ensino 
Pelo Menor Preço 

···-· . -._-____________ ,. __ ·====-"-

CREDIARIO VIMAR 
AR I IGOS FJNOS 

PARA 
C A V A L H E l R O.S 
CASA VIMAR 

DE 

YINCE, MARQUES & GIA. 
Libero 

1.0 andar 

Tcl. 3~7077 

Badaró, 48ts 
saias: 513-69 

São Paulo 

Dr. Vicente de ra,do Melilo cons. r:u;t 7 de Abril, ~;;;; 1/tl, ucitu;:ão, 1,0$ ,·ei,to• ITl/ !:eis. -sendo -que dois .i~'e, se ·encontram 
.Y.l.\'/', cli.c-ia Biias que /oi a,.,.eba- em nosso Est-ado. 
tudo ao., céu• em ·,·ar,·o e, caw'lo• de A. Arr,:•lldioeese a~~ocla-se de bom 
jouo r l V Rei•. li}. Porrentura "ª' ~rado às comem:irações que se pro
a-uuao ,mdc se oculta a ,,.,,,/ ~ tor- Jeta~. porquanto. cor,lléce ai! be11e
tuosa ,erpente, o,, nu. tena que só ~erencias dessa C!~ngrcgação .· d~ll 
produ., csr,inJ, 08 e abrolho•( Filhas de Jesus,._ ,,1.c, na Provmc1a 

EM PREZA AUTO ·VIAÇÃO· 
Dr. Plínio l'onêa (je Ofiveii-a 
l~t~,! \,!lll11IP1•: t-.n,:;iÍll\H, !j6 ._... ~ . .-, 

/~nc.l:-1r - ~c:11<-1 ;;-,;,; .'I ti.. ;,:-~:,;~·o 

Ur. t'ranc1sco P. Rennão 
Helmeistcr 

- 1 • .-. 

P,uln 

Dr. · C-a~loa Moraea 
de Andrade 

r._1J"'- r"~l·ftl.--iftJIIH 1 "IJ;-,l,.;1,I·, ~;: ._ ,( fi 

;.1.Íúiar -· H.-..i.-t :-:1 - l'f:'l.; :1 1:J~ti 

Dr. Antonio firakoski 
~0\Uf,.\l)O· 

nud Colombo, -HO:.! 
Curitiba l'aran:i - . ENGENHEIROS 

._,.... .. , 

Améldót Cintra do Prado 
... 

Coa!.· r~ ~lan\!rni. ~·~ -- 6.o andat 
A11a1to .. 6; - Te!-: !·S5Ul 

t,es.: Av .. \g'Ua. Hra.nca 11, :+5 
'l'el.: 5 .,;s~~ 

Or. ·eamlJrJo Andrade 
Uu<"II~"" dt." Sc.ult.,ra• - Parf,1;"11' 

01t.f'ra.;_'1lf'• 

Dr. ReynaJdo Neves 
de Fi&'\Jeiredo O seio elo. Virgent, "" o lugi.11· de . Ecles1ast1ca de Sao I·!.\ÜO,. vem pres-

1,0 uosi•t'I'.\ 1, 11 •• s •:i.t :,,:iç··· s E d r · LJ 1 1 1 J . . tando os melhores ttrvicos na edu-
., > ~ ª .e w,~.. cs e ''. UIIJV, CSll• C,·,s/o cação e formação eh Juventude Fe~ 

8A:\.\TOllto :ri.\:\TA .,;.\T.iltl'\A ,a1 ~01110 vcr~~<l~-,,·o home11,, r,u-is, ,.,_. m!nlna, nos Ginasio~ l'l Escolas, Nor• 
CllW!lGl,\ D,\>l 1·1.,,-, UJLJ.\l:rss ,·cst,d_'-' do ctl,cw de.'!º"'ª mortr,/,. mais "Imaculada ccnceição". em 

d ade,. ª:Jwcscnta·"'. -,,-,s,-i-el· a o•. olhos Mogi-Miriin, e "Sar.rado Coração de 
l]o11s.: l!ua 4-la rc:on i. ~4 · 3.0 andar ,Ira l-r1at1crw,. /r a.;;cndo, t:-nt«1J, da Jesus". c1n _ Braganca. . 

L>a. Btn. r•.,, tUg\!<:$K. "ª ll11.te1·i,i ttone: ~-i;;n - u~-- !·1 ~$ JB hvt·a~ l'i.r,qcm uma, rnra, r,fo /it',•o uen,aló· .A's abnegadas Religiosas .Filhas de 
d;,.lit1 dti :--3: t··aid~• L"ttsi<lciicia: A\·, l'•·ü·:•e1JJ1Jl;, IO-l-4- uicv umo, tinha, zue1uÜ'1f.. á c.,:_lrcnn Jesus o Exmo, Sr. t..!c.ebispo .Met-ro ... 

~011~ : I!, t-;erúi,t, ,r l"ei íó n. :;u.; 
fel.: :.: ,;;;·~, -- U;,.11, 14 i:, 18 h1)rrt..::=. 

l{e~.: t::s1L11~t .-,., R41'J'C15. 

·ret.: ·; 1~bJ 

Or. Hugo Oi"ª' de Andrac(e 
J'1at.-1m«mtr, r.ii& 11t:!l<1l tda r·ru-1111~;1 

• d~. q;~st;111f\f', ,1,-. 1,,1:.tr to 4:t d..t. 
l,t1,.'l:t1,;íl.n,,. 

1,1 lH"l r, 1;a,1!.:.,\1"6 

ti 11~ . ..,.. T,d, 

1~e_,: nu.,. 'l'honié d~ Souia .. iJJ-7 -
ª"~ H b fv ll~. -, '!'el.; ó•Oo6ii 

dade dc"t,p, o rrn.;·ol da dfrind1N.le, trn- po!itano deseja as 1r,el1Jores benção.! 
dQ v ciúdad-o de cot,rUo. com. a carne divinas ,Jor tão aui;piciosa e g-rata 

. • • • 
1 

cú·gi,w:I. :l.8sim .. o 111ayno dragão, dei efemeride. 

H O M E O P A T I A, ,·,mdo-so at·rair. pela tar·M, scntt·rú D!_) ordem de S. Exci11,, l'tenna. 
v ferro tlo poder dirino. Sao Paulo. 30 <!e 31:ril de 19¼5. -

.\u.~cimcnio e.~traorc/i11((rio, cvmo (a·)· Concgo Paulo Rolim Loureiro, 
:amai• /'oi "dado rt nenhu,1t homem: Chanceler. 

J:; '(~ 1:l}":;,:;: :;;t:1;:-11:J:/~.d:/c:·t; 1 :-· ---·. -~ -·- . ·-·--- . -·-. -

Mscc. XC(fltudo a o>•dclll 11or111al, do, OR. OURVAL 00 L1-

Or. Artur Rezende Filho 

!:oul.'rH.:abana. L>il'r:1nr- cl·r~kn do :\111 ct,uaorciu de Aàéio e Bn,. Sómelitc VRAMENTO PRADO 
Cl'i:1t.o nasce ele uma.. Yirtt~m, cU.Jo 

·c,)lf: IC ~er.ttd(•I' 1,·('1:1.', :.::o.). lt•lt~fnc . ~cio hcwdito. -no SÚl-(Jitla_r ç ltO't'O par• · l ló, '5 •el<uÍct pela clfrindadc hama uado 

Climca de molestia~ dos olhos -
~irurgia ocuJat - Cot1$.: Av. lr,i-, 
,·anga 31il (8.o anda,) - tcJ.: 
l-'1381 - Res.: !\\-. Ani;clica 14Q8 

'lt': :.: 03J!; .. 1·:c:!!, '-: .r,1;-1 ,\l,1r\.!.11 <,'ri:3fo .te. aci ,nu·ncfo tS1)ctlfmncfo 
l'1v1·a.1 da.s O á~ ti fl(')l'it-! velo i lu::, Ao uriscer dcs(1parctC1 ct lwni• 

'l'elefone: ~ -o~:;~ 1t0ô« 0CJ'C1<fr/ac/c c/v oril/to c/Q,S cstrc- te!.: 5-9276 

S. PAULO-SANTOS LTDA. 
Cr$ 20,00 

0nibus diariamente de hora em hora entre S. Paulo-Santos 

SANTOS 
do Comércio N." J:.: 

Fone: 6777. 

S. PAULO 
Rua Mauá N."' 67~ 

l<'<ine:: ~-.367.~ · 

N. e. - Aproxhnadan1ente cincn 
mil poloneses. n1il dos quais em ida
de mil!t.ar, se acha;n .na Rurr.ani1' 
sob o ~ominio de, e:{<•rc!to SO\'ietico. 
informa «' agencia "KAP'', A maio
ria c1os poloneses t•1! internada · em 
campo~ sovieticos ,:fo· concentração 
no :;,ui da numan11t acrescenta :,. 
into:rrnação. A. Cr~1z Vermelha po
lonesa pediu que sa mantivessem o., 
poloneses• sepa1·ados dos p1·isioneJyoi 
de ·gÚerva alen.ães, ~ que fossem 
adequadameltte · ·allmentados. ma, 
não _obtendo resltlt-ados, afirmi1 ., 
mesma agencia. 

·) 

Os poloneses que conquis
taram Monte Cassino 'estã~ 

ajud~ndo a reconstruir o 
Mosteir o 

N. e. - o E:xmo. Revmo. Snr. 
Dom Giqvanni Com,tantini, l3ispó d!: 
SpezJa. benzeu· a primeira pedra d1t 
nova ,Abadia Benedfüna a ser cons
truida :sôbre as rúlnas de Monte càs
sino, . segundo informações proce
dentes da agencia. de noticia~ cato-
llcás "KAF". · 
. <Assistiram a· ben1,áo delegados do · 

segundo exercit,o pn!ones, que captu-
. rou i,, colina do Mosteiro durante !t 
batalha de Monte Cassino. As me5-
m:tS , divisões removeram os escom
bros e iniciaram uma coleta para 
reconstruir a celebte Aba.dia. o 
no1'o. edifício - parte do. futt1ro mo5· 

1 

teiro - estará concluido em setem
bro proxill)(). 

ITANAGRAN 

ela. .. ~t>$d:'t!,o 
·• mulher. 

Otimo. foMilican-

te feminino 

Formula 

repedino. 

de seus 
l'anagran 

do Dr. 

Mercl 

hormo• 
temo~• 

J)__r, Durvál, Prado 



ANTI--COMUNISMO OUVIDOSO' 

ANO XVIII São Paulo, 6·de :Maio de 1945 
li 
1: 

Maconélria protestante ou protestantismo maconico? 
Remo11ta .ao seeulo dezess<!i~. a() 

,mo de lõ35, o mais velho documen
to autentco das lojas maçonicas. )<;' 
•le conhecido como a Carta de Co
lonia e nos revela a existencia, 
já antiga, de uma ou de varias 
soeiedadês sec:retas que ag-inrn dan .. 
destin~mente em diversos países 
<l.-J. Europa, em antagonismo direto 
(·om ,os prineiplos religiosos e po1i
ticos (!Ue.formavam a base da socie
d~de. 

O documenlo é not,,vel pdos fatos 
<1ue revela e pelos nomes de seus 
::signatarios. Por ele ficamo~ saben
do da.s at'ividades de uma organisa
<·âo gecreta, a11teri0r m~~lYlo á que 
presidiu á pi-opaga~ào do humanis
mo pagão, e Cf,palhada por todo o 
unl\rerso~ ceTCadn do mais p1·oú1n
do ~~gredo, tendo inídaçôe~ miste
rio:=::as e obedecendo R um c.:hcfc- su
premo, Conhecido sómen.te- de alg·ut1.s 
;n~"'tres. -

Entre 02- ~ignaLal'ÍO~ desse docu
mento se acham o teologo l\[eluneh
tbon, grande amigo rl~ Lute!'o, li er
man ·rle Vleç~ Arcchi::;po <le Colonia, 
_mais. t.ai·d:! acusado· de conivcqC'ia 
com os protestantes, ,Tacoh d' An vers, 
r>reíeito. dos Agostii,ianos da mes· 
ma cidade e Kicola Van Xoot. am
bos incurso~ na rnesma falta. e tam
bem ·O- Alnürante Colig11y, farnigera· 
'10 c,hefe dos calvini~ta~ fr<-Uh.·ê~e.s. 

Devemo~ acre~cen ta.1· o segui II te 
.fato historicc,; -- as e.idade~ (>tll que, 
de acordo com a Carta de Colonia, 
haviam sido cstahel<'cid:1~ lojas ma
.ç.onicas, foram a~ ern que o protes
tanthnno encontrou ::;N1s primcit·o~ 
aderentes. 

_Pelo que fii..:a dito acima, pode111 
iwtar· os nos.sos Jeitores o interes:se 
(fQ.e,- desde o inicio elo 1n·otestantis
m_o, por ele tomou a rna.çonaria. E á 
vi~ta dos inestimaveis serviços pr~s
tados pela heresia protestante á eau
$3. d t substitui,~'.àO da o nlem ::.obre-
11a.tural pela orgem natural, que /: 
o programa <las força:-; t-iCc retax, nrn 
'!studo mais aprofundadü do :1~~m1-
l;o · é. capaz de nos levar a consta
tações bem iuteressant.e~. 
, Assi.na.Jernos: apenas, que u~ :-;ocie
tlades secretas têm agido com vio
lencia sobretudo co1Jt~·a a, nações 
catolicas, e isto 1,orque elas que
dam "de.struir os orgáos l"" principio~ 

~ de moral aos quais :ma dputriua 
-,;e opõe. Si a Fra-ni;;a, po1~ e-xcniplo, 
leve a' desgraça ,l<> scn-ir em pri
meira ·mão. de campo de expcrien~ 
t;,:ia. da ~eita, é que c:stn \'Ía o cu-

tol:<..'.i~mo mais patente ali que em primeira pt-1·gunta. deve ~er afil'rna ... 1 poderia a.lim~nta.r á_ leitu,1·a.. da se~ [ c~à1:o na c~nfusão dos g!·aws e do:s 
outros lug-ares, e susceptivel de pre- tiva; o leitor bem o l'ompreende, á g11nda resposta, bemgna a for~a de , htulos da J rnternídade. hm resumo, 
judicar a execução de seus planos. medida que, se acumulam os teste- que1·er sê1· objetiva. si a pessoa 11âo se cont,rntar com 
Era necessario primeiro destmir o munhos, os fatos e as cifras. A se- O estudo da filiação protestante uma leitura rapi<la, aliás contraria á 
obstaculo para marchar em seguida guntla ·pergunta exíge uma 1·esposta de nossa franco maçomni1< é uma naéctreza do assunto, cm razão· ele 
na conquista do· mundo, pois nao mais cheia de nuança, em que o lei- novidade. Os pe11sado1'cs e o~ cu1·io- sua dificuldade e das passagens f,·e· 
sito apenas as raças latin.as que as tor apl'essado. de,;-e se deter 11a e:<- sos nisso acharão um excelente fi- • queiites ~ bruscas do francês para o 
socicd:ides secretas 1n·etendem go,·er- press:io "ligeira1nente cristã" (pa- Ião. O aspecto serio do assunto, a inglês, - ( não seTia prefe1·h-el tra
ua r. Os pO\'OS anglo-saxões tambem gin.a 49) apli,:ada á niaçonaria de rigoro,•a clareza do metodo e a lo- <luzir as citaçõc5 inglêsas, ou 1·ep1·0-
conhecem seu jug-o e já pass.atan1 Qucbec. Não de\·e isl)o ser uln ..ate~-, gica das c:ondusões agrada1·âo aos_ duzi:-l<ls em seu texto original no 
tambcm por horas de pen;eguiçfio, t.ado de boa conduta ou uma certí,- primeiros. Quanto a este:-:, isto é, aos .ape.ndice ?) ---- terrninará. conscg-uin
(:orno J{il-ltnr-Ha.nq,j na Alemanha, dão de batismo, pois que o auto,-, cnrioso:s, acharão eles~ cru abnn<lan- do· e$Sa atc>:nçilo ·'dci:-.pcrta e pruden
qu<' as Jc,ias tedcscas aplaudiram 110 inicio de' seu tt'abalho, nos ad- eia, textos tlrados de clocumcntos te,,_ desejada pelo auto1· e neeessaria 
com tanto ardo1·. \'@rte que a franco-maçon~ria. an-- lna~~nk~s ~cu_ ra1·0~. um, nrnpa-· g:eo- ! á salvagual'da de _no~:::;as ínstitui-

.\las o~ p(nTo~ nrotcstante:-.. pelo- glo-saXonica e pn~testante •.1não é grafH.:O 1nd1cat1vo das loJas de Qu{'.- 1 çõe§: de 110ssus leis e de nossa mcn

lívrc ""'me, fornêcem, por si pl'o- 'menos temh·cl para ·o catolico que "' lh,ea<u:'1·1·at;'t1s1ta\~ti1cn·:,as1:s i-aeucetenntct1~cas (flol1l1ft2e: 1, talicÍade .. Observ:rt, estudar a fran,_:o-
pi-ios. um campo de ação livre de franco-maçonaria latina, sedaria. e .. º º 0 

qua.lqu(•r entrave ao trabalho ma- anti-clet·ical, que causou a ruina do- maçonicas, uma bihliografia c1ue de- ! 1naç~uari<1, .se1·á sempre um :scrnc;.o 
çonico. Ao contra1·io do que tem lorosa da '.Fl'ança." (pagina :n. signa as obras essenciais parn com- 1 presfado á Igreja • á sociedade, suas 
H('Oll tce:.lo nos países de maioria ('a- Ademais, a: conclusão g,eral · (pagi- preensão <lo assunto e, ent'im,- na_s I duas vilirna~ principais. 
tolica, ali a~ lojas não tivci·,Lm que aa 50~ ~ · dissiptt ·a impressão de uma paginag 5a e 54. infonnaçôe3. pratl- 1 
lri:. por meio de revoluções para maçonat·ia inofeusira, (!Ue o leitor, ca~ que permitem Yér um pouco mais l Conrad Primeau, S.J." 
C'onqul~ta1· o poder e. atl'air para 
:st.'ll 11·rcrnio uurncrosos protestantes, 
sobretudo aqudes para os quais os 
ideais do iluminista Weishaupt são a 
('011du:-:úo logica das doutrinas de 
Lut<'r<>. J·: ~i podemos falar de 1m1 

!Hfltcst:u1tismo muçonico.. na:-; suas 
ori~cn:::, é-nos tanihem licito· ag·ora 
faz;.·i· refercriC'Ía a uma ntaço1un·ia 
protesta1'lte. 

f'~~trs (·01uentarios nos· são sugM·i
do~ f}<)t- urn artigo do Revmo. Padre 
Conra·l Primem,, S . .J., aparecido 1·c
c·.e11tcmrntc no jornal ''L'Action Ca
tholique '' de Quehec: 1 110 Can. . .ad~, e 
que a :-:f'J.rui ,. trnn~cl'evernos: 

l.o Congresso Eucarístico Diocesano do· Espírito Santo 
Comemorando o cincoentenário da criação do Bispado do Espírito Santo, Vi; 
toria assistirá seu 1. ° Congresso Eucarístico Diocesâtio~ em setembro próximo 

A Díoc:ese do. Esla<lo do J:spí= de r~~su1-re1ç:a.o para. ;,:i. ,·ida espi· 1·itos!antense de l.~et.ras. está aber~ 
i·ito Santo, (·tia.da. P.~n 1ss.-.. p~lo r:tuaJ de tôda. a Diocese. to f• concurso para a letra <lo- llino 
_i;rande PontHi<'e LJ+;.\O xnJ, eo... .A .. pús o solene canto do anúncio ·· do Con~:;-resso. Já são HunH:rosos 
m.emor3, êste ano, o t;.int.:oentcnâ.- 1nls<'.a.l, o Ex.rno. 1-'!sn,o. Snr. Bispo úS trab~lho~ :avrcsenta.dos e no 
rio de :.ni·a · cria.,·ã.CJ. Diocé~ano a.presentou ao~ católi<'oS: dia 1;:; de abrH serâ feita, po1· urna 

·· ~t·gu11du o livro '' lletoruu oficial 
do pa~:anismo", de G. Combé,~, (Pa
ris, 1D~)8), a frauco-maçona1·la co11s
titue o· '"estado-maior11 <lo pa:ganis-
1no n•nascente. Devemos portnnto 
saucia i- <·o:~1 satisfaçáo a publicaçà.o 
de :1rUg-o ou de un 1ivro anti· 
nw~on ico. l1~ ;:-:i N::::;a p~~blicaçâo pro
jd.a lu'l,. núo tanto sobre a maçona
ria francésai espanhola. ou ameri
rana. l.llUS ::-obl'e 110:5:::;a rnaçonaria <le, 
Qucbe<', o pt·azcr é duplo. Ora, gta
ças ao trabalho <lo Padre Germain, 
tcnios hoje a dita de ver apartcer 
urna olltl'a des~ns raras publica<;ôes 
anti-maçonica~ cm que se estuda o 
ca~o dr no~~os ''irmãos~' trisp_inga-

_Para. üclel)l;a,r~ t·ão uotát't"l at.:on- de toda a. Diocese a flor desabrÔ- <:011\issão eon1posta. do Presich.:nJe 
t.cc.iin~nto. o -l·tnnç. Bispo l>om (:lla<la 110 dla d:.i rc:3::rnrrei~;.ão d~ da . .'\ca,cle1nia Rspiritossantese de 
Luiz ScortC'g-iii:na, deli};>{:ron ccle- Cristo. 1étra~~. pelo p1·esideiite da ..::'\l'cárlia 
brai· 111n Cong,-esso Eiwar!stko 1,;ntre os solenes aleluias proela. e ·Pelo Sec!'et:irio Gerar elo Con- .\ 11iwrue111 ckn' causar i\.u,áo a aparente hostilidade r.ptr r1 11a;,::s1110 maniíestou C0Jlt\';!.:· u 
D,ncesano,' de· 2i :L 30 de setembro rnoii o ,mo de lHó, "ano jubilar·da g-resso a eseoJlm d:< po~si;,, que mais ·'; 1. . · x · I 1· I · \ · ,, t" 't · H.itl • 
deste ª"º· Diocese", Celebramos, os ce.tóli- concspondN ao gTande <·.ci·tame.

1 

culllttlllSllHJ. a<l prllpur sua n·1H 1çw lllCfJJJul<::una aos a 1a< os ur1c C'lll,l!S. ,._01'.1 e e1 ?·. Cl 
A & de ul!z'éniuro do ,. 110 pi,s- cos, um mag·no acontecimento: o se,·ã. Jogo musicada e g-ra,·a,h t111nc:1 tulllu\1 a ~e-rio s<'tt papel de "carnpc;LLJ anti-comunista ... Dig-a-o a intel11- Polon1a, <!::i~ 

sado, por uma· carta Pastoraf; foi cincoentonário da ·cria~ào da n,o. em d_isços pa,·a _<111~. dBsde maio. quaricjada cm co11sC<j1H'llCÍa de 11m aC<Jrdo ,c1hacio1wl comu o, so\·iét,. () cliché- rnostra 
rlàda a nÓtic!a a._.toclos os fiéis do ccse .do J.;sp!rlto :Santo. desmem. cm ~c,da as TJ1·_e.1as e. canel:rn. n><s I J{ibbrntrrn a,i itJ)('rtar caJp:·osaI!l(.'!lte a ili ;10 de ;;;alin.. <lurantc a la,c de !~a de 

~.. . . 
"º Ii,-ro "};' a rnaçona ria de. Quc

bcC' µrotet-tante '!" o autor faz <1uas 
pcrgllntas: - a nü1~on~ria de Que
bee é protest,ante '/ e, no caso afi1·
math-·o, poder-se-,í lig:a-Ja a. uma- de--.· 
nominnç.ào p1·E"citrn '? A. ·resposta á 

····-··-·--··--·-··-==·==== 

Rsta.do 6 · t.i,·er3.ni irifdo a.s sr.1ntt-. brada da do Rio de .Ja.11eiro. ·por e~cola.s e colegtos. sc~Ja., eantado o 

I 
l · . . 

nas e.uc·airfstk.as, em todas as paw a.to do s:torioso Pontífice Lf!ão' 11 illo dO prih,eh·<, r.ongrc:=:so. 1-;uca.- -- ------- ----··--·- Il1 e l d u:-; <lo; s regi rn e.--;. 
róquia~ da Diocese. Xlil, em data de 1;; de 110\'emhro T($tico <'la Diocese do Y.:spfrito S,in. ·-·-··-··-·-···--··--···-=======,:e==== ···--·----~-- ____ _ ==~=~~~--·----·,>. .. · 

~o sol~t1e- pOnthieal de P.iscoa do lS~:.i. to. lf~~tão .. ern- fo-rma.<_;_~.o a.~ c<nnis- 1 · 

do córi-,m~e ano. Dom T,uiz Scorte- Foi aborto o ano jubilar da nos.! sões co·n·1·J·lO. stas de_ ~lemen1os de 10- ! Q.UE 
gagna pro~ulgou o corrente ano. sa Diocese~ l·~sse cint.1uentcná.rio I da.s a.~ c.1asse_s :soe1a1s .. pa1·a aG"1rcn1 
coino juhila.r da Dlocese. e nxou a sêrã. <:elebra.<lo (·on1 ·un, Congres5':o nos rea:pectivos setor<'"s. 1 
realiza<~ão do Co11grcS~o tia última. J~;u<·a.rfstico a se re:tll¼t1T' de. 23 O C"ngTe:sso ct)nta «"·on-i a' :Hlc8ii() 

-DIZER DO ""CATOLICISMO POLITICO?~ 
sêlt1a.nà. de setcmbt·o. Desde o Do.. a ::o de setemUro deS t e ª 11 º· do ret>"rescntante (k, P::i.pa.. o exn10. 
n1i11gc, __ d~ · PáScoa. v~~1n sen~o re.. ·~enhum altar será. mais belo,· no l'!.vmo ... Snr. Xuncio .-\1>óst0Uco. nom U 

arma 
Estã"o cni for,llação '-as diY~rsa~ toresca cidade rl~ Yitôria. J)o .ci- tes e sen1inu.rista.s. . an 0 aos 

vem que 
nazistas e 

. ------ -------
prestando inestimáveis 
comunistas ql!anto aos 

serviçds 
Hberais 

iada, etn .toda. a ,DioC'ese, a 01:acão . .Brasil, para a adot·atão ·da !IQSt irt B~nto. Alô~<;j ·:\Jaselhl: rle ntlll)PJ· 0- ma 
pe.lo boni êxito. do COng-re-f:-So. . DiYitia. rtt1e \:Í riossa formosa e. Pi~ :so·~_-. Arceb_i,sp·o~ e Bispos. Sacerdo-1 i 1: 
comissóen, 's'en<1o que a comissão n1ó abençoado destes morros. o sol Gâi·a.ntido p('-;1.0 presttg·io dos 110i::. " . • . . .. ..... . • , , . . . _ 

Honremos a Polônia em sua data nacional 
central !oi oi•g;anizada, já no ano da. };u<'a.ristia ilurniJHl'h1 a rátrh~ soS, g:o,·crnal'ltes e _l)éla \'Onb:ull?- <le- Cat~hctsmo_ pohttco : - Eis uma r.-1e::-;1co e em uma_ longa sene de pa1-1 tnottsmo a rec1:sa. da c-ola~_~r~çao ,{e, 
p;:is.sado. bra:siléira é nesta hora !·iOtnbria··da, cit::;i~~a· .dos ca.pix:aba~. 0 Cong-t'f'!S!--O t,xpressf10 amb1óua e extranhr.i. dessa$ se_s, andando cont1~~an_1ente na boca um etemento -~ªº .importante, .. e me!;'

O Sccr~tá1·-io Getal é o J!evmo. · h i~tór1a encher~, ó'. e.sr,iri to iiaclo- será. ('erthm'P.t1te a nrn. ior demoni::.. qu~ em dados m?mentos surge~1 º? nao s0~1ente dos 1mm!gos dedarndos mo pre~poncJc~a~te. apenas_ por: _1u,.1~ 
Snt'~ Padre Emílio .Miotti, de Vitó .. 11al nom os raios-de est>t)rantJa na. tracão religiosa e d\·ka. dil hi~tó- meio do p~vo,-. Qual :-l~ sua or,gem_? { da I~reJa, m:..is,_de catoll:-os de fachada conv.icçoc::; rl!hg10sas .. ~sto yn~o ~~~1vale-
ria. par. e na vit<lda. ria·' (:lo_ n.ô.sSo r.rlnt·io.s.o B;~ta.do. 9ual seu s1gn1ftca_do? En1 que :.'!nt1., e ,ate de ~atoi:cos pr~t.1cantes qu: s_e 

1 

ª. <ilzer q:1e a ~-~~·ttc1paça_o_ ?<?-.S catt')-
_:\8 antorldad~s e Ó poYo un<.-1n.. A. a 0a0 da Igreja, p1·ú.stigjada pê.. r .· . . . _ ao pode um catolico permnnecer .:ipo-, crem autonzados a criticar com hget- hcos na v1da puohr:::, esteJa- 1senta de 

Pedem-nos rli\"ulg-ar: 
:--:a. ocas:âo ,.-rn que a ~1H:ão Polo. 

ll~:s& eo1ne1nora tnai~: u1n a.ni,·ersa
r1o' dà aua da.ta, na(·ionáL - 11 s0x ... 
. ,: durante a g:nerra t<>dos os 
~ma.nc~r,ados. tod._os os livres to
dos- <>S oonSoicnt-es têfn a.penas pa.-
1·~ · com ela, urna l)a la n·..i: V ivi1 ! 
~el!~o simples n1as expressi \'"t) ,·o
ca,bulo :·i1â uin sentimentfl incoen;J· 
vei_ de gratidão uniVft"sa.l, que o 
hravC\ povo polonê~. mai~ do qu,! 
,1uaJquer outro. soube c·nncrnist,u· 
a.travês uma conduta ·st;1n macula 
de qualquer especi.e. 

Os- evento::i <la. guer1·a. <·o,n (·11!
nl.inar1Cias e decadeucia..~. não t€n1 
r..:.~nstituido para a.· Polonia _<) _justo 
:respeito de· ,iue t:rnto ~e ra~ me-
1:ececlct-a .. ·'l'oda\'ia. ainda as::-irn, 
nã_o a. _vemos articular <Jucixumes 
ante~ vêmo~la. tentando evid<:nl~1ar 
a seus ali:idos a justeza (le s~us 
dlreitOs a posse de un1 solo e1n quf" 
nel11 sequer- th•era.m 08 polones~.8 
;. dita .de levantar cruzt"s nas tum .. 
o;.i.S· <le sctis 1nortos - que. ati11ge1n 
><,lguns milhões 

A Polonia, com a. a.lth·t::i ctas ati
tudes com que c:ostum:~. pautar seus 
::t,tos público~ ante a ~erenida<.le <lo 
for_o internacional. 11ão de~eja co-
brar ·preço alg;um pela nq!,rezH clc 
$JJa parti<.:ipaçâ.ü · cont.i 1Jlla. e P-fici. 
1":tltf!I nesta g·uerra. em prol das ii
'rJerrla.dc,,s dos gran~l(·~ e P<'qtle• 
TIOS-

Sua grande;,;a J.'1 é hislo1·ka. 
1-Ji8torlcos ~ão SP.US fastos secula-
1.·ee-, conhecidos e admirado::-.. ~a
~·ão alhure~ .crismada de nect~ssá-
1:ia ao equiiibrío da \·~lha ~;Jropa; 
trajeto e convcrgencl:-1 de duas cul
turas, de dois polos <le civiliza(;âo. 
eritre as quais ela se fe¼ arauto 

daqupla {lllt~ é <_i u·onco conlUlll de se aos seus Ch~fes esr.,irituai~ para lo (}OYE'rno ~ p~lo po,·o -con.vod,l 'l"Qclo~.:P,ela_-:g·i/)ri~~'<lo- ~-~ntí.~~;mo Jíticon? ' l reza a seus Bispos e até mesmo ao inconvenientes e responsabÜidades: --
- h ,•Aali'zar·-a.o do má!!'no aconte<:i- to,lo• 08 ,·alc.,re.s .:1.., terra·ralliYalw, Sac.raniento a trabalha-r pelo Con. Na C~x-ta-Feira Santa. Nosso Senhor. Panr1:. Tentemós, portanto, precisar é!l-1 daí o fato de. em geraI, 'ser -p··referiv~l 

imp.,o\·isru• tocto
8 

ttqueles và.lor~s menta, pelo que. é de se esperar p.-lra uma demonstra(:ão irnr1reti~- gresso. J.e~us,, C~isto foi co11~<modo como "po- gun:,; termos. deixar os postos politicoS. aos·; ·secub-
todo;-; n.6::-: na<.;ao que não prcci:·rn. "' ..:; - '<I ~ .., - ~ un. 1 ,. 1 

que a fluS'tram e nc,bilit:un; na- toda· a grandió1-1i"dade dêsse noYo ~ionanro da vidR ~~r,iritú~-d õa 1\'·etl(:!s dL:1.~ d~ nfr:,;coa f!de stlú 11_t1co ' sob a acusaçao ~e haver amo- '"Catolicismo politico" pode signifi- res, que compromet~rn men~s- .ª _r!'s-
ç;âo ca.naz· de i•evi,·er os mi.:,rtos na cel',tame de fé-, a e:scrnplo dos quê D10ecs,.... (·in<1u<'nta anos apüs a t'>à1iíl)~m o~ dia~· da excelso r,a- tlnado o ~o:o c?ntra Ce~ar f! os ro-1 car q1~':! um catolico trata do utiliz;J.r t pon~abi1idade da Tgr!>Ja. O D1reJt .. o C?. ... 
<lefe:sa. das e:aus.a:-; em que se <::xnv.t~- ~e 't'(l,atii!:ara·m em tantas outt'a.S sua criaç;ão. ! <lroeira au· }Jstado, :-;os~;,.1- S<~nl1ora mano~. Na realidad_e, fot Ele (10nd\-i a J..,-reja.·seus meios de santificação\ sua nonico prescreve normas quant_o & ?ª:"-
nha., ·a. !-'olonia, nesta hora, a. ,·ina.is Dioc~ses do Bra:i-i1. 'l,odo o ltietaclo deve conjug·a,.- da -Pcnlu~. A~lc-V-1'.'m-:::,~ no~~:u:~ 1"11'"- nado por. haver re~g1do contra a' poli- ,., . 1 d l . fl . b tidpaçâo dos sacerdotes na ,•ida p,oh .. 
· ''\ ó .. cios pe.lo 1.l··tun!O da Jv.s11s E11ç-arf::,_ lica dos Sumos Sacerdotes, que espe-: autor~\ª : mor~' seu m lD/:~ so 1

1·~ _as tica. 
critica. do seu longo passado, ca_. O Congresso de t ri~ jçt con .. · s1.1,as · forcas_ pa1~a a(JtJeles dlas . . . _ 1 eo11sc1cncias, nao cozn lJm 1m rc 1g10-
i-e.c:t:: a.pouas que sobre se.u corvo ter. cotn a adcSã.o ·e benq!lc, <lo abenc:o~dos de· ~cte1nbro. pq1s no ticõ~ n:E"sses di~s (le vof',sa f<'.~ta' Ptn ravam um mcs~wni:smo tempornL p._ira so ma$ con1 urn fim politico A Igreja 

Ói· 'l q11ê yfrg·e.m fla.· F\::nha,, cp1t=·. <.·c:,n - . i::les o triunfo religioso de Deus' e dQ. ' · . _ · . 
1:'J!ll ciH:lgas, liaja uma. vista retros. J,~xrno. f.::n~. i\·úncio Aposl: 1co. r o Cc-nin·e~so 8 ~ ~n,.\)Ónha- .a ho.nra õ.~ . $'eu Messfas núo dlé'via ser r:.)ais que· tem um~ missa~ que ::i __ colocn ~cima 

· ., t ., = .. ,~1n· o. sn·1·. Do1n. Jayme de B·arro8 •.·,'·.-·.t"<lo do· ,_,··.s1,,·r· ;th .-'.··, ni·o. fiança O po,.·o Inver,;,, a.),~n<:oa,. J t do rt dos pol1t1crls !e todas 

ONDE O LIBERAL DÁ A MÃO 
AO TOTALITAR!O 

pE'ct1va ue ~ua, po~ ura, ue :seu pa..• .t",4 .e·- ~ r: \ v •?'P l .. •.;s·nj_ m'a._is ··. urna.. \"C"~ •. ·p.~st_~ . h?.l'r::t. 11rMl•~·s- o triunfo ten1poral do pov'J judeu e de e e o ~ s os pa t v ' < 
vel. Catna.ra e de muitos ·outros .A.rcc... Prolnovido pCl~_ A<-~ad~m'i_a- v ~4A ca:;ta sacer<lotnl. E, l.On.10 ,· .. u::, as_ na<;oe!:I: - salv~ar todas as almas re- -

r~ se O <:cu, um dia, iluminar O biSúos e Bispos. _' · f tín:ul:J,' da.í·~~~ dc- no\"ô .Jr:F:u~. para ., . ~ . . . . : . , m1dRs pelo Sangue de Nosso s~nhor As dC'finiçõc-s· que arabamos·, d~ d.ar 
rccc~~o do espirito daquele.:s ho· Oportunamente pu·hliC'.:..1·emog o - ; CJUé o g-l-or 1f 11111 '"'m?~· naêl pt·a.<''.H°"· C!1stº uao Pfl_rticJpav.i_ dcs1ns . a~pirn- Jesus Cristo. Quem tentar desviar a r'lão são precisamente as qu_e corres .. 

111011 1:; que a. tiverani é continuam prc,g'rama 'desse Congresso. i p• 11· d )11 t 1 ~.a~·.,.rua~. nH8·- \H·ai_~ls. t);;t~ 1.1.10!1t_u~ ,·çoes., c~uC? reb_ai:-.:,n:::im <:t·_obrn ~~vma ~ ÍR:r:::-_fa de:;t~ missflo, para disso ttr;1r rondem á id~ia que v_ive f1ututn\do··na . . , ·.10 X .. rrran º po ,r.o •1 J·n1rn:·· e. 110 '.·e,·,l'"". Hlil,.. ,1e \1tn':":a.,uma ::umples mamfcst~çªº polhtca, foi . · ..... ·. !r., •• ---"cªtºti'ci,mo político''. o,· ... IJf! 

in'c<•rteza. _ para úL·pois aba.nd"- onAÇ .. l() ·t>Jo)LO f.;XTTO .DO · Y.it:gern d:) l"cnli~ .... a.lH.·H~:oai O nos- 1 "
0

. enac.o ª mor e. prio. seja par:1 seú partido. seja para\ Sê compt.azem em repetí~la a torto e a 
a tê-la por aliada, _ fieJ aliada. na I J E, V Ó . ti ·"" , . - : · . . nd 1 , 1 1 vant.Jg;ens mat-ena.1~. seJél, para ::-.1 pro- ª ...,. 

ná·la 
3 

troca. do contirig·e:iciacs pas- í : ·coNGR.FJSSO : Sua. Sai1tida.de (, Papa ·Pio ;x_u é .so _Congresso: . _ .. . 1 N~ RUSSIA. SOV_IETJCA sou país, sacrificará a religião à poli- 1 direito, lhe dão outro s':ntido .. Segt1n· 
t3ag;cirue, ter-se-ão arrependido dor;, ~ .'..,. ... . i rova,~elménte O rr,aior poliglota .C]_Ue (l) .- ·"V_O¼ rLt ip;n·Ja e :~ hon-1 i Quonco em. 1923 o l·1~cal. Su~ren10 tiC<i. 1 do eles. o clero de_vena hm1tar-se_ a 
:-i.gra,·os que lhe ~~tão ilnpondo. em j f_;,' a seguint_e.a ·ot·at;ao pelo e!i.t-j P_ . · . ·r·. · . ern ílJJf", nâ csta<:ãO ~upr:~. un1 Sa~ ;da URSS, ~nlenko, pJr 1n~l1ga1..:a~ <lcl O ,,, . . r .. , 'd . p~rm::i.necer na lgre-J:":! otJ mesmo na 

desa.l)ollo do
".· COJ!lJJt·oii,·,s"O" ,,ia,·s to <lo Congres'so Bucárístico do J~;s- tem ocupado -0 trono Ponti icic,, es- ,, , j Trotsky e SinovieV foz deter a todo latolicis.mo po itiQc-o po e tf!r :-s- S.-ic>ristia: - que admini_stre. os sacra .. 
. -, .., ~ · cerdote fa:t.. todo~ o~ .s:th: dos. c1s · · t~ outro sentido· ue um C'1toltco · pirito San·to: creYe Pietro Scanzia.ii1 en1 um art1- · 1 o clero de Leningrndo e iniciou o '-' · . · ~-- - • - ·1 mentos, que organize procíssõe~, qua-

:::;o.l<>ne:-:. . . 1" •• h 1 ()m nl·rtrlo ~t'iJ-,rc d . . lrnte de servir <.10 n1csm<> ternpo a sua · · . 
l'ot1<.·<> i1111i,,rl•\ a ,lttl't'Za elos ra.~ "O' Jesus que estais verdadeira- go publicado na j'Gazeta. de Lau.. · .. ·.·•><> oras. u11 (' l~ .. , . gran e processo de Mo~cou, aprescn,ou; ., . , . 1· .. d. , 'tclebre ofidos r~ligiosoS e qué reco .. ..... ' ~ 1 t J · e 1· · J Pdtna e ,1 sn:J re 1g1ao, me 1:)nte s,13., . L 

dos <lest.t em~;t·gencia, que a, Po .. nlente presente no Sacramento da sanne". De fato -- acre~cent~ .- O ·-J·..-Yang-elho ,do Lh•rnjng·v. ~on rn ª greJ:i_ n~to irn _"'- c1cusac:ao <_e. P~ffticipaçào n;1 vida politica d<1 naçâo' m,.!nd~ aos fieis uma obedie:nda a.bio~ 
lonia !llUtila<la. ascende a monta- Bucaristia., abençoai _o_s trabalhos nen1 se sa.be e.o. cer-:o qua.1s os _1d10 ... J . ser um~ or~amzaçao poltuca e contra- & t. ue- ertence. lsto pode ocorrer de luta ás leis, sejam quah, for~ni., ffl@'-'i-

lll\a (le "''ª· g·Jo,··,a r,a,·a di··J.et· ao do. prime-iro Congre:sso Euc:aristic:o mas que Sua Santidade fala. escre--, __ \.____ -· -·-: ,cv-olucionana: - e5tes termos for,...m ~ P . A . 1 mo quP oprimam os mais sagrados di-- ~.. · • · · . ~ · , • . 1 ~ • · d d ·•a nas rnanc1r~1:-;. ss, m. por exemp o, , li 

mundo .que soube cumprir o a!ir- da Diocese ~o Espí.rito ~a.ntor l~e- ve ou le,. porque te~1 uma. fac1hda.. . . • 1 c~~1~1~uamente ~sa_ os no.· ~~rso, ~1.s na Ho!a.nda e trn Belgica ha. Partidos rritos da conscienda, em Urtlc!- pala-
Jnar {~om sangue os cC>n1pro1ni~so~ cebei as l101ncnagens que .,·os aerao de pl'odi_g1osa _p.a..;a apreen~er nova~ o Santo Padre autoriza uma dtSl.~S~Oes. o l.< ... sudo SÇ)'vl~ta:o ~1dVlrl Catolicos leg3ltnent~ reconhet·idos. vra, que renuncie á missão ·por Nosso 
:-1. q uf, se obrigou. para agigantar-- tirestadaS! tnílamai o çoração dos li?guas a medtda qüc as Clrcunstan_- confi~cado os tern~lo~. _h;~vw pnvadu cujos mc~1bros se propõem defender no Senhor Je:óius Cristo a ete confiada de-

s . d t • 1 s fl ·~1 lluinin·Ji c1as o exlg·ein de :.ma p~rsonahdade 1und1c-a a Igr(;'Jéi,: . • •. - . ' 
·;)€' ante a historia quo julgará as . ac.:er o e~ e < o. í!l. · ,, • - d s 1 1 t·t· .. , 1 .. . d d , terreno par1Rn1entr1r .=1s lil·wrd;tde:; re:-- pregnr o Evangdho, de re-1v,nd1car O-!: 

A l e u· ece,·a· n1 os sagra o " t· d 1 o ~tua! Pa)Ja nova versa o os a mos su )S t \1111u0 em seu ugar SOClC l'.l es . . nohn~·r.a 8 e deca.deneias desta. a.que es c111e sq - c.,l' 1go recor a-cor, O o,· . . .. . . . : Jigiosas atac:.=td.l.s por outros partt<los· na direitos d~ mor.11 e da verdade. S1 o 
d ; 1 • 1 1 ~ n r~ 0 anto e d 1 ~acelli api·endeu .religiosas formadas pelos hcn; havrn · ' f d g·ui"rru.. ~~- tomp1 o 111sso~ .omiu_ o. . 0 -' .- · nqu ar ea ... , - profanado vasos :,,.;gra<los e reliquia:;·; 1 Frnnc;a. nos Estados Unid?s· na lngla- sacerdote se afasta dessa· atmos .:?ra e 

So p;inot·ama da hi:::.t.ot·ü1 nem t1~1no. /\.umentaJ o núme10 elos o portugucs ao viajar de Buenos Al- . ._ 'b'd . d ,, ,· ! terra e geralmente nos µa1ses <le cons- incenso e de flores· em que :;e tenta 

1,;s\,n é a ',)osi\,'i°"to da Polonia, al .. 8aeerdotcs para que, por· m_§'io (]~ ... res·ao Rio de Janeni..>, onde pronun- Sua Santidade o Papa Pta XII anun- havia prot 1 0 0 ensrno O _catcusmo 
- f'" • . . 1 a.os menores de 18 anos· hav1:.1 se apo- tituição e regimes democratkos. os ca~ 

ti\·a e mazcstosa 110 ~cu excesso 1,:-,s, ~e. c:on~~rv~ e propague a o ciou o seu primeiro aiscurso nes~e c1ou num 11Motu Propno" que os exe-: d d . . ' . . . f f'I . d d. ...., e tór :a unic- ·erdad<fra Abe.n- idioina no rarltli.útento Brasileiro·: . . . . 1 era o dos registros paroqu1msi lrnvi<1 tohco~ ormam rrns 1 ('tras os 1ver-
de dor. pura e honrada no seu al.. a_ te,· . a ' · . 1 

: ~ - "O _interesse de Su;.. Santidade pe- getas do Instituto B1bhco conclU1ram · dado golpes deci~ivos contra O matri~ sos partidos. E' cheiro que nin~uem 
taJ· dt.i int"ortunio... c;oai as criança,:, g·uia.i a Jll\ entu-

1 
.. A j uma nova trRdução para o latim dos! monio cri~tão· Iiavia proibido a -.:ele p0df'rá cC>nsur:=i:r os cHto!icos por esta 

'.'\1~·.·,.·ê <le neus u111 dia se l~van.. de. s:.ult.ifl<'ai os- lares, cousclai os os ia1on1as remonta ~- sua uventu- i b - d S . ,- 1\1'· d 1 .. P rt· ,·pa ·a·o n' v1'd pul1J1' 'en1pr 
- " at.rib,.11:,1.doS! f),t,i ao · mnndô pa¾ ele. Seus compaulle:ros de estudos Salmos, s_egundo informa o "Osserva-j :fa.~ao ª danta ·ª iss,t e os ( Pm~

11
~ ~ ic t._ H ª c<:1, " e 

Lará para é-i n·ebatar co1n a fon}a. . . no Seminario Roritano e na Uni\'et·.. 

1
01 cios sagra os1 mesmo nas .cnsas p::ir· que nisto !-e mant('nh<'Jm dPntro rlo!. li-

dos 1>ró1>rios bracos os pedacos de duradoura. bas~arla na. JtH1t1<::a e . tore Romano" t' ui O I f t t l mitcs das Ji._.is divin:1s e drt. leº1'S1::i.rito - ~ r'd· t'1 ! U:ein'ai ~enhor, só-- sidade Pontificia. recordam-se qUf! ·. . - . : t.c a~es. e ero_ (.'.~11 r01_1 ·ou _e:s a e· .t--, " 

u:1Ta que ·ihe pert.encetn., .. tia <'él 1 a e • . . quando .sen1ina.riscn .. sempre .. le,,~,·a O Soberano Ponttfice outorgou aos g1sl~çao <.'om o Ü1I""e1to C:-uwmco, en- dos respectivos p~i~es. E <h•monstrn-
d , 1 d bt·"" .nó~ porque sõmentê vós sois o . 1 • 1 1 · 1 · 

f,; nesse ia, estara.o a seu a o '"'it h ·. ··a "~rdadê- ê a ,·icla. Se. con:;igo g·ra.maticas espanholas, ale- _Sacerdotes faculdades, para que sé O cor~trou desacordo : _ manifes_tqu trnn~ na um~ . amenta(V'P estrcJteza , e cn-

Adormece-lo, si reivindica, em nome de 
Cristo, o direito d€ forn1ar a cçn/den
cia dos ÍÍ1?is, si dirige a plenitude de 
sua vidH cristã,. queren1os dizer, o apos
tolado dos fieis nas diversas ela•••• d~ 
s~ciedade, e si, em tudo isto, ch~g:a a. 

opor-se á ideia qtJe da missão da Igreja 
forjaram· Sf'US adversarios, . estes -im~-
diatarnente o acusam de catolici:m& 
politico, to<lo~ u~ ,~mancipado::-:i. todos os ll- cam 1 0 · niãs e inglesas o qlle lhe facilita 1 · . b . . . quilamente :su~ cJe-..:isao de n,io ulJede- tcrio quem 05 "condena~s~ ao plano de 

J·am a~ ~olr. uida.<l~s. tiPss. ê Congres. . . · . . .deseJarem, r.ezem o s.eu '_ rev1ano, pn- . . . 1 - . 1 \·re 8• to(ios o:s conscientes dizen- . · .__ . . .", · , . 
1 

a aprendizagem das linguaS> não ··é ·. . _. , cer: - e contmuou a cnsurnr v çatc- c1e adaos de segunda categoria, ,em c-o-
do-111€' ~tpcnas uma. palavra; \'"iYa! ~~- t~m reflor~~cnn:cnt~ de. _ \ f(: somente a sua iuteligen'çia privile- v~da·. ou pubhcamente, com'a nov~ ver- cismo_ aos rnen~nos e ~ celebrar a San- mo seria um~ ver~onhoirn folt:1 de p~- ( Da revista CATEDRA). 

')_rsta ~~ ~~_t!.t a nô .. sa D,o?e~-'. gfada, mas tambem sua. prodigiosa sae> dos _Salmo,, uma vez que se1a pu- t~. Missa., _ fazend~ circular enlre os .... --···,· - ·· --· ····--·· .... , .......... ___ ,.c-a,c;:ccc=·· ·-=-=· ========;=e===== 
\ tt}dP, P. ... nh 1tn. Ral'lt.o. 1'-llCh~t s memoria'' · blicada fieis petlçoe:s desttnadas a solic1t.c1r ;1 l 
rôra<:õl'S do~ vo~so~. fiM~- e a<:'e-n-- - • ==== revogação das leis anti-religiosas. 'Todo 1 
d"'i nêle-:,:;. o fo~-() do voss? a,nor! o processo de março de 1923 girou em ~-.----------

\~ - En,·iai, S("nhor. o V-OS~O E~: ' ' A ! n q ,· . ç - , '' tomo da questão se era. ou não, um. ~-----r>lrito ê tudo SHá cria/lo B - h u SI ao e sua epoca crime invocar a lei divina quando a 
r1?tl()\·a1·eis H fac·e da terra. lei ~ovietica estava em contradição com! 

Padre-11osso -- -A \'e.)Taria Como noticiamos, realizou-se tm outras, que justificam, perfeitamente, o era. Kr-ilenko declarou que sim e fez 
Gloria. Santos., no dia 25 pp., ás 20,30 ho.. elevado l~onceito en1 que é tido pelos condenar a todos os reus pelo nime 

\'" - ~os,a. · S~nho1·a da. Pe-nha. ras,, a .conferencia do Dr. Plinio Cor- homens de pensamento .. da nossa terra. de agitação politica e contra-rcvoludo· 
Pa·Qrneira da. Dioce,.sfl; do ]'Çspírito rêa de Oliveira, promovida pelo Ceti,i. Podei~, portãnto, meus senhores, nA.ria. 
S8.nto. R. -- Rogai por nós! tro Frederico Ozanâm, sobre ''A inqui~ aquiescerdes tranquilos e· serenos aos A partir daquele momento, os sa~ 

·,r - São Pas~oal, Pa.tr-ono dos sição e sua época". convites do Centro Frederico Ozanam cerdotes catolicos da URSS foram de-1 
Congr(>.~05' ~ucatfsticos. TI. -- Ro~ A sessão se realizou no salão de - honrando, assim. com a vossa pre- tidos pela KRO (~!?çâo da UPU desi.1- j 
g•id por nõs!,,- conferencias da Associação Humanita- sença ás suas sessõe_s - na certeza: nada a combater a contra-revolução) e -

FLORl'DA 

Publicamo" abail<O a aloeur;ão 
lida ar. microfone dá P. R.- l. ~
Ráclfo Clube d.o. Espfr.ito Santo. pe. 
lo Pa<'lre F.mlliÓ '.\fiotti, Secretário 
Geral do Lo CongrP'.SSo J<;ucartstic·o 
da. Dloce~e. 1 

"Presados Quv-inte::;: 

ria de Santos:; sob a presidencia do de que os oradores e os conferencistas enviados aos campos de concentração 
Exmo, e Rcvrno. Sr, D. ldilio Jo3é ·Convidados para falarem em seu nome, por atividade contra-revolucionr.:1:rin, is-
Soares, Bispo .Diocl!sano. Tomaram par• são homens honrados, são homens de to é, politica. Ao mesmo tempo t..(Ut: 

te ,na mesa os Srs. Dr. Ablas Filho e bem, que não anunciam doutrin.as sub-- suprimiao1 o dero. O"; sovielü·os decí~
'Reynaldo Cruz., Nesta ocasião~ o Sr. versivas, pri~1cipios contraditoríos e fa... ravam ao n1lmdo lnteiTo que ele::; ga
Reyna)do Cruz profedu uma bela e lhos, idéias · incompatíveis com a dig. , .rantiam o liber<ladt de consdencia na 
vibrante alocução, da qual destacamos nida.de do homem, que é um ser res- URSS e que esta nad::l tinha ti tenwr 
os seguintes trechos·: ponSavel, porque racional, que não Uu~ enquanto o clero sê- abstives~e de fazer 

''Se eu_eJtive~se que apresentar ar- dem os seus ouvintes negando. deturp política. 
gumentos em favor dos sadios propo- pan.do ou traindo a \>erdade historica NA ALEMANHA N AZJSTA 

Louvado seja NO!$o 
s.uS .Cl'i~to\ . 

S~nhor J~-- sitos que animam o. Centro Frederico e que- jamai! ·se utilizarão dos sofis. Da URSS a expressào passou á Ale-

A ·'Vo?. da Tgrej:i'.' r 1) rc~sôa Tlo. 
je aos '1l'es entt-e o~· a]eluias das 
grandes solenidades ·d.a Páscoa • 
P.il.scoa .é a testa para a· qual con
vergem· tod'!,~ 11.s <>utrat. Páscoa, 
nt> sentido "da Igreja. ~ a cel ebt·a. 
ção do triunfo de Cristo. 

Assim cqmo a, rrimávcra t,·a~ 
,·nova. ,~da, assim tamb.ém aconte
ce na Igreja, P"là, Pll.seoa. Bsta 

· so_lenldade é n nascimento para a. 
vida divina. O a.lelúia pascoal de
ve ser a e!l::pt·e:,aã,o. ·a·,; nossa >lle
gt'la, ·porque no~~ª" almas ressus

.. cita.m com_ C1·isto; A Jel~ia.! 
Na 1Jngua. castelhana a fe~ta da 

Páscoa chama.se . p,.s.,oa l''loridn. 
A PásC'oa é dev~raS un1:1. -florescP.fl. 
ela. ÍJµrante e~t,;s ··oito dia no. 
resàem, em solenidades ~empre no:. 
,•a,1, · os ritos da Santa Igreja. 

Ozanam, deixaTia de lado a trajetorla mas, dos engodos, das artimanhas e das manha. Quando o partido nacional-
.da Sociedade de São Vicente de Pau- astucias para conquistarem simpatias. socialista começou a pregar uma clou
lo, pois que desta. ele ! uma Obra ·aplausos e adeptos. , trina que a Hierarquia Catolica julgou 
Especial, esqueceria os estudos que pre, Homens eleitos sim~ sinceros e leaís. l mcompativel com a l~evelaçã.o divina 
. cedeim ás suas ·realizaçÕe3 e á margem- que não· temem a verdade historica_. quando. para inculcar e::.sa doutrina, 
colocaria o :s_enso que possui das sua~ que argumentam com firmeza e con tornou obrigatorio seu ensino e supri
.responsabilidades, para dizer .. vos ape- clu·em com _ logica) homens ·eleitos sim. miu ~radualmente a possibilid<:1de de 
nas, como argumentá unico, que todos conscios de suas. responsabilidades são combate-la pela associação, pela im
os seus empreendimento:, são previa:" os oradorei;; e· são- os· ,conferencistas qut' prensa, pela escolçt e pda pregação ca· 
-mente fiUbmetidos ·á aprov4Ção do- _Ex~ o C.~ntro fred~rico .Oz~n;3m convid:;i tolicas, a Hierarquia protestou e po~ 
_mo. e Rêt.rmo. St. Bispo Diocesano e para · absorverem as nossas atenções .em guardà os fieis contra o perigo qut
realizados ~om o seu apoÚ) integral_ e através dos seus conceitos puros e sa .-meaçav~ sua Fé. Vieram as repre 
com as suas .bençãos. Ava·l~ais bem, es-. dios e, efetivamente; _beneficos á nosso i ~alias: - o clero foi perseguido, o~ 
tou certo, o valor deste argumento e. patria e á nossa formação intelectual t-- ! tribunais publicaram surpreend,mte~ 
sem duvida, haveis de considera-lo o moral". ietenções, a grande imprensa abriu 
maior entre todos. entre todos o mais Depois de algumas palavras de sau •.Jma: campanha de ·difamação a qm 
convincente, porque de perto corihecei~ dação ao orador daquela noite, S. S não se podia responder, pois havü, 
o zelo, a dedicação e o carinho verda. conc~uiu: proibição de faze~Jo. Estas medidas -
deiramente paternais que S. Excia "Goro Deus e com ,i sua Igreja es- foi dito - eram tomadas. 11ão contra 
Revl_lla. dispensr;1 aos :seus filhos, ao tarâo _os· que ouvirem a sua palavra; 1 religião. mas contra o catolicb:11110 po- i 
seu rebanho, á sua Diocese. E sabeis, e o ·centro. Fredetico Ozanam, do qual litico do clero. De novo. como na Rus ' 
ainda, qtie ao lado ·destes sentimen- V. E&"cí9. é. socio honora.rio. sente.se sia. a acusação de fazer política era 
tos, cativantes e desvanecedores, qu~ verdadeiramente orgulhoso em podei fulminada contra os que não se mos
ao lado destas credenciais que o . tor- saudar-lhe .nesta hora e. em poder afir travam dispustos a submeter-se a uma 
nam -n1.erecedor da. nossa peréne gra- m.a_r a este numeroso auditorio que elP 1egislação, a uma· política anti-reJígiosa 
tidão, S. 1/;xeia, o Sr. Bispo Dioeesà:. vai ouvir a palavra de um do• mai·. O CHAVÃO CORRE O MUNDO 
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Amanhã, início da 
nossa tradicional 
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Milhares de exemplares das mt· 
lhores qualidades e na 
variedade de desenhos e 

oferecidos nhos serão 

maior 
tama
por 

PREÇC;S MUITO ATRAENTES: 

CASA ANGlO BRASllEIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

~\ igreja de l•\auenkirche, de l\lunich, a rcc~nlc 
das tropas aliadae. 

:Para o~ capi:.:abas e moradorM 
neste torrll,o 11.benco;ido do Estado 
do .·Esplrito Santo,· a Pâ.scoa de 

conqttista ! 1?45 foi· ta1n:i,t.\n1 -~Ín/i "Páscoa. :10, 
.. ,·,da.", nê,I~. deta.br~chou uma ·flor, 

que hã. de trazei• ·isazona.dos, !raLps 

no é, tambem, dotado de uma cul- profundos conhecedores da doutrioa d, De então par., cá. a ~,pressão "e~ 
tura. maciça, de uma inteli,enda fet< 15:reja e de um· dos mais emin~nte- i ·oH..-ismo poJitko" tPn, corrido todo , j' 

!-il, razões, entre outras, .. entre :muita, h<imeno do laiéato catolico . nacional" mundo: - foi usada na Espanha, no .., _________________________________ J 



NUMERO· AVULSQ 

CR$0,40 
., 

ANO XVlll 
li 
11 

Diretor: 
PLINIO CORH."t~ DE OLIVEIRA l:..i _________ s_ã_o_P_ª_.u_10_,_1_3_·_d_e_1_1_ai_o_d_e_1..;.94_5 ___________ 11 ____ FRAN __ c_U:S_.g_~::_o_rNTEIR_ª_er_en_~_=MA...;....C_HA ___ D_o ____ _:l:..I ____ NU_._~,~ ... ·-

666 
__ , __ 

Ao celebrarmos o advento da· Paz, não nos 
esquê\::;mos da lição que encerra. esta guerra 

"' ,·/;: 

O 'Legioi1atio'' passa em 
>, 

tecimentos relacionados 
revista 

com a 
os principais acon
grande hec:ato~ be 

Depois de todo o caminho de 
liorror o de tiangue percorrido 
pol<i human-idade nestes seis 
anos de guerra, o l,f;'GIU:VA!i!U 
con:vida os seus leitores a lan
fll,Y' um. olhar 1>ara trás, a jfrn 
dn apreciar. em. viscio pnnora
·mica. os principais fat 11s rdci
cionudo~ com o urandc ,:ouflitu: 

A ín.da é muito cedo pu.ra Se 
fa,::.er ú~na historia dcs::ses acon

. teCi1nentos, '?Has pela sua sim
vles enumeração, cm linguagen-i. 

. resw1tida,_ através dos cum.enta-
,·-~os. feitos· em., torno deles por 
_esta. jolfut, te-relo às uossos lei~ 

- tores -iun ponto de partlda para 
formar juico sobre toda essa 
l01tga slrie de cnm,es. e de in-

. farnias. 
~.Nit1na évoca eut que o bom 

senso, a' lo.r;ica e a coe·rcncia 1Jll• 

récem, estar cm r;otaçâo ba.ix1s· 
si1na, não falf.tuu. 11ucrn ·ironi.:::e 
c;:·!)1;; noSso ·rn,tu1.,to de analrnur fa

to~ :·qU,I;'; 1lW:itas -uc.z·es primarà1n 
v_elo despistamento e pela -incun.·' 
orue11cia. Os leitores do I,EGIU
-.zVARJO, a qu,em em, particular 

nos dirigimos, são, porém, bas
tante perspicazes e lucidos pctra 
percebei" a vantagem e conve
·nícnc.ia 'desi:;a ,·ccapitulaçã,o~ agr,. 
ra que o dni1na chega ao seu. 
cUnfax. 

Se·J'á este tambem. um 1_neio ele 
-•mostrar toda a 1ws.sn linha ele 
conduta ·no twa.ultua.r d<Jsses 
acontecünentos. B ·tn-tdtos fatos 
que se afiguram siniples e na~ 
turais cm 3ua 0J11rcciação, á dis
tiLncfa,~ Veus ·sablJ. o. qu.(] rfo ,,.~-. 
i,~~uáiinciá/iQnSv· ·das' '-r'e"ciÜd;,J;.q_ ~' :, · 

·· slstc-uci<1, r;, pr~3sQc1;; c;,;lcnta8 a 
Sll(J, Jilosufiu., no momcrttJ; em, 
que $G rc9isf,r<t1·am, nos custou. 

* ? >:,; 

Estamos no an.ot- de 19:;s .. E 
o rnundo come~:u1:a lt ·viver uma 
atm,or:;fcra do [iucrra e de ru.• 
·niorcs de {JUC'J'J'll. 

A PAZ DE LUTO ... 

Prevendo o desencadear da 
guerra, assim se expressava o 
LEGIONARIO pela sua "Nota 
Internacional" de 27 de outu
bro de 1935, quando Mussolini 
já se havia lançado sobre a qua
se indefesa Abissínia: 

"Mussolini, seguindo o seu 
pensamento já então expresso, 
lança suas hostes contra uma 
presa mais fraca. A Inglaterra 
luta, não se confqrma, para afi-

inglaterra, que por elas se ba
tia energicamente. Estào defini
tivamente mortas", 

E continua a citada "Nota": 
"Em Junho do ano passado, 

nosso antecessor, observando a 
Conterencia de Desarmamento, 
escrevia: "Estes ilustres senho
res estadistas pàrecc:m mais ato
res de comedias; mas a e· ·ne
día neste momento é tr,, .:a, 
é chiste que se conta em ca
mara ardente, velando o cadaver 
da Paz. " 

O "LEGIONARIO" CONTRA O 
"QUISLING" BELGA 

' Já em 7 de junho de 1936, 
denunciava o. LEGIONARJO as 
atividades de Leon Degrelle, di
zendo ser o movimento rexista 
"uma excitação a atitudes radi
cais, violentas, perturbadoras da 
vida €lo pais". 

E mais ainda: 
· "A repulsa dos çatc··cos bel
gas ao movimento \'exista, pelas 
razões acin:ia, e seu apoio ao 
Partido Catolico divergem de 
maneira chocaute das criticas 
que no Brasil se fizeram aos ca
tolicos, porque eles ficaram com 
a Liga Eleitoral". 

A AGRESSÃO NIPONICA A 
CHINA 

Batalhando sempre pela cau
sa de Deus, que é a causa da 
JustiQa, o· LEQIONARIO desde_ 
t>r,, ,pti!nor<lfoi;. clo. lula: ·do_. ·Ta- · 
pão contra a China ~i contt·il
rio ao expansionismo, do país dos 
sam uraJS. 

E, assim, em nossa "Nota In
ternacional" de 1.o de agosto de 
1937, nos manifestavamos elo se
guinte modo com relação ao ini
cio da guerra no Extremo Ori
ente: 

''Temos a China em fogo. Os 
repetidos incidentes entre as 
forças chinesas e japonesas aca
baram alastrando-se. 

O Japão entra em uma aven
tura, de que espera promissores 
resultados. 

A China é arrastada á guer
ra em defesa de seu tcrritorio, 
de sua integridade". 

E finalizandó: 
"A China paga a culpa de ser 

uma nação fraca e mal arma -
da, num seculo de luzes cm que 
o primeiro lugar cabe á força", 

nossa "Nota Internacional" de 
15 de agosto de 1937, quando do 
incidente criado pelo caso do, 
arrendamento de "destroyers" 
norle-an1ericanos pela nossa.-:Ma_ ... 
rinha. 

A;; mais fottes objeções sur
giram na Argentina e µa Ale
manha. E assim nos expressa
mos: 

"A Alemanha irritou-se por 
ver no projeto uma .oreparação 
contra os seus excessos expan
sionistas. Na realida"de, eles exis
tem, .e nós precisamos comba
tê-los mais energicamente, Não, 
porém, unicamente com forças 
·armadas e sim. evitando a in
tromissão de delegados alemães, 
oficiosos senão oficiais, na vida 
das colonias aqui domiciliadas, 
e das associações formadas em 
sua maioria por brasileiros;- fi- . 
lhos de alemães". 

E mais adiante: 
HDevernos, e é u111a necessi

dade urgente, criat' uma esqua
dra nossa, que, sem pretensões 
a grandes posições, possa con
dignamente· representa1'-nos co
rpo força defensiva, que· é o uni
co objetivo que visamos". 

O NAZISMO,· IRMAO GEMEO 
. DO BOLCHEVISMO 

A 29 de agosto de 1937, abl"ia 
o LEGIONARJO suas · colunas 
para ·se ocupar, com destaque, 
de uma conferencia, "que. aba
lara a Alemanha", sobre ·Nie
t;:schc e l\S heresi~~ modemàs; 
pronunciada em' Viena pelo co
nhecido homem de letras Mon
senhor Hudsl. 

Mostrava então ser o nazismo 
irmão gemeo do bolchevismo, 
nascidos da mesma fonte ideo
logica, 

Como desfecho do nazi.amo, · 
previa Mons. Hudal a bolchevi
zação da Alemanha, a exemplo 
do que já havia acontecido com 
a Russia. Foi na Russia, aliás, 
que a filosofia anti-cristã de 
Nietzsche encontrou os primei
ros leitores, propagadores e ad
miradores, para depois, ha cer
ca de vinte anos, ensinar-se e 
vulgarizar-se em outras nações 
da Europa. 

O nazismo ficaria na historia 
da nobre nação germanica "ape
nas con10 un1 triste episodio". 

A me,ma tese, pelas colunas 
do LEGIONARIO, em defendi
da por Frei Pedro Sinzig, O.F,M., 
a 12 de setembro êle 1937, ao 
dizer: 

"Não ha, po1,tanto,. paz e fe~ 
licidade · para os alemães -spb · o 
rngime 'nazista .. Na política .ln~ 
ternacional, o nazismo, á seme
lhança. do comunismo, do · qual 
tanto se apr_oxima, _tem -sido· um_· 
dos elementos que mais pértur
bações tem trazido á paz'· univer-. 
saL E não é por seu anti~co-. 
munismo que ele se · repomehda, 

• mesmo porque não se: co~bate < 

um erro· com erros analogos'\ · · · 

A AUSTRIA ABA.NllONAPA 

Nas vesperas de se dar o ne-· 
fando "anchluss", mostraya· à 
LEGIONARIO a situação critica 
a que estavà reduzida a cato- · 
lica Austria, desamparada ém 
seus esfon;os no sentido de afas
tar o perigo nazista que a amea
çava. 

Assim nos referimos em· nos
sa "Nota Internacional" de 27 
de. fevereiro de 1938: 

'!O abandono dii Austria pe
las nações democraticas, e a . be
nevolencia com que a Italia per
mitia a prossecussão da política 
nazista. no anti~o impedo; le
vada por outros inte,'esses. que 
dependem do apoio de Hitler, le
varam o chanceler Schuschnigg 
a entr;lr em cntenc!U)lento di
reto com' o. Rei~h'\ 

E mais··adiante:·· . . 
"E' verdad~ que . as· garantiás 

nazistas ,n~da valem. O axiórna 
con1i.mtsta_ que julga inoraL o 
·que . .for fav<>ravel 'a<>. pfóletario 
,tero .· -completa iaplicaçãô .-,nó·. na-: 
zismo;.seguncio o anuario do pal'
tido, pelo que não se pode ter 
a ménor confiança na honesti
dade hitleriana". 

"Más Schúschnigg continua 
disposto - e o afirmou no Re:
chsrat - a nã_o consentir na 
nazificação do país". 

O JOGO "NAZISMO 
VERSUS COI\IU

NISMO" 

E nos "Sete dias 
em revista"· de 
6 de março de 
1938, justa
mente uma 
semana an-
tes do golpe 
nazista que in1-
pôs o "anchluss" 
denunciavamos a seguinte ma
nobra tão nossa conhecida d~ 
golpes "direitistas" para sal-

v.ar• o povo. do perigo :"e~f!uer
·distà.'': 
· : ''.Tivera,m · plena confirmação 
no!'Sas . previsões a respeito· .do 
v~rd_adeiro movei · que levou o 

. s1;. . Hitler a exigfr a i;oltur,a dos 
· ççmunistas austríacos. Muito hi,
pÔcdtamente, os , _nazistas áus
trfacos . · e seus correligionarios 
;·alemães ándam,. agora,· a, bradar 
.·c{ni.trâ a propaganda comunista 
:·na Ausfria, afirn:íando ·qu_e · até 
'ri~. Frente Patriotica (istó é, no 
p'a1>tido . nitidatnénte· câto)ko qu~ 
à~oi:i-. o :sr. s~huschnigg),; 
qs ·.comunistas wnsegui~ 

. 1'ai'i1 . cdar ce!ulas de pro .. · 
p;i.ganda. Dai a consequen-
éfa. tirada pelos nazistas, 
que já prenunciamos em · 
nóss·o ultimo: numero: -
sô o nazismo salvará a 
J\1.fotl'ia do comuriisfuo. 

Se. _chamamos a atenção 
dos leitores· para esta co;. ·, 
mediá,· fazemo-!~ com o ' 
unico fito· de demonstrar 

. qú~\) nazismo se .. serve do 
com~nismo êómp · mero 

. pietexto para opter a 
s1ri)patia do eÍemento ?n
ti-~o~unista: mas que, na 
re~li~d~C, _ ele ~ao tem a 

. men(it· .ínterição • de com~ 
.. bà.~er o. comunismo a 

fun~o". 

· ( Contiiiu'a iú, 
.;,página se
J'.·iSguinte) 

\ 

. nal ouvir no seu' Parlamento o 
reconhecimento da inutilidade 
das sanções economicas, a im
possibilidade das sanções mili
tares, e, finalmente, qÚe a unica 
solução do problema era o re
armamento, 

PELO ARMAMENTO DOBRA
SIL CONT.ltA O PERIGO NA

ZISTA 

Quando muita gente achava 
ridícula a simples referencia á 
possibilidade de uma invasão 
nazista em plagas americanas, o 
LEGIONARIO saía a campo pa
ra frisar a necessidade de nos 
armannos contra esse perigo. 

"Que virá depois de Hitler? 
O comunismo'? Não; este já exis
te, vestido de pardo, e osten
tando como emblema uma cruz 
·torta na guerra contra a cruz 
de Cristo". 

O Papa fala ao mundo pelo rádio. Suas mensagens são mensagens de paz, de uma paz justa que restitua ao mundo a tranquilidade 
da ordem. Todo o seu pontificado tem sido um comentário vivo do seu lema: "Opus justitiae pax - o fruto da justiça é a paz"· 

Hitler e Mussolini já procu
ram se manter armados até os 
dentes, com absoluto desprezo 
pelos princípios discutidos nas 

·Conferencias de Desarmamento, 
mas_ agora estas recebem o gol
pe de misericordia da propria Um desses apelos foi feito cm 

E o LEGIONARlO de 30 de 
janeiro de Hl38, ao se referir ao 
quinto anive1·sario da entrega do 
governo alemão a Hitler, dizia: 

Pio XI, Pasto1• intrepido e infatigável, quebrou com suas magistrais Encíclicas "Mit bren
nender sorge", "Non abbiamo' bisogno" e "Divini Redemptoris" as pontas do terrível di
lema_' totalilr.r~~ino ~ com.1,mi1mo" ~ 9.\.!~ ~ ~_pir!!Q _d_; fonf~~ã!l qu~ri'-' ~~~"aj_ra!: o m~l!do 

& 

1 

A GRANDE EXPERIENCIA DE 1 O ANOS DE LUTA 
1 - O termino da conflagração mundial, e o csma

ga.mento das potencias totalitari~, não poderia deixar de 
ser assinalado pelo "Legionario" com uma edição consa
grada, quasi toda ela, ao grande acontecimento. 

Com efeito, a derrocada final do totalitarismo marca, 
para nós, o termo de uma longa e dolorosa campanha, na 
qual fomos obrigados aos mais duros sacrificios, para es
clarecer a opinião catolica sobre o tremendo perigo que 
ameaçava a Igreja. De 1933 a 1942, a vida do "Legiona.
rio" foi, a este .respeito, uma verdadeira via erucis, ao 
longo da qual não houve provação que nos fosse poupa
da .. De 19~2 a 1945, a luta, menos ostensiva e menos di
reta, não deixou entretanto de se fazer veladamente. o 
fim da guerra vem encerrar todo este passado, e abril· um 
futuro em que os problemas se apresentam radicalmente 
diversos. Aproveitemos estes instantes fugazes, em que os 
cada.veres ainda estão quentes, em que as lagrimas ainda 
não secaram, em que a terra ainda não sorveu_ o sangue 
elos combatentes, em que os incendios ainda fumegam, e 
os canos dás metralhadoras ainda não esfriaram, para fi
xar em um qua.clro geral ainda bem vivo, a recordação, des
tes anos de confusão e de .. tormenta. E' este o instante 
propicio para tal tarefa. A experiencia historica é muito 
mais substanciosa quando colhida em um passado reeénte 
e palpitante, do que nos .herbarios secos e fanados dos com
pendies e dos arquivos. 

2 - Será, por exemplo, multo diflcil que a Historia 
venha a compreender tão bem quanto nós, a cpoca agi
tàda, crepuscular, indecisa; em que irromperam no mundo 
os partidos totalitarios,, E' preciso ter vivido em 1920, ou 
em 1925, · i,ara compreender o tremendo caos' ideologico · em 
que se debatia a humanidade. A Cristandade parecia um 
imenso predio em trabalhos finais de demolição, Não ha
via o que não se fizesse para o destruir. Aqui, especialis
tas silenciosos e metodicos arrancavam uma a uma as pe
ctras, desconjuntavam as traves, tiravam as portas a seus 
batentes, e as janelas a suas ess1uadri~. Essa faina, c1ue 
faziam com o mutismo, a solercia e a agilidade de cons
pii-adores, progredia com frieza inexoravel, sem perda de 
um Instante, sem 0desperdicio de um ·segui1do. Reveza.vam-se 
os opera.rios, mas de dia e de noite, enquanto os h.omens·se 
divertiam, dormiam, trabalhavam ou passeava·m, · o · traba-

' lho nâo se Interrompia. Mais além, monstros de figura 
humana assaltavam os muros vetustos da Cristandade com 
o furor delirante e Impetuoso com que se atacarià, não 
um ediflc!o de pedra, mas um edüicio . de came vivá, . um 
grande corpo. Era a escalada de multidões raivosas, que 
entravam pelas portas e pelas· janelas, saqueavam relíquias 
Indefesas e· tesouros abandonados, arrebéntavam vitrais, 
profanavam .. altares, . d.çstl'Uiam imagens. ou aQl,1-tia.m _corµ 
mn só estampido de dinamite torres centenarias. muralhas 
imensas, contn1fortes até ha p2uco inexpugu!l veis. .1::. ª' ai• · 

g~ma distancia, aos aplausos dos "gravoches", dos va
dios, dos petroleiros, outros operarias, procura varn, com o 
material roubado á Casa de Deus, construir em suas linhas -
extravagantes e sensuais, a orgulhosa Cidade do Demonlo. 

3 - Tudo isto não é senão alegoria. E não ha ale
goria, nem imagem, nem descrição que possa retratar a 
confusão daqueles dias de "post-gu~rra". 

A conversão dos povos ocidentais n~o foi um feno
. mcno de superficie. O germe da vida sobrenatural pene
trou no proprio, amago de sua alma, e foi paulatinamente 
configurando á semelhança de Nosso Senhor Jesus Cristo 
o espirita outro,a rude, lascivo e supersticioso das tribus 
barbaras, A sociedade sobrenatural - a Igreja - esten
deu assim sobre toda a Europa sua contextura hierarqu!
ca, e desde as brumas da Escocia até a.s encostas do Ve
suvlo foram florindo as .Dioceses, os Mosteiros, as igrejas 
catedrais,. conventuais ou paroquiais, e, cm torno delas, os 
rebanhos de Cristo. 

Esta florescencia religiosa projetou-se sobre a socie
clade civil. o príncipe, o artezão, o filosofo, o guerreiro, 
o menestrel não crà cristão apenas dentro do templo, no 
momento da· oração. Ele reinava, produzia, pensava, guer-
1·eava e cantava como cristão. Seu reino era um reino 
cristão, seu· traball1o era um trabalho cristão, seu pensa
_mento era um pensamento cristão, sua guerra era uma 
guerra cristã, e seu canto era um canto cristão. Toda a 
vida civil, organizada com fundamento na Lei de Deus, 
ordenou-se · segundo a vontade de Deus, e scgunclo a or
dem natural por Deus estabelecida quando creou o um
verso, o mundo e o homem. Formou-se assim uma so
c_ledade temporal estabelecida sob o signo de Cristo, se
gundo a lei de Cristo, e conforme a ordem e a natureza 
propl'ia de cada coisa creada por Deus. 

4 _-.- Tudo isto está longe de ser uma vã frascol_ogla. 
Ex:emplifiquemos com um relogio. O relojoeiro tem em vis

. ta fazer um instrument-0 para a marcação do tempo, Para 
Isto, e~tabclece um plano em que se conjugam varias 
peças, trnbalhar;do cada qual segundo seu feitio e natu
reza proprla, para o fim visado pelo relojoeiro, Ora, a 
f11,milia é o instrumento humano de que Deus deseja a 
perpetuação da especie .. No caso do relogio, cada, peça, rea
liza o seu trabalho, atuando segundo a natureza e feitio 
com que a quis relojoeiro. Se ela trabalhar segundo essa. 
natureza. e feitio terá feito, tudo quanto dela desejava seu 
autor, e tudo quanto era necessarlo de sua parte para o bom 
funcionamento do relogio. Assim tambem na sociedade do
mestica; se cada membro agir retamente segundo sua siWa
çáo e seu pa peI; terá feito tudo quanto era necessario para 
que a familia .funcione bern. E se todos os membros agi
rem com igual retida.o, a vida domestica tera cl1egado a 
liU<.1! pe,;!ci~ão propl'ia: 1)1·ccfaamente, çomQ o !elogio atin-

ge sua propria. perfeição_ pelo perfeito funcionamento de 
cada uma de suas peças. 

Ora, o mesmo que se diz do rclogio ou da fami!la. 
pode dizer-se da sociedade civil. A sua grandeza propria, 
enquanto sociedade civil, resultará de que cacla um dos 
~lementos que a compõem, isto é, familia, classe, associa
ção, pessoa, atue reja.mente segundo seu feitio e natureza. 
propria. E é este, e só este, 0 modo por que a sociedade 
civil chegará á sua grandeza . 

Ora os Mandamentos são a expressão da vontade de 
Deus para os homens. Esses mandamentos ensinam o ho
mem a agir como Deus quer. Infinitamente sabio e bom, 
Deus não poderia querer que agissem os em . sentido di
verso C"J contrario da natureza que Ele ·.nos deu. Assilll 
portanto, os Mandamentos nos ensinam - a proceder se
gundo nossa. propria natureza. E eles contem, pois, as re
gras fundamentais que se !la de. observar para conseguir 
a. gra11deza da sociedade civil; enquanto sociedade civil. 

. Esta gloria e bem-estar temporal é o premio natural 
da sociedade civil. Mas ela tem, i_nesmo neste mundo, Ulll 
premio mais alto. Explica Sto. Agostinho qile os homens 
podem ser punidos- ou premiados em outra vida, por suas 
ações boas •ou más, mas que as nações recebem seus cas
tigos ou premios nesta vida; porque a nação, como tal, não 
transpõe os humbrais da eternidade. No céu, haverá gre• 
gos, .troianos, romanos ou egípcios, Não haverá ne mGre
cia, nem Troia, nem Egipto, nem Roma. Assim pois, é 
preciso que Troia, ou a Grecia, ou qualquer outra nação, 
receba seu premio neste mundo. Deus auxilia a grande
za dos povos fieis, não só pelo jogo natural das causas 
segundas, mas por uma multidão de graças especiais e por 
vezes miraculosas, de que está cheia a Historia das nações 

· cristãs. , 
5 - Isto explica porque, sob o influxo de todas ali 

energias naturais e sobrenaturais entesouradas nas nações 
cristãs, foi emergindo lentamente do cnos da barbarie, na 
alta Idade Media, a sociedade civil cristã, a· cristandade. 
Sua beleza, de inicio indecisa e subtil, mais ,promessa e es
perança que· realidade, !oi se afirmando á medida que, 
com o escoar dos seculos de vida cristã, a. Europa batiza• 
da "crescia.- em graça e santidade". Nasceram por essas 
energias huma.nas vitaliza~ pela graça, os reinos, e. as 
estirpes fidalgas, os, costumes cortezes, e as leis justas. as 
corporações e a cav.alarla, a escolastlca e as universidades, 
o estilo gotico e o canto dos menestrels, Os admiradoree 
da Idade. Media se exprimem mal quando sustentam que 
o mundo atingiu . nessa epoca o maximum de seu desen
volvimento. Na linha em que caminhava a propria. civili• 
zação medieval, muito ainda haveria que progredir. o en• 
canto grandioso e· delicado da Idade Media não provem 

<Conclue na 4.a página)1 
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1.,;val,. e~lre B.:. nd .. e Fla~din,.no biin~ça 
. fia ·-~:,le~ : e- ci fi"~_çes_ei, em ~~b~a 

,. 
\ 

ATAQUES ANÔNIMOS AO "LEGIONARIO'' 
\ . ·j . . 

Depois de mepcionar a: d~n~nci~ feita· pelo San
to ~ad;.e Pio ~ -~ ·"religião .(lo 'r1tcismo", que só 
podia , aemear, od10, guerra e per_seguição", diz o 
L~GIONARIO de .31 de julho, d<d938, em seus.-"Setc, . 
dias em revista'':. · · · 

.: '.'Já que se fala' em ~acionaiism~. 'digamos\.una 
palavra Sf!bre .um fato que, de há muito estava ·a 
«'xlgir .explicàção · peremptoria, . . ' ·· . . 
. D~ . ,1gum ten_,po a. está . parte, temos recebido 

numerosa~ Có!ttl\S., , , . anon~as; contendo censuras de
sabri~as ·e grosseiras• pela atitude que .mantemos em 
1·elaçao ao assunto. · · ' 
· , O qui· tii)hamos a di7,er- é simples: 
, •. _ a) . E'. '-'.111ª explora,ção , vulgâr ' afil"mar-se que, . 

fázendo ~rit1~as a_, certos erros · do fascismo, faze- . · 
mos obra de. PfO~ag'anda anU~italiana. : Sé assim fos
:se, o maior 1mm1go- _da Italia teria sido o Santo Pa
dr_e _Pio XI! ~Ué mandou publicar no mundo in-
teiro, ·_a E_nc1chca "Nc:m a~lam!> bisogno". · · · · 

b) Como·_ catolicos, · interessa-l')os o (que· se. pas
s~. ~o mundo inteiro, i!lclµsivé na Italia, e a apz:@_. 
c1açao _dos f~t~s ocorridos_ em outros ·países ~- um 
dever· JQmahstico çle .'tiue· inumeros jornais fàscis-
ta11; usám., 1; e. 'abus:aní. ·. . . . . .. . . :-

. , : e~ . t{m a~tof de çàrtà: àiiÓJ'.lirna não merece· ser' 
. ªt~~d,do .nem-.01.1vid~ ,por ;,nós. Não ·nos inte,ress~m 

· cr1t1c11s: audaciosas -feil9S' .àtravé:,., do pal'avento ,.:co,-
varde do-''ari~ljlimatti''.· ,_ : :;':•.· · :·· ··, 

PS PONTOS Nos· n ... 
. . 

.. O LEÇUONARIO,t'in.ibrou' sempre em· não ideu-· 
tifi~ar ·a Alemanha :com o Partido politi~o que a. in
í~bcitava. Esta.,ª. razão do s~guinte topicó dos "Set'e . 
d1~ em r~vista de. 28 de agosto r!é 1938: · -· 
... "O' C_hancêler Hitler convidou. diversos ·ernbal
:xadores.pàra assistirem ao Congresso do Pattido Na
·zista, a realizar-se em Nuremberg. ·:. . 

. Entre os embálxadores que· aceifaram o , co11- · 
vitc, cawiou eatr~'lheza que cstiv~e 9 cmbaixador 

A CONFERENCIA DE LIMA 

Ein- :~ota . intÍtift~ila ''Definindo. àtitti,4às"; àss!m 
.. nos expi:essavamos a · 19 fde janeiro de; 1939, ª'. t·es- · 
. peito ,çle ).un discurse,· PJ;é>ferido pelo en.tão · Ministro 
. Oswalq~ Aranha; eín Wàshingtóll,, ertqüaçlrandçi a Pº:-
sição do -Brasil em face; das correntes· que· domina-

.-:·vam .º' :mund'i>; · ·· ·· · · · . . ·. · · . 
·; -,~o ·c:onceito .do Ministro.Oswaldo Aranha, cuj_a 

enh;evista- á. SÍ.la-,chegada; aos _Estados Unidos"pra--. 
ticam~nté' se choca "em muitos t,óritós com suá ora.: 

. ção, ao· contrar51 do q~e díss_é. :na! éntrevis.ta{:é. ·ur-· 
gente o_ combate:aos_per.1gos,que. no~ ameas~; .Para_ 

.. •uma ação cónii;ínta i,mpôl?.::se ·que o goyerno de Was
. hingtôn . não '.riiaill fav9réç\ra:s frentes pé>pulares, tlc 
,estilo mexicano ·e chifenci, ·mas as i;:ómbatá, com::gr1m-
. de energia, pórÍdQ-as, ,q~e c_Ómo. ldentiéas;em ·. p~- ' 
-riêÚlosidade'-ao "nazisl)'lo~ e suas 'vatiarites; qúe cons
,titueni . Oi p,rob_lenià ÚlaXID10 do mo~~nto, · e ~OS' qU31,S 
tarlto :"entre· nós' como ·nos . '.Estados Unidos, se. tem.· 
~ratado,. na pi·atka, m'uitó benigname~tr> . 

.. ÃSCENDE Ao·' TRONO . PONTIFÍCIO 
. ·-... O~SANTO PAJ;)RE PIO XU 

A :2: de· abril de· 1939 assim ê;.plicava ·o. L7GIO
NARIO, -de modo· prcvio,. as ,raz!>es da heroica i-e- · 
sistericia. polo!1esa, qu~, se verificaria· ·~eses :ápós, e 
. do desbarato ~as tropas . francesas, como resultado, 
respectivamente, .. de preparação psicologica do. povo, 

. ·_e alisenciii· des_ta: · · , . . , , ... · · 
"No quadro geral da debilidade, democratica, 

·acovardada' ante o ·avanço· totalitario na· Eurôpa, à· 
Polonia levantou~sé ·para sustar a marcha do· Reich.· 

A preparação . ina,terial ·ui)e:se a ·éspiritual, e o 
país encará corajosamente a possibilidade_ dá guerra. 

. . Ao mesmo tempo, apôs a reaçã0: da opinião pu
'blica.1_1a, Inglaterra, e ·na: .França, ··chaf!1_berlain .fez 
um discurso, energico, mel$ :evasivo,· 'e ·Dáladier, e!J1 · 

. ·. !sua oração de, quartil-feira, '.afirmou que'· à. França 
.nadà .. cederá de seu territorio,,. '. 

o, disc~rso àe·. Dálaclie/ foi· categórico, e · -gà:. 
tantiu '-estar a França· ·preparada 'para t-0<1as as even~ . 
t'ualidades. · - , • .· · · · · /. , ·. · · · · · 

E' .possivel que assim . seja, 111aterialmente: 
Espiritua:lmerlte, não.. Pelo menos, não. por obra 

dó governo. . · ' ' · · · - , · . · 
. ·, Pór mais ·categorica e po,sitiva, que : tenha .. sidcr 
a oração de Daladier, falto.u~lhe o essencial: -· abria. 
· Tudo o , que dissé nadá _va]erá se a perspectiva 

. da guerra amedrontar 01>. franceses. O propi'io povo 
A 9 · de 'dézembro . de ·1938, · instalou-se · a Confe- · · obdga-..Jo-ia · a ,ceder. · · · 

· rencia Inter-Americana· de Solidariédade Coritinen- . · _Contra isso;: na; ,Polonia, apelà..:se ·pa~_ª \ a cora• 
tal,· em Lima, encerrando-se a 27. , . ; ll . ge~ ~o 'fº\'.º·. Ar, aclama~ões são entusiastas, hew 

A 25 de dezembro comentava o LEGIONA,RIO '. . fi1~i~;: · _Ja s~ _fala na ultima ~ota do sarig~e po..: 
em sua ,"Nota· Internacional_": . ' · · · · · · · . . O .. que. há, de semelhante, na oração de Dala-
. ",Se não chegou a 'fracassar a Conferencia. de diert Onde · uma pàlàvra sobre. ,~ heroicidade da 
Lima em seu pcinto .principal; ·à defesa- solidaria das· - ~rariça, · 9nde 1:1~ª' .palavra\ lembran_dô a;; grandes 
nações americànas, pois -afinal co'nvergiratn · os <:s,- figuras ·das epope1a11 francesas( ou um apeló, um es-
forços ém torno do. projeto. a11ient.ino, é indiscutível timuló á• coragem. do povo?. . 

··que .as pretensões .dos Estidos Unidos. ficaram ·re- Nesse· sentido nada tem o discurso,· e ê 'um 
duzidas a quase ,i.àda. _ · · · · . ·· · dos, pimt,os ·mais fracos,. capaz· de inut.ilizar todas as 

. O pioi' não é .o resultado :em si, mas-sim :o pre- ·suas' afirma_ções". , , · ._ . · ·· . · 
~ominio na politica .externa da -Al'gentina, 'que:·. a .. 
principio parecia modificada, do mesmo antjgo -pôn.,. A· INVASÃO -DA. · AÍ.BANIA. · -~' .. 
to de. vista que tem .sido .o' pomó !le discordia das· 

,reuniões pan-amerkanas, :é <1Úe· rev"elàm _da parte · . Na'·sexta-Íiâira'.da P~ixão do :,ano de 1939~:Mus .. 
·dela wn. visível. desejo de cónservar.,uma·.··porta . ·._ :' soUni •realizou 'O, que· foi-entao classificado "pelo .:.LE; 
aberta· para as negociações e entei'\dimentó's.;m.i,ís·_ó', ·qrorA?IO,. como' ú;t-'.1 · profanação horrenda: ~- ó 
estreitos· . com as . ,naçõés ·que. · éonstjtuem · 0 ·maior· · . mtinp.o assl!itiu, estarrncido, .á invasão da AÍbania 
perigo atualmente pàrâ as Republicas irmãs sul- .pelas tropas lascístas. · · · ' . • 
americanas. ·. · · , · , ' · · · · · · .Como elipli~~la'/ Por que violentava.-o "Duce'',' 

Por influencia talvez· da corrente ' 'imigratoria· · f · 
, multo grande,·_ a Argeniína é· um :ponto suspeito . na . por . essa . orma, 0 . sentunento religioso .do proprio 

povo itaUano? , A essa pergunta assim respondia o \ .· 
America, como base de infiltração · nazüicante no, LEGIONARIO a 9 ·de abril , de 1939: . . · 
continente. · · / "E' :qúe, ·depois de afrontar. o f'apá, plantando' 

E contra esse· perigo· todas as-, precauções são a· cru_z gamada em. Roma, · Hitlei •Imaginou .ma~ e.sse 
:•-•01:1c. as". · · · · · · · · · .- insul.to a Deús, no seu odlo satanico. . · · . . · · 

E _em nosso numere,,• d~ 22 de janeiro"'-:"áe ,-1939: · . ·E encontro:u erri Mussolini, a' obedién~la q_ue és-
"Os Esta·dos. Unidoi; continuam a ~e pí·epài;ar -: pf.lrav,a. O "Duce"; depoL• dás conquistas · di! ,AI.~". 

- àllyainente para· estar ~n: c.oneliçõ~s de·· sé>c.onsti:. .. ·· manha, '.·col!l dm.1inuição . da ltalit;. ·sentiu.· o eles• 

· T~cfa . essa . sÚif de> c;·i111es e . fraquezas{ <:~!min'.1 
na invasiio da Polonia á f.b de setembro éiê ·1939 . 

. ·._. · E :o -LE,GlONARIO co-ihenta .em. sua '"Nota 1~:. 
ternacion.a,\", de. 3 de:· setémbro: . / · . · ·:. · · 

.. . •. ~·i,;m .,yão Se· es,perou,. que' as tlcgociações entaJ 
b~la_das: entr~ a. fnglatci-ra e o Re~ch, a medfa~o · 
do~ ·pa1se1; . neutros, a relutancia .da ,• ltaliii, .. conse-
guJSsfm evitar a· guerra: · · · · · · · · · . 

Insuflado pelç àpoio de ,"!vioscou, com'' a aa8Í• . 
natura do. pacto, teuto._tu1Jsó, ê SÚà," ratifícàção' quin• 
ta-iefra; ·01. "íi.ithrer''. lánçoü~se á . aventura,:. : •. ' :· 

•Apes~r . d:;is noticias .. cto· inicio gás,, hostilidades 
ª. Fran,a_ e. a_ Ingláterrá cónfü-mâraín \is· 'gà'rántia; 
dadas a. Polorila/ . ' · · ' ·.. · · ,·. · 

. . . Por outro' lado, I'iitler:·disperisôu ~- apoió,:milital' 
d.a .. Italía, · · ' · ·. · · . . ·· . , · ·. '. ·· · · •. 

_o REtALHAM~NJ;O' riAPQ~àNIA · 
E continuamos n~ mesm~ ~iota: . . . " - . . . , . ': . : 

~ . Tudo leva a· cre_r· que .. ·a..guerra fói .. ~·esolvida 
,r,~o. por um . simples paçto . de . não-iigressão, mas 
pür Ulll acordo secreto -(m,tre- à, Ru~ia e· ó'-.Reich 

· do qual de,va resultar- prôvavelmenté" o ·.retalh~ent~ 
da Polonia. . . · · · · '· . · · 
. Ass~, · parcceln definir-se as· POl!ições c'omo:sem• 

. pre ~e · apresentaram · aos "que souberam , Yet: · ..; a 
estreita proximidade , idéólogica · entre o <11azismo _- e 

~ º . .comunismo,' traduzida. em uma. alianç9, milita/·po-
s1tlva, c~tra a civilizaçã~ 7 _à .. pai:.' .... _ · ·. ..• . 

1 
. 

: .. E · a gueri·a; que se m1c1a,; com ,todo ,ó seu f'Íe• 
· diondo c91·tejo _de · morte, do mise1·la· · e: de' sofri• . 
. . ~· . . - . . . . ' 

\. 

\ 
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mentos, para tentar impor á Europa um senhor que 
é a antitese da civilização catolica, e o produto de 
'1ffiª serie secular de erros, concretizando o erro 
contra a Verdade". 

A INVASÃO DA BELGICA, HOLANDA 
E LUXEMBURGO CONDENAD.\ PELO 

SANTO PADRE PIO XII 

tEGIONARIO 

ra ao "Legiona.rio" um novo recrudescimento do "slo• 
gan" da "luta contra. o comunismo" com que Hitler 
procun,va sempre fortalecer sua frente interna e exter
na. Eis o que dizíamos a 29 de dezembro de 1940, me
ses antes do ataque nazista á. Russia: 

Oriente, afetando diretamente Singapura e as Indias 
Holandesas - estas capazes de fornecer todo o pe
troleo de que o Japão necessita em caso de guerra. 

Com estes fato as vantagens obtidas pelo eixo 
durante a semana foram enormes. 

1' FRANÇA E A INGLATERRA DECLA~ 
RAM GUERRA A ALEMANHA 

Nessa mesma. ocasião Hitler invade a Belgica, a. Ho
landa e o Luxemburgo, com a brutalidade e o desres
peito pelas populações que lhe eram proprios. 

"O "Legiona.rio" ja teve ocasião de dizer insisten
temente, em mais de um de seus numeros, que a hos
tilidade ficticia do nazismo contra o comunismo, amai
nada oficialmente ("oficialmente", sim, e só "Oficial
mente", pois que no terreno concreto nunca houve luta 
e nada havia a amainar) por interesses politicos de mo
mento, poderia, de um instante para outro, readquirir 
novo vigo1·, sendo multo' do feitio do ditador nazista da:
um golpe rijo no comunismo, apresentando-se assim á 
humanidade como um novo Constantino, e, prestigia
do pelos louros desta vito'tia "cristã", empreender mais 
resolutamente do que nunca a guerra ao Catolicismo." 

Desnecessario é ressaltar a atitude de Vichy, dis• 
posta a todas as resistencias contra· os aliados da Fran• 
ça, e todas as concessões aos países do eixo." 

.. 

Nesse mesmo dia 3 de setembro, a França e a 
Inglaterra anunciam o estado de guerra com a Ale
manha. 

E dizíamos a 10 de setembro: 
"A Russia sovietica, 1 após trair as democracias, 

âeu mostras evidentes de um -acordo muito intimo 
com o Reich, para afinal declarar-se neutra. Qual 
o seu objetivo? Julgam alguns observadores que 
Stalin estava certo de que, com sua defecção, a 
França e a Inglaterra não ousariam declarar a guer-
ra. E se estava disposto á traição, pelo preço de 
parte da Polonia, não se abalança á guerra. Ou
tros, mais certos da aliança teuto-russa, julgam que 
Hitler reserva o apoio russo, como o italiano, p,· 
o momento de fazer pressão pela paz deshonrosa 
França é á Inglaterra". 

A RUSSIA INVADE A POLONIA 

Após esperar que as forças polonesas estivessem vio
lentamente empenhadas na luta contra o invasor ale-
111ão, os soviets atiraram-se, a 17 de setembro, com toda 
rnpldez pelo sul da Polonia, interceptando aos nazistas 
a fronteira rumena e o ca·•ünho da Ucrania, certos de 
<1ue, empenhado o Reich na guerra ocidental, teria que 
concordar com os limites impostos de fato ao seu 
avanço. 

SANTO PADRE E "A POLONIA QUE 
NÃO QUER MORRER" 

·' Santo Padre Pio XII dirige comovedoras pala
'C'ms aos catolicos poloneses em sua desgraça, das quais 
em subtítulo o ·• Legionarlo" frisou as seguintes: 

"Não vos pedimos que enxugueis as vossas· lagri• 
mas. Jesus Cristo, que chorou pela morte de Laza.ro, 
vos ret1ibuirà algum dia estas lagrimas que derramais 
t,or vossos mortos e pela Polonia, que não quer morrer." 

A 27 de setembro, atacada pela· frente pelas hordas 
nazistas, e apm1halada pelas costas pelos sicarlos de 
Stalin, a Polonia martir rende-se Incondicionalmente. 

Em dezembro de 1939 frisa o "Lei.ionario" "a repul
sa que o ataque russo á Finlandia despertou, por sua 
brutalidade e covardia, dada a diferença de potencial 
i"as duas nações". 

O ENIGMA DA LINHA MAGINOT 

.ll. 31 de dezembro de 1939 dedicava o "Legionario" 
uma longa analise ao fato estranho da guerra na fren
te ocidental. Pareceria que os aliaàos. Inglaterra e 
França, não queriam atacar os nazistas, esperando pelo 
contrario, que a iniciativa , do ataque coubesse á Ale
mamia. . . depois de haver liquidado a frente orien
tal, na. Polonia. . . Caso estranho de dois paises que de
claram guerra a um agressor, e se põem na defen
filVa ••• 

A REAÇÃO INGLtSA 

Cansados do espírito de Munique, resolvem os In
gleses aposentar o guarda-chuva do sr. Chamherlain. 
Hitler sente a ferroada, como se pode ver no seguinte 
topico do "Legionario", de 3· de março de 19.40: 

"Outro estranho fato é o ultimo discurso de Hi
tler: - aí acidentalmente aparece o nome de Cham
berlain. A Daladier e aos politicos franceses não ha unia 
referencia slquer. Mas Churchill, Ouff Cooper, Eden e 
"oobre todos eles, flutuando, o espirita do judeu Hore 

" Ilell~ha". são objeto dos ataques do fuehrer. Chega a 
dizer que é feliz com o odi6 de Churchill, e se julga
ria um canalha si eles o elogiassem. 

Tudo porque esses homens, dos quais apenas um 
ocupa posição de i:!estaque, mais corajosos ou mais ho• 
nestas que O]:Jtros, denunctara,m claramente seus crimes 
e levantaram a opinião_ publica Inglesa antes que fosse 
muito tarde para. salvar o pais do abismo a que· o con
duziam." 

A 9 de abril os nazistas invadem a Dinamarca s 
a Noruega. 

. A 10 de maio cai o gabinete Chamberlain e Chur-
clúll torna-se Plimeiro Ministro. 

Rosenberg, o filosofo do nazismo, pro
nuncia uma de suas conferencias racistas 

Mostramos, em nosso numero de 19 de maio, como 
o Santo Padre Pio XII condenou essas agressões nazis
tas, por meio de telegramas enviados aos respectivos 
~oberanos. 

Sua. Magestade, o Rei Leopoldo III, da Belgica, te
legrafara ao Santo Padre, pedindo apoio moral "para 
a causa por que nos batemos com invencivel decisão". 

A este pedido de apoio, Sua Santidade respondeu 
nos seguintes termos: 

"No momento em que, pela segunda vez e contra 
sua vontade e seu direito, o povo belga vê seu territo
rlo exposto á. crueldade da guerra, envfamos a vossa 
magestade e a. toda a nação amada a segurança e pa
terna.! afeição, rogando a Deus Todo Poderoso que esta 
dura prova termine pelo pleno restabelecimento da li
berdade e tndependencia da. Belgica. A vossa. ma ges
ta de e ao seu povo concedemos de todo coração a nossa. 
benção apostolica. " 

O Santo Padre ta.mbem•se dirigiu a Sua Magesta
de, a Rainha Guilhermina com ru, seguintes expressões: 

"Recebi com viva emoção a. noticia de que os es
forços de V. M. para. a manutenção da paz não con
seguiram preservar esse nobre pais e que, contraria
mente á sua vontade e ao direito, foi a Holanda trans
formada em teatro de guerra. Suplico a Deus - ar
bitro supremo dos destinos das náções - que abrevie 
pelo Seu todo poderoso socorro o restabelecimento da 
justiça e da liberdade." 

E a Sua Alteza a Princesa Carlota de Luxem
burgo: 

"No momento dolorooo em que o povo de Luxem
. burgo, apesar de seus anseios de paz, se encontra en
volvido na guerra, sentimo-nos ainda mais proximos 
de seu coração e imploramos á nossa padroeira celeste 
o auxilio' e proteção necessarios, para que esse povo 
possa viver em liberdade e sã lndependencia. Concede
mos a V. A. Real e aos seus fieis subdltos nossa benção 
apostolica." 

Como se pode ver, a. condenação não podia ser mais 
explicita, mostrando claramente como Hitler feria os 
princípios do direito e da justiça ao massacrar esses. pai
~es sem nem siquer aviso previa. 

QUISLINGS NA EUROPA E NAS 
AMERICAS 

Nesse mesmo num'ero, referindo-nos á neutralida• 
de americana. dizíamos: 

"E' uma só a traição verificada na Noruega, como 
a. dos nazistas holandesei; e belgas, a ponto da Ingla• 
terra, alarmada, resolver reunir os alemães e austría
cos em campos de concentração. 

Essa mesma quinta. coluna existe larga e profunda
mente espalhada por todas as Americas, e ao sentir o 
terreno falso em que pisam, é que os norte-americanos 
estão se decidindo, afinal, a ab1·ir os olhos, e ver o·abis
mo pa.ra onde caminhavam com a vista vendada por 
uma. sutil propaganda e um pragmatismo estupido." 

DUNQUERQUE E A INV ASÃQ 
DA FRANÇA 

.-1pós a Invasão dos Paises Baixos, começa a de1To
_ .. da da. França. E antes mesmo da retirada de Dun
querque, o "Legionarlo" Jã fazla referencia a traição 
de que estava sendo vitima a França da parte de seus 
proprlos filhos. Eis o comentaria que publicavamos a 
26 de maio: 

"No fracasso da resistencla á invasão, os generais 
e seus estados maiores presos, as pontes não destrui
das, os forte tomados em Íuta e outro contratempos 
Idênticos que se verificaram na Holanda, na Beligica e 
na. França foram tão numerosos, que só os ingenuos 
creem numa. casualidade. 

E' uma quinta ou sexta coluna. que age em todos 
os pontos, não com paraquedistas e turistas armados, 
mas pela traição, pela morte oportuna dos oficiais en

. carregados de determinadas missões. e outros golpes.'' 

PET AIN E A CAPITULACÃO 
DA FRANÇA 

Naquela hora grave da. invasão da França, o "Le• 
gionario", enfrentando resol11tamente os. amigos da po~ 

· litica dos panos quentes, verberou. o procedimento de 
Pe~ain, ao fazer a "capitulação incondicional do bravo 
pais de Santa Joana d'Arc". Dele dlssentimos desde o 
primeiro momento, quando muitos ainda diziam pate• 
tlcamente: "Que lhe restava fazer?" Els como nos ex
temavamog sobre o assunto a 23 de junho de 1940: 

"Devemos dizer francamente que não apreciamos 
11, conduta do Marechal Petaln". 

Eramos pela resistencla francesa: 
"Peta.ln não previu Isto? Não sabia Petain que en

quanto a F,ança conservasse apenas uma.s nesgas de 
terra Junto ao litoral ingles, estaria prestando á causa 
comum um lnestimavel apoio?" 

E não esta vamos sozÜ1hos nesta apreciação: 
"Desta vez pel~ menos, ninguem nos chame · de 1m~ 

migas da França. Não esta.mos contra ela. A mesma 
~erie de reflexões é feita pela fina flor dos franceses, 
e especialmente pelo bravo general de Gaule, que, de 
Londres, irradiou para· o mundo seu heroico brado de 
descontentamento com o Governo Petain." 

E naquele momento de pre.domlnio nazista, confia
va.mos na. reação dos franceses, contra c derrotismo dos 
que confundiam o bravo povo gau!es com os traido
res que o governavam: 

"Vencida a França pela defecção de seu governo, 
ria. luta material, só nos resta esperar ardentemente 
que ela tenha fé bru,tante para suportar o combate es
piritual, e vence-lo, porque, entã<!, apesar de todo~ os 
tacões nazistas que, procuram espeslnhit•la, ela ressur
girá, mais cedo ou mais tarde, com toda a gloria, dos · 
sofrimentos e martlrlos a que foi sujeita." ("Legiona-
rio" de 30 de junho de 1940) • · 

i'LEGIONARIO" São João Nepomuceno, Santo a I vel que o arrastou a praticar mui
quem Deus glorificou até os nossos . tos crimes, não só desgostou pro• 
dias, nasceu na Bohemía, numa pe• · fq.ndamente sua esposa, mas torna• 

O Conde von Preysing, Bispo de Berlim, 
foi dos inimigos mais irreductiveis do Chan
celer Hitler, contra o qual fez mais de um 

discurso na · respectiva Catedral. 

A NAZIFICAÇÃO DOS BALCANS E A 
"u'ffERNAC10NAL · DAS PSEUDO-. 

DIREITAS" 

Hungria, Rumania e Checoslovaquia passam para 
· orbita do eixo. A Italia inicia o envio de tropas á AI

bania afim de atacar a Grecía. E comenta o "Legiona-
1·io" nos "Sete dias" de 20 de outubro d• 1940: 

"o "Legionario" tem insistido 1·eiteradas vezes so
bre a existencia de uma Internacional dos pseudo-dirni
tas, tão viva, tão eficaz e tão rigidamente coordenada, 
em todos os Continentes; quanto a · III Internacional, 
hoje quasi defunta. 

Seyss-Inquart, Degrelle, Serrano Suner, Quisling, 
Mussert, são outras tantas provas vivas desta verdade. 

Está no rol destes tristes personagens o chefe pseu
do-direitista rumem,, sr. Horia Sima, que, a despeito 
de furibundamenLe .nacionalista, foi esperar na 1ron~ 
'teira de sua 'patria, para lhes prestar homenagem, os 
militares "tecnlcos" nazistas, sobre cujos reais obje
tivos o sr. Horia Sima é o primeiro a não ter a me
nor ilusão." 

Schuschnigg, o martir da Austria católica 

A REELEIÇAO DE ROOSEVELT 
Em seu numero de 10 de novembro de 1940, mO:J• 

tra o "Legionario" a reeleição de Roosevelt como "um 
fracasso nos Estados Unidos das esperanças da diplo
macia nazista", .simpatica á política isolacionista. dos 
republicanos, pois já a esta altura era clara a conduta 
de Roosevelt de "apoio ao regime democratico ingles, 
contra as ditaduras totalitarias que o combatem". 

"CRUZADA" NAZISTA CONTRA 
O COMUNISMO 

Apesar do pacto nazi-sovietico, que facilitou a 1?:• 
tier a invasão da Polonia e da França, nunca repugnii.-

16 DE MAIO 

AUXILIO NORTE-AMERICANO 
AOS ALIADOS 

Sempre favoravel ã. resistencia aliada cóntm a 
eJxo, aplaudiu o .'' Legiona.rio" a aprovação final da lei 
de auxilio ás democracias, pelo Congresso Norte-Ame
ricano, contra a opinião de que iSto equivaleria a. lan
çar o Continente Americano no conflito. 

E dizíamos a 16 de março de 1941: 
"Esta aprovação, apesar da oposição da corrente 

illOlOcionista, por larga maioria, significa uma visão do 
futuro, e das consequencias do atual conflito." 

Não viamas perigo imediato de um ataque totali• 
tario á America, "mas com o correr do ,tempo, dizía
mos, esse conflito surgirá. fatalmente entre a Europa 
dominada. pelo .totalitarismo e a democracia americana; 
si esta quiser manter a sua. neutralidade e os seuq 
ideais." 

E concluiamos: 
"Por todos esses motivos pode-se estar seguro da 

que, salvo uma provocação ou um ataque direto, os Es
tados Unidos por sua livre vontade não entrarão em 
guerra, não tendo pois a menor procedencia a cam
panha isolacionista quanido insinua ·ser essa a intenção 
do governo de Washington". 

O PAPA NÃO t NEUTRO 

Contra o conceito de neutralidade a todo' custo, 
com sacriflcio dos principias de justiça e do direito. 
transcrevia. o "Legionario" de 23 de março, o seguinte 
telegrama da Cidade do Vaticano: 

"O Papa não é.neutro - declara editorial do "Os
servatore Romano" - O Santo Padre não pode deixar 
de tomar partido. E' tambem na Juta que desempe
nha. as funções de guardião do -patrimonio da revela
ção e da redenção, do qual todos nós fazemos parte e 
que lhe foi confiado. Quando mais _forem entrelaçadas 
a justiça, a caridade, a fraternidade e o valor da vida 
adquirida. ou criada, tanto mais estarão comprometidas 
a. luz e a orientação das consciencias e, em definitivo, 
a existencia ou não - exlstencia da propria con~cien
cia humana, e o Papa estará na luta. Ele combate com 
coragem pelo bem, pelo justo e pela verdade, quanto 
mais evldentt'lll forem as infrações cometidas. Eis a 
:icntença que ele profre como uma condenação." 

O BOMBARDEIO DE LONDRES 

Não podia passar sem um protesto o bombardeio da. 
população civil inglesa e, entre outras notas, assim nos 
referis.mos a el!Sa selvageria a 25 de maio de 1941: 

"Na sua sanha destruidora contra a população · 
civil de Londres, na esperança de abater a indomita 
coragem com que o povo inglês obriga o seu governo 
a sustentar a luta contra a ameaça totalitaria, os 
aviões nazistas prosseguem o bombardeio sistematico 
dos bairros residenciais londrinos, sem nenhum obje
tivo mil!tar." 

A AGRESSÃO NAZISTA A RUSSIA 

Mais de uma vez previmos a. agressão nazista à 
Russia, a despeito da intima colaboração de Hitler e 
Stalin após o pacto Ribbentrop-Molotoff. 

Eis como nos referiamos ao assunto na vespera da 
"inesperada." v1olação nazista da. fronteira sovietica: -

"Sem embargo dq que· esta f9lha já afirmou quan, 
to à. plausibilidade de um breve entrechoque nazi-co

. munista, é interessante ~1ostrar q~e as relações -,entre 
-aqueles dois regimes totalitarios continuam perfeita
mente cordiais." 

Por essa ocasião, Hess fracassava na sua tentativa 
de minar a reslstencia. britanlca, caindo seu :i,vião no 
realejo da "luta contra o comunismo". E o Legionario 
a 29 de junho dedicava um extenso editorial "à 
margem do "conflito" teuto-russo", frizando a neces
sidade de exterminar da face da. terra tanto o totali
tarismo pardo quanto o vermelho. E· em nosso nume
ro de 6 de julho de 1941, mais uma vez fazíamos um 
exaustivo confronto das "relações entre o na.zismo e 
o comunismo." 

"V" DA VITORIA E GUA .,OA-CHUVA 
PARTIDO 

· Sempre coerente em sua firme determinação de 
combater o totalitarismo, assim se expressava o Le
gtonario, a. 27 de julho, contra os que procuravam en
travar a resistencia br!tanica à blitz aerea, terrestre 
e maritima do Reich: --

"E enquanto na Inglaterra o "partido do guar• 
da-chuva" não for destruido, não ha erros ou lacunas 
que não se possam temer. A letra "V" se está tornan
do o simbolo da vitoria Inglesa. Mas quão mais ex
pressivo seria. se esse símbolo fosse um guarda-chuva 
partido ! " · 

VICHY E A INDO-CHINA FRANCESA 

· Petaln, com seu governo de Vichy, cruzou os bra• 
ços diante da. ocupação da Indo-China pelos nipo
nlcos, ele que se opoz tão "e11ergicamente" à ocupa
;ão de Dakar por De Gaulle. 

. E dizíamos a 27 de julho de 1941: -

" A ocupação desse país (a Indo-China) pelos nl• 
ponlcos, anunciada para esta semana, constituirá. um 
golpe terrlvel para a segurança dos aliados no Extremo 

Nossas previsões seriam confirmadas ap'ós P.eat"l• 
Harhour com a q~eda de Singapura e a ~-0nquista das 
·ndias Holandesas pelos niponicos. 

O ATAQUE NIPONICO A 
'PEARL-HARBOUR 

Com o ataque traiçoeiro às bases americanas tsJ 
inglesas, realizado pelos niponiccs a 7 de dezemb-ro de 
1941, a guerra tornou-se mundial. Dizia o Legionario 
de 14 de dezembro de 1941: -

"Toda a America acompanha os Estados Unidos, 
enquanto as demais nações do eixo apoiam os japo• 
neses, e as declarações de guerra sucedem-se rapida• 
mente." 

E· a 1.o de janeiro de 1942: 
"Recomendamos o exame atento de nossos lel• 

tores o resultado oficial do lnquerito do governo nor
te-americano sobre o ataque a Pearl-Harbour. Mais 
do de qualquer coment.ario. ns conclusões deste inque
rito põem a nu todo o "mistcrio de iniquidade" que o 
Legionarío sempre apontou na quinta-coluna. Com 
efeito, como negar que tenha lla vida traição e. por ou
tro lado, qual o dinheiro suficiente para indenizar os 
traidores por todos os prejuízos que necessariamentP. 
lhes advirão da traição?" 

O BRASIL ROMPE RELAÇõES 
COM O EIXO 

A 28 de janeiro de 1942, o Brasil rompe relações 
com o Eixo, s,-·ndo esse rompimento anunciado pelo 
Ministro daà Relações Exteriores do Brasil ila Sessão 
Plenaria de cncer ramcnto da Conferencia Inter
Americana dos Chanceleres. 

Vem a serie de ·fatos que todos conhecem e que 
culminaram com a entrada do Brasil na guerra. E es
crevíamos, então, contra os que criticavam a nossa. 
atitude perante o perigo totalitario: -

"Hoje, que bate ás nossas portas este perigo, amea
çando superar em gravidade todos os problemas re
ligiosos do País. pelo risco iminentíssimo em que põe 
a Fé, é o caso de perguntarmos a muitos miopes, que 
nos chamavam visionarios simplesmente, porque viamas 
mais longe do que eles. se não tinhamas rnzão.'' 

O BRASIL DECLARA GUERRA Ã 
1T ALIA E À ALEMANHA 

A 22 de agosto de 1942, o Brasil declarn guer.ra à 
Italia e à Alemanha. Abstemo-nos de recordar os acon
tecimentos que se desenrolaram de então para cá, pois 
se acham · na memoria de todos. 

Cumpre-nos apenas ressaltar como nessa campa
nha contra o perigo nazista. nunca deixamos de ver• 
berar, com todas as nossas energias, o perigo, do co• 
munismo; E são de 23 de agosto de 1942, portanto do 
dia seguinte á declaração de guerra do Brasil Íts po• 
tencias do eixo. este nosso topico dos "Sete Dias": -

"Nós que combatemos com todas as veras da alma 
. o nazismo, devemos combater tambem, energicamente, 
intransigentemente, inflexivelmente, violentamente o 
comunismo. 

Enrte o comunismo e o nazismo não se trata, para 
nós catolicos, de escolher." 

OS TORPEDEADORES DA VITORIA 

E, neste mesmo sentido. dedicamos, de então parit 
cá. mais de um estudo de certas tendencías. registradas 
no seio dos países aliados, de torcer a vitoria a favor 
do comunismo ou do socialismo, o que corresponderia 
a um verdadeiro torpedeamento de todo o esforço fei
to para assegurar o exito das armas que combatiam o 
nazismo e o fascismo, que, no fundo, conforme tese 
classica do Legionario, não passam de mero disfarce 
desse mesmo comünismo ou socialismo. 

Aqui estamos, portanto, a postos, para, uma vez 
liquidade o monstro totalitario da direita, terçar armas 
para o exterminio da hidra totalitarla da esquerda .. 

Para tanto confiamos no auxilio do Redentor do 
Mundo e de Sua Mãe Purlssima, Aquela que, sozinha, 
esmagou a · cabeça da serpente infernal. 

Von Papen assinando a Concordata com a 
Santa Sé, representada pelo então Secretario 

de Estado, Cardeal Pacelli. 

SEMANARIO CATOLICO · CO)I 
APROVAÇÃO ECLESIASTIC\ 

Bednçllo e A<lmlnfstra~l1o 
nua do Sen1fnario, 1»0 

Telefone 4-0031. 
Çab:a Postal 14,-A 

'iillo Paulo 
SÃO JOÃO NEPOMUCENO 

te, a lingua foi encontrada fresca 
como de pessoa falecida no mesmo 
instante. Seis anos depois foi esta 
reliquia sujeita a um ex:ime peran
te uma comissão autorizada pela 
Santa Sé. Deu-se então o fato que 
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quena cidade chamada Nepomuc, ra-se pedra de escandalo para todos 
perto de Praga. Seus pais, cidadãos que o conheciam. Joana, na impos
honestos, que po1· muitos anos fica- sibi!idade de regenerar seu imperial 
ram privados da benção de filhos, marido, pelas orações, penitencias e 
recorreram á oração, fazendo um obras de caridade procurou n1erecer 
voto a Nossa Senhora. Deus ouviu 

I 
a conversão do mesmo, Na recepção 

suas preces e deu-lhes um filho, a dos santos saci-amentos achou ela 
quem deram o nome de João, isto é, força para levar com paciencia a metera, 0 lei nmn requinte de cruel
dom de Deus. Quando o menino ti- tão pezada cruz. dade tinha ordenado que o pobre 
nha a idade suficiente, foi admitido Wencesláo de máos olhos obser- oficial fosse assado vivo sobre a 
como coroinha no convento dos Cis- vava a piedade de sua esposa e ven- braza. 
tercienses. Servir no altar como do·a com frequencia procurar o sa-- Ninguern havia que se achasse com 

sinunções do monarca, o qual ás pro
messas mais lisongeiras fez seguir 
horríveis ameaças. De fato, João Ne
pomuceno .foi novamente metido no 
carcere e por ordem superior esti
cado sobre o eculeo. Não satisfei
to com esta brutalidade, o rei no 
seu satanico furor ordenou que o 
corpo do Martir fosse torturado com 
tochas ardentes. A todas estas ce
nas Wencesláo esteve presente, sa• 
turando seu odio no aspeto dos so
frimentos .da pobre vitima que, ele
vando os· olhos ao céu, no meio das 
suas dores cruciantes, invocava os 
.nomes de Jesus e Maria. Terminado 
este martírio, João Nepomuceno foi 
posto em liberdade. 

a lingua, até então em estado nor- Segundo telegrama de Londres, mui• 
mal, entumec_eu repentinamente e a tos dos Padres e irmãs de caridade que 
côr escura que antes apresent·ava se ·se encontravam no ' leJ)rosario ao· eul 
transformou em um vermelho bem da ~idade de Mandalay foram liberta. 
vivo. A lingua de S. João Nepomu· dos pelas patrulhas avançadas brita
ceno ó conservada até hoje IJO mes- nicas e levados para lugar seguro por 
mo estado de frescura. trás das nossas linhas - escreve de 

S. João Nel)omuceno costuma ser Manda.lay o correspondente do "Ti .. 
invocado por pessoas que vêm em n1es~' "Quando ·os japoheses ocupa. 
perigo sua boa reputação1 ou que se ram a Birmania, quase todos. os mie: ... · 
acham en1baraçadas para fazer uma sionarios catolicos que se · @ncontravam 
boa confissão. na Birmania Setentrional e Central fo-
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Anuncios: 

d ·t · coragem de conti·adizcr a Wencesláo, acolito foi seu maior prazer. Nos cram_ento a _pen) enc1a, começou .ª 
seus estudos revelou tanto talento nutrir as mais disparatadas suspe1- porque todos temiam a vingança do 
que alcaneou o grao de doutor em tas. E' di_ficil um depravado acredi- tirano. O pobre condenado achou po

• t d d Ih t rem, um advogado na pessoa do teologia e direito canonico. Depois ta1; na v!r u e ? seu se.me an e. 
de sua ordenação sacerdotal, afas- Mao mando, facilment_e_ Julga mal santo Sacerdote, o qual muito se 

t empenhou para alcançar a revoga· 
tou-se por um mês da sociedade para da sua. esposa, por mais san a que ção de tão· ba1·bara sentença. Wen-

S. João Nepomuceno foi -canoniza- r:im internados em Mandalay. Entre 
do por Bento VIII, em 1729. ! e'es havia sacerdotes irlandeses perten-

centes à irmandade de Sta. Columba 

TRAMWAY DA GANTAREIRA 1 ~,ai;.º;;:e:~;~ós d~eB~a7~io; ~~~e~!:;:: 
S PAULO (A ) p , dotes -frnnce,es de Mandalay, a fre,ra_ 

· . . s~pre_ss - rosse· que diriga o Leprosario de São João, 

Peçam ta.bela sem eompromisso. 

Não publieautos eolal,oraçiio ,te 
pessoas el!Strnnhns ao no:!lso qun ... 
dro de redatores. 

se preparar devidamente á celebra• esta seJa. cesláo não só não atendeu ás ins
ção de sua primeira missa. O Bispo Desejoso de saber o motivo des- tancias do seu capelão, mas encole· 
confiou-1,'le a igreja !le Nossa Se· tas repetidas confissões e aguilhoa- . rizou-se de .tal modo pelo motivo de 
nhora ·na metropole. Poucos anos do pelas mais teniveis suspeitas, ele ter tido a ousadia de censurar 
depois foi cl5nvidado para fazer par- t1·atou de descobrir o que Joana con- seus atos, que deu ordem de O meter 
te do cabido e na qualidade de Co- fessava, Com este Intuito mandou no carcere, e de deixar O pl'Ísioneiro 
nego desempenhou tambem o cargo 

I 
chamar o confessor á sua presença. sem alimento durante um dia; No 

de pregador da Sé, cargo que ocu- Apoz muitos rodeios manifestou-lhe dia seguinte mandou-lhe O rei dizer A ninguem revelou o que lhe ti
pou até o fim de sua vida. o seu desejo, não 1•egateando os que si tivesse amor á vida, só a po- nha acontecido .. Logo quo seu esta-

Como pregador gozava de fama 
I 

maiores elogios e abrindo-lhe ra- deria salvar, atendendo ao pedido do o permitiu, trabalhou como an• 
extraordinaria e entre seus ouviu- diosas expectativas, pai-a o caso que que anteriormente lhe fora feito. A tes. Tendo-lhe, porem, Deus reve
tes achava-se frequentes vezes Wen- lhe relatasse o que se passára no resposta do nobre prisioneiro foi lado que sua fidelida<le ao sigilo sa
cesláo, rei da Boemia e Imperador segredo da Confissão. O santo sa- uma formal recusa. Wencesláo no· cramental lhe custaria a vida, na 

a D'eus e Maria para o martírio que 
o espemva. Pela tarde voltou para 
Praga. O rei, de sua janella o per
cebendo,· mandou chama-lo, e sem de· 
longas, disse-lhe: "Ouça, (aqui se 
serviu de uma palavra altamente Ín· 
sultuosa) tua morte é certa, si não 
te resolveres a contar a confissão da 
rainha. Por Deus, far-te-ei beber 
agua". O Santo com firmeza retru
cou: "Ant&S mil v~zes morrer." 
Wencesláo mandou fecha-lo num 
qua1·to contiguo. Alta noite foi le
vado á ponte que liga a cidade nova 
á velha e dai precipitado nas aguas· 
do Moldavia. O céo se incumbiu de 
revelar o c1·ime e trazer ál luz o que 
as trevas da noite quizeran1 escon
der. Apareceu uma . luz clarissima 
que, em forma de milhares de estre• 
las desceu ·sobre o corpo do martir, 
acompanhando-o rio abaixo. O povo, 
alarmado por este fenomeno, via a 
luz sem saber dar uma explicação 
satisfatoria do fenomeno. O pTOprio 
rei, sendo chamado pela rainha para 
apreciar a luz maravilhosa e de todo 
extraordinaria, viu-a e ficou toma
do de grande pavor. Com o romper 
do dia, viu-se o corpo do Santo dei
tado sobre ·a areia do leito do . rio, 
cujas aguas, para lhe àar Jogar, 
tinham-se dividido no nieio. Assim 
foi encontrado o corpo do Santo 
Martir, em cujos labios brincava um 
doce. sorriso, reflexo de paz e san· 
tidade, 

guem com 1ntens1f1caçao os trabalho~ , e irmãos e irmãs de caridade perten• 
de a1argamento 

0
da bitola d9 Tram- 1 centes a outras ordens _ ·europeus, 

w~y da C~ntareir~, esperaoclo~se que birm;:,ineses, kachlns e anglo-birmane• 
at

1
~ O Pr:021.11.no mes -de agodsto corra ses, que dirigiam escolas e orfanatos, 

a 1 a pnme1ra compos\ção e b/tola 
larga. 

SR, ARMANDO SALLES 
OE OLIVEIRA 

da Alemanha, com toda sua familia. cerdote, pasmo por ouvir proposta vamente tentou por )llOdo suasorio dominga antes da festa da Ascenção 
.Admirador que era do eloquente tão ímpia, quão sacrílega, pediu ao alcançar o seu intento. Fingindo de Nos·so Senhor, subiu ao pulpito 
p1·ega:dor, ofereceu-lhe a diocese de rei de não insistir no que a um Sa- arrependimento, convidou ao Sacer· e tomou por texto da homilia as 
Leitmeritz e outros benefieios ri- cerdote eatolico era impossível aten• dote para tomar parte num ban· palavras: "Mais um pouco e não me Os membros do Cabido levàram-no 
quissimos. João, po1·em, preferindo a der. Acrescentou, que p1·ef:r!ria mil quete no dia seguinte. Pediu ainda vereis". Sua pratica ve1·sou sobre para- a igreja. mais proxima e dias 
missão de pregador, não aceitou as vezes_ mor;er, a fazer a. mm1ma .re• enca1·ecidame11te, que não ' deixasse grandes tribulações novas e heresias dep, ·, efetuou-se a transladação so-
ofertas imperiais. velaçao do que em confissão ouvira. de comparecer, po1·que sua presença que viriam sobre a Boemia e sobre Ieníssima do mesmo para a Catedral. 

s. PAULO (Asapress) _ Continua A imperatriz Joana escolheu-o Ao ouvir esta resposta, Wencesláo, seria para ele o sinal de perdão e a penitencia que os fieis deviam fa- Imediatamente· começou a veneração 
irave O estado de saude do sr. Ar- ara seu-confessor e esmoler do paço encheu-se de rancor, mas c?nteve- do esquecimento. João fot Acabado zer para aplacar a ir:- de Deus. Ape- a. João Nep~muceno e e;1tupendos 
mando de Sales Oliveira, que ·se acha ~eal João com muita competencia sde no mome;to, ach~;.1do m~IS pru- o banquente, Wenc_esláo vol~ou ao !ou para seus tuv,~t1!· p~a que I r:l'1reJ confn;raMmt·ª fe n,a san• 
internado no Sanatorio Esperança. En· d s:mpenhou se destas altas funções ente aguar ar ocas1ao mais opor- assunto e com mais ernpen o que conservassem a e ca o 1ca. a ves• 1 a e o gran e ar ir • 
tretanto restam fundadas esperanras Oe car 0 . de ~onfessoi- da Imperatri; tuna para se vingai-. antes insistiu c~m o santo Sacer~o- pera da Ascen~ão_ ~e Nosso ~enhor Passados 300. anos foi aberto o 

• 1 · glh d _,_.r,·o Esta não tardou a se oferecer. te paza que fizesse as revela~oes fez uma 1omaria a imagem milagro• tumulo de S. Joao Nepomuceno. Pos· (ie que es·se politico paulista venha a t.rouxe- e a coroa o ma,., • 1 • · · · S h 1 
se restabelecer completamente 8 possa Wenc~:--'clo pelos seus costumes de• Por• uma falta aliás muito des~ulpa· que deseJav~ .ter. Jo_ao. N;pomu:e· j S'n de Nossa en ora de Bunz au e to que o corpo todo tivesse vago seu 
Yil~ar à~ ~11~3 ª~vii:J_aªes [l9.rm@1i prn,r.:1_cs, sell ge!)_i~ ~t~~l e g-ªª~t- vel, que o cosinheiro do palac10 gQ· no porem, !!!!º ccgcu as md1gnas m· cm prc~c~ ardentes ~QID~l!.<l~li·l!e tri~uto ~ obr~ destrulQora qa mQJ,:· 

O leprosario não foi poupado pelo. 
japoneses · que o bombardearam em v~ 

Oesfru.,das lmporta'ntes ca.J rias ocasiões, embora não existisse~ 
G tropas britanicas nas suas imediaçõe~ 

T k' Em uma dessas ocasiões, um padre ir. sas relill'iosas em O 10 landês foí morto quando estava celd 
& brando missaJ ficando feridos outrot 

e HongkonO' membros da colonia. Ao amaohecet 
& do dia 17. uma patrulha .de infantaria 

(N. C.) _ A Escola das Irmãs de do l'egimento de Worechester alcançou 
· o leprosaria e duas horas depois o bra-

São Mauro em Tokio foit de
1
•t r~idad, e vo bando ,;,Je catolicos encontrava-se em 

danificado o seminario eo og1co os . ,r 
J esuitas, durante os bombardeios ae- ~be~dade - concluo O correspon-
reos; segundo noticias recebidas no Va· 1 en e. · 
ticano. E,m Hongkong foi dostruido o N'ão é essa a primeira vez, nesta 
convento de São Paulo, pererendo .sn · ·:>.t1r>rrn. que as forças aliadas libertam 
pesSOBS, entre 85 quais \.':'lri~3 rpJigifJS::1' l n'l;..,~j~l'"'f'iOS CatOliC0$ 8ptÍ5iona~ Ir'~• 
;]!_i_9esas e uma mon~a fr.i,1.,sa, I9s m\'ôcs. · 



'8 -. :Pma: c1vmza.i;ão cristã cSÓ ,pode ser .admirada. pe-
111$ 1IJmas ,que, fQra ela :J;greJa.,. tendem _para. o ;Olltoliólsmo: . 
5 •pode· :ser .admirada 1' vivida pelas :almas. que, dentro· da 

, :I~a. vivem ~º- êat.oliclsmo. Ela, .é tnco~preenstTe1; é ch~a;. 
i-40 "tedto,· -é od10So ,até _>em. ,s1mr.supertotldade ISO'lar,. para 111S · 
i almaa ,que co.meçâln .a ii:blmdoµa'lr :a ~J~ <OU ',QUe, ,qo lado 
í de ,tqra. blai.femani".liQntra ela. A-ci!V~ ;cr.lstã só vi-
! véu í;,1eriamente; . 'enquanto fól · sincera. .e ;profundàmente 
i catollca A_:Europà. · · ; · ·. . .. 
! · . E a grande tmgefila ela civilização ociden'tal foi pre-_ 
; c!samente a rupt'1f1i com o ·'.Oa!tolicismQ -que, 110. seouló XVI, 

. ; ~atou ao gr_em.io da Igreja as . nações. protest,.rites. 

;_ · 9 ...;. Não é aqút 1> moÍn'ento 'de. fazer i. a.niiltie ·<10 pro-_ 
, testantlsmo; Ele: repre:;entoµ, ao pé da. letra, a realização 
; eia ..Rew?lução · ~eaa. :no_· terreno religioso, oeoni9 a Re- . 
.· \f!llllgio toi .o Pl'Otesta.nilsluo 9,1>licado _,ao ,ambitG cl1ill, Nas~ 
1 ddo 'do -or~o ,e ,da lasci'v!a; -0 ,protestanj;!slllll negou ora 
.expll(:~ m .radica.' tlldo .quanto slgnificlll!Se auto-.. 

; rldade, . orei~ ,ascese. Onde .Pôde, _pr,0cla.mou a .aboliçSiO 
· de .toda hlerarqula ec1es1a:stica, nivelando Intelràmente os 

·"· ·.o···s···.· º .. ···· . ' - . . ' . . 
. . . - . 

! Comprem exclusivamente . suas jóias · e seus presentes na · éolihecida · · 
, . J O A L ff A/R I A . . 

C·A s A ·cas.TRO 
RUÀ 15 -DE .NQVEMBRO · .N'. 26 
· ; ~(Esquina da Rua . Anchieta) 

: No dia 24 de :mai6'. do corrente, o 
SÍ11ni11ario · do Espirito .Santo em Santo 
Amaro, comemorará o cincoentenario 
do , esta!>eJecimento da Congregação do 
Verbo · Divino no Brasil,· prosseguindó as fea~dea por oitó diaa, sendo co-· 
roadaa · pot uma soléne procinãó Euoa-
ristica no. dià 31 · deste mês. · 

· Ô dia da chegada dos primeiros mis• 
.Ióiwios · dÓ Verbo Divino 110 Brasil 
foi. 1!) de março de 1895·. Neste dia; 
ha 'cinquenta s,nos, desembarcaram na 

· ·cidade de Vitoria, nó Espirito Santci, 
doiis áa.::erdptes da :Congregação, _dando 
inicio â uma obrà · que devia cresce, 
muito· aJein das espetativas dos aaus 
fuodadores e tomar-se em c:incoenta 
anda urna das mais numerosas . e mais 

. e~ Coligregações .t:ellgioias de 
llOlllB pat:ria; · Hoje a Congiegação COD• 

'tia· 'd'1Q provlnclas,- a do 'Brasil Meri
. dionál . e 'a do· .Brasil Setentrional, · nas 
qu11is trabalham 151 aaceJ"c:lotes ao lado 
fdi '51 -innãoa C08(ljutores, éontando 

. ~ um . recrutament() proinis~or de 
· v~~õe~; que ~&. f~ft1.lll!ll em -~ se~~ . v . .I"- . 

.' 

•.OFICINAS 1 
1 PROPRIIS· • 

Dnicoa conéessionarfoa qoa AFAMA 
.DOS relogios « E L· ~ O -T, R A » 

J.>e~ <ieraldo ~e Pr~ença Sigaud S. V. D •. 

16 --"RÚlu o grande sonho, estã em p~s a terl'.l· ' • 
. vel éonstrução: e!eva:da.;. .péló.11':arquUietoii dos•·_i;µ;temas·. ro

•.. tàlltàrlos pseudo-crlstãos; · Hoje . em dlà, ·~em o.usaria 
. .• ai:istentar;·a l~gitlmlaàd~. ,4essa ·pos1gão oonwa a qual eia..:. . 
. · ma tooó ó. sangue 'quê se 'deria:D).ou,. toiias .as JagrJmás: que', 
'.··. ~e :_º. h()rar&rn;_ ... · to. c1 ___ 19 O:isuo( .qué_ sé· verteu· nes_ tes ·anos d_e·. ·• 

f-:1Uemi.·~ Qüafuio,.~. c~os .de .concentração forem· .eg)efOS'" 
'tos cf; vlsltáç!'> públlcll.; .e se ,perceber !lue fi!!rrivel ofl!llna . 

·.<le,.ódlo· era o tot\\Utarismo; é-de se-esperar que .as ultflnas. 
.vendas cal!l,lll 'dos· U1~01( <>lhós V(llúritar!amente cegos, e .· 
que por,fhíl os Clllíiombí:illl e <Ís restios_ de l;oJio esse ,passado-
sejapi removld.9_S !!,~ .111iinios esplr!tos qµ~,ô ~I\P;ati~mo run-.• , 

. da .mantem. tim . Ul?l"t ,.at1tu\ie de · oblltillaoão desvairada~ · 

· r 1'1 .:._;, Mas;. CÔlll6 ,Jtssêfutis, desse iJ'lissado :l!Jnch 'quen• · 
te; .se desl)l'ende ümà',irandi lição ,«'E' inútil· -quérer tllzer· · 
sem a Igreja ou óoiitrai a lgrejâ, em .a lüémri,:ula. ou· con- · 

l!fa• 11.110· 

po~l!J-""'t ; ; . 
. - A. :meD.~lt . ~JÍtA.111~ ~, ili 
-ialr.nien'tlr!> .• a; . ·. . ' • .. · .. é 
' ,_; E•'a .:i,rtntéh"à 'l'e,e. m~;:,1:Í lli.4 

-~Sino . 411~e . nno se lllzem 111ent1-

l'Ell. 

clé Fatio; 

·._: ·:· . - ' . : •. , . - . - ·. \ '. 

Dr. Dunal Prado 
Ml'-ltecH>eu1iÍltà' · · · 

.; 



São Paulo, '!3 de Maio dê ·1945 t;EG!ONARIO 

}EVANGELHO \ 

Pregando 
e marteland a 

L UtT AS 

\ 

DOMINGO INFRA OITAVA DA ASCENÇÃC 

(São João, 15, 16 - 16, 4) 

Naquele tempo düse Jesus· aos seus dÜ!.cipuloe: "Não fostes vós que · 
me escolheates, mas eu que vos ·escolhi e vos encarreguei do ir 6 produzir 
frutos, para que vosso fruto permaneça. Então o Pai 'l/08 dará, t1.ldo o 
que pedirdes em meu nome. O 111eu mandamento é este: Anuii-vos uns aos 
outros. Se o m.mido vos odeia, sabei que, antes que a vós, me odiori, a mim. 
Se fosseis do m.undo, ama't'ia o mundo o que era seu; 111as, como não saia 
do mundo pois eu vos _escolhi do mundo, por Íllao é que o mundo vos odeia. 
Lembrai-vos da palavra que vos d~se: Não é o servo mais do que o seu 
Benhor. Se me persegui1'am a mim, tambem vos perseguirão a v6s; e, $6 

uuardaretn a miwha palavra, guardará.o tambem a vossa. !Ora, tudo fato 
vos farão por <Ja.usa do meu nome, prque 11ã.o conhecem equele que "'" 
enviou. Se eu não tivesse vi,ido, e não tivesse falado, eles não teria,n 
culpa; a.go1'a, porem, 11ão tem desculpa de seu pecado. Quem me odeia, 
odeia tambem a tneu Pai. Se eu 11.ão tivesse feito ·no meio (foles, obres que 
nenhum out't'o fez, nãó teriam culpa; agora, porem, as virem, e me odÜt
ra~, e a. m•ú Pai. E1'a'. porem, preciso que se cumprisse o ,que esttí es
crito: odiaram-me gratuitamente. - Quando vier o Paraclito que ett 'l/OB 

enviarei d11, parte do Pai o Espfrito de verdade, '1"" procede do Pai, ele 

O mundo mteiro se abalou, por
que a. ideologla fanataca da esta.
tolatria, sonho•. transformar a 
face da terra e criar uma nova 
civilização de mllenio com o "su
per-homem" das visões loucas de. 
filosofia · germe.nica e porque aci· 
ma das !orças do esplrito se pro
clamou a força da raça e do 
:.angue, como unlca fonte do di
reito e até a ela se deveria cur
var e adaptar-se a proprla reli
gião. Vimos neste seculo as ma.10-
res devastações do orgulho lmma
no divinizado, adorado fanat1ca
men~e na Eatatolatria criada pe
los totalitartsmos da "cruz gama
cla" e do "Fa.:scio". A Igreja que 
é no mundo convulsionado de hoJe 
o equilibrio e & coluna de fogo em 
meio as horrendas trevas e a con
fusão da hora triste em que vi
vemos, a Igreja pela voz energl
ca de Pio XI em uma Enciclica 
memoravel em varios documen
tos de repercussão universal, le
vantara o seu protesto firme 
contra. os excessos e as. loucas pre
tenções da Estatolatria. O nazis• 
mo cinicamente desrespeita, Viola 
uma concordata, persegue a Igre
ja; o Fascismo tanta:, vezei, ouviu 
as mais severas e duras admoes
tações de Pio XI. Os ditadores jul
gavam-se onipotentes. Mussolini 
manda dizer atrevidamente a Pio 
XI que não governa o Estado r.om 
os canones mas com canhões, "non 
com,,! câ.noni ma com i canôni" ... 

Ameaça. dar uma lição aos pur
purados que andavam a namorar 
as democracias. Era uma indire
ta atrevidissima ao então oa.r
dea.1 Pacelli, recebido em triunto 
pelo governo !rances em Paris e 
Lisieux, na ocasião da., festas da 
inauguração da Basilica de Santa 
Terezinha. 

Hoje se realiza a palavra pro
fetica e amargurada de Pio XI: 
"vi cair o primeiro Reich, vi cair 
o segundo Re!ch; o Terceiro. • • o 
Terceiro •.• 

E o Papa sacudia a cabeça como 
a anunciar a ruina da estatola
tria germanica. Um dia, e no dia 
da Santa Cruz, os "gigantes do 
mundo", os senhores que amea
çavam o universo, entraram na. 

· cidade eterna em triunfo. Hitler 
a Mussolini Viram Roma e não vi
ram o Papa naquele dia. Pio XI 
num gesto de energia que fez tre
mer a muita gente, ordena o fe
chamento de todas as Igrejas e 

SINGULAR 
DEMOCRACIA! 

museus, prolbe ao clero se apre
sentar nas ruas e praças de Roma, 
e lança o protesto a dizer: "Nes
se dia da Santa Cruz, vimos, 

amargurados a cidade de Roma 
adornada com outra cruz, e que 
não era a cruz de Cristo!" 

Lições tremendas da Providen• 
eia! Mais um capitulo para a his
toria do fim traglco dos que m• 
sultam ll ofendem o Papa. No
tai apenas •sto· no dia 3 de maio 
de 1945, trazendo ~xatamente a. 
mesma data, todos os jornais 
anunciam os telegramas: "A Ale
manha capitulou! Hitler morreu!" 
E nesta mesma data ainda co
mentavam os jornais o tragico fim 
de Muswlini, barbaramente assas• 
slnado nas ruas de Milão, na ter
ra de Pio XI onde viveu e foi Ar• 
cebispo e Cardeal o Papa que ful
minou a Estatolatria moderna. 

Coincidencla, ou llções da Pro
Vldencia? 

Agora se levanta ai orgulhosa e 
a. espera de maiores conquistas ou
tra força totalitar!a, pura estato
latria. com todas as catactertsttca.s 
do Toalltarlsmo, porem sem a al
tiveii e a franqueza do nazismo e 
do fascismo - é o comunismo 
russo! 

Outrora. a senha de nossos co
mun!stoides e da propaganda so
vletlc'a, era o combate ás demo
cracias falidas e incapazes de ga
rantirem o bem do povo porque 
o llberalismo democratlco · não 
passava de torpe expJoração da 
burguez!a. A democracia era ... 
burgueza. Não se lembram por
ventura os nossos comunistoidea 
indigenas da palavra magica: a 
ditadura do proletariado? Amea
çavam-nas com o Estado forte, 
autoritar!o e. . . proletarlo. 

Agora, vejam lá, a ditadura ru
bra do proletariado, ai vem pre
gar cinicamente a mesma demo
cracia falida e inimiga do pro
letarla do! 

Os blgodões de Stal!n democra
tizaram-se! A Russla chega mes
mo a ser apontada como ideal 
democratico ! 

E os clnicos ditadores do Krem
lin anunciam ao mundo inteiro o 
ideal democratico como que iden
tificado com a sociologia dos so
Viets l A verdadeira democracia foi 
descoberta na Russia!l! 

Singular democrada. onde ha. 
trinta anos não tem um povo a. 
liberdade de religião, nem o di
reito de pensar siquer em outro 
1·egime! 

Singular democracia onde os di
tadores se sucedem com tamanha. 
força. como jamais se viu na his
toria, senhores da vida e da mor• 
te de milhões de escra VOS, 

Singular democracia onde em 
11ome do Estado se confü;ca.m e 
incendeiam milhares de templos, 
trucidam milhares de i;acerdotes e 
a perseguição religiosa faz lem
brar a do tempo dos Cesares ro
ma.nos. A expressão não é minha, 
é de Pio XI, e de alguem que mui
to melhor informado e com esta
tísticas fidedig,1as cm mão, poude 
dizer: ha na Russia a mais san

' grenta perseguição á Igreja só 
comparavel a dos tempos primei-
ros do cristianismo. 

Singular democracia, onde um 
homem se perpetua. no poder, 
como o Csa.r soberano de todas a.a 
Russias! , 

Por aqui tanta celeuma. demo
cratica a pedir eleições. Porque os 
nossos comunistoides não desejam 
tambem, ou mell1or, não recla
mam umas eleiçõezinhas democra
tlcas na Russia? 

Democracia, então, é só na ter.:. 
ra alheia, senhores dos Sovlilts? 

Digam-nos que nos Estados 
Unidos ha. democracia, que lá se· 
respeita a liberdade de religião, 
de pensamento, de imprensa, e da 
palavra. Apontem-nos a grande 
republica amiga como modelo de 
democracia, e estaremos de acor
do. Compreenderemos o sentido 
de uma democracia e de um ideal 
democratico. Porem, que nossos 
comunlstoides indigenas, satu• 
rados ou melhor, empanzlna
dos de literatura soclologica 
russa, venham-nas pregar demo• 
cracia, apontando-nos os bigodõe11 
de Stalin é alvorando a bandei
ra rubra da fole~ e" do martelo, 
perdoem-me a expressão, muito 
nossa e bastante prosaica: vão 
pentear macacos! 

Singular democrac\a e "singu
laríssimos" democrat!cos! 

· da.ró, testemunho de mim; e tambem vós dareis testemunho porque estais 
com.Í,(fO desde o principio. - Disse-vos ·estas cousas para que não vos e•· 
ca,ndaHzeis. i,;,,pulsur-vos-ifo das sinagoutis, e chega.rã a hora em qué to
do o /tomem 11u• vos ma.tt,.,. julga.rã que presta nm scrvii:o a Deus. Isto 
fa1'iic, porqw, não conhecem """' ao Pai nem a mim, Digo-vos estas coi· 
ª~·! para qu6'. qua,ndo chega~ ª. ~ora, vos · zembreis de que vo-las predisse. 
lvao vo-las duis~ desde o principio, porque tsta1:a convosco". 

COMENTARIO 

Não pode haver conciliação possi- pirito das trevas não descança, · mas 
vel entre o mundo e Jesus Cristo. vive tecendo laços em que colher 0 ~. 

Se ha àlguma cousa ·que se el<prima incautos, toda obra de apostolado é 
de modo evidente neste E\'angelho é árdua, exi.ge muita paciência, for
precisamente esta; a antitese íormal taleza de alma e esplrito pe;rtinaz. 
entre Jesus Cristo e o mundo. De Quem julgasse · 0 apostolado uma 
manêira que aquele que é do mun- obra facil, cheia de consolações, se' 
do não pode ser· de Jesus Cristo, Foi cundada por mil e uma circunstan
preciso que Jesus Cristi, tirasse seus elas íavoraveis, seguida, de. toda~ as 
discípulos do mundo, para que pu- demonstrações de gratidão e louvo
dessem ser seus discipulos. res, tendo como· fruto uma euforia 

Não é só. Ent1·e o mundo e Jesus natural, enganar-M-ia de modo las; 
Cristo não ha soment, essa sepa, timavel. Pois, adverte O Apostolo: 
r~ão que torna iinpossivel uma "n.ossa luta não se faz contra·· a 
conciliação entTe os do'is, como entre carne e o sangue, m,is contra os 
os dois extremos de .uma superfície principados e 'às i,otestades, contra 
não pode haver contato; mas existe os dominadores deste mundo de tre
ainda cousa mais grave: entré o v~s, contra os espíritos do mal que 
mundo e Jesus Cristo ha ódio, por• circundan1 nossas regiões, E lutar 
que o mundo odeia a Jesus e aos contra · o espírito das t·revas não é 
seus discípulos. Odeia-os e os per• cousa facil a simples 111ortai:;. 
seiru-e, e persegue com ódio mortal, p 
pois para os mundanos não ha or isso é preciso que o apostolo 
maior alegria . do que ver o desapa- esteja sempre premunido com as 

armas da oração, da vigilancia da 
recimento do justo. E isto não ape• integridade da Fé. da mortifi·~~fo 
nas e1 , virtude de uma natural aver- " ," 

dos sentidos, da pureza. dos costusão que os homens têm para com 
aqueles de seus semelhantes cuja mes, não venha oer ele mesmo ·viti

vida é uma reprovaçãó · tá.cita de ma de sua imprudencia e cair ele 
sua má conduta; mas por força qe mesmo nas malhas e' demonio das 

. quais pretendia afastar seu; ir· uma ·malícia que vai ao mais pro- mãos. 
fundo da alma, -porquanto esto ódio 
·do ·mundo para com Jesus Cristo, 
sua lgreJa e seus fiéis procede de ! · 

~:ª0;::;s~/:;::! ªc;~:a~e~ v!~~: PASCOA DOS CADETES DA 
ram, diz o Evangelho. O ódio do 
mundo é pois um ódio satanico que 
se opõe ditetamente ao Espiritó 
Santo. 

Padre ASCANIO,BRANDAO 
Esta antitese não foi cousa ape• 

ESCOLA PREPARATORIA 
DE S, PAULO 

r,as do tempo de Jesus Cristo; nem Realizou-se domingo, dia 6 de maio, 

N M 
• • • l sionarios de na.clonalidadEi belga, tão somente do tempo dós apóstolos; . a Páscoa dos Cadetes da EPSP · dia 

O ta S 1 S S l O n á r I a S ·. ªdJ?ericana e holandbesa, emU numero I mast éd_ de tod,os os tempdos. ~ai~ pda- ' este. escolhido pt,la "União. Ca;orica 
e 120, incluSive 3 ispos. m deles ra o as as epocas a a vertencia e Idos Militares" no Rio de Jan ir • _ 

escreve enti;e. outras cousas: "Quan- · ~ão Paulo a~s :fiéis de Cprinto: j ra a rea!i~açã; da comunhão p:,:~/:e 
do fazemos visita aos doentes, ou se que concórdia. pode haver entre todos militares do Brasil. Este aco _ 

QUAL O TRABALHO DA IGREJA FUZZI WUZZI RI-SE DOS COS- por qualquer outro motivo precisa- . Cristo e B~lial ?" Eis porque aos tecimento da comunhão pas<:al dos m~
mos sair de ca~a, acompanha-nos que se dedicavam ~o apostolado S. litares coletivamente, . vem se repetln
sempr~ .um J?Ollc1al. De trem pode· S. Bento XV, repetia a m\!sma ad· do, ha muitos anos, desde que se im-

CATOLICA NA CHINA? TUMES DO HOMEM BRANCO 

Sõ na China, 
8 

Igreja Catolica di- Numa carta recente, apresentou o mos "1ª~ar so n?s dias l, 11, 21 de vertência. tituiu a referida União, cuja iniciativa 
. . Pe. Ross · essa Interessante narrat!- cada mes, e a:,sim t7mos que espe~ F; realmente não é possivel u,na . e · proueglllmevto se deve ao general 

.;r1ge missões e estações missionarias va: "Na semana passs.da, ·estava eu rar lO dias ate podermos voltar_ nc- ·conciliação éntr\! o espírito cio mun· 1 Raul Silveira fde Mello. · 
1 33 ooo Jid d I vamente para casa". · · . . · . · -em mas .de . loca a es. n- ,,contando a um nativo qual é entre (Katl. Missonsjahrbuch der Schwelz) do ·e o. espmto de Jesus Cr1s_t~; en- o Rev?1º· Pe. Joaquim Antonio N,t-

clue-se neste alto numero o fome~ Ós b:ancos, _a praxe, para. se pedir 

I 
tre aqueles que Mguem o espmto .do to, CoadJutor da paroquia do Divino 

cinlento de lOO.OOO auxiliares: pro• a mao de un1a donzela. Devíeis ter • m~ntJo, es mundanos como eostun1a-. Espírito S~nto da Bela Vista, fez· ai 
· · '· ·. ouvido suas gargalhadas. Julgou tra- HE RIDADE STA mos di,er, e os f_ iéii, seguidores de. conferencias do triduo, disaertando •o-

fessores, médicos, enfermeiros e C/1,• tar-.se de uma peça da.:s boas. -1 ROIS DA CA CRI • Jesus Cristo, os catolicos verdadei- bre os Sacramentos da Comunhão e 
tequlstas, bem como 3.987 sacerdo- '.'Ná.o,, não estou gracejando; é a " .. · da confissão. 
tes, e 12.000 irmãs de caridade e pura realidade,'· assegurei-lhe. "Te- Durante os ultimos c!nco anos, ros. 
irmãos ..:oadjutores. Acrescente-se- rá o sr. a pretensão de me dizer que I um grupo valente de trinta sacerdo- Por isso, e mister que aqueles que A hora da comunlião, na· missa do 
lhes a. manutenção de 7.628 escolas, Irá. um homem de fato interrogar á tes Passiouistas e vinte irmãs de cá.- se dedicam· ao a.posto lado conheça,tt dia 6, falou com muita emoção e en· 
432 .orfanatos, 266 hospitais e 714 mulher se deseja casar-se com ele?" 1 ridade de S. José têm estado tra- bem o espírito do mundo, pàra não 

I 
tusiasmo O Revmo. Conego Dr. Paulo 

dispensados. Antes da guerra as perguntou-me ele com ares zombe- . ze deb.:árem enganar, e julgareitt Florencio da Silveira Camargo, Viga
irmãs tinhmam a seu cuidado, anual- telros. "Sim, é precisamente O que se 

I 
balhando incessantemente para m1- que fazein ~postoladç,, quando mais ri~ da refe:ida paroquia, que evocou os 

mente 30.000 orfãos e 60.000 crlan- faz!" Sacudindo os ombros incre- tigar os sofrimentos dos refugiados, não fazem d'o que conseguirem umas fe•t0• _gloriosos . do nosso Exercito, • a 
ças. Mais de 500 .000 crianças fre- dulo, com a admiração e o desespe- que ás centenas de milhares entram profiss6es de ·fé de pessOàs qué ex- ~emona daquele~ que tombaram, tão 
quentam as escólas catol!cas e mais ro pintados ao vivo em seu rosto no Vicariato de Yuan-Slng, provín- ternamente procedem con10 cato\ic0!, dutantes da Patrsa, para elevarem_ b~m 
que 10.000.000 ele doentes receberam escuro. Isto. não resta duvida, re- eia de Hunan. Para eles estabelece- no ·fundo, porem, estão muito longe, alto .º nome dei~, nesse apocahptsco 
tratamento nos hospitais, dispensa- presentava para ele o c_umulo da ram doze campos de refugJ,a(los, dois d · á p d . at I c:onfhto quase un,ver.sal, e ressaltou 8 

rios e asilos mantidos peia Igreja. mais lamentavel degradaçao. Em se 

I 
hospitais, dez dlspensarios, três or- e renunci~rem • pom as e ·

5 
a- coragem e intrepidez moral dos mili-

(Cathollc MissionsJ tratando do fuzzi wuzzi neoguinen- fanatos e um sem numero de cole· naz ~ue sao u po~;,as mundanás, tares, qm,, ali presentes, vencendo o 
se, a mulher jamais t~m uma pala-

1 

gios. os continuas bombardeios aé- 0 ,espirito de.· se~iuahdadé e orgulh?· respeito humano, confessavam a N. S. 
• vta a pronunciar no assunto. Ela reos sobre esta região agravaram de E tarnbem p~eciso JUe, com ª mais Jesus Cristo, sua salvação e sua vida, 

é simplesmente comprada. e paga, maneira incrivel as dificuldades com louvavel das intençoes de fazer um e, obedientes, ouviam a voz salvifica 
entregue e a.celta, como uma gali- 1 que Já tinham de lutar diariamente verd~deii:_o apostolado, mas com um da aua Igreja Verdadeira ••• AFINAL ESTOU EM CASA! 

Depois de batisal' um octogena
rio chinês, ouviu-lhe o missionario 
esta:, palavras: "Até que enfim es
tou em casa. em casa afinal!" E 
tinha ele muita razão, pois antes de 
alcançar o porto ri· fé e da paz. 
aquele chinês havia já vivido em 
uma religião pagã e em três seitas 
protestantes. 

(Agencia Missionaria S. V. D.) 

nha ou um porco." A coisa mais aqueles esforçados missionarios. O deseJo soírego de olíte~ resultados Compareceram a essa cerimonia o 
espantosa é a que ele pratica ordi- povo chinês se mostra vivamente I imediatos, n_ã? vão os após\o~os fa- capitão eecrétario da E•cola, m•is dois 
na.riamente! ' agradecido e admira ,o esplrlto que zer concéssoes. ª est~ espirito, . e oficiais e 61 cadetes, que comungaram, 

(Our Misslons) anima estes homens e mulheres e transformar o ambiente catohco. O Comandante da Escola coronel Ar
os faz compartilharem suas lutas e num ambiente mundano,. em v~z ~e thur He,ckat Hall permÍtiu. todas as 
perigos. Náe> faltaram oportunida- transformarem o· ambiente pagao I facilidades para o bom e:dto · dest• 
des a estes m!stionarios de abando- em que vive o mundo, no ambiente pascoa, mandando melhorar o rancho 
nar o pais durante os ultimos· cin• cátôlico que ne.le de. veria domi.nar. l "tc. A portA da. matrl~, foi distribui'. 

• 
SEM:PRE A GUERRA A DETER 

OS MISSIONARIOS co anos,, Tl18S nenhum quiz a.bando- E como A pugna entre o mal e o. da ,uma lembrança, constante de um 
Já 110 ano de 1942 foram interna- nar aquele posto avançado. bem é peréne, como a oposição entre • sentinho, com impressos alusivos aõ 

dos em Manchoukuo todos os mis- ('lhe Sign) Cristo e Belial é eterna, como o és- ato. 

O que o Mnàa ordPna 

para a sua eletfattcia! 

Os Mais Finos 

-s-

Tecidos de lã 
I 

Com o ih verno prestes a 
V. Exa. escolher, 

<le brilh11r 
op0rtuno a. 
ter.ido!ôl que hão ~m i:-uas confec

nesi;:a BlegantP; temporada. Para costu

surgir, torna-se 
desde já, oR 

ções 
mes. casa.cos 

devam 
e vestidos cujas côres e pa
reflectir os exatos di~ames ria drões 

moda, esta.mos aoresentando, além de uma 
soberba colecção de tecidos classicos, a.lgu

novida.des de inquestiona vel sucesso. mas 

·»nvet.ine - Lã finissima. 
importada, em modernas ~o
res. neutras. escuras, e macias 
tonaliclades de pastel. 

Pêlo de camelo - Al'ti~o 
de nossa própria · importacão, 
D:1.s côres: natural, pret(\ e 
marinho. 

Je.rsey d.e lã - Qualidade 
magt1ifica. para vest.idos,artie:o 
imnorta<lo. bonita.R cores lii;;R.s. 

Chevlots e cambraias -
Seleci:$. esQollJ.a. de procéden
cia in~lesa em cortes-modelo. 

Flanela - cinza 1-1 mescla 
pará tailleurs. e beloi- t.P-cidos 
d~ paclronagem escocei;:n, 

Pied de \)OUle - Esplendi
d,is lãP na.cion9is, tiElas ou lit:· 
tadaF para coi:it11me" Q vestidos, 

Exposicões na lo.ia - Andar terreo 

Casa Anglo-Brasileira 
Sucessora de l1APPIN STORES 

BRASIL PolºNIA hinos Nacional e da Polonia, foi a se• - l guir feita a oração oficial pelo sr. Vas-
. co dos Reis Gonçalves, presidente do 

? Centro Cultural Brasil-Estados Centro. Fa ou lambem O dr. Alfredo 
U?tdos . em colaboração com . a Acade- l de Castro pelo Instituto Historico e 
mta Goiana de Letres, o Instituto H1s- Geografico. 
torico e Geografieo de Goiaz e o De-1 . . 
partamento de Imprénsa, e Propagenda, A parte arttstsca esteve ,i cargo de 
promoveu no dia 2 do corrente, às 19 ; afamados artistas que executaram va
horas, um l!rande festival Lítero-Musi- j rios numeros de Chopin, Mozart é Pa
ta!, em homenagem à nobre Polonia, 1 derewsky. 
pela passagem da sua grande data na· ! . . 
cional, o 154.o ·aniversario da Cons-1 A festa foi encerrada num amb1ente 
tituição de Tres de Maio. l de sadio patriotismo, tendo agradado a 

Abêrta a ••toi.o pela execução dos todos os presentes. 

Sta. Terezinha em Okinawa 
(N. C.) - Uma placa em bronze 

de Sta. Tereoinha de Lisieux, encon
trada neste ilha, evidéncia que alcuns 
dos nativos da aldeia de Nago erana 
catolicos. · 

Descrevendo-a, o Revmo. Pe. Briass 
R. Ward, capelão da Marinha de Ouer. 
ra, diz: "Até onde recordo, não houve 
misionarios catolicos tif':!sta ilha dei1de f) 

século XVII. Santa Terezinha foi' e&• 
nonizada em 1924. 

e A R T A E N e l CL l e A 

ao-a Patriarcas, Primttzc~, Arctj• 

bisito~, .Ui,-;t•oH e outros ordhuc-

rio• que e:!r~ão em paz e conn,

I 

CONDUTA DO IGRE.JA ANTE 

O COMUNISlllO CARTA ENCICLICA «DIVINI REDEMPTORIS» 
conduzir ao poder de um home111 
sobre Jo11tro. Por isto precisamen
te deverá ser destruidá radical
mente qualquer classe· de proprie· 
dade priva<la, como a primeira 
fonte de toda escravidão econo· 
mica. 

tempo, portanto de origem terre. 
na, mutavel e caduca. Em poucas 
palavras, pretende-se Iniciar uma. 
nova era e uma nova civilização. 
fruto somente de uma cega. evoJu.; 
ção: "uma humanidade sem Deus''. nhlio com a Sé Apo~tollcn, sobre CONDENAÇÕES ANTERIORES 

"o COllllJNISJIO ATEU", 
Ante tal ameaça. a. Igreja Cato- tes de modo ameaçá.dor. Quan<Jo 

PIO PAPA XI llca não podia oo.lar e não calou. 
Não calou, especialmente, esta Sé 

.Aos veneravels irmãos, saude e Apostollca, que sabe que sua espe-
benção Apostolica clal!s~lma missão é a defesa ela 

verdade e da justiça e d,e todos 
.-\ promessa de um Redentor ilu- aqueles bens eternos que o comn• 

mina a. primeira pagina da h!sto- nismo des'1weza e combate. Já des-
de os tempos, nos Quais circulos 

ria da Humanidade; e deste modo cultos pretenderam libertar a ciYl-
a confiada esperança de um por• 
vir 1nel11or a.liviou a amargura do 

paraíso perdido e acompanhou a 
estirpe humana en1 seu d0Joro1~0 

caminho, até que na. plenitude dos 
tempos o Salvador cto mundo. ba i
xando á. terra, satisfez á. especta• 
tiva e. Inaugurou 'uma nova civil i· 
zação cristã, Imensamente ~upe
rior á que o homem havia atê en
tão, laboriosamente, alca.nçado -am 
algumas das nações mais prlvile• 
giadas. 

No entanto, a luta entre o bem e 
'o mal pern1aneceu no mu\1do co:110 
tristt;i herança_ da. culpa ori~inaI: 
e o antigo tentador nil.o desistiu 
jan1a.ls da enganar a. hu1nanidatle 
cora falazes pro1nessas. Por isso 
no curso dos seculos u1nà co111o~ão 
sucedeu a outra até á revolução de 
nossos dtas, a qual ou já Intenta 
ou ser!amente an1eaça, pode dlzE'r· 
se, exp~ndir-se por onde queira e 
s11pe1·a em amplitude e vtolencla 
quantas se teve que expertmentar 
nas precedentes perseguiç;ôes con-
tra a Igreja. .Povos inteiros 5e <in·· 
contrnm no perigo de recair em 
uma barbarie pior que aquela em 
que jazia a maior parte do mundo 
ao ar,arecer o Divino Redentor. 

Este perigo tão ameaçador, Vós 
já o haveis compreendido, Venera• 
veis Ir1nãos, ê o co111u11ismn bo1• 
chevlsta e ateu, ·que intenta sub
verter a ordem socbtl e sacudir o~ 
mesmos fun1:\mentos da cil'iliz~ 
çii.o crisU'<, 

lização humana dos vínculos ,la 
moral e da religião, Nossos Prede
cessores chamaram abertrunente a 
atenção do mundo sobro as co11se. 
quencias da. descrlstianizaçáo da 
sociedade humana. 

E quanto aO' comunismo. já de.õ,le 
1846 Nosso Venerado Predecessor 
Pio IX, de santa memoria, pronun
ciou sua ·solene condenação, confi r .. 
mada logo no Syllabus, contra 
"aquela netanda doutrina do as
sim chamado comunismo, suma.
mente contraria ao mesmo direito 
natural a. qual, uma vez atlmiticla, 
produziria. a mais radical subversão 
dos direitos, das Mlsas. de todas as 
propriedades e da. n1Qsma socieda~ 

da humana" (1 ). ;lfais tarde. ou
tro Predecessor Nosso. de Imortal' 
memoria, Leão XIII, na Encíclica. 
"Q..uod ApostollcJ 1nuneril'I"• o defi~ 
nia cotno "uma peste destruidora, 
a qual, atacando a medula da so
c1edade hu~uana, ha\·eria de co11-
duzl--la A ruina .. <~): e con1 cla-ra 
visão indicava <1ue os n1ovimentos 
aieus ~s ·ma>,fias na epoca do tec• 
nlc!smo se orlirinavam naquela fi. 
losof!a, que desde ha varlos secu• 
los busca;-a. separar â cietlcla e a 
vida, da tê e da. Igreja. 

ATlTUDES DO PRESENTE 
PONTIFICADO 

Ta.mbem Nõs, durante N'osso Pon
tiflcarlo. temos. com frequencia e 
(',Om pt·emente insi:-..tenc1a. denu n• 

1 ciado as coi·r.ontes aLea,s <:l"esccn-

em 1924 Nossa Miss/i,o de Ajuda e 
Socorro retornava da R US$ia so.
victica, Nos pronuncla1nos contra 
o comunls1no em uma. alocução e:.;
pcdal dirigida ao mundo inteiro 
( 3 ). Em Nossas F}nciclicas "Mis~~
rentb1simu~ ltc-den1ptor" ( 4 ). ºQua
drngeMimo nnno" (3) 0 A,eerb8 anl-

naj" (6), "Dilecthndm11 Nobfll(•t (í), 

ten1os elevado ~olene protesto con• 
t.ra. as perseJPJ iç:ões deaencadeada.s 
ora na .Russia, ora no l\lexico_ CO• 
mo na J!Jspanha; ainda não so apa.• 
gou o eco uní\·€r:::al daquela alo• 

cuc;ão que Xós pronuncia.n1os na 
ocasi,1o da. inaug·uraç:ào d:.t. h:xpíl .. 
!;1(:ão l\1t1ndi::il de I.mprensR catoli• 
ca:, da. audíencia ao~ refugia<lo~ e~
panhois e da men~ag·em na. fe1:ta. elo 
Net:>I. Atê os mais encarnlcados 
Inimigos da Igreja. que de Moscou 
dirigem esta luta contra a civil!• 
zaG:l.o cristã, com seus inlnterru1>
tos a taque~ por palavras e por 
atos, te,.tificam que o Papado ain
da em nossos dias continuou !iel
mcn te tutelando o. snntuario da re· 
ligião cristã e com ma is frequencia 
e ele modo mais persuasivo qu<';l 
qualquer outra autoridade terre11a 
cha1nou a atenção sobre o perigo 
comunista. · 

NECESSIDADE DE OUTRO 

DOCUMf;;:.:-TO SOJ,B:XE 

Pore-111, 11ão obstante e~tas rE--p,e_ .. 
tílias advertcncias l)aternais, q,1e 
foram por Vós. Veneraveis Irmão!, 
com grande sat!síação Nossà, tilo 
fielmente transmitidas e comenta
das aos fiéis com tantas -recentes 
Cartas Pastorais e mesmas colet 1-
vas, o perigo, sob o impulso lnca11-
sav<:il dôS agitador1?s ast.utog e 
sem escrupulos. não rlei,xa d.e agr,t.· 
var-se de· dia em dii. Por ls~o. 
cren1os um ,deYer elevar de. novo 
Nossa vo~ co1n }lm documento aln-

da ma.Is solene, como 6 costumo 
nesta. S6 A1>ostollca, Mestra. dá. 
Verdade, e como o faz natural o 
fato de que tal documénto' e•teja. 
no desejo· de t<)dO O mundo catOll• 
co. E esperamos que o' eco de 
nossa voz chõgue a toda parte on
de se encontren, mel\têS dMprovi• 
dás de {'!'êju lzos ê c,oracões que 
sinceramente deMjam o bem da 
humanidade, tanto n1als que Nos
sa palM'r.,, ê ag;ora -reforçada do• 
lorosiimtnte á. Ylsta <'lo& frutos 
,,.margos das idé'ias. subve1·slvas, 
que !'sós havíamos previsto e pre• 
núnctadn e que se vão terrivelmen
te multiplicando. já seja de fa,to 
nos palses Já dominados por ele, 
j/i. em ameaça, para todos os de• 
mais palsu do mundo. 

Nós, por conseguinte, queremos 
agora expor em uma, breve síntese 
os r,rlneiplos do comunlsmó ateu 
con,o se manifestam, principal
mente, no bolchevismo, co1n set1s 
metodos d8 ação, contrapondo a es
tes falsos vrinclpios a. luminosa 
doutrina da lgréja. e Inculcando .. de 
no~·o. com ins~S;tênl·ia.. os meios 
c:om que a clvllização cristã, uni• 
ca c1 ... 1tas verdadeiramenté humn
n~. pode s:er sa]va deste sata.nico 
flagelo e desenvolvida com maior 
efle11cfa p11re o verdadeiro bem-es
tar da socieãad~. 

I 1 

DOU'rlll.V.U E Il'ltti'l'OS DO 
COMUNISMO 

doutrina. e toda sua atividade dé pois d:t m·orte, e, portanto, nenhu
um falso misticismo que âs multi, ma ,speranga de outra vida. 
dões, trabalhadas com talazes pro• lnslstlndo sobre O aspecto dia· 
messas, comunica um a rdor e um lettco de seu materialismo, os co· 
entusiasmo contagioso, es~ecial• 1 munistas pretendem que o confli
mente em uma. epoca como a nos•! to, que leva o., mundo até â sinte~e 
sa, ~a qual, por uma defeituosa final, pode ser acelerado pelos ho
di_stribuiçlo das coisas deste. mun· mens. Daí porque se esfon;am em 
do, ex,ste um:t mlaerla desacoatu• fazer mais agudos os anta onis-
mada. Enva1dece•se ta.mbem el• g 
te talso ideal como se houve·sse si• mos que surgem entre as diversas 

.cl:tsses da sociédarle; e a luta de 
do o Iniciador de certo progresso· classes, · c.oi'l'I seu• oãios e com 
economico, que, quanclo real, se ex- suas destruições, a.llquire e as1>eeto 
plica. por outras <iausaa, como com de uma cruzada pelo progresso da 
a. lntensificaclo da produclo ln- hum1tni/lade. 
dustrial em países qué careciem 
dela, valendo-se t.ambem .de enor• 
mes rlque11as naturais e do empre
go de metodos bruta.is para fazer 
grandes trabalhos com pouco gas
to. 

Em troca, toda:,.; as for<;.:a~. quai8-
('JU~r quê $~jam, que resistem a e-s
tas violencitts si~t~ma ticas. de\'&rn' 
ser e~mag:td:ts como inimig·"s do 
genero humano. 

MATERIALISMO EVOLUCIONISTA A QUE CóISAS ~E REDUZEM O 
HO:-IEM l,; A FAMILIA DE MARX 

Alem di~30 o comunismo despoja 
o homem de sua liberdade. princi• 
pio espiritual de sua conduta mo-. 

Negando á. vida humana qual
quer carater sagrado e -espiritual, 
essa doutrina. !az do matrimonio e 
da familia uma instituição pura
tnente artificial e civil, ou seja o 
fruto de um determinado, sistema, 
~conomico: nega.-::;e a existencia de 
um vlnculo matrirnonial de natu· 
t'e:.'.a jut'idico-moral, subtrairlo ª" 
b€'nepla.ci.to dos f.nrlividuos ou das 
coletividades~ e em cons:equencia, 
sua indissolubilidade. Em parti
cular, para o comunismo não exis .. 
te nenhum vinculo da mulher con1 
sua familia e com sua casa. Pro-
<'"1::i. ma nrlo o principio rla é111ancí
p;::ic;ão da -mulher~ retira-a ela vid:t 
d()t11f>!--tica e do cuidado dos filhos 
para arr~sta-Ja á viela publica e :\. 
prorluc:ão coletivizada na mesm:t 
medida que o llomem, devolvendo ,í 
coletividade o cuidado do lar e o 
da prole. J•'inalmente nega aos 
peis. o direito· á educatão de seus 
filhos. já que se o concebe como 
um direito exclusivo da comunida
de, em cujo nome e por sêu man
dato só o• pnfs podem e:sercE'-11'. 

ral; tira toda a dii,nidade á pessoa o QUE $BP.A DA SOCIEDADE 
humana e todo o dique moral con~ 
tra, o assalto dos estin1ulos cego:s. Que coisa seria, então,. a socie-

Quando. depois, as qual!dad<!s co .. 
letivas sejam finalmente adquiri. 
das por todos, nessa condição uto .. 
pica da sociedade sem nenhuma dl. 
ferença de classes, o Estado poli• 
tico, que agora se concebe só como 
o instrumento de dominação dos 
capitalistas sobre os operarlos, ce• 
derá toda sua razão dê ser é eei 
11d.i.ssolverá": Sém étn.bargo., en,. 
quento ,não se realize ésta teus 
condl~ão. o Estado e o -poder ésta .. 
tal são para. o comun!sino o meio 
mais éfica:z e ma.is universal l)àra; 
conseguir MU fim. 

Els aqui, Venera.veis Irntãoi, o 
novo pseudo Evangelho. que o co~ 
munismo bolchevista e a.teu anun• 
eia â hu111anidade. como mensac'eui 
saudavel e redentora! Um ej11te• 
ma cheio de erros e •sofismas, QUô 
é repudiado pela razão .como. re• 
velação divina; subvertedor da. or
dem social, porque êqulvale li, des. 
trulção de suas bases funda.men .. 
tais; desconheoedo·r da, verdadeira 
origem, dp, natureza e do fim do 
Esta.do: negador dos direitos d~ 
pe1·sonalirlade humana,, de sua. dlg• 
ni<lade e de sua liberdade, 

A doutrina, que o comunis.mo es• 
conde sob as aparenciaz tão aedu• 
tore•, em substancia se funda a.in• 
da hoje sobre os princ!pios prega
dos por Marx, sohre o materiali s
mo dialetico e o materialismo hi•· 
torico, do qual os teoricos do bol• 
chevismo pretendeu possuir a. uni• 
ca genulna Interpretação. Esta 
doutrina. ensina que não ha ma.is 
que uma realldade, a. ma.teria, com 
suas forc;as cegas, ª" quais ao 6e
senvolver·ae se convertem f'n1 

Ao. homem corno individuo não lhe clnde humana baseada em ta!s run- 1) Let. "Q,ul 1'lnTibm1" (l) d• 
ê reconhecido diante da coletlvida· <lamentos mater!a.listas? Ser!;, Nov. 1846). Acta Fil IX, vol l, siag1 

de nenhum dlrêito natural da per- uma coletividade. sem outra jer11.r- 13. Cf. Syllabua, paragr. IV A. s, 
sonalidade humana, sendo esta, 110 quia que a do sistema econo- !I .• vol. TII, pag. 170. 
comunismo. 8imp1eS roda e engre- mi1..~o. '"feria como unica 1nissã.o -.a. 2) Enc; ~1Q.uod Apo:,.:tolf(...~ ~1l'Dt!:f 
nagem do sisten,a: alem disso. ILls produçâ."> rle bens mediante n tra- rfs". 2S de clez~ de 1878. A.cta Led 
rêla(:ôes dns homens P.ntre si gt> h:;1_lho <·<il<-'tivi?:adn e por finalida- ~h1 XIJT, vol. 1, pag. 46. 

plantas, a nlmais ou homP.ns. Ta10 • 
b~m a sociedade humana não é 
mais que uma aparencla·· e ur11a 
forma da ma.teria que se demenvvl• 

susterua O princi])io rla ab~oluta de n goz" tio" bens terrenos em um 3) lS de dez. dé 1924. A. A.·S,t 
paraigo no qwal cada um "daria se: vol. XVI (1924), pags. 494-495. 

igualdade, renes-and o toda jerar gunrlo suas forqas e rec:eberla · d-~ 4)- ",t1serendsaln1us Redemptór"', 
quia e toda autoridade estahelecl- acordo eolh suas necessidades". A' (8 de maio de 1928: A. A. S., voL 
da por Deus, lnclusiYe ª dos pais; coletlvlrlRrle o comunismo ~eeonhe· XX; 1928). · 

DOUTRINA - FALSO IDEAL. ve do mesmo modo e por incou- 8 se !ta entre os liomens autorld;i· ce o direito. ou melhor, o arb!trlo 5) ·"Quadrag~slmo anno" (16 de 
de 8 subordtnação, deriva da cole- il!mitacio, de subjugar os indlYI• ma.lo de 1931), A. A. S., vol. :,c!CIIt . trasta.vel necessidade tende, em 

o comunismo atua!, em modo I um conflito de torças, a uma sln· 
mais acentuado que outros movi•· tese fina.!. Em tal .doutrina, como 
mento~ slmilare1> do passado, es·, é evidente, nlo ha lugar 11ara ,, 
,:,onde ,m si uma idéia ,!'e falsa· re• idéia de Deus, nã.o existe diforen
denc;ão. 'um pseudo lrJeal de jus- c:a entre espírito e materi<1., n< m 
tic;a, dr. ig-11:lhlf".!,t,. _,, ,1"' r,rntr.'l·nfrh:· entre a a.lma e o corpo; n~o :se ,lf, 
de no LraiJalho, il11 .. de· toda a ~uu. w.,;ar il. ~ulJ!<'llvcuci.i. ll.J. <1.lma. de• 

tivtdade, colllo de· sua primeira e rluos ao trRhal110 coletivo, sem (1931). pags. 177-228). 
unica. tonte. Neste slstema 17 nâo .'lP r.onsirter-:lc:áo ::tlguma com [lõ;fl!IJ bem 6) nAcêrha anhni" (29 de ·se. 
atribua aos 1ndivic1nos tlPnhum ri!- P.Sta,· Pe~~oal. mesmo col1tra sua tP-fflbro dê 1!132~ A. A. s.,, voL 
reito de vroprl€'rlarle snhre os be·is ,·ont"~~ " ~11,, Mm v!ol~n~I~. XXIV (1932), pags. 321-332). 
da. natur~za e sohre os meios de,j l'\ela, tanto a, mnra.l com(\ ::1. or- 71 "Dilectis!l!lima Xobis" (3- ã• 
prorlu~ào. pnnpu ... romo ~~lo f<.>nt•·s I df·lr 111r!di<!H não seria stnâo nrna junho de 1933: A. A. s .• vo~ XXV 
de out10.s !Jen~. :su<1. vus~e pu(le1i<1 i ~111at1a\:fiu du sist.,n,a ecunomwo <lo fl~Hl. oa.i::-s. 261-274). · 



E E ,G Y O N 'A R I O lJ de 1945 

TELEGRAMAS DO RIO Do regresso o principe 
D. Pedro Gastão 

Viajando pelo "Cabo da Bôa Es-

CIRCUlO OPERARIO DE PIRACICABA 
que ª maneira mais concreta e po- o Arcebi·spo de nuebec pede 
sitiva de manifestar sua solidaria- 'i! 
dade ao grande pais americano era 
romper relações com as potencias ora~ões pela Conferência de 
do "eixo", E o Brasil fõra o prl- !f 

dos generos 
10 anos 

em 

RIO, (ASAPI-ESS) - Un1 orgão 
d:. imprensa local puhlica a seguh1-
te tabela de preços de g~neros de 
primeira necessidade., col11l)arando a 
alta havida em 10 anos, isto é, ue 
1935 a 1945: 

Feijão • • • 
Arroz •• 
Farinha • 
Ovos • • 
Açucar • 
Carne •• • • 
Café ••• ., 
'fomate ••• 
Batatas • • • 
:Manteiga • • 
Banha , • .•. 
Azeite • 

935 
C,·$ 0,70 

n 1,60 

'
1 0,80 

H 2,10 
,, 1,20 

945 
Gr~ 2,50 

4,50 
1,60 

10,00 

:.!i , •. 

Pão ••• • 
Alface • • • 
J,'rango • 
Banana •. 
Charque 
Bacalhau 

.... . . . "' 

" 2,80 
., 3,20 
,, 1150 
!)j 0,80 

" 7,00 
., 3,80 
,, 9,60 
,, 1,60 
:u 0,50 

'' rz,oo 
,, 0,60 

" 2,90 
'' 3,5r 

1,80 
" 6.00 
,, 5,80 

" 5,QO 
3J;O 

20,00 
8,90 

., 45,00 
,, 2,80 
., 4,50 
" 20,00 

2,50 
" 8,50 
" 19,50 

FRACOS e, 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Ulnho er21sntat1 
''SILVEIRA" -Grande Tantc~) 

regresso o Principe 
D. Pedro Gastão 

l'tIO , (ASAPRESS) - Amanhe. 
ileu dia 8 na Guanabara o "Cabo de 
Buena. Esperanza." ~ que trouxe pa-
1'3 esta capital 47 passageiros de 
primeira classe e 180 de terceira. 
os porões do navio vieram abarra. 
113,dos de produtos espanhols. 

Entre os pa:;sageiros que desce. 
ram nesta capital se encontram o 
:J?r!ncipe D. Pedro de Bragança, 
a;ua. esposa, a Princesa Maria, a 
a;ua genltora, Prince~a Elizabeth, e 
~ sr. Pedrooo Rodrigues, novo m!. 
rtistro de Portugal na Argentina.. 

O vapor espanhol deverâ seguir 
·!)ara o Rio da Prata. 

fromovido o almirante 
Ary Parreiras 

RIO, (ASAPRESS) - O presi
dente da Republica promoveu ao 
posto de almirante, o contra-àlmi
rante Ary Parreiras. 

A imprensa desta Capital tece os 
mais elogiosos comentarios ao almi
tante Ary Parreiras, que tem uma 
vasta folha de serviços prestados á 
;lllarinha. 

!numeras homenagens e manifes
tações serão prestadi<s ao ilustre 
pficial. 

A neutralidade de 
Portugal 

RIO, '(ASAPRESS) Falando 
í.\ imprensa, o Embaixador de Portu
gal prestou diversos escla1·ccimentos 
a;obre a situação atual do seu paiz, 
tli~ndo que a neutralidade de Por
tugal pode continuai·, porq'1e teve 
:pleno assentimento da sua aliada 
.a Inglaterra; porque auxiliou esta 

~PARELHOS1 
. . ., 
taraCHAeCAFE 
"1todernos, elegantes, 
~m desenhos originais 
. iflacionals e extrangeiros 
, (l'odem ••• adquirido• 
· (.Ombim em J O paga• 
@.ento.1 p.clo •Plano Suave'', 

perança", chegaram ao Rio, vindos 

a ganhar a guerra com a cessão das 
bases navais scrlicitadas (verdadeiro 
auxiUo helico) ; porque em devido e 
perigoso momento ptoclamou Portu
gal a sua solidariedade moral com 
as armas. brasileiras, o que teve co
mo consequencia, alarmantes atitu
·des po1· parte da Alemanha. Temos 
direito, de harmoni.a com os senti
mentos que' desde o principio mani• 
festamos, de regosiJar-mo-nos com ,. 
vitoria· dos aliados, especialmente 
da~ armas britanicas e brasileiras". 

e - d t da Espanha, SS. AA. o Principe D. eSSaÇaO e Van agenS Pedro Gastão de Orleans e Bragan-
•t•t ça e a Princesa D. Maria da Espe-

melro pa!s ª tomar essa atitude. sa·o Franc·1sco Revestiram-se de grande brilho as pinas, que estava rodeado do Dr.: 
A nossa declaração de guerra á solenidades da instalação oficial do Sebastii<o K ogueira de Lima, Mons, 
Alemanha e á !ta.lia tinha sido mo- · Circulo 01rera1·io ,de Piracicaba, que Alanoel Rosa, Cura da Catedral, Pe. 
tivada pela insolita provocação que Sua. Eminencia o Cardeal Rodr!gue vem sendo orientado por um grupo Bento Luiz Gonzaga Franco, Rev• 

ml 1 ares I rança, sua esposa. ~o mesmo n~vio 
RIO (ASAPRESS) _ Estabele-

1 
chegou S. A. a Prrnceza D. Elisa· 

cendo a data para cessação de vati- beth. 

nos iõra feita, quando navios. mer- Villeneuve, Arcebispo de Quebec, pe- de pessoas da Ação Catoliea local, mos. Vigarios das paróquias vizinhas 
cantes, fazendo navegação da ca- diu orações a seus fieis para um Isto ·foi devido principalmente á mos. Vigarios das paróquias viú
botagem, desarmados e pacl!lcos, feliz exito da Conferencia de São presença de S. Excia. Revma. D. nhas, Revrnos. Padres Capuchinhos 
viram-se atacados, dentro das Francisco e para que se eStabeleça Paulo de Tarso Campos, Bispo de do Seminario Serafico e Convento 

40 · feridos nas comemo= 
rações da vitoria 

RIO, (A ,APRESS) - Durante 
os festejos comemorativo, de termi
no da guerra na Europa, cerca de 
40 pes.:oas saíram feridas por fogos 
de artificio, sendo algumas em es
tado grave. 

Obra de Santa Engrada ... 
RIO, (ASAPRESS) - Confirma

se a noticia divulgada hoje, que irá 
a Lisboa urr -i comissão da Acade
mia Brasileira de Letras, afim de 
concluir o· acordo ortografico com 
a Academia de Ciencias de Portu
gal. O pr~idente já nomeou os se· 
guintes academicos: Pedro Calmo11, 
Olegario Mariano, José Ribeiro e 
Sá Nunes, para comporem aquela 
comissão que representará oficial· 
mente o Brasil. Adianta-se mais, 
que os srs. Pedro Calmon e Olcga• 
rio Mariano, viajarão em com)Janhia 
do sr. João Neves, quando do , seu 
regresso a Lisboa. 

Pascoa dos militares 
RIO (ASAPRESS) Foi uma 

das mais belas a pascoa dos mili
tares, realizada no campo de Sant'. 
Ana, com a presença do ministro 
da. Guerra e altas autoridades civis 
e 1n!Jitares, vendo-se numerosos 
soldados que tomaram parte ativa 
na guerrâ da Europa. 

O ato religioso foi oficiado por 
S, Excia. Dom Andrê Arcoverde 

Os ultimos combates 
da FEB 

RIO (ASAPRESS) - Em tele. 
gt·ama dirigido ao ministro da 
Guerra.· o g·eneral l\lascarenl1as de 
M<Jrais, fazendo um retrospecto 
das operações de nossos solda. 
dos, dá oonta ao ti tu lar da pasta 
da Guerra dos principais combates 
efetuados. Assim aquele oficial ge. 
neral diz em sua mei1sagem: "Fo. 
ram durante o mês de abril: dia 14, 
operações. de Montese, tomaram 
parte o 11.o R. I. comandado pe. 
lo coronel Delmiro e o l.o R. ·1. 
comandada pelo major Lisboa 
apolo de toda a artilharia divisio. 
nn.ria, constituida do 1.o Grupo. 
comandada pelo tenente.coronel 
Levy, 2.o Grupo, comandado pelo 
tenente-coronel Souza Carvalho · e 

tagens militares o presidente da 
Repüblica assinou o seguinte de. 
creto lei: 

Art. 1.o - A data para cessa
ção das vantagens previstas no 
art. l.o do decreto lei 5.497, de 13 
de maio de 1944, ê da chegada do 
militar ou assemelhado ao Terri
tório Nacional. 

Art. 2.o - A todos os militares 
ou assemelhados, que tiverem sido 
repatriados por motivo de doenca 
contra.Ida em serviço no Teatro de 
Operações, ficam extensivas as 
vantagens previstas no art. 1. o do 
citado decreto, atê a data da pu. 
blicaçã.o deste decreto lei. 

Art. 3.o - F'ica entendido que 
os vencimentos a. que se refere o 
art. 8.o do decreto• lei 7,270, de 
25 de janeiro de 194ã, são os ven
cimentos. normais de tempo d, 
paz. 

Art. 4.o - O presente decreto 
lei entra em vii;·or na data de sua 
publicaçã.o revogadas as disposi
ções en1 contrarioº. 

Mortos e 
da 

desaparecidos 
FEB. 

RIO (ASAPRESS) - Segundo 
comunicações ofioiais recebidas pe. 
lo Ministerio da Guera, atê o dia 
30 de abril ultimo, são os seguin
tes os soldados, cabos e sargentos 
falecidos e desaparecidos atê a 
mesma data, nos campos de luta 
na Italia; do 1.0 R. I.: cabo l\Ii
g·uel l\Iarottl Cabra, falec.ido em 
operações de guerra; cabo Ollvan
do Barbosa Vilanova, falecido em 
operações de guerra; cabo Paulo 
Pereira da Silva, falecido em opc
raç6es de guerra, do 11.o R. l.: 
segundos tenentes: Amaro Fellcis. 
simo da Silveira, falecido em 
operações de· guerra, este oficial 
era considerado desaparecido; ter. 
ceiro sargento Luiz Geraldo da 
Silva, falecido em operações de 
guerra; terceiro sargento Wilson 
Abel de Oliveira. idem; terceiro 
sargento Laudelino Nogueira, ta. 
tecido em operações de guerra; sol
dado l\!anaccls 'de. Aguiar Barros. 

-Idem; soldado João Florindo Za
mete, idem; soldado José Bravo, 
Idem; soldado Donato Bravos, 
idem: soldado Joã.o Alberto Alves, 
idem: soldado Josê Ferreira, Idem; 
soldadG Osmar Bento do Nascimen. 
to, idem: soldado Alfredo· Estevam 
da Silva, idem; soldado Anello 
Luz, idem (esse soldado era con.· 
siderado desaparecido); soldado 
Francisco Rios, falecido em operP"" 
ções de guerra (considerado desa
parecido). 

Da mesma conslderaçã.o, constam 
ainda como desaparecidos os no
mes do cabo Otavlo Carlos da Si' 
va, do 1. o R. I. e soldado Boles
law T{wieclen, 

Engenheiros navais 

Serviços Sociais 
. os fundamentos de uma paz cristã d aguas territoriais, com a perda de e permanente. Campinas e Administrador Aposto- Coração de Jesus e, delegações e 

centenas de vidas brasileiras. De• "Nota-se, não sem temor 8 trls· lico da Diocese, Entre as personali- operaril,)s dos Circulos de São Pau-
RIO (ASAPRESS) - O presl. pois disso, a nação havia partlci~ teza, que a politica internacional d ades que assistiram ás referidas so- j lo, Jundiaí e Araras com seus res-

dente da Repüblica assinou decreto I pado da Conrerencla de Chapulte• tende a desenvolver-se de novo no lenidades que assistiram setrans'Ap I pectivos orientadores, Revmos. Pa• 
promulgando a lei organica cios I pec e se associado a todas a.s de· sentido dos interesses particulares, Ienidades, podemos destacar O sr- dres Jeron_im_o Vermin, Otavi? {:ur• , 
Serviços Sociais do Brasil. Pelo I monstrações de solidariedade aos em vez de aspirar 30 bem de toda Secretario da Educação, sr, Bento gel e Cas1m1ro, os dois primeiros 
mesmo ato os serviços de Previ. Estados Unidos, E o presidente a Comunidade Internacional Luiz Gonzaga Franco, Prefeito Mu- tambem Assistentes da Federação 
de11cla e Assistencia Social serão Vargas acentuou textualmente: "O advertiu O Cardeal Villeneuve. A nicipal e vários Sacerdotes orienta- dos Círculos Operarios, nas secções 
assegurados e ministra.dos pela Brasil, como os srs. vêem, não tem .proximidade da vitoria parece fa. dores de Circulos Operarias de ou- da Capital e do Interior. 
União com a cooperação dos· F tomado e não tomará ati'tudes lso- zer recuar as sombras dos ideais tras cidades. De inicio, o Revmo. Pe. José Mei
tados, Territórios e Distritos I<'ede. !adas. FJstamos dispostos, entre- cristãos invocados CC>ll'! tanta ins!s- Chegando ás 11 horas a esta cida- reles, Assistente Eclesiastico da 
rai e ministrados pela.s institui. tanto, a <lar aos E stªdos Unidos a tencia. nas horas mais dificeis. da de, dirigiu-se s. Excia. Revma. á Ação Catolica, alma do movimento 
ções pil.blicas ou particulares, por colaboração que nos for solicita- guerra. Catedral, onde foi saudado pelo donde surgiu o Circulo Operario e 
intermédio do orgão com poderes da". E' de se desejar que os dirigentes Prof. Moacyr Diniz, membro da di- s, fundador, explicou o motivo da 
necessários para executar, orien- O correspondente do "New York das Nações Unidas saibam corres• retoria do Circulo e presidente dos reunião, dando em seguida a palavra 
tar ou coordenar as atividades Times" faz nova pergunta. Inda- ponder às gratas t~peranças dos PO· H. A. c. Respondendo, s. Excia. ao Dr. Pedro Hebechian, bemfeitor 
pertinentes aos mesmos serviços, ga se· o Brasil, de acordo com o vos, que tão generosamente deram ·Revma. proferiu formosa oração, e sustentaculo do Circulo Opera• 

tratado qne assinara com os Esta- seus bens, suas forças e seu sangue repleta de conceitos doutrinarios e rio de Piracicaba, que fez uma con• 

S l• ·t f d • cios Un'idos 6 meses depo·is de ter para confirmar a vitoria e preparar f 0 lCl OU aposen a Orla • · . orientações do pensamento da Igre-

1 

erencia sobre a Sociologia cristã, . 
minada a guerra, iria fechar as uma ordem melhor. Imploramos ao ja sobre os problemas de ordem so- lTAPCAN PEIXOTO Dill MATTOS 

RIO, (ASAPRESS) - O Ministro suas bases, não permitindo mais o ceu que inspire a todos, os pensa- cial. Recordou em süguida um tema 
Filadelfo de Azev,do, do Sup1·e1110 trafego de navios ou de aviões es- mentos de· justiça crlst!i, de carida- 1 j1 'd' 'b b Ih f 
Tribunal Federal, dirigiu um rcque- trangeiros. o sr. Getu!io 1 vargas de e de liberdade, os unicos de que Ás 14 horas, foi administrado por 

1
~

1 
ico ~o re .º .. t 1:3 ª º· 0 

pro •' 
. p 'd d R bl' podem provir a paz e a prosperida· S, Excia, o Santo Crisma na Cate- Joao Batista V1z1ol1, diretor do Dc-

rimento ao res1 ente a ep ica, responde: "llfas a guerra ainda dral. ' partamente jurídico elo Circulo. r ·t d t d · - t , " 1 de a um mundo convulso". so ic, an o ·a sua aposen a oria. nao ermmou . , Depois de um "cock-tail" ofere-. Os opera rios Brau!io Rossante 
O sr. I•'rank Garcia insiste: quer ================= cido pela Diretoria do Circulo na I saudou o Exmo. Snr. Dom Paulo 

Sabotadores cliser que os nossos navios e aviões At' . d t t d casa paroquial, dirigiu-se s. Excia, I de Tarso. em nome ela ~lasse ope. 
RIO, (ASAPRESS) - Os sabota- continuarão a passar por B'elem, !Vida es erroris as o Revma. seguido de grande comitiva,. rar,a p1rac1caba~a •e .Joao ~Iore_no. 

Xatal, etc.? formada pelas mais altas personali-j presidente do C::culo de Jundiaf, 
dores e· espiões nazistas Albert 
Gustav r~ngels, Karl Cahl e o fa
moso 1•1red12rick Blass (Dt\ Braun) 
continuan1 dando ser\·iço · á policia. 

"Sim, diz o chefe do governo. A Gom1·té de Lub11·n dades da sociedade piraeicabaiia, afim. trouxe a saud~-~a.o de 12. 000 ope. 
luta no l'aciflco ainda continua". de dar a benção liturgica ao bem j no~ daquela cidade. . 

Os jornalistas fasem noYas in- , abastecido armazem da Cooperativa F,ncerrando as so.lemda~e~, S., 
dagaçôes. O presidents I Vargas; O jornal '4D.ziennik Polski'7, 6o dia de Consumo, já em funcionamento, Ex.eia. Revma. revel?u. 1~a1s un1a. 

Ainda ha pouco, chegou rla Ilha 
GranUe, Onde se encontra preso, 
cun1prindo 3 o anos de condena~ão, 
o espião ~ngCls, que será acariado 
com o '1dr. Braun", famoso sabo
tador das Americas. 

conversa com a representante <lo, 3 do mês de màrço do corrente ano, e ao Salão-Capela Nos S h vez seu~ dot?s exccpc1ona1s de ora. 
,Readers Digest, inteirandosse do, informa aobre os comunicados de 24 A 'd d' sa en ora dor,. ev1denc1ando a necesidade de 
grande nu1i1ero de leitores que es• ,

1 

de janeiro referentes á situação da Po· pareci a, pre io pertencente ao auxilios ás classe operarias 
Circu_lo .e em ·cujas dependencias já 'I'erin·ino·u dando sua p·aternal 

sa revista possue no Brasil. Os lonia, durante os primeiros dias da li- f 
correspondente pedem a S. Excia, bertação: a ofenaiva rus!a surpreendeu uncionam também, cursos gratuitos bênção a todos os labores da novel 
que determine a suspensão da me-1 de forma geral o paía. A atitude da I de Corte e Coat ura e Alfabetização instituição. As ultimas palavras do 
dida que os obriga a submeter seu !população irradiava otimismo. A ale- Pªlª a<l~ltos. Exmo. Prelado foram seguidas de Espera, ta1nbem, a policia aca

riar esses cpiões com outros, cn1 
numero dó o, qué virão de Sã.o 
Paulo, pois estão. eles ligados a. 
rede de espionagem organizada pe
lo "dr. Braun". 

noticiaria a u1l1 controle· de i111- ! gria de ver•se novamente livre dos· ale- ~essao solene de instalação, rea- calorosa salva de paln1as. 
prensa criado em virtude das dis- 1 mães unia-se ao desgosto geral cauea- lizada ás 20· horas no Teatro Santo Depois da sessão solene, proce. 
posições militares e o sr. Getulio · do pelas atividades do comite de. Lu- EStevão, compareceu uma enorme deu-se á bênção ás outras depen. 
Vargas diz que procurassem o mi- . blin. Na maior parte dos povos não I e seleta assistencia, que enchia to- dências do Circulo - o consultório 
nistro da Justiça, para conversar $e encontram forças comunistas orga· do O r~cinto. n1édico. aparelho para cÕnsultas. 
sobre o assunto, a quem ia reco- 1 nizadas, e .quando as ha, são pequenos Presidiu a sessão S. Ex.eia. Rev- exames e cirurgia de urgência: o 
menda-lo. j grupos que desacreditam seus coman- ma. o Sr. Bispo Diocesano de Cam- gabinete dentil.rio, perfeitamente Selos comemorativos da 

vitoria 
Frank Garcia deseja saber se ê •

1

, <Jantes. ' ================= equipado de aparelhos elétricos; a 
pensamento do governo permitir Por todas as p,arte! prevalece uma: secreta.ria <lo Circulo e1 o salão do 
a publicação, em idiomas estran-: complet~ ~esorgant~a_çao, _completa fal- i o "Osservatore Romano" Clube do Opera.rios. RIO, (ASAPRESS) - Serão pos

tos á. venda os selos con1e1nora.tt-
vos da ,·itorla, que a Casa da Moe
da, .desde meados de agosto, vlnJ1a 
preparando. Esses selos assinala
rão a vitoria das ·Naçõ<~s Unidas 
sobre o inin1igo traiçoeiro e bar
baro. 

i;eiros de jornais e revistas. Es- ! _ta de orgaos admm1Strat1vos, e parti-\ 
clarece O primeiro manclatario do . cularmente a situação alimentícia é t . , 
pais que essa medida crláda atra· j caoti~a. As ativi~ades. dos age~tes do pro esta . contra a atitude 
vés de um decreto-lei visava im- , Comite de Lublm, sao debets mas 
pedir a circulação no Brasil, mui- 1 brutais, especialmente contra os diri- da ,·mprensa· sov1'e'f1'ca 
to tempo antes da guerra, de or- gentes6 camponeses, . que tem de ~sco
gãos alen1ães, ltalianos e niponi- lh7r_ entre as ~egu1ntes alte~ativas: 
cos, afim de que não fizessem pro- prisao,. deportaçao ou colaboraçao com 

Novo emba.lXadOr paga.nela de suas idéias total!ta- o Com1t~, ~om bom pagamento e van- i 
ria

3
• E afirma·. tagens similares. O - terror começou , 

· , com a prisão dos juízes e membros dos 
da Belgica "Isso foi, sobretudo,. um ato de: tribunais. A populaçã&' ooíre sob as 

RIO, (ASAPRESS) - Chegou defesa do Brasil, antes da guerra".\ fortes exigências doa militares e dos 

t lt 1 b d 1 
a O presidente Vargas autorizou! saques 

es a cap a , a or o ( o na- 1 ' 
vio ,1Cabo de Buena Esperan,:a", o'. o:3 jornalistas a. entrare_m em en ... 
barão Ernest Kervyn de Meeren-1 tend!mentos com o mmlstro ~a , ================= 
dre, novo embal;cador da Belglca Justiça para qu\ haja uma soluçao 
junto ao nosso governo. 1 para esse assun o. 

Após mais alguns momentos de 
1 palestra os correspt,ndentes se 're
. tiraram. 

NC - O ."Osservatore Romano" 
desafiou os Diarios Sovieticos Estre
la Vermelha, Izvestia, Pravda e á 
Radio Emissora moscovita a publi- 1 
carem integralmente, sem omissões 1 
ou alterações os documentos ponti
fícios. O artigo assevera que somen
te_ assim o povo russo poderia jul
gar se a Santa Sé é ou não totali
taria; e Se na realidade procura 
salvar os criminosos de guerra. 

Ao ~esponder ás acusações de que 
o Vaticano favorece os crimes· de 
guerra, o artigo do "OsserVatore,, 
pede que se exiba a prova.· Aviadores brasileiros 

libertados 

Cartà do Santo Padre.., ao 
Exército Polonês 

O articulista comenta a recente 
(KAP) O Sumo Pontifice endereçou edição do livro sobre a Russia, de 

RIO, (ASAPRESS) - O Minis- e E A R A' W L Wht'te no 1 fº ao general Wladyslaw Anders, chefe ' · • , qua se a trma que 
terlo da Aeronautica recebP.u co- supremo do exercito polonês a aeguinte os periodistas devem conservar-se 
municação de que os tenentes- carta: 1 ~empr~ dentro da linha do partido 
.aviadores do Lo Corpo de Aviação TAMBEM ASSIM NÃO.·• "Nosso ar,'.,ado filho. comunista, porque seus lideres con-
de Caça Josino Maio de Asslz e FORTALEZA (Asapress) - Vio,' Quando ultimamente, numa audiên-, siudeemranc1 . ~bsurdo per_mitir qu_e a)-
Otto · Correia l\'eto haviam sido _li· lentas chuvàs têm caido ultimamente· eia especial, vos recebemos juntamente ~ ntique a _pohttca, as diretri
bertados de um campo de prlsio- na ·zona do interior do Estadu do Cea- · com vossos colaboraaores solenemente zes e os propositos do governo. O 
neiros ~azista. Os dois pilotos ha-1 râ. ~ssas chuvas m·.otivararn o ar- vos asseguramos sobre Nossos senti- . Sr .• White_ ~d verte na su~ obra qu.e 
viam sido capturados pelos al~.- rombamento de vinte açudes da zona -O'lentos paternais e sobre Noasa gra- estao pr-0ibidas na Russrn as peh-
mães no norte. da Ital:a, depois de 

1

. de Jaguaribe, ocasionando grande•· pre- tidão. - I cuias cinematografjcas . e os livros 
ou1npr1da a n11ssã.o a.e bon1barde10 Jºuizos à lavoura O ·que cau•a grande . que mostram como se vive na Ame~ 

, .. . . , • • ' Por esta carta deseiamos expressar rica 
de qee fo1am ,ncumllidos. seus apreensao entre os moradores daquela , N f d · 1 · 
aviões foran1 atingidos pelas defe• região : ":815 uma v;z 1:ssa pro un ª simpa-. E' evidente, comenta o "Osserva~ 
sas inimigas e ambos saltaram em • i tia e amor ª Naçao Polonesa. '."0 es-, to~e", _que se está procedendo de ma-
paraquedas, sendo aprisionados e M A R .A. .N·. H A, ·o· '1 cudo. _que -~os ofereceu o exercito da. n_eira igual no que se refere ao Va• 

1 
.d d Polon1a esta gravado o quadro de toda ttcano. De outro modo seria impos-

cont uziãos padra. 0 campo e
1
. cdon• . _ "i , __ , , nação polonesa devastada pela terrível· sível explicar como a irnprensa mm•· 

centraç o . on e as arn1as a 1a as, , ·· · · · N d l · · · · · · ~ ' i ., : CONSTITUIDO O· GOVERNO DO guerra. este escu o, resp andece a cov,ta, prescmdmdo das evidencias 
os fora1;1 encontr;,.r. Os d.o s ª' :~-, NOVO INTERVENTOR : gloriosa historia da Polonia e de seus! publicas, se atreve a acusar a San-
dores Já se a~luun na regia~ ! nobres filhos, sua fé inquebrantavel, e; ta Sé de ser fascista e de favorecer 
ocupada pelos altaclo~. , s .. LUIZ (Asapress)_ -:- O sr., Cio-' seu ilimitado amor á Igreja Catolica; os criminosos de guerra. 

Rvo 24 da Molo, 80/90 
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TANAGRAN 
4 .o Grupo pelo coronel Alvim; dia 
21, real lzou-se o combate e toi:na. 
da ,le Marano. pelo esquadrão d,·. 
reconhecimento, sob o comando rlo 
capitão Pitalug-a: dia 26 e 27, com. 
bate e conquista de Colechie, pelo 
2.o B. ·do 10.o R. J., sob o eo. 
mando do major Ramagem, proce. 
dida pela tomada de contacto pe. 
lo esquadrão de reconhecimento. I 
Dia 28, comandante de Fornovo DI 
Taro, com rendição da 148 Divisão 1· 
Alemã, pelo 6.o R. 1., batalhões 
do major Gross, do major Costa, ~ 

do tenente.coronel Silvlno, esqua. 
drão de reconhecimento, 3, o Gru. 
po do tenente.coronel lsousa Car. 
valho, A tropa brasileira nessa 
fuln1inante ofensiva revelou gran. 
ele capacidadé e notavel valor fi. 
$.lCo, em ronfi1·mação As suas jã 

Logo após a chegnda pda comrt• \ domtro C::ardoso const1tu1u dehn1~1":ª": e 80 Vigario de Cristo na terra. ! ·o "Osservatore" traça a ·posição 
nicaçà?, º-&~r. Sa~gad~ :bilho man .. : mente seu .~overno, fazendo 9:s segutn• ! Porem, neste e~cudo resplandece ain .. ; do Vaticano,. a qual já é conhecida. 

. dou ~1E-nL, 1..:::::-~r . 1mcd1atament1?. :tz 
I 

tes nomeaç.oe~; chefe de gabin~~e Pe-: da alguma coisa mais, alguma coisa que· por todo5, posto que: a Santa Sé 
=================: fa,m!ltas dos dois combatentes da dro de Oh~~ira; del,egado. auxthar de a tooos nos inspira esperança: no cen- i sempre se tem pronunciado expltci-

I:". A, B. 1 O~dem Pohtica J~se Fana Marque_•·! tro da aguia da Polonia, que está irn-1 tamente contra os criminosos de to-

RIO (ASAPRESS) - O presi. 
dente da Repüblica assinou decre. 
to transferindo· para o Corpo da. 
Armada os atuais ,ngenheiros na. 
va.ls e colocando-os na escala da. 
quele corpo de acordo com ,. anti
~uldade relativa que tinham na 
respectiva data de promoção ao 
posto de primeiro tenente, obser
vadas as restrições do artigo 3, o, 
enquanto elas persistirem. O arti
go 3.o dl9.: ºNa colôcação na es .. 
cala do Corpo da Armada, dos ofi
ciais 01·a transferidos será respei
tada a. atual a.ntlguidade relativn 
do Corpo de FJngenheiros Navais", Otuno fortifican• 

te teminuio 

t radlcionais qualidades milita . 
res .. 

~REIUAR.UI VIMAR 
ARTIGOS FINOS 

PAR~ 
CAVALHEIROS 

CASA VIMAR 
DE 

YINCE. M~AOUES & CIA. 
Rua Libero 

1.0 andar 

fel. 3-7077 

Badaró, 48~ 
salas: 68·69 

São Paulo 
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Ministro 
! Dir~tor do~ Serv_1ç?s d_e, Econom,_a i pressa em quase todo• os escudos dei da_ e~p_ecie, declarando_ a todos os do Brasil na Agricola Jose Ferra~, Oficta_l de Gabt- 1 vossas cidades como em vos,as bandei- ê prmcip1os que determmam, no de-

• . nete, Marcelo Sardtnh~; aJudante de.~ ras _milita.res, brilha 8 image~. da Sa~- { scn~·~lvime~to. d_a guerra, a respon-
TurqWa I ordens, tenente Leocadio de Melo. '. tíssima Virge~, socorro dos heis e Ra1- 1 sahtltdade md1vidual~ 

! nha da Polonta, que protege vossa na· 1 Ao rever ... a atuaçao do Papa1 em 
RIO, (ASAPRESS) - Passagel- =================' ção e a terra de vossos antepassados. 1 sua atitude de condenação aos re· 

ro do avião da Panalr do Brasil, I Hom'...,enagem ao Revmo, Pe.' Apesar de que peúi' terra polonesa' gimes totalitarios, que não só vio-
seguiu para Natal, de onde pros-1 avance uma onda destruidora e a si-' Iam a lib~rd_ade política como tam-
segulrá para Ancara, o sr. Paulo tuação incerta infunda a maior inquie- · bem os d1re1,tos. ~umanos, a le1 de 
Coelho de Almeida, que acaba de IRUARRIZAGA e M F tação, não deveis perder o animo, pois, De?,s t. os prtn~\pios dos. Evangelhos, 
ser nomeado para as funções . de l ' 1 1 sobre todas as decisões temporais e hu- o Oss_ei:vatore ad_v:rte q~e o Pa-
minlstro do Brasil na 'l'urqula. O manas deste mundo (como se vê na pa defnnu sua pos1çao muito antes 
diplomata bra:sileiro ocupou o Os professores e os alunos do Gina-. vossa propria historia) governa Deus de que. outros o fizessem, e por cer-
cargo de chefe dl1. Dl\·isil.o de Fron- do Coração de Maria prestaram, no dia! eterno e sua Providencia to muito antes de que. os governos 
teiras do Itamaraty e post.erior- 5 de maio passado uma homenagem ,

1 

D d' El . · · , tota!itarios desencadeassem seu nl-, - • 1 1 • evemos pe ir a e que seJam repa- t' · · d · 1 • 
mente. o de ministro com~elheiro i ao seu diretor, o Pe. Crescencio Iruar- d d d . _ 1mo tnt~nto e v10 enc1a. 
. b 1 - d d º. ·1 . . C M F . .• d i ra o na ver a e, no amori e na JUS O artigo l'ecorda ta-mbem que o 
Jnn to a em a xa a o ....,1 as1 no nzaga, • . ., por ocasiao e seu ' tiça ·os erros fatais as injustiças e adi.os ., . 
.Perti. • aniversario natalicio. · : . , ' . . Santo Padre nunca fala de od1os, 

• H , 
7 

h 
30 

M' f : mortais. Pedimos isto especialmente nem de vinganças nem de destrui-
ouve as uma 1ssa es- 1 N p 1 · ' s , .. 

tiva, celebrada pelo homenageado. Após; p_ar~ a v~ssa e· ossa O onia, ~ an- 1 ções, mas que ensina sempre. segun-

Entrevista à imprensa 
estrangeira 

M
. h . _ d . 1 t1ss1ma Virgem Venerada com piedade do sua missão de Pai comum e de 

a tSsa ouve a tnauguraçao o uni- · O d v·t d -
forme colegial, seguida de uma sessão I espec,al em stra-brama e t na e e l g~1ardião supremo da ci~ilização cris-

. , Claramonte de Czestochowa, Ao mes- 1 ta. O artigo conclui rnsistindo em 
festiva. 1 mo tempo e em prova das abundantes ! que a atitude nobilissima do Sobe-
=================· graças de Deus e de Nosso profundo rano Pontifice grangeou o elogio 

j amor concedemos. a ti querido filho, a : univers~l rle toda a opinião livre e 

mantendo teu v~lente exercito e a _nossa ama~a i dos lideres re!=iponsnveis. t:rnto no 
Poloma, de todo o coraçao, a bençao, campo da moral como no campo po-
apostolica. Pio Papa XII..'' · lítico. 

nt,.,. O<~ 

a mulhPr 

~'ormula 

l'epedino. 

de seus 
. ana~1an 

do Dr. 

Merci 

honno
remOçP 

r auro-v1~ca0$$~O Pavw ; 
~ f~ PROA ~~MÂM ~ 
l',t !i Partidas: 7.00. rn,oo -17,00 - Ch.,,r;adas: tO,tlfl. 10,lUI -18,45 ~ 

RIO, (ASAPRESS) - Os corr~~
pondentcs de jornais e revistas €:S

trangeiros estiveram no Palacio 
do Catete. a fim de obter. do pre
sidente Vargas itnpressões sobre a. 

rendição da Alemanha. O chefe do 
governo recebeu-os após os despa
chos e audlenclas, no seu gabinete 
de trabalho, entretendo com os· 
jornalistas minutos de viva e cor. 
dial palestra. 

A Franga continua 
suas Missões 

;.%:.;: !:: ~:~:"f':~E:i I Concentração Mariana em Ourinhos 
SCIENTJFICAMENTB 

A.S SUAS FERIDAS 

: AVENIDA YPIRANGA, 1.120 · TEJ,. 4-4248 • SÃO PAULO : . . . . . . . 
!: •••••••••••••••• ,., • .,.._. -:,,• •.,• •,,,• •••••• ·--· ... ·--· •,.,• .,,, ••• •,.•. :;.• ·..:.:.:.::;.:;: !! ~ :,;,,• •• ·: •• •..: ·~~ ~!.!-!J. 

dou se o governo devia destinar fun· \ 
dos para as missões catolicas; mas es-1 A Congregação Mariana de Nossa Se· Federação das Congregaçõ;s Marianas 
tas foram defendidas por Marcel Poim- nhora da Aparecida e Santo Agostinho, do Estado,. e Pa~re Jose Melhado 
boekft secretario assistente da Confe- . da paroquia de Ourinhos, desejando Campos, Dtretor Diocesano. 

• Pomada oeccativo Sõo Sebastl.!~ 
combate scienlifícamente toda • 
qualque, afleccào culaneo como 
oeiam, Feridas em 9eral. Ulceras. 
ChlQOS antigas f.c•ema& ErysipelQ. 

. frieiras. Rachas nos pés e nos &el04. 

Indicador Profissio,nal 
d~ração Francesa de Operarjos_ Cris: \ festejar condignamente o. Dia do Con. 
taos.. O orçamento para as m1ssoeis foi . 
votado com tal galhardia, que 09 gregado Manano, e comemorar o •eu 
opoentes nem siquer perguntaram l 1 Lo aniversario de fundação, resolveu 
quànto. • · 1 promover pela primeira vez, nessa ci .. Instituto Moderno· 1 

Espinhas Hemorroides. Q>,elmadu
raa Erupc6a1, Pie<' las de at<>SCN1t09 

• tnaactoa venenOSoa 

-~ 

'.ADVOGADOS MEDICOS Dr. Celestino Bourroul 

o sr. Franl, Garcla. representan
te do "N'ew York 'rimes'', na qua .. 
!idade de decano dos confrades es
trangeiros, fei as apresentações 
de estilo. O vresfdent" Getulio 
Vargas congratulo-se, inicialnien-
te, com os jornalistas aliados pela 
termfnaqão da campanha na Euro
pa, da qual tambern o Brasil par• 
ticipara ativamente. dizendo que 
tinha o maior prazer em recehe-

1 dade, uma Grande Concentração Maria• 
================= 1 na, tendo convidado os congregados ma-

A VOLTA Do{' EXPEOICIO- . riano~ da Diocese ?e Botucatú e !;'arte 
Funrlado em !!~1, .8.~!~~.I~I~ ·· ------------·- ---

Dr, Vicente Melilo 
'!?:raça da Sê, 23 - 2.o andar -

Sala 245 

Dr. Plinio Çorrêa de Oliveira 
:Rua. Qulntino · ~oca.luva, 176 - S.o 
Andar - Sala 323 - , 'l'el,: 2-7276 

Dr. Francisco P. Reimão 
Helmeister 

Rua São Bento, 224 - !.o andar 
Sala 3 - 'l'eL: 2-154l - S. Paulo 

Dr. Carlos Moraes 
de Andrade 

Rua. Benjamim Constant, 23 - 4.~ 
andar - 8ala ~X - Tel.: 3 1n6 

Dr. Antonio Firakoski 
ADVOGADO 

Rua Colombo, 302 
Curitiba Paraná 

ENGENHEIROS -Amador Cintra do Prado 
En~~nht•iro 4.ruutft•t•, 

lrquitetur;.1 rP.ltgln~a. ,•o!Pgin~. r·~ 

sirlPnrias r.oh~tlVRS 
~ua Ltliero Bnd>1r6, 461 - Sã11 

raulo - Te!,: 2·7312 

-Dr. Vicente de Paulo Meliló 
Vlinlca Medica 

Càns.: R. Mar-0onl, 34 - 6.o. andar 
Aparto. 63 - Te!.: 4-8501 

Res.: Av. Agua Branca n. 95 
Tel.: 6-5829 

Dr. Camargo Andrade 
Doch..:us- Cle Senhor.na - 1•a1·to! 

Opera~õca 

Da Ben, Portuguesa, da Matentl 
dade de $, Paulo 

Cons,: R. Senador ~'eijõ n. 205 
l'el.: 2-2H 1 - l.>as 14 ás 18 horas, 

Sabado: Das 10 ás 12 horas 

Res.: .l{ua lfa.fael de Barros, 457 
'l'e!.: 7 -4563 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
r,a.tHrnent.o ore .. natal 1da criartt.::i 

e da gestante, lln parto e lla 
lacta,câ oJ, 

l{<,s.: Rua L1bero Badarô, 137 -
das ló As 11 hs. - Tel.: 2 2270 

t:es.: Rua Tilomé de Souza, 517 -
das 18 a.s 20 hs, ..,, 'l'el.; li·OG65 

los. Acentuou que eles eram teste
Res.: Lgo, S. Paulo. 8 •. Te!.: 2·2622 munhas do jubilo com que feste• 

Cons. Rua 7 lle Abril, 235 

Das 2 ás 5 horas 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

jamos a rendição das forças tota
litarias, declarando que participa
va e se associava a todas essas 
manifestações de regosijo, por to
dos os titulos muito justas. 

O jornalista Frank Garcia fez, 
então, a primeira pergunta: 

- O Brasil, em face da agres• 
110 HOSl'l'l'A 1, UAS t;l,INICA'S ~1 são dé que os Estados Unlrlos foi 

SAI\A'l'ORIU l'iAN'l'A CA1'ARINA I vltlma, por parte do ,Japão, preten
, .. .. . ~ , ~ de dec1arar guerra a essa nação? 

UlH.UHl.ilA DAS VlAS BlLlAhl,;S o presidente Vargas responde 

Cons.: Rua Marconi, H · 3.o andar prontamente dizendo que por oca
~'one: 4-8717 - Das U a.s 16 horas. s,ao do ataque a Pearl Harbour; as 

Resldencla: Av. PacaembO, IOH 
.Flme: 5-2625 

nações do continente, a,põs os de
bates da conferencia dos chance
leres, julgaram, por unanimidade, 

HOMEOPATIA . 

".::; ~:~::,.~:-:::~ :il:• .. I fA ~ A 1 [A o,nnms 
clorocabana, Diretor cltn!co do Am i • .,=,~:;-:.-~r,i 
bulatorlo Homeopatlco cio Carmo 1 ~ ;-. EN ..... D .. ,M ....... u N·DO 
, ~nns.: R. Sen,,dnr Feijó, io&; t.elefn U 
ne: 2 OS39 • Hes., g 6471. Marca, ~ovo tfAM BURGO 

hora, das s ás g hnras pelo S.. t,1AROUE1 °' souzl ,,:,.1 !NO. 

'l'eletone 1 a-usa~ 

ll da Diocese de Assis e de Jacarezinho, 
bem como os Exmos, e · Revmos, Srs. NARIOS Bispos das respectivas DioCeses. A 
concentração terá lugar dia 13 de mai9. 

S. PAULO (Asapress) -:- Dentro 
de 45 dias, ou seja, na segunda quln
i:ena do proximo mês de junho, deverá 
chegar ao Brasil o primeiro escalão de 
expedicionarios. brasileiros, que voltam 
gloriosos da Europa depois de terem 
tomado parte ativa na segunda guer· 
ra mundial. 

Aos bravos soldados patrícios, que 
nos cempoa de batalha do Velho Mun
do tão alto elevaram o nome do Bra-
sil, serão prestadas as mais expressivas 
homenagens, as quais terão carater na• 

cional, 

PROGRAMA 
Será observado o seguinte programa: 
Das 7 às 8,30 · horas, recepção aos 

collgregados marianos visitantes, _1au
dando-os na eacadaria da Igreja Ma
triz um congregado da cidade, 

Às 9 horas, Missa Solene e Campal 
com pregação por um orador sacro. 

Terminada a Missa, os congregados 
visitantes serão conduzidos pelas fami
lias de Ourinhos, que lhes oferecerão o 
almoçe. 
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DÁCTILOGRAf IA 
TAQUIGRAFIA 

O Melhor Ensino 
Pelo Menor Preço mm 

os MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FRlOS VlNHUS FlNUS, Fl<UTAS 
BlSCOUTUS E BOMBONS - GENEl:{0S ALJM b:N nuus 

EMPORIO MONTENEGRO 

MAAMONIO~ 

Às 14 horas em ponto, um impo
nente desfile percorrerá as ruas da ci
dade saindo da praça Melo Peixoto e 
finalizando na frente da Matriz, quan
do se farão ouvir · varios oradores. 

Todas as Congregações Marianas de· Rua Augusta 1.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - 1-one; 7-003~ 
verão conduzir suas bandeiras, 

As Congregações · convidadas são as 
seguintes: 

Botucatú, Avaré, Cerqueira Cezar, . Av. 
MERCEARIA 

Bria. Luiz Antonio. 2.098 
!maculada ~nceição) 

AVENIDA 

- à lgrcja 
7-5453 

(Em frente 
Fone: Mandury, Pirajú, Fartura, Timbury; 

Bernardino de Campos, Santa Cruz do 
Rio 'Pardo, Ipaussú, Cbavantes, São 
Pedro dó Turvo, Salto Grande, Palmi• 
tal, Candido Motta, Assis, Jacatezinho, 
Santõ Antonio da Platina e Cambará. 

· 0NICOS DISTRIBUIDORES DA 

Pretiditão a todas as festividades da 
· MANTEIGA "BANDEIRANTE" 

concentração os Revmos, Srs, Padre . · , · 
Agostinho Mendicute,, S, J., Dire~~C p '~ 1- PO!IALJQ,...._ JllgÇA ~ fACO.~ 



LEGIONAHIO 

CONGRESSO DO APOSTOLADO DA ·oRACÃO.t'.;";;f:j,\\~i%)f{::;tj:.:;ltEDERACÃ0 DAS CO~GREGACõES 
!erá início dentro de um mês o grandi) certame - Aguarãad~s 1:om grande! '.~:~:il~:1l::: 1

~:'~\~ud~:i;:.:t!~~::;i~-i:~- M A R I A N As a E s A o p A u l o 
,nferisse as conferências do Padre Arlindo Vieira - Já foram esco- .Joffely. O. P., Assistente da LIC 

, l1adr~ Jos6 Danti, S. J., AssistcntC 

lhidos Q hino e Q distintivo A orar.ão pelo êxito do Congresso Í 1,;c1cs, da Lig·a das Senhoras Caló-
3' i 1 k·a:s, Padre Eduardo Hebouças de 11oje, Dia Mundial do 

solene 1 no Teatro 
Congrega~o, haverá sessão 
Municipal, às 20 horas 'CARTA CIRCULAR DO EXMO. SR. 

1 canalho, Diretor do };nsino r:e. 
A R C E B I s p o: lif};io:-;o. Padre Ag·ostinhn ~[encllcu~ 

A Federação do Apostolado da 
Oração, sol> o alto patrocínio do 
:Exmo, Revmo. Sr. D. Carlos Carme
lo de Vasconcelos Mota, promoverá 
um Congresso, encerrando os feste
jos co1m;.moratlvos de seu centena
rio. Esse Congresso se realizará nes
ta Capital nos dias 7, 8, 9 e 10 de 
junl?o proximo. 

I t•.-, JJiretor da Feder1<çâo ~la rl .,.a 
paraçãc, r.;:~presentcin novo progres- rn·<-!íl.Y:1. .-..rn f'Hl'a);_l,>.\füní;d· <J. :\_L1.~culi11a. f'adr~ F,;r_n_ando Pe. 13 D!~ ~íAIO do Jg-rcJa 1\tatriz, um congregado 
sona expansão clo_reiriado de vo~-11"_,uco t1111<>1· t' a iugr,tta (~_úrrc..n,1,011.l: d_.-_l~ 1_,ril _de·~a:slr<,._~·-·1·· 1.:,1ret_or d.i_:-,i <lé:-;ta ddadc~ 
so Coração sobre nos, so\Jre O Brasil ,l,óneia doa muitos que dé,lc se es.: '-' usa<l,,s f~ucarfst 1cas. 1 a,h e ,Joa. 1 DIA MvKDlAL DO CO!'<GREGADO Ás 9 ho às,. Jl!issa Sol~ne e Campal 
e sobrb todo O inundo. qw:·corn. (;.' 0 ofellfli:·rn ~Ta,·l'."mcnt(l 1 quí111 Ho1·ta, A~slstcnte da C. ~- .\. 1 com pregação; por_ um ORADOR SA-

Assim seja-." , até ,11 esnio uaq,,ilü <jue r,:Je de l'a<lre !1obcrto 8aboia ct,, ~Jec:leiros. ! Como já sahem os Cong1'~gndos, o CRO. · · 
\Con1 aprovação de s. Excia. o n.n.is pn:~clo~<, 11 ,)s lcg-<,u eon,o prv. l>ire·tor da Cotnissão l'e-nnane-nte Secretariado :Mundial <las Congrega- Terminada a Missa os congregados 

Sr. Arcebispo de s. Paulo. com 100 '""· de 50 u illr"inito arno,·, ___ 0 San. eh Ação Social. Padre Jcrõnimo ções :-!arianas estabele<;cu que o se· visitantes serão conduzidcs pelas fa. 
dias de indulgencias.) tissiino >,acramento da Ellc,u'isti:i .. Vermin, :.r. S, e., Assistente Ecles. gundo domingo do més'de maio fôs· milias oudnhenscs que lhes oferece· 

E' o seguinte o seu programa: CAUTA t:lllVl'l,.\ft uo' IsX)IO. sn. 
.\Ht:.E<:UlSPO, .\O C{,l,HO {:, Fn-as 

D.\ AR~l:U)lOCI,;SN, .\:'l't::'i
t:L\ :-.-uo o co:-.Gnm,so 

s,,ja, port:n,to, /lsta alJ,nço·ido _ da l•'cclera,;iio dos Clrculos Operá. se o Dia Mundial do Congregado. rão o almôço. 
(;(>llgT('SS(i um púl,lico f-' ~úl!Jn~ <ito: rios. PadÍ·e 1-'aulo ~\urisol Ca.Ya.. Que pensamento confolador para o As 1,1 horae; em ponto: um ímpo~ 

Dia 3 cte Junho - Domingo 
Vinda de Nossa Senhora Aparec!àa 
da Varica do Ipiranga ao Lar,,;,J S. 
Paulo, de onde será traiida em pro
cissão até a Catedral. Partirá do 
Largo S. Paulo ás 18 horas. 

de, de~agrc1\"('J ao ~;agrado Cora'-.;âo Jhdro Freir~. Capelão ~Jilitar da. coraçã..o <le cada Congregado saber nentc desfile percorrerá as ruas da 
1,; 11 <'ar!sti,·n de .Jc.sus, nosso Dlvi. 1-'or~a Policial. Paflre .-\rio,·aldo' que milhões de Marianos de todas as cidade sâ1ndo da Praça. Melo Peixoto 
no l!~l, S<·mpre Pr<'s<-'nl(!! 116 meio 1,uiz de Olivtirn, C:ap~Jão da Gua.r.. nações, de todas as raça¾· de. todas e finalizando na frente da l\Iatriz;, 
de td,~. i:hcio dê botldadc e d<: rla Ci ,·il. Padre Luís Dui)J·at. t.~. ! a~ lh1{uas, : esse dia catarão unidos qua,ndo se f~râo ·ouYir Yários orado· 

Caríssimos Irrnào~ t, lt'ilho~ di. inbw.ric6rdia• p;,1r:i pêrdonr. 11ou •. :,.r.. .. \:i;sislrnte ~eles. dos Vicent.i- rlão sómente pelo mesmo ideal e pelo rc~. 
let!ssimos Sau<la<;ão. paz é bôn(~flo pn,ndo-nu:-; a.os ri;;orc-s da dl\'ina. no~. Padre Joaquitr:i Medeiros, PH.. .. mesmo amor, . Senão também pela;; ...... ~as as Congrcgaçl)es .Marianas 

Dia 6 -- Quarta-feira - Abcrtu
l'a do Congresso - - A' nofte em to
das as Paroquias, Veni Creator, La
dainbas do Sagrado Coração de Je
su~. Pratica e Benção. 

cm o l:oração t-:uca rfslicv d• J e- ju,t iça. roe o <lc ltú, Ccn tro :-S-aciona.l d o mesmas mariícstações de piepade e l deverão ·conduzir s_ uae Ba._ 11qcira!. 
suJs:,, lq1u1as1idnou J<>dse·u.11oss-, 1,1·in1·1·1··· J·;, coino. t:;le mcs1110, rxcit.undo a 4\. O. Pri.clrc )Iário :\(arques e~ Se-r. d.J cntusiàsmo, concentrados para As.Cong_regaçõ~s con idadas sáo aB 

n ~ " ~ rn .. J"ároeo de Xossa Se_nhora Apa. e::,cutar quase a9 p', da letra o me:-- seguinteG: Botucatú, /.,•aré, Cerquei· 
<:-·ntrada na ArquldioC'ese de- São nos::.a <..:011fia11r;a, con,;ícla .. no:-:. amo .. r<:cida, a Pl'imclra Congressista. mo programa. ta Cesar, I\landurv -Piraju,. Fartura, 
Paulo, m~sei:i. atr:-t.z. em no~sa Car- r 0 ~~nwntc: ''\'inc~c ª Mim. '" 68 to- Neste programa nào po~.-r." faltar Timbury Bernardino de í;amr,os, 

Dia 7 - Quinta-feira - Dia ela 
Cruzada Eucaristica - 1 /os centros: 

ta ele SnutJ;-u;;ào, .. ~n deixamos rlns, qul~ tn-1IJalllai:,; 1~ sofr( .. l:-:. que LIXHAS (;[~HA!S DO a Hora Santa Coletiva, a Co111unhão Santa Cruz Rio Pardo, Ipaussú, 
"sem espcda.J rtd'eré:n<da (, auspi- En "º:o. hr:-i de {illYlar··. '"ª 1110 :; to- F'ROGRA)l)~ Geral e a Sessão ~olene. ' Chavantes, São Pe.;.ro-do Turvo, Sal• 

Missa e Comunhão das crianças. A-'s 
15 horas em Santa Uigenla: Hora 
Santa dos Cruzadinhos, A's 20,.JO ho
l'M, na Praça da Sé - Primeira Ses
são Solene: Saudação ao Papa pelo 
Padre José Thurler. t, Cruzada Eu
caristica por d. Carolina Ribeiro. O 
;sentido do Congresso pelo Pc. João 
Batista de Carvalho, Benção do 
Ssmo. SocramentJ. 

çlosú centenâsio de fJJnda~ão 110 lló:a:, pPla .. ~1cdiat;;àn u11i,.-t·r.sal t'. oni-
- 1 Kcstc ano de 19·15 temos um mo· to Granê<!, Palmital, Candido .Mota, Apostolado d~ 01·a~ào." Pois, era potc:ntc· rlar1uc-L1. quç. cm :-;uns pu-

f - 1 . 1 pnra Ul.i :i ,1., Junl10 _ Oomlui;-o tiv, para solcni_zRr o Dia Mundial do A-sis, Jacarézinho, Santo Antônio d& 
corn gTànde Hlt•gria e sHnta com- r :~ima~ ~. -·C'"·n 

rd
·
1\1<--1.~ .:'gerou ~ . 

1 
c··1 d d "f' 1 · c Cono-r~gado, !)Ois, é o ano J0 ubilar do l'lat1·n° _ e c·a"mb'.lra·. 

t}!acência que Unhamos d:ant~ dos nu:. o ::,,Lsraclo Cor .. ,.,a.o de Jesus, - . 1.ega a a · 1· nieH"a on~ ~ q 

olhos como "da histórica Cidade nos~a ,Jâe, nainha ,- l'adro<•lra, grossista", Kcssn. Senhora Apare- Santo Padre o Papa Pio Xil, como Presidirão· a todas as festividades 
ele ltú': em nossa Arquidioeese, não :\'o~:;a 8(·nhora d;i Concel<;üo lqrn- cicJa. \'inda. particularn1e11t~ da Congregado. ]â 5'0 anos, no dia 13. da _Conce·ntração os Revmos. Srs.,, Pe. 

, , 1 · 1 ,·,,rze·, do lpiran~a até a P1·,u·a de dezembro _de 189-1, o ' me do en- Agostinho Mendicuto S. J., dígnissi-
tai-ct"ou l0sse Apostola.do) a se_€:-:- rCCl'.il, qu<: (('::'s{'JclnlOl°'.' e quer«-l

1
-0SI \;· :1 J . ( o t" .I s-· táo estudante l<~..1.:e·)· Pacclli.era es- mo Di'r.·tor da:'li1 cdcra,.ão das- Con-

tender pot· torlo O 8ra.sil. ~ibrindo ~r·ja. agora a Primoira Congr("f;BiR.. .. 1ne-H :t · un1or an 1go _.,al'go • ao ~ ,_. .i..· ')" 

caníinho para a torrente de grar,a~ ta. como lia. trcs an(ls ,.oi ~a Pri .. ('a.ulo). P:tf até <'\. Pr..-lCP.. da S,~. c1ito no Catálogo dn Congregação g1·egaç\Jes M.arlànas _do Estado' o o 

Dia 8 -- Sexta-feira - I·'csta cto 
Sagrado Coração de Jesus: Dia do 
Apostolado da Oração - Nos cen
tros: Missa e Comunhão geral do 
Apostolado da Oração. Durante o 
dia exposição do Ssmo. Sacramento. 
15 horas: Hora Santa. A's 20.30 !Jo
ra~. na Praça da Sé, segunda sessão 
;so!rme: saudação dos Bispos pelo dr. 
Ulisses Coutinho. O Apostoiado da 
Oração e a Ação Catolica., d. Elolsa 
Monzoni. O Apostolado ela Oração 
e as associações, Pe. Arlindo Vici
l'a S. J. Benção do Ssmo, Sacra
mento. 

Dia 9 - Sal.lado - Dia das F'a· 
millas Consagradas - Nos centros: 
Mlssa e Comunl1ão geral das rami• 
lias. A's 20.30 l1ora.s. na Praça da 
Sé: Terceira Seçãu S,Jienc. Saucla· 
,;:ão ás autoridades, pelo sr. Oscar 
Amarante. Nosta Senbora e o Apos• 
tolado da Oração, d, Mari.i de L. 
Barbosa._ O /\postolado da Oração e 
~. l:"am!l!a., Pe, Monteiro S. J. Ben
ção do Ssmo, Sacramento. 

Dia 10 -- Domingo -· Nos centros: 

1 

Missa e Comunhão gera, de toclas 
as associa,:-õcs A 's 15 horas: so
lenisslnrn Procissão com o Ssmo. 
S~cr:unento. que sairá da Catedral 
No\'a, à Praça da Sé e percorrerá 
o itinerario ele costume e voltará á 
mesma praça, onde á chegada l1a
\'erá Te Deum e Benção. ' 
Diaria111entc - Confcrenc1a.s trans

mitida5 pela Radio E;-;celsior, ás 12 
e 18 horas, pero Pe, Arlinclo Viei
ra s. J. 

ORAÇAO PELO '"':XITO DO 
CONGRESSO 

que 11a,·ia de inu?tdar as almas. <., 
santificar os c·oraç;ô~~. stibre· os 
quRi~ assentaria o .seu tton. Cris
to r~ei." 

HoJt;'. que. com e.:-..:ultàç;ão $Oht·e

natural. eomemóramc s a ~fem(~rl. 
de glodos~t. e alt~m~nte significn
tiva do bi-ccntenárlo ela cr!::u::ão do 
J'!lspado de São Paulo, ,·oltamos 
a [ai:, r.,·os do Aposto ln.do fa Orn-
ção. glnria e tesouro da Arquidlo. 
ccst:• a nós por D"us <·n11 fladti. 

1,;• que. devendo C>neet·1·nr-~e ·ts 
f<•rYOro~~ s e sol L~l'l('S <·orncmo1·al:(u--~ 

dn t.n centenário do A11oslolado d:i 

completa rle rle:vot~ão a,) sa.;;t·ado 
Cnr:::1..(:flo dP .J~i:-11s ti:< \'e>mo~ pí>r 

, hem fa.:tér déAt~s CP.IPht'~(·fie~ t'<~11. 

U•n{11·iaR do t;lflrio~o f•:-.:t":rcito pn. 

(11fico do S~n lf~~imo Coraeüo etc~ 
nn~8() IJivínn '{t'I urn =do~ núm~r.(1:;t 

llo ·1nng,TR n,;1 r·om •ttrn dr8f'ja mo~ 
fostt:jar n hi.eentcnârin rln Hi:-:;pndo 
de São Paulo. rr0g·rama {;sr.<:· 1ni
eiadn hoje ,·nm '-· l~Puniãn cln 1•:pis. 
conn,rln ela Pro,·fn<' ia 

Chnio:-- de -~"ª l ííHin oa ra com o 
!Jj\·jnn r~< . .d. (fllet·('~Jirln rt'"lH}f'r g?'H· 

<:n:,; an To<11,.poda1·O:-;r, .iun1amc11tr. 
com- rodo o fiel rehanll"o confifnln 
ao nos'"-0 1>astorelo. convidamo.\'o~. 
poi.s. J 1·mfi.o!-I; .e filhos l~a.1'1Ssi rnos. r1 

1·ounir.,·os ('onos<lo €>ln um fen·oro-
80 Congt·c-ssn Di ncesa n~. q u<-r- le\·a n. 
do as htnçõts P. as ar,ro,·n<:·õ":i- de 
nossofl \'~nel':lveis lrmJ.os cl(l T·~Pl!=l
(•opadJ'l ela: · Pro,·rnci::i.. hem pndPriél 
~er chamadn rte Cong1·e!Hin Pro. 
\·inei;::tl do Sag-1·a<lo Cora<;ão li<' 
,J('SUS. 

E' a seguinte a oração pelo exito 1·:;Hte r:ongTcsso q11~. · c~nronn~ r, 
do Congresso: p1·(1g·rama já C'lahf,rado. rl.Cv<·rf.i 

"O' Jesus que. para den1onstrar rNi.liia.r-se na se111ana. em· qt1f'l 1n. 
a.os ho1nens as riquezas de ,·osso ddD a. Festa do Sagnt<'o .CorCt<;ão 
amor, lhes reYclastcs o \'Osso Cota.- d1;;1 ,Jci:.us este an<,. terá ~eus atos 
ção Divino e. para espargir estes 
inexgota,veis tesouros, suscilMtrs o 
Apostolado da ·oração. abençoa! o 
Congresso que este Apostolado pro
move 110 seu Centenarlo em honra 
e glor!t, do rnsso adoravel Cor8ç~_o: 

~ole_nf'.~ e -~oloth:os . na Prn~:a da 
Sê. _(..,rn fr~nte .. ;á nç,s~a, quriridfl Ca'
tcdrr-1 I ·~m :constru<:âri.· ...-]o <lia 7 u, 
10 de j1Jnho: ~-m-riunnto~qufl: 011-

_._t,~oi,, atos piedosos- d.J devoçrlC"' se
:rfi.o r_•ete·brados simultaneanH~nte Íluminai o nosso Prelaclo e toào~ 

os que sob sua dirrção idearam é _. r,i,r · t.odi'Js os ,·ários C«ntros «ni 

m<·ira r•1:r~gritui do l'>ai·rlt.,so I v <·m solt:•ne Procissão. Esta Proscii-·. ;\htriana, no Colégio Capranica. de Pe. José. 1i1clhado7 dignis'sin10 Diretor 
Cong-rr::;:a;,1 1-:ucaríHico :'\a.C'ionnl. são final r~}l llzar-se~á {ts 18 i1 ts. Roma, paru ser escrito por toda a Diocesano. 
sim. Yamos todo~. Irmãos 1:: Filhos :"! - :'\'a P!'nc:~ d;: Scf•. 3 Sessõ<,s eternidade o Céu, como diz a Fór· ·(Visto, Pc. i_.~<lua?'do Murante ·-
~mi\dí~.simos. Yamo~ impetrar ,lc sol(•nc,1',., nns dias 7 ~ e.9 de junho. mula de Aclrnissão: "E't nu1: · quidwm ~1arço de 1945)'!, 

u1·.ixe?:.m JJa hora sc,·era que \'ivc. · 
mM'i: tt paz univf'1·sàl do~ povos e 
da:, n:u.:;ôes: a união e coneordia do i 

po,·o brasileiro: a in(·olnmi<lade " 
0 h<'m~&strtr ela Santn. lgr(~.1a 1101 
11111ndo (> nn Brasil: rt mult_iplicn~ 

,c:ãri n pr~scr\'aç:ão da$ f:~ mflias f 
nCtt1tra O:;l. f:1-ros e ,·kio~ qtJQ rr,n. 

dn.111 por c1f nfóra: hf·111:ftos e gTa
(:ns para 0 8ant0 Padrr, n l"'apa 
1-'in A J J e: ,rn rn: o EJ)ifwop:~do t:ra
sil('i1·0, c,sp\3f·iu1mcn1e> o da Pr<>
\'i nt•in 'Eel,~n.i:-ustit"'a. d(' ~flp Paulo, 
n.filll (1..,. que se 1·ümpr:t1n'na JgTf". 
ja. 11(1 r-;r.--l.~;1 (' ,rn .\rquidio<'C-St:: o:; 
H:t .. nlis~imos d,•i--1~:;nic,fi de.> nos~o \)i. 
vinc, B~~i. o Sag'l'ad() ('oi·a1,;f10 <li· 
J~SUfi, 

('1.JJnn p1,11linr de no~~a 111·111··\'0. 

lênl'iu "' ,;raticlào para uotn·o~eo. 
arnn .. lldissimos Jrrnfios e> Fil!lof; em 
,'\o:;;~n ~r:nhor. dr" todn n 110:-;:so 

t:ora .. 1ji0 pastoral. q111"' terno::- 1·c(~1i
naclo sôhre n Cora,ão E11carfstko 
rlB .Jc-~11~. -- ln ~inu .Jssu. -·- da. 

a.fvtuosa l,f·nçti.o. 
Sã.o Paulo. :!:! 

- h'.~centcnúrio 
HispaclQ. 

e muito 

clP ;:ihril de b')\:"> 
r)u 

+ c;arlo:s 
l'aulo. 

Carmelo, .\r~cbispo dé 
São 

1·1·r:sí<lcntc, 1:.:~mo. e nYmo. Sr. 
,\J)(JSfOJico <los 8endnáric,:::, C Hei
l're:-;idC11U-. L·:xmo. e !1q1,o. ~1·. 
:\lonsi:nhnr .Jos~ :\larlíl.. :'iloutcii-'o -
\·igário C:':'ral. St~<.:relArio. n.e,·m9. 
Sr, C,'.111(·g·o::, Paulo Holim Loureiro 
- Challl..'.<:l<:r do, ,\rechispado -. 
'l'e:'3ourci1·0, 1 tovmo .. s1-. F'ad1·~ .. J osé 
Vi~~~onti. ~ .. J - l~)iJ~etor rf.t ·1-·c. 

ás ~ll.30 hors. 110,,nina i·estra refcre1tlur in a/bum A Federação de São Paulo felicita 
O PJ"ogran.t:1 dN>t.ns sc~sôe~ c-ons~ co11grtuationis: ín acte.rnum ·vcro efu3ivamente a Congregação !\{ariana 

t:>. de uma ·,;auda,;ão. duas T~scs. scripta sint in coe/is". de Ourinhos pela feliz idéia e pelo 
númc-i·os de CCJnto 1wlo Coro Azul N"o dia .13 de Main, os milhões magnífico programa elaborado, augu-
" 8ên~ão do Sant!ssimo s«cra·. de Congre~>tdos do mundo, ,.xecuta• rando-lhc O mais completo êxito e 
111,rnto_ rão a, suas solene• cvncentraçóes abundante ír11to. Salve Maria! 

:~ - '..\lis~n· rl1t: ~leia \:oite pa1·a ~ com os olhos fitOs no Congregado n. 
C'ornun!,ão de HomP.ns, de- ri pal'a. 
llJ de junllo, na mesma Praça da 
Sé. 

4 - Solc-1H~ Prnei,:s:}o r1e "Cor
, puH ch1·it-:ti ··. a11iada de uma ~e

m,t1i,1. a tarde ~lo Domingo. dia 10 
de junllo. 

,\ l'rocissâo c·hC';.;-ará á Pra<;a da. 
1•:. t~o1n a Btn<;âo <lo Santissi. 
t'ru--sc.á o encerl'amento do· n1,,. 

Congresso. 

1 da cristandade, Pio XII. 
Kós acompanharemo. e,11 tudo: os 

Y a ri anos do mundo. 
Ca a Congregado, em particular, 

deveria 110 dia 13 de n,aio, dirigir· 
para o t>:mo. Sr, Núncio Apostólico 
( Praia do Botafo,:,:,, - Rio de Ja• 
neiroJ, um telegrama ic felicitações 
ao no~so· aiJ'~usto L .:.o em Maria, 
e de submissão ao r, so. Chcfo Su· 
preme. a· J.''u XII, pcl sua,. bodas 

;) -- Os a.tos pícdo8os matnt inos. t.le ouro da admissão na Congrega· 
Jfissas e Conl°unhiJes dcis Yárias. ç~~ • .. ,.1.al'iana. 
cl«sst,s de ressoas, sc\·ão realiza. GRA,,DIO~ A CONC~~NTRAÇÃO 
dos nos 1 :cn1ros ão .-\postolado, ;.Ja. ;\!ARIANA J>:~1 OURIN!-10S A 13 
trizc:;;:. Igrejas e Capelas. DE ~fAIO DE 1.94S 

11 P Serà.o dlst.ribu.idu:s e pul>li- 'franscrcYcmor;; a segúir o Prog1·arna 
,:ados rios Jornais u:s prograJnas q1•, nos foi remetido pela Congrc
cin·11nslt1ncilldos. c.·01·n os 110111e::, dos ga{;ào III'ffriana de Ourinho:;;: "A Çon. 
ora.rlon.".s e os números ·de müsl('a. grcgaçào !\lariana. de Nossa Senhora 

1 - .-\ -Comtssão Ori;;-rtni:t.<l(~rna da Aparecida e Santo ,\go:3tinho, clc3-
conta. com o comparecimento e ta Pa-róquia de Ourinhos, desejando 
com a partici1iação <le todoR .o~ Sú. feste;,,r condignanient.e O DIA DO 
cios rio Apo~tolado da Ura,:ào e COXGREGAJ\0 MAf:lAr-;O, e come-
clc,·otos do Sagrado Corar;üo de morar o seu : 1 ·" anil"ersário de fun· 
,J c::-;us. dação, rcsol \'CU- prOmovcr pela pri-

úport u na.men Le .serão lJUlJlicadus nicir~l r~z., nesta ci1ladc, uma Gran• 
outros aYisos. dio~~u 1...Jn<•cntração ~!ariana, tendo 

DR DURVAL 00 Ll· 
VRAMENTO _ PRADO 

ClmH.:a de molestia~ do:; olhos -
Ciru1g1a ocula1 - Cons.: Av lpl• 

. rnnga 313 (8.o a_nda11 __ . tel,: _ 
4-4581 Rés:: A v A11gellcà 1401{ 

te!.: 5-9275 

convidado parn co1111Jareccr e abri• 
Jh:.nta, as fcsti", idade:;, todos os con· 
gregados n1arianos .da Diocese de Bo· 
tucatú' e parte das Dioceses de Assis 
e ,Ja(.':arezinho, hem como os Exmos. 
e Rcnnos. Srs. Bis,ns das resjlectivas 
Dioce~cs. 

PROGRA)!A: - Das 7 _ás 8,30, re
c;_ <:à.o aos coni1·egadÚs m:,_rianos · vi .. 
sitantcs, sa 4dan<lo-os na Escacja,ria 

SE~IA,:A DE ESTUDOS l:lA C. ~f. 
DE STO, AGOSTINHO 

De 18 ·a 24 d JÚ!ho proximo, sob 
o patrocinio da l>'ederação das Con
gregações Marianas de São Paulo, a 
Congregação M :iana _ele' Nossa Se
nho"ra da éo:iso1ação e de Sto. Agos
tinho, .fará realizar uma "Semana de 
Estudos" para celebrar dignamente 
se· XV aniversario de Agregação. 

Durante essa nana, é grande de-
sejo dá ,Federa, "l<i das CC. MM. ver 
reuni 'os no Salão· Nobre do Colégio 
Sto. Age ,inho, todos 01 Congregados 
de São · .'aulo,_ numa dcmeinstração 
catcgó:-ica de ·união e de. eistudo,. 

·são 1-'' 01Í]otoras; com a Congrega
ção de Sto. Agostinho, -12 Congrega· 
ções vizinhas, - or.;m ~ os con· 
gregados paulistas :são convidados a 
aproveitarem das nor,nas que serão 
t·eafi"rmadas . o decorrer das noites 
de estudo; por on,C:ores de r~noi11e 
~se _fileiras 111aria11as de São Paulo. 

Apre~cntnmos, no momento um 
esquema <iesss Sem.ano, para que as 
id&ias se completem e a, ,·ontadcs 

avigorem: 
DE 18 A 23 Dé; JUNHO IH~ 1045 

- A's 20 HORAS, no salão nobre 
do C0lég:o Sto. Agostinho - Prnça 
Sto. Agostinho, 79 ( · Yergueiro): 

TE~lAS - O Pajl, A devoção 
Mariana; A ·· cntude; Atitudes Mo
rais; Os Mistél'ios; Os Saci·amen
tos, 

dera.c:ao elo Apo~toladc, _ c,la. _Or;H_:ã.o, 
[,ocutor· ...;_ lt\·cm?:~:,1.~~~-('~nh:o~·-.::\fa;..;:-·.,--.....,-'-' .......... -.:....;..;.. .... _________________________ _ 

PARTE ARTJSTlCA - Filmes ci• 
1reinat.ogra:· ~r-~; .ea_ko; ?v1asica;: Can~ 
to. . . 

nud C(IJ'l'(;·ia (lt~ -~l!lc.cdo .-- f'1,:·ofc-s. · 
sor do Sr-;mi-111l1·i0:, <-;cJ~t 1·_t\l - JJ_.çb1. 
br(J~: :\jonsc•t1llor ,Jo~o,D_..,.i\Jartins: 

· r:lo · bo1,1ingo, dia 2·! será ccleoradst 
~!isM, ás 8,3\/ h>,, de .Comun ão Gc· 

Cn1p1·ce11dera1i1 este Congresso, afini_ · . .,,as rés°pértirns l;;rciâs e Capelas. p -- , Ladei1·n . ..-\n.·cdiH.;;·o ·do C?h-irlo .. ~fc-~ ·-
ele que imprimam ao mesmo uma - or esta oeas1ao, rBnl<\'an<,o t,·opolitano ~!onscnhor ~Ja1111e.\ ,P~. 

Fortalecei o organismo~ 
-.d.~pui-ando o sangue 

· 1 · ·., segÚincio-~e - :é e Sessao ll[ag11a 
ele Res_o_luçõ~ · da · ·r ·,ria. 

orientação toda segundo os desejô:Í Consagrr,,;:ão <las Familia~ que já dro d:i Cunha. Cintra, \'·isitador 
do \'OSSO Coração t~ os do \'Osso Vi ... <•ntronizaram rm seuf: lares· a i .\11ostoüulo dos R~minifrlos ·e n.úi
"ario 11a terra, o S. Padre l'lo XII. l!'C;m do Sagl'a<ln Co,·ação de J esu• 
.:, tor do Ce,;1i1~t,1·io Cc-nt1•a-l. Si,ncg·o 

.\ cau,s:1 dos grandes rnalcs, dos g-randcs soiri• 
mentas que, têm inutilizado tantas vicla"s preciosas 
tem,· cm geral. origem na impureza do sans-ue (Sifi
lis) .. \tacar de frente este horrivcl flagelo é o que se 
tlc,·e fazer sem demora e sem ,·acilar. O sangue puro 
traz equilibrin :,_ saudc e prolonga a viela. 

As. congregações p1·onioto1·as envia
râJ ovortu1 mente-, :·elo Co:·reio, o 
programa con1plcto,, a se organizai•. 

ct 
Suscltla.i-ilht·ds fc1l·vorosl.os ocooperlao- :1;::~e1;:~~n:;~1s~1~': \;,~,,',~\:'":º ~i r~"i '" undo \' ercau t crcn, O. l"'rcm. 

orce, c,e os e ze O pe a 1' ssa g • · · '" · ' ' ' -- 1:citor <ln )';cmimírío ~1,-nor de 
Apoiando - · · ·,•;,. ini.iativn da C. 

M. de s·to. Agos~inho, que certamente 
teri imitadorc:i · nas , ,11111is CC., 
a(im de ~p,ofundat'•c~da vez mais 
o conhcc;me,, to das no·ssas regras e 
estreitar os 1-ços ,'e união e frater
n · ide que devem' distin.:;uir o nosso 
Movimento, o Revmo. :r~. Diretor cs• 
tá certo do apoio ,, ·.al O das mais 
entnsiâsti<-. solidariedade por par• 
te do~ me,nbros dessa fervorosa Con-

ria e pela sali-açào das almas. <fl_1id!0<,0~P mas tamb/\m a l'ro.-1_17. F'ir:.porrt. <.',,n,,;,;o .loft,, J","·,<s10, 
Inspirai os oradores e conferen· ~ia ~;,,1esiâstica ~. at~ mesmo. , 8ec,rc,1ú1·in (;01·,il da 01,rn das \'r,. 

cistas· con1 as luzes dJ \ºOSsa Sabe- tcrrirúrlú todo. muito mais \'R!l5tt'J. 
doria e a unção de vossa Caridade. ,10 01,..iginârlo Bispado de são ca\:i)C'f-{ 0 ncdtnr do St .. minário Prc-~ 
que eles saibam Inflamar a todos raulo. parn,tóri,,, c:,,neg·c, Lu i~ /"Jonz"g" 
no apreço, a~1or e pratica desse Con,·ichndo.Yos. Dciis. 1 rmãos , rlc A!ni(·id:~. .\r:f-:! st ~ntC" Cera.1 d.a 
maghifico Apostolado. I í•'ilho~ diletfssinws. par;1 ?ste gTa11 .. Assi::;U'·!lci;1. Curi~i. '! Diretor da 

Vó:s o ensinastes a alguns de ,·os-- d" coni;-r_e~so -P. e·ont:i.ndo com O Confedenv;;ãn Catúlka e das Da.-
so~ fc~,,~rosos apostol~s con10 facil_ ej \·os~n a.pôio !ru•n1Hlkioirn1. e. g·,-, 11 c~ ... · tuas dt•. Carl(lad~'. Cônc:i;.;·o ,\.;;uiual. 
?f1c_a_~1ss1mo co1;1pend10 da dcvoça~, ro~H c11lalJn1·r•·~ã'1. q1i-1:re111os que éde (Jo .Jo~(· Gon(;aJ,·Q:-,. Cura da ~t': 
111dn1dual ao \OSSO Sagrado Cora seJa. antes de 111ais nada. um pú. :,1eno1_1olltana. :.1011s~11hor ;\lanfre. 
<:ão e arma poderosisshna para a hl\N> ,,_ $olene at,; <IP ri:; e atnor. ,10 Leite. Diretor 1,splrittial rias 
propagação da mesma por todos ,os ,fo adoração e agradecimento." ~lâes c,·istãs. :IJonsenhor F'ra1wis. 
1,0,·os e ·nações. ("risto. Hei lJ11i,•er~al. que:,. c-oni e, eo Gastos. Diretor da. Râdio 1,;:,::_ 

gr~gni•o. 

Fazei Jesus que por um conlicci- seu Santfsslmo Coração lanto nos -,,c!slor. Monstnhor ,Jos,' l·liglno de 
mento mais profundo da finalidade amou, que tem :. 11ia,Jo t,1n parti· CHm11os. ,\sslstente rJo Sr. ,\rcehis. 
e cficada do Apostolado da Oração, eficaz-auxiliar 110 tratamento tL, Sifilis, ocupa o pri

meiro lugar como debelador dessa terrível doença, 
:i.sscgurando a completa eliminação das impurezas, 
evitando as surprezas desse insidioso 'mal de sombrio 
futuro. Seu uso se' impüe. 

Emporio, P a d a r i a e 
Confeitaria P , a r a n á 

saiamos todos deste Congresso de- culai·mpnte a. nossa Pátria, com 
cidldos a viver rc:tl e ·fcrvorosamen- suas <lignas rarn!llas ~atr,liea::, rla 
t~. a cacla momento e em toda par- qual São Paulo é unrn 11areP.lr. 1 ''° 
te, nosso oferecimento cotidiano.! signlfle:tti\'a· e uma rlemonstiac,1° 
Que desta forma cada um de nos- eloquente 8 \'enturosa. 
sos pe1rnamentos, desejos, orações.j !\'ão -no~ rte,-~mo?. entr<'tanto. 
raianas, trabalhos, obras e sofri- ,,squecer <los lit111entos ant;usuc. 
mentos, em união convosco na Eu-! sos <le Nosso Senhor quando á sua 
carlstla e em espírito de amor e re-: sen,c Santa :.Jargaridn. Maria t;;Je 

Vimos ém nosso ultimo numero 
e omo entre. os primeiros ataques 
rcvolucionarios contra a familla e 
c:011 tra a propriedade p,;_ivada, se 
acha a partilha forçada do patrl• 
rnonio familiar entre todos os her
deiros, cm que o Estado costuma· '.l
car com a parte do leão, 

Nesse regime ela partilha forçada 
da; sucessões, cada um dos filhos 
receb~. cóm efeito, "unu fatia da for
tuna paterna, sem que nenhum de
les represente e continue o patrlmo
nio familiar. 

Ninguem ~e aferra á · sua parle 
da herança, porque esta, para cada 
um, nada mais é que o caco de uma 
fortuna cuja lembrança 111e toma 
patente a inferioridade de seu novo 
esta.do. -Nlnguem '.'é nesses bens uma 
herança c:e tradições e de rccorda
çõe3, mas apenas uma fonte cieme
l'a de renda, 

Que · acontecerá'! O filho, pouco 
afeiçoado á. sua parte do '"patrimo
nio, a venderá sem repugna11c1a, pa
ra ir pat1 outros rumos e tentar 
fortuna em nova carreira. E assim 
os· bens de familla passarão facll• 
mente a estranhos. E é um fato 
universalmente constatado que a 
partilha !orçada das heranças vem 
acarretando tremenda mobilidade na 
propriedade indlvldua.I. 

·-
N aboth dissera ao princiJJe que de• 

.sejava comprar sua vinha: "Deus 
me livre ne vender a herança de 
meus pais!" Ele via, com· efeito, 
nessa vinha, todos os seus antepas
sados: - com· o suor . de seu rosto 
a hairJam plantado; e ela os havia 

sujeitarão aos mais rudes labores 
a fim ele evitar que a licrança pa• 
terna ille5 esca pc das mãos. Que 
efeito poderia- ellercer robre uma so• 
ciedade assim. fundada as declama• 
ções dos, scctarlos contra a proprie-
dade privadal · 

Vemon, pelo contrario, as famis 
lias empobrecidas e sem bens de 
raJz pelo esfacelamento do patrlmo
nio familiar _pela legislação revolu
cionaria e igual!taria. E fac!l presa 
da demogogia · socialista. 

Mas ao lado dessa · destruição elo 
patrlmonio familiar, vemos outro 
atentado contra a ordem social na 
dissolução da vlda. profissional, que 
cm um prolongamento da.- vida fa
miliar, Um fato está preso ao ou
tl'O, pols bem sabemos as ralzes pro
fundas que as cori,orações possuiam 
no selo das tamillas. 

Elevado e enobrecido ·pelo Crl~tla
olsmo, todo trabalho honesto era 
considerado digno. A hierarquia. so
cial se mantinha sem artlficios, pe
la propria força dos costumes, um 
dos quals era a transmissão here• 
ditarla das profissões. O bom senso 
popular repudiava isto que hoje hi
poc1·!tamente os corlfci.~ da subver
são da ordem natural a ,que os ho
nmes estão suJe!tos dilo o 11ome de 
igualdade social. 

E para . exempllficar a nossa as
sertiva ainda uma \'ez nos servire
mos de algumas paginas de Fi.;nck- · 
Brentano em "L'Ancieu Réi:imc". 

* abrigado e aumentado, como abri- "A' conservação e á transmissão he
gava e alimentava ao proprlo Na- reditaria· do patrlmonio familiar se 
both. aliam estreltamente a conservação e 

Legada por seus pais, estes pare- ·a transmissão da profissão paterna; 
-ciam S<ibrcvi•1er naquela herança. desde a profissão de rei (a expres
"lnfel!z de mim. portanto, se vcn- são é de Luiz XIVJ na famll!a rei, 
do a herança de meus pais!" Ora, 1 nante, até a profissão de lavrador 
quando no seio de uma nação as na mais modesta familia do _campo. 
propriedades se transmitem integras Se o pai havla e;,;ercido tal ou tal 
11as mesmas familias, todos os pro- profissão, o filho a . contlnuarla: -
prietarios se .nfclçoam, como Na- nas famll!as de lavradores ou de ar
both, l"' seus bens, com toda a afei- tistas 'essa transmissão parece muito 

.ção que têm por seus antepassados. plauslvel; mas encontra-se ela. nas 
suportarão todos os sacrificios, e sé ma,-1s ~\'91s~_li ·prof)ssõ~s, .mesmo na-

po junto ú Comissíl.o rla Catedral 
;\'ov:c Ct111<:-g-o rteqro Go1n<'8 . .\s. 
si~tcnte <los .\JoçoR. ,1. e .. H. C(l. 

nei-:'O .\ntónio l ... cmo ~lachar10. As. 
::;!~tente do l11stiluto de Sf.·rYic;o 
8or:ial. Cônr.-~o CarloB ~lar('ondcs 
Kitch, p(•lo Scc-retarlado :'\acional 
11" J)efczn. <la !"é. ra<lre 1.,;,1uanlo 
r:obérto, Diretor <ln. F'cd~rado ~la. 

(N. 109 EC) 

Gêneros alirncnticios, pães e bis
coutos de todas as qualidade,. 
Apronta-se encomendas pa1·a ca-
5amentos batizados "soirées" etc. 
AVENIDA BRIGADEIRO LlJIZ 

ANTONIO N .o 1197 
FONE: 3-7660 

NOVA ET VETERA 

Nivelamento das massas 
quelas em que meno~ se, podia es- 1 aos filhos de Lulli, a sobrevjvencla academicos e pintores da coi·te real. coração, filhos de um -tnulto bom 
perar que c;,;istissem, J dos encargos mus1ca1s de seu pai. E não se limitava a isso a ativida- escultor que foi empregado pelo nos-

1 

Depois os Aubcrt, os Rebel, os Fran- de artistica da familia. Carlos Van so finado rel tLuiz XIV), Os Caf-
• coeur, . . Loo tinha um cunllacto. Lebrun, fieri enriqueceram a arte francesa, 

As qtmlidades lJrofissiona is eram '! Se fizermos uma incurnão entre pintor de mil~ia turas, e cujo filho duranttl .1m seculo e meio, com _es-
i t t l · era igu.<i.lmente especialista cm mi- cultores, desenhistas, clnzeiadores assim adquiridas naturalmcnlf!, ta- , os P n ores, o espc acu o sera- scme- 1m F li 

millarmente e com grande perfeição, !bante. Encontramos_ durante O rei- niaturas. o ;,1esmo se pode dizer dos I em cobre, desde o pr elro, e pe, 
d d H · III r· d Parrocel. Bartolomeu Parrocel pin-1 que Colbert_ nomeou escultor do- rei, Não somente o espirita e os conlle- na o e e11rique , ao 1m o sc-1 XVI d · · to tarn em Montbrizon no inicio elo ·se-' até João Jacques C&ffierl, autor dos 

cimentos eram dirigidos nesse senti- cu O 
• ois pm · res com O no- culo XV.II; tinha três filhos, João,! admlraveis bustos d& Comedia Frau-

do. mas o 11ro11rio carater e as ma- mo de Beaubmn adidos á. Corte 
R 1 lid d d 1 t Lul·z e Jo•é. -todos 1iintores. José se .cesa. E els os arquitetos, os Chain• neira.s eram· pan isso modelados ea na qua a e e va e es. se• ~ 

desde a lnfancia. E que sustenta- gundo o uso medieval: tais eram tornou celebre sob o nome de Par-1 blge, os Gui!laln, os flu Cerceau, os 
culo para. a ,·Ida essa. linhagem de João Foucquet, os irmãos Van Eyck, rocel das batalhas. Luiz foi pai ele, Debrosse, os Gabriel. O grande An· 
antcpMsadQs, qite haviam exercido os irmãos ~ac!ewel. Roger de Ja dois filhos, Inacio e Pedro, ambos, dré Lenotre, que tra.çou os-mais b~
a me,5ma profisst.v com honra e com I Paturc. A dmastia dos ,Bcaubrun, pintores. Inacio é o pai do famoso i los jardins e as mais celebres pers
dignldade! - pmtores da coroa. contmua sob pintor Parrocel o Romano. Pedro. pect!YM, era filho ~ neto de arqui-

O que s\trpi·eende ainda mais é Hennque IV por Luiz Bcaubrun, Pan·ocel teve dois filhos artistas, o tetos palBagistas. Foi feito nobre por 
que essa mesm'.'. tradição familiar, sob Lulz XIII e sob Luiz XIV, Luiz gravador Pedro Inacio, e o pintor Luiz XIV. 
que impunha a cotltinuação da pro- Boulogne, morto em Pa.ns em 1674, Josá Francisco, as três filhas do Anunciando a morte de Carlos 
fissão paterna, é encontrada tam- deixa dois filhos e duas filhas, to- qual tambem foram pintoras. O Par- B-Oulle, o famoso movelheiro de Luiz 
bem nas profissões liberais, onde, JJa- dos pintores, sendo os dois filhos, rocel-das-llatalhas é o pai do pintor XIV, o Mercurio Informava o publi
rnceria, 0 talento pessoal, as dis· Bon e Luiz, pintores do rei. Os Au- Carlos Parrocel. co que seu filho "havia herdado seus 
posições naturais, os gostos lndivi- dran formaram uma grande fami• O pintor Noel Coypel é pai d_e talentos". Uma herança que não 
duais deveriam servir de guias. Eis lia de artistas que, na pintura, na Antonio e Nicolau: - ambos pin- era permitido recusar. 
que se apresentam familias de! me- gravura, na decoração, foram· de tores, aquele com grande exito. Seu * * • 
dicas, familias d•l sab!os. os Emery, grando _ brilho. Do mesmo modo no filho Carlos foi o mestre-pintor do 
os Geoffro;-, os Sainte-Marthe; seculo XVIII os Cochin, os Drouais, duque de Orléans. Dava-se nas artes o mesmo que 
familias de artistas. familias de co- os Tardieu, os Belle, os Oudry, os A dinastia dos Vernct ê famosa., na. politica: - a familia dominava 
mediantes,.. Parrocel, os Saint-Aubi11.,. ó pintor Anton:o Vcrnet, no fim do_ e arrastava tudo. Talvez haja quem 
· q. pai foi um musico, um pintor, Cal·nos sob 05 olhos uma lista scculo ctezcscte, teve quatro filhos se 1·ia disso, por fa,lta de refletir so-
um escultor, um arquiteto de n_ omea-

1 
dás melhores pinturas da Academia pintores: - José, Inaeio, Gal:!riel e bre o assunto. Ooscoin escreve em 

-da: - o filho será musico, pil\tor, cm 1737. Sobre oito nomes: - De Frnncisco: José foi _celebre pintor de um estudo sobre."a· dinastia. dos Lê· 
escultor, arquiteto, a seu turllo. Es- Troy, discipulo de seu pai; Coypel, 1 marinhas. Era cunhado do escultor notre, arquitetos palsagistu: 
,sa obrlgação hereditarla apresenta- discípulo de stiu pai; Van Loo, disci-1 Gullbert. Seu filho. o pintor Carlos "Em nosso secuto desprezam-se a_s 
va evldentemente um lnconYcniente pulo de seu pai. A familia ·dos Van Vernet, se casou com a fi_lha de regras da hereditariedade. E' por as 
bem serio quando o filho não mos- Loo pode, na pintura, se comparar Moreau e foi paJ de Horaclo Vernet haver compreendido que o Antigo 
traYa. nem gosto nem disposição pa- á dos Couperln e dos Phll!dor na que desposou a filha de Paul Dela- Regime conheceu familias· que se no
ra ~ carreira em que o pai havia musica, João Van Loo era pintor em rache. Os Petitot produziram uma billtaram pouco a pouco, adaptando
ilrUhado; mas esse ponto de vista 1585._ Forma na arte da pintura seu dinastia de rctratlstas em esmalte. se a· essa evolução lenta até aos 
parecia do importancla s2cundarJa: flltio Jacó, que faz um plntor de seu Entre os escultores as mesmas tra• mais altos c11,rgos no -Éstado; é por 
- o essencial era que O filho fi. filho Luiz; que faz pintores seus fi. dlções ele famll!a formavam ramos as haver respeitado que nossos reis 
zesse o que o pai havla feito. Quan- lhos· João Batista, carlos e · José. de artistas, os Dupré. os Bondln, os tiveram gerações de colaboradores in
to ao resto, as coisas se arranjavam João Batista fa,z; pintores seus filhos Bourdin, os Coysevox;, os Coustou, os comparaveis, cm que os pais, quais
elo melhor modo possível. Luiz Miguel, Fra.ncisc;o, Carlos; e Adam, os Slodtz. "A famiJia. Slodtz, quer que !ossem ~uas funções, ins• 

Carlos Van Loo faz plntor seu filho I escreve Bochaumont, é ha muito truiram seus filhos a bem servir e 
* ~ulio Cesa:r. _De.z Van---Loo .se. suce- te111po- rica e1n habeis artistas. Ho. a continuar sua obra". 

· : Os_ pequenos Philidor tinham oi1ze de1·am cultivando com talento a ar- je eles são varios il'mãos habeis cm . Corrente enorme, il'resistivel e vi
anos auando lhes !oi dada, cerno to da familia; sete dentre eles !oram ai·Quitetun1, pi_~tura, escµ_lt~m~, ç qç- vifica~te: - fami,lia,s da. nobreza de 
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0nibus diariamente de hora em hOra en_tre S. Paulo-Santo~ 

SANTO$ 
Rua do Comércio i\.0 32 

Fone: 6777 
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}{ua l\Iauá N.º 67ci 

Fone: 4-3676 

S U P E R S T I.~ Ã O E E S P I R I T I S M O 
Pe. Vicente M; Zioni. 

do S.· N. D. F. 
J{á qua~e ~~ ano~, S. Santi<la<le 

o· Papa. n~nto ;,,.:v, o grande PonU
fke da Pa;;, c:.:.crevia ao Cardial 
Lepi~ic-r. em data, <le 30wlV-1~21: 

'"Deetlt~ t1ne o nhnndono ou 1Jcs~ 
111"&!1Pto dtl 110.•sn Santa H.eUgt~o 

lndui; ordlnnriomcnte os bon1cn_11 
áN ntnh, ,·JiPJ 

c.erâ dil'l<-11 
NUlt<'rHti'Ç'Õts, não 

t•nlcuJar quauio é 
,;-ra11de o 11ú111ero da<1uelcs que, 
irr~~letida nic,,tc, wlio nrrasta1los 
J'H'·1n~ tcorlns do I:;i,pirithnno, tlel
~nudo-se .ai,,shn fncnutehuhnuen .. 
te cugnnar 1,eto deJttônio'"'• 

•• 
· As palan·as de Bento XY \':tlcrn 

, períeitamenl$ para o dias que atra. 
.vessan;os. 

O abandono das tradi(;ões cat6-
Iica.s, .não raro acompanhado de 
certo desprézo e comíseraç:ão· 111al 
com})reBndida pela nossa. Santa 
Religiáo, corno se ela não mats ~e 
a.:ju.stasse aos prog·ressos dos têll1-

'1)ôs,. manífe'stR ... se, hoje mais do que 
uunea. na. multiplicidade assombro~ 
sa. <lê idcolog·ias as tnais. contradi. 
túrias o absurdas, extremistas ou 
vcladumente lotalit:l.rias. aparen
ta,nclo id~ais" C'JemoGráticos e maf 

se '-ª princ[pios de impressionante: 
il0g·icida.de, fruto da sua ni.esn1a. 
tntcligencia deturpada pelo êrro e 
pelo vicio, 

-Sob pretexto de indepenclencia, "' 
homem moderno liberta.se de 
Dettf:, e do seLt jugo suave, para. es .. 
craYisar.sc ás imposiçÕiS das Cl'Ja. 
turas, ajoelhado a.os seus pés J.- o 
nada di,rnte do 11ada - a pedir e 
esperar aquilo qnc>-, bcrn sabe, Ja. 
m111s poderâ 1·cccb~r. 

I:Jsta a conscqucnc:a do abando• 
no de Deus! • 

1 
A 1na.nC'ira de conciusã.n, nu.m;t; 

pre,·isiio g:-ruHlio~a de futuro, " 
~::t.nto Padre ac·rC"s~enta que"nno 
,;f"rft tlfftt!il cnleul:tr o núntcrn do~ 
q11,e l!lão nrra,stnclos P<!'lnl'I t.cor"Jns 
do~ E1epiriti~tns"' 

De rato. 
Da super~liçilo, ao J~spiritlstn4' 

não· I1á. $tnão um pn~so. Ali!!'I, :\ 
atinldado entre ambos é incgavel 
" profu nela. 

Ao esereYer tais palaYras, dir .. 
se-ia que Bento XV olhaYa .. 11rore. 
ticamente para o Brasil: Entre nó~,, 
onde é 1111rress:onantcmente gran-

contendo sempre o seu ôdio aclrra. de a. ig·nora.ncia rclig·iosa, tanto 
do contra a verdadeira Igreja de nas n1ais simples esferas popu1a. 
~- SP-nl1or .J~sus Cristo. j re~. como nas mais elevadas cama .. 

Tal esta<lo de coisas patenteia. das soeiais. o 1-:spiritismo est:l. na. 
~a nas formas sc-m conta de falsas

1
1 razã.o it1\'C!rsa rla cultura religio-. 

religi.;-,es no\·as que dia a dia vão sa e na razão dir~ta. 'do prog-rcss(!. 
sul'gindo, por geração espontanea da. Supersti~i":o. . ' 
do ama .. go da n1ateria. com preten. Qun.n.to, rrtenos ~e manifesta. e 
,;ões a ,·i\·Hicar ~spiritos: nas_J11ais mais se propag:a. esta últhna, tan
exccntricas ma.nias religiosas ele to mais ele se di(unde e contan11 .. -
''1rrof«!'tns•\ n,i:fr6Jogos, nd,•jJlho11. na O ambiente. 
n1~dJun• ,·h:lentr:. e men,rngistas 
do nlêm'': nas mals âbJetas for. 
mas de crendices ·populares. 

Olir:t do Espiritismo da::; Treva~,: 
a doutrina 'l\at·dccista receia a.. luz.
A cultura ,·erdadcira, 11ue lc111 reu 

8 1 trono na_ Sede ele F'edi·o, é a an .. 
:","ão: Xão é l)055inl que tudo titese -p~rfeita do Esr.irilism~. A 

Isto seja, vcrclàde: Xilo ~ possível tnesma cultura profana ser.l. tant<> 
:serYir ... se a clois sen11ores: Deus e n,air-. perfeita, quanto n1ais s11 
o demónio! a11roximar dassa Cátedra. Íllfal!ve~ 
· o· bem e o m:,l siio Jrredutiveis de v~rdaàe. · 

e riã.o ha tneio torn10 n·ein mi5tura · 
ConsE'guinten~enle, 6 comb_áté ..td 

comp1€:fa ·entre êlcs, ½!uan()o tuui ... ,_ r~spiritismo, não é üJna -õbtigic;:ão 
to j\,lstapoi içAo 4e partés, o -que Imposta unicamente e\n noi11e _ _. (let 

. va.1.e díze·r: ·~epnra_ç_ão, disÜ_nç1i_o. Relíglão Catolica. I:' um den~ 
f Imperado pelo bom-sc11só; pel-it ci-

)'\ão querernos analizar as con- ·vilização, 11elo ,anio·r ·ào- Drà.s'H e; 
dlt;ões religiosas da. ~,ociedade' mo. principaltnente, pelo amor "°º no::;. 
derna; menos ainda inquirir sõbrc so próximo, constituindo cm l'ri• 
n.s causas da dcscreni:;a ou supcrs. mãos esplritas, por isso n1.es1110 os 
ttção popular, tão comum, nos dias mais espiritualmente i1cc.essita,dos • 
do hoje, Kunca lhes tiYemos údió. Quan. 

Apenas rcs-istra..n1os, ligeira. to 111afs nos atacaram e 'atncareni, 
mente, o fenômeno social ela su.. mats lhes queremos bem, e tnaíoi:
verstlçllo em alta c~~ula, j,i apon. alento ·t·ecobrnremos pal'a tral:>a. 
tado po1· Bento XV, e /lo l\'~o -vn; lhar pelas suas almas, pelo sell 
ganl:.mo ntodernu, l1á ·«.:1os indica.. ,·crdadeíro bc1n-estar espiritual. 
cado ao mundo, pelo P,ipa. Pio Xl, Se impugnamos com todas as 
como t\m dos maiores males atuals, nossas forcas o ,·irus do Espiritis. 
hoje tão soberbamente rq,resen- mo 6 porque os sabemos· nas, tre. 
ta/lo 110 presente di.os do Após. Yas 'e os ciueremos na luz, 
guerra. 

• 
E;· sempre assim! 
O homem que se afasta de i;-ra. 

dat!Yamente de Deus, ne;,::a11do.111e 
o devido c·ulto, gradativamente, 
tambem, vai s·endo castigado por si 
mesmo e pelo mesmo pecado, por. 
(fUe mais e mais :so vai abisman. 
elo no vasio niquilista. das falsas 
religiosidades. das mais \'Is super,. 
tl<;ões e mais a\"i_ltantes idolatrias. 

O homem que abandona ao Deus 
verdadeiro. curva-se; num servi
lismo ·j ndigno, l)eran te as deidade! 
que suas mã.os fabricaram; prende. 

CABELOS BRANCOS 

espada, !amll!as da nobreza toga-
1 

ma que se assemelhe a 11111a mesa. 
da, famll!as de vereadores burgue- Eis a grande orlginal!clade. Não ha. 
ses, familias de artistas, cada uma pol'menor nas artes que não se fi• 
delas com pais e filhos 110 m~sm;;, lie aos ambientes. O artífice, que 
mister, familias de camponeses here- modela. uma poltrona, deve harmoni· 
ditarlamente ligados ao quinhão de sá-la com os estampados com quo 
terreno que cultivavam, famlllas de o tapeceiro a estofará, q,eve adapta
ministro~, familias de pl11tores, de ·'Ia ao estilo da peça em que será 
escultores, ele arquitetos, de musi- colocada, a menos de correr o risco 
cos... de fazer "brle-á-brac". Vêde como 

• • o estilo Luiz XIII saiu harmoniosa• 
mente, em · seus robustos detalhes, 

Dos fatos precede11tes cada um po- do estilo da Rensc'i:.nça, e o estilo 
derá' tirai· as conclusões que qulzer. Luiz XIV daquele ãa epoca prece• 
Contentamo-nos cm expor -os fatos. dente, evolução larga e pro!un<ia, le• 
São passiveis de critica as constitui- ye e natural, que conduzirá á ma• 
ções revolucionarlas e O codigo clv!I - Jestade da corte do rei-sol, para 
porque são obra desejada, refletida: · se tornar mais elegante e mais fino 
deliberada de um certo numero de l sob a Regencia, de onde sairão as 
pcmonal!dades: - as instituições e -formas d~lica.das do e~tilo L-uiz _XV. 
os cosí.'11mes do Antigo Regime sat- Estas serao mais sobnas, prcfermdo. 
ram espont-aneamente do c~tado so- a linha reta sob Luiz XVI, quando 
CÍal em que se modelava a nação se notará a predominancla do gos• 
inteira., Não se pode censurar a ma• to antigo no estilo Imperio. SoQ 
clelra. pelo· fato de p ,,duzir maçãs o Pru~e1ro Imperio trabalham ainda. 
nem á, aveleira de p,·oduzir avelãs. os artistas que haviam se formado 
Eis os frutos da. grande arvore na- nas praticas e nas tradições do An
cional. As artes ine.!ustr!ais, conser- tl~o Regime. Da perda. dessas tradl• 
vando a traclição famili:ir na pra- çoes, a Restauração seria lamenta• 
t!c"a do of!cio, disso tiravam grandes velme11te espectadora. Onde se 

_ vantagens. Os filhos se formavam acham os trabalhos de seda ele 
sob os olhos dos pals, lucrando com Lyon que pareciam tecidos por mãos 
tudo o que os mais mais velhOs -no _de_ fadas? Onde os trabalhos de ta• 
oficio haviam adquirido em e;,;pe- llle 'feitos pelos Boffrand, pelos Cot• 
riencla e em prática. O filho se tor• te, pelos Lassurance, e dos quais 
nava tão_ cioso elo ·oficio quanto do conservamos tão belos modelos no 
nome paterno; - empenhava-se em Arsenal, nos Arquivos, no Banco de 
exercê-lo com honra -· .e aqui, de França-; na Escola de Belas - Artes, 
novo entra em li11ha de conta_ u Que é da arte do mobiliaria que cf 
lar, a familia. Os progressos, a.s , - ' 
transformações se faziam harmonio- Boulle a Ü:!))Cn e a Rie~encr, pr{j 
samentc, por· etapas, em um senti- duzlu milhares de obras primas qul) 
mento de respeito pela obra paterna, não podemos nem mesmo nutrir (, 
l11f!uenciada pelo gosto, pelo_ enge- ·esperança de Igualar? Em q ri 
nho prqprlos ao Individuo e a nova - . _ue ca 
geração, to se esco11çleu essa Joalhena pari 

Em nossos dias não lla artista que siense sem rival no munelo? Qt~, 
não tente criar em todas as suas foi feito das nossas graciosas e fij 
t1roduçõcs uma arte, um eSt!lo, pro• cundas fabricas· de faianças popú 
cessos novos. -O genlo humano não . , 
lhe basta. A exposlção de artes de- lares, de N evers, Rouen, Monstíef , • 
coratlvas s~ abre no momento e1p Estrasburgo, Slnccny, Quimpel, 
q,ie se tra)am estas linhas. _Ela faz Saint-Cloud, Mars~lha, Saint·Amané., 
pensar u:n pouco no movclheu-o !J03• Seaux Lu · ·11 · t t t · 
to en1 cena por Ro.,.,_ié B~njamln. , nev1 e, an as ou ras cuias 
Ele fei uma mesa que se assemelha reliquias são hoje gu_aJ9.íl.!1M ~ :re .. 

· a uma _cama· e sonha !a~er _ uma ca- dqma:i?'• 
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GRAVE PERDA PARA 
A IGREJA NO BRASIL 

Todo o Brasil catulko laJJ .. 1t,nu o ~e que cxcn:.c-u até a in:::;tala<;âo da nova, que· in ser transformada em 
falecimento de S. Excia. Remia., !Jiocese, a 30 de setembro de 18\J4. O Catedral, tinha apenas coberta a 
o Sr. D. Alberto José Gonçal\'cs, :éanto I'a<lre Leão Xl!I; em 23 de nave. central e precisava sofrer no
Bispo Diocesano de Ribeirão Preto. agosto de 1~97, distinguiu-o com o vas modificações, '.i.er no tamanho, 

ANO XVlll 
li São Paulo, 13 de Maio de 1945 li NU1-I. 666 

,'ublicaremos oportunamente al- titulo de Protonot»rio Apostolico e quer nas acomodações. As paroquias, 
gumas fotografias de suas exequias, agraciou-o com a Crui "PRO ECLE- que eram então 36 e hoje em num e• 
a que se associou o elemento mais SIA BT PONTIFICE' .· Admfois- ro de 51, tinham suas i.;rejas ma.
representativo d? Diocese, além de trou, por diversas vezes· à: DioCese trizes, na maioria, velhas, estraga-

' ' REGINA PACIS 
imcni::-. masb popular. do Paranii., por cuja criação e f~n·- e' -::: e pequenas, e ressentiam-se da 

Sobre O infaust,· acc ,ccimento, a ma<;ã muito trabalhou. De lll97 falta de um certo calor espiritctàl. 
Curia. Mct. opolitana baixou o se- a principies de 1U09, exerceu o Cargo Visitou 7 vezes todas as paroquias 
guinte d_ l'ro,·edor ,la Santa Casa de Mi- da Diocese, cuidando sempre de pro-

A VISO N.o 64 :::.ericordia de. Curitiba, tendo refor- ver ás :suas necessidades espiritua;1s 

'.Assinalamos com pezar, o faleci
mento do Exmo. Revmo. Sr. D. 
Alberto Gonçalves, Bispo de Ribei
rão Preto. A dor desta perda se agra
va pelo fato de ter vindo pouco de
pois de outra perda sensivel: de D. 
Henrique Cesar Fernandes Mourão. 
Bispo de Cafelàndia. Com o passa
mento dos dois ilustres prelados, 
perdeu o "Leglonario" dois augustos 
e venerandos amigos, de que 1mar
daremos sempre grata e respeitosa 
recordação. 

* " • 
Jâ escrevemos, em tempo pportu-

110, sobre o Sr. D. Mourão. Fale· 
mos hoje do Sr. D. Alberto. 

Alto, robusto, desenvolto de corpo 
e de espírito, o saudoso Bispo de 
Ribeirão Preto era em todo sentido 
uma figura inconfundível. Seu vul· 
to Imponente e pesassom\)rado bem 
traduzia a independencia de seu 
temperamento varonil. Impunha 
respeito·, mesmo a quem o visse de 
relance. Na intimidade, completava.
se esta impressão. · D. Alberto, sa
ben-clo embora cor.servar muito bem 
as distancias, e o temor salutar de
vido a sua autoridade, revelava um 
coração afetivo e ·generoso, uma be
nevolencia universal que alten1ava 
agradavelmente com a fina ironia 
de sua palestra, um espirito de Fé 
e uma piedade que desdenhava de 
se manifestar em frloleiras e ninha· 
rias, mas que se revelava rija e ln· 
comovível nas coisas serias e funda· 
mentais. causeur animado e afavel, 
tendo ·nas maneiras algo da gentt• 
leza afidalgada de nossos mais an
tigos costumes brasileiros, as horas 
corriam ccleres em sua companhia, 
enquanto ele fazia desfilar, nas re
miniscencias mterer•antes que gosta
va de contar, todos os vultos sa
lientes, da Igreja e do Estado, das 
primeiras decadas do Brasil nove
centista. 

Ha, muit-0s anos, que o. Alberto 
José Gonçalves era o decano do 
Episcopado brasileiro. Esse decana
lo não tinha o significado de uma 
circunstancia meramente cronologl
ca. Dom Alberto era o decano no 
sentido pleno da palavra, isto é, um 
traço de união vigoroso entre. o pas
sado e o presente, uma representa·. 
cão viva de nossas tradições, um elo 
que assegurava em nossos dias aqui· 
10 que, dos dias preterltos, não de
via desaparecer. 

Em Ribeirão Preto, era objeto de 
uni sentimento em que se confun
diam a estima filial e a mais sln• 
cera veneração. Seus funerais dis
seram bem o que dele sentiam seus 
Diocesanos. A' sua cabeceira, a pre
sença de S. EKcla. Revma., o Sr. 
O. Carlos Cannelo de Vruiconcelos 
Mota, Arcebispo Metropolitano, re
presentava o desvelo fraternal e vi
gilante de todo o Episcopado nacio
nal. E, até os ultlmos instantes, 
acompanhou-o o zelo de filho. de 
S. Exc:ta, Revma., o Sr. O. Ma· 
nuel da Silveira D'Elboui,:, seu Bis· 
po Auxlliar, sobre o qual, com tan
to afeto e tão assinalada confian
ça, se firmava sua veneranda an· 
cianidadé. 

O "Legionario" recebeu de s. 
Excia. Revma. numerosas manifes· 
tações de apreço e simpatia. Recor
da-as com singular e comovida gra
lidão, neste momento doloroso, 

• * • 
Amigos de Pernambuco nos comu

Não é sem um designio da Provi
dencia, que a paz se firma -precisa- i 
mente no mês de !\[aio, consagrado: 
a Maria Santíssima pela piedade uni
versal, e isto pouco depois de ter o 
Santo Pad· e recomendado a inter
cessão â gloriosa Mãe de Deus, para 
alcançar a Paz. 

Esta guerra foi sobretudo uma 
luta ideologica, em que se procurou 
apertar entre as '>iarpas de um ter
rivel dilema a opinião catolica: ou 
nazismo ou comunismo. Nossa Se
nhora, que "esmagou todas as here· 
sias no mundo inteiro", quiz que no 
mês de Maria se quebrasse uma das 
pontas: m.orreu o nazismo. Devemos 
ae-ora pedir-Lhe que nucbre a ou
tra ponta, e esmague o comunismo. 

Não se pense, . a este respeito, 
que a Paz dessa gloriosa Rainha é a 
paz dos •harcos e dos pantanos, E' 
a oaz do Céo, que brilha em todo o 
seu esplendor, enquanto no inferno 
o mal, manietado e es!llagado, pade
ce tormentos eternos. Por isto, a 
Rainha da Paz é por excelencia a 
Rainha da Vitoria, que conduz ao 
triunfo e·ntrc terriveis lutas, as 
·ovelha, de Cristo. 

Essas :1'tas são entre os filhos de 
Maria e os filhos da serpente, se
parados entre si por uma irreduti
vel inimisade, f;' sobre tal inimi
sade, < ue escreveu o Bemaventurado 
Grignion de Montfort: 

* l11imfoitias ponam inter te ct m1t
licrem, ct sc·men tuurn et scmcn 
iflius; ·ipsa conte. t cap1tt tuum, et 
tu insidiaberi.e calcaneo e jus ( Gn 3, 
5) : "Porei inimizades entre ti e a 
mulher, entre sua descendencia e a 
tun; · ela te esmagará a cabeça e 
armar.-lhe-ás ciladas ao calcanhar", 

Nunca Deus fez e formou senão 
uma inimizade, mas esta é irrecon
ci!iavel e há de durar e mesmo au-
1.1enta1· até ao fim: entre Maria, sua 
digna Mãe, e ·o demonio; entre os 
filhos e servos da santíssima Vir
gem, e os filhos e sequazes de Lu
dfer, de modo que a mais terrivel 
das inimigas feitas por Deus contra 
satanaz é ;,faria, sua l\fãe santissi
ma: deu-lhe mesmo, desde o pa
raiso t1?-rrestre, · embora ela só ern 
sua rnente existisse, tanta aversão 
a esse maldito ü,imig~ de Deus, tan
ta industria para ·descobrir a malí
cia dessa serpente antiga·, tanta for
ça para vencer, abater e esmagar 
esse soberbo impio, que ele a. t_eme 
mais, não ·só do que a todos os anjos 
e homens, mas, do um certo modo, do 
que ao. proprio Deus: não é que a 
ira, o odio e o poder de Deus não 
sejam infinitamente maiores que os 
da santissima · Virgem, pois que as 
perfeições de Maria são limitadas: 
más é: l.o porque satanaz, em sua 
soberba, sofre infinitamente mais 
em ser vencido e punido. por uma 
pequena e humilde. serva de D.eus, 
-~ia humildade o humilha mais que 
o · podel' divino; 2.o porque Deus 
co11fe1·iu a Maria um poder tão 
grande contra os demonios, que estes 
receia1n mais, como eles mesmos se 
têm visto muitas vezes obrigados a 
confessar, mau grado seu, pela boca 
dos· possessos, um só de seus suspi
ros por uma alma, do que as roga
tivas de todos os santos, e uma só 
de suas ameaças contra eles do que 
todos os outros tormentos. 

O que Lucifcr perdeu por orgulho, 
ganhou Maria por humildade; o que 
Eva condenou e perdeu por desobe
diencia, salvou Maria por obedien
cia. Eva, obedecendo á serpente, 
per,leu-se e a todos os seus filhos, 
e entregou-os ao demonio; Maria, 
por sua perfeita fidelidade a Deus, 
salvou-se e a todos .os 5eus filhos e 
con'sag~ou-os á majestade do mesmo 
Deus. 

Deus pôs não somente uma ini
mizade, porem inünúadfJ~, não só 
entre a Virgem e o demonio, porem 
entre a descendencia de l\laria san· 
tíssima e a descendencia <lo demo
nio: isto é, Deus pós inin1izades, an· 
tipatias e odios secretos _entre os 
verdadeiros filhos e servidores de 

nicam o seguinte topico, publicado f__;;:================ 
pelo "Diarlo de Pernambuco" e "Jor• 
nal do Comercio", de Recife, a l 
proximo passado: 

"0 "Diar1o de Pernambuco" na 
edição de 15 do corrente 'roes de 
abril, transcreveu uma entrevista 
dada pelo sr. Gilberto Freire aos 
"Diarios Associados" da Bahia. Na 
longa entrevista se acham as· se
guintes afirmativas: 

"Sei de fonte limpa que ha pou
co andou por Pernambuco um mato
ral dos Jesultas dessa especie que 
certamente foi tambem á Bahia e a 

. outros centros brasileiros para di~ 
zcr aos moços que ainda se deixam 
influenciar por tão falsos profetas 
ser, impossível aos "verdadeiros" ca
tollcos acompanhar a candidatura 
Eduardo Gomes, apesar do brigadei
ro ser catolico; deviam ficar com o 
governo. Isto porque - note-se 
como é significativa a razão alega· 
da - isso de eleições e liberdade de 
imprensa no Brasil eram "uma lm• 
posição de Stettinius" e seria uma 
indignidade para o Brasi! "aceitar 
tais imposições". 

Na qualldade de membros de as
sociações religiosas sediadas no Co· 
legio Nobrega, a nós caberia em pri
meira linha ouvir t ciontra-indica
cão da candidatura do ilustre brl· 
gadeiro Eduardo Gomes pelos moti· 
,·os alegados de parte do aludido dos 
''Je.suitas". ~mo, porem, nenhum 
dos signatarios do presente qocumen• 
to e nenhum dos seus mmtos con
frades, ouviu de qualquer Jesulta de 
Pernambuco, ou dos que de fora aqui 
vieram até a ·data, quaisq11er suges
tões afirmativas ou negativas a res
peito da candidatura do brigadeiro 
Eduardo Gomes ou· insinuações de 
que o Je,·antamento da aludida can
dldatura fosse Imposição ~uer de 
Stettinius, quer de outro represen
tante de pais estrangeiro, dirigimo
nos ao Coleglo Nobrega, afim de nos 

EM AÇÃO OE GRAÇAS PELA 
VITORIA 

i-.. ~01 rczndn dia 10, ás U ho ... 
rn111. na escadaria da CatetWnl, 
na urnc..:u da Sé, ltlie1sa cun1].1al 
en1 a-.:Ao tle gra\;ns uela r,ur. 
collflUiHtndn. Celebrou-a o 
Arcebb,1,0 ,te São Paulo, gx1110. 
Snr. Don, Car lo,i: Carmelo de 
Vnsconcclo11 !\lota, tendo t~ont
pnrecido o Jnter,·entor fcde
ralJ reo.re.sentantes do govêr .. 
no federnt e 1nuulcl11at, aN11iru 
conto autoridndes ch·J11 e 1111 .. 
litnrc!I. 1I1oda.11 B.!t par6quh1s 
desta .capital se fizerRJtt re. 
r,rcsentnr vor sttHN ns11oeta .. 

1:ões religimuu,. 
J.Ullhnrell de tlei• anl•tlrnm 

ao oficio. tontando comtJletn. 
mente a nrca da pra~a da Sé, 

'11ern1iuada a l.Ubum, 05 fieis 
leva,:am, em 1•rociaeão a lmn.
glnt de Nona Senhora da 
A11areclda, protetora da FEll, 
â Igreja de Nossa Senhora da 
Doa Morte, onde ficará até 
o regres~o doH noa:soa expe~ 
dicionário•, quan!lo "erá no,·a. 
mente rezada · 1'1tssa 30lene 
un. 11rna,:a da Sê, ,~on1 a ana 
11rcscntn, e,n homenn1;-e111 11011 

heroht brasil~o11, qae i,arti
eiparam da luta no·,.. eam110• 
curopcu!!f. 

.. .No fim do Santo ~acrifi<:Jo, 
o Ex1uo. R,·mo. Sr. Arcebispo 
ur·onilnciou- eloqnente @ra(Jlio, 
multo n111nudlda pela a118ill-

tcncla, 

certificarmos sobre o que havia a 
respeito. Lá verificamos que as e.flr· 'Brinde!ro, dr. Ant.onlo Fernandes 
mações do sr. Gilberto Freire tl• da, Costa, dr, Eurico Brito de 011• 
nl1am causado a mesma surpresa que velra. Andrade, dr. Francl!co Monte
a nós. Em seguida obtivemos lnfor• negro, dr. Rul João Marques. dr. 
mações dos Jesuttas da Bahia con· Milton Cabral de Melo, prof, Val
!irmando ident!ca surpresa. demar Valente, dr. Andrade Bezer· 

Em tais condições, plenamente tn- ra, dr. Tomaz Wanderley. 
formaoos e concientes declaramos Publicado nas edições de 1·5·45 
que são de todo inve,ridlcas aquelas do "Dia.rio de Pernambuco" e "Jor• 
::,,firmativa::i. - (a.a.) Dr. Barreto nal do comeréio", Recife." 
Campelo, dr. Antonio Pimentel, de-1 Sem comentano. l,'l0iz1VJl~ HP-.!O 
6~~?f J°,?!Q l'.W, 9I! Pj\!ir ~t~;@.m'.ml 

FAI,E,'.!Mr;N'fü JJ0 t:.'O10. 1, mado e aumentado o Hospital e 'fun- e materiais. J<; foi assim que, den• 

1 

dissipara.· seus conselhos diabolicos, REVMO. SR. lJOM ALBJ•;RTO ,JO- dado O Hoepicio de N. Senho,·a da tro de breve tempo, começou a cres• 
e, até ao fim dos tempos, preser- SE' GONÇALVES, !.o BIS, 0 DO Lui p ra alienados e indigentes. Em cer nas paroquias o fer1'Ôr relig',,so 
,·al'á de suas garras cruéis os fiêis RIB'·'.IRAO I'RBTO 1389 fui eleito Deputado á Assem· e o entusiasmo dos Vigarios e .fiéis, 
servidores.· . · I bléia l'roYindal do Paraná e em construindo novas matrizes e cape• 

Mas o poder de Maria sobre to- '~?m grande ,C . ncero P'_sal' a 1892 Deirntado á Assembléia Cons- las, aumentando umas e reformando, 
dos os demonios patentear-se-á com Cuna l\{etropo ,tara comuntC'a ao ,

1 
t·t . t I E t do ndo outras. Nesses 36 anos de EpisCo-

mais fulgor nos ultimos tempos, R Cl f"' 1 ' 1. ., lo , u1n e , o mesmo s a , se 
- enno. ero e 1e1:-; < o tr..:.·c H~p( < i·e.e'-ito r>ot· varias legi:=slaturas or- pado criou 15 paróquias, concluiu a,, 

quando satanaz lhe armar c.iladas a,, l t I l '~ 
calcanhar, isto é, a seus huniildes O u uoso __ pa~samC"nto { 0 ·~x. 11

.
10<·, e dinarias, cnej!'ando a ocupar o cargo coni;;trução da Catedral, construiu o 

f 'l Re ·m. ::il'. Dom Aluel'to ,los ,on· · ,.. p · 1 t 1 · 1 l' - l'alacio gpiscopal, o Edifício para o 
escravos e a seus pobres ·1 hos, que çakes; estimado ~ venerando Bispo d~ H:e- . re~1< en e e < ~pois l e 1 e-
serão suscitados por ela .para fazer- Diocesano do Ribcirúo Preto, na s,_<lente do Congresso ~,stadual. Aos Colegio de Meninas, cedido ás Irmãs 
lhe guerra. Eles serão pequeno~ e p . . ]'.; 

1 
.. . 

8
_ 

1
, 

1
• Jo de outubro de 1S9:i elegarnm-no Ursulimis, o grandioso Seminario 

pobres aos olhos do 1nundo, abníxu- ro·n_nort,. e eSia~tica c,lc ~ ªº au o, Senador Federal, tendo sido reeleito Diocesano, com capacidade para 
dos dianté de todos. como o calea- ocorn <lo as 16 horas de ontem no · · 9 mais de 200 seminaristas, a Cúria· 

Pa"º Episco11al do Ribeirão Preto.. n_v ano seguinte por mais ª."_.os. 
nhar, pisados e calcados como o cal- , r-; 0 desempenho desse cargo do cn Diocesana, o magestoso edificio des-
canhar elll relaça-0 aos outros ,nenh Dom Alberto José Gonçalves, ·ti- , · · . · . · · . . ",. .. • · d , f. , A · · • 

Ih 1 
. . d v . J . G deu bnlhante,nente ?. indissoluhlll- tma o as estas e as ssoc,açoes 

bros do corpo; mas, en1 comp,en~a- _ o egitnno e L' r~ncisco os~ On· dade do vinculo matrimonial. No religio~as, a Residência para aS Ir.o 
ção, serão ricos das. graças- de Deus, çalves e de Da. Con~~unça, Gonçal- bienio de 1906. a 1908 foi eleito De- mãs de Jesus Crncificado e predios 
que lhes serão abundantemente dis- ves, nasceu em Palmeir:1, hstado do ·L · 1 . d d d "'t l' d · 

1 P 
, d' 

20 1 
. lh d 

1 
,-, putado ao Congresso eg15 ativo e para ren a . a ,,,i ra, a em e mUJ-

tribuidas por Maria; grandes e i US· arana, no 'ª. ' ( e JU ? e. tiv~. seu Estado natal, onde ocupou a tas outras obras desenvolvidas sob 
tres em santid.ade perante, Deus, su- Fez o c_urso pr1mar~o em ·Curitil>a. A Cadeira de Presidente. sua orientação e proteção moral. 
Periores a toda. a criatura por seu 12 d Ih d JS· • t 1 e JU O e 1~ ma ricu ou-se 1 · No ·inicio, trabalhavam em três. pa• 
vigoroso zelo e tão .fortemente es- S · , · v · 1 l <· - p l' b · d " · t p d · p· X no emmarto ,,ptscopa < e "ªº au- or reve 0 . ooan .9 a re, IO . • roquias da Diocese, cuidando do en-
~~~d;s hii~ifda~!vi;: ;::co~:f~ani~:·, lo, onde completou o Curso Teoló- datado.,, de)>· .~e <letembro ~e' 196;S., ;~ino, tres ordens religiosas maseu• 
em união com Maria, ·esmagarão a gico em dezembro de 1879. Por fal- fo,, D. Alber_t,º,'. ~pmeado B1sp?,, .\li\ '·linas,.e t;rês femininas. Hoje :) .or
cabeça da Inferna!. serpente. e fa- ta de idade só poudt receber a Sa- Diocese .do. J:''b.mrao Prctc,. F,?J: s,1,0 ;·dens· r,e!Ígíoia_s. masculinas desenvol• 
rão triunfar Je•us Cristo. grada Ordem do l'resb1terato em 17 grado n,:, dia 2 de fovere1ro dr 1909; ,vém·.- suas atividades e em diversos 

* Finalmente, Deus quer que sua. 
Mãe santi~sima seja agora mais co
nhecida, amada e honrada do que. 
nunca. 

Mas;: quem ·.serão os ser,~idores, eS· 
cravos e filhos de Maria?· 

Serão ministros do Senhor devo
rados por um fogo ardente, os quais 
atearão por toda a parte: o· incêndio 
do amor divin·Ó. 

Serão, sicut. sagitta.e in. ·ma.nu· po
tentis, í1echas agudas nas mãos da 
poderosa Maria, p_arn · traspassar 
seus in im ígos. 

Seráo filhos de j:,e,·i, bem purifi
cados no crisol das granpes tribu
lações, e bem unidos a Deus, e que 

: trarão o ouro da cai-idade no co
ração,. o incenso da oração no espi-
1·ito, no corpo a mirra _da mortifica
ção; eles serão po1· toda parte. o 
a.roma de Jesus Cristo para os po
b1·es e para. os pequenos, ao passo 
que,. exalarã-0 efluvioa de nfarte para 
os grandes, para os ricos e para os. 
orgulhosos mundanos. 

Serão nuvens tonitroantes que es
aréS ao menàr s0pro 

Santo· e que, s.em se 
·a coisa alg'Uma, sen.1 -se 
nem· preocupilrcm de . na

derramarãÓ a chuva da. palavra 
De.us· .;,.da vida eterna; troveja-

i:ão contra o pecado, bradarão· con

de setembro .. de 1882, tendo cantado j na Catedral de Curiti!>a, . sendo· S'\· · misteres, entre colegios, conventos 0 
a sua primeira Missa no dia Lo de I grante o saudoso D .. Duarte Leo~ ·paroquias, e 14 ,fem.ininas trabalham 
outubro dêsse mesmo ano na igrc-1 poldo e Silrn,. e consagrantes o fa- em mâisde 25 casas, entre éolegios, 
ja do Rosário, em Curitiba. De lecid.o D. João Braga, bispp · de hospitais, obras sociais e ·da· Ação 
maio de : 878 até fins de 1888, re-1 Curitiba, e D. Joaquim Domingues Càtolica. Conferiu nestes 30 anos 
ge~Íversas cadeiras no vetusto Se- de Oliveira, atual. Arcebispo de. Flo• de episcopado, 0 sacramento do pre,. 
minatio ~piscopil de São Paulo, rianopolis. Gon) · grandiosas· e. impo- bit_erato a cérca de 118 diáconos, 
publicando nesse tempo Ullla "Gra- nentes festus to1pou posse da Dio- sendo g sec-ulares é 110 relígiosos. 
mática Latina" e un "Compêndio cese, no dia 28 de ·fevereiro de 1909 .. :Elll 10 de. janeiro de 1940· 0 Santo 
de Geometria Elementar". Em lG Em Ribeirão Pi·éto começou · 8. · Padre Pio XII, glo~iosamente rei-, 
de julho de 1888 foi colado Vigario Excia. a desenvolver tod;i- a sµa iiante houve poi· bem conceder. ao 
da paroquia de Curitiba e tomou ath·idade e todo o. seu zelo aposfoli-, Sr. Dom Alberto, um dedicado 0 
pC/sse em 8 dê setembro do mesmo co no scnticlo de .imprimir rigot·oso . zeloso Bispô Au::iliar no Go·verno ·d11, 
ano. Nesse beneficio c!e~envolveu impuh;o ás organi7.,ações espirituais Diocese, na pessoa niuito digria · do 
toda a sua atividade de Vigario ie- e materiais da Diocese. E não (oi Exmó. Sr. Dom .lltatiuel da Silvei• 

· loso e de trabalhador incansavel. pequeno o trabalho que emp~egou ra D'·Elboux que, em muitc, serviu, 
Construiu a belissima matrii, hoje pnra e.:ecutar o plano que tinha em durnnté cinco anos para coadJU\la• 
Catedral da Arquidiocese, inaugu- vista. Como patrimonio do ,Bispado Jo no ·desenvolvimento e na ·concre
ran_do-a _nó d!a 7 de setembro de I e'.1controu. uma casa, doada pelo en- tizaçâo de planos de assistencia te• 
1893. , Em 10 de deiembro de 1890 ta0 \ 1gano Monsenhor Joaquim An- ligiosa, como tambem, nas traha• 
foi non:eado "Vigario ?•ral For-:n-1 tonio '.le_ S(qucir~,..e .que lhe servi,u lhosissimas visitas, pastorais por to• 
se do Estado do Parana", ca1·go es- de res1dcnc1a episcopal, A. l\·fa.triz l ~ª .. · a vúta Diocese, Quando do seu 

.Jubileu episcopal das bodàs de ou1·0 
. . : .. r· sacerdotal, rece)Jeu do Santo · Padre 

1 
"t P,io, XIi os titulos de Assistente "-º e. e1 o Solio Pontifício e o de Conde Ro· 

l\lano. D. Manuel da Silveira D'Elboux 
Vigaílo Capitulat de Ribeirão 'Preto 

. . 
·Desaparece ·aos 86 anos de idade, 

S.Jla ionga e proiicientissima vida 
ájl.ostolica corrc,,pondeu plena e pe,·
feitamente ao tlistico do seu e~cuqo 
episcopal: "Da mihi virtu,em con
tra hostes tuos".. Lútou sempre em 

Logo após os funerais de S. Excia. 

Nossa Senhora dos herejes 

o mundo, füstigarão o rlemon io 
e seus partidarios e traspassarão de 
lado a lado para a vida ou para a 
morte, com •o gladio de dois gumes 
da palavra de Déus, a ;todos aque
les a quPm forem enviados da par-. 

Revma. o Sr. D. Alberto Gonçalves, 
reunirem-se os Consultores da Diocese 
de Ribeirão Preto, a fim de d~cidirem 
sobre a sua administração, durante a 
vacancia da sede. Em resultado, foi 
eleito Vigario Capitular. por seis vo
tos, isto é, por t1nanimidade, S. Excia. 
Revma. o Sr. D, Manuel da. Silveira 

obediencia, •porquanto tod~s os Consui- .·favor da' Igreja de Jesus Crl°sto e 
tores haviam -sido escolhidos por Dom cct tra os se'!s inimigos, pregando a 
Alberto Qonçalves; era, pois, em. es· pa,avra de Deus e ensinando por 
pirito :ie obediencia que S. E.xcia. ·meio de substanciosas e deSassoni
Revma. aceitava o cargo para qU'e fôta bradas. Car.ta, Pastorais. 
eleito, êsperanclo assim que se utijssem Longo e glorioso foi O seu epis
as bençãos de. D. Alberto Gonçalves à!. .'copado. Mone qµerido e respeita.:lo 
do Sr. Arceb_ispo Metropolitano,. a fim pelos seus diocesanos. Maria, e os filhos e escravos do dc

monio; eles não se amam mutua
mente, não tê1n correspon<lcntia in
terior entre si. Os filhos de Belial, 
os escravos, de satanaz, os amigos 
do mundo (porque é a mesma coisa), 

· têm sempre perseguido até hoje e 
hão de pe1'seguir mais que nunca 
âqueles e áquelas que pertencem á 
S'!,ntissima Vit1gem, como Caim per· 

seguiu outrora a seu irmão Abel, te do. Altíssimo. 
};f3.aú a seu irmão .Jacó, os _quais sã.o Serã? 1:e_rdadeiros apostolos dos 
figuras dos reprobos e dos predes- ulthno,l tempos, a que1i1 o Senho1· 
tinados. Mas a humilde l\laria triun- das virtudes dará. a. palavra e a 
fará sempre desse orgulho, e tão força para opomr ma1·aYilhas e ai
grande se-rá sua vitoria, que frá até f cançar v1to1·i2s_ sobre ·seus inimigos: 
esmagar-lhe a cabeç.1, séde.· do mrs- hão de dorntÍl' sem o.uro nem prata, 
mo org·ulho; dcscobrir-lhc-á sempre e ainda. mai;;, sem cuidados,. no meio 
sua malicia de serpente; divulgará dos outros Padres, érieaiasticos e 
sempre suas infernais macjuinações, clerigos, üikr wc1Uo~ c/~ro~, (1) e· 

entretanto, possuirão as as~s pràte11-

A AUSTRIA É UM PAíS llBERTADO 
E NÃO 'CONQUIS.TAUO 

das da pomba, para· item, i:om a 
pura intenciio' da j!'loria de Dous e 
ela salvação das' ll-lin'as, .,aon'de ·fo; 
1·em chamados pelo Espiri~9 Santo; 
e, nos higare3 1

• ônde · pr8gare11t só, 
deixa_rão apos ~i 9 oimi, M cartdá<)e, 
que e o cumprnnent.o de 'toda a lei, 

Enfim, sabemos que se,·ã~ ,·erda
deiros discipulo,r de Jesus Cristo· e 
que, imita11do-o na pobreza, humil-
dade, ca1·ida(le e no desprezo do 

Viena, 'chave da Europa, seria a séde 
do futuro Organismo Internacional 

11,un<lo, ensinarão o ·caminho estreito 
de Deus na pura verdade, · segundo 
o santo E,,angelho, e· não segundo 
as -ma.ximas do mundo1 . seh1 1·eceios, 
se111 fazer .acepção de pessoag, sem 

Con1 exceção da Tiússia, o ·rnun-1 
do deixou passar sem cclcbraçfto 
a. entrada. do Ex(:rcito Vermelho 
em Viena. Long.e Ue produ'i)ir en
tusiasmos. poz 1nais de u111a cabe1;::1. 
a meditar se-riamenle. Os obser
vadores dê \Vashing·ton tivera1n a 
suficiente franqueza de assinalar 
que o fato acarretava para as :r'\"a .. 
ções Unidas uma noYa fase de 
maior responsabilidade. n1ais gTa .. 
ve que parecia. a principio. Ali;uns 
consideran1 que o fato lcvanta,·a 
11séi-ias preo~upa~~õcs" nos circulos 
da!!S ~ações t.;nidas. 
· Considera.se, para comec;ar. que 
Viena não tem igual entre as ca .. 
pilais da Europa. Kão sornP,nt~ os. 
tentá a aur,')la de sua antiguida
de, como ta.mbem a. de suas arrai.:. 
gadas tradic.;ões c~t6lica:-; que rc .. 
montam a muitos scculos. Ha att~ 
quem afirme que fora de noma não 
há. capita.1 tão católica como Vi~ .. 
na; depois de Praga. ê a cidade 
universitâria. n1ais antiga de totlo 
o Sacro Império. O mesmo .Ilitlct' 
reconheceu o garbo imperial cl~ 
Viena. cuja atmosfera e tracll<~ão, 
Berlim jamais põde alcançar. e 
pln.nejou, en1 virtude disso. ·n. trans
ladação para ela, ela capital elo Im
pério Aliemão. 

Em sua longa ·história Viena en
frentou 1n·uttas vezes seus invaso
res; os husltas no scc. V. os tur
cos e111 1525 e em J 683, os sueços 
na guerra dos 'I'rinta Anos_ Jfo
ran1 os russos, no entanto. os ~pri
meiros a ocupar pelo este; Napo
leão e Hitler entraram pelo oes
te. 

A Austria, cumpre notas. não ê 
11ma nação conquistada. Nisso in
sistem os observadores. para pon
derar o .que significa a responsa
bilidade das Nações Unidas na li. 
bertação desse pa!s.. 'rrata-so de 
uma. na.ção que llitler ocupou,- co .. 
mo ocupou a Tcheco-Eslováquia, 
Holanda, Bêlgica e outras. Os es
tudiosos desses assuntos afir1na111 
c1ue ºViena é a chave do 'arco cen
tral no qual repousa a Buropa", e 

"o 'Verdadeiro çorac;;ão do conti
nente". Tarito ê as:sin1, que n1afs 
de um comentarista observou que 
a. presênça de tropas bolchevistas 
alinhadas na frente da mundial
mente famosa. Catedral de Santo 
Estevão em Viena, Impressionou 
muito mais aos europeus, que a rê.
pi da marcha das ti·opas aliadas 
através da Alemanha Ocidental. 

Tendo em conta. que a Austr!a ê 
uma. nação ºlibertada" e náo um 
pa.fs Inimigo, recordando os planos 
de ocupa.çlo de leste, oeste e cen
tro da Austrla por parte dos rus
sos, britanlcos e americanos res
pectivàmente, William Pll!llp 
Simms, comentarista de assuntos 
estrangeiros. da Cadeia de R:l.dios 
Scrlpps.H".>vvard, adverte que •se 

·3§-l!lVi!l1' il, ~l!,bQ·eS.S!l plano, au:;trli!,, 

cos e não austríacos, t ~mem que poupar, sem esé:uta"t ,nem te·mer nin
:sc ;t..1·ruinaJ·á a nação polfticn, ec.o. guem, por mais poderoso que seja. 
númica e socialn1cnte, &t não pa. Terão na boca o gladio de dois gu
ra.. sempre, ªº. mE'nos por mu.i ttssi-1 mes d.a pa!avra, de Deus; tra~ão aof1 
mos anos··. Colocar a Austrla no ombros o estandarte · ensanguentado 
mesmo nh·rJ do TTeich hitl('rista "é 1 <l~. ~ruz, co_m º. crucifixo na mão 
ferir profundamente a dig·nidade 1. due1t_:1, •º 1osar10 na esquerda, no 
da ,\ustria". Simms sugere que se I coraçado ~sr s~grados ndomet~ de Je-

'd 1-~ . t r sus e e .11 ar1a, e a mo es 1a e mor-
conv, 0 ª · rnnça - c·uJa ra, •- tificação de Jesus Cristo em todo 
clona! cultura é semelhante á da O seu proceder. 
Austria. - a ocupar sozinha essa * 
na.c:ão. 

Enqtrn.11to a ocupação <la ,Austr1a 
é considcradn. por muito~ cotno 111a
téria de· delicada reflexão, a. Rúa. 
sia Soviêtiea irrompe noYamenti' 
con1 sua conl1ecida li! tira de pro 4 

pag·ancla política, que tão gTayê 

deAcontentamcnto levanta en1 toda 
parte. O diário "Pravdn ... contro. 
la.do pelo govêrno soviético,. tan .. 
(.·a, um atat1ue ti(lic~:iinente hist~. 
l'ico contra a Ig;rcJ.1 Católica -
desta ·\'ez 11.t ,\ ustria - aeusando4 
a de eonstituir _o obstáculo supre. 
mo para ~ formação de "urna 
frente patrióti<'an. Os Sovicts con .. 
fessantm que nilo buscarn eng-ran .. 
df'cimcntos territoriais na 1\ustrla; 
<'1.irig-irarn toda a IHOPa~anda para 
geparar de uma vez 11or todas o~ 
n.ustrfac-os dos alemães. Muitos, 
por~m. ('rêtn que Stalin conhece ~ 

importancia. de Viena tão bc1n co~ 
n10 Hitler conhecta. 

Em Viena, que nos 11lanos do; 
~oviê>lieos suhstituirá Gêr.ehra co. 
1110 secle da nova. org:'lniz:i.,::ão n1un .. 
cli:"t-1 e r., considerada chaYe da Eu
ropa, ni\o apareceram ate agora, 
e1n nenhuma parte, 111cdicla.s que 
i1ulirp1c-n1 ~ua futura ocupação pe
los uBh;:: Thrce·•. Há quC'1n àuvide 
que:,. Inglaterra e os F.. U. A. es. 
tcjam preparàc1os para esta tré. 
menda. rc.s.ponsabilidadc; ê tnais 
ainda. que a lrfplice ocupação se 
leYe u1n dia. a cabo. 

Es!'-a situa.ç:ão faz mais sinistra 
a reincicléneia das notkias de pro-
11ng·anda russa :inti .. católiea, feita 
enquanto os Exércitos Vennelhos 
ocu1Htva1n C"'sso pafs intep;rahnente 
cat61ico. E' sc1nelhante ataque; 
utna c1dvertencia que faz a nússia 
uara. demonstrar que c:tuer sair com 
uma das suas na Austrl3., apesar 
ela oposi<;ã.o da. Inglaterra ê dos E. 
U. A.'/ Quel'crá indicar que. depois 
de tudo, não so efetuará a anun-

Tais serão os grandes homens que 
hão de aparecer no mundo; e Maria 
há de assisti-los por ordem do Al
tissimo para estender seu imperio 
sobre o dos impios idolatras e mao
metanos. Quando e como acontecerá 
isso.? ..• Só Deus o sabe; quanto a 
nós, conservemo-nos . silenciosos, 
orando, suspirando e esperando: 
Bxapcctan• exspcctad (2), 

(1) 
(2) 

SI 67, 14, 
Sl 39, 1. 

FORMATURA DE MAIS UMA 
TURMA- DA E. T. A. 

S. PAULO· (Asapress) - Teve 
lugar a cerimonia da formação da 18.a 
turma de tecnkos especialistas forma· 
dos pela, Escola Tecnica de Aviação. 
Essa turma de especialistas, composta 
de 50 alunos, foi poraninfada pelo bri
gadeiro Gervasio Duncan, diretor do 
Pessoal do Ministerio da Aeronautica. 
Estiveram· presentes à cerimonia o bri~ 
gadeiro Apel Netto, comandante dá 4.a 
Zona Aerea, o brigadeiro Newton Bra
ga e outras altas autoridades. 

· Missão cultural francesa 
S, PAULO · ( Asapress) - A mis

são cultural francesa, chefiada· pelo dr. 
Pa,teur · Valery Radot, deverá. chegar 
segunda-feira a esta Capital. Durante 
sua perma~~ncia nesta 'cidade a co
missão será bospl'de oficial do governo 
do Estado. Já e,tá elaborado o pro
grama das homenagens que •erão pres• 
tadas ao~ ilustres visitantes. 

ciada ocupação por parte do trio responde a eles o direito de falar 
completo? Qual a 1·aai'io de ser des. em nome de todos. Continua de 
sa Insistência da imp1·ensa e do ra. pé, no entanto, a objeção suprema: 
dio soviéticos em afirmar Que a a Austria nã.o ê um pais Inimigo 
Austria. poder:l. ser livre e indepen. e não pode Mr trata.cio como na. 
dente, com a condição de que ado. cão conquistada. Essa.· ê a razão de 
te uma polltica prõ-slava e ser tão est(ipida,. ·Infundada e ln. 
que não se espera mn retorno dos ·eulta.nte a Investida. da ~il~sla So
Habsburgos, nem sua incorporadí.o v!êtlca, contra.· a Austrla, cujo po
a um estaclo católico como a Ba, vo ·guarda ·em si uma \mporta.ncia 
viera,,? transce.ndenta.l no futuro da Euro. 

Poder.se.ia. éJizer que os russos pa, importaneia que ·se agiganta 
expulsaram os etlcmães da. Austria., ·agora.- com a espectativa. da· atitu
e que sendo eles os primeiros a 1 de doá aliados conr respeito· á, fu. 

. che;.;ar ao te_rritór.io au~tr!aco,. cor. t11,ra ... organiza(;ão européia •. 

D'Elboux, que Até eritão vinha exer• 
cendo as funções. de Auxiliar; na mes .. 
ma ocasião, foi eleito Vigario. Econo
mo .o Revmo. Mons~ João Laureanv, 

~an6g'o Vigario· Géral da Diocese. 

Terminada a reunião, dirigir2m-se oll! 
Consultores Diocesanos, incorporados, 
ao ·salão do f>alacio Episcopal, onde 
$e $chav~m os E~mos. Revmos. S1·s, 
Arcebispo Mefropolitano de S. Paulo 
e D. Manuel P'·Elboux e outras per
toqalidadcs quê haviam acompanhado 
o enterro de D. Alberto Gonçalves. Foi 
participada, então, ao Exmo. e Revmo. 
Sr. D. Manuel D'Elboux, por Mons. 
Joaquim Alves, a sua eleição para o 
i;:argo.,.de Vigario Capitular, fazendo lo
go. a seguir a leitura da ata da reunião 
dos Consultores Diocesanos. 

Agradecendo, falou o novo Vigario 
Capitular, dizendo ver na sua eleição 
a manifestação da vo,ntade do falecido 
Bispo, a quem havia votado completa 

de que I?em se pudes~e desempenhar 
do novo 'onus pástoral, que lhe era O tJxmo. e Rcvmo. Sr. Arcebis· 
outorgado. · · po Metropolitano ao ter conheci-

Depois disto,· dirigiram-se. todos à I m~nto do delicado estado de, saude 
Capela do Palacio, onde, ·sob a presi. f do virtuos_o __ l'relado seg1:1i_u . viagem 
dencia de s. ');:x;cia'. Revma, 0 ·-sr. o. para. fübetraq Preto, ass1st1ndo-lhe 
Carlos Carmelo· de. Vasconcelo; Mota, os ultimos momentos: e onde terça• 
que se. ach.ava ladeado dos :C0Ít$U]tore1 feira presidirá as exequias solenes 
Diocesanos, se reaÍiz~u a· ~eriinohi'l da ao .. sepultamento que se dará na Ca
profissão de fé .. dQ novo Vigarió ·capi-. tedral Diocesana. 
tular. F.alou então o Sr.' 'Arcebispo A. Arquidiocese de São Paulo as• 
Metropolitano, o 'qual saudou rio Sr. socia-se ao luto <'.a Diocese do Ri
D. Manuel D'Elboux o oenfamim da beirão. Pi·eto e O Exmo, Sr. Arce
Provincia Eclesiastica· de São. Paulo; bispo pede ao. Revelo. Clero e fiéis 
cumprimentandç,-o p~la obi8 que ,vl-
nha realizando, e que dêseiava não recomendem .em súas orações. a alma. 
fosse interrompida, mas que fos1e le- deste grande prelado, que soubé. ser 
vada avante, seinpre pelo mesmo Sr. Ulll dos maiores vultos do episcopa
D. Manuel D'Elboux, acrescentando do brasílell'o · 
ser de todo o seu coração que formu- De. ordem de S. Excia. Revma. 
lava este, desejQ. 

Realizou-se, em ~eguida, o almoço, 
de que participaram todos os pre• 
sentes. 

S à o Paulo, 7 de m~io de 1[)45. 

(a) Concgo Paulo-Rolim Lou·i-e-iro, 
Chanceler do Arcebispado. 

A Catedral c!e Reims, onde os reis de Fran~a ,eralll_ ~grados e . ungidos com o oleo santo IHi,i,. 
xado do céu, é o monumento nacio1.1aJ. da Fr~ça. F oi:n~sa histól'ica cidade, que an"istiu v 

gram:I~ tr.ltJnf~~~ ~-~ Jo~j'.Ar,,gúi;~·auÜloQ,º;P.~~ªte ~ti~o/ · -
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Esposa Imaculada do- Espirito Santo 
Chamamos a atenção de nossos lei

t.orrs para interehsante documenta· 
ção que publicamo~ em nosgo nmue
To de hoje, sob-rc a política r~ligio~~ 
da U. R. S. S., sob o titulo de "A 
verdade sóhre a "liberdade'' religiosa 
na Russia". Por ali ~ demonstra 
elaramente que os catolicos brasilei
ros nada tem de espe.1·ar de un1 regi 
me comunista, qualquer que seja o 
programa que anuncie, 

• * * 
A este proposito cabe-nos rdem· 

brar que, consoante o• termos da 
Enciclica "Divini Redernptoris'' cio 
Santo Padre Pio XI, que estamo, pu· 
blicando parceladamente, o regime co· 
.munista é -intrinsecamente rnâu, ,~r.
mo regime ~ocial e economico f!HI 

;lamentai e completamente oposto á 
doutrina católica. 

Nestes 1..ermos, ele'continuaria per· 
féitamentP incom pativ~I c:om a l ~i-e
ja,. ainda que nã9 tivessê a coraf!en.., 
àe perseguir a livre pratica e expal1~ 
>ão do culto catolico. 

(Conclui n:t Z. n pilgllla) 

"TE DEUM" EM AÇÃO D~ 
GRAÇAS PELA VITORIA 

O '"T-e De:um·t da ,:it6rfa, 

re--alt~ado dia 14 \ll'•, 1•a <:nn .. 
delarlu, 1•or inkinth·n do Go .. 
,·êrno FN1E"r:tl roí um magni~ 
íh!o es1,c:-üu•11Jn {1<! F~. O 

tcntttlo u1•r<>senhl\·a n~t•c<•1o 
r ... stiYo~ ·ve1ulo.1Jf' bnndcirns 
do Brmdl huleando o altar. 
nto;. O E~mo. R,·mo. Sr. Dom 
Jahuo de Barrote Canutra, Ar .. 
cehlspo_ ,1etropolítnno. n,•ol( .. 

tado por ,·arioH S:u~erdotf".t'I., 
celebrou o ofieio, co1n toda a 
1unn1,a. c111tando pre111en1es nu
nteroso" BIS\HJN. 

A Candcln;.ia etd:n·a l'e.,,teta, 
,·cndo.14c n(ts ho;·ares «ll" · hon.
ra, alfm «lo Chet'e da ria4:fio, 
<:• Prr:iddente do SU\!re,no Tr1-
honal r11c:-d~rnl. n1en1hro• do 
Corpo 011,lomntko •. MtrilMtroM 
(le flstadu. o diretor f;;'f'rnJ do 
Ulp, o (.;oordénn.dor dn :lfo .. 

hflbnçfto Ei<"onn1nfrn, n ehl"fc 
rlê Polkfnt o preh. ito fio Dl'l
trfto Federal. tnter'\-·cutore1h 
1nemhros de todos Ollf TrH,u .. 
nal111 de Jnstiea. pre,.identes 
de e11tldade8 n.utar(Julcas.·pr~-
1ddentes e delega~nea de to. 
dq• tr'fll a,i11110<,>fnt~ei. C"nlturnh, 
e clénuds altas n.utorJdàd~• do· 
Pai~. 

o PrP1i1hJente GetuUo Vnr
ga,i,:. que se fazin ncon11lnnha:i
de todo ,wu G-thinetc Ch·il e 
MUitar, f'oi recehtdo con1 as 
hon1ie.nnge11N (le,·lfln~. 

Un1a notn de rr-tevo nfJ r.to 
fot a 1,reaenca ª"" fnntflfn!II 
dos hravo,i: 
que es<"re,·ernni ('ton1 tma f!O
ragem e 11ntrlofit111n,o umi, dAII 
paglnm1 utaJs gloriosas da 

hlstõrla do Bra,.il. 

Celebrrt-se li.oje a festa liÍ·o,r· 
gic:rt de Pentecostes. A S<ri;a d• 
De-·us Atut Cata.ri-na, ~y'fnme·rich· 
11a.rra o ,· ~-· ··aordin~rio aConteci
m•,,to d" desoid" da Dii-ino Bs
pirito Santo; ,uu linhas que pu
bl-ir:amoá a stg'llfr. 

Os dez dias entre a ascen,ão do 
Senhor e a vinda ·do Espírito San• 
to passaram-nos os Apostolos reu
nidos corn 1a Sa.ntü;sima .virgiem, no 
Cenacu19_/ R.euniam-se frequente
m.ente para. a ·o:raçãot .. na sala da 
Ultima Ceia;, en:i que ohserva,~ain 
uma ordem n1ais rig-orosa dQ que 
o grande nnn1ero de di~cipuloa e 
fieisy tambem Preséntés. ne·n1aiç 
viviam n1uito· r~colhidos,- temel\do 
támbem a perseguição dos Judeus. 

lJm dia Pedz:o, esta,-ndo no meio 
dos· Apostolos, v~stldó da ,·estidu'
ra episcopal, propoz a, eleição de 
um -Apostolo em ·lugar de .Judas, 
indicando a Joses Ba:rsabas e 1\{a .. 
thias 1)ara, esse fim. ·Ambos nun

. ca tinham pehsado niSso. nem de
sejado ,tal dil/;nidade, enquann, 
muitos dos dlscipulc,s que as•isti
ram ·â eleição, ·deS,ejavam ser 
Apostolos. 

"l\Iathias~ a,peSar rle 1nais delicado 
e fr::ico, por possuir maiO"r· 'forta1e· 
•a da alma Coi preferido por Déus 
a. ·BRr$abaS, que era jovem na flor 
da Idade. Con1q a piedosa E)mn1e
rich relatit em poucas palavras 
apenas· ê~Se ;t.C~ntee)mento impor· 
tante. damos a sêgUir -aqui :i bela 
narração <lo• Atos dos Apostolos 
de S. l,ucas (!, 1 ;;, 26): 

!\'aqueles dias, le,·,intando-se 
Pedro nu meio dos irmãos (e 
n1onta va a 111ultidão <los que ali 
se achavam jtJntos, a. quasi cento' 
e vinte pessoas). disse:: "Vârô-2-.s 
irmãos. é necessarlo qtte se 
cumpra. a gscritlira, em que o 
E~pirito :santo predisse, pela 
boca ,le David, acerca de Judas, 
(!Ue foi o condutor daqueles que 
prenderam JeRus; e .o qual es· 
ta.va · enlre nós a.listado no ·mes .. 
mo numero ~ a _.queni coube a 
sorte deste miuisterio. E este 
possuiu de fato um campo Uo 
preço da iniquidade; e depois de 
se enforc:at', arrebentou pe-1 o 
n1eio e ·todas. as et1 tranhas- se lhe 
derramaràm na terra. E tão no·
torlo se· fez a todos os habitan · 
tes de Jerusalem este fatc, que 
se ficou cha.manrlo á.quele cam .. 
po, na. tingua deles, Haceldama, 
Isto é, canwo de sangu_e .. Porque 
esc~ito .. está.: ,;o livro <!._os' Psal
mos: Fique deserta . a ha,i,_itação 
dele e não. haja_ quem ne!á, ha· 
bite e rec!'ba·lhe' outro o bispa• 
do. · Convem; pó.is, que destes 
Va.rt..~i; .q\le .. ~ê11L· e.súulô_ -Jµnto~ · :na 
'hossâ. · .-,órni:>anhlà,,·,to,fo o, tempo 
erri qul! entrou e saiu 'entre nõs 
o Senhor Jesus. ··começando des

. de o batismo dê J oào, ·: até o dla 
em que foi ai>'suntõ ao ct\u, que 
um dos tais seja .testemunha co
nosco dá resurrelção: 

E propuzeràm dois: José, que 
<>ra chamado Barsabas, ·o qual ti· 
r,ha po·,. sobrenome o Justo e 
!l!atiaa. E oranuo, disMra:m: Tu, 
Senhor1 que conhecP,s·- os c<>'raçõ·es 
de todos, mo•tra-nos destes dois 
a quem escclheste. para qne 
tome o lugar deste mtnlsterlo e 

AGRACIADOS PElA SANTA SÉ DOIS 
ILUSTRES SACERDOTES -PAULISTAS 

Do semana rio "0 Labaro", orgão oficial da Diocese de Tiubaté, t_ràns· 
crevemos a3 noticias abaixo. E' superfluo dizer éOm que abundancia de 
coração a elas se associa o LEGIONARIO. . . · . . 

"E' com a mais viva satisfação que a Impren$a Diocesana registra a 
honrosa distin~i,o feita pela S. Sé Apost6llca ao virtuoso Pároco de Pinda· 
m'lnhangaba, Mons. João José de Azevedo. · · · 

No dia 7 deste, o Exmo .. Sr. Bispo Diocesano, logo após o solene "Te 
Deum" em ª\'"º <le graças pelo término da guerra, dirigiu-se par.a Pinda· 
monhangaba, onde levou ao povo católico da vizinha cidade a honrosa 
comunicação recebida da Exma. Nunciatura Apostólica. 

E' o segurnte o texto que S. Excia., o Sr.· Bispo Diocesano recebeu 
do Sr. Núncio: .. r.,".,ne grato eomunfra·r a V. Excia., que o s.·. Padre se 
dignou, nomear seu Prelado Doméstico il1ons. João José de Aze·vedo, · ex· 
Vi.gcírio Capitular dessa diocese. Logo que ·receber o respectivo Breve~ e_n
viarei a V. Excia. Queira participar aQ dito i1Jonaenkor 8ua nomcaçao. 
Valh.o~me do ensejo para rdtera·r.lhe as e~:pressôeg da T{l,iltha, esti-ma .• com, 
quo me snbsctevo. 

Ue V. D.ceia. Rvma. Bento, Arcebispo de Cesaréia - ,Vú11cio 
Apostólico". 

Como vemos pelo teor do documento supra, a S. Sé Apostólica, ele· 
vando l\lonsenhor Azevedo á dignidade de Prelado Domést.ico, quis premiar 
de modo muito especial os rele,·antes serYiços prestados por S. Excia. 
durante a tonga vacancia da Séde lJiocesana. 

De fato, somente quem acompanhou de perto a multiforn,, atividade 
do apostólko Mons. Azeiedc, poderá avaliar a justiça desta mHecida dis· 
tinção feita pelo Santo Padre. . 

Os seu, iniportaPtes trabalhos prestados á diocese como lente do Semi· 
nario, pároco de Areias, Queluz, Barreiro, Guaratinguetá e, sobretudo, 
de l'indamonhangaba. já foram premiados pela ~- Sé, quando de sua ele· 
vação ao titulo de Camareiro Secreto. boje, o Santo Pa<lre que_r premiar 
de maneira muito particular a sua atividade durante a "Sêde Vacante". · 

Unimo-nos ao júbilo da população pindense ao receber esta. gran<ie 
noticia para saudar Monsenhor Azevedo por e~ta honrosa distinçã11 qae 
acaba de receber da Santa Sé". 

* 
"Temos tambem a grata satisfação de levar ao. conhecimento de todos 

os nossos leitores a 11oticia de que S. S. o Papa Pio XII acaba. de nomear 
seu Camareiro Secreto o Rvmo, Pe. Ascanio da Curiha Brandão, o ilustre 
Sacerdote da nossa diocese, nome em todo Brasil conhecido pelo seu apos· 
talado da imprensa. · . . 

No dia 7 p. p., o Exmo. Sr. Bispo recebia da Nunciatura Apostólica 
o seguinte _comunicado: "FJ'.1ne grato µartfo"l'par ·a V. Excia. que o Santo 
Padre se dignou nornea.r seu Camareiro Secreto Sup,ran.unierario ~ _Re·vmo. 
Pe. ,1scanio da Cu>1./1" Brandiio. dessa diocese. 

LorJO qu.€1 re.r.eber o rei,71~cf..ü:o 8,-et-'e eu-v~arei a V. E~:cia-. Ou.eira, t'~ 
Excia .. · participar ao dito Monsenhor s110, ,wmeaçã~., Valho-me do ensejo 
para reafirmar-lhe o::; m.c1-ts sentimentos de estima._ con,, Q'1,-te ,n~ subscr~'l:O. 

De V. Bxcia. Rei:"'"· - t Bento, Arcebispo de Cesa·réia - Nuncià 
Apo.s tólico". 

Com esta 
trabalhos que 
Brasjl, 

honrosa nomeação o Sai;,,to Padre quis pTemiar os ·muitos 
o jlustre Sacerdote tem p1·estado. á_ -Dioeese e â Igreja no 

Secretario Particular de D. Epaminondas, Diretor dadmprensa Pioce0 

sana, Diretor da Ob1-a das Vocações, Diretor Espiritual do s:eininario Dio· 
cesano, Visitador das · Religiosas e Capelão Representante da Autoridade 
Diocesana junto ao Instituto das Pequenas l\lis8ionarias de· Maria -Íma· 
culada, são os cargos nos quais Mons. Ascanio se houve com toda a. dedi' 
cação e zêlo. 

De modo particular vemos premiado pela Santa Sé o fecu:-df; apos
tolado da boa imprensa que vem realizando Mons: Ascanio. Kão há no 
país quem não conheça os livros. e os escritos deste paladino da imprensa 
católica no Brasil Podemos afirmar sem rêc~io· .de erro que Móns. Ascanio 
é o jornalista católico mais lido e apredado n·o ·Brasil. 

E' por isso que nos congratulamos pela acertada .. nomeação da Santa 
Sê. 

' "'O Lábaro'\ que· muito deve ~ S. F,~,.;.,, ::'lpre$::E>to':1 1h«'- ~::: ~ua.-=i mai< 
itinç~l'fl./i .!eli~itaçõe§ p_e)a ho!}l'05a diolii.cão ouq aea~~. g0 . .i:e~el.,~1-''• 

apostolado, . do <1ual pela preva
ricação ·decaiu Judas. para .1r 
ocu1iar ... Jhe. o lugar __ E .R i-espêi

to la1'lçaram sot·te; e caiu ~ ~or
te solH'é }.Jat.i"B~~ que foi conta<lo 
no numCro · dos Apostolos. 

A FESTA DE PEXTECOSTES 

Pai'a a sarita !est;, de Pentecos
tes enfeitaram a sala. da· ultima. 
Ceia testi,·an1entê. com arvore-~, 
grinaldas .e .!lorés. Kas .,~esperas da 
!esta, Ped r,a benzeu dois pães azi
mos., partiu: e distribuiu-os aos 
Aposlolos· e á Santissima Virgem. 
A• ·cirlade. rlOrêm. chegaran1 muitos 
péregrinos para a !e!-.ta de Pente
costes, estrangeiros de . ,·ariadissi~ 
mos trajes ~ costumes estranhos. 

O Apostolos e disc-ipulos passa
ram a noite antes ,de Pehtecostes, 
junto com Maria e :1.3 ~antàs ·lllU· 

lheres, na sala da ultima ceia, em 
oraQão e silen<.·iosa meditaçã.o, pre
parando·se para a \"inda. ,do J-i.;spi• 
rito Santo. F;stavam reu11idas ao 
todo mn.i!=I de cento ê vinte pes~oas. 
1'odos. de~eja.,~an, ·ardêntemente a 
vinda dO ,iCon3olador p-rornetido, 
que os en<'h_~ria,. segundo a pro
messa de -Jesus, de for<,;a c.eleste. 
A piedosa ~e1~\·a,. de -Deus d€"screYe 
esse Importante· R<"Ontecimento con1 
palavras in.tuitiYas: 

'
1 Percebi, depois de mda 11oi

te, uma mara·dlhosa inte-n:sídade 
e un, moYimento mist ertoso ê 

hemfazejo na. natureza. inteira~ 
que se con1ünfca"''ª a todo.s O$! 

presenteS. Pareceu-me tiunben, 
que, pela abertura no teto da 
sala. se podia Yer o céu tornar
se mais C'laro. Os Apo~tolos ti. 
;,ham-se retin:1..do <nn silen<·io do 
mein da sala para. junto das na
rEides, fk-ando perto das colunas; 
por entJ·e eles vi os rliscipulos 
nos portico~ laterais, olhando 
pelas parBdés ahertas para ôen~ 
tro da s·a.Ja.. Pedro estaYa dea.nt~ 
da cortina atraz da qual se guar
dava. o Banti:ssimo Sacramento; 
a. Santissima. Vtrgem. porêm1 es· 
ta ,-a n:t sala, déant~ da porta do 
,•e-stibulo, .no qual se achavan, ~s 
santas mulhert•. 

Estando as~lm todo~ silencio~ 
sos,' cheios <le veemente desE"jo, 

· com , os braços cruza.dos sobre o 
pêito. olhos baf:.;05-, propagou-se
lhe a calma e o sil-enciô por tod:1 
a casa. Os di$cipulol!. ·no.s a trios 
laterais, se dirigira1n todos aos 
respectivos lugares " após al
guns m-0mentos, re.ina\'a ~ maior 
silencio !en1 todo o ci.rcuito d.a 
casa. 

Pela manhã yl sobre o Monte 
das Oliveiras, onde .No~:-.o senhor 
,u_bira a.o· céu, s~,- s.pro:xímar uma 
1iUven1 luminos'i,' r.êspla~d.eé~nte. 
argentea., vindo do céu, 1!111 'dira
çãó á. casa dos Apostolos~ em 
Sião. Vi-a primeira, a gran<le 
distancia, êomo um globo, cujo 
1novi1nento aco1npanhava. unHt 
doce e ardente brisa. Ao 8,proxi
mar•se, a.pai~écia cada vez maior 
a. 11 ú Yein lilminos~. passando· 
<.orno tim nevoeiro brilhante so
bre a cidade, atê Que parou sobra 
Sião. 'Vi-a priml?.iro, ~ grRnd~· 
Cóncen\trandO-se çada. ,·ez ma is e 
tornando.se Cada \·ez mais clara 
e transparente co1nu um sol nri
lhante;, finalmente desceu, com 
crescente sussurro, c.omo ntna 
nuvem de tr'oyoada n1uito baix:~. 
M·uitos judeust que ouviram o 
l1ran1ido e vlran1 à nuvem, corre~ 1 
r·am a_ssu~tad~s ao 1·empl.o .. :rr1l1a ! 
e~sa cena. tinh:i. ;tlguma s€'m~~ 
lhan<;a. co1n uma. tro,·oada que ~e 

· aproxima rapidan1ente. ma!'; €'111 

v~z de subir da terra. df'sce <]() 

céu, em vez de ~seura, era. lumi
nosa, en1 yez de trovão. ou,·ia·Sé 
o ~unido, que se sentia,· poré:11. 
como uma brüia calida e prof-un-
damente reconfortante. 

Quand.o a. nuYern luminosa p.::ti· 
ra,·a, nn1ito ba.ix~ sohtê o Ce
náculo e a pa. ~ do cre.1scente rui· 
do, se tornava ~ada vez inais 
brilhante, vi _tamb~m a câsa e O:'i 
arredores banhados numa luz inp 
tensa., mas os Apostolo~. d isci
puJos ê n1ulher~s. <'a.da Yez mais 
sile.ncios~s e ardentc-s. 

A DESCID.\ Dó ESPIRlTO 

SAKTO 

Eram' cerca de tres horas da 
nianllã, a.ntes do nascer do SJ"')l. 
quando vi de r,e,pente sairetn lia 
nuvem sussurrante torrentes iJf?
luz brauca, que se cru2avàn1 sete 
vezes· e ao cruzareml se dis:sol· 
vl:un em raios e g:otaS fg;neas, 
que caíram Hohrê a easa e arre· 
dores. O ponto en? (Jue as sete 
torrentes de lu3 ~e cr•1zan1.n1. ~ra 
cercado como de urn a rc·o-i ri~. 
01'ld0 v1 tormar•se uma figu:·a 
1Ín11ino~a e ))a irar sohre a ca,;a. 
parecia•Jne que essa flg-ura tinh:~ 
a~as estendidat1 sob os ·ombros; 
inas não pt,sso dizer co1n certez.a 
si eram a3as. pois tudo pareci1; 
e.t1U1t"1a<;ã~ de luz. Nesse momen· 
to, porém, toda a ca!,:a no circuf .. 
to estava cheia de I u:t. !\'ão vi 
mais a lui do candelabro de 
cinco br·aço5. As pessoas reuni· 
ria~ estavam todas como pasmas 
e extasiadas; tevantaratn incons-· 
clentementP- os t'0~tos, com dese
jo ard.ente e vi derrama r .. se na 
boca de todos uma torrente de 
luz. como pequenas línguas (!e 
fo$?;(1 em el1amas. 1'':;ra como .si 
respirassen'l e recebe~!;Gm ar ... 
dentemente et'ise í~~o .e. ·eo1110 si 
A fgo <le :Sua boca, o ardente de
s.~jo. rosse ao encontro :,dessas 

Em viagem o Exmo. Sr. 
Arcebispo Metropolitano 
No dia 12 p. p., ausentou-se da 

Capital o Ei:_mo. Revmo. Sr. Arce
bispo · Metropolitano. Dom Carlos 
Ca.rmelo de Vasconcellos Motta, que 
petmanecerâ ausente · até· o fim do 

mês. 

O S1'. Fe1·nando Costa. Interven-
1·01· [•edcrnl. foz-se, representar 

cwb,u'!iue de S. ~xcia. Revma. 
no 

nh:t un1a.· visão: !oi como si .-.o 
-visse a.brar;ar o· corpo de Nosso 
Sehhor. 

NOSSA SEXHOP.A ABEXÇOA OS 
, ~POS'l'OL,OS 

Anle~ de ire:p1 á. piscina de 
Bethesda, pa.ra. bm,.zer a agua. e 
batisa1·, vi-os aiild~. receber a 
benção da ss. Virgem, ajoelha
dos deante dela;; aitt_es da ~scen
cão de Jesus a recebiam em\,pê. 
Vi, os Apostolós receberem e!~ 
benção sempre, nos· dias seguin-1 

· tes, antes de saírem: e dep0i• <lei 
:·v·ouarem. !\esses· atos de 'beriw 
ção e sempre quando con'lp3:-re,. 
eia entre os Apostolos, en1 sua. 
dtg·níd_ade. a SS. Virgem ,·e~.tia. 
um longo manto branco, um ú,u. 
amarelo sobre o rosto e na ca ... 
beça, cail).do de_ ambos os· lados 
até, quasi ao · chão,, uma' larga,; 
faixa de •pano azul celeste; do ... _ 
brada. sobra a. testa um poUc() 
para traz, enfeitada de bordado 
e sei;-ura na. cabeça por uma pe;;,: 
quena coroá. de seda branca. 

;'REPORTAGEM. SOBRE OS RUSSOS'' 
o 
L. 

conhecido 
White 

gados 

jornalista · norte .. americarw, 
revela interessantes e pouco 

aspectos da Russia sovietica 

William
divul"' 

A conhecida ·reyis:ta r.orte.-amê
ricana. "neadcr's Digest11 publicou 
rF.:cCnte1nente um resumo de u1n li
no da autoria de William L. ,vhi· 
te sobre a Russia. 

'"' Trata-se de uma. documentação 
ln1pres~io11ante em s_ua imparciali
dade. 'Franscrevemo·la a seguir: 

Ler e~sas fascinantes revelações 
aeêrca da vida soviética de hoje é 
como se você n1e.srn9 (•stivessa a 
inYestigar atrás dos. bastidores na 
Rússia en ign1á tica. 

Ql'f,:)I E' WILLIA:U L. WHITJi; 
Quando Eric Jouston, Presidente 

da Camara de Coin~rcio dos E:sta
tlos Unidos, foi convidado no verão 
passado para uma visita de cinco 
~emanas ã: Rússia, sua comitiva 
incluia. séu assistente, Joyce O' Ha
ra, e William ~- ,Vhite, um dos 
repórteres mais realtstas e interes
santes. i\Ir. ,vhit~ couta aqui -. 
com uma fra.nqueza inimitável e 
frequ€1ntemente chocante - suas 
observações, unicas no gênero, ~-ao 
modo de viver e mentalidade do 
povo soviético e seus funcionários. 

do· abaixamos nossas rodas e C'Õ• 

meçan10S a Sentir a pista. corre.,. 
n10s através de_longas filas de "C-
47" <le fabrica~ão an1eric-ana co1n 
a g·~ande estr_ela da Força Aérea. 
Vúmelha pintada em cada um de
les. Uma. inassa -conslderaYel (>Stá.. 
esperando por nó~. Primeiro. o Co• 
mltê de recepção, t\ma porção_~" 
solenes si avos. A fi1<;ura cre· Eric: 
Johnston surge,' urna. bateria Ja 
lentes - camaras çine~atograficas 
e cópias soviéti.cas dê .J.,ei'cas e 
Graflexes - o focaliza. Acabado 
isso. Joyce O'·Hara .e eu~ ~\eguin1:os 
Eric e nós, sorrindo, aper~an10s a. 
mão dos russos não-sorriqentes; 
abri.mos então ·canünl10 por entre, 
a multidão em direção aos repór
teres atrá.s dela. Praticamente to
da a p,e,quena colônia de jorna\':s

. tas estrangeiros de Mo•cou está. ,lá. 
aguardando nossa chegada. 

l:in russo alto. se dirige a mini~· 
"Está, tudo el'(L o;d.em.?" p;,r(;'Ull ta -
"·Eu .-·sou ·l{irUo'\', ··encarregado· do 
protocolo para o Com issar1ad_o ~<> 
Povo para Comércio Estrangeiro • 
Nós não sablamos então que Kir.i
lov, representando este Co1nissa> 
rlado de Coi11ércio Estrangeir_o que 
foi nosso hospedeiro oficial, ·devia. 
Eer nosso. companheiro constant~, ·e 
que ele tinha sido e~~olhido para. 

l\Ir. \Vhite escreve: "Enquanto 
e-stavamos viajando juntos, Eric 
Johnston e eut- concordamos e1n ge
ral sobre a significação daquilo 
que vimos. Entretanto, para fazer 
justiça a ele eu desejo frizar que 
as opiniões neste livro são as 1ni
nhas proprlas, · e que ele não é res-

No dia de Pentecostes Nossa Senhora presidiàa assembléia em que os Apóstolos em oração 1 po~~á.vel pareias de maneira algu

aguardavam a vinda do Espírito Paraclito. Sua· intercessão necess,ária e onipotente foi I m~le~n conhecido p~r seus pontos 

atestada pelo fato de pousar sobre ela a chama de que partiram as línguas de fogo que pou•, de ,•ista, poliUcos llberais, Mr. Whi-, 

saram .sobre os Apóstolos. Peçamos a Nossa Senhora Mãe_. da Divina Graça que nos ai- te. f?i ,desde a. mo:te ,de •_eu pai, 

iance ne~tê il~a 'tim ~mor càcfa' vez .mâ~;,r-·ã Sarita Ig;ejâ d~ DeÜ·s, dá -1ual, como de Nossa :;~;~";;';~/gJ:eú::,;'~h~~~ ~~'!:'° ct 

a dificíl tarefa de satisfazer º" 
caprichos -dos digna tario!t america
nos visitantes; porque Já. \'>(lr .1I30 
tinha. sido mandado pelo seu _g<lvêr~ 
no á Escola de Minas de Coiorado 
pai;a -comp!Eltar os ·· seus es,tu<los 
técnicos, e portanto conhec1a·,i._ lin
.g.ua,,,illgie~,;i. .. e. Mi l)laneir~~ ·_11n1.,_r.t~,. 
canas. 

Senhora, se pode dizer que é Esposa do EspÍl:'ito Santo. mo correspondente de guerra da.ta 
- de 1939, quando foi ·á, Europa re-

Em poucos i_nstantes somos ~
vados em automoveis do Exército 
A1nericano para a Casa Spasso. re
sidencia do embaixador dos Esta-
dos Unidos, W. Avarell Harrlman. 
onde Eric J oh nston deve· dar uma. 
e·ntrevista. ã. imprensa· anS-lo-ame
ricana. No caminho obtemos a llri• 
.n1_e~i-à., ;i::âpida. _h11pressã9. de -I\1,os-

chamas. O santo fogo dcrramod· 
s·~ tamlJ()Hl ~sobre os discipu.lo~ e 
as mulher('!S, no YC-stíbulo e 

destarte Se 11UY('Jl1 

luminosa gradualmênle. como 
uma nuvr-m que derrama. chn,·a 
de luz. As linguas de fogo Yie-
ram sobt·e todos, mns com inten· 
sidad0 e corc·s dif<Tent<'s, 

O estrondo semelhante a umn 
trovoada. acordou muitos hom•:n~ 
o Espirito como,·eu tnuitos fi<:.,i~ 
e diseipulos que mora,·a1n nos 
a IT\..,clores. 

lJ<·poi::., de acabada a efusão ,10 
1,;:-;JJirito, na~{:eu ak-gre coragem 
em toda a assembléia. Todos e:;-
la \·i-un eomo,·iõns- e como emhria· 
g;ado:s de alcgTia E"> eonfian~a. 
nodea\·am a ~anti~slma Vir.f{(·tn, 
unic.:a. que permanc·cia toda tran
quila •~ ,_·alma. em seu habitual 
rc-colhimento e santo silencio, 

a JJPSar de feliz e confortada. Os 
Apost.olos, porém, aL>raça.Yam-~e 
uns aos outros. penetrados de 
uma jubilosa audacia de falar. 
E1·1L como se cla1nassem uns aos 
outros: Em que estado C:!Sta.Y:::t
mos? Que foi feito de nós? -
'.ra111bem as $antas 111ulher<>s 
abraçavam umas as outras, todos 
os di~cipulos, nos _corredores, es-
ta ,·arn do nH·smo modo comovi· 
dos. o~ Apostoles correram para 
elPs e f'm todos· havia, por assim 
dizer, nova vid~. cheia de ale~ 
g,-ria, confiança_ e corage1n. 

AÇÃO DE GRAÇAS 

J~;e.:se transporte de iluminac-ão 
do <.:oração e de contorto termi
nou c-m uma ação do gTaças. 
Heuniram·se em oração, dando 
gral...'.a.~ e Jouvon-,:s a Deus. com 
pro'funda comoção. No entanto 

O EPISCOPADO NACIONAL 
E A SIIUACÃO DA POLONIA 

Q5 Exmos. Rvmo~. Ar<'ebi~pos brasi1eiro~ enviaram á Co_nferencia de 
São Francí:-;co, e:n favor da Polonia, e por intermédio <lo representante 
do Brasil, o segurnte telegrama: 

"Exmo. Sr. ;l!inistro Leão V~loso - S. Francisco - Os Arcebispos 
brasileiros pedem a V. Ex eia. interessar·se p1:la situação da Polonia cató
lica, a natào pela qual o Br::isi1 foi o primeiro paí~ Que instituiu .preces 
publicas. Atenciosas saudações, Jaime Camara, Arcebis_po do Rio de Ja
neiro". 

Em resposta, recebeu o Exmo. Sr. D. Jaime de Barros Camara o tele· 
grama que :se sC'gue: 

"Apn~s~o-me em élCU5ar o re<'cl,imento do tC'lcgrama de V. Excia. sobre 
a situação da l'olonia. Desde o inicio da Conferencia tenho sustentado 
todas as iniciativas de ser dada condigna representação â grande nação 
catôlica e tt.10~ farei em apoio d~ quai~quer . 111.~ciída~ q~e. ~avo!·eçam o st'll 1 
rapido reergu1mento para bc?m da nos:=.a rellg1ao. da c1vihzaçao e da cul
tura mundiais. Atenciosas saudações, Pedro Lecto \~eloso". ,. 

desapareceu gradualnrnnt~ a luz. presentando quarenta jornais e a 
Pedro fez então u1n discurso aos "Colu1nbla BroadcRsting Systen1º. 
discipulos e er.viou alguns para Suas reportagens -vividas o fizeraln 
os acampamentos de peregrinos gan,har. tanto u111 renome no. rá.
be1n intencionados, Yindos para. dio co1no ta1~1bém. um lugar e1n di-
a festa de Pentecostes. versas aritologias. 

Havia, por~m. entre 9 Cena
c'ulv e a piscina de Bethesda. di
versos barracões e dormitorios 
abertos, onde os forasteiros que 
\inham para a festa, dormia1n e 
guardavam os animais. gstavam 
ali muitos dormindo; outros ('S

ta vam acordados e receberam 
tambem a graça do Espirita Sa,n ... 
to: pois passara uma emoção ge
ral pela natureza. l\.fuitos ho
n1ens bons receberam iluminação 
e a. graça da conversão~ os maus, 
porém, ficaram timidos, n1edro
sos e ainda mais endurecidos. A 

Entre,. seus artigos memorá-veis. 
estão <lois que apareceram pela 
Primeira vez ern "The Reader's Di .. 
gest".: "London E'ire. 1940" e 
"Journey for Margaret". Apareceu 
então a sua "saga" sugestiva de 
êxito fenon1enal s0-bre os barcos 
p~_r, "They \Vere Expendable'º, e o 
seu ' 1best :seller" seguinte, "QueenS 
Die Proudly (ambos escritos pri. 
meiro para "The Header's Digest''). 
Mr. White foi· o pioneiro de um no
vo estilo de reportagens de guer
ra e criou os~ 1'standards" de üma 
atualidade intima e pujante que 

maior parte dessa gente, que tornam esta reportagem sobre A.s 
estava acampada naqueles arte- experiências russas tão reYelado
dores, ;nele se reunira a nasccn~ ra e -sig_ni!icativa. 
te comunidade, estava já, ali des· REPORTAGE~l SOB_RE OS 
de a Pasçoa, porque. pela dlstan· RUSSOS 
eia de sua terra, não valia a Nosso avião desce em espiral pa-
pena fazer a viagem de ida e ra o aerõdron10 moscovita~ Quan
volta entre a Pascoa e Pentecos· 

cou. . . 
Ruas Iirgas. incrivehnente va

zias, calçadas c1,eia.s de g~n.t0 
apressada e mal-visitada an<>.a.nd_o 
pelas lojas escuras em prédios·. de. 
lapidados. Filas monótonas ,,de 
apartamentos desinteressantes, col
méias concretas que de vez e1n 
quando pretendem ter beleza na 
na ornamentação - rii.as é uma 
semi-pretensão, um 1neio esforço. 
semelhante á arquitetura de unia. 
lnstitui~ão. 
AU.SE;s,;(.)JA 
RESUL'rA 

ooM;ORRFJN('.lA. 
1;,,;EFICIENCIA 

Levo u1na sen1ana pata desco
brir que aquilo que está faltan<lo 
ê a "concór·rencia,". Ninguem cui
da de expor qualquer coisa 'que 
chame a atenção. de ter uma vitri• 

(Gonclue na 4.ª pagina) 

tf's. Esses, pois, por tudo que ou
,·i ram e viram. se torna rarn mais 
familiares e amigos dos disci
pulos rlo Que os outros. Quando 
os discipulos enviados por PC!d-ro 
os proC'ura.ram e lhes anunciaram 
o (:umpriment.o da. nromiss~o do 
·}';spirito SânLo, tornaram-se 
diversos modos conscientes 

de 
ae 

BODAS D[ OURO DA CONGREGACAO 
D O VER B. O DIVINO NO BRASIL 

sua. propri:·i conversão e, obecle· 
c1?ndo á. palavra dos discipulos. 
reuniram-se todos em redor <la 
1Jiscina ele Beth.,.sda, ciue ficava 
pro:i.:ima. 

~o entanto Pedro no Cenaculo 
hnpoz .1s mãos a cinco Apostolos, 
qne deviam ajudar a ensinar e 
b.-t t isar na piscina de Betllesda. 
Si me lembro bt::m, foram es~es 
•ria.go o ~Ienor, B~rtol()rn(>u. Ma· 
tias. 'l'omé e Ju<las Tarku. Vi 
tIE'gs:i, ordenação, f(lle o ultimo ti ... 

A Igreja tem o direito de ex
por suas doutrinas · sociais 

FALA A' AÇÃO CATOLICA o SOBERANO PONTIFICE 
CIDADE DO VATICANO (N. C.) 

- Uns 1. 500 delegados da Ação Ca
tolica italiana reunidos em convenção 
nesta cidade, escutaram, na sua sessão 
de encerramento. a palavra de Sua 
Santidade o Papa Pio XII, o qual pe
rante o fervor e o entusiasmo dos de· 
legados lhes deu alguns conselhos para 
as suas atividades futuras. 

Queremos, disse Sua Santidade, re· 
cordar-vos novamente umas tanta:s nor· 
mas essenciais nestes momentos graves 
e cheios de responsabiJídades, para os 
catolicos de todo o mundo, e, especial
mente, para os catolicos da Italia. 

Faremos duas recomendações, a pri
meira se refere às doutrinas sociais da 
[greja. Bem sabei~ como está intima· 
m~nte unida ~ ordem social com H 

ordem morai P religiosa: nos períodos 
de revolução economica a (greja tem 
o direito e o dever de expor. seus en· 
sinamentos a respeito dos mais impor 
tantes problemas soriais. Ainda quan 
do @sses ,msin::imt?ntn~ 1:i for::im defini 
tiv::imPntP ronfirm:=ulo~ on, ~f">IHit pont0!
fundamentais. a lucja deve iuter11re 

ta-los e adata-los de acordo c"om os 
tempos e as circunstancias, para que 
os princípios se mantenham inquebran· 
taveis. Ninguern pode ig:nora·lOSi 
mais ainda, nenhum catolico sincero 
pode aderir- a idyologias ou sistemas 
sociais que a Igreja proibiu e contra 
os quats pronunciou sua advertencia. 
Por isto, sede cautelosos e vigilantes. 

A segunda recomendação se refer~ à 
posição da Igreja e os trabalhadores 
Dizei a todos, em todos os lugarês, 
que a Igreja .sempre, · tem representado, 
e continua i:epresentando, aos traba~ 
lhadores, e que sempre defende os di
reitos estabelecidos e as aspirações jus· 
ta5,. <los operarios. Nã.o ignoramos que 
se rtcu~a injustamente à Igreja de irn· 
pedir o nrogresso dos trabalhadores 
Mat seus ensinqmen·~os, em verdade 
não sãt.> de hoje, mas de seculos, for 
mulado:s com clareza e sem arnbigui· 
dades. A ordem moral, que exige que 
o bem comllm. seja procurado f' rea· 
lizado po, meios padfkos. pa_r:;t torla~ 
~f: rh"'~"~ rfo pnvo; éO contrario ais me 
didas & 11s p,oblemaa qu@ podem ser: 

vir para propositos e propaganda ex
tremista, são exagerados e praticamen
te irrealizaveis; por isto,. a lgroja os 
reprova. 

Ao cohcluir, Stia Santidade mani
festou a esperança de uma paz justa 
e serena, de acordo "com as legitimas 
aspirações do mundo e de vossa Pa· 
tria" 

Mais de 600 "Chefes .. catolicos sau• 
daram delirantemente ao Santo Padre 
em uma antesala, quando· se dirigia pa· 
ra a audiencia com a Ação Catolica; 
a escassez de tecidos na Italie causou 
e pitoresca variedade dos uniformes 
dos menino-s, aos quais o Papa aben· 
çoo"u. a medida que caminhava entre 
eles. 

l!m uma das sessões regularê's da 
Ação Catolica, o sr. Soleri, ministro 
das Finanças da Italia, prestou uma 
homenagem à contribuição do Clero e 
dos leigos para a libertação da ltalia, 
durante o periodo das atividades clan
iestinas. Varias funcíonarios do go; 
verno assistirlll'.q a~ -nss6es qa C!!llV~-
sãq • .,.,,,,.- ._,, - ---

Padre Arnaldo Janssen, F1.indador da Congregação do Verbo 
DivinQ, que celebra neste ano suas Bodas de Ouro de esta~ 

belecimento no Brasil (1895-1945) 

No corrente ano O! Missionarias do 
Verbo Divino celebram o 50.o ani
versário do estabelecimento da sua 
Congregação no Brasil. 

No 'Seminário do Espírito _Santo. 
em Santo· Amaro, realizar-se-ão fes·. 
tividades especiais por motiv.:, do 
transcurso desta data. 

Em 24 do corrente na, capela do 
Seminario, em Santo Ama1·0> haverá 
ele manhã, ás 9 hoi·as, Missa Solene. 
'-ª±l.t-ªdJ!. ;t>_els! .R.vmQ, ,M,\!,.n~, Jo~i ~~-

ria Monteiro, "lgario Geral da Ar
quidiocese. Em seguida será inaugn
rada uma Exposição Missionaria. 

A' tarde haverá sQ!ene "Te Deum", 
ás 15 horas, seguido ·de uma sessão 
solene. 

Durante a semana continuárá fran
·1ueada ao publico a Exposição. ' 

No dia 31 de maio en·errar-se·-ão 
as festividades da semana com sole
ne Pl'ocissão l,uearistica, ás 15 ho~ 
ras, no P.ªl"!IU~ ·dQ. Semig4.rio, 



l 

7 dias em revista 
(Conclnsllo da 1.a p;\1,lna) 

E' tão impr.,s,sivel .ser.•_se c11tolico 
slíl comun\~ta: como ~atolico ou pro· 
t<Uit~_llte. 

• * • 

ULEGIONARIO" 
ISl-:HAi\ARIO C\'1'01,1("0 CO~l 
Al'FIOVAC,,'ÂO •:1·t.i,~IA~TH"'\ 

llt"tlac;Ao e- Admlnbtr:u;rto 
Hun do Semi,u11rio. ,IUU, 

Teler;me 4-0931 
Cab:a l'o•tal 14i•A 

São Pa1.1l0 

An~ . . . . Çr$ 25,00 

E, já q4e tocamos 1)0 assur,ta, ~ l<Jxterior -'· · · · · Cr$ 60,00 
co.nvenie1,1te lepi_br.?r que ,) -•:;itolkv ":umern a.vu·lsn · · CrS 0. 40 
t;;im]>em não pode se.r socialis!:l. J,j. NumE-rn atr;izaclo Ci·~ 1.UU li 

-. Ho..,..amo• UOM u.o_•Ol_ n_• ,º_ .,._luun1Nti lo cin exp:r~q_s ter1nos o Su,n,'> J-•on- ... -· 'F" "" ..... 

tifice Pio 41 na Enciclic(l "Quad•·~- ·1 co,_nllnh' 11 r.,1•1 " 1•111<l11.n-~n 1,1.. ,.,,.,,. i 
.gesimo Allêno?', quando f.1,.1.lmin.a Uffiil. c~!ercc;Q# J•ar~, 8 ' t:alxu Po:,tnl 
con<je11açãh _contra a e:<press;Jo "so- 14,-A. 
ci:Jli.st:,. Clá.t9)jco", pois que "socia_lis• 
mo'' e '"C11.tolicismo" são termos l'a· 

dica_! e, in.11anavelme11te incompat!· 
veis. 

E se ·'o vacobulario humano tivesse 
"XPf,!~Õc~ ai1ida m.ais radic.,,s µarn 
de5mascarar a onimocl;s incomvatii,,. 
Uda,J~ do soc_ialismo com o c,11.~viich-
mo, as empregaríamos de bom gra-
do.,.. 

I 

Uma noticia do "Est;i.do de São 
:Paul.o" declara que consta, 110 Rio, 
,que «os comuni~tas, qul! t<e div-idem 
-em duas ou trê:s co.rre.ntes ;JJs_t!ntes, 
:!11_nçal'âo 1lentro de algumas Eemanas 
jor,nai11 dierios". 

suci;nsA,-, N-9 n .. t9, 
Agencia noticiosa. Sul. 
Amet·ica n<J- • "Asapress·• 

J"tu.-.. Almirante Barroso, 1i · 
Fone·s 22-43i5' e ~3·66:]7 

A11-11t1efoa, 

Pêça m tabe.la sem compromistQ;, 

!\Ao puhllca,1111111 coln '..,6rn,;f\o d~ 
pe11aoa• e,trnn11n11 ª~- hosso tJlUt-

dro de ·red~ture• ... 

====~====== 
Dia fittlWl do Oongregado 

Mariann Seria interessante que es5es jor-

1 nais, no 11rimeiro dia, trouxess1<m .t1a 
primeira pagina a discriminaçál ~el'l) '):'ranscorreu no último domingn, 
exatf. !lo d.i.J.lheiro com .que tati !;ér ·dia. 13 ,_pp., o dia -m1rndial do 
lançados. Cn~gre,r,,:do Mariano. ins;tituitlo pe. 

O publico bra~i!t?iro pr~ch~ c:onhe· lo · Secretariado :.lundial das Con. 
cer, não apena~ <"s pe~onag~ns <JUI! sregar,õ~s Mariana.f;, pouco ·a nt(>s 
fig11ram no palco, m,iis nos bastido- da i;;-uena. aí im de c<,l<>bra r de 
rc_:; da propai;:jlnda ~omunista. Q•iah inodo especial a pujança ,10 movi. 
aio oa ·.rkaços .q\;14) t~balloam .assim nrento mariano •m torlo o mundo. 
contra a propri/idadc priV'llda·? 11romove11tlo " união dl! todos os 

:Nós lhes poc,ié,r.iamos indicar de bom _e fillrns de Maria. 
:gr1do toda :1trna lista d1i instituiçõt?sf ·par-a comemorar a· data, a Feíle. 
,de caridade. em que _s-eu dinheiro 'Pº·-· raç~o daR Cong-rcga.ç6_bs ~lll.rianas 
-deria ser ~mvre,ga_do até o ultim~· de São Paul<> ·realfaou. ás 20 ho-
-c:eitil. · ras. uma sessão solene do Tea. 

• * • t rn Municipal. 

Uma l~itou _do "L~nario", a gne· 
de.~mos i tradução -primorosa Jo il
v.ro "14.inha ·Mãe", do Pe, Schrh'era, 
:iioa envjoti ha dia1, uma noticia cvn· 
fr:nigedora. O i:l'Ú.s.tre Sacer,fote r~
<lentórista, de 'nacionalidade polaca, 
;um .do.a mais it.,signes autores .êspiri
:tuals de no;,.o ,secl)lo, fal~ciu c.ne 
ano, vitima ilos nazistas. 

O Rvmo, Pe. Jo~é Schrywer1, r.ue 
nasceu eI11 lS7Ei, profenou n• Ccn
greg<)çã~ do Sàntissimo ~~demptor 
e_m lS91;, J:: l'ecebeu a11 sagra,1,n <.r• 
dens ~ Prei;J:,iterato em · 1300. 

Se17 falecinie.nto será:, por ~-!l'to, lar. 
gaJl'U1nte la.menta.do por nosso vub!i· 
Qo, _ imde seus trabalhos e1·am de so
befo apreciados e conh11cidos. 

.. * • 

u1na reportagem curiosit ,obre r-s 
isuhterraneos nazistas ·de Beriim. in
forina que se enconttl>u, na re~pe:1.a• 
vel profundiqade de IS metl'<Js, " r:.· 
:m_a.ra ~·adiofônica Q'e onde o "mare
~hál" lier1nann Goering i~io~<)ia\',\ 
:seus apelos jnciltanc!o o povo alemi\o 
á resjstencia ... 

Tarefa co117.oda, -quando se ,•,tá tii'> 
bem p'l'ote~dt,. ·-Forménor, :nr ,·utro 
lado, cuiw,do.samente oculta,Jo peks 
na~istas.· ·Et pour cause. 

Falaram -r,e~ta t'lessão o n vmo. 
Padre -A-gostinho ;1endicutê, S. 
J.. Dlrêtni- ·<la. J;'eder-a~ão, um re. 
presentante dos Cnngregàdo,; -~ 
t.e.mbem o Snr. Apolônio Sales, 
1.Ilniatn, da · A&-ricultura. 

Notou.se· a concorrencia tle gran. 
de nunie",-o tle cougrega<los. que 
ent.u-,,ia~tic:,.mente a,plaudiram os 
oradore?l do dia. 

GORO O. B OS G O 
PA-ROQUIA N. S. AUXILIADORA • ! 

PRAÇA CORONEL FERNANDO 
PRESTES, 233 

Pedem-nos divulga;: 
A Ditet<llia do caro D. Bosco, for• 

mado de homens catolico~. amadores 
d'l ·musica sâCra, com grande reperto .. 
rio de cantos líturgko~ a 2, 3 e 4 vo
r:es e- minas a 2 e 3 vozes, avisa o~ 
R-evmos. Sr1. Vigario~ dê Pàroquias 
vizinhas À Capital, que presta seu con~ 
curso gratuitamente em fMtividades re
ligiosas.. 1 

=======! 
O •·IJ.·J;tuN.t,Hlü" :SJG. 
NJJ-KA BOA ·1 l·.I I Ul{A 

t. 1-ül{MA~,\O 

MOSCOU ATACA O VATICANO 
Pe. José F. Veloso 

torea da folha moacovita: 

L E e; I u N /\ K ! O 

V A e 1 N A 
Plinio Corrêa de Oliveira 

Li, _çOJl\. tincero pesar, e, mais do (!Ue fato, cem de~apon"ta· 
mc11to. li, llctida de que os aliados µretendem destruir um dos mais 
"afar,;.ados". campos de concentração nazistas, rara evitar o desen
rnl,il·imento de não sei que ge-rmcns nocivos á saudc publica. 

De tudo nuanto se fez. cu se planeja fazer para c:..-tirpar ~o 
nascedouro qualqti"r veleidade ele _ renascimento nazista pouca coi
sa tem in111ortancia com1rnravcl á .conservação dos campos de co~
ccntraçiio. Os horrOl'cs que lá se passaram, foram incríveis. • T~o 
inei.:primivcis que, ha dez anos at.raz, ningucm os julgaria poss1ve1s 
cm terras civilizadas. Daqui ha dez anos, se o mundo encontl'ar 
novam;mie os caminhos da paz. elas parecerão novamente invero
ro94hneis. E, enquanto destes tormentos fitará na memoTia dos 
{10\'0S, 1·!)corda~·ão tctrica cem ares ele lcmia susp_ei(a, a _ lcmbrnn~a 
dos feitos -milital'cs nazistas, sem duvida notaveis_, se h-á cristah
zando em legenda heroica. Com isto, scgundo',n coultecida e ga~la 
comparação 111itologica. o nazismo irá rcssnscitando de suas -'?ro
p1ias cinzas, e, da verg<,nhosa realidade historica que temos dian
te dos olhos, se dcsp1·c11de!'á para orgulho dos nacionalistas gcrma
nicos do -futuro, um nazismo lcgendal'Ío, militarista, ltcroico. Isto 
se dará com a naturalidade com que da larva sai a borboleta. O 
militarismo gerará mais uma vez toclas as cmeldades e todas as 
ignominias que o mito da guena criou cm no~sos dias. 

* 

Não seria norn esse processo de rehabifüaçiío · historiça. Obr-cr
- ,,amo-lo cm ação, bcnc(idando a memoria eles fnscinoras · da Re
volução l<ranccsa. Enquanto Robcs.pierre, Hanton, Marat, Saint Just, 
a "clique" terrorista c11fim, cometia st>as famofas atrocidadeR, toda a 

opinião mundial se indignava centra eles. Pa1·a as crianças, eles per
sonificavam os espectros e os monstros 1mtm·nos de qu(! a imaginação 
infantil povoa os quartos escuros, Pnra as mães, para as esposas, pa
ra as filhas, eles eram algum dos bandos de monstros que S. João 
antcvio e o Apocalipse dcscreye cem uma terrivel meticulosidade de 
pormcilores sin1bolicos. Parn os "espíritos fortes", a propria personifi
cação dos germcns de dcccmposiçlío e de desordem que as sociedades 
normais eliminam babitualmcntc, ou pelo menos comprimem em seu 
"bas fond" .. De tal maneira esse honor· embebera todas as camadas 
da sociedade, que a 1·cação mais ardente contra a "mafia" do Comité 
niio pt·occdeu como de ccstumc, dos politicos ou dos militares, mas dos 
quadra11te menos habituados á ação violenta. Contra Marat, por exem
plo. foi o braço ah•o e feminil de uma ,iovem sentimental, de boa 
estirpe, de educação cuidada e compleição delicada, que vibrou o 
golpe fatal. Passaram-se os tempos, morreram as ultimas pessoas 
qu(!· tinham sofrido durante o Terror, por si ou ve1,do os outros 
sofrer. Toda a abjeção dos personagens revolueionarios foi sendo 
C?squedda. E, hoje. a estampa de Marat ou de Oauton figura, mn
cada com um bela' füa !rkolo1·, no compendio de Historia de 
muita _ mocinha do feitio de Charlotte Ctirday. A cristalisaçáo da 
legenda historica trausJormou o bandido em heroi, o tirano cm 
ma1·tir da liberdade, 

O mesmo se deu, "muta!is umtandis", com Napoleão, Não é 
inteír11,mente verdadeiro dizer que, cm 1814 ou 1915, a Fr_ança te• 
11l;a sido· del'rotada pela Emopa ccà1isada. Napoleão foi certamente 
<1.lrrotado. A França se deixou vêucer. Extenuada de lutas, farta 
da~ co11quistas artificiais, do peso de seu Imperio desmesurado, 
anacronico e postiço, elos louros inevitavelmente efeme1·os da epo
peia 11apoleonica, os franceses já não queriam lutar e apoiaram 
mole1nente um despeita de que, no fundo, se queriam ver livres. 
Não ha duvida que os feitos militares napoleonicos tem sido ca
uonisados 11clos tccnicos de guerra como admh-aveis obras primas 
ela. pcidda militar. Mas a cienci!_I moral se recusava e se recusa ca
tego,·icamente a sancionar com iguel admiração as causas e as con
st.,,uendas dcs~as guerras. Para · a Europa inteira, e me~mo para 
im,,usas ea1nadas da opiniã~ . francllsa, Napoleão não era senão um 
Atila malfazcjo, que tinha arrastàdo seu pais e o mundo inteiro a 
U11111 aventura louca. Com ·_(/ ,empo, porem, -a recordação de tudo 
isto se esvaiu. E o Napoleão da legenda, o Napolelío que· se ensina 
aos escolares, emergiu lteroico, viril, 1·espeitavel, na admira!;âO de 
todos os povos, mesmo dos que ele uprim!u mais duram(!nte. E fi
cou parn uso dos cspcciaiis(as a recordação mais cientifica, menos 
brilhante e mais verdadeira, do autentico Napoleão, que em o que 
as fa1n!Jias 1111 retaguarda, e os moribundos nos campos de' batalha, 
111alilizia111 de toclo C()raç5o. 

E haverá ainda outl'os cxrm11los que aduzir, 

• 
/\ este prnposit1J, 1Jã9 slil'la demais acrescentar, que a propagan

da aliada c:,!á uti!isando os. chulos provenientes. dos campos de con
centração, ele um modo nem sempre muito previdente. 

· Qualquer homem de mediana cultura, nos dias que correm, não 
pode 11or em duvida, nem ~cquer os mais inconcebíveis relatos que 
se fazom sobre os pnic('SSOs de detenção, tortura e morte, usados 110s 

anti-os nazistas. Isto qué hoje é evidente; que se apréSenta a nosso 
espírito COJ'llO realidade quente," palpitante, que se toca com as máo5, 
nem sempre permanecerá tão quente e tão palpitante com o correr 

dos anos. E, por isto .mesmo, cer!as precnuçõcs hoje superfluas, se
rão de futuro de uma imensa imporlancia. 

Quando Nosso Senhi:lr a11a1·eccu ao A;>os(olos reunidos, não era 
ncces!:ario tocar suas tli\'inas Chagas. para se ter a certc.-r.a ele que 
era Ele mesmo. 'fanto é· que S .. Thnmé me1·ece censura pela duvida 
infunda<la cm que caiu. Mas, como ohserva finamente Sto. Ago~ti
nho; obrigado -a tocar com as proJll'ias mãos o Lado santissbno ferido 
11ela l11nça, S. Thomé certificou sobre a autenticidade da aparição to-

. da a postj)ridade, excluindo a hipotesc de uma figura vaporosa sus
citada pc,_r algum jogo de· luz ou pelá sugestão dos Aposfolos exta-
siado~. · 

Convcm mcl'gulhar Íllndo o ,ledo de S. Thomé. nessas tris(issi
mas chagas .que são os campos <lc· conccnti·a~ão. Seria melhor que,· 
em lugai- de combsõcs de padame11tares a1,glo-amcricanas, os·- alia
dos constituíssem uma imcma comissão internacional, onde prcpon
cle1·assem os professores univcrsital'ios e os representantes das 
forr.as conservadoras aliadas e elos 1iaiscs neutros, inclusive da Es
panha e Portugal. Essas comissões poderiam funcionar sob a dh·é
ção da própria Sa_nta Sé, ou, caso isto não fosse viavcl, da Suiça. E, 
com o auxilio do c,inema e da fotografia, dirigindo pesquisas policiais 
documentadas com a ultima precisão, dever-se-ia fazer um , relatorio_ 
monumental, enciclopedico, de tudo quanto ha nos campos de con
centração, acompanhado do depoimento dos prisioneiros ali encon
trados. Filnís, fotografias, dcumentos, tudo autenticado com .o maior 
1'igo1· em ,·arias vias oficiais, e divulgado cm uma 1riultidão de co
pias fambem aut1inticadas, constituir:a o maior fruto desta gue!ra, 
A eompro,·ação ~a terifrcl, da :-a:anka fecundidade dos sistemas 
religiosos -e· íifosofices que conduzirmn ao nazismo. 

Qual o fruto deste frabalho insano e dispendioso·? A paz. Evi
dentemente, não ha no mundo um só r(!medio que assegure a paz 
perpetua. Mas, pelo mer.os; os in<Jminaveis hori·ores dos campos do 
concentra~ão marcariam _ tão a funcio o espírito e a mentalidade na• 
:zista, dcsmoJalizarian, _ tão completamente o totalitarismo aos olhos 
de todas as pessoas que não .tivessem ·perdido completainente o sen
so moral, q_qe ó nazismo só poderia renascer, com camisa· parda ou 
qualquer outra· irisig,úa, caso o mundo tivesse chegado 110 ultimo 
gritJi de putrefação. , 

· trma só coisa seria neccs~aria:· documentação perfeita, compro
Yàda por elementos inteira.mente insuspeitos, igualmente capa:r: de se 
impor á convicção dos nossos contemporaneos e tla mais remota pos• 
feridade. 

.. 
Con1 isto, dlsse111os, opor-se-iam series obstacul.o~ a um r(!nasci• 

mento nazista. · E, portanto, a um novo surto belicista. 
Ora,- quanto dinheiro se economi5aria por esta forma? Ha pro

porção entre o que os aliados possam gMtar para sanear um· cam
po de concentração, ou levantar um rclatorio perfeito ~obre ele, e o que 
gasta.riam em· nova guen-a? Porque então destruir o melhor de to
dos t.J documentos, o proprio campo em que as monstnr~s!dadcs se 
passal'am, com seus fornos crematorios, seus illlltrumentos de tortu· 
i-a, suas salas baixas, e todos os seus horrores'? 

Penso que. de todo o dinheim que se gastar para e\'itar uoya 
guetra, nenhum teria emprego mais eficaz. . 

E, já que se toca no assunto, seria conveniente ac1·esecntar que 
a comissão internacional de que falamos tamben\ dêveria apurar, 
com dados certos, de vma cvidenda indiscutível, os desmandos da 
vida privada dos principais chefes nazistas. Muito ha que dizei· a 
este respeito, incluidàs coisas que uma simple:; narração jornallstica, 
maxlme em um -jornal catolico, não poderia mencionar. 

O que de certo, de irretorquivel, se fizesse neste sentido, pode
ria completar utilmente ·o rclatorio cudc!opedico de que falamos, e 
fixar definitivamente aos olhos do povo a figura desses herois de 
fancaria, viveurs excentricos e disipadof, prodigos entretanto cm 
proclamações sonoras i11cit.ando o povo á coragem e ao socrificio. 

• 

E uma ultima palavra. A denda cri_mi11al t~m demonstra~o de 
modo irrcto1·quh·el que a 11arração de crimes, feita com sensac1ona
Iismo, é nociva ás massas. Estas, entretanto, precisam não ignorar o 
que sofreu a humanidade, uos campós, de ,concentra~ão. Seria _nc
cessario organizai- íilms adcquad~s para cada -categoria de publicos, 
desph· a apresentação das hedi611dézcs - tanto quanto a natureza 
horripilante dos quàdros permita -,- )l_ç , gµal_g_uer nota de sensacio
nalismo. A apresentação deveria sei; 'rigorosamente cientifica, cc1n 
uma objtth•ldadc ê uma Meza . que cxdufsse _ qualquer artü!cio pro
prio para excitar nervos. Como se o horrendo assu11to 11rec1sasse de 
tal! Nestas condições, f~ria mesmo de5ejavcl- que o comparecimento 
a estes films fosse e brigatorio . pata toda 11ma eatei:-oria M pessoas: 
estudantes de Yarias idades, ·operarios, -· sol(ladof, etc. 

E as$im a. prcsétl;açãQ 'contra o · nazinno so faria cem a melhor 
das 1nedidas: a vacina tirada do proprlo mal. 

Sào Pan1o. ,,, · ,, ·:,r .. io de 1945 

ESPIR 1T OS DE MAIERIA 
Pe. Vicente M. Zioni 

do S. N. D. F. 

A 'fosta do Dh·ino Espírito Sán
to, o Espírito que encheu todo, o 
Orbe terre~tre faz•n03 pens&r na 
a\'a\anche d<! erros e absurdo; pro-. 
fessados pc!o Espiritismo, relath·a
mente á natureZ8 cios Espiritos que 
habitam o mundo ·invisive!. 

f;m sua mal contida furia contra 
a Igreja catolica o f;spiriti•rilo nem 

' siquer se apercebe de que está ·cons
trnindo _ sua propria -ruína e conquis
tando pará· si o título inglorio de 
''in.congruni.t~· t ifog-ico". 

Com efeito. 
Doutrina <los Espi ritos, a III Re

vela;;âó · defende. tm primeira · pla· 
ntt, ct fac·il corrnrnica{·âo Con, o mun
do <lo além, mediante os bons ofi
cio~ <los mêdiun,; ou se:nsith·os. 

Supõe, - conseguinttmente, a exis· 
tencia de seres espirituais, ·que po·
Yoam o mundo do Além, com os 
quáis pretMde entrar e1il facil co• 
municaçã<> e assim;_ provar com os 
fatos, a inanidade do Materialismo 
contemporan ,,. 

A existencia do mundo espiritual 
e dos· e$píritos, em oposição á mate
ria. é a grande realidaâe que o_~ E$· 
pirita~ f)retendem demonstrar de to
da~ as maneiras. E nisto são mere
ccdorM de todos os elogios. Nada de 
mais nob're do que d<!fender os di· 
reitos e o primado do E,piritual. 

TodaYia. penetrando, por pouco 
que seja, a doutrina kardecista, to
pamos logo com o a_bsurdo. 

rara defender o espiritual con
tra o material, o Espiritismo .deve
ria, logicamente, partir da :tfirn1a• 
ção dás duas realidades afitií · \!e p~
der salientar a superioridade da pn
meira sobre a· st!gunda. 

Bem diYersa, no entretanto, é _a 
atitude dos grandes mestres espíri
tas. 

Não some11te a . leitura das suas 
obras nos enche de decepção, quan· 
to proYoca, em todo espírito bem · 
formado, a mais. justa indignação 
deante de tão profunda má H, hip"· 
crísia de atitudes óu pelo, t1\enos i11-
desculp11Yel ignorancia, . 

Pela~ suas mesmas _ afirmações 
fundan1<~ntais, o~ grándes -mentores 
do ,~spiritismo provam, á saciedade, 
que a seita ou doutrina_ kardechta é 
a mais :,vançada no mnt'erialismo e, 
por isso n,esnfr,~ sen1 credencial al
guma para te arvorar· em dõfensora 
do sobrenatural. 

Porque não nos Jancen, ·a pecha de 
caluniadôrês, reproduziremos. as pa· 
lavras dos grandes doutrinadore$ 
espíritas, delx-ando ao~ bons entende· 
dores, aos home_n~ de bom _ senso e 
de solida· cultura· tirar as ·conclusões· 
aliás palpa.,.~is que taJtam de cada 
Crl'lse ~ principio ésplrita. _' 

Embora na pratic& ·os-espirita!' ge
ralmimte se comportem de modo di
verso, contudo, na realidade · esta é, 
ein grande sintese, a doutrina que 
professan1: 

1) só existe uma unica substan· 
eia. (Monismo) 

2) esta tub~tancia é de nàtureza 
material. (Materialisn10) 

3 i esta unica substancia ma:te
rial e,·o\u·i até á formação dos es11iri• 
tos ( E\'olucionfsmo ·universal) 

togo: os espiritos - e si des, tu
do o mais - são, de aeordo com a 
doutrina espirita, 11u-1·a. e. si?>ip!<8 
1n11-Uril1; -e · o EspiTitisn10 grOBseuo 
ma.tcria.U~tnó el'l\'ôlto · _ na. roupagem 
attàél\t~ .- cio n1ais elevado cspiritua• 

ciada ... etê1·ea ..• que foge ao alcaú,. 
ce dos seDtidos .. , 
· Diante de 1.ma afirmação de~tali 
·não prccfarmos de mais nada. 

O e~er tambem foge aos nossos ~•~· 
tidos e nem por i:;so ~ ~ixa de .~êt' 
material. E 1 imponde.ravel, sem .JU.vi~ 
d< .. mas é sl'm jJl'e matéria. 

Si, pois, só existe uma substanciai 
e si ,tquela que mais diYeitos ,leve.• 
ri,. ter ao noú1e de ·ubstancia. espi-
1·ituai ....:. qual a. dos espíritos - nã() 
passa de màtêria, embora quint~~-;~n
ci<-.da1 seg ie-se que: tudo o -~ue é 
criado é matéria. F · o Espiritism<> 
P(ls~a, c.-or:, isso, n receber o tituto 
pouco honroso de . la!Jno Apofogiatq, 
da J!ath-ia. 
-3 EvoÍlu;ã,, molcrin.l. 

Poderiamos ficar per aqui. .. 
Toda\"ia, á maneira dP confi1·n1:t.• 

ção e ilustração do que dissemos, ere• 
mos bom e util referir tambem M pa
b••,as de um lider espirita nosso ·pa• 
trkio, o sr. "Le'poldo Machado - o 
qual acentua sobreman.,ira o materia• 
Jis,t,o espirit mediP1te a proclama• 
~ão - .conEdente c·1 11:10 - da gran• 
d~ lei da: .e,·o'ução m3t.,rial da "ped1·a 
bruta para o espiri'o". 

"A --e-ida. or ·(tuico e a1d1,:~ea. - não 
tenhamo; ,1 • rid~ - ,·em de_ mui• 
to baixo. e de muito longe, do:11 
,.,,es ,jnorga.,ico~ iité chegar ao 
homeln, ao e::-piri•o, ao anjo_ •• 
A espécie /;,, nana pr~·er- _11_1att-
1·ial e •~11-friturtlmcnt• da )>tdnr, 
bruto · dss plantá· dos pfixes, 
dos quadn,ped~s, <l.o ,ono, E d& 
hórtltm, a.sce11àcr(í a ear.~rito, a. 
anJo, in po•:oar mundos supe
:·iores, oi vo.ltando á Terra, já. 
tran,.;formada ~m mundo \lngeli• 
,·a.''. - (Leopol~o t!ilchado, irt: 
Rev. Inter. de E,pir. HJl, pg. 
193). 

Quase não acr ;'..iitamos no que le• 
mos ... 

(• .Espir!tism·, .~m ultima análise, 
formá o~ seus <>,;,::·itos dá p.edra Pl'll• 
ta!-... · 

A r,i<o ser que ,e trate de ·uma p~
dra es·pivitu~l, ainda não eo_n)l~id& 
·pelos tratadistas de mineralogia, l!S• 

t1< pedra bruta, se r.âo me engnno, "' 
simple~ n1at 'ria. E desta mi,tfria, 
Leopoldo Ma,·hado .orm" até n1esmc, 
os espiritos d, mundo in.,.isfrel! .•• 
"E:;tupendo! ... ·.sa .. :bc-.! ... 

Deus 'nosso Senhor, fo·, de. l'llatê• 
rfa, o corpo do p,'m · ·ro · hor,.em. A 
::.lnta, porénc · - dotada como é <!e 
n :'.rêza tls...,iritual e por isso mta• 
mo cssencialm~nte diYeni. da ma• 
t~rl:t ..:.. t'.e-la rlíret?.mente, por 'méi() 
de uaia nov criação toda eipecial. 
ô Espiritismo - segundo deduzin,os 
d,:'s · palavras Leo ~Ido :v d111do 
- ~- mais potlcroso aind:i, pois de 
uma nimples pedrà bruta tÍl'a UIU"
subst.ançi(l :spiri ·ai tão excelsa e 
sublime quanto a substancia dos es• 
piritos. celes;cs. 
Co1Ml11 s,io. 

Os espiritoc, tais · como os defert• 
de111 os partidário• de I:ardec, são, 
portanto, fnto da eYol ;ão da ma• 
téria. _O ;G;1iritis1110 será, então, a 
-dóutrina· 111atcrialista por exc~lê11cia, 

Com que direito· e credenciais po
deur _oà espíritas falar cl~s espíritos 
cuja natureza_ e•pirít·:,11 d_estroe,n de 
mi, modo tiio rádictl ? _ _ 

" Coniô explicar a át ;Ude dos mes!ismo. . . 
* :ril: e ! · '!ii~s. quando :,regam ~ en~inan1 a 

exi•~e eia ~O lllUitdo sobtenatural, 
daa eom11nicaçõeg c_om. o invisi.,.el, du 
al!l'lás desincarnadas ou espíritos ct• 
ltiltés t 

BASE MATERIAI.ISTA DO 
ESPiltITHlN.O- . 

Pàssemos élll i-evista os llrlllcil)iOs 
supra indicados. 
1) ,,;ó /ui uma. s-iib;;tanda. . · . Só Ulllà _é·:1 licnção é- pnssível: tufo 

eabcru u qu~ dL:tm s ,·,enos ttir.dtt o 
~üe fa;;em, 

Jbr.nai, -<4. semana pub)icuatn t<>le
gran:iil, _ de ·1v1o~cou, qu~ referem seve, 
ras acwiaçõ<>s do Izvestia: o Vaticano 
está ünpedindo a punição dos crimi
noso:, d~ gui!:rra, ao passo que "no~ 
:mais negro$ anos da guerra jamais le
vantO\ll suÍl. voz contra o barbarismo de 

rando a quéstão, parece-nos l::,.vêr qut,, ! 
tro motivos que, si-ngular 011 cô!étiva• ,

1 

mente, terão l11fluido sobre os· reda
Allan Kardéc, 110 , ·m lin'ó ·intitu·

lado ''Livro dois Espiri.osl' àfirl'ná po-· 
,iti;-an,éute quanto segue: · . _ 
"A nosso ·,·er as du,is ci.:préssôes -

espírito e matéria - de"eria,,1 

Ainda recêntemente nos ocupa- F" , I I M A N A ·s L E T R' A s pi<l<láde e sabedoria mariana, re- ier banida. En1 vez dela~ en1prê-

1) /gnor11ncí11 da ação do Vaticano I ='================================================================= 
em prol da pu e doa perseguido• dll 
guerra. Com eféilo, a imprens11 ru_su 1 
é a mtis amordaça.da de quantàs exis• 1 

tiram jamaíi neste planeta. Se · os 
imensos " aalvadotes iluxiliO'!I belicos 
doa Est~dos Unidos ( que possibi!ita
ran, à Russifl a rtco11quist11 du exten
so r@gíõts perdidos énl povco tempo 
éntre o Vístuià é Moscou t o Volga.) 
eram boicotados pela imprensa russa, 
que diz~r dás atividades dá. Sánta Sé, 
tão odiada nà térra dos Sem-Deus? 
Explicavel, portanto, qué os coménta
ristaS dat éstepes ·ignorem por com· 
pleto o, ingentés esforçá, do Vaticano 
pela humanização da guerra e em fa• 

, .]:; uma ·tal- religião não pode estar 
com a Verdade que é norma de ação, 
que principio de dda, que , luz 
sobren ~tural. 

Hitle-r." 
11.ão encontra paralelo a terpen de 

_ta!" acusaçio, 
·No que diz respeito à primeira par• 

ite, Pio ~11 de modo algum sê opõe 
<!I que se fà~• justlçe aos verdàdeiros 
-crimfoosos ( cfr. à mensagem de N atai 
·d• l944); ttprova <1pen11s à npetiçlío 
dos proees~~• 11rbitr11.rios, ilegài~ ll de
«nutx,anos, contrario_s aos princípios cri1-
tio~, e tão universalme·nu, repudiàdo& 
qu11ndo em voga no regime· n11zi1t11. 

Quanto à setunda párte da acusa
ção: Quem ignora que, muito antes 
tia atual conflagr11çã.o, e, Santa Sé não 
só denunciou as bárbáridades na.zistàs, 
mas pro!Jigou os mesmos princípios dé 
<Jlle elas decorriam? Será que nin
cuem m"i~ se léinbra dà "Mit Br1>n
:1>ender Sôrc;e"-, de Pio XI?, dàil pa· 
lavras candentes de Pio XII em inu
meta~ alocutôê•, principàlmente n~I 
mensagena que dirigiu ·h primeiras vi• 
'timas da Sanha rtSiÍ•COlllt.lnÍStl, OI há• 
:l'Oicos poloneses? dôs inciaivós telegrà, 

vor dê suas vitimas, 

2) A má U pode ter dominado 
uimbêtn ló considerações do I.tv~otià; 
pois em 28 anos de e:.dsténcia, o ré• 
gime comunista, dirigido Pelos "ateus 
militàntéS", porfiou 'semprt éln dêlle• 
grir à vérdade quanto à religião, prin• 
cipáln'léntt quanto à religi~o cà~óliéà, 

:mas a0$ Soberanos da l3elgkll, Holan- 3) Ressentimento•, também com 
d• e Lu:11tmburgo, no mêsmó dii em certéza ós térào ot Sovi&ts; pois o Vá
•qué essu paísu eram invadidos pêle tico.rio reprovou áí btrbàridades nazi,. 
Alf!mt·nhà el\tio vitorio!~? das mtn~a, tu não só quàndo eram cométida~ 
1:ens de Natal _e outras ocàsiões, quàn- contra os russos, mas desde o inicio 
do sempre o Papa ergueu sua vót do conflito <e mesmo antes), quando 
.:Oontra o bombardeio de cidàdel <ibér, riuittaá ., comunistas agiam de mãos 
tas, .as tortura• e condêllà~ões de r,- dadas e Pleno aéordo ( Polónia, F'in
fens e civis? E não 4 Pót acuo o lándiá, Lituanià, ·Letonia, 8stonia ... ). 
mais eficaz dos próttstO• cõtítrà · •• DitàrJils ímfuírcià! e sérenamente,' sem 

· barbaridades ~raticadd clil'ltrà lii prí• tingatóriói destornpóstoi, mil• ém prin
eiorteíros, a e.ção lncansàvél do Vatí, dpiot .geráis à]'>licàveis à todós os cà
c_ano párl< tninorar'.lné• _ o• sôfrim-ét'lt?* e 

1 

'º_ s_'. __ u_ pàlàvra_ • __ do __ ?à~a ver~.e~avam 
J,berta-los? E Isto, .pará lémbràr ape- à verberanl, na sua 11nparc1ahdade, 
:nas a, atividadés publicóa e notoriá• tanto os cà1'npoi de concéntração dê 
da Santa Sé, sàm fa!armoi dã inten•• Óàcháu, Bruschêwald, étc., quando os 
atividàdé diplomàticà! iiimoUiantés da Sibéria... E com is-

Aliás o lzvestia tllió é novàto nesc ti>, é claro, il _ "demoéracià" soviética 
ta• caliini~s ao Vaticãno. Já •m seu não $é sênté bem ... 
diacuoo de- l'>ente.,listM dê 19113, "º' 
<lf)erarlos, Pio Xll deveu réfotilt Mol\S· 
truoiidadés do jornal · moscovita, com 
t>íllàvr4s que tllérêcetn eer rélémbra, 
d4si · 
'· "Tailvez j,irn9is se bãji àUàcadó 

uma caluniá irtais monstruó'sá e ab· 
éurdà do qué est~ ! Qul\m não sabe, 
quem - nãó vê, quem "óio _ ]'>ódt cêrti• 
ficil-·~e dé qu~ nifl&Uém tnáià do qué 
Nós •• tém opo&tó lnshtênttmenté -e 
por todos os módóÓ áo Nô!iió alcancé, 
primeiro 90 cléílagràr é depois ao pros, 
seguir e alàstut di íuérra? de que 
ninguem mais dó qlié Nós tém cónti 
nuâtnente aut,!icàdó li àdmohtâdo: 
pa~, paz, -paz!? dé qué ninguém· mÍiis 
do que N ôa tém prl>i:urà<!o mitÍi:àr-ih, 
os horrores?. . . Não; os Nossos dis
cursos e ás Nossas Me11sági1tis, nir, · 
guem ps pode Cancelai ÓU déturpat, 
sej; , êm seus int:éntos. $ejà etn suá 
substancia. . . A lgreia tiiio teme a 
luz d~ verdade, oem pa1·a o presen1e; 
11.ém pará o pássado. nem pars " fu, 
turo. Quahdô qs êlrêlir'iótátlcia,s de 
tempo e as pai;õra burniuias f,étmiti
t'el?I ot,1 irripuzerétn a publiéaçió de 
Oóéuméntós àlé ·ap;ota sf!crétos •. , ap., · 
recerá em luz mâis qué meridiana • 
éstultléi11 dá tãi• acusÃçÔfs .• , " ( A 
!>, S,, 1943, p. 176-1771. 

As contradiçõe$ êntr• •• ~àlun:~, do 
l~éSti; ft: oS fatos· nótofiO~ ~m t.:,do 
ó mundo cristão • livre sàé tf.-o f1.i
$?r!ltité$, quf' ciispP.n"::im mt11ior@s co
ti)éntarins, e Só no~ 5ugerem o fJtr
junta, () ,.., rllr.Õh o '""ª"' ". acu•a· 
çõh tii.Q in;uJil!•i•l•b•~? E, ~Ollfidi/ 

4) A tática comunistil., ]'>or vézés 
tio déán!)l'téánte, urá tâlvtz o movei 
prinéipál dá hn!)rénsil moscovita; 
Quém tem olhos dê vér sabe perfoita
mêtlte qué o regimé soviético é tão 
tótàlitarià quilntó ó nazista; é ãssim, 
éombàtendó "iólêntámênté o nazismo, 
com ácusaçõl\s simultánell.s à Igreja, 
uitko balliárte dá "verdadeira liberda, 
de hunià~a. quér o éomunismo d~-ip;sp 
tá1- é ganhar "témpo, a fim de im]'>lan
tár o mésmo r/igirné deshUmário é0ntra 
ó qual:· o mundb se bàteiJ por 6 anos. 
Que o digám ll Polóitià, o, Pahes Bal· 
ticos, a própria Aústrl,; com seus go
vérrios, titérés; quislingi t>u gauleiters, 
udentQtráti<:árri~te" . hripóStos a ferro,. 
fólio é,. liáng:11.- ··pêlo Ditador do Krenl
lii\. ,Ue _ t",oto, ai.lida não se apagou 
dá fflefflÇu'ie dt- -nit:agUem que, para o 
ataque traíçoéiro à ?olonia - o estu
]'>im da sel(mida Grande Guerra - a 
Aiemanh* éootóu sobr'• udo com á 
~liánç3 fiatt-<:óli)luiish, selada em 
Moàcóll póf Rihetitrop-Mo!ótov, protu-1 
ri.dores àutorizaóo·• dé Hitler-Stalin .•. 

. * * *. 
Por éstas rszõe~ se. c:ontjlreénde (o 

que; M entanto de modó algum iusti· 
íicá) qut os lórnàls de S:talin atá, 
qtJern virulentâmeóle o Vátícal\6, O 
que, por6n'I, nós ê qbgólutánlénte in
compréenoivel, é ·que jornaí• brásílei, 
rós. oUh "ferra d" Sénte Cru,. ,dron
tem o• sentlmentôs cristãos do povo, 
franscreve~(jo· calàdói .tai$· alelvosiás, e 
ilinda por cima lhés <!éel'J\ r,àlçe ~ ti
_tulós ten#ncioíio~. 

1110.; d:i extraotdinaifa repercussão A · _. _ cem-publicado cni l' o r t u g a l, gariamos a, palavra .ubsta.nda, 
das maravilhas de ~·atima na Jite· c o m ~s me d i ta ç õ e! tloutri· para designa~ a ess~ncia. das 
rntura religiosa de todo o mundo. narias e teologi;as ;;obre as Jlrerro- cousas. _ 
Chnniamos então a atenção dvs ------------·-- 1g,tirns dé Maria, vasadas em pura "A matéria to espírito pa~_sariàm ·li 
amigos e devotos de Senhora de Fa· li·1 gua port1•.suesa, e erguendo seni· !êr simplês n1od11lidadês, ou es• 
tima parà º 1h ... º J)rimorº"°· ,ob to- Pe. Mar·io Couto pn, º 1nbaro augu,to da, bo11da.de·- tados da substancia". -
doi os pontos de vi,ta - ";\{edita· e afeições da Virgem rela nossa Pôr estas pal~vras Kar<lea nos le· 
çõ,:,s de :'atimn" - do ,lt:. J086 -Pe- gênte, outorgando·lhe de no"o a mis- va neceMariamente ,. conclusão .ié 
quito Rabelo, que, grande entre os 110! A irM atr,wts da e~tàção de rá- ridindo com a. prinv,ira Apàl'ição ,da são de pàlafino da civilização cris- que a essência' das cousas _é a s\Jbs·,
n1aiorcs pensadores hodiernos da di, cm qué faz n "Horl'l dA Sauda- Stmhor& en1 ~'atimà, ,·oMàgrou pri- tii onde quor qué hajà Ut\1 peito I tancia e aquilo qua denomii'1al'llo~ d· 
nos,a terra, nos brindára com um de", parn vir tomar "arte em unia melro ém língua portuguésa l'ortu- bra,·o é ,cal de ,>Ortu~u~s. Centupli- pirito é matéria n1o .pas!a dé- Ul!'" 

livro origina;, perfeito e encantador, manifestação comemorativà de um gal á ,,roteçâo do ln1àculado Cora- canelo o seu valor, como árgurr.ento niodalidàdé da substanda1 ou 3eja, dé 
de tal méri il1trins, o, que até os dos dias das Aparições. ção de :\faria e, depois, a humani- po.;itivo do divino, do sobrenatural mi, aspecto acirientàl da mesma. 
menos fervorosos e al'hegados á pra· Ainda nesse dia de nosso encon- dado inteira se do hoje pratica uni- e,,, )Catima. dá em cada dia um im· f;' 0 puro i\ionismo, .él'l\ opvsíçãú 
tica religiosa o estimaram em alto tro com tão excelente é esforçado \•ersal, súplica e ro:rativa de todos preosionant~ milag1·e, um fato de in clara âo dualLmo sobstancial. 
preço cloutriuario e literario. Já ago- pioneiro das coisas portuguesas n:1 os poYO~, 11ara o altis3imo pati·õd· chccutivcl 'c~nho prod'gl<.>~o. recolhi- 2 Su.1,stanc·ia ,nàia-rial. · · 
ra témos cm mãos dois outros volu· capital portenha, damos sobre a nio do p•irissimo li lmaculad· Cora- do pelo áu,or do ,cervo riquissin.c In1pressiont1.doi\ aói\l o àt't'ôjo dMta 
mé,, consagrados a mesmo " incx· secretária de outro amigc dois atra· ção de Má.ria interceder a favor da dos arquiv?s. de l''atillta .. Para q~an· inimeir1> e,priassão de l\àrdec e p1·0 
t;otàvel tema, vindos, um do Esta- entes volumes, reccnchegados rle atribulada e detorien:-:!a humani- tos se dehcmm co· lé1tura.: tas e curando adentrar 111ai;; tiô óéu ,Péfl· 
do de São t.io e outro de l'ortu- Santiago do Chile, e, coincidencia_ dade. nutrientes da l'icla 1--'i::;iosrt é sen- samêl'lto lemos. •ló lino supra citá· 
gal, como flores mimos&s, cultiva- notavcl confirmando 11ósso julgá.• 1 tem suu alm, in ,briada coni ª" S}>o· d,, outra p:i.ssagénl pérégriiíà: 
das no seio de ordens religiosas, mento ;obre a universalidade do cul· fa~:;;:~o i::~1'\

0
~

0 
di!u~;as~t :~,~~ l<.gias. <los inumeros ·,redicados es· "Sera certo qi.e os Esi>iritos são ima 

semp1·e benemcl'itas e fronteiras nos to da Virgc . ., Senhora de [•'atimá, não há diocese, regi'') alguma, de j,irituais 0111 pais que ei:ornam a 'teriaís? 
serviços de I>- e da publicação, pois ambos trntavam dos sob1·enatu- norté a sul, qu, n•o tenha ª" me- Mâ.a Santisdma, 6ste livro é de " ... Liateri• não é bém O terl\10; in• 
das suas mis 'l'icordias. raio e,·entos de Fatima, sendo um nos um punhado de ,n·dorosos pio-. iméll<J" alca11e<> e farto beneficio corpóreo seriá n1ai~ exato, pois 

Que a flornção espil'itual, embnl- ,leles ela autoria do insigne reitor . tad a e d na I Basta <lizer que º_ bispô de 1-'atima 

I 
hás li. -~ompreender que sendo 

sama de olores puríssimos os ver- da Univ_ersidade Catolica , i Sa 1tia- i,e,ros, apos os _emd ctnder · o cncarec·e de tal modo, quê faz >O· uma eriaç·ão, o espírito há r)e ~e1 
, , &ln,a do povo u rr.,.1~ evo a o amor 

dadeíros ,·,·entes por obra e gra\'a go do Chile, monsenhor Lasanueva. á 1, h de ~ t V h e tos para que ele se torne o text,, alguiua cousa, 
·' ( h d t · J O · I' a ' 1 -- d "" -.:un a J' :-i lllHL e nos ºJ ' · r 1 1 1~,-tu1·' !1 ra11te =e·s · 0 ua ontl::! a un an e que Jorra e as ra, cons1~ d' nios < ê llOS$0. ~_vl;'r nos céus do BrAsii nla)s viva e hri· unn·e sa < e "' ·;.,, 1 1 o w HE' uma mtttérirt, qU:inté::.sen,:1a11~ 
alturas de J•'atima, está pl'Oduzindu fazer publ!ro que um rios hvr?,; a j lhant• do que nunca ,i constélaçào ,te Maria. v~~nos, pois, alimentar nias ,em ,.nalotia para vóa, , 
frutos inca leu la. eí• por esse 111u_n- que àctma nos referimos, publ1cado, . . . . nossa piedade filial para com a Vir· tão e,éi-ea que McáJ\a intéira-
1 1 .. . . . • d 1 . s· I> 1 "'" do onipotente ;:,at1oc1,J10 de_ Maria. d ,. t' 1 1 Ih d < o , e .,r:sto, e cotsa e., to o o ponto ia pouco, cm ao au o, novos , t 1 . s gem e ,, a 1ma, en, o e e,-pa an o mênté ao alcanct dos voazos sén· 
sabida. Reunissem-se todlls as obra~, 1•'.splendores de .l•'atima'', do Revmo. lP'ªf~• aos ' '.'·•"~n e~ c arJes e," os livros que nos falam dela. tidos", · 
iil,;J1iradu 1,or Fatima e •ai'da• ~ l'adre Valentim Arm~s C. ·M. 1". pani:idos sobr_e O 1'.1un< J d·:a alturas I) "V' d r' t l" .,. E.. ·1 o ,, · ·t· (l•'end• .,,, " " . . . ' . ' da Serra d'A1re. l'.;enhum po,o mais ( a oz e or uta ' - .,,10, •,is il1. ~·•Pl\'t ismo .. , ~ •• 
lun1e em todos os idiomas, que, s"m e o mais. com_µIcto docu_mentar10 d_e . deixou empolgar por Noss~ Se- 29-IV-45) _ 0 espirito utna mátériá quinte"-~n-
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APAHELIIOS 
paraCIIÁeCAFE 
moderno!, clt'giu1tes, 
cw desenho~ originais 
Nacionais e extrangeiras 
l'1>d•"' ,,, àd'lui,ldo, 
r/h,l,iin «111 10 Pª8"· 
intntot ptlu "J>lano Sutn•" 

hipérbole, t,.namos un·:t regular bi- todo o htstonco ~ adnuravel surto, nhora de Fatinia, que , poYo brasi- l _ _ 

~l~oteb\~ot;~,~~:ia,;1i:· s,~it pl~~:os ,;;;. ~:'.'i~'.~:i,;,:'.ºs \~:1t:,: .. t:~~i;~~~;:,e,'.t:: ~~1:tui~;·àinr~~i'i~àd~i·~: ~':t;~\:~la~~~''. I "·==N==A===s===s==E==L==v==-A==s=="'o==o===M====u==c==u=.::R==., 1 ~ , 
povo, em lug..ires os 11Jais distant.cs, quase DÜO pn::-inas, alem de.o 1t11pres• d· d t 1 · - • 0 d t b -(,a~ 1 

· . . . as e u< (Jj os 1·111. .. vcs a erL'a ra- • tJll" 

~ic~
11

:~c!~-~:~m
0

en~~ai~osvi:~.i~1a:1;:,~~:~ ~~::n:t•:onc~~j~;:~~:°b~~:t;~~ d~~~:: ~;~\~:~
0
t:ê ,fo ~u\, té;~ j:i:;ir:~st~ 1 4 

1 
J.~:-... , , , 

~:e.di!é::~;··tr!:ª~ti:~~:~\ \l,~~-br~n~~: ~:e~~:n~~:: c'~~:,::~t;~::at~ ~;:: revi;~· ô·ª1t:o \~~~·1:·~1-~çti~::t· 1~: E D O R I O D O C E ,, l ~ 
manidade elos nossos dias! Não só va ma,: rude e JnVêSt1gado1·a-da va- coméndado pêlo Bisno_ de Leiria, d. "'na H _I_ 
se esgotam as edições dos livros de rac1dnde das suas na.nativas dt no, •· , t(1 I 1 " 

' . . " ' : José Alves Correia da Silva o pie- _ ,.As·• ~uN"''"'' ".M 1ast Fatiiha, vindo saciar a fome de so- a en~antadora b1og~a':1a de Jac!n:a, lado que todo 
O 

episcopacl~ portu• "' "' ' "'~"'"' <; 

brcnatural, <1ue aton"cnta 1..s almas gcn~i:1:1 fio, de m~sttca pcrfe1ça?, guês considé,a 
O 

"Bispo Providcn- __________ Jt113 2J de Maio, 8(),?0•S. Pa11I• 
mas até ba.;tà em <,Ja!qucr parte cultirnd~ ~elos ~-annhos • materna~s eia! o Bispo segundo o Coração da Moas. ~,\ello Lula , .. w••· 
do n:., o. fazer-se Jm apêlo ás mas- dn Sant1ss1ma V trget11, da-nos noti• 'l· ' 1 D . b. t ·ál t 

d f l · J • · ct· · 1 " - < e eus, so 1 ~na u I men e es-sas cientes, cs ra <laudo a bandci- cm e o expanc10nismo pro 1g1oso < a 
1 

'd 'd' d f 
1·a da Virg<>m d Com da L-ia. para devoção Imaculado Coração de ~ ai;c1t.º ~~ra presi n· aos es mos A 

1 
. ~ 

llcudirem cm peso, virem cm avalan- 1-12rir, inspirad e recomendado, vi· e ,. una . s etras cristas do Brasil éstão de d~9or dé cidàde d• ttambacuri. é dé 3.500 sacerdotes no campo 
de· ooncentracão de Dachau 

h bl . 1 - t ~- •·e h , fA E . - d ,bra parabem com o a_parecimento do mag- seus incomparsveis tompanl\eitos. 
c e pira 8 pmçu pu rca ac amar vamer e, poc "o.;sa • · n ora a ~r- " a scgun a uc lllcrcce par• nifko livro "Nas Sêlvas do Mucurí e. As figuras desse, héroiá éristã0s edi 
com suntn en' ·si"""' a bondorn vente piéc'..idc das. trts. crianças, que ticular menção e da _q_11al vamos tér do Rio Doce", dé Autoriá de Ftei J~ ficàm ~ Uuá'lillatt,, 
Ni>e, Se11ho1·a Je :'.,tiJ11a. Isto mes· o colc<:ar,n., na dianteira dç tudo ll ,·entura ele nos ut1ltiar durante o I cmto Palazzolo, missionario càpuchinno Predsal'flos cot\hecer bell'l a Hlstorit 

tré pa•.ricio, .~oâó ,José d:1 ~·;i.-a, fa .. Celestial, e com tal p, -ler de ;l.tuà- gh ele 1-'atima" - ou No,•o 11ês de Trata-se de um ·trabalho dé valor in, Já dizia Càpistrano _élé Abtéu 
mo nos d;iia h,- p<1Ul'os <lias, o ilus- quanto mais encarccéu a Boa Mãé 

1 

1>ro"it110 111ê< de maio é - "F'lorilé· • fino homem de cultura. da Iitréi• ..,0 Bruii. 

lendo-nos ·c1o' resultado surprcen<lcn-
1 

!idade, ,. , , ~•P.ª Pio :<ll, na p~s- M_ari11 _ - dó p,i/lre José ?" Oliveit·n contestavel, demonstrando, à Jui dos que era hnpooiv,J escrever a: Histo1ü 
te de um seu 'apelo ao po,·o de Bue- sagcm do seu Jubileu episcopal, co,n· Dias, S. J., trabalho pr,rnoroso de documentos historicos, a açãó beneolé· do Brasil, AotM ;,~ esrt~v~r. a Histoti• 

. .. 
1.300 foram torturados 

até a morte 

c·ATOL1c·os 
Comprem exclusivamente suas jóias e seus presentes na conhecida 

JOALHARIA 

CASA CASTRO 
HUA 15 DE 

( ll:squiua da 

NOVEMIIIW N. 
ltua A nd1icta) 

26 'OFICINAS ' 
'PROPRIAS i 

U n i<'oíl ,:oueessiouarios cios A !<' A M ,\ 

VOS tlilviio~ « r L g C 'l t, ! ,, 

rita do• denodado• missionários ~apu- da Companhíà dé Jesus· nó Brasil. ,. 
chinhos 'nas extensas selvRS do Rio Dó- Outras Ordéns re!iiiosas pr~~taram. A agé!li•ia de not.íciaF polonê!a 
ce, Entueto, Pdiaia e ltambacuri, nó sem duvy,:, relevantes $êrviçós ao 

I 
KAI' noticiou q1Jé segundó iliforníêii 

nordestê de Minas, dê JS<.·I' <1 1944 nos,o pau. .. de um :sacerdote polonês que logro11 
Frei Jacinto l"àlazzolo. espírito ob- · ºNotadartlélltt! convém *ltul létnbr:1.1 escapát· do éat1\po de é.ol'lrentrà,:âo 

$erva.dor imparcial é sereno, ttoust um, diz O $t, Akéu Amorotó Lima, à é'o de Dach:.u, :1.500 saéetdote~ tché• 
valiosa contribuição aos ésludos nisto- • d - , cos, holandeses, bélgás. ffàncésés e làboraçao os Fra11cbcanos, oi,eràt10, 
ricos brasileiros, a propo&ito dá llçàl> de Prill'ltlr, borA, note •PostoládO dr. pololléSéS, sé êlléontravam prislolléi• 
civilizadora· da lgrtia en, nosso terri, S ros e1n 19'1 110 dit·o càr1po, Ou• c0Morn1e ·. ao étplrlto de ão li'ranei$, • 

Ninguém,- de boa fé e _de medibil eo, sempré tão sequioso dá é:tt,antâo do tante 1941, mais de 1.300 1notrêtam 
cultura. negará n important" papel li• Rêino dé Cristo", pót càusa de tori.urás, má aliMen• 
Igreja na civilização. no prog-so ~ tação é ·extenua~ão, rlepois dê aétét\'I 
na docilidade doa costumés d!I nossó Freit. Jaciót.> Paiazzólo recotdá agó- s11binétitlos aos mais dutos trabalhôs. 
povo desde à descoberta ·été oa noi· ra, éóll'I Sété~a b,êléz• ·e brilb(),. 8 fí_ As autoridarlés do campo fizttan\ 
soa dias. gur• é,ctr,iordn•nariil 1111, um lrt\\aó d• · açoitar · num nomingc <Je· Ressii'rréí• 

Frei Jacinto P!ÍlàZl:ôlo, nas 339 pa habit~. · fun,dador ·.da c1<fadé ~· ltatn j ção a um_ Bispo ancião. na présén• 
ginas do 9êu livro, déixa-nó• •mbé- ba~uri. Fre,, Serafim ~· Oorlti~, ~i,os- ça <!~ l\trniéti.so, sacerr!otes. os quàis 

sa:rificio, <lo. h~roismo, do tr11balhó, dl N• b1bliorer.~ de utn •Uud16s6 nAo tar16s rnn, chrl'~ia, ;J~ metal.· lveddos ~ confortados. em présénçá do tolo ard~roso dós sertots dé-~i11a 9, • I !nto 1,_.,-11 s_éll:ui<'la tanihé_,,, fnra--m-aç-6i• 

· Açao •Pôstohca e da estupenda beleza deve faltàr o livro "Nas Selvas do Acrésc·e~tà o info1•manté (Jut ht-
__ ...,.,.... ____ .,.... _____ ~-------------,.------...... --...... ------~-------- .mo1·A1 de Frei S-eraíim de Gorizia, !un- · Muó1ui e do Rio. D~ce··, __ · . 1·ía éXccuçõl!a sob o menor tirétéi.to. 



São Paulo, :20 ele Maíô éle 1941 tEGIONARIO 

Fundamentos da Paz 
Pe. Arlindo Vieira, s. ,J. Pregando 

e martelando 
. 

Se 'pode haver guerra tot'll, pode 
também haver paz total. Esta, po-
1·ém, deve ser preparada e tem ne
cessidade de sólidos flindamentos. O 
priJneiro fundamento é a lei de Deus 
conhecida e observada na sociedade. 

Deus é a origem da sociedade, pois 
c1·iou :O hon1en1 para viver na soci~
<lade. Toda lei humana deve ser um 
:reflexo da lei divina. Têm os homens 
necessidade da lei divina e das leis 
humanas para viver como homens. 
Quando a lei divina é desrespeitada, 
todo o organismo social recebe golpoo 
mortais. Aí está, para comprovar es
ta verdade, o triste panorama do 

·:mundo atual. Não se inspiram n3 lei 
<le Deus, antes a contrariam aberta· 
mente, tantas medidas tom.1das pelos 
governos ateus sob o pretexto de me
lhorar a condição dos homens. 

A lei iníqua do divór~io afrouxou 
<>s liames sagrados da familia. Os 
25.000 divórcios anuais da ~'rança, os 
45.000 da Alemanha, nos anos que 
precederam á guerra, bem wmo os 
264.000 de 1940 nos EstaJos Umdoa 
são de uma eloquência aterradora. 

O ensino leigo é um monstru.,so 
atentado, cujos efeitos nefa.stps se fi-

. :zeram sentir em todos os países que 
o adotaram. Mr. Edgard Hoo,cr, em 
memorial apresentado ás aut,Jridades 
de Washington, afirma que ~m !942 
a prostituição entre moças de menos 
de 21 anos cresceu nos Esta,!os ü n1-
dos de 64,8 % sôbre o ano antecedente 
e outros crin1es sexuais entre as mes• 
mas de 104,7%. Tiveram igualmen
te aumento consideravel os assaltos 
e roubos cometidos por men,•res. As 
práticas anti-concepcionais, mais ou 
menos generalizadas, estão o->ndo em 
perigo à sobrevivência de mult•>s p;ii. 
ses. A situação da França é calami
tosa e os Estados Unidos vão se
guindo o mesmo caminho. Mr. E. Ba
ker, a maior autoridade do país no 
assunto, declara que os nascimentos 
nos Estados Unidos decresceram de 
:l.0~0.00 por ano a 2.300.000, ou cerca 
de 25%, de 1921 a 1933, e de então 
:para cá têm diminuído de 100.000 
cada ano 

Assegura que se êsse declínio não 
fõi· imediatamente sustado, em futu
ro próximo se converterá num ver· 
dadeiro descalabro. 

E' a fan1ilia a célula vital da socie
tjlade, Quando a familia se dissolve, 
é a sociedade abalada em seus fun
damentos. Antes de c~nsolidar a paz 
internacional, de\'eriam os grandes 
estadistas per.sar em reformar as na· 
ções descristianizadas. Não há forma 
ideal de governo. ·.'oda forma de go
verno baseada na lei de Dcas e no 
consentimento dos governados, desde 
que promova o bem comum e o geral 
· ,r. -estar, é verdadeiro e reto go
verno. O nome pouco importa. Hoje 
os nomes justificam todas as malan
dragens, todas as depredações, todos 
os crimes em suma. 

A paz do mundo não depende de 
uma determinada forma de governo 
para todas as· nações. A democracia 
não significa a paz, porquanto a de
mocracia pode ser apenas um nome. 
A mais ominosa ditadura, só com
paravel ao .1azismo sangu1nar10, 
apresenta-se hoje sob o rótulo de de· 
moc1·acia e há quem lhe confira o tí
tulo honorifico de baluarte da de
mocracia. A paz do mundo só pode 
ser construida sobre princípios, não 
sobre nomes. Não precisamos de um 
mundo novo, mas tão somente de re
construir e de reforma· o velho mun
do. Devemos salvar a civi1ização cris
tão que os homens arruinaram quase 
completamente. (· homem moderno 
perdeu alguma coisa e precisa reen· 
centrá-la para ter a paz e a felicida
de. 

A democracia pode ser vivida por 
qualquer justa forma de governo. 
Seu figadal inimigo é a idéia totali
taria que espezinha Deus e diviniza 
o Estado E' a idéia de decretos em 
lugar de leis, decretos ,. omulgados 
sem o cons-ntimento dos dirigidos. 

Esta idéia Jinistra vai ganhando 
muito~ governos: não :e restringe ao 
bolchevismo e ás nações do eixo. 

O 1 . .r~meiro asso para o estabele .. 
cimento da. paz é a restauração da 
dignic'ade da pessoa humana. Foi 
Deus que nô-la deu e dela p1·oma
nam os direitos humanos. Há mais 
de cincoenta anos vêm os Papas en
•inando esta verdada. 

Todos os planos de paz devem se
guir a tri.dição cristã. De 400 anos 
para !~ t taram os homtns · seguir 
outras tra.diçõe.. O malogro dessa 

tentativa estã escrito em . paginas 
inundadas de sangue. 

A paz preconizada pelo Papa exige 
justiça social e caridade, primeira
mente dwtro de cada. nação. Só 
poderão elas co11tribuir pa1·a e. paz 
d·' mundo, se vivei _m em"" paz. A 
verdadeira paz vem de dentro, não 
pode ser imposta de •nra. Antes de 
tudo, pois, um espírito de paz dentro 
de cada nação; e, em seguida, a paz , 
internacional. 

A verdadeira paz implica uma vida 
comum na tranquilidade e na ordem. 
E' a unidad· na diversidade. A pi'i
meha coisa em que devem concor<lar 
os homens é nt.ma reta noçáo de so
ciedade. A sociedade existe para o 
bem do homem Seu fundamento é 
Deus. Sua função é ajudar os homens 
a alcançar o Sei· supremo, pois Deus 
é o principio e o fim de toda cria
tura. Não pode a sociedade preencher 
este fim, sa lei e autoridade. Tem 
necessidade de ordem jurídica. Uma 
verdadeira ordem juridica e 1egal de· 
ve fundar-se na verdade. O caos ,to 
mundo hodierno mostra com toda 
evidencia que a ordem juridica não 
pode basear-se no materialismo. Foi 
o ~onho do positivismo, do racismo, 
do estatismo. Devemos voltar para 
a verdadeira idéia da lei, que é mo
ral e espiri tuaL Da verdadeira lei 
procedem a c,rda,m e a tranquilidade 
que constituem a paz real. 

Não haverá permanente paz social 
se não forem respeitados os direitos 
sacrossantos do operário. O capita
lismo desbragado e insaciável é o 
maior inimigo da paz. 

Todos os homens de boa vontade 
devem pugnar por -:uma paz duradoJ
ra. E' um combate sem trégua pela 
verdade, pela justiça e pelo amor. JJe
vemos resta,.rar a dignidade e os di
reitos da pessoa humana; dev-e1n·Js 
restaurar o casamento e a famiha, 
dando-lhes o lugar que lhes assinou 
o Criador; a dignidade e os direitos 
do trabalho devei"' ser respeitados; 
nossa ordem jurídica deve ser recons
truida; uma idfia exata do Estado 
deve orientar o mundo moderno. São 
os cinco postulados exigidos para que 
se possa implantar no mundo uma or
dem pacifica 

IMACULADA ESPOSA DO ESPIRITO SANTO: Ima
gem da escola francesa do secuto XVII, ven~rada D;º Semi
nário de Missões de São Gabriel, em Moedhng, Viena, na 
Austria, onde se formaram os Missionários do Verbo Divino 

FAlECIMENTO ao SUPERIOR GERAL 

nos SALVATORIANOS 
de seus conhecimentos linguístico!, 
junto ás autoridades alemãs de 
ocu;,ação, a fim de conseguir o afas
tamento das tropas sem dano '.tlgu:n 

Perdoem-me a insistencia, mas ... 
sou pelo ariumento que Napoleão 
l dizia ser - inprescindivel para 
conquistar: ,·epetição e -repetição. 
Agua mole em pedra, dura ... 

O co.i.nunismo agora sob os lou· 
ros das triunfantes armas dos 

exercites sovieticos, julga ter o 
direito de se impor ao mundo como 
solução para os problemas inter
nacionais e nacionais. E fala com 
auogancia, e onde se apresenta é 
assim com ares de que fóra, dele 
"ão hu, salvação. Ag-ora a senha 
é democracia. Outrora combatiam 
os comunistas ardorosamente "as 
de·m.Ocraciaa em deca.dencia e 
apoiadas pelo Capita,lúmw" Gaba· 
vam-se da anunciada ditadura do 
proletariado. As ditaduras ~e es
facelaram e a ditadura da foice 
e o martelo só se -salvou quando 
as Democracias lhe forneceram 
armas e a socorreram na hora do 
perigo. Esta é a verdade nua e 
crua que hoje cinicamente e com 
não menor ingratidão querem ne
gar os Sovút1. Pois bem. S. Ma· 
jestade o Snr. ·Stalin e a corte 
moscovita, assim, sem mais, de urna 
noite para o dia se proclamam 
democraticos, os defonsores da 
democracia e de todas as lwerda
de inclusive a liberdado religiosa! 

E é curioso!! Os nossos 1'erme
lkos, ( dn-me vontade de chama· 
lhos peles vermelhas) inimigos fu
ribundos de todas as Ditaduras, 
os homens que espumam enraive
cidos só "'º se falar em totalita
riBmo, vivem seduzidos, embasba
cados, enamorados e extaticos na 
contemplação dos solenissimos hi
godões do maior e mais poderoso 
e terrível Ditador que ao lado · de 
Hitler e Mussolini ainda tem sem 
duvida alguma vantagem. 

Negar o totalitarismo, a Ditadu
r8. de M 03C-Ou e chamarem-se de· 
mocraticas as republicas sovieti
cas onde só impera a vontade de 
um homem e ele um partido ha 

* M ,o n s. 

DEMOCRACIA 
RUSSA1L .. 

longos anos, e onde uma idéa con
traria não pode vingar, e onde um 
cidadão não pode, não tem o di-. 
reito de pensar em quaiquer ou
·tro regimen; cn<le a religião vive 
como nas catacumbas perseguida 
e oculta, ó? meus ingenuos demo
cra'ticos, ou quereis vos iludir. ou 
vossa má fé e cegueira são ver
dadeiramente lamentaveis. 

Seduzidos por u'h1 livro d" es
candalo e puramente d0 escandalo: 
"O Poder Sovietico" do infeliz deão 
de Canterbury, andam por ai os 
vermelhos e nossos catoJicos côr 
de rosa, muito el)lbeiçados com 
t:.R.S.S. e as liberdades sovie
tic~s e o fantastico progresso rus
so! Não raciocinam. 

Um livro como a "U.R.S.S, do 
Deã.o" do Dr. Ildefonso Albano 
resposta clara e esmagadora aos 
arraj9ados do dignatario protes
tante anglicano, n.üo tem a reper
cussão do escandaloso e mentiroso 
"Poder Sovietfoo". Os nossos ver
melhos ou peles Vt!T1nelhas moder~ 
nos e civilizados, não admitem 
argumentação. Para eles a Russia 
é democratica, e o ideal de todas 
as ·democracias e Stalin, o ideal 
democratico incarnado num ho
mem! 

E quem lhes vai · tirar isto do 
cerebro! Na Russia tudo corre ás 
mil maravilhas! ~~· o paraiso ver
melho! Plena liberdade! Sta,lin 
jamais ordenou a morte de um só 

mosquito! Não é Ditador! O povo 
o elegeu volunt0,1·ia,mente, em ple• 
no 1·egimen de libe-rdade! O ho
mem nunca mais desceu do poder. 
E' o senhor absoluto de todas as 
Russia! Porem, não o insultem, 
dizem melindrados os . vermelhos,· 
é o grande Democrnta, o chefe de 
uma Deniocrac-ia ideal! 

Porque não tem eles uma pala
vra contra um dos mais antigos 
ditadores empoleirado no poder ha 
longos anos, S .. Majestade · o Sr. 
Czar de todas as Russias? 

• Porventura Democracia, ele·i
çõ~s, liberdáde de religião, de in1-
prensa, de idéias, ek., etc., tudo. 
isto é ~ó 1-~ara a.s outras <!~mocfa.
cias do mundo? Um adorador de 
Sialin, e da Russia dos Sovíets 
falai· em democracia e combater 
ditaduras apontando-nos para mo
delo a V. R. S. S., é o cumulo da 
petulancia, ~ a mais amarga das 
irnnic'IS: 

E é ,Ie , er co·mo os defenso-
res da 1Janta de1nocracia ru.., ;a são 
ferozes! O argumento infalível ê 
o Totalitarismo/ Combater o comu
nismo é ter mentalidade tota!ita,ria. 
Não se toque bigodão de Sta• 
lin, não se diga coisa alguma da 
Sa,ita Nussia! E' um perigo! 
ser ~pontado logo como ,quinta. 
coluna! Que me digam que nossos 
amigos yankees são democraticos; 
que me digam existir 'herdade de 
r, giúo, de imprensa, de idéias nos 
Estados Un; " sim, todos estare
m ,s de acordo 

Po: m, q1e nossos 1munistoides 
adoradores ·s bigodões ditatoriais 
do Csar de. Todas as Russias, ve
nll'am falar em democracia e nos 
apo1Y1.em a K-ep 1hlica Sovíetica, co
mo modelo de democracia, ora, 
ora. permitam-me a expressão: 

- .Tirem o cavalo da chuva, ou', 
mais prosaicamente: Vão .pen-
tear macacos! 

ASCANIO BRANDAO * Congresso Eucaristico de Nova Friburgo 

Nenhum Estado, por pequeno que 
seja, deve ser privado de sua liber
dade, integridade e segurança. Todas 
as nações devem ter livre acesso ás 
riquezas do mundo. Todas as nações 
devem respeitar os direitos de Deus 
e a moral cristã. Fora desge pro· 
grama, todas as tentativas de paz ~e 
converterão em sementes de discór· 
dia. Se !)eus não cimentar a paz do 
mundo, as paixões humanas atearão 
amanhã novo e maior incêndio, 

A Congregação do Divino Salvador 
(Padres Salvatorianos), que nesta 
capital dirige a Paroquia de N. S. 
Aparecida de lndianopolis, estâ enlu
tada pelo fi,Jecimento · em Roma de 
seu Supe,;ior Geral, Rvmo. Padre Pnn
eracio Pfeiffcr, ocorrido dia 12 do 
corrente, em ronscquencia de um 
atropelamento. 

Nascido aos 18 de outubro de 1872 
em Brunnen (Baviera-Alemanha), 
ingressou na Co11gregação aos 21 de 

;r;~;:.t1~:1~J~:.~·~:s Teve profunda ·reper11ussa-o o fa-ªe"'~ 
O Padre Paucrac10 Pfe1ffer unha • IJ ' . i IJ 1 

~~}::~~:~:{~~:~=:~::ie_;:~?~:=A~i~,m-e·n.to do Sr· u::spo de R-ibe· ·,\ra·.o· Preto 
março de .1889, professando aos 4 de uma biografia de Pe. Jordan, fun ·l.!.· l1! ' , 

dor dos Salvat?rianos. · e I t. 

JUBILEU SACERDOTAL 
outubro de 189 Doutorou-se em Fi
losofia e Teologia pela Universidade 
Gregoriana. · rdenado Sacerdote aos Continuam as manifestações de morte. Não deixo disposição alguma 
30 'de maio de 1896, viveu sempre ao o "0 t " d que pezar,por motivo do falecimento de sobre os sufragios por minha alma. 

No dia 16 PP,, transcorri,u o jubi- lado do Fundador, na Casá-Mãe da sserva ore pe e '1 Sua Excia. Revma. o Snr. Dom AI- porque estou certo que serão feitas 
leu sacer<.otal do Rvmo. Sr. Pe. João Congre ação, em Roma. · berto José Gonçalves, Bispo de Ri- por determinação do Governo Dia-
Batista de Carvalho, pâroco de Nos- Eleito e reeleito pelo Capitulo Ge- se d1·st·1nga entre v·1nganj!a , b~irão Preto. Especialmente e~n sua cesa_no, de acot·do com o Direito Ca-
sa Senhora do Brasil do Jardim ral tla Congregação 1,ar.a O cargo de ! Diocese, o passamento do Ilustre nonico e tambem porque o Clero e 

1 
América. Procurador Geral, foi em 1915, ainda 

1
. st·ca I prelado provocou funda consterna- os fieis não deixm·ão de orar muito 

S. Rvma. nasceu a 1 de janeiro de vivo O Fundador, eleito pelo 3_0 <.:a- e U I çâ~, ; por aquele que durante. tantos anos, 
! 1898, na cidade de Avaré, neste Es· " OS FUNERAIS DE D. ALBERTO I traj)alhoµ em seu favor· e por vezes; 

t d T · f · d . 'd. · · pitulo Geral para O cargo de Supe- • C1àade do Vaticano - N. C ..... ' JOSE' "O.NÇALVES con1 ·,r1·and~· s·ac1·'ifi'c1·os que so' ·oeu's a o. rans errn_ o :esi ~nc1a par_a rior Geral, em virtude da. decisão do ~ ~ • 
ouso egre, _a.1_ "._e10,, arn __ , a m~111_-,, .. pn, Jo•·.d.ºn. ,. ru.~.dado .. r., por motivo de . . 

h - d 'ud D ~, ~ • ~ ' entre a justlç·a · e a vingança, D. Alberto José Gonçalves foram reá.- saram 1,or minhas màos, e que me 
p AI d · d Ao recordar que se deve distinguir I Os funerais de S. Excia., Revma. conhece. Todas as quantias que pas-

no, em compa_ n ia, __ · .. º .. sa_ .. _,o_,so_ ... · " .. ,t, ·s· ua ·p.1·oca1,1·a-,s.a)Jdº. Recusou-se po-d d d c · p d ~ ~ L'Oss.,rvntore Ítõnian,, comentá· a lizados. dia 8, pela manhã. pertenciam, como direitos que me i :Y, para ª 1 ª e ~ ~m rn~s,. on ~ 1 rém, com o devido consentimento ,id oxecução de c1irigentes facistas no Precisamente ás 8,30 horas, o cor- eram devidos, na qualidade de Sa-

l mgressou no Ser .. mnario 'Di~cesan_o' .Sant,a $~. a ;,<lotar o titulo d·e Suoe- norte da Italia, dize.ndo que "as ])O de s. Excia. Re\'lna. D. Alberto cerdote, como Vigario e como Re-
S~nta Maria. ApoS' curso ·brilh~nt~, 1 ri~r Geral eng· uanto· vivesse o Fun- ' G l . foi ordenado sacerdote em Caminna,, 1 y . , • • • noticias são acompanhadas de por. .Tose onÇ8. ves saiu do Palacio Epis- presentante do Esta:do e da Nação, 
aos 16 de •Maio de 1920, Em 19g2, dador, adot.:ndo º., t..1tulo de Vigano menores que revelam até que pon- copa], dirigindo-se o feretro á Ca- e de Bispo, procurei sempre econo-

Conforme noticiamos, inaugura-se dia 23 o Congresso Euca
ristico Dioce$ano de Nova Friburgo. 10 cliché acima repre
senta um dos cartazes de propaganda impressos pela co
missão executiva daquela importante manife:itação de Fé, 

Dll<'lJSÃO 

Loucas 11ron1et1ucns 

O UberuUs1110 lhe preparou o 
cuminho 

Para explicar como o comunls-
. t.;omo, porem, pode acontecer que mo alcançou fazer.se aceitar se?11 

tal sistema, cientificamente, ha previa exame por tantas multl
niuito tempo, refutado, e na pra- dões de operarios,. conve1n não es
tica,. desmentido, chegue a difun- queçamos que para isso estavam 
dir-se tão rapidamente por toda os operarlos preparados, pelo 
a parte? A explicação é que mui abandono moral e religioso em que 
poucos ponseguiram ·penetrar a os havia deixado a economia libe· 
verdadeira natureza do comunls- ral. 
mo; a maioria dos homens, ao con- Com os turnos de trabalho, mes
trarto, cede a, tentação hàbilmen• mo dominicais, não se lhes dava 
te preparada sob a forma de aluei· tempo de sattsfazer, em dias fes· 
nantes promessas. Com o pretex- tlvos, os mais graves deveres rell
to de que-rer exclusiva.mente me- glosos. .Não se pensava. em cons
lh<>rar a. sorte das classes traba• truir igrejas junto ás oficinas nem 
lhadoras, extinguir reais abusos era facilitado o ministerlo sacer
causados pela economia. liberal e dotal: continuava--se, ao contrario, 
<>bter mais equitativa distribuição a promover positivamente o laicls
dos bens terrenos (fins, sem duvi- mo.· · Recebe-se, portanto, agora, a 
da, perfeitamente legítimos), e, herança. de erros, por nossos Pre
aproveltando a crise econom!ca decessores e por Nõs mesmo tantas 
1:nundial, o comunismo consegue vezes denunciados, e nãd é de ad
fazer penetrar a sua influencia até mirar que, num mundo tão larga
em classes sociais que, por princl. manto descristianizado, se espalhe 
pio, rejeitam qualquer forma de o erro. comunista, 
materialismo · e él.e terrorismo. E, 
como todo o erro contem parte de 
:verdade, esse aspecto de verdade a 
crue acenamos, posto ard!lósamente 
em relevo, conforme as clrcunstan• 

,cias, pàra. encobrir, quando con.
v!er, a dureza repugna11te e lnhu• 
mana dos prlnc!plos e matados do 
comunismo, seduz tamb<>lll ·esplrl• 
tos não vulgares, até se tornarem, 
por sua. . vez, apostolas do mesmo 
junto As jovens tnteligenclas, pou• 
co capazes àlnda de descobrir os 
erros fundamentais do sistema. 
Alem disso, os pregoeiros do co• 
Jnunismo sabem aproveitar tam
bem os antag·onlsmes de raca, as 
divisões ou oposições dos diversos 
sistemas pol!ticos, a desorientação 
no campo· la clencla. sem Deus, fia• 
i·a. penetrar · nas Universidades e, 
com argumentos 1;u;eu~o~eientifi. 
eoS; fortaleeer O§ P.!'.l~P.19.t . d!l 
»r-º121:l!!J. 4.2lú1:i~ 

Pro11agn11da aatucloan e 
"Vasti1ulinu1. 

Alem disso, tão rapida difusão 
das idéias comunistas, já. espalha
das em todos os países, grandes e 
pequenos, cultos e menos desen
volvidos, a.o ponto de nenhum 
ca .. to da terra ter ficado delas 
imune, expllca-se por uma propa
ganda verdadeiramente diabolica, 
c<>mo talyiz o mundo nunca viu; 
pro!,laganda dirigida por um unlco 
centro, mas que multo habilmente 
se adapta. á.s eondlções dos diver
sos po,vos; propaganda de grandes 
recursos financeiros, de gigantes
cas organizacões, de congressos In
ternacionais, de !numeras forças 
bem a.dextra.das; propaganda que 
se faz. p'o,:, meio de folha,s avulsas 
e f.l'Vlstas, nos cinemas, nos tea-
. !&ft .fll9 g,<llQ, . ~!i JJ:ªl:Ql!Hi I e,t_i 

f . d d. t d . Gera\ da Congt·sge.çao. Somente com to. desgraçadamente, as mentes tedral, através da·s ruas Tibiriçá, mizar, empregando as que . eram 
01 nomea O coa JU or a Pª:º'lª'~ a'inoi·te do' Pa;fre jordan, ocorrida dos home11 s podem ser prezas da.· Americo Brasiliense e Praça da Ban- necessarias, á minha modesta sub-· 

de Des_calvado, ~ pouco depois foi aos 8 de setembro de 1918 é que ado- saturac. ão do odio". · 1· deira. .. sistencia ·e as diminutas lembrancas 
prornov1do a paroco do mesmo -local ... , · ,· · .· , , . _.. , · ' ' A ·· d d 1· • 1 
Vindo em 1927 para São Paulo aqui tou o titulo cories,,ondente ao carg~ As ofensas cometidas nos (J!timos s socre a es 1·e 1g10sas, os corpos e auxí ios a alguns parentes, e as 

• ' . que ocupava desempenhando-o ate anos e as dores padecidas p~dem t discentes dos muitos educandarios d;, restantes eu as empreguei em obras 
e_xerceu as funçoes de secretat1o par- sua morte, ; 0 r espaço de 30 anos justiça continua. 0 diã.rio vatica. 1 cidade de Ribeirão Preto se estacio- de caridade, e de religião, por mim 
trcular do grande D. Duarte Leopol- ccnsecutivo3. no. P~rém. a "a justiça, mesmo i nar,a,:n ao :ongo desse itinerario. funrla,Ias. C~nfirmo tu?o quando _dis
do e Silva, sendo nomeado depois, Dentre as inumerns atividades <le· quando é severa e inexoravel não I Foi realizada, ás. 8,30 horas, _na se e escrevi a. resp_eito da _mmha 
sucessivamente, vigario de Posse da. ,envolvida, na Cidade Eterna pelo pode ultrapassar seus limites, atê Catedral, solene missa De R_eqmen pesso~, e da situaçao_ da Diocese, 
Ressaca e de Ma tão, depois do que ilustre sacerdote, sobressaiu a sua abari,ar atos impetuosos de vio- com co_rpo presente, sendo ofician_te isto e, ~udo' quanto exrste no; Pala-
fc: nomeado, pelo Exmo. Rvmo, Sr. atuacão a pedido do Santo Padre e 1 . · d . ã · 1 ., S. Excia. Revma. D. Manoel ela Sil- cio Eprscopal, pertence a Diocese, 
D. José Maria Lara, então Bispo ie da Comissão de Cardeais, em virtude encia, ou e paix O maca ira ·rd veira D'Elboux, Bispo Auxiliar da pois pode dizer-se que foi adquirido 
Santos, dhra da Catedral daquela L'Oi"'flllcr,·ntere Roniano reco a. Diocese. com seus rccul'sos, á ex:cepção rle 
Diocese. ================= 'que fatos semelhantes mereceram Depois da. missa foram, dadas, pe- alguns objetos de • que fiz doação 

De Santos, S. Revma, se transferiu I ª cond ena~ão no passado e que los Bispos presentes, as cinco ab- conforme ·declarei ao lllons. Laurea 
para São Paulo onde foi incumbido GAPELiO 00 ffO'-'PITAL sempre se ha de g·uardªr uma ela- solvir,ões· liturgicas, de acordo com o no, e dos quais faço menção em se-
pelo pranteado Arcebispo D. José, fl ~ ra. di st inção entre. ª JuSt i~a e a direito eclesiastieo. parado. Peço a todos aqueles eom 
Vigario de Nossa Senhora do '1ra- vingança; praticamente. todos os Terminada a cerimonia, o corpo os quais tratei que me perdoem 
si!. DE CLINICAS italianos concordam com i8t0 e de. de S. Excia. Revma. D. Alberto José . <JUalquer escandalo que porventui·a 

S. Rvma. tem tido uma destacada sejam olvidar quanto ante8 se. Gonçalves foi enterrado na propria lhes tenha dado, por palavras e por 
atuação na imprensa e no radio, O Exmo. Revmo. Sr. D. melhantes opisodios. Catedral, na nave central, abaixo atos' menos retos e tambem perdoo 

Bsquivando-se ás manifestações de, Carlos Carmelo ele Vasconcel- Concluindo, insiste na necess!"1a- da mesa da co~unhão segundo o de, as ofensas, in,iurias. e mesmo ca. 
de de exercer a caridade nesta ho- se_jo expresso elo· ilustre morto. !unias d~ que .fui alvo. Aqui deixo 

i~:~~~ ~~!s!~e e:~~a~~a tr;~ut1~:~e~: •f' los Motta, Arcebispo Metro- ra decisiva da historia da ÜaJia; INTEGRA DAS ULTIMAS RF.C:O- consignado os meus agradecimentos 
da. !_)olitano, nomeou capelão do e recorda que. para a tarefa da re- MENDAÇõES DE D. ALBERTO a todos aqueles que me auxiliaram s 

con3tru~ão nacional é necessário, Logo após a morte de Dom Alher- desempenhar os de~eres do meu rar· 
=================· Hospital de Clinicas ele São antes de mais nada o auxlllo ,de to, o Mons. Laureano,' na presença go, rle modo especial, ao sr. Bispo 

DR. DURVAL 00 LI· 

VRAMENTO PRADO 

Clinica de molestia~ dos olhos 
Cirurgia ocula1 - Cons.: Av lp1-
ranga 313 · (8.o andar) te!.: 
4-4581 - Res.: Av Angelica 1408 

te!.: 5-9275 

nas Universidades penetrando 11ou
co a pouco em todas as classes so
ciais, a.inda as melhores, sem qua
si perceberem o veneno que sen1-
pre n1ais lhes corrompe mentes e 
coracões. 

Consplra1.:llo ílo silencio na 
fnttJrensa 

Terceiro fator poderoso da difu. 
são do comunismo é a verdadeira 
conspiração ào silencio em gran
de parte da imprensa mundial não
catolica. Dizemç,s conspiraç;ão, 
porque não se pode de outro mo
do explicar que essa imprensa, tão 
cubiçosa de pôr em relevo até. os 
menores acontecimentos de cada 
dia, se tenha por ta.nto tempo cala
do sobre Os horrores cometidos na 
Russia, no Mexico e tambem em 
grande parte da Espanha, e fale 
relativamente tão pouco de tão 
vasta organização mundial. qual é 
o comunismo de Moscou. Ç>eve-se, 
em parte, tal silencio a razões 
duma polltlca menos previdente, 
favorecida por varias forcas ocul
tas que, ha multo, procuram des
truir a ordem social cristã. 

VU.Nl!jj,,;\!,Ul!ll\UlAS DULOHOSAS 

Russin e Hexleo 
Temos neste momento. 41ante 

dos olhos, dolorosos efeitos dessa 
propaganda. OncÍe o comunismo 
logrou Implantar-se e dominar -
e a.qul Nos passam pela mente com 
slngula.11. afeto paterno os povos da. 

~_!.!.lã I li9: ill~~ c::t j! AA_ AA!~~ 

Paulo o Rcvmo. Sr. Cônego · Deus, que s6 é concedido aos que du pessoas que ali se encontravam Auxiliar e ao meu Vig:ario Cieral 
Roque Viggiano, Vice-Chan- ohservam e vivem seus Mandamen. leu as ultimas recomendações de Dom Mons. dr. João Laureano. para os 

tos de honra, misericordia e cari. Alberto, que e,tão aqui transcritas: quais peço a reeomp~nsa <JUe hão 
celer cio Arcebispado. dade. "Ribeirão Preto, 15 de junho de de receber de Nosso Senhor. · 

A posse de S. Revma. cons- 1944. - Declarações - Alberto Gonçalves. Risnn diocesa-
Os téstamontos que fi• em Curitiba no de Ribeirão Preto" 

tituiu acto de relevo, a que e nesta cidade do Ribehão Preto, fo. LTTTO OFICIAL POR TRF.S DIAS 
comp. areceu elevado numero!' O "1.F< ,1( )NAKIO" SIG 't'am por mim, inutilizados, ficando Por motivo do falecimento do Sr 
de amigos do distincto Sacer- NIFJCA BOA LEI lURA apenas em vigor estas declamções Rispo Dioc~sano o Prefeito Muníci· 

E L·ORMAÇÃO que espero sejam executadas pela pai de Ribetrão Preto assinou o se. 
dote. · · r Autoridade Diocesana após a minha guinte dec1·eto: 

resta o terrorismo, comu precisa· 
mente vemos agora na Russia. on .. 
de antigos cotnp'anhei1·0s de cons
piração e de lutas ·se dilaceram 
mutuamente; terrorismo que. alem 
do mais. não consegue onor um di· 
que não s6 ã. corrupção dos costu· 
mes, mas nem sequer á destruição 
da. estrutura ·~social. 
Uni pcnsa1ne11to puterno 11011 povo~ 

oprfmfdoa da Ru~ndn (CONTINUAÇÃO) 
Com tsso, porem, náo queremos 

çou, por todos os meios por des- são, pode-se dizer, dia.ria.mente lldos para a. ma.is atroz barbaria.. de modo algum eondenar, em mas· 
truir (e o proclama abertamente), trucidados, em massa, pelo fato de Gyerra éontrn tudo que é dl"lno sa, os povos da U!Jião Sovietica, 
desde os seus aÍicerces, a civiliza- serem bons cristãos, ou pelo me· E' o que infelizmente estamos por quem nutrimos a. mais viva 
ção e a religião cristã.s, extinguin• nos, contrarios a.o ateismo con1u- vendo: pela primeira. vez na his. afeição paternal. Sabe.mos como 
do no coração dos homens, mor- nista. Tão espantosa. destruição toria assistin1os a uma luta fria- va!'ios entre. eles gemem debaixo 
mente da n'10cidade, todo sentimen• executa-se· com tal odlo, barbari• mente voluntaria e cuidadosamen· do jugo cruel Que lhes impuseram. 
to religioso. Bispos e padres [o- dade e crueldade, que se não acre- te preparada, pelo homem, contra ã força, homens em mai<ima J)a.r· 
ram banidos, condenados a traba- ditaria possivel em nosso seculo. tudo o que é divil1o" (II, 'l'e!iu•al. te estranhos aos verda.deiros 1nte 
Ih.os forçudos, fuzilados e assassi- Não pode haver homem privado, II, 4). O comunisn10 é, por sua resses do país, e reconheoemos ~ue 
nados de maneira deshun1ana; sim ... que pense sa-biamente, ne.m homem llaturez.a. anti-religioso, e consi- muitos outros foram fludidos oor 
p!es leigÔs, por terem defendido a de Estado, conclente de sua res- dera a religião como o "opio do ênganosas es,,eranças. Acusados o 
rellgiã.o, foram tidos como suspei- ponsabilidade, que se não horror!- povo". porque os prindpios reli- sisten,.a e s'-ls fautores, que iul
tos, maltratados. perseguidos, te- ze a.o pensar se possa repetir, ama- giosos, que falam da vlda de alem- garam tosse a Russia terreno mats: 
vados para as prisões, e arrastados nhã, em outras nações civilizadas, tumulo. dissuadem o proletario de adaptado para pôr ém pratica ,um 
aos tribunais. o que hoje acontece na Espanha, ter por fim a consecucão do parai- sistema ha decenlos jã elaborado 

Horrores do comunisu10 na Consequenclnt1 nniurafs do so sovie~co. q-qe pertence a. esta e que, de lá continuam a prop~ga· 
Esvauha afsten1a terra.. lo oor todo o mundo. 

Mesmo onde, como em nossa ca- Nes se pode dizer que ta.Is atro. O terrorl•ruo · UJ - A LUMINOSA E CON'l'rtA-
rissima Espanha·, o flagelo comu· cidades sejam fenomeno transito• Não se pisa, porem, lmpunemen- RIA DOUTRINA DA IGR)J),IA 
nista ainda não teve tempo de fa. rio, que soe acompanhar qualquer te, a lei natural e o Autor da Expostos ass!i:n os erros e meios 
zer sentir todos os efeitos de suas revolução de grandes proporções, mesma: o comunismo não pode violentos e enga,nosos do comunis 
teorias, todavia, ai se desencadeou excessos Isolados de Irritação, CO• nem poderá alcançar seu intento, mo bolchevista e ateu, jã. é tempo, 
infeli?.mente com mais violencla. muns a toda guerra. Não, são frú- mesmo no campo puramente eco- Venera veis Irmãos. de. lhe opor 
Não se abateu uma ou outra igre-' tos naturais do sistema, a que fal• nomico. Verdade ê que na Hussia com brevfoade. a ve·rdadeira noGãº 
ja, este ou aquele· claustro, mas, ta todo o freio interior. Um freio põde contribuir para sacuâir ho- da Ch•ita~ b11mam1, - a humàna 
quando se tornou passivei, foram é necessa1·lo ao homem, quer consi. roens e coisas de longa e secular Sociedade, tal qual Vós a conhe 
destruidas todas as igrejas, todos derado como individuo, quer na so- Inercia, e obter, por todos os meio8, cel&, e como no-la ensinam a ra
os claustros e qualquer· vestígio de ciedade. Mesmo os povos barbaros frequentemente llicltos,. qualquer zão e a revelação. por lntermeilio 
religião cristã, ainda que ligado tiveram esse freio, na lei natura.! e:dto material; mas, por testemu- <la Igreja, ntngf5trn gentlnm. 
aos mais lnsignes monumentos da por Deus lnscu1plda na alma de nhqs Insuspeitos, e recentlssimos, Realidnde aupremn, DEUS! 
a1·te e da ciencia, O furor comu- cada homem. Quando esta. lei. na• sabemos que, de fato, nem lã con- Acima de quafqu,er outra realÍ· 
nista não se limitou. a matar Bis• turai foi mais bem observada, VI• seguiu o que prometera, não obs dada, esta o sumo. "unicn e supre
pos e milhares de sacerdotes, de ram-se antigas nações se ergue- tante a. escravidão e. que subme mens. Esta suprer,na realidad,e -
religiosos ·e religiosas, prlnclpal· 1 rem a uma grandeza. tal, que aln-. teu milhões de homens. Tambem roso de todas as éolsas, Juiz sa
rnente aqueles e aquelas que, de da deslumbra, ma\s do que convl- no ~ampo economlco, a. mora.! é ne pientissimo e justíssimo dos ho· 
maneira particular, se dedicavam., ria, a certos estudiosos superti- cessaria, qualquer sentimento mo- mens. Esta uprema realidade -
com .maior desvelo aos operarios e·' ciais da historia humana. .Arran• ra.J. da resi,onsahllldade que, aliâs. DEUS - é a. mais absoluta conde: 
aos pobres: mas fez numero mui, ca.ndo-se, porem, do ,coração. dos não tem. lugar 11um sistema ex- nacão /las descaradas me1.1tiras <ln 
to maior de vitimas entre· leigos homens a. ldêla,' de Deus, néicéssa- clusivamente ma~el'iahsta, como é comunismo. E, em verdarle. não 
~ tQdê§ ~ ~~~I, ~~ ll9,!!)_l'_l_am_!.lll:~_W:ão W!,lPajx9,e11 ~- 2 ~~; ~ILU.~l?jll~)l,i-l!?• êÓ ~m ~êm ~ ~.\!W!!§, ~J,1§ ip~i§• 

DECRETO N.o 21 de 7 de Maio de 
1945 ,- DECRETA LUTO OFICIAL 
POR 8 DIAS: O Prefeito Munici
pal de Ribeirão Preto, usando das 
atribuições inerentes ao seu cargo, 

CONSIDERANDO que tendo fa. 
lec\do em data de ontem, nessa ci• 
dade, Sua Excelencia Reverendissi
ma D. Alberto José Gonçalves pri• 
incfro Bispo 'titulâr da •Diocese; 

CONSIDERANDO que Sua Ex• 
celencia Reverendissima era um dos 
mais eminentes membros do Clero 
brasileiro; 

CONSIDERANDO que Sua Ex• 
celencia exerceu durante 36 anos 
consecutivos a· direção · e'spiritual de 
sua Diocese dando · exemplo de vir
tude e de piedade cristã; 

CONSÍDERANDO finalmente; que 
es"e passamento veiu atingi!' profun
damente a sensibilidade dos catoli• 
cos riberopretanos, 

RESOLVE: 
Em homenagem á memoria decre

tar luto oficial por 3 ( três) dias, 
conservando durante esse prazo, em 
funeral, nos edifícios publicos a ban
deira brasileira e suspender o eY• 
pediente de todas as repartições mu
nicipais no proximó dia 8 do corren~ 
te, data de seus funerais. 

ALCIDES DE A. SAMPAIO -
Prefeito Municipal". 

HOM~JNAGEM DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO 

Na sessão de dia 15. p.p. do Con
selho dministrativo do Estado, 
aquele orgão estadual prestou signi
ficativa homenagem postuma a · D. 
Alberto. 

~'oi lida uma moção, assinada por 
todos os conselheiros presentes, so
licitando a inserção, na ata, de um 
voto de p1·ofundo pesar pelo faleci
mento do ilustre .P1·elado. 

Justificação a moção, falou o Dr. 
Carvalhal Filho 

O Sr Aguiar Whitaker, presiden
te, declarando a Moção aprovada, 
uma vez que se achava assinada por 
todos os conselheiros presentes, dis
se que tambem se associava a essa 
manifestação da Casa. 

te: mas por que l!:Je existe, nele 
acredita e lhe dirige seus rogos to
do aquele que não fecha volunta
ria.mente os olhos diante da ver• 
dade. · 

Que ~no o home1n e a familla 
,n~1,;:undo a rnzno e a fé 

Quanto ao homem, o que dele 
dizem a fé e a razão, N 6s jll, ex
pusemos os pontos fundamei,.tais, 
na l<:nclclica sobre a educação 
cristã , Carta Enoiclica Uh·lnl llliu• 
Magh,trl, 31-XlI•l92.9; A. A. S., vol, 
XX!J. 1930. pp. 49-86). Possue o 
homem uma alma espiritual e 
Imortal , é pessoa, dotada admira
velmente pelo Criador. de dons de 
corpn e de alma, ;;.. "er<iadelro 
1.1111 icrocosmo", conforme diziam 
o.s :tnttgos. - pequeno mundo, QUO 
ve l~ muito mais Que todo o imen
so mundo inanimado. Ele ten1, 
nesta e na outra virla. s6 Deus. 
nor ultimo nm: pela graça santifi; 
,.,ante, é .elevado á. dignidade de fi• 
1 ho dP Deus, e incorporado· ao rei
no de üeus, no mtsticn corpo de 
.JE:sus Cristo. Conseguintemente,. 
fintou-<· Deus com multas e varias 
nrerogativas: direito ã vida, á. ln• 
t.eg-ri<i:vle do corpo, aos: meios ne
cessarios de subsistencia; direito 
rt,, "stllrár ao seu ultimo fim pelo 
!;-iminho tra~ado por Deus: direito 

.,rJA' as.sn<"'ia.gâo. de propriedade. e 
,iso <l e.ssa oroprlerlade. 

Como o matrimonio e o direito 
ao uso natural do ma.trlmonlo são 
de origem divina, assim tambem a 
coiistltulção e prerogativas fU!I.• 
damen tais da famllla fo;am deter• 
minadas e fixadas pelo mesmo 
Criador; e não pel'o llU mano a.rbi
tr1n nem por fatores economlcos. 
Na Enciclica sobre o matrimonio 
cristão (Carta Enclcl. caatl con
nuhli, 31-XU-1931: A. A. S., V<>l. 
XXIJ, 1930, pp .. 539-692) o na. OU• 
tra Nossa.· Cacta a que Nos t'eferl• 
mos, sobre a.· educacã-o. ta.rgamen. 
te traJam-91 ~~ assuntos 
· . . , . '-\. (fii:911,illD .. 



-i- DEGION'ARTO São Pauiõ, iõ õc Jl,fa\o ãe 194~ -----------------~----------111-----...... ------------------

~'REPORTAGEM SOBRE OS RUSSOS'' 
pa,~~s p1·QmE1tedo.ru para o!ici.a.l~ • 
. Esses oficiais no foyer do "Con. 
cert Hall"', se não fossem de es
tatura. t>a!lla, l!leriam homens de fEDERA~4H :MARIANA FEMININA 

(Concluoão da 1.a pá.rlnn) 

na bem arranjada. Os armazens de 
mercadorias estão todos por conta 
do 11tru.st" alimenticio. os íilrma .. 
z~ns de roup~§l'. por -!Onta. do "trust" 
textil. :i.a;• indiferente para o go
verno. até em ten1po de paz, se 
o publico decide comprar suas 
:meias ou salsichas num entreposto 
governamental ou num outro se
mell)ante no fim da rua, 

Aqq.t, ConcorrenCi·a co1n o estado 
'ê proibi\la, consequentemente inef\. 
ciencia ê protegida. O povo acei
ta, porque não conhece nada de 
~~U~or. Á~ ve~es algum técnico 
ru:iso volta do estrangeiro com a 
noticia. de qu~ uma viva concorren· 
ela. entre ca.pitali stas originou uma 
nuineira · n;i.ais bar~ta e mais rápida 
ele fazer algum coisa. Então. s.e ele 
chega a ver os importantes comis
sárias e vencer a Inercia inata de 
uma burocracia, o novo sistema é 
Instalado por toda a União Soviéti
ca. Mas quase sempre o capitalis
mo é pioneiro, enquanto que o so
cialismo meramente copia. 

O arquiteto que clesephou os 
planos pa,ra aquele triste a1,arta. 
mento de operá.rios teve de ag..-a
dar não á gente que nele mora, ou 
ao proprietá.rio que esperou con
servá-lo alugado, mas ao funcio· 
ná.rlo do govêrno que a.provou seus 
desenhos. Os Inquilinos lã. vivem 
nlto porque gostam do apartamen
to, n1as porque pertence· á fâ.brica 
onde trabalham, ou por-que lhes 
falta o necessário prestigio ou re
laçõ_es polttlc.a.s para arranjar mais 
un~ metros quadrados de espaço 
num melhor predio; de aparta
mentos, 

Isso não quer dizer que o po.vo 
ru~so ou o Governo Soviético não 
desejam. beleza; vemos muitos es
forç_os desajeitados neste sentido. 
Quer dizer que eles têm um pobrP 
sistema para obtil-la. Desde que 
nã.o )lá concon rrência nas lojas e 
nos prédios de Moscou, paira so
bre tudo a mão sem graça e sen, 
im~ginação de qma burocracia CJUE~ 

produz a.penas a triste mediocri 
dade. 

Agora chegamos á Casa Spasso. 
que foi construida por um n1agna.
ta de açucar de hete-rraha ante~ 
da Ravolução de U, e que é um. 

S.000 COMUNISTAS AGUAltDA,1 boa apa,r~.µcla. São geralmente LEIA!! ... 
ECOS DE I.o DE MAIO 

MYKOYAN. AMIGO DE STAI,IN loiros d,e olhos azuis, e as suas 
Johnston volta do Kr~mlin mui- feiçõ,es lmpasslvel1,1 e cabeças re. 

to impressionado por Mikoyan. "ln. don.t$a,,, ç:qrti;tdas ~ ~scovinha. lern. 
telígentrssimo. .Ele seria proemi- oram .• nos const.i,ntemente os ofi- N E I d d F, Pro~~eguindo naw notas sobre movimento de adoração perpétu.tj 
nente em qualquer pais. ~a Ani.é.. ciai_s p~·u~s~al)o~ de oq.trora. << ·· 't• a.s c~o~e111orações do ('Dia da. Filha .a outras. e. 
rica êle seria um importante ho• APERI,l'rlVOS E CHAMPAll"HA . . .o·. vos .. s.p .. e .. n .·. o .. · ~··e· .s·.· ' · _e,.. ..· ·a· 1 m· . a .. ·.).} d~ Maria"'. realiza/la;< a '1,o de· A nomeação · .. da presid,:,nt,e ,tem mem de negócios ou industrial... Nossos hos1>edeiros nos fazem maio .último. daÍ1tOB a. ·..5.e:guir at-; sido teita pessQahnente pelo Ar~e.,. 
VEXDO t•ELA PRIMEIRA VEZ, sair da. m~ssa e nos levam a u1na g;uns tópicos d,tt .. Bre~e not1cta ,bisp..o. e a crla_ção , .e. novos -car. 
DE REJLA:\'CE, A ARISTOCRACIA sala perto de nosso eamarote, on- histõrica.· da ·l>'ederação ,Mari.;wa., -gos, com füJa autorização. 

SOVIETICA. de o diretor do teatro oferece em __ , __ ,__.__,_., _____ , ___ • ...,_,_
0
_,_, _ _._,_~ Feminina da Arquidiocese 4J,e ·.São! Um .estatuto ·Comum a toda,i "'8 

De noite, no•sos hospedes rus- nos.•a honr/.. uma '18/1,Uena cela de Paulo'' ;i.pres~nt.ada pela s:eçr,etá-; ·,P;as Uniões, .e o ,estatuto da .Fe,. 
sos levam-nos. a, um concerto no entre-at.os. Está posta. a mesa pa. ria. "li- assembléia das ·U ·hC.r.a.s. ! d<iração, são .cuidados 'inlciai_E, 
Tsc.hai.k. owsk.Y ,ffall co.m Kl.rllov ra un1a, quinze pessQas com uma A J) • co- S.' R I - M · 1 g , HlSTóRICO . A vida ·materili<I é mais ou ,~. 
con10 companheiro. Toca. \lffi ax .. toalha lhn.pl_nha, Dlante de cq,(la ' .- a.r-, .-·· e. , • -. eve. _8P:.oes •. . ' ) -a . ,res "P'az 14 ano~ qu.e o aa.u~_soj nos -8,S·S;eg'Urad-a PUJ" uma ,contri:bµt. 
celente violinista, seguido por um guardanapo há um alto copo de Y ant!stíte Dom Duarte L!,opoldo '.e; çã.o ,mensml eSJ}Onta.nea. ·mas ·fl~ 
meio-soprano. Em meio da repre- 'v-inho orRnco. um :rn~nor pa,ra vi- Sitv~ entendeu d.e ·bom :fu.tu.r-o re~1 da..s -P.iaa Uniões. (.Pare. ,com:emo.-
sentação eu olho pa~a O ~'4,dit<>:rio. nho tinto. uma t:a,ç:a de oha,mpa# p V J • "• M f JJir p,ara un1~ ação conjunta. ,a ·mah.t! ,r.ações ea~ci~is, com-o a.s de: ·1.-i) 
• observo suas mâs roupas. roc10 nha e·streita. bem ººmº um acha. por . e. . a enttm Armas, "' . • . . homogen.ea •. de maior alcance ", de maro. -são solinitados <>rédit~ 
numero no palco é anuncl.ado por tado copo de vodk11. No meio M de maiores b<lneUcios, as ·Pias ~~pecials.) ,Pequena perc.,r,ta.ge,n 
uma morena atrativa com um ves- uma quantidade espa,ntosa do * * * llniões de Filnas úe l\far,la que até; de re.v,end<>dor .. posteriormente, no.s 
tido eimples de brilhante s~tim aperitivos russo.s: cerca de 20 pra- eÍ'l.t~o. embora .J"eal.iz~ndo .tra_ba- · a.rt.J.-gos "d.-e uso (l.ss-oci-a,ti-v.o. CO:lll 
branco. contrastando com esse au- tos: salmã.o defumRdo, delioioso lho fecu!l4lo I' precioso •. viviam au. longo ,repouso no '1\vro (lo .prazo. 
ditõrio maÍ vestido, el.;, 11 u~a fa. esturjl\o do Volga, excelente Pl'e- Um volume de nerto de 500 páginas nrofusamente ilustrado. tanomas, jsoladas um;,,; das ou- a,jude,m na.s despesas. hab.íttutl-
da. Os executantes masculinos ~s- ·sunto, frani;-os assados frios. sa. l' l' tras. limit.u!as .pelas dlvis.as pa,.. m.ente, superiores ã .r,aceita ·nor. 
tão em traje de rigor; os. vestidos !amo e int'imeras espécies de salci- o liVJ:'0 mais re.cente e mais completo sôbre OS maravilhosos roquiai~ ou con.finadas no ~trel- ma.!. M,a,a a Fnderação sempre 
das mulheres são elegantes e rle chas recorta.das. t'o amhito de ação dos co.lég,ios. ponde saldar honrosamente eeus 
bom material.' limpos e bam pas- Velhos gacçons melo corcundas, e empolgantes sucessos de Fátima. Ruolveu f"derâ~las. Sem ,Jbes ti- oompromfasoe sem dificuldades pi,.. 
sados. Este auditorio socialif;ita de terno!IJ ma.l ajuetad,os, $ervem rar a. preciosa a-u.tonc-m.i{l, reuni.u- ra a.s .sr?,,$. ,pr-esiden-t:es. Conhece 

esfarrapado contempla o palco CO· <oav.iar gelado. E;u tomo tanto A' v· enda n .. ac... b .. oa .. s L.1·vrar·1as p e e 15 00 ª" para uma flnali,d;,.,di, mais jl.m- o que seja uma exlstencia mira-
mo, um pais das maravilhas lnatin- quanto na Amêrica Iria cu.sta.r a.1- 'ili' ......,. reÇO r .p . , . pia., em torno do m.esm.o idea·I. culo/,a, como -veremos em tempo. 
givel. do qual obtem uma rãplda guns dõ]ares. com o c11viar vêm Na simplicidade .da l.a .ri.,un\ão. lsto l11e :!.em permitido viver como 
Impressão de uma hora. pequenos pastel.~ '! grini;le peda. ordin:tria, realizaria ·,. lS de outu. conyem a ·ttma !l,SSOclaçâo de mo. 

O pianista acaba de inclinar.se ç,o d.e. n:i,a,,ntel_ga, n!!.o.gal~ada. bro de 1931. foram lançadu as ças: com deceno)a e modestla, ãs 
e retirar-se do paloo, quando o Est.e. prato inicial dl' caviar. ,._,,_._,,_,.... ________ ,,_...,..,....,..,,._,..,._ ... .,....,.,..._ ... .....,_..,...,. .................. _ ............. .., ........................ ..,.~• hases da nov.._ Fed~ra_ça<', .e .d,i.da quai.s não deixa de ligar algum 
pra.no de Call<la está" sendo remo. n;,,a,nteiga, d,008. e pa,gteis precede O posse t prim~ir~ · f; djmlnuta, dír~c cÓnfor,to f' 1ne_g!l,V'81 ,\om i;:-ostp. • •., 

vido para .o outro ato. De que eaturjão defu.mado e as salsiot>as. .. _ o "l l l p,... , o r o "t OI à ' J~ 'ti J~ ,~, o ti,,i,i., ,para uso .e sa,tiBf"{;ão ,da. vldii. as. 
modo? Bem, a morena elegante e com ~Je é Sl'l'Vl,;lO vinh.o bran<>o. r ' , ' · p ' ~ ' ~ ' ~ ' • 1 Jn.4 1 1' \ .·~ N'il l-a ata ~n,:,ontram,o;; !)em c,l;a.. _sociatÍv,i, (material <ie trabalho) e 
com o vestido de setlm branco o l;U)lSPEJ'l:0,SO!ói O ~IM DA OEIA , "iirl!, .· · ._..., ~, . . ~ .. . . .. . . . ~ lf8 . . r .. . · .. ·. .: ra a, finà.Jidade (jo n.ovel o.rg/3,nl~- das Filha.s de .Marja, p.ela sua ins .• 
está. empurra.nd'b - f~ito êsse Que D~ .3 ÇAPITALISTAS · · · · - · · m<> <1-rqu.idioce'sano:· · "A Fe<lÚaçãÓ ,talação. 
se torna possível porque o piano Quando voltámos ao. <'amarote, -~--,---- será o centro. o ~lo que d8:V!> .!10 Men.salment.e fornecem as sras, 
está sôbre rodinhas, Involunta- I-::lrilov acenou com a cabe~a pa. p V J gar a's di Vf}rsas assoe/ações ma- pr~id.entes dados sobre o movi. 
riamente estou-mt Inclinando pa. ra (! palco. As luzes da casa se 'e. a entlm A. de Maria, e. M, F. ,:iana,s. Pô-las em contato par:,, m.ento pi.edoso do .seu sodaliclo. & 
ra frente, segurando O OOrrin1ãO apag;:1,rc3:m e QS do pal<'O se acen. que O ~~tirn~lo, ·e ~l)tl:'Sr,;l~B~O de a.nuahnente •. sobre tof,}as as aevi .. 
do nosso camarote, para ajudá-la. ,l&r&m. Com Isso. ficou evidente, I - A ORAÇAO DAS CRIAN· ---- _ .. Santidade Pio XU aos neos,esposos, 'nma.s contagi~m :ts outraç, Co.or- dad.es. Mensalm.ente são tir.!'-da• 
Obse,·vo Joyce e Erie fazerem o l por acaso. que ésa• auditMio sub- ÇAS ... COJ.IITÁS VIVAS. DUM RO, em· 16 ele outubro de 1940): ,ie";ar e ·,n~rntlvar-lhe~ <?~ Pl!l,n<>s, ;i.s porcentai,en~ e levantadas ª" 
mesmo. Mas tsso, parece, é uma nutrido de cerca de 5.000 pesMa,s, SARIO l\fl'l;!TiqQ: "·Nada mais poclE<· A palavra do Pa,pa e a · IX - NAO HA ROSAS SEM ES• !acÍJitando-lhes Ó trab;l:1110, com- curvas d~ frequencla das Filhas de. 
rea,::ão puramente anglo-s.axônica, teve de esper-ar uns dez 'minuto•, 1 roso do que a ora9ão das crianc;as, dev·oção marial _ Mais I PINHOS: ".Diletos fil.~.os e filp.a.s: b.;,ter ·as dificul!l,ª.des. · i,uma açlto l\farii,. lltivas ao.s atos de piedad~ 

:::;.,_ o ~~~;t~:~~e.n~':po~!q~:r te~~ IJ ::;~•;;:º P:~a::ta;: e:::~::~º e"':: 
1 
j~:~~ n~~ ~!:~à ~::r~te, e:va~ão! uma , preciosa coletanea J\ ~1i~t!i'~:r~e s~~!~ºfu{!~b~~o q~=r~! ::~~1:

8
ta,;~arl~n::pÍ~:~e;·:ia.'"~v2~ ::;~ais: missa, co,nunhão e reij. 

mos visto muitas moças elegant•s último gole de champanhe. Porém , candid.as e inocentes. As clezenas do de pensamentos lumino• sempre unicamente alegi·las, traráG be a Federaçiío descobri-Íos e ~•r- Dados sobre movimentos extra~ 
manejar ou levantar pianos. ma. l nenhum r\lMO pensou que fosse I Eosarm que. recitam todos . os. dias sos e oportunissimos, consigo, tambem, providenciais so- vir-se.. deles r..omo exemplos ,fo. ou- ordin~rios sã.o fornecidos "m Re. 
las e cestas. nós nos tornamos qua- uma coisa extraordln.ârla,. Afinal j do mês consagrado a Nossa Senno· la d • frimentos e dores. Porque é· lei de tros que 8 ~ irã.n jorm;,nd.o. As_~lm, guida a. sua. realizaj;ão. Sobre a11 
se tão displicent~s como os rus- nã.o ~ramos h/\spedPs de. r onra ·a.;' ra transformam essas almas peque- enga na os com OS prl• toda a vida humana, como é proprio fort•s • cnesas. a!> assoclaç_l>es realizao.5e.s nroprias de cada n~. 

. · .· . • ·· ' . · · ninas em grandes apostolos, que in· mores da arte e a• flores da to.do ramo de rosas, ter suas floa " ~ ,. sos. l\.-[as agora no <i.scuro OI).- Uniã Sovu1tu•,'l-~ Este po, n pQ a v~i-i.cer,: 0 !!i:nh O ~$ta1.1lf~t°t~ d~.· Ma~.· eleo. um que·stionã.rio relatõrio pro .. 0 
• · • · • ' · · " • tercedem pr,lo mu,nçl,o culpaqo e res, de mistura com os espinhos.'' • 

treoll1a,mo-nos e sorr\mos. de ser ~octahsta., m.as tai.nhém é afastam os maior<>s caatlgos. da po~~, saidos da bo~. (Da. A\oçuçã.o "Dl QR;\N OUOJ;iE" ria a batalha dé uma vida .crio- 1i'orciona informes gerais, que ~11 .. 
As Juz.es se acen.dcm e nós saJ. russo. Como. ti,.!. herd11;1;a,m uma · · , de ouro de Sua Santida• bem do STABAT :M:AT~R do Calv;,.- tã". a,mpliada 1'.m comunicações du. 

mos ,~ara o gra11de foyer, onde o tra,di_ção mais forte do lmr>e;rado;r E ao mesmo tei;npo - são eFsa.s d p• XII f I de Sua Santid;ide Pio XII, de 16 de Justamente um an<>. mais t<1,rde rante o é:/(pediente da séde. A 
auditório se Mil\ deliciando no ~~ong<ll.ico Gen.&'IS K:han do que cl,e abencoadas crianças - contas vi- e 10 , que o ere- outubro de 1940). l'Pr intermêdi.o, da Kun<Oiatura,, ch~s frequetÍda das sra:s. presidentes ou 

di\ 1 , da Karl ~I.arx;. vas dum Rosario mlstico, enfeixado cemos aós amavei.s lei• iiuas representantes ãs agsembléia!J 
~l~::mé~:de"º~:~:~\ e:r:~~~eatos. pela cruz, de onde pende Cristo e X - FIRMES AO PE' DA CRUZ: gou a ordem 6a sa11ta ~é, par!', cple gerais; ê apuri,.da P.<,las aesin11tu. 

dentre uma. por~ão de tais paláci·os O:\'DE EST.lO os VELHO$ r de onde corre por eias O sangue e tc;,re:i, ao ensejo das ao· "A Virgem do ~sario,. Virgem tam, se orgaqiza.s_sem a~ (eti~raçõeei. ra.s. e recli.ma.da qu..,ndo se verlfls 
que outrora pertenceram a "prln- Eu vejo. o púh1ico de perto. Suas Olhando em meu redor, eu me a agua b.rotada~ do Coração do D.i- len,ida~es do mês rio, vos ens.lnará, atrnvés do seu Como um discipt1lo a1t1<tdo, o J.:r. cam muÍt,,s ausl"ncias consecijtivas, 
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1 pergunto, onde ficaram os velhos. viuo Crucificado, "Fonte de vida e de· Man"a Rosario, como haveis de permanecer cebispo de São Paulo con:!Preen, Esses da.dos permitem uma esti. 

" Todas· es>as faces são jovens: de san.tidade". (Da alocução "DI fiques ao pé qa Cn1z, por· mais deu· 4eu, senmu, pressentl;J, a.~ )nteri, 
ram-n,os a gov<'\rno" estrangeiros mas sempre de mat!>rl.al que só- também os que estiveram na rua. GRAN CUORE" de Sua santldacle ________________ 

1 
sa e escura que se v'os possa aflgua çõe.8 do Crefe da Cristandade, e se ma.tiva conStante sobre O prosrea. 

como embaixadas. Por dentro to- m<>nta di\ nas vist-as. Sim, eu sei esta tarde. eram sõ r,oços. o que Pio xn aos neo-esposos em 16 de · rar a sua sombra". (Do ill~curso ·ae antecipou, Foi imcontrâ,lae. so espirituil e O des.,nvolv_im_entQ 
dos eles sã.o umas. florestas gigan- que Hes estã.o em guerr"- Os ln. acontecêu aos russos que hoje de- dezembro de 19.40). no,•fume de Cristo, e co.m a )Jrece. Pio XII, "OI G'.RAN CUORE" aos 1 · Ém ligeiro· bos. q~éJ<!, .. ._:,;ja,mos material de cada unid~de, e de to. 

,. d 1 · "'"' n o s 16 d t b d · d. as no .cômputo ger;;iJ. Por el,l,s se tescas de. colunas e balaustres de gleses tamb.,m an. am. ma. ,·est•- varl"m ter !;O anos <>U mais? Adoe- II - A GRATIDÃO PEL. OS BE· assldua, particularmente com ·terço, e -esposo' e?? e ou U ro e coq,o tem procuraqo .r~:1Jiill,r ,u~s 
S - - d d d' 1 · , 1940) pode avjl.liar a forç. a que são ·o~ i;o, marmore. ao tao espaçosos como os.· mas PO e.se izer, pe o me- cenm. e m.o~i:ei:a\TI com.,~ tel'r.Ivel. NEF. IOIOS RE.CEBit'lO.S DE MA-,.· cotidiano, e co_m o_s sacrifícios que o · tln~lid~<:les. Vimo~ por que_m, por- · . · ... 

"sets" ;de cinema, e l!i so vive tão nos. que houve um tempo em qqe d T I XI o ROSARIO E' A VIDA d f f Íli.1,lfcios mari;,.pos, unldo;i 11!> ~es-fome urante a Revolução? Foram RIA: "A gratidão ·pel<- passado é pe•, ze.o. genero;;o msp1fa, procuremos as - . . . que, para que e quan o oi un. m.lt. iniciativa, beneficlandosse de 
comodamente como na Grande Es .. 
t;<i;1í.o Centra.! de Nova, York .. 

·No quintal d& cada palacete es
tá. um galinheiro, e se numa recep
ção de diplomatas vemos A verell 
Earriman falando sério com Sir 
Clar,k Kerr. Elmbalxador Britani-

· eo. podemos: ~star certos de que 
não ~stão discutindo a l,inha Cur-
:zoi, n-em o (uturo da Estonla., mas 
estão comparando dados sobre os 
ovos bota.dos, 
A PRDIEIRA ENTREYISTA A 
l~PRl'lNSA - A "LIBERDADfl" 

DA DIPRENSA. 

Num desses a~gustos. ''ha.lls". 
ecn1 a. sua ~mpllQão um pouc_Q: 
atenuad.a 11~10 mobillárlo recurva
do, cor à;} ouro, Erlc Johnston tez. 
a.. primeira da serie de oon fe. 
renciíiS para a. i;nprensa. Está con-
1 (:nte de ter vindo aqui e espera 
tH,l"manecer mais ou menos um 
11,êl!. Está aqui como particular. 
Ull'.l_ homem d.e n_egocios que d,i-scu .. 
tirá. ·sobre· O conlercio russo•ame.._ 
rica.no no período de à.pós-guerra. 
Stalin? Ele recebeu um convite 
ora,1 do Embaixador Soviético em 
Washi~gton para visitá-lo. Ela 
não. discutirã,o política; não é poli.

1 

tico mas sim industrial, 
Ele pensa que deven10s ter uma 

economia,. atnpllada no P.erlO<lo de 
após-gue_rra. ~ m_aior troca. do mer
c~cj~ria~ e serv itos entre os paí
ses, o que trará um padrão de vi
da. mais elevado. 

Pergunta.m-lhe, se na. América 
não bâ Qorrent~s Que São con trá.-
1·las a uma economia cres_cen te_. 

Ele re~ponde, que sempre_ há cor
i-entes que não vêm as oportunld>i· 

suas roupas usadas,. eran,1 ]?oas, en- liquidados am. ex-purgos ulterio. nhor- de confiança para O ,futuro.\ a\ma.s pecadoras a vida qa gr..ça e DO SALVADOR EM QUAD:ftOS: dada. · 
t · t 1 0 r , 'd t .. (Da M R "Q t Ro · · 1 d · mutti.as ex. perie .. n .. elas. , ln. te_r.e. ssadoa ~ua.n o es as a,qu nunca, . oram. re-o? Ou são tjj.o esp;a.rsos dh1.nte "Dens exige de 11ós que. lhe rendamos',·ª. v1 'l. e e.rua °' ,ensagem · a· san o sano vos en,m1ara a ll a,· Vojamo~ l'~Pidame11te a s~a 

E. "C t TI ll" j ., d1ofon1c• d P XII Por•ugal a l · d i t· - · · d num mesm. 0 prog. rama de pied. 11,de este o oncer o , a. , cu a,s da espa,ntosa eslat!stica 4,e nasci.- graça,; pelos benet:ic1os recebidos.", 1 ~ e 10 <I. . º . . que a g or1a o cr s ao nao se po e. vida. . . . 
d - · 1 · 1 31 de outubro de 1942) li t t I t · 1 e. de a,;. Ili>. a.prçvelt;rndo as mesma11 entr~. as va.o gera. mente para a. mentos, <1,ue parr.cem ser 1'6 pou. não porque precise dos nossos agra• 1 . . . rea zar nes e r s e peregrinar so- 0RGANJ2lJ\(;1.tQ 

tos funcionârios ou para os me- cos? Agora, 08 vrlta. á América. cl,eclmentos., mas "·para que estes o. V - FEL.IZ DO rovo CUJQ s~- bre_ a terra, Perscrutai a ser.te dcs sugestqel\', sob ·º m·anto de i\fa;i!', li. 
· t · d l 'd Sob as vhtal! 4e (!m lllr1>tor, 1 d · t d s na congufs lhores oper:trlos de Stak:hanovite, ainda pen11.<> sôhre 1~50• pro1(oquem a conce(l,er-nos ben•Jfi<;Ü.()S NHOR E' P,E:U~. E OUJA. RA~NHA m1s enos gozosos e o or,,sos, a, . uz as suas v,.r u, e.• . . . , 

que recehem salâr-ios altos de tem. ai,ll.d~- maJores" (S. Crisos.twn,o}. E' A ~ÃE. DE DEUS: "Então hwç,- 1 Anunciação até a Crucifica~ão. Eles sempre representante pessoal !io ta de uma porõ.a de vida. ~tern!>,." 
po de guerra. Mas o auditório nã.o 

O 
• TU~HO(O · • · Por· Isso é justo co~1.fiar que ta.mbero can~is COllfiadamente o Senhor e : reproduzem como se fossem em dez I Arcebispo. uma. diretoria dhnlnu. · · .A VISO 

se pode comparar com um "mee- s ê,trange ros n,oram em um' a Mãe de Deus, aceitando o vosso Ele .. vos. ()U.Virá.; C\lamareis .p~la Mãe ! quadros ou painels, a vida tqd. ª .. do I ta vai Se ampllando. O c,onselho é Ceneentr~çll<> "" rarlhi1d11 d~ 
tlng.. da Liga dos Operár1o8 da d•n'.re três hotéis em Moscou,_ 0 • recon.b,ecimento. de gr"ças, não d,ei· de Deus e E.las vos responderá: eis- 1 S'.:lvadOJ;".', (:VC, Discurs_o ''OI GRAN formado por tod;.s aa PÚelden~es Ç,Iat.o 11,eh A P,<>mtiie do ~v,no. 
minha cidade n<ttal de Emporla, quais sã.o os melhores que a cida. xatá Incompleta a su.i. obra e vos me aqui! (cfr. Is. 58,9). Então não · CuORE , de Sua Santidade P10 XIII dog sodal!eios feclerados que, nas Vi!!"ário, ser~ rca.\jzada no dia 27 
no Estado de Kansas, no auge de de P.ossui, o:.cetuando.se o i. Mkva. ! con.tl11u~râ indefectlvel o patrocínio vigiará debalde O que defe11de a ç!- aos 11~-esposo.s, em 16 de outubro renni/les m~nsaís, sugrre111; discu. de· ma,io p~ t.. um:oi concentra.c~o 
uma depressão. que foi co,nstruido dop.o,~ da Re-; até hoje dispensado, preservando-vos da.de, porque o Senhor velará com do 19~0). tem, opinam, ~eliherain, a,provam d1> Filhas de Ma.ri.-. n,;,ss., taróquia, 

volu<}ã.o e é reservado para. altos i de n;als graves c;a,lam,id,a,des." (Da ele e a defenderá; nem será mal se- XII ~ O MISTERIO DA DOR: ou reprova.m, Com o desdobrar I em hoí,;enagen) â (!ata da f~n4a,~ 
Eu também. noto qu11 ª massa es. funolonãrios comunistas e oficiais 

I 
i're1;1sagem Racl.tofonlca do Santo gura a ~asa reconstruida sobre os "Ap1·endercis a.inda no Rosar-io, a das ativii!aqe~ alio convidadas ai- ção da. Pia União. 

tâ quase tão mal a.!imen.tad.a como do Exército Vermelho. Padre Pio XII a Portugal em 31 de alicerces duma orde~ nova, porque exempio desta MATER ·DOLOROS.A, gui,,as auxlllares a desempenhar Por lnte1·mêdio 4as sra.s, pr~,i, 
ma.! vestida. .Os oficiais <lo Exér. Uma palavra aqui· sôbre turi~- outubro de 19A2). o Senhor a clmen_tara <Ps. 1~6, 1-12). e .. R_,1(ril1a qc,s MarUre~., qµe_ ~~ _de-1 ·oon1!ssões de_ biblioteca:ia, mestra I deÍ;t~~, deverãp s~r feitas ;J.fil lp~" 
cito Vermelho. são 1?a3lante robus. mo. Hã. uma. agência tur!.stica' do j III _ CONCILIAR CADA VEZ Fe!1z do. povo CUJO ~enhor e º.~us, e I s.wn.1011. d .. e º. eus. super.am.. . !n;m!la-., geral !le. ª. spira11t.e3, '.'!sita ... cl<1.r. a, r.e- ·arl~õe.s da·s· .··i·n· t.eressad~s. at~ o d!!L 
tos, mas quase todas as mul.heres govA.rrio que e.stâ encarregada por .

1 
MAil:l SrJ.U MA'I!JilJ;iN;\L CAR.~J::'I.HO: CUJ,a Rainha é a M-i.e de Deus. Ela mente os pensamentos humano~. e I dat(}ra dn 'Bnletj,n. en.earreir,.,d'! qo ~~ 00 c<'!rrente, · 

têm m.á aparência, 0 que par~ce completo cios movimentos e do "M:,s para que a con.fian_ça não m~e,cederé. e Deus abençoará o seu I que, mesrn() quando despeclaçam O ===========· ==="""===·=====:,,,;;=========;=:==::: 

~:;P~o:f_!::::s :~;:?1

~:;;ns!:· ;:~~iil~i:i:::.~t}::::i:t=éã;1;::}~ · t~;ff!rJii}:fflr ii~~E~!: ir:itf ;1~~fu~e;!~N~t~i~fff l ':F~11fi'l\~;sp~i;::~
0I~~;: e·. R .. u· . z· . A. ·o· .A ..... o··· ..... A' ·. s· . ·.· v·· . o·· .. ·crA··-. -··e··· · ·o,.,j ·E··s·: 

mulheres, nos seus vinte " trinta vel entrsr num restaurante e to. tec'er o sin.~u.!.ar favor da Vir(t~IT\ ~?.ª. Mensç1.geiu. Ra1iofo.n(ca de Pi·º·! Padr·e· aos 1_1eo-e.~pc,sos · e111 16., de . . . . . . ' . . . -.... ·. . .. 
anos de Idade; eram .crianças du. mar nma refeição casual. passar a :Mii:e, an.tes,. co1110 bo11.s flJ:bos, agra- ct'II19~i Portugal em 3\ de . outupro outubro. de 1940). ., .. . ... - . -·. .. . . ... ,,. . . . ... . . .. ... . ,· 
rante os duros dias que se segui- nqite num. hotel. ou tomar O ·trem decidos e !l,man.tes, concfüenj cada 6 ). XIII - Al;l PEROLAS 00 VOS- ' · · 
ram á Revoiucão, e anos de sub- para um.a vl0ege,,-,, 1 vez mais- o seu materno carinho" V~ SO' ELA NOS· PODERA' SO TERÇO: "Deste Rosario peré-
nutri<:ão 88 manifestam na sua mâ O russo. per-ten~e á ""ª profis. (pa Mensagem Radiofonic,, de "sua VALER: "Invoquemo·-Ja màis uina ne e' ~ni\lersal VÓS participastais r:es, A Inspetoria Saht!iiana empenhaêta. tm 
estrutura õs~~a. Nilo é de se ad- s!!.o. Ele e sua fa'Jiflia em ,reral Santidade P10 XI! a Portugal em 31 \E•e

1
z, que s

00
6 El;,.á nos poderá v~er! ·cte a· vossa infdaucf!ª· Vossàs m~es vos uma g·r·ande . c .. amp•nha p'.ro".,vo .. Ç. 4'.r_Ã ... A .•.. 

mirar, portanto, que, ,pesar de nõs dormem r.m:na ca.5 a <ie apartamen- de outubro de 1942>. a, CUJO . ra,ç Q materno se como- ensmarani a es iar lentamente por '!41 T'"""Y 
três americanos ~Prmos lle estru. t t t à fáb . a veu perante as ruínas que .se amoi.- entre os vossos dedinhos de crian-
tura média, os oficiais do E.xérci. os ner- encen e rica, on e IV - FAZJ::I ,;l!DO ~ QUE Ji:LE toavam na vossa Pátria ·ii tão mar--.- ças, a.s coutas dt:1 Rosario e a pro- Como if! ten10~ noticia,clo, a !ns- lii.·iosa. ,, Colé~i<> Católjco. ';IU$ não 
to Verm~lbo não nos chegaram tra\oalh.a. ElA provavelmen,te co. VOS DISSER. Ji: preciso qu.e. esa i vllhosamente a soco:-reu: Ela, qu2, nun.c\ar as palavras sublimes e sin• petoría ::lale~iana do Sul <lo !)ri,,sil almeja ~ 1,lória de forma.r um •a.

me. na saJ.a de jantar de sua fã- c11t1m.clo o conselho. mateM,10 crne El.a I condoída na previsão de tão imensa gei;i:; da oração dominical e da sau- está empenha<la ~,n u111a l(iÍ·11,n<1e cerdote·/! Pcns. ,i, VOLSA · !)A!i \.I>.,. 
multo acima dos ombros. brica .. aliinento 11 roveni~nte da dava nas. ];Ioda~ de Cíl,11;ª· façamos' desventura, com que a Justiça· de dação angelica.. .. "Cruz,.da. das Voc.icnBs". \J I\vmo. CA~'IIIQ'I, depositl\da e se111pre. ren, fe~:.· udn~r~~1::ia.~º:r:if~~~!: ;:,: chãcara de """' fAbrk'I.. ::,eus fi.- t,icjo_ 0 que Jesu.s_ n.os diz (cfr. Jo. Deus penitencia o mundo, já de an- Rccitaf\do o Rosario que recebestes Pe. Orlando Chaves, inspetor Si,,- denqo Juro~. formára, inqefi11i<!o'! 
e~tã.o enfeita d.os .. P. or. brilha,ntes ga. 1hºª 1tassa\Yl 0· • dia em 'crcch<>s, :i,5>' 8 El\,!1ºs; di;;Pti~I~Et~T!~ te-mão apontava na oração e ria_ CCJ\'!10 'lemprança no grancle Dia da losi('.no envio4 aos Covpera,qores, ~acerclotes, um ar,.ú.~ outro. 

m,rnti<l,'1,s pela f<l.l)rica,: el~s Jog,i.m '.f~~~1Re~~.i:~c ~ 
7
) · . d, penitencia o caminho da salvação, vossi,, Pl"imeira C11m1mhiio, vos çpn, 1 ex-alunos e :,,migos da Pia sooi1>-

lões vermelhos Mm P,a\rel.a.s bor- B vão "º nln,ema no ~di(iclo ?e ,:,ul. . . a. • que emen ~m.os Ela ~ão 110,5 ha. de negar a sua ter- sagr;istes a 1'4aria. e redcwrastes. de' dade Salesiiil1'-' .. duas.. circulares A IIOLfjA, que ievarâ o .nom.~ ele, 
da.das a. prata, ii:t.di.cando a, ,s,a- t11ra da fáb_rka. Os onerl\r1os fa. a vida e f~Ja1!'os do pec_ado, C[Ue é ,nura materna e a ,eficacia cio seu fervor, acrescido pela delicada \)~!e-. rrné ab.aÍxo tr~nscre·,;elhos ... -· . , . um Santo, ou de un, membro d.e Fi!-a 
duacão. Na• fõ,r~as a,ma.da.s d.os ~em "ll.a~_ nagens de d•s<'.a_nso em 1 ": oausa prmc1pal _dos_ giandes cas- patrocínio." (Da Mensagem Radio- za_ das pérolas do vosso t_erço. ". <.Po "•os· c·o·o· PL'lt.A··oo·a•,•s" .,·A, .. ~·~1.•- 111i!ia, º'! de uma lpsti'tllicjo, o~ 

f 1~ t f "'· dlf t1gos com nue a Justiço do Eterno ' ,._ - ~ ,,,._ =~ ~ rle u_ma. lles. s. o.a. ,,r_0 ta .. , o.u. d.e. um., a. .. º" ses oc ,,en a.~ ,,a Pouca : e.. tr<m~ des1g,:1,a,ilos pala fábt-tca e sr, . y . fonlca do Sa11,to Pa(\re a Po~·tugal. D_1&curso ."DI GRAN CUORE;", de NOS, A<IS IÚ.~Al,l-1Í/os· t-1. · i11ÚGO~ "' ~ 
re.nca ~ntre O$ 11.nl.fo.rmes de ofi. qiia.ndo es\a. 0 ~ pode rllspensar. peniteno1a, o mundo, que em meio em 31 de outul;)ro de 1942 ) p 10 XII aos neo-esposos em 16 de · · · · ·· · . . . . ctclade. pode ser constitulda, ou de 
eiais e os. de soldados ra~os. mas, Vão a colonias da ferias ou lu. dest~ mundo materializado e pagani- VII·_ SUAVE ESCR V n·· outubro de 1910) · ·· OAs OIJR",l>! li~ 1,.1\Ul !'JO!õÇI~ urna vei com o rlep·ô~i.to total da, 
n• ~'o.ss·,a, nunco no• po.denio• •n. i! d 1 d zan.te, em q1Le toda a carne corrom- . ,, . A 1 AO 0. E Çarr .. ,mo ~in!~0 , qua.r.,t'i 0 . •c.·r• i,tJ .. ou.o.ou.). ou c.o.n.1 º. 

- n- ""! "" "' "" ~;!.r1;>~ e e~ranso <'ontr-o a o~ pe. ,. MOR O Ro "" l b XIV A ETER "A COROA "N . e.,,. l "' -l)eu Os Seus Cºmi·n11os (G•n. ·"·l2) ,., . · s~..io.,, e s esse_o JC· - " : Os Be1.1e·méritv c .. ·o .. o.Pel'a.dor! · 1 1 dc,s " que pensam que o mund<> e• ga.~ar R êsse rPRt>eito ~ " fa.rda .la fô.brica.. Os ostr,ingeil'Oa só po ~ ' ·~ to simpl d t t d tai que O m· t · 1 · d 8 entrt;ga < e P~rce ""· mensaiis ou, 
. . . . d f' 1 . il dl t . . , . . . • se.ia.mo~ o sal. e a luz ·que preserva .· es e .avo.º· que a_ raves ~- s is enos g onosos . o ~n- N9SSQ SJ;;;>;tt(,)l'Í !\OS conceqeu. a "'""'is. mai9r"s ou menore~. ses 

tâ Já construido. Mas, na Am~ri~a. o o teia cmt a a uma . s anc,a J dom vi\'er n<>ste pllfs r.ig-l<laPwnte e Ilumina: cultivemos esme•a"'amen- m_,, se1_1e. de f1age1s e flex1vei.s aneis. to Rosario só Pl'incipia.m r.·,n, a Pa,s•. incs. tii.nánl s·r,.•·a. cle. ;ati.ngir neste 
conent.,s ainda. ma.Is forte• com <le melo quilômetro,, Nos i,afses I e:,tr-uturaào quando uma, orga • " s1mbo!Jza d- d coa E de de I d 1 ~• l(UIHjo as po~~e~ d~ e.ida um, i<té 
preendem que há muito a fazer : ocidentais, os herói~ guaTda.rn mo. ni~~cão governamenta,) Jhe-s provi: ~~m~/~r:'!t:r~~~~e ~;~t:<>~º'kv~~~ !/,~o; a l'e~:eª á~u"'J~~~~:a~~.,:o pe: tcr~inam~ ne~iu~!ra

1
~e~~~c~,,s~t'.~ 1 ~~~, d:" 8~1

::
1;tº~~~/~~~;;::" rio comvler~r a so 111a. \nte,,a1.. Pçcle ~ 

qne esta.mos aponas come~ando a destam<>nte as sua:. m.edalhas nas cleMia a,Jo,iamcmto, trans1,orte a gelho, 8 desa;;sombradam,ente e a que,;unas con_tas, pre~hes de iµqizivJl citaclQ, qu~ sobe. triunfalmente a, as- meta· hã tantos ano& a·imejada! i:~t'~!Ap:i~o:t.·e~:.:i;1'1P;:e:n;,º\a.u.!i~ 
õ .. Hnvolver nos•a e~onom\R De- gavetas rla esorevaninha, e a pro. coupons .alim,rntiQios. todo custo, C(,)mo protest~va. a. J.u-1 ~ectar espiritual. .. " (Da Alocu9ao sentar-se a d1re1ta do Pa1... nem . . . .. . · · · · · " ~ 
veria. vir um perlodo de g-rande va (de que ele~ PoM11em as meda. ve.11,tud.e_ catoli,ca em Fatima. "vivac ~I GRAN CUORE do Santo Pa- para Maria, que arrebatad;i a•Js C'!US. ~~o so, ma,; J.í av;,ncamr,,s 1Jela lia. ou por uma. ·Associaçã,Ó ·~!li!• 
empreJto na Amêt'loa. Inglater- lhas) estâ numa ,fita oo!o,!da que (The Recardcr'a Digest - mo~ como catol\cos ~inceros e COI\- d.te Pio. XII aos neo-esposos. de 16 nas asas ardentes dos anjos aí re- e_,. qzada. da~ 2 · ooo ª ctei, t_n:i, " 01 •• jíi(lsa. ou instit11igão ou vo, 1,1ma 
:ra • nussia, com pad1·õ.M leva,m costurada na tt'mica.. O• Rook Section: Re11ort on th e . vl.ctos a cem por cem". ~ais. ;.ln.da'. de outul;li:o de 1940). cebe dG Pai celeste, a eterna 'coroa " Ja sup~r~111us ~s. 1. oou: d1E,~a "º' ,ida<)e •• Cof\correndo diversai; pe~· 
õ& vida mais altos. Porque, , russos, mais robustos, não. compro. Rt1sslans - Page · 101 -. D~- que. chei.o..s de Cristo, difun.da,mos ei:n I VIII.-;_, COROA _DE ROSAS MIS- <Do Discur~o "DT OEAN CUOR,E" "J"'noraçao <lo ~mt,:'Jf/ei1~p~ 'Nda 90,1,~ vara a quantia necess.ária, 
<11z êle aol! repórteres, os de8ejos c,ndem tal modéstia falsa, " os cembH 19Hl. torno de nós, ao perto e (!O longe, 0 TICA,~. O ~s.a.r10. _segundo a et1- de S. S. Pio XII aofi ·neo-esposos, ·em g ono6a mone ,e ·. · · l,A,.i:l, G A. Por isso vai unida a esta Ulllª Jís-,, 
<la. humanidade são insac!ãveis: o peitos dos oficiais. eovlHicos res. . . . . . . molog1a da palavra.. e U\na coroa de 16 de m11io d, 194~). runqaclor da obra Saies1an~ no ta & ser, preen«h1da. l;e com esta 
luxo dos pr!ncipes de hoje é a ex!. soam de medalhas de bronze e ;:=:====================================== rosas. que para todos os povos .sim· XV - o·ROSARIO DE NOSSA l';t·a.~H que oi,orr" neste ano. list.~ ~ão sH oi,uver a quantia to~ 
gência dos pobres de amanhã. ouro. A l G R [j A j ,. os e o N H E e E' bolizam sempre uma oferta de amor. VIDA - "Assim seud9 o ~-Osario l,~la a i!~te reN1u-ito .. prinielro tal da bolsa. os interes.ados pedi-

Finalmente os repórteres estran. Aqu.1 os milita,res bati;m. conti- · sa1e8 111 " d I d'" • A ' . e um sinal de alegria. de _vossa vida, contínua. do po·r UlU. I!- a•tii,,'l do "lS111•h;nie11to <lo u,,lethu rão butras listas »ara novaá oter• 
· · As ros::is d,essa ro. istica. co.roa nã.o serie de anos que vos c\e.seJ·~m· os lo. n- . .,.· .... 00 • " "'l!.1' '< 8 •" 0110 11 ue tas até completar a ,wma 

geiros lhe pedem conferências. nência Ull1 ao outro constll,1.J.temel)- . , · . · 1 . , ' • 1 I 1 1 são as de que se engrinaldam 'Pr.es.-. gos e abençoados. receberá";;eu cum- Ih~ foi !!miado, intltuliuI,/: ,u IO, .. Serã<> Pl!~I !çi~o~ -m~n:;alnl~!Jt~ 
Nu1·n·.·ena1·s par·.a a Imprensa, p' .. 0 .. 1.·-. te, sejam qu.i..is foret.u .. a.s. dista..n.. '!~'s d N, s AUXl lA.DO;ºA , 1;,;8 ~ u surosamente os ímpios com() afirma Prim,entç fe\óz quando cair para ·,,ós ''"' 8 •'· · 1, . n , "~ num folheto. o "Santuário do S. e. 
Que_ o Go.vê,:no Sovi.éUco prometeu, <:ias que O$. ·s,.v.a.rni:n.- H.â ma.is c.on --------- a sagrada Escritura. (Salmo 11-Bl: º. vei: de todos o~ 1;1lsterios. na glori• 1l4!i \ Ot;,\~'õlll!ô !iA,~tJfl.l~~l!. rle Jesus". os nom,i's · das -1,,o)~as 
tiue Eric Johnston pode ver tu.ilo' t\nência neste exército. l!\ooii,.Ji,ita p Ad Ih f d p I N S D S "Coroemo-nos de rosas, antes . qué f1caçao eterna e luminosa da Trin- Não qu~r V. S. auxiliar-nos nes- oferec!rlas otj ln.lciad;is, com o \19· 
Que desejar. Ele ainda n1í.o estã 110 que em qualquer outro do mun. e. . .. JI. .. e.f .0 · .e. · 8,U 8 . unes.. • • . • murchem" As flores do Santo Rosa- dade Santíssima." (Da Alocução ·ao ta utilfssima ORHZADA? me dos ofertantes e da soma, já 
bastante tempo em Mosoou para ,10. e a maioria do• outro~ ve- rio nãQ murcham, porque a sua freso §imto Padre Pio XII aps ueo,espo, Lo = L~e~e pelo !!t1mento. per- àepositada. 
eon1preender, quão. ~aras. vezes 'lhos costumes ts.aristas de castas Quan,do ainda hoje, $m ,plenq ._.,_ I que a Reli~ião Catolica fo55e extirpa- cura é continuamente renovada nas sos em 16 de outu\lro de Í940): severança e s.it!l\ifjc;i,ção das vo-
obtem, lic.ença i1a,ra. deixar Mos.-. mi\itar"s toi · ,ntensa,mente ,·evlvl. culo XX, a Igreja Catolica O\Lve pa,· f da de sua grande patria. Referimo-nos mãos dos devotos de M;aria. e a di- caçães. 8stou certo que os nossos a.111'!,• 
eou: quão pouco vêm e ouvem. . da. Nos tren,, os oficiais, viajam lavrat de ameaças, de 'destruição, por Ia Combes, grande m1m1go das Ordens versidade d;:ts idades, dos países e ========='====o;o===0c==:a 2.o ..,.. Piriia para as nossas Ca· dos BJDSl<'É!Tuiu~s ·acolherão be-

A Johnst~n sal pa,·a v·,s,·tar "ln ~onlpai·t,·meittos "n,ole•", en-1 parte da seus inimigosi sempre incoc .. religiosas. Seu intento era aniquilar do• 1-,., 1-0mas da' 1 , Ü .. 1 t- ~ t1ig.··1.1.a1.1.,e.n. t~ éSte. P .. '?di~o. Por ~s~o . gon>, · " . .. . . . , , º ,, " , aq\le a~ rosas viva, . . . ,., ,11 11',j '\l< IU '"I' , si,,s de ~ orma,ão <>& nien.inos e mo, ' 
,. 'k . 1 1 ti d St li ,iua.nto os eon1tocadoª enl 00111par. rentes em $Uai- afirmações, ela, como· estas hostes negras, brancas ou cinzen· zes · d d d t· ..; "--' in\'oco sobn:: !-iU?s fa~1ili~s 8 sol;)re, »!i·oyan,amgo nmo e a.n ~ . - b 1 1 .avar1eae osma1zes.'das NlLJCAuC)A. l .. LflUu.A·. ~osques~sentemch!!m{!dospor· · ·· ·· 
e um d.os b.ol.chevlstas . t iimentos "duro.s". Nenhum ofto1al em epocas antenore•, nao •• pertur a, 1 tas da greJa par,1 depois dar o golpe cores e dos perfumes." <Da' Alo, r o i::. ' ' t>:osso S'enl.rn.r. suas empr~sas as 1.>/31]1:àos d1> I.)e\lS, 

,mpor a.n- passa alheia no -eio de tanto• gdtos d•, morte na propria Igre;·a de Cristo, · · E L'ül{. · · · ' d ~ 13 ·d N s • ·1· à tes, que é coml.s.si\..rlo d(! P(!VO. para soviético. pode 1evar baga11;em vo. .,. • y cução "DI GRA!I{ CUO.RE." de f>ua 1- MA(.:AO ; : 0 .; '.\iutje O inovi inento voc'l-· e ~- nsco e e · . · .~u,o 1a. 0 -

0 lumosa n ~. ,u·a. E.mb.o,i·a 0 , o.•,·. :selvagens-.e de tantos punhos cerrad·os I Em 1904, estando· à testa do go~ ra Padroeira das obras salesianas CQmé,rclo Es,trangelro. e;m_tia,t. - , . 0 ~ cional s,ilesiano con, $UQ (lfert,i ·' · · · · ·· · · ··.. , , · · ·' 
;:i'.ºd.o.r H. a,r-riman o_o.nvidou_ •. i:ios g_eQ-- <iai do Exército Vel,'tllelhc,. ainda dos improficuos demolidores do seu verno da França, começa a fechar os ================================== ""nerosa .• · • .. ac.•ri(icada ,~ .. .,_,4 aiiv·i-.· e me subscrevo com 1_-uuita e~t.i~1a. 
~ ' hs 1 . A -· ,, .. 1 n reinado nas alma, remidas pelo san- 1 conventos, a expatriar Frades e Frei- ,,.,. u,. ,,. ~- subi4.;.· C0~1'id~r4.Çaq. .. 

tflwente QÇ,ra sen;nos seqs hl~sp_e. t en. am 1,).1;" _nieJ~Ç)-, ll,,l;e ·pa,R,'7ar ~ guJ gue do seu divino Fundador, NOsso ras. Tudo lhe pareçe sprrir. A vi~ FEDERACA-0 a A s e o N G R [ G A e -E s li~llq() ~ ':!Pn~tr 4ç,:•0: 4e Ç~$aS de .. Pe, ()rl~ndo· Ç~a,·~, 
íles durante_ a nos.3a eSt a.4a.. mas· l empo como tu ~ te;no;, :1·u1 0 re- 'Senhor Jesus Cristo. Ha vinte seculos toria não tàrdará. Ele mesmo se en# · o F'ormação ( estamos atualmente !~~p~~o,r ~ª~~~~ªªº'\ 
ou me decid.1 mudar, se possível, ,·.entiamenlt1ea.1 toers.an;,s. dun.Aa n"'a" oª1",.;o-e I que el,a t.em ouvido eosu a_meaças P. ar· .ca~~ega d.e determin,ar o ano on;i "liº . • .·. , . . . . .. . eqificandu o ?-ovici,.l'!o Sªle~iano . , . . 
"'a .. ra o. HQt<'l M•t~ópo\e. onde vl. las seme l 1 á e n P O • ' p,· 11da.mo11 11a 11 ,,.·a"a _ "'.·.•. t, Ae s•o VAN'J'AGJ,;.\~ DOS UQ,\Tll~li{jl~-: "' . · ' 

1 1
· . tidas de naçqes congregadll,s,. d.e iwp.e- a pat.ria de São Lu.i• n.ão. ter(a ll)ais ., ~ ,-,~ " ,. 

:wem to4os êss.es repórteres. West Pomt, as pi.la a tre nam ra- r.adores pode,rc;,sos e crueis, <le fil.osoios nenh,;m religioso, e diz categoricamen- M A. , R I A N A s O. E s A~ o p A u l· o Pa~lo. o Aspirll,ntado. de Asqul'ra.. •n;s PAHA AS f;IOI.S,\S .DE 
i.rreeonciliavçi.• com a •.ua c;loutrina de te: "Claqui a 10 anos não h.;iver{i ma.is -, Est. de Santa Catariqa, e o A~. 1 VQCAÇ~t;s 
mansidão li de amor. E: ha ~ln.te ••· um s<;> reJ.igioso na, França." Pitanta<)ç <!e Ja<;:i~uá ..,. Est. õo ~.o - Partlct1,arão perenemen• 

e, f J • - culos que ela tim assistido ao. esfa· . Pobre. Combe.s e in{eliz pro(eta! i,]splrito Santo <: an11>li;,,n.do o Gi- te do bem incalculável que farã<> 
,1; ·0r a ece1 O org. an1smo, celar das naç(\es que lhe jura_ram mor- Vem ª priweira Grand.e Guerra de n;l.s\p \:,áp João de} Rel .,... Est. de, ô$ Sacerdotes e Hellétiôsos forma~ 

te, à destruição do pode~ dos impera- 191.4. S,ão pa,s~adc;,s d'e.2 anQs .depo.is M!nas Gerais) oti sµstel1ta11çlo 11111;,. Idos oom su~ esninla i;ener()sa. 

d-... ep. U .. r··~ .... nd' .. O., o. s. a.n. gue.. dores que perseguiram os seus. filhos e que pron.unciára a sua. "profeda,". E NOVAS DIRETOÍU4S PARA t·etor: Pe. Vítor Vicenzi; Presiden- vocaçã,o (C,; 5,00; vensã,o rti;l.rlaj 2,o - Pa.r11clparão em vidª' ~ 
~ os conduziram aos cárceres e lhes con- 'a França recebe, de braços abertos, os O ANO DE 1945 te: Nereu Tesoni;· ·1.0 Assistente: ..,. Cr$ lõO,OV: mensal .,.. .Cr$ ..• , . morte <'!a Missa qne Mtidianamens 

cederam. a 1:loria qÚe aspiravam - a Religiosos exilados,. que· voltam a cha- Co11.grega,çâo llfaria,na, de São Ra,- Ca:1°~ T:. Ce~veira; 2 .. o ·~s~istente: l.800.00: anual, ·do ,;m a&Í;\,.ante, 1 t~ ó r,,;,(<d'! em i~teng~q· dos. herÍ, 
A causa tJos g~a,ndes males, dos grandes sofri~ 

mentos que têm inutilizado tantas vidas preciosas 
tem,· em gera.!, origem na impurez,a do sangue ($ifi
lis). Atacar de frente este horrivel flagelo é o que se 
eleve fazer sem demora e sem vacilar. O sangve puro 
traz equilihrio á saude e prolonga a vida, · 

eficaz am-iliar no tratamento da Sífilis, ocupa, o. t>ri-
111.eiro luga,.r- como debelador dessa terrível doença, 
assegurando a completa eliminação das' impure;i;as, 
evitando as s1.1rprezas drsse insidi9s_o mal. de soml:>rio 
futuro, Seu uso' se iwpõe. 

(N. 109 EC) 

d · · à d , - d d d , fHel.· - Diretor: Pe. P,aulo Maria Luiz Tonel· Sect·et · v t ·1d palma o martmo; e . eotru,çao .e n;,a o o proprio governo que os ex- ~ . ' • ano: an u1 e Cr~ 2y.uun.oo ~ Bolsa 001~ os j~-1 feitores. 
· · · d "f'I f ,. d · E d Guffanti-, Presidente,. Daniel Pinto; J Brandão· 2 0 Seci t · 'lb. • tantos pnnc1p1os e 1 oso os e e p_atnara. estes erramam o seu · . , · . ·e ar10: ~ . ertO, r.o~ d~~ qu~i~ ~e ~4~t~mtar~ uma a.o :- P~rtieiparã.-o das ~~}')ecia.is 

"literatos" que investiram de armas em sangu,e em. defesa da patria. Combes. l.o Assistente: Emídio .A. Diogo; 2•0 Voltolm; 1.o TeS(lureho: Antonio vor. a.çã .. o>. 
· 1 • f' A. ssi·stente: José ~'eiJ'ó,· Mestre de Bochi· 2 0 Tesou · · ·A t · 11·1• çraçõea e boas ohras que os Sa• riste contra a doutrina do hum,ilde Fi- morreu em 1921, e a greJa icou, as , • reiro: .. n 0010 1- e. 01110 se. vê, todo$. pod_em c41 n. , 

Ih d . · d N • 0 d 1• . , d"f d" N·. ov,·ços: Palamedio Cavenaghi; 2.o lat· Mesti·e ~- 0 .. 1·ços· Alb t · · V -1· " lesiano~ e milhare~ rte meninos por . o o carpinteiro e azare. r ens r.e 1g1osas contm,uam a 1 u-1:1 ir - , , ' "' .. • er o o... correr para. o fecu1.1do m ... civi·m. ent. o, 
b · · b d C . Mestre ne Noviços: C.'arlos F, S. tolin com ass,·stenc·1•3 d R Cl. êles edu<'vlos farão pelo~ seu& 

A Igrei·a de Cristo não teme oo seu.s o. em e ª. prossegmr a o ra_ e r,sto. ' o evmo, e- desde o pobre a.tê o nials abasta-A d N d Silva; Secretario Geral: Manoel Sa- rigo Mauro. bHnfeitorea. 
il)imigos.· Antes u compadece de tan- _1n ~ mais. o, mesmo ,a" em qu.e i>ino de Souza; 2.o Secretario: José do. 
l..$s alm.as q~e. se expõem ao peI"Ígq, de f~Jecta, um ~mba1xador frances ·tom~- . d p· i. . Benemérito q90.ner~<.1or. carfssi-

. · h d v t' t Call'g,ia.no; Secretano .o 1c,,ano: C. M. de Vila Prudente: _ Dit·e-
condenar-se eternamente e despreza as v;i O camm. 0 0 a ,cano para rea ar Ai·mando Salessi· ., Auv. de Seci·e'''· t p C , mo E~-Aluno. <lar-Ih., ocasião P"· 

1 - d'pl t' s t ~ •" on e. · ecllio SmuldG1·s ·, Pi·esi·. suas inve.s.tidas. Despreia-as, porque as re a<;oes 1 0,ma icas com .ª. _an 8
1 

n · ra. a. u~. ili3.r 11n.1.a i>fl.a. {)hra. é. v -. al .. o ... r Sé D h Ih ria: Cio.vis Mata1·ello; lesoure1ro: dente: .E:nnio Bruno; l.o Assistente: · "' 
tem palavras da vida eterna: "As por- , . eu~ um1 a os seu• ,n1m1gos. Geralc;o Penalva; B.ibliotecario: f',.ry Luiz Kretly; 2.o Assistente: Abilio henefiç,io qu• 1i1e po,~s" fa~er. No, 

J tas do Inferno. não prevalecerão ja- Ha muitos exemplos semelhante~ .ª Pera; Consultores: .l\lilton N. do cje Guido; Lo Consultor: Hermoge· !\q~ queridos ineniJH>.~ ~ fü~.les\~l"l~ 
j maia!" E se compadece de seus ini- es~e! Ndestal. momento em que º' t•· Vai., João ,!;, Silva, Aristides Fantinj nes qrevig,lieri; 2.o Consulto,,: A·ti'- e~tij1> rezand<> pe\ç 'ª~nh1>r, ll!'V &1l!1 

migos, de todos aqueles que procuram m1gos e , greJa aur~em a, grane e e Antonio, Sc1>cca; Dir. Coro Ma· lio. Banin; Mestre Noviços: Olindo Ei,.111a, B'amJlia e Pf.!O poni ~ml!I, 
rasgar sua veste inconsutil, porque eles Moscou atira oo m~1ore• _msulto• e dano: Mario Fianwng.J:1i; ;\µxi.\iàr: Genaro; ~,ecretario: José Dalla Dea· mento ele ~~a.s ernpr~;as. 
tamberll aão filhos de Deu• tambem ameaças contra o Vaticano, e bom que Al 'd D . D' t S . 1 S 1 T . ' ,\l;t,e.nnoe-.o n .. •.pfn•. am .. h,n•.e. N • · • · · d H' t , . c1_e~ . ari.n; \r~ or ,.oc1;u . Y • ,esoureiro: Zolislav WittmatJÍl• Bi- ~ , .• ..,~ ~ , . 0~~~ 
por eles v•io o Filho de Deus, que rep1tam1>s um pouco e ,sona .. , vio ,4.lb~nese; J?ire.to.r E_sportiv~: l:>lioteca~io: Miguel Martines, • Sen.ho,-a Aui,il!ij/!rrr~. 
morreu na Cruz pela sua salva~ão Waldemar Soare~. Secção do Meno, Q, !lm!11,u i'ratç, 
eterna. Lirra das senhoras catolicas. re,, P.~si<!en~e:' 'm1do Pe1·a; Vice- e. li!. de 8orebi: - Diretor: Mons . Pe. O.•ltHUJ~ f)l\qve, 

Poderíamos, neste artigo, falar d.os & Presidente: José Tonidandel; Secre- José M. S. Paes; PTesidente: Mn- !M1,~t()f S~!~~iit.!10". 
in.umeros demolidores impotentes que Na Cap.ela d,a sede soci;jl d,a "Li, tario:· OtaviQ ·carvalho; birétor so·, eiano de Souza; Vice-Presidente·: Ro- ",'- 1301~~-,l 
a Igreja tern conhecido no decorre, ga das. Se11ho~·.,s Clclto!icas" foi_ ce.- eia!: Es~éú.in · L .. qonsljfes; .''1ocção berto M. Nogueira: 1.o. Secretario: E' n cje]'.]Asll<>. rle CrS ~~-OQQ,OO. 
des•e• seu, vinte secÚ!o~ d~ 11m"' vid~ lebrada, d.ia 13 dOtl\ingo, á,s p hQ.· E?{oarfaffrct: Presidente: Mario Fia- Joiio de So.usa: 2.41 Sec"8tario: Ma· Cf>ll,l os itJro~ do:,; gu;ii• ·s~ P~iH\r~, 
.,mberant" ~ feliz, apesar & -t~das "" 1·as, missa em ~çiio de graç;i,s Qela menghi; . Vice-Fresidente:· . NicÓla ríQ .Ramos; 1.0 Tesoureiro: il.lexan- in9f!fi11i~,tJ11<at\t~ ",$. ,ie~p.~~as 4e 1J1;i 
Í1'tri1ta• ~ do oan11:ue que seus filho• Paz. Russo; Secretario: Jç,sê 1';!asi; Zela: dre . C,anóva; . 2.o Tesoureiro:: Lui~ ah,!_\lQ '\Ue 30. "Qrj>p'jr-Q ~o. Y-1',l~JIA 
dauamar.am P•l'1· sua ~-. Lembremo- Co1nparecerl)ll1 n_ul'llei;osas se111\o,, cjo~e~:. ,i:ó,ã,i E.: I..uÓtÍiO ~ ·A.l\fo,ío, de. o. TAma: ,,estre !>,',oviç!>H V:il; l l'.l'!,J~ a V·\<~a, V"k,lló!;it'.lS;<, . · 

· nos •1>•11•• d• a!guem que viveu ma\s. Tas ~oéias e sljas famili:is, assl~ e.o,· Chiarigllo. · · 1fo1113r. D;;n~1on e \j:1Jr1i1es füiand; <\).ull:, ~ o 13.~l'_felt<>r, ~- f'\~ma .. a 
_prollltr10 4• nós • ·c,ue tudt> fe11 PI\?~, ll,l;t> ª1:Uit(?~ c_o~vld11,4,Q•, ·· C,. ·llf. NQ~S<f S~n/J,ni•a ilri l)i C<11w!ltor: fF\I\C\§c~ Ram~~. .. · · . , ~'<Vn!!ia Çn~, •\, a ~~~p,~,~~~ll !,~ . 

' 
" 



Sâo Paulo, 20 de Maio de 194.5 tBGIONARIO -'l• 

A VERDADE SOBRE A "llBERDADE" REUGIOSA NA RUSSIA Notas Missionárias 
lS AFfHMAÇõES GRATUITAS DA PROPAGANDA COMUNISTA, O "LEGIONARIO" 

CONTRAPõE OS DADOS 00 ANUÁRIO P O N TI F íG I O D E 19 4 3 

~!S'l'AV0 VA IGltEJA. i\A 
(;ORJU. 

= Em. 1941 11, C<:>rea contava 
eom 3 Vkariatos, 3 · Pr~feituras, 
unia (!as nua!~ éonfla!ia· ªº Ól!TO 
Nacional, us.ooo catõllicos, name
ro êste que acusa um acresci mo d!l 
100.000: a partir do inicio deste sé. 
culo. Ao lado· dol! 103 Padre11 ln, 
dfgena.s trabal'1am 10.~ e~tra.ns-elros 
e as 20f irmã!' lnqtirnnas slj.o aua 
xiliados por 42 1nls3lona.r1as es, 
trangelras. ~ã. 457 Ig-r~j'l-~ ~ ca, 
pelas e o nl1mero ~li a,lui;es dOI) 
s{!as escolas catõliaas c!1ega a 
19.000. A lmportancia do Cléro 
indígena pode se ver no fato de 
possuir Ja. l!- Çorea um CJ<iro Na. 
cional capaz qe levar a<liante a 
missão <!a li;,re~11. nanuele Pa/s, até 
que volte a paz a.o Jntmdo. 011 l)lls. 
sionilrios estr:inielros, e;i.cetuadoll 
os P'!,dres lrla.µdese~ 4ie S. Co
lumbano, fonun repatriados. Quão 
providenciais Coram os esforcos de 
Pjp 4 I i,11. tormaç~o do Clero in
dlgena. 

ma forma se eicternou .o :l?residen. 
te· da.· l'l,epllblica, eiri ·c'l,rt~ · es.crit_a 
a.() Vigârl() 4po11t~Hco ~~ Mariep, 
Monsenhor Josê l'liar!a Preciado, 
e. M. F. a.diantal)tj.o.se a. !lles i<!-
cilitar o estabelecimento dó uma 
estação transmissora e receptora 
de ra.dlo, para obterem fi<.eillda. 
des nas comunicações com a Ca. 
pltal. Nas missões de Dariên tn. 
ba.lham presentemente 25 mlss!o. 
ná.rios do Coração de Ma.ria. 

Segui.ndo orientação émanada do 
«extint<>>' Kominwrn, Vell) send_o rea· 
Iizado, de un_s tempos a esta par:te, 
um paci.ente e pertinaz traball_lo. de,; 
propaga,nda comunista, tendente a 
demonst.rar qu_é o regime soviético, 
padrão de todos os regimes esquer-. 
c;listas que p t•etendem. se i_nstaJar- no 
mun_d,o, · 1onge de contit)uar inmdgo 
da r,1lig,ião, · passou a,té a, favo!·e<:i· 
111, • • 

NOVA TATIC COMUNISTA 
For todos os recl}_ntos, a,travez dos 

mais. ari~dos meios de propaganda,. 
w::, sido lançado e, boato de que não 
m'lis existe perseg•1ição religiosa na 
Russia, mas que, · pelo contrario, a 
Igr~ja gÓza · .ili da mai" ampla liber· 
dade. 
· l:ão tem me: .o fc1ltado livros em 

que se procura provar que o regime 
ao:viético, p~a súa nova · constitui_ção,. 
não. é contrario á religião. A 1.iber· 
dade de culto e a propaganda anti· 
religiosa seri" ali um direito reco
nhecido a •odos. Com.o nos reg1,nes 
li])erais, ~ lgrej a estaria separada 
do Es~ado, e escola separada e:,, 
Ig.reja, Vê-se, por ai, que o co,:n1u:us· 
mo evoluiu, passando a adotar a ta· 
tica nazista: ...,. quando possivel não 
faaer martires, mas liquidar a ,greja 
a· fogo lento. Era aliás o que .eéo
mendava Lenine. Para ele, foram 
contraproducentes os massacres feitys 
na Russia, no Mexico e 11a !lh;panht1 
por comunistas e em nome do co1:1ü· 
nismo. M:elhor seria vencer a. lgrej a 
pela destruição da idéia religiosa nne 
escola,s, atravez_ de um ensino tigo~o· 
sarnente ateu, subtraindo a çriai:tca 
dá· i~fluenciç1, da Igreja, bem CQl_ll.Q i,e· la. estruturação socialista-.totalit..r:a 
do. E.stado., Sem meios nem recurso_s, 
a Igreja acabaTia afinal sueum~in.do 
por inanição,_ E.', sem tirar nem . pô,r, 
a tatica empregada pelo naz\S!llO 
atrav, do . e. nfisco das propriedades 
EÍclesiá~ticas, da abolição. das_ escolas 
confessionais e da cor.rup.ção e con
trole totalitario da. fan:Lilia. 

A ADVER'l'ENCIA DE PIO Xl 
Contra essa nova cilada soviética, 

já nos havia prevenido Pio Xl na 
"Divina R~demptoris'' ao dizer: 

"Assim, em álguns lugares, man · 
tendo-s.e firmes em seus P'!rversos 
l)rinci.pios, con•·ida\n os ·católicos a 
colaborar com eles no ch:.rua,do cam
po· humanitario e caritativo, propôn· 
dt> por vêzes coisas, em tudo, até. cou 
formes ao espírito e,;istão e· á, 1~11tri 
na ci"a Igreja. E1n outras partes, aua 
hip,;,crisia vai ao ponto de fa,z<ir a,cre· 
ditar que o comunismo, em países qa 
maior fé ou de maior cultura, toma· 
rá feição mais b1·anda, não impedirá 
0 culto religioso e respeitará a liber
dade d.a consciencia. Mais. Alguns b.à 
que, eeferindo-se a certas muda~~as 
introduzidas recentemeJ?te na legisla· 
ção sol'iétiea, Jai co,;icluem ~ue o ~o 
munismo está prestes a abandonar 

. o··s~u programa de luta col\tra Deus". 
Velai, Veneraveis Irmãos, po,r que 

se não deiÚm Íludir ó fie\s. Intrin· 
secamente má,u é o comuni51uQ ~ !\ão 
se pode. admitir, em campo algum, a 
cola,horaç~o reciproca, por pa,r~ de 
que~ quer que preten,da sa,lv:ir á ci> 
vilização cristã". 

·coNFÚSÃO PROfO<:rrAL 
Uma téile muito do agrado desse• 

agentes da propaganda comunista, 
para justificu as atrocidades com~
tidas na R1.tssi.~ pelos "sem-Deus ,. 
foi s.:ntetisada do seguinte modo pela 
escritora Helena Iswolsky. 

· "Os sem-Deus apagaram· apenas 
·(este i!PO•Ítts é fantástico!) os. ~lti· 
n:ios ves.tigios de qma cast(! ecles1as· 

Ha quem classifique o naBlsmo co
mo um mc,v~ejltc reaclonario, Seria 
eíé um Inimigo ferrenho dos ideajs 
da revolução liberal de 1781/. E' bem 
verdade. que t;Í.nto o nazismo, q11an
to o. comunismo procuram canalizar. 
a.· ~eu· favor, ó movimento con~ra.rio 
á deco~~sigáo liberal. Não é 01anos 
verdade, ·porem. que a essencla do 11· 
beralisrrio se ·á.éha na propria estru
tur~ ê!o n~\sll1o: .. e do co1nu11ismo. 

· Para· se compreender toda a he
diopqez do Ubera!lsnw, \! a responsa
bilida<ie que lhe cabe pelo caos em 
qÚE! se encont.ra atualmente o mun
do, nada melhor que comparar nos, 
~a epocí),, farjsalcamente cri~tá e li, 
ber.al, com a Ida.de Med.la. E este 
contrastes nós o. encontraremos na~ 
seguh-ités pagina,.& cio livro "Libera~is
mo ou Naclorial.Sociafümo?" de 
~uiz Adojfo ll:stéves: 

* 'l'aAÇQ$ OARA.C'!EtW~TI.ÇO!;! DA 
~0,\Dl!l ME.DIA 

Naturalmente nos limlt.amos a des, 
fac~ êis tr~ço~ . que . µos·.. parec,e111 
essenciais, qei~a,11do de lado a.s par-. 
ticula,ri~d~. 

Eis. porknto. a!Quns princípios 
Que, a nosso ver, oa.racterlzam a 
Icjada MediR: 

Z - Existe um valor suprGmo, e 
epiàentemente ef peus · 

A~ A'f!TUDE COM RELAÇÃO 
AO VALOR S.UPREMO: ,- O cum
pr4µel'ito dí! vo1,1tade <ie DellS é o 
prllneir.o çtever cjo homem. Qra, po
(!emoi; conl:lecer essa vo11t\lde de 
t>eus, pois Ele se nos revelou e a. 
Revelaçi\C>. rios ~ ÇOl'\S~rvaqa e ln-, 
terpretada pelo ma,glstério infalivel 
da ~greja_; possuimos esta Revela
ç~o pel~ Fé. 
Z - Existe uma orãem moral objetiva 

Deus é o fundamento ciesta ordem 
de· môràl!daêié · e de Justiça,. Portan
to, tàl Órdem; assente . sobre a von
tade diviru.i: · tem um~ base religiosa. 
3 .,.,,, I;Jeparq:rrios úma culturit crista 

o homem da Idade Media sabe 
(ll!e !leve. orientar . tudo para Deus. 
Os imlivtduos e as sociedades são 
.subordinados a. Deus, devem traba
lhar · pela · sua. · glo1·ia, Inclinar-se à 
i;uà. vontade. As. atividades oultu1·a Is 
(éiencias, artes, pwfissões, educa
ção, diversões) são dirigidas. para 
Deus e reguladas segundo os seus 
preceitos. Ciencia e Fé, Estado e 
Igre1á. civilização e servtço de Deus, 
Vida e Religião - tudo isto, ainda 
que heterogeneo. está Intimamente 
unido e compenetr11do na h?,nnç111la 
de um todo. E' imposslvel conceber-se 
algo de inteiramente 1'profap,o", sem 
á menor relação. oon1 Deus e com 
a :a·eii~lio. 

4 ..- Encontramos umci certeza 
obfettv~ · · · 

~dos ~tão certos de que se 
apoiam sobre um fund~en~ 9bje,, 
tivo e absoluto, de . que vivem na flr• 
4:l.em ·sobreria.tura.l, pela voniáde de 
Deus. Não ha senão uma teologia. 
uma filosofia, unia concepção do 
mundo; uma ideologia: o· 'cristianis
mo. · E este fÚ!'ldamento, garaiitldo 
pela. ~greja,1 ~ ª'!?~lutª' ~ objet!V!!,• 
men;l:l se?W.º· 

tica que, por causa d.a sua cumpliçi, 
dade com o Estad.o tzraista, tin.a, há 
muito, perdido todo prestigio. Ma3 
esta. e.is.ta comNeendia , Jrnente. Bis· 
p_os ,?e côrt_e ç funci.onarios 4e ba-
tina •.. 

· Com,Q é. sab~do, a igreja cisn1,.tica 
1·usss1 ti.i:t. a por ch.e~e o Tzar. E que
rem ag,ora os con_1unistas fa~er crer 
que a perseguição reUgiosa ali desen
cadeada a.p,nw,a apanhou em suas ma
lha~ esses "e• piices'' do est.ado tza
rista. Pl'Ocura-.se, porém, em geral 
evitai o esclarecimento , que a 
lgrejá Católica e sua Hierarquia na
da tem que ver çom esses "popes", 
"patriarcas"· e 11·a: 1uin1anQrita:f' c~.s· 
maticos. 

A "NOVA» IGREJA ClSMATICA 
Com.o na<)a tem CIUe ver a. Igreja 

Católic.a ,0111 a "nova" igreja· cis
matica fundada recentemente na Ru!í
si1,. sob a· égide d.o governo soviético. 
Igrejola que é um doei! instrumenco 
da nova · propi>gand. comunista, e 
que entre outras coisas recebe, com-.1 
trüi,ta dtnhe~,<>~ de. seu papel de Ju
da3, va11t_ag11ns materiais que em ge
ral o.s proprios governos liberais ne
g&.m á verdadeir,i. Igreja de Nosso 
Senhol' Jesus Cristo. 

A verdade, por~m, é f1Ue em coH· 
traste c.om essa indulgeI1cia e com 
essa. "proteção'' dispensada aos "c;is
maticos» que aderiram ao credo ver
melhÓ, a Igreja Cat.óÍica continua i,a
nida d.a Russia Soviética, como va
mo~ p,rÓva~ · c·on, ~atos. irretorquiveis. 

. PRELADQS PRESOS E 
EXILADOS 

No C;ISÇ), da - Rússia, e·ssa propalada 
liberdada reJiJ?;\osa de. que os jornais 
e as agencias· telegraficas se . ocu. 
pam, não tem i:te11hum significado 
concreto, n:i,esmo pressupondo essa 
mudança de tatica, pois de acordo 
COJt\ o ;\Ilu_ario fontificio para o ano 
(ia ~~43 as se\s judsdições eclesiasti· 
cas da l'('!ssi11 Européa ·e da Russia 
Asiatica aind11 se acham vacantes. Do 
mesm,o modo ainda se acham vacan
tes as tr-eze Administrações Aposto
licas instituídas pelo Vaticano em 
1926 quan,do o. g4>\lerno comunista se 

· recuso" a tolerar a presença de um 
Bispo á frente de sua Diocese. Con
vem lembr,i.r que a decantada refor
ma da constituição soviéticà i'Ói fei
ta no. ano de 1936, já havendo por· 
tanto tempo de sob1·a para su:rgirem 
os frutos · da propalada restauração 
das liberdades religiosas. 

Houve apenas uma mudança no 
Anuario Pcintificio do ano de · 1941: 
-'-- Sua Excia. Revma. Mo.ns. · ·Mi
guel Juodokas, Administrador Apos
tolico de Kazan, Samara e Sim
birsk, que havia sido dado como pre
so desde "1929, aparece agora no 
Anuario éomo exilado na Lituania. 
Mons. Agostinho Baumtrog, Admi
nistrador Apostolico do Volga, e 
Mo.ns. João Roth, que tinha o mes
mo cargo no Caucaso, ainda são 
citados fl:O Anuario como ''em prisão 
pela Fé de:Íde Agosto de 1930". Não 
existe nenhuma informação a respei
to do Re~o. Padre Stephen De
murof, ·vigí,rio ·intérino de Tífilis e 
qeorgia, e de Mons. Carapet Ilirlu
ghilrn, Vi~ai;io interino. do~ CatóHcos 
Armenios da Russia, sobre cujo.s pa· 
radeiros 'l)ada se sabi.t jã em 1941. 
. ~~ª. ,l';l(C\a. ~ev1n~i l\1~ns. Eduar: 

do Ropp, Arcebi~po de Mo~ilev, Se 
Metropc,Jitaiia, foi 1> -ultimo Qrdina
rio dessa catégoria. na Russia. Pre
so em 1919 e exilado, mo.rreu a 25 
de ju\ho 'cie 1939. · Q · uniéo Ordinario 
russo· ainda ·vivo é o Bispo Inacio 
Dulowski, ultimo a ocupar· a Sé do 
Zhit.011Íir, a· S~ latina. mais antiga 
da Russia, foi transferido p,ara uma 

Sé titular em 1925 e se acha resi
dindo e1n Roma, O ªispo José Re,i, 
sler, de Tiraspol, que viveu em. exí
lio na Alemanha desde 1926, morreu 
a 9 de Dezembro de 1934. O Bispo 
Pedro .Mankowski, de kámenét,; que 
foi exilad.o para a Polonia, ali mor
reu a 8. de Abril de l,93.3. O Bispo 
Segismundo Losinski, de Minsk; que 
f<>i transferido para a S~ po!oneza 
de Pinsk em 1925, posto que con
servando a Administração A,postoli
cá de Minsk, morreu a 26 de ?tlarço 
de 1932. 

UM REGISTRO LUGUBRE 
Umá serie de prisões e de exilioe 

constitue o regisfro dos Administra
dores Apostolicos n·omeados em 1026. 
Eis uma amostra dessa lugubre pro
va da "liberdade"· · religiosa, como a 
entendem os camaradas comunistas: 

Arquidiocese de Mogilev: - Bis, 
po Boleslao Sloskan, preso em Agos
to de 1927; depois enviado á Sibe· 
ria, aiora exilado e vivendo em Ri
ga (foi tambem Administrador de 
Minsk depois da morte do Bispo Lo-
sinski). · ' 

Mosc<>u .,- Bispo 1'10 Eugenio Ne
ven, não poude ser exilado por ier 
de nacionalidade francêsa mais foi 
forçalo a deixar a Russia. Vive em 
Paris. 
· Leningrado - Bispo Teofilo Ma
tulionis, Administrador Auxiliar no
meado em Dezeinbro de 1918; pre, 
so de 1923 a 1926 e de 1929 a 1983, 
e então exilado para a Litu.arÍia. . 

Kha1·kov ...,... Revmo. Pe. Dr. Vi
cent Elgin, preso .em Dez~mbro de 
1926 e exilado na Lituania desde 
i933. 

Kazan, Samara e· Simbirski - O 
Revmo: Mons. Miguel Juodok1;1s, 
preso em 1929, s<1lto nos ultimos dois 
anos e vivendo na Lituania. 

Kamenets .,... O Revmo. Pe.1 João 
Swiderski, preso em Janeiro, de 
1930, exilado em Setempro de 1932. 
Seu Viga rio, o Revmo. Padre Ale, 
xan(lre 'Wiersbicki, foi preso em Ju, 
lho de l 932; nenhuma infor?llação 
mais eid$te a seu respeito. 

Zhitomir - Mons. Teofilo Skals
ki; Administrador, e Mons. Casimi
ro Naskrecky, Vice-Administrador, 
foram presos a 20 de Julho de 192~, 
e exilados em Setembro de 1932. 

O Vaticano Apostolico da Sibe~ia 
foi estabelecido a 1.o de Dezembro 
de 1921, dependendo da Comissão 
Pon tificja para a Russia, mas ne
nhum Vigario foi nomeado. ·O Rev, 
mo. Frei Gerard Pietrowski O. F. l'4. 
desempen~qµ o c:irg-o de Aclministra
dor até 1929. No presente momen
to o.s cargos de Vii,ario A11ostolico 
e de Administrador Apostolico p:ira 
Cisbaika!ica e Transbaikalica, na Si
beria, se ach11n.1 vagos. Oµtros cargos 
vagos - alem de todas as Sés -
são o Vicariato Geral para o Rito 
Bi7,antino Católico em Moscou e as 
Administrações Apostolicl\S de Ode~
sa do Sul, e dos Armenios Católi
cos. 

SILENCIO SIGNlFICATIVO 
Finalizando esta pequena transcri

--ção do. Anuario Pontifício de 1943, 
que diz mais a respeito da situação 
religiosa na Russia 'que quantos vo
lumes sejam escritos por apressa
dos diplomatas em suas· Missões a 
1Ioscou, de\~emos e sela recer que o li':' 
vro "A verdade li respejt_o tja ~e
ligião na Russia", diyulgad9 pelo 
governo soviético, tratf âpen·o., · rl11.s 
relações entre a igreja ciematica 
russa e o gQverno daquela Rep11b!i, 
ca socialista_- Oeste livn> já nos c,eu, 
p~mos, denunciando o jpgo que o~ 
comunistas e os nazistqs ~imult;1n·ea, 
mente faziam com os patriarcas eis-, 
mslticos, utiljzando-os como in~tn~, 

SIG~Jl'JC~'flYO EUIGIO AOS 
l!IJSSICt~ARIOS QO CQ"4.ÇAO 

P" .-1:41u"° 

-, Em re.<2e11te 1:1essi,o da cama
ra dos _qep_u,ta~os Paulo Othõn, do 
:Panamá, .elqgio11. o labor ·que os 
Mis~joná.rjos .. é!?. Coração de M.a.-. 
ria, rea.)lza~ entr~ ps indfge• 
na~ e qecj;i.ro11 serein c1·edores a. 
tôda a c<:>opera,çllo Ptl-ra lhes faci

(A Me•11et 

,-,·LUJU;!ilJ~M A~ Mt!S!SOJ-:!> 0.8, 
AFRJC.\.-6F;NT~A~ 

- Da Africa Central vl!m not!, 
cias boas. Em Ruwenzorj o nll, 
mero dos catecúmenos já. passou 
de 50 mil. Em Tanganika o go, 
verho mesmo cziier o desenvolvi. 
mento de nossas escolas. 'l'ambêm 
nas r~g!ões vizinha~ jã. estão !'~!"
do construidas algumàs. pm bom 
i~tu~Ó-- estão preságÍando o n~ll)ero 
cada· vez maior de ·Padres nativos. 
Jã, . ·tom11,m. COllta de Ú J:!:staÇÕ!'S 
missioná.rias, nove em Ruanda e 
quatro em. Bukoba. OcupaJn os 
lugares que os Europeus· i<e viram 
o·l>rigados a deliar. · Tall)ll~m as 
Innê,s Pretas recebem ref<1rço11 em 
pessoal, pois que de· tod.a a parte 
Vêm nÓVOS. pedido~ IIÍ! a~InjSS~O. 

(Kath. l\lis.1011,J!,\~l"!Juch) 

.m.g,~JUNAKiOII ll"" ~IJ'µ![;)A 
RESTITUIDOS AO 

APOSTót~o9· 

GRANDE EXPOSIÇÃO DE 

NOVIDADES DE INVERNO 
A visita que V. S. faça ao nosso estabelecimento, ·propordo= 

na~Ihe o ensejo de admirar os mais lindos artigos de inverno. 

Dentro do grandioso sortimentQ que apresentamos V. S. 

tem a facilidade de encontrar mui tos artigos de conformidade 

com o seu gosto e das suas possibilidades aquisitivas • 

litar 011 en1preendiinentos · é pl~noi; ...,. Rece11t(lmente foi posto ,m 
na conversão !ioa tnclio11. Da mes- liberd!!4t o .r,;,;iµ9. e ~vrpo .. · !\ion, 

1 

aenhor- ~ng-elo . Ni~Ti, Vlgãrfo 

De acordo com a nossa 

sortimentos de 

orientação de· vendas oferecemos 

inverno constituidos de artigos =======:;:::=========== ,A.postõ!fco de N!!féria, l:>em como 
os novos 

O f . , - d b os mlssionãrios de Vero11a, QtJ8 asc,sno nao eve so re- est/1,va.m 8fllpenhados na evan!feli-
.. · · · · zaçã,o do Nilo Equatorial: Aos 11. 

de qualidade para senhoras, homens e crianças, por 
viver afirma a Sturzo de Sete_mbro de 1944 o ·I>elegado 

1 . 1 . • . ApostOl1eo d11, A!nca, li:!., · R. P. 

1 

John M.c Carthy informava.· a. li. 
Nova York .,... N. e. - "Em no. bertação de· misslonãrios italianos 

me ~a, m·orll-Í cristã. e da, Jibe;dad~ do InAtituto de Consola.ta (de 
<!!'- de.mÓcr~cia,. deve. prpcurar-se .. Ó Turim) os r1uals h'abalham em 
renac!111e11to · <!~ Italia; 0 faci~mo Kªnia. 
,;~o deve so1,:\revlver ao ~eu autor-'' (Agtlncia Ml~sionãrta s. 'f. D,) Precos Bem Acessiv ' eis d<1clare>u aqui,, Dom Lu!s-! ~turÍç,, 
soc!O!C>g-o fundl!,~or do. Partido Po, 
pular Itajia,nq, qlle diriiiu até 
partir da Jtalla. ,·,;1 exllio vo1u11Íl!.. 
~lo ~!'ll i9H. . .. . ·., . 

· Ot~p 

~-·~,·-~ ... ~ :. ~i IÍ!,)~~ 

lepe(Jln~. 

t~m~!lº 

4o 

i,~ ªrr''"18V 

a ~41ti~r- · 
º" .,IJ.$' "!!m'lll.· 

t ~ª'IW "'lllOÇQ 

mentos p~ prop'!,gallda po1jti~'!, ent,e 
o povo russo. Não trl!,ta, porem, o 
)i-.ro 81ll apreço da fitµação d~ Ig-re
ja Catolica na Russia. Essas infor-
1nações do . .Anú1irio Pontiíic:io dão a 
razão· desse silencio "estrategico'I dos 
can111,radas v.ermelhos. 0s fatos fa~ 
l1J.m por si e· 6eria ridiculo querer 
oculta-los, de tál forma são do domi
nici r.niblico, Somente os ingenuos e 
íis pefsoás. de m~ fé poderão ,credi, 
taf .n'uma·. '1ton,,ersão" dp con,unis:
mo, quando· o Santo Padre Pio xt o 
declara "fatrinsecarnên"te perverso". 
~ o dia en1 que n Pº"º russo voltar 
parii o r~iaço i;!a Igreia, este· f:,to 
,i~nificará que aqul'le infeliz país 
Sli libprtoq da p~ste qqe atµalme11te 
"vithna. 

BEl,0 EXEMPLO E BELOS 
PENSAMENTOS DE SOLDADOS 

. CATOL~COSt. . . . . .. 

- O Diretor diocesano da Pro. 
pagação da Fé em Rochester re. 
cebeu 850 dólares, produto de uma 
coleta feita entre os sddados com
b,i.tentes. tÍo Pacifico suJ.ocldent1tl, 
Na. carta adjunta ;to. éheque, f!~, 
ma.da. pele> Padre Capel~o do Çor, 
roo: se lê: "E' elita uma oférta ""º 

., . 
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;~~~1~;:;;J;t~;:i:f g~~;~h~t ·
1

• futônnações _ de Estocolmo confirmam rl;~~~ã1~~lf A~::;/Ji~?:;~;~ 
terra de missão. Nossos homenz clamada s<Íb a ocupação s.ovtetlca; 
queren1 contribuir com seu grão . • , ,_ • t• p 1 • os russos, acresG_enta o despacho, 

l:e1~,i,~:~: n~s.:;ill:.tn_~nç~.st:_:º.~;:cf~~, a persegmcao SOVIB ICa _ na ' O Oíll8 ~~~;:t:r ºa~t~~rro~;t::~1~ d~i.::i: 
~ do~ e 00J1l1ec!doia entre a popµla., 

gares con•n.gr1tdos pelo supremo (N. e.>. De acordo com lnfor, tes disfarçados corn uni(orrnc,s mj, !:il.O, ao Pa."ªº que empreend,eram 
sacriflcio de seus camaradas". · ~ ,. li d I t d Cl ma.çõ.es r~cel;>ida, de Eijtocolmo, · li tares polones~s. ~te11uencla ., e - a liquldaçii.o os e emen os . e . e, 

(Nueatrr Vida) mina, a todos os· cidàdã.c,s · a.ti.vos ro nos rnoste'i(os e outros eet.i,be. 
P,;evalece na Polonia. ocupada pe. e patriotir.os, para :i..safm fa.vorecer leci,;,~ntÓs sery-i maior contato çom 

A SORTE DAS JIJTSSOES l;IF) 1 S ti t· d i 
"~O~~,-Nº· 0s oyie cos u111 e~ a_(? <.e an~r'7 a organizaç;ão <·omunista chatna o povo. 

qµi.i. o go"êrno <j.oa L11bli11, ln- da Partido dos Operartos Polom,. Revela-se tambem que todas as 
..,... Chegou-nos triste not1c!IJ. 80• napa3 de d<emiJ1?,!' a situwção. dei, ses. tornando-a senhora de todas casas dos cap.uchlµ~s em Lub)in, 

bre o esta.do das nossas missões de; >:(>U inteira. lil;>erdade a NI)'.DV <110. as fnn,:ões ,,ubllcas. ró~à111 fechadas e que, UllJ 400 sª, 
Honan, ocupadas, i>elas ·forças· Ja. i licla. secreta. sovletlca) .e aos i,uer, Grupos isolados de soldados ai~- cerdntes de varia< ~munid:tdes, 

.Ponesas. Tres Pr~~re~i ~hf?leses que l· rilhetros connp,is~~s s.oll <!otnando mães é·fE"tuam incur-sões crmt~~ ?S fqrq,n1 depártados da r,\oct;se. ~~s 
!lcaram no 88 ,_1 P(':$t~ e~ n~?Y4,'.11Z"" j i-t.2:SS?- Su_~s _·ativldade~_ se voltan1 transport1;is t11ílitn.~es ru~sos ê _os I r,rimeiro~ tres ~ese~ de~~ ~no.-· ~~; 
foram presos e ei.:e.r.utados: Em 1 ·senii<r~ contra. o exercito polonês .polonc-ses isolados. p;ira o~ter !lli- hem que se tenha aberio a, Unlyer •. 
,iHsuchangn UllJ n1is_s,io·~'a.l"t~ ita-~ dO interior, e contt'a o que cha.- tllf'}-1tns e provisõe~; ao comba.te.;!_os ~irl~,de. C~t-nlica de. LubUtt a. r~cu~~ 
liano. contra. todas as leic_ fo cruel- j rna.~n ."~oloneses facist.asu. Desta Os soviet.icos acueam ofici~-lntent~ 
mente tra.nspassado pela haione. · m;.reira, a NKPV pode concentrar estas ineursõe~ de serem. r>rl!'aniza. 
ta dum soldado: As estaçr;es mls- Stt"l, çampanha de terror contra dljS pelo exerc!Í(l polnnês rlQ ,n. 
sionâ.rias foram invadidas e entre. i qualq'!er · polo11ês conAiderado pe. terior.· sustentando que nã.o foi 

· (Our ~ll~IJlond. As .prislief se efetuam g~ralmen. Por outra fHJ.rt~. as ~utorida<lei 

daoe de. Jeologia n~o tyncíon~. po~ 
•~ do!i Sacerdotei; membro13 p~ !"a.,. 
eulds1,de. que "" achavam· em Lu. 
blin quando chegaram os e;erci. 

gues ao "saq'Ue·~. · · ·· · 1 r"!g-os(?- par.9- o r1?.~ime1n sovietico. cu11111rirla a orrlem de· d1s~olv_e-l~. 

AG~:'\CTA ~HSSTON,H'.IA s. v. D. t4'· á noite, usandq a NKDV agen. sn,i~ti<-~s e o 1<0,·erno <l~ r.,ublin: to~ vermelhos d~ia111J.receram. 

Cada classe ve na. outra o seu inimi- se rectu:z; a um n,ecanjsmo sem vida, 
B) ATITUDE COM Ji31gPEJTO N u V A 1:: r V 1:: 1 h H J\ go. No seio de cada classe se e:-:a- sem ll.ÇàO, ,em produção. .. · · · · · · 

A ES'I'RUTURA DO MU. : on- 1 geram de novo ~ diferençM sociais. ~or cpnsegµinte. meaiocrJdage, ta!'! 
sideremos i,.rlrrielro ·· ~rês pro\)Jemas os ·direitos do individuo são focitli· ta de ~ncrgla. 

que · sé referem à relaçiio entre 
O Li. b 1 · • d e ffl • 1 • zadns unilateralmente. Teme-se el<i• · Quer~se; ·· mas para-se à Priffi!l~ra 

ª~~:'.t{~~~~~ 1 era J SOi O, r 81 Z O D 8 OI O D 8 ~-SOC18 1 S m O . !:.~l.?;.:_i_f.;·:i-~~k~r,; 1. ~º-~-~d:.-ce~l-: .. ;a:_r.f)sJet~d.~b.e-:mªr·~r: .. :;~!~ pirita· e sangue e entre sentimento e '.:! ~ ,.. 

vóntadc. · ·, lula de um organismo superior. Aci- l nrnlto desprezacio. o nivel a. qµe ~µ~ .traposição â.. µnl~a .. de e. fist~. e. á di- , . a). R.ecusa,~e o. M .. ªflisterlo dri. l.yr.e- para º. er.ro, Confiança_ ceg_ ª. n. a na-
0 

· tipo ctom_l.n __ a.n_._te_ · ~ e> bµrguê§, q.uç 
Este~ valores, coordenados ent.1·e si, m:. do po,;o ha làços reais que une!ll I bir;,,m a. corll,Beffi, !l- vitalida<le: g pe. reçã,<i da Igreja. Tajllbem o lnàivi- ia, a Revelaçuo, ci Fe em Jesus Cns. tureza. que no f4ndo e botl-, é pre-
. · ·· t G ···b1e I II i d · t MCruadas duo se afastada·co·m·unld.ad·e.···,.As

1
fo, a Fé em Deu.s ... Q.u.,al .. é pois o ciso. por isso, d.e.ixar-lh_e l.1berd.ade qQ_er estar 1:Jem de .. fencfü!q_~ ~ÇZ(!,r opõem-se mutuamen e. rave pro • todo~ os povos cristãos, 1a a rea • ro smo, emons ram-no a., z . , - •V f rt ex 

ma o ele reduzi-lo~ à pratica. A hu- dade do corpo Místico de Cristo, a: empresa comum de toda a Onstan- nações, arrancadas â direção da Igre- v:i-lor supremo, aqsolutQ? NãO se sa- Por conseguinte: liberdade i11dlvu:l1!a.l rle todo ::i cqp (>_ o, m-Je _l11tQ se .. • 
h t · · .., t ja, na·.o acharam o seu cam1'nho . .,,í!,•. b.e. N. ã_o l_1_a_. Pr.o.f.e.s_sa· .. se, c_om ... o slste- em todos os t_errenos.. põe ao me1wr risco ll !lªº q4er ter mani<iad,e, no seu 011min ar a rll,ves Igreja, ha o Impcrio, enfim toda a · dade. ,, ... u, ao mesmo . empo, como t . b d. d 

1 
N" 

0 
é eº 

· · · · · t b t d renem cond·na.das a p~ __ • .. 0 
.. ar sob ~.. m_a, o·cett.e.1•.m .. o ou, º· r .. 0 1.atl_vlsmo; co- Economia livre·. capftqlls1no. "n1a- re.srxmsa ili a e a g.um11,. a. · . .,..,. dos secul.:is. osci10 entre uma ou ou- Cri&tandade. E esta "1'8.nde comuni- · est1ml', a ernura, f,!? re u f) na,i; mu~ v - -· ~ • q ,.. . .. •• , . ,. · - • ·• · · d 

, · · · ·· · C , · , Q. • "' I • 1 1 • juc-o' "e to.dos os ·~rros, 11,nt·ei;. d~ en- !ll.º •e1.1·~1ã. o, o a_teis. m.o. . m(ln!smo". evp· 1o,•ação dos on.era-. naa de .mmde a.mor, nem e gr.j,ll• tra alternat.iva de cii,da grupo. ou- da.e.lo nao ctm .. ,•roi a in.f_luencla <los. va, 1 I\ier. e~! ~.ue i_dea te!ll n no nas ,ma, ,. " ~ ,. • A , ~ • • •• •·• • d.i ··o b · 
· · d t ~ V S ti j contrar de· novo sua rota. Deixam-se ~) A" orrtem moral e t'.' 1ustiça se rio:\. des tmpet(ls E' me. ocr~ · ~pt-e1>• be à,Iqac!e.1'4edia a. g\oria e er lprcs nacriPMis, da~ traqiçõps, da_hls-. gens da irgem a.n s~ma, nas 

1 
• t u partnm' da relig;"o Resta nma. éti t

3
r rn .. a_t .. erl_a.,l. é. su_a P. rimeira p_-re~ 

e. fetua .. d.o a sl.nte .. s.º d_ e wdos. estes va• toria: ao contrario, ela os su"oe e. , lendas, nas cronicas. na. poesia!._.. en ear por novo$ s1s emas que ~e s • a . ..,. . . . = , .. ., · N• educaça·o: Renunci.a-se li d. is, 
loi·eii, co1no ·veremos ne~te capitulo: os alimenta. Seu .ldejil viril é. o c!ivalei·r· o, ho- cecjem l'jlllterr4p~am~n e. •· pso !5" 1 e,.· -Um!!,n_ .. · ,.. . ... · ·. '" . · clplina moral. permltem,se sistem!!,s pára ~utro tempo.· para outra pes,, .- l l · • · t ""11 r· , h itaria ~ consclencl• moral n cupai;ã0 Foge t:le declséies: eleixa~!U! 
1 ·....; cu.lt.i•.ra. e. Es_ trulo. e1n ha. rm_çm1a meu; de vita,lid~Pll, de f_OfÇll- f_lsl_ca., 1.no, liberalismo, socla.hsmo. 311arqu1s-1 sem, fup.qa.inento oJ?J,e,tivo ,e trans- ,·nlorai·s (Dr. Hod•nn) Respeito ex, . . . . . . 

• ~ d 1 1 cj t I rest · 11Pperatlvo ca ~ soa ou. melhor ain_da, p;i,ra uma co• Na Idade Media existe o respe1to à 4 - Espírito e sangue sim, nus unida. fj. p!edaqe, ao res- mo, omitindo a.s outr nas nterme- ce11 ep a • ª o ·• · · · • cessivo à cons·c1cncla subjetiva. . . inis_ s/úl. . anoiii,,.;a, , · 
aut.orl.dade por motivos religiosos: to- . i peito interior, 1/, delicadeza do cora- dlariu, · são herdeiros lc.gltimos' elo tego;ico", a tradição, os bons cost.u- Da comttni<lade t:leslisou-se para 

O 
. ,, •• 

e!& autoridade leglthna repousa so- O homem da Idade .~ierlia ~ão. e, ; çl\o. l}. misericor~ia, penitencia... absolutism!J real, que, corio est1a1, fai-1 rnc,. . individu~lismo. · Sentimentalismo: O burguês n~~ 
bre a vontade de Deus. As autorida- de modo. a.lgum um mtel~c,ual1s- .j tarão ás suas promessas". E:~~a m,or!il hl)mii,nlt!ina natural• M- trat.a fle ru;suntqt qes!!,g;adavels, co• 

· " A· ' 1 · ·1ada 110 •eu I A DECOMPOSIÇAO PA ·Decompo·e~se · ta·1·nbem a. v1'da_. de m.,en .. te s.e t.om"-, u.m .. a. moral .. aparente, cl Internacionalismo. Na Idade e- 1no por exemplo .. d.a n.1.0. i:te .... En_l to.!" e!. e. 5 .. c.o.n .. s. t.i· tu, !d. !1-S .. ··sent .. em-se r. esponsa- t_ a ui.e 1genc1a e aprec. . ~. 

1

.. - · · · · · "' . fl 
1 veis nnr tod•s as at.lvidades ele seus Justo va'lor, mas o que constitui o JDADÉ M:EDIA · cultura. ·Não ha máis uma "mentall~'j oca: fachaqa do nihilismo moral. dia a vida do homem era m uenc a- das as nbriiiii..;õe~ judiél1trias é. P<lta!" 

sudit;: os ·p'"r1uclpes protegem e fo- valor do homem, não é o. que ele dade crist§.". · · · · · · · •

1 

cl Em{fneipadt'.' (!.$sim de D~us, a ,da, alimPntada. lmpul5lonacía P
1
elãas doso. frouxo e sentimental ... Pé)1ª' 

me,ntl!,\'\i as m:i,nlfestações culturais I sabe, mas o que ele pode. Existem 06 A de~mpgsi~o ~ inicia, ng tern, A 1tnive .. rsidad. e "_ erde a iinlv.m~-. cu.lt1i. r .. ª.-.. pe.r.de···. <! _se·. u .. no .. rtf _s. epar·a· -se forças do s<>u povó. pela trad ç. 0 dP. morte, abolida. o conceito de pJ.t• 
de tocia especle. Mas,, por o.utro la.- 1 grand~s reis, os cavaleiros, os r,.,e- ~ d~ ~11\M;~enç~,' ou, ae ~, P!'efç, llclade. A especialização domina. , çe tod~ 111et11,f1s1ca ~ reJ1glao. A ca- . Nà · epoca do ll'peralismo, 0 homem nlçªº ~Q!>stltu!do re!o ele corre~~º' 

l.b t d t· tas o a1·tlf1 re do ""O"'inaJtsmo · As ve.,dadelras fonte.• de cultura racteristica domi"a. nte é o mun"'o se torna mtemaclonal. Afasta,se do A•. º"l• .. ões •_e to.rnam .. · casas d .. e. re. p.o.u_• d_º·.ª .. al!.to .. rida. g_e c. º. ncede. plena 1_er-.l as·.·· os. _gr.an ... es ar IS .. , e .s .· .. • ., . ,,·. ,,. ·. ,,. · •. ., ,, <+ di _ i , , 9 

dade aos organismos sociais e aos ces. o ideal do homem compreende ·pé§mori:it,-~&é' ;r,· ~~e de ~!!de,: a. se esgotam: principia. o imperio' do "profano", sec4lar~ado, ..,... o Iaicis• solo natal. da tra çao pro-pr 8 e so, "sanatórioi•: Reina Igual $eriti• 
lncjivlduoz. · · todas as suas qualidades, corporais e Fã comum. inte.lectual!smo. lt!º· ca.racteristica. · mentali~mo ,1a et:lur,ação: não se e'4• 

Deste modo, atlniia-se o ideal do espirituais. O "homem perfeito" não Désde então $e inicia. a revolta Vidil e Rel!giíio se afa,sta.m . .\ vj4a d) ,t c1Jrteza da Idade M!!dia, de Desperta~-se a.s naçõ\s; mas ~~ ge nada. o · burguês é o bllrl,lCratl!, 
Estado devi\iámente ordenado. é o homem com dois ou três dip!o. pol!tra rtoma. contra· 0 · Pontificado secujariza·s~. · 1aicizasse. Ei!J o IJS.· se achá.r $Qbr~ um funq;imentó aôsoc negatlvam·ent~. coll!o · 'pposlçãq 'º que não tem outro Interesse ina.~ ~ll'l 
· 2 _ lnãivÚu.o e co'mu.nidade mas de doutorado. !Jlas o qu_e possui - é o protestantismo. qrjí.o do~ telllpo& _mod~mos. ll)to, f su!Jstit~i!+!l pela ãuviqa, pela. Imperlo. a uma aut0rida~e suverior: a oro1:>ria comodidade. A vicia é J:1:!8.• 

· . • todas as qµalldades corporais e es- , lVl!l-8 i df.comf)Osição não se deteµi "O l)W,I dura.ra e11qu!!ntçl o destl- hesit!!-ção, pelo cetlpismo. como cfhtlas que se ~esagre11am, 40 :,aniia{la. à religião é uma· rotina, 
O_ homem ela Idade Media nao vi- pirituajs exigicjas pelo seu estado! a.qui; perdem-sê. um apo$ outro. os no da~ nações cristãs e~t!ver l'l!lS 2) E1n relação {L estrutura ão mun- organismo: não po sentido noslt\vo Naturalmente há.. mtlitas e~ceçÕBs 

v~ isolado Desde o nascimento sua social. por sua profissão. o soldado I dogmas c!a Revelaç~o de Jesus Cris- mãos duma [lOlitica que. pão ac11-ta ! ito: · · e orga.nico. po'.s · ra ·'ições. costµmes. nas · "lt.lturles acim,i" expostas ~oj:Jrf• 
v~da se entrelaça con_i a da~ comu- perfeito, o Javi'ador perfeito, o cava- to.· 4 Fé Cfisti definha, cada vez os princ~pios cri~tão~. li: a Igrej!l, ?ªº a) ,t 'dqclc Media possuía uma cul- historia, J~nda. q4e sif,p.lficí' . tudo tudo o v,;,rcladeíro Catollcll,mc, per-, 
n~dad_es que o cercam. f9:_mlha, orga.- leiro pe1·feit-0, o operario perfeito, o mai&. to!l.ca. firmad_il. no pegestal da c1uz, ti.ra ~ a síntese da cultura e au- isto !)ara o liberal? Este é oosmo)'?O· 11et.uava as orlnclpais atlt4des j:la. 
11

1
zaça? profissional, naçao, i:mperlo. príncipe perfeito - todos estes não Percle-$e a Fé na divindade do Re- e~pera tranqmlamente que_% revolt.k toridade. j'fa lil)eral!smq, 

0 
~,tado lita Nivela.se a hunii1nldacle. segil11· Tdade Media Mas. em gerai. a rnen• 

A ex1stenc_la decorre no amb!t
0

. des- se concebem sem o contingente físico dento,. na R~weliic;ão - é o· raclo- çoes. com121etem a eclucaçao da lm- <em ~era! as aut
9
rldades). não se do :j ideologia rios i.randes movj- t~li!la<ie popµl!!r era, antes da ~l!er-, 

tas c:omumdades, que _del!mitam, do corpo. nalis'mc:i. · ·· · mamdado . interessam pela unidade de cultura. mentos rio socialismo e comunismo ,a, " que <ieil<amor es])Oçada. 
orientam e su

st
entam ª vida do .ln- Evidentemente, este homem per!ei- · ·Renuncia-se per fim totalmente ~ Onde áchar esta unidade se nãó exisc Preor:upa,-se 11 ão do pperario ~lem~o os catoilcos. os verda,deiros c=1,to-

dlviduo. to é dirigido e Influenciado em gran. f1i' ém.Deus, tem,os o :i.tei~in~i, , es, II - ATITUDES CARACTERISTT- te.•, ou francês. mas do operar!o como llco~. formavam sempre uma mino• 
Existe, po1'ta11to, uma sintese: o de parte pelo solo de sua patria, te ateísmo · penetra na 1'!1~51'- dos . CAS DO LIBE?,ALISMO tal. A burgl.!esia se entusiasma pelíl ria na \lemanha · e,· tambem, na. 

individuo não é destruído, mas, ao µelos atavismos do sangue, ]j)ela sa.u- i;,ovos eüropeus'. · é lndlfere11tlsino e Sem querermos disputar sobre a C11-as Cultural. Cada ramo elo saber ,; humanic;lade ·• Í"ra.nça. 
CO!ltrario, respei,tado, amparado e de e robustez tisica~ não raro as n1als varia.das supersti- palavra "liberalismo", podemos cha• segqe sua direção sell'I Sij incomodar Perdem-se os valores organicos da De resto, não se poqe negar qu.e lmpulslo~ado pela comunidade Se - ·' · t · · · · 1 um· o dn rna· -. lo o ult1·mo termo da decon1pos1· - com outras a.tivirlades culturais. Não nac1·onal1·da1le e· te.nde•se ao· 1·nterna·.· . .. .. . · · lll. ao mesmo tempo, este homem çoes conqms am um sem 1 er. ~ x· t nosof· Só h · "filosofo " uma parte consideravel de catollops 
algum 'dia tiver de sactiflcar-se:por perfeito é tambem homem, essencial- ii.deptos, principalmente onde o pro- ção. eu 1~ e _1. di1a. a .Q · 1' d si cionalismo nivelador. . adotou as atitudes liberais, exeção ela · el'a o far~ sabendo que em ui- t t 1· 1·b 1 ·n ra o ter1·eno Esta ab1·aça o pe•1'odo que prece- . m. contra z P outr. º· -ua · e es d). ·1ntelec·t1tal1·s-.~ .. Na Idade Me-. • • "' . . · • · mente superior ao animal devido ~ es an ·1smo I era mi ª · . · • h a ve dad b · t·va o rm= "= feita, está claro. da atituclé" relativa. timo· termo. teclas as comunidades sua alma espiritual EJ2 se deixa ctl- Ao ·mesfüo tempo e no inesmo ritmo de a. 11uerra mundial e, em parte, ,o con _ece · r · e o . .ie 1 · · · ·· .,__,s- dia. formava-se o hqmem Integral; e · · · · 
não tem· outro fim senão ·servir ao rigir pela· razão iluminada pela fé. que a ldentid!!,cle qas crep.ça$ i·eli~ioc qti~ a seg-ué im.ediatamente. siyel · ~onpecer ª "coisa em si": o homem "perfeito" se desenvolvia ~? .. ~~1?.r, .S~,~r.e:!:1?: •.....•........• 
"ropr1·0· · bem· p·essoal · t · b d ta u 'dad da E' nesta epoca que a Ida.d. e M. ed1·a, !'Dlng iui. sich" (Kapt) · · Deus, mo• com relaçao· a todas s·u· a.s · fo'r"as· .· ~ · · ·· · · • S - Sentimento e vontade sas. am em st 

PS z ª m e s · · rali'dade etc sa·o "postulados"' " o. li.ber_alis.m. o é._ a,_ raiz .. do. na_cio.nal~, 
Daqui, umà · "com\jnldade" em to- 0 lloillem da Idade M,lldla é O maximl!,S politica,i, ao nosso ver, desaparece compJ!!tá; Subié•lv'· iuo ·, ;elatMsmo ceticismo·· comornis e espirituais. · · rocialisínci:· Em tn.uitos qlrculos · Cl!<- · 

cja a força da palavra. oposto do fraco ou do timiã'o. Inva- Afirmam-no as pai_ a.vras. de Gode· mente. De~morónam;se suas ·u1tirrias · · ·' ,s · • · · · · ·· · · ·· o liberalismo não visa o hQmem 
II 

ã. 
l'Ui.n.as... . . . . .. . .. . '., 1\ filosofia do "tUelO se passa como total. mas só' a intel!ge\lCiº e ·a ·r,.~ to CDS Dresta•Sf pouca atenç O ai) 3...,. Mundo e nação dido pela convicção de possqir. a froid K11rth <L'Ef)'lise ~ux tournànts· se .. .'; ("des ais ob"). ~ razão de ... ., fato ·c1e ser eie o responsável llel!!, 

verdade absoluta <Revelação) e de da l'hlstoire: Dewlt, Bru~elles Eicaminemos mais ele perto ~ste pe, ser das mais fundamentais institui- zão. rrise moderna. l!!I1cara-se un!laterl}l~ 
Elemento Importante que !nflu- viver na ordem estabelecida por 1927). "A El!ropa estava até então rlodo. Seu cunho é dlamet+almente çõe~ ·s~ tórn;i., J?rpblem11,tica. · Ninguem tem força p11,ra agir, to- mente· a quéstão; conslderan·do· CÔ• 

encia a vida. de cada. homem é a Deus, tem ansla de viver e de pro- estreita1Pente unida, não só quanto opos~o 'ào da ~~de Mecl\a, iiri Jµsar dos se contentam com o saber. mo unlco Inimigo atual da Igreja () 
tradição, a · nlstorla do seu proprlo duzir algo. ás crençii.~ religios!IS mas tambem do ÇJristlanislllo encontrall'\\)S o ateis, Exemplifiquemps. Educação: uma o liberalismo divide, fal! abstra.- ;illc!oflál~~oclal!smo 'n!mlgo certa.~ 
povo. Não se pode representar um Daí sua fertilidade. Que abundan- quanto•ás idea$ polltlcas, Unia o- cli- mo (sob as formas do ceticisn'to, re- biblioteca sobre a possibilidade ou ,;ão da realidade organlca· ·Esq·uecé ·e mentti ele é. e presentemente 

O 
mais 

homem da Idade Media Isolado, se- eia e que produtividade em todo$ os relto â moral cristã e reconhecia o !ativismo,· etc,). ·Em vez do Estadq ilnpossibilidade da educação e mil ctespresa o elemento corporal. de he- periimso e aJlress!vc- Mru. que a.pró;. 
parado de sua gente, da tradição de ramos da cultura! Teologia e Filoso- Papa como, sru interprete · <E:ljrth bem rég-qlamentado, o caos .. cultura! experiencias. Arbes: naturalismo bru- 1·editariPdade Faz abstração das v-ilta .combate-lo. se nós mesmos con• 
sua cidade na.tal, da historia de sua fia: Tomás de Aqulno. Alberto Mag- baseia sobre esto? fato, e com razão, 0 Individuo substitui a comunidade tal, impressionismo, expressionismo. · forcas tisicas. menosqrezl!. !!- rormâ, tin1Jamo,~ 11\)P-rnis? Tal atitude mie 
t:erra. Não existem homens lntei:na- no. os Escolasticos Mística: Eckehar- ~ .iusti!icl!,ç(l.o do Papa. Bonifacio A vida de interesse pelo povo de ca- cubismo.·· Familia: casamento "de cão corporaJ A nota dómlna11te é o rorl<> ~!immcar up,a solução verda.~ 
clonais. Exi~tem. sim, professores. do, Suso, Tauler Artes: o gotlco. VIII).,· · ·· da um é substltuida pelo intemacici• prov:i•·. sahl'!·. e o saber dos l)ormenores. O deira e leclslva. Só sP-remos capa• 
mercadores. qu,e viajam ou residem arquitetura, escuJtura. Literatura: '' A pa.rtlr de Filipe o Belo, não nalismo, .o ideal do homem total pe- Tudo é prob!ematico. conceito de "homem perfeito" se ~es i:111 vencer ri>almente o· nacional,:, 
longe de sua cidade natal. mas tam- Dante. os grandes épicos. Os arte- foi ma.i~ 3,5~1m Não houve !llais "1·e- lo intelectualismo, e a virUidade pe O Estado· devidamente ordenado identifica como o de "homem talen- sÓclallsmó; sê estlrparmos 

O 
mal pe• 

bem, conservam as notas caracterls- zãos, quantas ohrns primas nã9 pros i:iubllca cr"ist~·i i!;• Q q1,1e se d~cjuz do lo scntim,ntalismo do burguês co- tornou-se· caos cultural. ooso": compreende somente a !nteli- la raiz; e a raiz é, como hoje nin~ 
ticru; de sua gente, ·e mantem-se em duzlraml o homem mediel.'al é rico desapar~clmento do, grand!õ) f11,tc:i que modl~ta. b) lndividualísmo. Na I<lade Me• i:encia. guem pode )!1Jlorar. p proprto libê• 
contato com. a. "Heimat'' (país de em formas que exprimem sua vid;1,: · á manltji?stavá., as Cruzadu, Maho• Els as atitudes <lomlnantes nest11 dia· "vivia-se"·~ verdadeira ·com-µµ!- D\) Ideal cjo homem µitegn1.l Pil~< ral!smo, a separ,1ção da Rellgt. ão e 
qrigem). Seni falar de "nação". vi- festa,s religiosas e profa.nas, peregri, met terna,,ée • o ··arbitro ,:IÕ 'Mecíiter, epoc11,- l!:is PS principio~ que lnspi" <ja<je, Isto ~. a slntese <io:;; Vltlores sou-se para o Intelectualismo. aa Vida, o romfllmento do· mundó 
ve,se Jnstlnt1vame11te dentro da tra, nações. -procissões, mil pecjuenos cos~ r'a.neo e ó~ turc~s ·enc~em· ~~ · ~ant- rayii,m a'educaçíico d11, juventude an, coletivós e Individual~. No tempo· do e> Esterilidade e sentinzentaltsmo rom Deua. a laicização do ensino· e 
q!ção, da. historia, do& costumes, das tumes e simbolos, vestes: dansas, co o mu~do... . tes e: lln!!cjlatamente depqii; da lJUer, Ubérá.Usmó 0$ h6meris se í-évoltaín FJsteriUdade: Àsslm oodemos ·cáriiéte- ela,,: demais atividades, o lndhii:lu,.;. 
recor<lações e lendas. vive-se na men- festas popul;i.res, torneios jogos, can- "Els, cio ·i,onto <!e Vista. lnte!'!lacio- ra mund~I: contra · as" com~da.éies e as disso!- rizar uma atitude dlamétralmentP · lismq. o tntel~ctl.)allsmo, !=l sent!meu~ 
talidade do proprlo povo, vive-se em tices. E' energlc9: basta lembr;µ- o~ t'lal, o bale.ilço <la realeza. a.b~luta. As· repercussões na juventuçle foa vem: ·A -~11µd~ fà111l1~· cristã se ·des- Jposta à vitalfltade e à fertilldadF talismo. · · 
tudo aquilo <infiro que denomlnal!los duros metodós da justiça medieval. · "Do ponto de· vista Íli,ciónal, o rai,fu i:irot'ti11~as. Mais e mii-1~, ;i. EJµ,ro, q1elllh!'a, As naç~es não reconllecem. da I-Sade Meci',a Nossa luta contra o nactonal•SO• 
''naçã,o". E a Influencia destes ele-· a· educação ~sqolar. Nunca e:-:ces,~iv:1,, ibsolut!smo d()S reis destruiu o equi- pa Central toma.va consciencla desse mais unidade algul!la supedor; fri- · o liberalismo é estern Oiscute ~lalisino ·-t>í-á un" sentido e 'dará es-
mentos constitutivos da nacional!- mente àpreenslvo pela saude, mas i'lbrio do corpo· sócia!. concentrou to- 4ep11,1.Jperamento: p~eçliva. .. a ·~en~fr~ s;im sull.S <i!feremias e seus dir~itos ,C'm nunca chegl!,r <1. uma ponclusão ranea~ de resnltado duradourq; so
dade é muito ,1als viva que nos tem- ~empre robusto. o tipos huinanos da a vida ··na; cabeça. e.trofiou ·as lns- se · envergori]ll!,da.. . Fomentam um Internacionalismo hu- Mil teorias. mas nenhuma pratica ,1ente s~ · não recairmos nós erros que 
pps modernos. · nas cronicas e lend:ts nunca pão sen- tttuições ·uvres ·ÉI t.ornou ~: revôlugão · :pescreviiriio~· mal~ po~~ori~<ll!,~ màriita.riô · Oenfrô dàs riaçôes sur- llls01·evem-se bibliotecas sobre 01·tnci- 1 geraram. Portanto não lutemos 

Entretanto, est'á longe de ser uni- t,imentais, doces ou moles, mas for- ri unlco corretor' polishiel <l~ ·t1rilnfa". mente a~ atitudes do liberalismo, tais ~/'Jin divergericiàs entre ·as classes. riios que iamals se ri,plicàrão. Tem, contra. o nacloná.l•soctallsmo arvo• 
Iatera.J. E:is novamente a smtese de tes, energ!cos, valorosos, robustof' Desfaz~~~ q, ~el~<l:1,<l! Cf!§Íã. da. éorri<i se apresentavam' á juventude'. Gomo tndos os agfi.ii,ainentos sócfals po de discussões, cpn$ressos, de fllU ra.nclQ lemas erroneos. Nãó se trata. 
mundo e naçã,o: esta. vida. riacionál, E' corajoso e heroico: ·a: cóvardla rcladQ M~í:l!a, eRnPci~Iment~, IÍ. jUVP,i1tuclé c,-toliéa éIM' sãó domhint'làs pé.lo . tnterÉ'ssÍ> orogran:its, cl<i ~corià~,- ª~ Ç()Jl1i§ll§~ a.e P.~lm~~ ~e i:!~Y? ~!lll~ que nos 
~ela \:J~ ~VQ, j Cj~ÇJbl~~ ~~~ -~~ é Yffi J!;J~ r~l~tivam~nte fa??, e As ~a~~§~ ~~ ~1m~ml!e.ffi ~µl COll• l) Em rtilaçâo ao Valor 8Upre11ÍQ: . \)r~prlo. 0& ~rup0~ não se conpecetn. especial~ e de subco~!sscelj '-,' tt1cfo(!?,ir~vjt\]'il11 C)~ .\'-ªii~c:i?, ... . . . 
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EMPREZA AUTO -VIAÇÃO CONGRESSO DO APOSTOLADO DA ORACÃO POLONIA MARTIR 
S. PAULO-SANTOS tTDA. 

Cr$ 20,00 
-Onibus diariamente de hora em hora entre s. Paulo-Santos 

"Almejamos completo triunfo e superabundantes resultados nas sessões de estudo 1 
nos atos de piedade" afirma o Episcopado paulista em documento coletivo 

O GOVERNO POLONES EXTENDE 
. MAIS UMA VEZ A lvLí'iO A 

RUSSIA 
(Serviço Polonês de Informações) 

- No dia 21 de abril, o governo po
lonês entregou aos governo, brita
nico e dos Estados Unidos, o se-

SANTOS 
;Rua do Comércio N.º 32 

Fone: 6777 

S. PAULO 
Rua Mauá N.º 670 

Fone: 4-3676 

A SANTA IGREJA CA l óllCA E NÃO 
A IGREJA CATóllCA UVRE NO BRASIL 

Reunido nesta Capital para o m1- cando-lhes o espirito do Apostolado 
cio das comemorações do Bi-Cente- sua. nobresa, sua facilidade. Tenha
nario da Diocese de São Paulo, o mos em vista afervora-los para os 
Episcopado desta Provincia Eclesias- atos do Apostolado, nas paroquias, 
tica tomou importantes deliberações. Colegios etc., para a pratica das 
Manifestando-se coletivamente a primeiras sei.tas-feiras do mes, a 
proposito da proxima realização, Comunhão reparadora, a hora san
nesta Capital, do grande Congres- ta, a Adoração do· SSmo. Sacramen
so do . Apostolado da Oração, que to, a Consagração das familias, a 
encerrará as festas centenarias do Devoção ao SSmo. Coração de Je
]lio sodalicio, assim se manifestou o sus, etc. 
Episcopado de São Paulo: PROGRAMA 

"Ao realizar-se o Congresso do Conforme o programa todos os as• 
Apostolado da Oração, na arquie- saciados e cada paroquia inteira, de
piscopal cidade de São Paulo, em vem tomar parte nos atos do Con
cômemoração do Centenario daquela gresso. E' esta a razão porque qui• 
pia Associação, Nós, Arcebispo e semos que os atos se realizassem em 
Bispos da Província Eclesiastica de cada Centro, na sua paroquia, nos 
S. Paulo, queremos em conjunto colegios, nas casas de sande, nos
abençoar a piedosa iniciativa, tão pitais, etc. 
oportuna para aviventar nas almas O zelo do p. Vigario e Diretor do 
dos Nossos queridos diocesanos a Apostolado animará e realizará os 
devoção ao Sagrado Coração e o atos do programa, e mais o que o 
conhecimento mais profundo da fi. seu zelo lhe impuzer, tal como fer
nalida<le e eficacia do "Apostolado vorosa comunhão da Cruzada e das 
da Oração", que coadjuva constan- crianças, comunhões gerais em que 
temente ao Santo Padre, com ora- tome parte toda a paroquia. Na 
ções fervorosas e assíduas, para con- festa do Sagrado Coração de Jesus: 
seguir a cristianização de todo o Comunhão geral da 11aroquia e Ex
mundo. Almejamos completo triunfo posição e Adoração. No terceiro dia, 
e superabundantes resultados quêr sabado, a comunhão das familias 
nas sessões de estudos, quer nos atos consagradas; á noite, a consagração 
de piedade a se realizarem por oca- das familias, tendo colocado sobre 
sião desse Congresso,· anelando todos o altar, aos pés do S. Coração de 
Nós, Chefes Espirituais da Provin- Jesus, 0 livro das familias consa-

0 S N D F DESMASCARA UMA SE T O 
' eia Eclesiastica de São Paulo, a di- gradas. 

1 • 1 ' 1 . 1 A e NFUSIONISTA !atação do reinado do_ Sagrado C~- No ultimo dia, domingo, dia 10 de 
ração em todo o Eras,~ e em_ parti- junho, Comunhão geral das associa-

O S. N. D. F. está distribuindo 
üme. folha volante cujo contendo re
produ:mnos abaixo: 

Só existe uma Igreja Catolica: a 
que foi instituída por Nosso senhor 
Jesus Cristo, ha vinte seculos. 

Uma ,rnva seita protestante, po
rem, vein tentando usurpar-lhe este 
titulo glorioso. E' para rebater tal 
audacia, e evitar a ·confusão que po
deria surgir da semelhança de no
mes, que se publica: esta folha vo
lante. 

Ela fará ver aos seus leitores que 
taI seita, pela sua origem e pelos 
seus erros, não foi, não é, nem se
rá jamais verdadeiramente catolica: 
e que, portanto, não podem os fieis 
frequentar as suas capelas, nem to
mar parte nas suas funções religio
sa:!. 

menagem que a Ele devemos tribu- cuia: nas Nossas quer:das Dioceses. , ções e da paroqma, colegios, hospi-
tar, Sao Paulo, 22 de abril de 1945. tais, etc. 

2. Salomão Ferraz e sua seita não t Carlos Carmelo, Arcebispo de A tarde todo São Paulo na pro-
têm, portanto, o direito de usar o São Paulo, c!ssão com os atos de amor de de• 
nome catolico, e os ritos, praxes, ce- t Antonio, Arcebispo-Bispo de Ja- sagra;o, terminando com o Te Deum 
runonias, sacramentos catolicos, pa- boticabal, solene. As teses serão apresentadas 
trimonio sagrado da vida vinte ve- ·r Alberto, Bispo de Ribeirão Preto, e . ex])lanadas conforme o programa 
zes secular da Igreja Catol!ca Roma- representado por Dom Manuel publicado• 
na. E' um abuso, e bem grave, esse da Silveira D'Elboux, Bispo 
de !laquear e. boa fé do nosso povo Titular de Barca e Auxiliar de 
simples que, confiando nos titulas de S. Excia. Revma., 
"padre", "bispo" e nas cerimonias t Antonio Bispo de Assis, 
da missa, procissão, etc., vai sendo t José, Bispo de Bragança, 
tristemente iludido pela labia. desses t · José Carlos, Bispo de Sorocaba, 
lobos com pele de ovelha. Abuso es- t Luis, Bispo de Botucatu·, 
se ainda mais reprovavel, porque se ·r Lafaiete, Bispo de Rio Preto, 
espalham folhetins afirmando que a t Gastão, Bispo de São Carlos, 
Igreja Catolica Livre no Brasil é "se-· t Paulo, Bispo de Campinas e Ad-
melhante em tudo á Igreja Romana, ministrador Apostolico da dio-
1 endo os mesmos sacramentos, a cese de Pil·acicaba, 

DISTINTIVO DO CONGRESSO 

No parecer do Exmo. Sr. Arce
bispo o distintivo do Congresso será 
o mesmo do Apostolado. Todos pro• 
curem adquirir o seu distintivo e le
va-lo na lapela: esta será a lem
brança do Congresi;o que todo asso
ciado guardará como membro do 
Apostolado. 

mesma missa e demais oficias divi- t Idilio José, Bis])o de Santos, 
nos. o mesmo cerimonial, as mesmas t Francisêo, Bispo de Taubaté, 

ORIGEM DA IGREJA CATOLICA irmandades, as mesmas imagens". Monsenhor Dagoberto Palmeiro 
LIVRE NO BRASIL 3. Não é verdade. Salomão Ferraz de Azevedo, Capitular de Lo-

Nos atos públicos de conjunto, na 
igreja, nas comunhões, procissões, 
etc,, todos tenham tambem a sua 
fita vermelha. Será um ato de fé, 
de devoção ao S. Coração de Jesus, 
e fonte de preciosas indulgências. aboliu na celebração de sua liturgia a rena. 

língua oficial do Igreja: o latim; Monsenhor Vitor Ribeiro Mazzei, HINO 

3 

Aqui nos untm:Js, 
Jesus, em teu selo, 
Onde arde e palpita 
Nosso unico anseio. 
Aqui te ofertamos 
Cem anos de glorl~ 
Da Juta renhida 
Que foi tua vitoria. 

4 

Amante e contrita 
A patria te adora, 
Amor te consa,;;ra, 
Piedade te Implora. 
Na patria e no mundo 
O Rei Doce e humano 
Implanta o teu Reino · 
Impera Soberano. 

(Musica e letra de J. S. L. B.) 

TESOURO ESPIRITUAL DA FE
DERAÇÃO DO APOSTOLADO DA 
ORAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO 
Missas • • •• ,. 28.911 
Comunhões • • .. .. 23. 700 
Terços • . . • • • • • 48. 447 
Visitas ao S.S. • • , , .. 29. 304 
Atos de Caridade • , • • • • 22044 
Jaculatorlas • • 741. 840 
Mortificações • , 60 . 683 
Atos de Zelo • • 22,643 

SCIENTIFIC&MENTI 

AS SUAS FERIDAS 
• Pomada N0CCIIIYO $ao S.baiili~e 
combale "lenllllcamenle lodo • 
qualquer afl~o C\ll011eo como 
Mlanu Ferida• em ;erat 11Jcera& 
<-ua901 anll;aa. Eczemas. Eryllpelo. 
Frielraa. Racbaa nos pés e oca eetoa. 
Espinhas. Hemonoldet, Quelmadu
rm. Enipct,ea. Picadas de mcaq,il!(lll 

• lnse!:to. ·--

r ~ ! !!!u~~!~~.!~!.~ 

mm 
"'CASA DOS ADORADORES" 

guinte Memorandum: . 
MO Governo Polonês, após ter 

considerado a situação internacio
nal, deseja declarar o que segue: 

l. - As magnülcas vitorias dos 
exercitos aliados não deixam duvi
das de que a · final derrota da Ale
manha é apenas uma questão de 
dias. Em consequencia a l::luropa en
trará num periodo de paz, no qual 
as Nações Unidas vão enfrentat a 
nova tarefa de restabele~er a Eu
ropa. sobre os princípios democrati
cos, exarados na Carta da Atlan
tico e restaurar sua vida economi
ca e cultural. A Polonia, sendo, co
mo é, uma parte integrante da Eu• 
ropa, deverá ser atribuído na re
construção da Nova Europa o lugar 
que lhe compete. Agora, todos os 
problemas, em conexão com o fu
turo da Polonia, poderiam s.ar con
siderados sem pressão das exlgen. 
cias da guerra, dentro da ~strutura 
da pacifica reorganização da Euro
pa. 

2. - Um dos mais importantes 
problemas, que reclamam uma solu
ção dentro do quadro da reorgani
zação pacifica europeia., é o e:stabe· 
lecimento ,;le relações de boa vil\1-
nhança entre a Polonia e a. Russ.ia. 
Plenamente conscio desta necessida
de, o Governo Polonês reitera. a sua 
pronta disposição de consider:tr, 
juntamente com o Governo Sovie
tice, todas as contendas exlst~ntes 
e de concluir um tratado com c1. U. 
R. S. S. garantindo a segurança 
de ambos os Estados, bem como de 
cooperar estreitamente com a U. 

Uma ampanha d•gna .d t d 0•10 R. S. S., dentro da estrutura da or-
C . 1 e O O ap san1zação gerai de segurança 1nter-

Sob os auspícios do Exmo.
1 Revmo. Arcebispo . Metropolita

no a Obra. da. Adoração Perpe
tua ao Santissin10 Sacramento, 
com sede na Igreja de Santa Ifi
genia, iniciou uma campanha, des
tinada. á construção da "CASA dos 
ADORADORES", edifício que vi
rá sanar uma ·1acun·a nos trab~lhos 
desenvolvidos por aquela Obra ... ra, 
está aberto o "LIVRO DE OURO" 

naciona1. 
O custeio completo das obras é 3. - o Vice-Primeiro Ministro e 

o seguinte: o Conselho de Ministros na Polonia, 
Capela do SS. Sacramento (com bem como os lideres .dos prlnclpals 

altar e bancos) 500.0,00 cruzeiros; partidos políticos na Polonia, acei
Salão de reunião 300.000 cruzei- taram com o beneplacito do Gover
ros; Sala dos Congregados Maria- no Polonês um convite das àutori
nos 80.000 cruzeiros; Cada dormi- dades sovieticas para iniciarem con
torio de Adoradores 50.000 cruzei- versações. Ao serem entaboladas, a 
ros; Locutorlo dos Adoradores parte polonesa requereu que os re-
70.000 cruzeiros; Cada. cela 20.000 presentantes do Movimento Suuter-
cruzeiros. raneo Polonês pudessem ir a Lon-

para recolher as contribuições ne- dres a fim de entrarem em contac-
ccssar!as que excederão de ·1 mi- Os nomes dos ofertantes apare- to direto com o seu proprio Gover-

Ela não conta · ainda dez anos de 
existencia. Seu fundador é o pastor 
protestante Salomão Ferraz. 

aboliu o celibato para o clero; sepa- Capitular de Cafelandia". 
l"OU•Se do s. Padre, o Papa, pelo A FINALIDADE DO CONGRESS(:) 
que chamou sua fundação, Igreja: Transcrevemos do Boletim do 
Catolica Livre, enquanto nós, pela conselho Central do Apostolado da 
nossa adesão ao Vigario de Cristo na Oração de S. Paulo as seguintes no-
1 erra, e Bispo de Roma, chamamos tas sobre o próximo Congresso: 

lhão de cruzeiros. Espera-se que cerão inscritos em placas coloca. no. Esta solicitação foi aceita pelas 
todos os éatol!cos paulistas cola- das á entrada das respectivas sa.. autoridades sovieticas. O Govemo 
borem nesta campanha. A proposi- las. como perpetua lembrança pa •. Polonês espera que esta solicitação 
to o Exmo. Sr. Arcebispo Metro1,o- ra. os futuros Adoradores. seja efetivada para depois disso po
litano, abrindo o referido LIVRO Os ofertantes das celas te,ão der definir a sua atitude em .:elação 
DE OURO assim se exprimiu: "A direito a escolha do Padroeiro da ao assunto dessas conversaçõe,. 
todos os meus carissimos diocesa- cela, cujo nome será o da sua de- 4. - A situação interna da Polo
nos, ,leYcitos da adoração perpetua voção particular, ou que faça !em. nia requer uma pronta melhQria. A 

Todos decorem e cantem o hino ao SSmo. Sacramento, uma parti- brar o nome do ofertante. restituição das baslcas liberdade$ 
do congresso, nas paroquias, nas es- cular Benção e a todos recomendo As pessoas que contribuiMm ; d~mocraticas é uma condição essen-

Aos 21 anos, Salomão se tornou 
ministro presbiteriano 03 de julho 
de 1901). 

Em 1917,· abandonando a seita a nossa Igreja: Catolica, Apostolica, "Eis-rios chegados às portas do 
presbiteriana, ingressou na Igreja Romana. Mais ainda. Aos sete sa• nosso congresso do Apostolado mui
E:piscopal Brasileira, trabalhando na cramentos · que a Igreja Catolica ad- to falado e desejado: 
Capital Federal e depois ( 1925 l em mite, Salomão 'Ferraz acrescentou Após o grande Congresso Euca
S. Paulo. Quase vinte anos de ser- mais três. a saber: a observancia do rístico Nacional realizado em São 
viços tinham sido ))restados na sei- ctomingo, a leitura da Bíblia e a es- Paulo tão celebrado por t,odo o pais 
ta._ episcopaliana quando o rev. Sa- mola ("O Catolico Livre" n.o 54, e fora do Brasil e que tantas recor
lomão Ferraz recebe, em 1936, por pag. 7). Assim essa Igreja tem atual- dáções e saudades deixou em nossas 
parte do "bispo" Dr. W. M. M. To- mente dez sacramentos: sete coniu:-,s almas; como organizar outro Con
mas, chefe da Igreja Episcopal Bra- com a Igreja Catolica Apostolica Ro- gresso e um congresso do Apostola·· 
Güeira, sua excl'usão sumaria ou, em mana e que foram instituídos por do da oração na nossa Arquidiocese? 
outros termos, a sentença de exco- Nosso Senhor Jesus Cristo e três Precisamos de orações para alcan
l1llllthão. . especiais, ·de invenção do sr. Saio- çar do Sagrado Coração de Jesus es-

Fol então que Salomão Ferraz re- 1 mão Ferraz que se arroga aqui po- pititos e corações que possam e sai• 
solveu fur,dar uma nova sociedade I deres divinos, . garantindo a graça bam compreender o que é Aposto-

. rellgiosa. ,:iue, após tentativas e ex- so·brenaturál a quem auxiliar mm~e- lado da Oração. Associação que faz 
perieucias diversas, passa a denoml- tariamente a obra da sua seita. os ci·istãos, apostolos; como nos diz 
r,ar-se, em- dezembro de 1936, Igre- 4. Como notaram· alguns jornais. 0 Papa Pio XI. 
;a Catolica Livre no Brasil. Nela pre- protestantes e como é facil de se i E' por isso que foram distribuidos 
tendia o pastor Salomão manter - observar pelo noticiaria publicado na folhetos em nome do nosso Arcebis
iiizià ele • principias rigidamente ca- imprensa paulistana, Salomão Per- po aos hospitais, colegios e comuni
tolicos na sua expressão sacramen- raz vai seguindo, cada vez mais, em dades religiosas para se marcarem 
tal, aliados aos grandes postulados de- SUas funções religi_osas o ritual ca- varies atos de devoção ai menciona• 
1ndependen, ,,. da corrente protes- tobco-roman?. A hturgia usada na dos para O feliz ei.ito do Congresso. 
tante ("O Catolico Livre" n. 49, IgreJa· Catol!ca Livre antes era cal- E qual será O bom exito do Con-
pag .. 21). cada nos moldes anglicanos; hoje é, gresso? 

em geral, uma imitação das cerimo- A finalidade do nosso Congresso é 
nias catolicas do rito latino. Se os primeiro, agradecer ao sagrado co
protestantes lamentam a introdução ração de Jésus por ter dado ao mun
rle "inovações romanistas" na Igre- do um meio tão providencial para 
ja de Salomão Ferraz. nós, os Cato- 0 renascimento de viva fé e de pie
licos. reprovamos essa reprodução 

Para grangear autoridade e as
cendencia a .sua pessoa e a seu crtr
go, o novel fundador ti-abalhou des
de logo para obter a sagração epis
copal, recorrendo para isso ao ar
cebispo Faron, da Igreja Velho-Ca
tolica, (Polonla) separada da Igre
ja Catolica. Mas quando o emissario 
do. e.rcebispo Faron veiu ao Brasil, 
não conferiu o episcopado a Salomão 
Ferra:!, por este não ser padre e se 
recusar a receber as outras ordens 
anteriores ao episcopado. 

abusiva e falaciosa dos nossos ritos dade. Em segundo lugar com estes 
sagradoi. atos de religião do Congresso, repa

rar a Indiferença, a frieza e a. in
gratidão da humanidade para com 
um Coração que nos amou e nos 
ama tanto. 

Desanimado com os homens, Salo
inão recorre diretamente ao Espirita 
Santo e, na festa de Pentecostes de 
1943, por ocasião de 1.tma reunião de 
seus adeptos, pomposamente deno
minada ·- II concilio Catolico Li
vre - Salomão afirmou-se sagrado 
bispo pelo Espirita Santo, enquan
to um padre apostata da Igreja Ca
tolica celebrava a Missa da sagração 
episcopal. imitando o pontifical cato
llco-romano 

De então para cá surgiu o celebre 
~Bispo" Salomão Ferraz que logo 
começou a conferir "Ordens sagra
da!i". 

ERROS CARATERISTICOS DA 
IGREJA LIVRE NO BRASIL 

l. Pelo acima exposto, ficou bem 
claro que Salomão Ferraz não é sa
cerã,ote catolico e miiito menos bispo 
catolico: as missas que celebra. os 
sacramentos que :administra, as or
denações que confere. fado é invali
do, não tem valor algum, porque 
Salomão Ferraz não recebeu o legi
timo poder, por intermedio daquele 
a quem Jelfus Cristo, o Pilho de Deus 
feito homem e fundador · da Igreja 
Catol!êa, conferiu plenos poderes de 
"ligar e desligar", de "abrir e fe
char", de "apascentar seus cardei· 
ros e suas ovelhas". 

Tambem um ator no palco pode 
imitar as cerimonias da Igreja Ca
tolica, copiar os ritos da Missa, e 
nem por isso se segue, pelo fato de 
uma semelhança externa e material 
que tais ritos tennam valor diante 
de -Deus, como atos de culto e ho-

CONCLUSÃO 

O que diríamos se um homem 
qualquer hoje se arvorasse em Pre
sidente da Republica, elaborasse uma 
constituição, nomeasse seus subal
ternos para o governo dos Estados, e 
comunicasse ás potencias do mundo 
que não ha diferença alguma entre 

.o regime brasileiro até então. reco
•1hecido na comunidade internacio
nal e o novo, adotado por ele, a seu 
bel-prazer? Como os chefes de outros 
povos recebeiiam essa proclamação? 
.Julga-la-iam uma im]lrttdente ca
çoada ou façanl1a rídicula de um de
mente. E silenciariam sobre isso os 
nossos poderes constituídos? De cer
to que não. Nem nós podemos silen
ciar. 

A Religião é por demais sagrada 
para ficar á mercê de aventureiros ... 

Acautelem-se, nois. os Catolicos 
com esses lobos vestidos com peles 
de ovelha: protestantes usando o no
me catolico E não se esqueçam: 

A Igreia Catolica Livre de Salo
mfio Ferraz não é verdadeiramente 
catolica. Nem será verdadeiramente 
:atolica toda a seitâ que se rebelar 
contra o S. Padre. " Papa. legitimo 
sucessor dP S. Pedro, a quem Nosso 
Senhor Jesus Cristo disse: "Tu és 
Pedro e sobre esta pedra edificarei 
1. minha Igreja. Apascenta os meus 
cordeiros. apascenta as minhas ove
lhas" (Mat. · 16.18: João, 21. 15 e 
seg-~ l, 

Contra ela - a Santa Igreja Cato
lica, Apostolica. Romana ...,. as por
tas do - inferno não prevalecerão .1a
mai~ Nosso Senhor o disse: "Eis 
qu,, eu estarei convosco até a con
sumação dos seculos". <Mat. 28, 20.). 
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Em terceiro lugar queremos com 
estes atos e estas festas do cente• 
nario, afervorar nossos espíritos em 
particular para que todos conheçam 
e abracem o Apostolado, conforme 
o desejo de todos os Sumos Pontí
fices da Santa Igreja; desejos ma
nifestados de todos os modos e em 
todas. as ocasiões. Logo, Revmos. 
Senhores Padres Diretores, para ter
mos uma diretriz certa e abençoa
da por Deus, ouçamos as palavras do 
Pio XI aos Diretores do Apostolado: 
"A tarefa não está cumprida en
quanto houver uma alma que não 
pertença ao Apostolado". Por isso é 
digno de todo louvor o DD. Arcebis
po de Belo Horizonte o qual, na cir
cular sobre o Apostolado diz ao Cle
ro. . • "Em todas as paroquias que 
ainda não possuem, sejam instala
dos centros do Apostolado de ho
mens, oferncendo deste modo novo 
incentivo para atrair os homens á 
'grande devoção ... " e acrescenta: 
"Por meio de trabalho intenso dos 
zeladores e zeladoras, sejam enca
minhadas a ingressar no Apostola
do todas as pessoas que ainda não 
se encontram inscritas, explicando
lhes a facilidade e os beneficias des
ta asi;ociação, que, sem impor gran
des encargos a to!los interessa, ain
da que se filiem só no primeiro 
grau". 

Não está atrás o nosso DD. Se
nhor Arcebispo, o qual na reunião 
do Clero na curia Metropolitana 
animando e incentivando a todo· o 
Clero a fazer o impossível para .afer
vorar a todo o povo na devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus, insistiu 
seriamente para que em todas as 
paroquias, em todos os Centros do 
Apostolado, se promovessem as fes
tas do centenarlb e para que o Con
gresso fosse celebrado com todo o 
fervor passive!. 

E falando em particular do Apos
tolado dos homens acrescentou que 
sendo o homem sempre o chefe da 
familia, com ele é que se deve tra
balhar Doutra maneira. como con~ 
sagrar a familia ao s. Coração de 
Jesus sem o chefe que é a alma 
do lar? 

Eis o fruto do Congresso: todo 
São Paulo no Apostolado! O Con
gresso deve ser o meio, a ocasião 
para se real1zar esse trabalho apos
tolico. 

E' necessario, para atear o entu
siasmo ~m todo São Paulo, que to
das • as paroquias trabalhem seria
mente para comemorar, afervorar; 
chamar. todos os paroquianos, to-
das as ramlllas, para que tomem 
oa.rte no :Ongresso em todos ,~ 
seu atos; razio porque o Congresso 
se realiza mormente em cada igre· 
ia. na .,ropria paroquia. colegio e 
centro particular, Alguns atos· .iu
blicos serão tambem realizados para 
todos P<>derem assistir. 

Logo. devemos trâbalhar par• fa .. 
c!Utar o ingresso no Apostolado a 
~Q_çlgª . ga 1~ ~".}~n~11-2s, ~Slll-

colas, nas proprias familias. Será c'om a qua,it,·a de 5_000 cruze,·ros l ,ctaial para a. J_x_istenc1a de um Es-
1 f t 1 b · encarecidamente, queira1n auxiliar 

e e no u uro uma em rança viva a construção da CASA DOS AtJO- serão consideradas como BENFEI- . do polones livre e independe,n~e. 
do nosso Congresso. Adquiram to• TORES BE~-El\'E'P..I'I'O. S com dl- ·1 Devem ser asseguradas a_ s. cond,çoes 
d J t · d · RADORES da Igreja de Santa Ifi- " , os a e ra e, s1 pu erem, a musica. . . 

1 
d b . i necessarias para que seJam real.iza-

Não pode faltar uma copia em cada genia em São Paulo". reito ao dip on;a e enemerenc,a. das eleições livres e acima de tudo 
Centro. Na' sede do secretariado ================================a para'que seja restttuida a lib~rdade 

encontrarão todos os objetos que se, AVISO AOS ,· POLONESES DE S. PAU·l. o da palavra e das atividades po1lti-relac1onam com o Congresso, hmo, cas a fim de que não somente todos 
distintivo, etc. , os cidadãos poloneses, na Poloniü, 

E' a seguinte a letra do Hinci: · ' possam tomar parte nelas, mas tam-
ô bem os poloneses, que durante es-

C RO O Rvmo. Sr. Pe. Paulo Sliwinski, do por S. Excia. Dom Pedro Massa, ta-, guerra se achavam no exterior 
Reina, triunfa, impera, Capelão da Colonia Polonesa em São Bispo Titular de Hebron e Prelado e em particular os soldados, os •Úla-
Divino Coraçao, j Paulo, comunica-nos que hoje, dia 20 da Missão Salesiana do Amazonas. dores, marinheiros e priSloneiros de-
E apresse O teu reinado, j de maio, festa de Pentecostes, os po- A proposito da Missa de hoje, co- guerra e aqueles que foram compul~ 
Jesus, nossa oração· loneses católicos, unidos sob a ])ro- munica-nos o Rvmo. Pe. Paulo Sli- soriamente deportados para traba-

Reina Divino Coração,\ teção da Mãe Divina de Czestocho- winski: lhos forçados. 
E apresse o teu reinado, - f · d • · d , A 5. - O Governo Polonês, mais wa, vao esteJar o ecemo essa s- "Nesta grata ocasião, e na hora uma vez, sublinha O .seu._ indis:i,ti· 
Jesus, nossa oração. sociação em São paulo. _I<,sta Associ,i- tão- grave que vivemos, pedimos a to- vel direito de representar a Po,cni:i 

ção foi legitimannmt~_-_fú1:l(,ht~a pelos dos- .os poloneses católicos que, es- na Conferencia de S. Francisco, ex
poderes competentes, para fins prin, quecendo ressentimentos mesquinhos primindo O seu profundo pesar .por 
ci])almente religiosos e . morais, ba- e divergencias egoísticas, queiram to- não ter sido convidado para nela 
seada no lema: D.];US E HONRA mar. parte. nesta manifestação de fé tomar parte. Caso as presentes di

ESTROFES 

1 

Senhor, que disseste: 
"O grão pequenino 
Se morre, ressurge 
Em fruto divino." 
Na Hostia imolado 
Exemplo és fecundo 
Da prece e holocausto 
Que salvam todo o n1undo. 

2 

Os poloneses que têm suas reuniões e de verdadeiro patriotismo e elevem ficuldades não sejam removidas an
religiosas 11!', lgr~ja _de. Nossa Se- p1·eces fervorosas á Mãe Divina de tes de 25 de abril. o Governo Po
nhora Auxiliadorn, á p1·aça Cel.'"Fer- Czestochowa, para que Ela tenha lonês continuará, todavia, a consiéte
nando Prestes, Je1antaram o artístico piedade não só da Nação Polonesa, rar como sendo da maxima impor
altar de Nossa Sénho1·a de Czesto- antigo "Baluarte da Cristandade" e tancia que a Polonla, como uma das 
chowa. O quadro, "fac-si:11íle" do hoje tão desditosa, mas também de fundadoras da Organização de Se
original de Nossa Senhora de Czes- toda a humanidade, que aspira á paz, gurança Internacional Naçó,'S 
tochowa, foi executado no claush·o a qual é sómente O frulo da ordem Unidas - não seja força.da a desis
mesmo de Czestochowa, em 1934. A moral". tir dos seus direitos. nem tão pou
picdosa Imagem foi benta por Dom A Santa -Missa será celebrada ás co da Oportunidade de ser eleita 
Teodoro Kubina, Bispo de Czestocho- ! 11 !)oras. para o Conselho de Segurança In· 
wa, por ocasião de sua visita a nos- ternacional, caso as Nações Unidas 
so país em 1935, na volta do Con- participantes considerem isso possi-

Levitas zelosos 
Teu gesto imitaram 
E junto ao Sac,·ario 
Fileiras cenaram. 
Co'as armas da prece 
E oculta oblação 

gresso Eucaristic.o de Buenos Aires, vel. 
e foi venerada pelo Cardeal Augus- 54 Q ANIVERSARIO DA "RE Apresentando as observações su-
to Hlond, Primaz da Polonia, na ' • pra, o Governo Polonês express., a 

RUM NOVARUM
"' esperança de c-ncontrar compreensão Mil povos conquistam 

A tua devoção. 
mes)na ocasião. 

O altar foi recentemente CQnsagra .. 

Páscoa dos antigos e atuais alunos 
das Escolas Superiorns ~o Rio 

Revestiu-se do maior brilhantismo tiça que. multiplicando ódios, semQia 
e concorrência a tradicional manifcs· vir.ganças, a sensualidade que {-=mbru
tação de fé da intelectualidade do tece o sentimento e avilta o carater. 
·Rio íJUe, mais uma vez, demonstrou Na união mais ínt~ma ·com .Jesus 
publicamente os seus sentimentos rc- · Salvador aprenderemós a grande li
ligiosos participando do banquete cu-! çfio da fraternidade humana. Filhos 
caristico na ~olene paticoa coleti\'a que: do n:iesmo Deus, irmãos em Cristo, 
~e realizou no domingo, 13 do corren· caminhamos todos para a f.alicjtlaoe 
te. cios mesmos destinos. A solid,,,·1edat:e 

A cerimonia teve lugar ás 8 horas, fl'aterna é a lei do homem· e a <'ari
na igreja da Candelaria, sendo 11 d,,de cdstã O segredo da solidari,,da
missa celebrada pelo E,m10. Rvmo. de fnterna. Se o esquecermos pre
Sr. Dom ,Jaime de Barros Canrn.ra valererii o ódio e o ódio Jlâo constroi 

Ao terminar a missa fez pequcn~ A paz é filha da justiça e do amor. 
prática o Rrn10. Pe. 'Jr. Eduardo 1' Neste grande dia da Pascoa cris
Magalhães Lustosa, da Comp:ndua de tii rC'avivemo~ nas nossas almas êstcs 
Jesus e Diretor da Faculdade ,;ató·JI- g·randes e nobres sentimentos dos fi
ca de Direito. lhos de Deus. Assim ' os preparamos Es3a fas<:oa representa n vig,: . .;;ima
quarta da série iniciada pelo sau<lo~:;u 
Sr. Cardeal Dom Sebastião Leme. 

O apelo, tal como há mais de três 
lustros, é da 1avra do Rvmo. Sr. Pe. 
Dr .Leonel F1·anca, Reitor das I•'acul
dades .Católicas, sendo Concebido nus 
termos seguintes: 

"0 Brasil està em vésperas ele pro
fundas modificações na sua estrutura 
política e social. O mul)do, entre :.s 
alegrias da vitória e as preocupações 
da paz a construit', vê aproxlmar-st 
um dos momentos deci:-.;ivos nos rumM 
da história. Dcbaldt~, pvrérn, se 1·eor
garizarão as instituições se se não 
ref'ormarcm as almas. O progres::;·J 
da humanidade não se realiza sem o 
aperfeiçoamento do homem. E já foi 
dito com profundidade que a civiliza
ção se resume no combate contínuo e 
vitoriosos ás conse(Juências do peca
do original. 

E' este o segredo da influência 
taumaturga do cristianismo que 
transfigura, e eleva os individuos para 
regenerar as sociedades. 4onvidan
do-nos ainda . ma vez á regeneração 
sincera das · nosas consciências-.. e á 
comunhão sacramental com o Salva
dor das almas e do mundo, :f ,1greia 
,em, neste momento, singularmente 
grave, não só rca·· ivar o senso das 
nossas responsabilidades como ainda 
indicar-nos os ea,ninhos práticos de 
satisfar.er ás su:ts exigências. 

Na purifi -~ção das nossas almas, 
reafirmaremos Jiante de Deu~ a reso· 
lução s;ncn,...ra de comhater as pai:xõa('I 
4u0 cegam, :rrit1m dividem e degra-
1am; a oubiça dos hens terrenos que 
•naterializa as almas: a ambição do 
p_oder que o~dme os fracos, a inj_us• .-

para desempenhar, no círculo das 
no··sas familias e na amplitude das 
nossas influências s.:ociais, a alta mis
si':o que, na _;r, avidade dos dias dec-i::.i
vos que estamos vivendo, a cada 
conSciência cristã~ impõe a Divina 
Providência. 

Pe. Dr. [.,cotul /i'ranca, S. J." 

, e apoio por parte das Nações Uni-

O 54.o aniversario da Enciclica 
"Rerum Novarum" foi solenemente 
comemorado pela F'ederação dos Cir
culos Operarios do Estado de São 
·raulo. 

No dia 15, ás 20 horns, na sede 
da Federação dos Círculos Opera-
1·ios do Estado de São Paulo, á 
l'Ua Formosa, 91, houve uma sessão 
solene, para comemorar a passagem 
do aniversario, sendo o seguinte o 
programa elaborado: ~ [ 

Abertura da sessão pelo Presiden- 1 

te Sr. M~ns~eto de Gregorio. 1 

Entromzaçao do Sagrado Coração ' 
de Jesus, pelo Assistente Eclesias- 1 

tico da Federação, Padre· Jet·onimo 
Vermim. 

Hino Operaria. 

Coi·o falndo sobre as finalidades ' 
do. Circulo, por um grnpo de cir
culistas. 

Os alunos dos Cursos de '1 Forma
tão Social" elo~ va1:ios Círculos Ope· 
rarios discursaram sobre os scguin. 
tes temas da Enciclica: 

das. 

PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTO· 
RIA .DAS GUERRAS ... 

MULHERE~ POJ ,ONESAS-SOLDA
DOS E OFICIAIS DO EXERCITO 
SUBTERRANEO POLONES LIBElt
TADAS DOS CAMPOS DE PRI-

SIONEIROS DE GUERRA 
1 

(Serviço Polonês de Informsçõe.s) 
- Os america.nos de Patton, no sea 
avanço fulminante pelo interior na 
Alemanha, abriam as portas dos 
campos de prisiOneiros de guerra e 
n:uitas vezes libertaram · mulheres 
polonesas - prision elros de guerr.~ 
dos ' alemães. 

São elas lutadoras do levante ·1" 
Varnovia de 1944, e soldado~ e ofi
ciais do l!:xerc1to .Sui:Jterra11eo Po!l,· 
nês, reconhecido como Exercito MP
tropolitano Polonés regulai por ro
das as Pot~nc1as t>eligerai.tes. com 
excepçào da Russia. as qual, luta
ram ativamente, de ·irmas em mão. 
nas primeiras fileiras, contra ale· 
1nâes. 

Contam elas entre 14 e 65 anis 
de idade, e entre elas se encontram 
desde soldado raso até maJor. • 60 
delas. liberladas do campo de Mot,;
dorf. encontram-se num 110spit,ll 
miliLar aliado em· Erfurt. 

As criança:;, que nasceram nos 
Lcã,o XIII e as bases da 1·edenção 

operaria· - pelo círculista Sr. Moa· 
cir Barbieri: camµus, foram 1me.diatamente ,·,e"· 

a solidariedade opé- nhecidas pelos alemães como send 
circulista Sr. Tufi prisioneiros de guerra uest'a1:te. os 

Leão XIII e 
raria - pelo 
Francisco; 

Leão XII"I e as nossas 1·ealizaç.ões 
- pelo circulista Sr. Benedito Ber
nardes; 

alemães podiam se orgulhar de te1 
o ma.is jovem pr1SJoneiro de guerr,, 
na historia: André Scchacki de ·J~;7 
DlAS DE IDADE - e os polone• 
ses de te1· o mais jovem lutador pe

Leão 
tariado 
Prado; 

XJII, o Pon tifice do Prole- la liberda '.le d~ mundo. 
- pela circulista Sra. Lina ' Entre as mulheres libert;,das, en-

Leão X III e a proteção do tra
balhadoI" - pelo Sr. Helio D:iman
te, representando o C. O. da Pe
nha; 

Leão XIII e as Corporações Ope
rarias - pelo Sr. Jovino S. Bar
reto, represente.n<lo o C. O. do Pari; 

Leão XIII e a Dignidade do Ho- · 
rr 1 -- pelo Sr. Hermoc:rnes Privi
liegli, representando o ·c. O. Vila 
Prutlente. 

=========! 

HORA SANTA PARA EMPRE- 1 

GAOAS DOMESTICAS 

contra-se tambem a snra Hamw 
Golebiowska. diretora da "'filial" suo, 
ten-anE-a da Agencia TeJegraflca Po 
lonesa. que distribma as mionna 
çôes te1egral1cas ,1tre as cenrena, 
d" jornais. clandestinos. e dura ·1te , 
insurreição de Varsov1a, distr1 buta 
diariamtnte o material informativo 
por 16 iama.is que circulavam aber 
tamente na capital sitiada 

Ate agora, so uma parte dess~s 
ncroicas ,.iolonesa& to1 libertada ·~n 
contram-se ela, llL estado cle qua 
se c,,mpleta ma..i1içfü'• devido ao, 
maus tratos e d fome. A:; mulllér<?:
solctados, no& ~amµos de prision ,l 
Leste. correm nerigo de· serem de· 
ros de guerra, na Alemanha d{ 
portadas para a Slberia ou fuzila 
das pelos russos, como o foram ou 
tMs solctados ão Exercito Subterra 
n20 Poionêo. 
TECNICOS DA POLC~!IA DEPOR 

Promovida pela Pia União da, Fi- TADOS PARA· A RUSS1A 
lhas de · Maria do Extern.ato São Jo,~. <Serviço Polo,,;;, de lr-forma~óesJ 
realizar-se-á ~o· rli ~O d 17 , - As noticias 'Ue :•her,am a Lo11 

1 

1e. ª · as as dre~ da P,...,lnn·a n0r vi~.s !~ln,de~:--
18 ~o~as, na Capela da_s Servas do oo..s:_ -io Movimento Subtena_ llLO Po. 
Sant1ss1mo Sacramento, a rua Barão tones. .:orno tnmb.em at.ravés ti~): 

1 
de -Iguape. a Hora s,~nt:i , 1 · i tlr.i:-;;~ ,,r-nt,·o~ --:~ ~!, a. .d:-m ,.la 

nen~a - para tua.~n o cada vei, ma1~· augu~1,1osa ct~ 
as em,1>regadas dome~tica:1r ~ fologiª, 

Os fuzilamentos e as deportMõea 
em massa aumentaram. 

Da região de Poznan e da PrQ,11 
vincla Marítima; são deportados, em 
quantidade, para o interior da Rus-, 
sia, tecnicos, serralheiros, torneiros 
metalurgistas, etc. Os antigos ma• 
rujos poloneses estão sendo de])()r<I 
tados para Odessa, porto do Mar 
Negro, onde são compulsoriamente 
incorporados á frota sovietica. 
OS ADERENTES DE -LUBLIN EM: 

LONDRES ••• 
(Serviço Polonês· de 'In!ormaçlies)l 

- Na, revista londrina "Free Euf 
ropa" apareceu a :seguinte carta. ~ 
redação assinada pelo conhecida! 
jornalista M. Mac Donald: 

"Desejaria atrair a atenção PUf 
blica sobre certos fatos interessant 
tes; ligados com o comicio realizai 
do em Londres, em apoio ao Comite 
de Lublin, organizado pelo chamadq 
conselho Polonês de União Demo• 
cratica, em Londres. Deste comicid 
fez-se grande publicidade e foi de,. 
clarado que dele participariam as 
seguintes organizações: União Polo,. 
nesa; União e Ação; Seção Polone• 
sa da Brigada Internacional; Comi
té Eslavo Polonês; Sociedade Polo• 
nesa de Londres, fundada em 1866f 
Comité Polonês de Luta; Circuló 
Polonês; Clube Cultural Judaico. 

Fui assistir ao comicio, deseja,ndo 
informar-me de, quantos membrois 
constavam as citadas organizações ~ 
sobre a sua importancia política.. To.;. 
davia, apurou-se que o comicio er~ 
a tal ponto "democratico", que nem 
sequer era permitido formular qual• 
quer pergunta á mesa e as resolu• 
ções não foram absolutamente dis
cutidas. 

Depois de minuciosas pesquisas, 
constatei que a unica organização, 
que de fato existia era a chamadir, 
"União Polonesa", que possue, en• 
tre as grandes massas de poloneses 
residentes na Inglaterra, apenas 
uns trezentos membros, e entre es• 
tes muitos nem são cidadãos polo• 
neses. Todas as outras "organiza• 
ções" eram compostas de dois a 
quatro membros pertencentes á mes• 
ma organização comunista "União 
Polonesa.". Por ei.emplo, .o "Comité 
Polonês de Luta" que publica em 
Leeds uma revista do mesmo nome, 
e o "Circulo Polonês" são constitui
do dos mesmos quatro membros da 
"União Polonesa". 

A Sociedade Polonesa de Londres, 
fundada ém 1866, de fato existe e 
apoia o governo polonês de Lon• 
dres, entretanto, três membros da 
Brigada Internacional, "fundaram" 
uma "sociedade" separada, com 
nome igual. 

Todavia, a mais significativa é a, 
"organização" chamada "União e 
Ação" que se compõe de duas pes• 
soas. São elas o sr. Irvan Michalult 
um ucraniano, e o sr. Karel Lapter 
- um tcheco. Justamente Lapter é 
quem dirige nos bastidores, a "União 
Polonesa" e todas as organizações 
já mencionadas, sendo tambem o 
redator da revista "Comité Folonês 
de Luta". 

Tudo isso demonstra qual o apoio 
de que goza o Comité de Lublin, se 
este precisa recorrer a tais metodos 
de falsificação. 
PROPAGANDA AN'I'IBRITANICA 

DO COMITE DE LUBLIN 
(Serviço Polonês de Intormaçóes)' 

- causaram certa consternação em 
Londres as audições da radio de Lu
blin e de Cracovia, acusando os sol• 
dados dos Exercitos Poloneses, que 
combatem contra os alemães na 
.frente ocidental e na Italia, d.e se
. rem lacaios do imperialismo brita
nico, em vez de servir junto ac,~ 
Exercitos Sovietices. 

Outra noticia irradiada de Lublin, 
não é menos surpreendente. A mais 
bela avenida de Varsovia, hoje em 
ruínas, a avenida de Ujaszdow, foi 
crismada pelos alemães "Adolf Hi
tler Alie". O Movimento Subterra
neo Polonês logo rebatizou a rua, 
dando-lhe o nome de "Avenida 
Churchill ", e colocou as respecti
vas placas, que a Gestapo nunca. 
conseguiu arrancar a tempo. 

A avenida foi nomeada agora 
"avenida José Stalin." 
OS JORNALISTAS AMERICANOS 

PROTESTAM CONTRA YALTA 
(Serviço ºolonês de Informações) 

- o ·"New York Times'.' de 19 de 
abril publica umi carta de conheci
elos jornalistas. ·americanos, que de• 
claram: 

"Como americanos, como jornalis
tas e como escritores, ha muitos 
anos tratando dos negocios estran
geiros, protestamos solenemente con• 
tra as decisões de Yalta, relativas á 
Polonia.. Estamos convencidos de que 
nunca houve uma solução moral e 
historica d e tal alcance, que se te
nha apresentado com maior clare
za ao povo americano, do que aque
la que envolve o abandono da Po• 
lonia por seus aliados americanos e 
britanicos. Não temos o mais leve 
desejo de manifestar malevolencia 
contra qualquer país qu3 seja, P6· 
rem a mião deve ser mantida, pa
ra desígnios iustos, de acordo com 
os principias da Carta do Atlanti
co. Sobre 'lutras bases. a união não 
poderá sobreviver. Apelamos para a 
Conf f'rencia de S. Francisco, para 
remediar a este tragico erro, lem• 
brando a seus membros, que ·em 1939 
os russos estiveram de mãos dadas 
com os implacaveis invasores hitle
ristas. A situação na Polonia não se 
acha mell1orada nem estabilizada 
depois de Yalta A unica mudança 
sobrevinda - como foi constatado 
no Parlamento· britanico - é que 
os russos aumentaram logo o seu 
terrorismo na Polonia, banindo e 
prendendo poloneses. Cedendo ás 
exigencias russa~ Roosevelt e Chur
chill. certamente tomaram uma res
Ilonsabilictade moral. 

Não ha de ;e: sobre tais alicer
ces de injustiças. nem sobre tal de• 
liberada violaç~o da Carta do Atlan
tico, que algum:> organização do 
mundo ,ode ser edificada A nossa 
propria dignidade e a divida contrai• 
da com os nossos soldados que mor
reram na Europa, por um mundo 
verdadenamente livre, no qual a Po
_tonia possa tambem ser livre, tornam 
impossível ' .:w nosso Governo ou a 
qualquer outra autoridade de esqui
vs.r-se ao ,mperativo de exigir que 
uma justiça completa seja feita á 
Polonia.'' 

Assinaram a carta: W. E. Bohn, 
W. Chatnberlain, Issac Donlevine, 
Max Eastman, Varian Fry, Eugene 
L.vons, L VI. Oak, J. N. Sayre. O. 
O. Villard, B: D. Wolfe e G. S. 
s:1yler. 
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TELEGRAMAS DO Rlo;congresso Eucaristico 
.---!Regional de Pirassununga SÃO PASCOAL BAILÃO 

17 DE MAIO 

Nova reforma na polícia [ Aberto o voluntari~do I ----··- ---------
Rio - (AÍ;apress) - o general RIO. (Asapres~- - No Miuist(;. RIO, (Asa1>ress) - o :lllnistro u·11·1mo .·,mponent·e u.... - de Fe' São Pasconl Bailiio, Irmão da trocou o cajado pelo l!iurel. Si 5,;; 

Gois !\íOntclro, 1·epresentari1e d<J B:-a- rio da Justi~a e:stlio_ sendo Ultima- da. Guerra baixou um a viao deter.\ Encerrou-se domingo essa manunfipo Ordem de s. Ft·ancisco de Assis, era Cl'3. santa sua vida de pastor, como 

Gal. Góis Monteiro 

.sil junto á comissão de Defosa elo dos os traballlos da nova modifica. minando que para o preenchimen. de origem espanhola e nasceu cm religioso ainda mais se aperfeiçoou 
H · fé · es tou a m 11·s d J d t · d · · , · d G 1 Valença na iesta de Pentecostes do 1111 santidade. Ás praticas de pieda-emis no, apr en ~se n !l - ção, por que ,·ai passar a polícia to os e aros _nos corpos e r~pa Encerrou-M do111ii1go ultimo o Con. Dr. Pacheco de ~fatos, Juiz e Direito ,ometros, atraves as ruas enera de acrescentou outras da mais rude 
tr_o d_ a Gu_e_rra e demais al_ta.3 • auio- 1 d<> Distrito Federal. Entre as al. e nas formaçoc 5 de serviço. fi<a · .,,.·esso Eucarístico Regional de Piras- da Comarca~ Dr. Gomes d .. Sih·a, Osorio, 15 de No,·embro, visconde do ano de 154º· Pob,·es camponeses que . . . 
1·1 • es~ mil ares. p0r er ou'.~~ ~u-, tcrações que serão feitas. estão a aberto o ,·oluntariado em todas-as sununga. IH'Omotor publico da co111a1·ca; Dr. Rio Branco, Puque de Caxias e Jose pela sua piedade e ,·irtude él'istã. Si lias e mortificações de toda a es-dad I t t t 1 );t · eram seus pais. rnuito se distinguiam penitencia, ("omo o jeJum, as Vlgl ... 

tonz~çao do nunistto ela~ _ i .. i.tçocs alteração da carreira <la Guarda l_~egiõos _~hiitnr~s. durante 3 u dias. Toda. a cidade do Pirassununga 'e Joaq1,im Colete Jr., delegado· de Po· Bonifacio, até o .alta'· monumento. ,ua pobreza niio lhes permitia dar II pccic, cada qual mais dolorosa e 
e:<t;nores para _dcmo,i'.1·,e mats I Civil. a ori;aniza~ão de. um ori.ão º" cand1<latós de\'en, ser brasde,. ias regiões que lhe são adj1centcs, lida; Prof. de Ataliba Nogueira; Qu;,e todas as rnsid.incias do percur- seu filho excelentes mestres que o sensível. / 
trse meses no pais. l centralizador do geJ'viço. polici;il, ros, solteil'os, idade compreendicL, 1 mobilizaram-se em torno do Congresso Dr. Ca los de Morais Andrade, e ··ou· so achâ.\'Snl·•ê lindamente ornamen- instruíssem na; ciencias, não lhe Grande parte das horas notnrn.as 

E . da BeJ . eriação de delegacias regionais, entre 17 .e _21_ anos'. terem _boa. con-1 sucaristico, c01p1·estando-lhe·t,rilho à trns eutorid~dcs dvis, militares e tadas, oferecendo à cidadé um aspeé- deixarám faltar O ·que para O hQ- passava-as Pascoal em oração, feitai mbalXadOr gtCa instação da Escola de Policia 'féc. duta. e aptidao fis,ca e nao serem altura das melhores cxpectati,as. Nirv eclcsiasticas. to in~~ito. Nas janelàs, aparelhos ele mem é ain.da mais necessario, e que uni~ visita a !\faria Santíssima. Fa• 
RIO. (Asapress) _ Com 0 cere- nica e construç;ão do edi!lcio dcs.. reservistas. de primeira ou segun. foram poupados esforços para o mai.>r Minutos depois era iniciado o sole· radio· sintonizac'os. para a P. R. F. eles mesmos lhe · podiam propor- recia arrobatada en1 ei.::tase. Traba• 

moniaJ de estilo 1·ealizou-sl.' 11 .1 (a- tinado ã. sede do Det)artamento da categoria. exito do certame. ne Pontifical, que deconcu com toda 4, de r:io Claro, transmitiam as pala· cionar: uma ed ·cação solida sobre a lhador, nnnca ei·1t ele ocioso e ante.: 
tete, 0 ato de entrega das ~:·eqten• ;-.;acional de Ses·u1·ansa Pública. O Sr. Interventor Fernando Costa a imÍ1onencia que o ritual romano · vras do .locutor, que do .altar monu- base do temor de Deus. Tendo Pas- de começar sllas ocupações, fazia 
ciais do novo Embaíxadc,r da Bel- Reforma do Judiciário muito. ,auxiliou os trabalhos, tendo empresta a esse ato. 0 celebrante, D. mento · orientav11 11 uniformidade das co~l alcançado a idade de poder pr,s- \11113 pequena oração. Pontualíssimo 
gica. o batalhão de Guar.:·,s form0u No dt"a.· 28, a Le't Ele1'toral e>mparccido pessoalme11te ao l'ontifí• l' .. lo de Ta,·so Campos, foi acolita• . manifestações d,, cortejo, fazendo-se tar algum serviço, confiaram-lhe em suas de\'OÇÕCS, 11ão fazia repeti-
cm frente ao palacio para ui:,;·es~n- nro, ( A,apressl - .\dlanta.se ,·ai de enccrramcn o. A P,·cfcitura <lo pelos seguintes Sacerdotes: Pa- ot:,ir, entrementes, o coro da Escola os pais a guarda do gado no campo. ções inutcis, como costumo.n1 fazer 

d RIO. (Asai>resE) _ o sr. ,\ga. nesta Capital que no~ tirimeiros 
1 

t b 
tar as contim,ncias ~vidas. O ca- menon 1la.ga!liães, em conYerM dias do próximo 'mês será assina. Municipal, po·· sua vez não mediu cs· d Olavo Brt1ga Scardigno, Diacono; Apostolica. A falta de instrnçifo cívica, o nie-. pessoas escrupu osns que, per ur a-

;~~~~n~:i~~01~r~!~~º~·et~~:~:'\i. \~(:~i ,,om i·epmantes ela imprensa, de- da a reforma ela justi<;a. Com " ~º~;;;~e,~~~dku~-~111~ic;ati~:alpi~\~:u1;;~ ~-:t;ro~~~~~t:r '/oi:ci~:scti~\;;~:t~: po~; qp;;s:fe:mdp:i~~:r~o t}·~~ng~alda: ~;:,'; i:;~f::}o"°~,~~:~ cc:~,~1~~:·a:n~~! ~'.1a:~tlti~a~ist1í~ç~[i1mi~~~~.unt;;~!tín~~ 
o sr. Ernest Kervyn Me,-.renrlre que clarou que a lei eleitoral será pro. i·efcrida ·reforma •cráo atendidos, muitas contribuições se reunÍl'ilm CS· tero Assistente; Conego .José Tsmilio ruzs aJ·oe]hava-se e prorrompia em n1eninos de sua idade. Estando a· muitas' vezes as orações que lhes 
se fazia acompanhar ,io sr. nui Pi- rnulga.da no 11róximo ilia n. en- em suas prctensões,os iuizes subs. · . S b J)' zuardar· o gado, pedia aos transeun- p'arecem ter sido mal feitas. Tal pro• 

· t'ittitos aesi 111 coi110 08 i·ui·zes ºliº pontancamente, de forma que Pira~- Salim, Diacono Assistente; u · ia- aplausos a Jesus na Di_vina Eucat·is- l 1 nheiro Guimarães, intr.J•i~cor ciiplO• trando em \'igor imediatamente ., ,, 0 :1 tes que lhe ens na~sem as etras e redimento desagrada a Deus e dá ao 
matico e membros de su:, :mssálJ. cóm a instalação da justiça ele!- compõe O quadro da magistratura sununga pôde vivei· dias de grn ndc cono Assistente, Conego Pascoa tia. assim cm pouco tempo aprendeu a demmiio 

O 
prazer de atormentar ~ 

No salão amarelo o sr. Jaime de torai. sendo. iniciado o alistamen. do Distrito l<'ederat. cujas su;;-es. entusiasmo e fervor, tolimando todos Querei: l.o cedmoniario ,•o solio, Pa- A's 17 h<ra~ e meia, en~:·e inin• ler, vantagem esta, de que se scniu alma. 
:Brito. introdutor diplOm\lt,co rnce- to, ~o. dias depoi~. tõ~s de aumentos !oram acolhidas os objetivos do seu Congresso Euca· dre Alccio Adami; mestre de cerimo· terruptos aplausos, o carro triunfal j)ara ainda mais se instruir na dou· 
beu o embaixador belga que togo pelo Govêrno. ristico Regional. nias, Co;icgo João Lopes de Almeida. dava entrada 1 , praça do Congres- trina cristã. f'oi esta Yida, que Pas· Pascoal andava sempre na pre• 

' e·· ·1· · 111i·n· d se11,. de .Deus e por. isto J·amais crá após. fOi apresentado aos ~IS. Finno R • • d' ~ d · omo ama iares ,ervirnm os se a· so. Conduzida a riéa rustodia com a coal teve até a entrada na Or em 
Freire, Luiz Vergara e demais llll'm- e1vtn 1caçoes os ope; o "Arquipelago" Uni; o N~~gE~:~1

1i~~ HO}i~~t U· ristas de Campinas. Sairada Hostia ao Alta!' monumen- Franciscana. Separado da socieda- ~-1:~~ ~~!:ig;:: !es~~el:~;r~ido \f:!1~ 
bros do gabinete cívil ~ milit-lr. o ra'r1'os da Central o conjunto coral, por todos os t;- to, 0 Sr. Bisp Dioce~.ano oficiou a de, pode-se dizer, só com Deus, em . 

A , é· 1· · • d lt' • ·r· d 1 • feito á sua pessoa e alcgru-a-se com áto de entrega das credenciais e do.s versitário pos a I' 3 1zaçao a U nna sessao tulos magni ico, esteve a cargo a ,elene Benção eucarística, ouvindo-se companhia dos animais, Pascoa ·.nao 
O 

escarneo e a humilhação, quando 
cartas revocatoria.s de seu a11~e:es- RlO. ( .\saJ)ress) _ Atualmtnt~ ~olene, na noite de sabado, iniciaram- Escola Apostolica de Pirassununga; iu ocuião pela banda da Força p 0 • chegou a conhecer o mundo, e quadn- lhe faziam. Com um cuidado sobre-
.sor, teve ·lugar r.o salão nobrf. \'~li- "" operários. da Centra.! do Brasil nro, ( Asanresn - 'l',,nrJo <> ·pre- se Ós atos. preparatorios á comunhão ,lc, Padres ~lissio"arios do Sagrado licial, 0 Hino Nacional Brasileiro. do pediu admissão entre os Fra es modo extraordinario vela,·a sobre a 
do-se o Presidente da Renüt>:1ca la- ã 1 ~ d sid~nte da rtepública aproYado o• geral.dos hor1ens que, como é de uso Coraç·,o. sob a e:dmia regencia do · Menores,. nenhum pecado grave ti-

1 est o émpei1 ,an,,o num i;:ran e mo. · , A1lôs u _oraçõls ue se seguem a . d pure2a <le sua consc.iencia, enndo 
deado pelo Ministro José Roberto de ,.·,·in•ilto: ,,ara· obte,,~ão do .eum~n.· planos para a construção <la C,- tradicional, realiza-se· aos primeiros PP-dre Alberto Brandts, M. s. c. . nha manchado sua alma. Inimi~o a d d 't 

º , > - • - ben•ão do Gantissimo Sa~ramento, ri b , esta delica eza 0 0 ponto e en nl' Macedo Soares e por to,~n_.~ os &eu:; · dade UniYetsitâria serão inicla.<los. minutos do dia do encerramento do A ". R. l'. ', ºadi'~ c··Jube de Rio • blasfemia, da mentira, as · rigas e , 
.1. di O t.o do ½0% no;1 _atuais salâri<>s. ' ~ ·• recitadas , 1 comum pelo povo, segui- . . d t - os mais leves pecnclos. Quando ainda au:i-1 iares !me atos. sr. E:rnest brevemente, os trabalhos prenml- Congresso, na J\!issa que no aftnr-mo- j (',laro, 1·ri·ad·,ou tor'as as fases da ce• . conversas e cantigas in ecen es, nao h . d 

K '1 d t ·· d DivHMs reuniões têm $ldo rea. ram•se vibrantes aclarin1•õ_es a · Ett· ·t· ~Jhante em era pastor, seus con1p:111 eiros, e en'YU " eeren re eve o.::a,1ao ~ nares da, referida constru~ão. l)~ numento é celebrada á meia-noite. rimonia, atuando ao microfone . • . pern1i 1a que seus sem~ . s · f 1 acentuar a, sua sat:sf,<ção r a honra lisadas e. pro:1:imai11erite, de\'c,r:!. "'"oi·do eom -os planos " Cida<l~ , R O carist:a; a Noss. S ,nhora Aparecida, ua prescnp ofendessem a Deus com pouco cscrupulo, a aram um:i ve:< 
cm representar o seu país .i:mto ao ser enviado .ao diretor da Central ·unh'e,-$it:írla comi>rMndn:í ª" Mtnºue7"cc~~~:~e ,!: M:~:~·

0
,I!~1

1;:~
0
~:: Rnno. Mons. i\lacedo. . e) Brasil, ~o ·rapa Pio XII, ao Sr. :emelhante; pecados. Cuidadoso no num plano que queriam levar " c.fei-

govçrno e ao povo do Bra~il. do Bra,.11 ·e u1infst.ro!I da V,a~ão e Ilhas elas oCbr:rn, Fundo, Pinheiro, do locutor dos Cona-res~os füicarÍJ:i- Cerra das 11 horas, terminava o Bispo Diocesano, á I.;reja Catoljca e cumprimento do seu dever, procura- to: de tonYidar uma mulher, pa1·a. 
do Trabalho, um memorial conton- Bom Jesus, Sapucaia, Catal~o e . ., Pontifical. Dirigindo-se ao trono, D. ~o Congresso. Em s@guida, D. Paulo va evitar, o mais que pudesse, que em companhia eia mesma pasMr 
do a defe3a. de3sa reivindica.cão. Ferreiro. todas elas situadas na cos, dirigiu durante horas a fio' a pr~- Paulo de Tarso Campos concedei\ lo- de Tarso. Can1po~ ocu\)ou o microfo- fosse causado prejuízo ao proximo. umas horas bem divertidas. ,Pascoal, 
f,;spnam os Opêrâi los da Central Gua~abara. paraçào'do ato. No interior da igre;,, go após a benção papal com indul- ne, para proferir as palavras .finais Si ainda assim acontecia que :il· ·ouYindo-os falar assin1, enrubeccu <>, 
do 8ra.sil. ~erem atendidos nessa matriz dezena, de Sacerdote,, e i3to gencia plcnaria, na forma estabeleci. do Cong .,.sso. guem por uma qualquer circunstan- indignado, disse-lhes: "Deixai vir 
sua solicita~ão. durante todo o dia e atê a ·hora ila I da pela Igreja, aos participantes ·ao eia ou por inadl'ertencia de sua par- aqnela sujeita. que a hei de rece-0 interventor pede dila= 

1

. fois~a, ouviram em confissão as ccn- Congrcsto Euearistico. PALAVRAS DO EX.MO. SR. BISPO te fosse prejudicado,· Pascoal O 111 • ber com pedras na mão". Mais tar-

Entrará cm vigor a 
de Julho 

Enquanto durar a guer= 
ra no Pacifico 

l;tiO. (Asapr~~s) - Em ra1ilda 
én(]Uentó que fizemos junto .l com. 
,,anhias utra:1goiras de nav<'a-a~ão 
maritin1a, podemos ln!ormar que 
enquanto houver ,. .guerra no Pa-· 
cffico os navios alia.dos não. tran•• 
portarão passageiros pelo A~\an. 
tir.o .Sul. 

ruo - <Asapressl - O l"re~id')n- . , • , • 
te dei Republica assinou drcre_\o ne- Temporada Lmca Ohctal 
terminando que a Lei :!e t\c1dentes 1 
do Trabalho cutrará cm vigcr a Lo . RIO, <Asa1>ressl - o •r. Joel 
ele. Juiho. Filgueiras, diretor do Teatro da 

Préfeitura. dçclaro1i que a. temp-o. 
4 milhões? rada ofidal de ~45 .ro Municipal, 

contara. em sua. parte llrlca, com 
nm quadro completo do "Metropo. 
litano Hollsê' de Nova· Rork. 

tUO - (As.1,pressl - Conhecedo
,~ dos trabalhos eleitoral5 adrnttem 
q~ está tudo feito para o compare• 
cimento ás urnas, de quati-1, mill1õ.::;; 
de eleitores. 

Ta.mbem est~. sendo estüdada a 
\'ida de uma Com~anl1lo. francesa. 
mostrs.11<10-se o embaixador da 

Sabe-se, ainda, que for.;m tema- [•'rança muito interessado no caso. 
das todas as medidas para que não , . 
haja ª mai_s elementar ,nd\fer~n~'.1', 11 Comissão de readaptação 
por abstencionismo, por partJ ao 

'PO"º· · . dos incapazes 
Escola de Educação f mo, ( As .. press) -- H, acha.se 

, , em pléna atividade a c.onllssão de Fiscal de Marmha rca<laptaGão dos lnca)lQZéS das for

RIO. Asapress) - O ministro d~ 
Marinha designou o capitão :!e C'Or· 
veta. Adalberto Barros Nt•N·, para 
encarregado da Escola Je Educaçã,) 
Fiscal da Marinha, subordlnadií ao 
Centro de Instrução do :rl.i:i de Ja-
neiro. 

Pela suspensão do racio= 
namento do açucar 

RIO. (Asapress) - Um vesperti
no desta Capital. em longa reµnrta• 
gem diz que já é tempo de ser •ur
penso o raclonamento do açuC'ar. 

· A medida, tomada. em conseq,,en• 
eia da guerra, não deve perdurar de• 
pois dela e nem constituir mai• um:t 
das muitas dificuldades com qu~ lu· 
ta a Nação. 

Mais um jornal 
"esquerda" 

lUO, (Asapress) - Sairá 

da 

alnd·t \ 
este· mês,· segundo se noticia. ') jor
nal "A Tribuna Popula.r". que será 
orientado por elementos das .esqi:r,,r
das. O orgão. que será matutin ,, 1 e• 
rá. á sua testa o jornalista Perlro 
Mota Lima. e outros como AI ,·aro 
Moreira. Aydano Couto Ferraz, C-tr· 
los Drumond Andrade e Dakldio 
Jurandir. 

Edificio 
da 

do Ministerio 
Viação· 

!'Uó, Asapress) - Acaba de ser 
entregue ao Mi1üstro da Viação. e 
projeto. acompanhado da respectiva 
planta, para a construção do riov,· 
predio daquele Ministério, na are3 
cmtte as ruas Vom Manuel e S Jo
sé. O edificio terã 40 andares e run
cionarâo nele todas as repartivôec 
subordinadàs. 

Jornal comunista 
R[O, (Asapressl - H~ d:as no. 

tk:.iamos que o :.:::1-. Luiz Carlos 
Prestes estava disposto a la n~a r 
um Jornal. SallO-Sé agora que o 
titulo do referido j<>rnal ser:í "!<'o
lha Popular"' ou "Trihuna rlo Po
vn". dévéndn ser imprPn~o nas ofi. 
cinas · da. "B'Olha Carioca"'. 

¼ªª, de. t.érra. maf e ar que to1na .. 
ram parte na. campanha da Euro. 
pa. 

Sob a. 1ne::iid.Jncia do capitã.o de 
fragata. ;'\elson Vasconcelos e com 
a 1,resença de todos os seus m~m. 
nros a comissão ten1 realizado dia. 
riamente, numa dependencia dô 
Pn.laci.., do Catetê. longas sessões 
para !\ssentar todas as pro,·iden. 
cias e m-,dldas de acordo com sua 
patriótica t111alidadé. 

~ãr, ·somente os oficlái• e solda. 
do·s da ~'., f;, R. ,·itilnados recebo
rã<> asslstenc!a, mas tambem os in
tegrantes do primeiro grupo de 
aviação de caça. 

·f"lcou resolvido ·que.' depois de 
"ºl)venlentem~nte tratados os feri. 
dos. após alta dada pelo Hospital 
Central ;.io Isxérclto. terão sNis 
easos e~llllllnado!, dê acordo coni 
suas aptidões. dê rnodo . que r,~n. 
hum- c'lel:<é dê s<!r' éncaminhado µR. 
ra uma profissão util a si II à e:o, · 
lelividadé. 

A 11. MPll rtlçõ~~ dô Gov"rnl'l, no. 
tadam<>nté; de acordo eon1 o dl>crt. 
to d.-. presidé11t~ Gêtul!o Viirgas. 
deverât> acolhér a maioria dós réa
dapta.<los. PO$Sui11do. alllda. a co. 
missão, a faculdade de encaminhai 
para a lnd(lstrili. ou outn qúal
quei- :ltividade prJ,·ada. aquél~s 
que entendtr (!Uê possatu. nêsSes: 
setorês. 11re-star- melhores serv}QOf. 

A eomlss:io, tendo á fi'e11tt """ 
presidente-? ouvitA o·a: feirlrlú~ de· 
campanha, um t,or Ull1, al'il11 d~ 
conhecer suas aptidõés e estado 
ffslco. 

Trafego Marítimo 
IUO. ! Asapress) - Tão loi;o que 

s~ja. st1spcnso o serviço de com. 
boios. éStabêlecid<'> pel~s autorida. 
des na\'ais como medidade de tll'ê
éau,;ão para a na.vêgação e défe, 
!il. dos nosso• navios que trate. 
gam pélo litoral hrasileiro. a co. 
missão rle Mári11ha Meri,anté ime. 
dia tamente tóma rã a, nécé~sárias 
p.rovídéncras. jã. éStudadu, a flln dé 
qué entré em, movimento o maior 
hõm-,ro possível de na,·ioe. ésta.\\e. 
Jecen<lo os dias e horàrioo de che
ll:'ada " sairia 'doo \'apore~. 

tenas de._homens que desejavam pai· Em seguida D, Paulo de Tars9 DE CAMPINAS denisava pelo seu trabalho ou pelo de, quando se achav:i no exercício 
faÇâO de ptaZOS ticipar da comunhão geral. Campos e D. Idilio José SoarM, fo· Profunda.monte emocionado, D. desconto de seu sal11rio,. Nunca se t porteiro ,lo convento, aconteceu 

A' · 't E S D I l l · , l · · ·t d que uma le~ia11a o quizesse beijar. RIO. (Asapressl - O Interventor ~1c1:1·no1 e, o xmo. 'r. . , J· ram cumprimentados pelo Sr, nter- Paulo de Tarso Campos iniciou o seu nli que e e tivesse 11111 a o o cxem· Pascoal não a deixou esperar pel& 
n1traenM telegrafou ao n,inistru lio José Soares, Bispv Diocesan~ de ,·entor Fernando Costa. · di·scur•o referindo,•e ao brilho alclln- pio que seus semelhantes lhe d11- . ,, . h •· · s º º d f f t d Pª"'ª mereciua: deu-! e um empur4 

da Justiça pedindo para qu;' seja Santos e que llmbem exerceu :, · a- PROCISSÃO TRIUNFAL EUCARIS- çado peias cerimonias que vinha de mm, e urtar ru as ou_ uvas os rã~ e fechou a porta. 
dilatàdo o pra,zo para registró. da rerdocio em Pirassununga, chegou ,,o TICA presidir •. Ao encerr~r ,, Congrosso pomares e Yinhedqs alhto~. Deu-s~, Embora nâo. fosse Sacerdote, Pas• 
<1ue trata o artigo 3.o da L~i Elel- a!•ar-monui11ento, iniciando a segn:r Depois de breve descanso, a popu- Eucarístico naquela tarde enc·antado- que Ul11 dos seus compan eiros, mais coai não perdia ocasião de fazer 
torai. para 2.; dia3, e para ~~ dia• a celebra~iio da Miis~. Mais de 3 la'ção, agora acrescida por num11ro ra de mai~, 'Pirassununga inundada ~~1~: ~~~h:le~~~a~·:~s~~ab~~ca~r e:~:~ bem ao proximo levando-o ao cami
.., \,rar.o de qué trata o artigo 60.o 111·· homens, dentro da mais perfeita consideravel de peregrinos, wmecou cJem lutes era bem O reflexo das almas Pascoal se negasse a isto e O mais nl , da ,;irtude. Sua palavra simples, 
da mesma L~I. alegando as gran- ordem e de profundo silencio, circun- a· tomar os lugares adrede designa_. dos eorigressistu; ilunlinad,.s pela ,·elho 

O 
ameaçasse com pancadas, caridosa e co11vincc11t<>, conduziu 

dM dificuldadH ele <"omunicaçõ~~ davam o altar-monumento, espraian- dos rara a •1rocissão triunfal euc:i- Eucaristia, A todos· <Jomini1vam senti- respondeu-lhe: » As u,·as são de ou• grandes· pecadort!s ao cumprimento 
que atualmente imperam naquele do-se a multidão pêlo· bel· jardim ristíca de encerramento do Congres- mentor de gratidão a Deus e II Nossa trem. Antes eu me deixo ·cortar em dos seus deveres. 
J;:stado. fronteiro a' matriz. FMrica ilumina- so. Milhares de il'1pre~sos organiza. s~nhora Aparecida, -em reconhecimen- pedaços do que ir furtar cousa Numa vi"gem tJUC foz da Espa• 

ç:io e uma noit. excelente coütribui- dos pela Comissão <lo Congresso fo. to pelos fa~ores obtidos nos traba- alheia, 0 que é pecado." Tal era nha a Paris muito sofreu Pascoal 

Prestes a. atrapalhaf:Se,,. ram para . dar invulgar realce á ce· ram a todos distribuid•s, com as ins· lhos do Congresso. E, como :pastor da O torror ·que O Santo tinha ao pe- ·-do fanatismo dos Huguenotes. Seu 
· · • J 1· - J • t· • "umilde habito de. Franci3cano pa· nmoma. truçoes para a oca 1zaçao , e ms 1- diocese, _deseJava P"dir uma benção cado. " 

n ro ' ) F 1 · recia ser uma constante proYocação ' · · (.,sapress - 'a a.sa ncs. A' l:or, da comunhão, aos 40 mi- tuições, sodalicios e povo.· Foi est'!, toda especial a Deus, para quantos Fóra do comum era seu amor a 
ta Ca11ita que o si·. Luiz ,arlo~ nutos de domingo,·. o Dispo -cefobr11n- uma exc_ele'.1te providen_c1a,. que 111111- trabalharam cooperaram rezaram ou oração. empre que se e ava oc • vezes maltrataram o pobre \'iandan-' l C 1 · · s Ih d a á ira dos hereges que, por diversas 

PrHfes, ~m ,·istn da pressão de te, coadjuvado por numerosos Sacer• to· contr'.bu1u. para a perfeita ordem sofreram peÍo exito do C~ngresso Eu- sião, entrnYa na igreja para adorar te. Não fora a inter\°enção de pes-
inuitos ••tores elas esquerda que dotes, inicio!' a distribuição e' co-, do corteJo triunfal. , caristico, - para todps, enfim, ,;uc I o San~i~sim? S~cram<rn~o. e fazer soas ,:ómondecidas, teriam dado ca• 
11ão estão d~ acori'o com as exp<>- ]i· . h d p· C d 1 1 . . . t . hã uma ,·1s1ta a Mal'ta Santissin1a, Pa- . . 
'<itõos tomadas por ele e exposta 1.cun ao a~s Jo1ens e omens é l· erca . as G .oras, mie1ou-se a ~ouxei·nm o seu qum . ~ par:t q~e ira t~-la sempre deante os seus olhos, bo do piedoso monge. 
por ocasião da e:>trevlsta cotet"i- rnssununga e aos \)eregrinos presen· grande procissão, :á ciisposta em cir- Nosso Senh~_r fosse ~lor1f1cado ~a ,·1- j entalhou sua imagem no seu caja- Simples irmão leigo que er:i Pas• 
va. á lmp.-rnsa, fará uma. revir"- tes, os quais "' dispunham em filas culo ,110 redor ela matriz. Abri'!, o dade e regiao_ de ,Pirassununga, e1:1 j do, encimando-a por uma· pequena coai, llOs~uia ele uma sabedori_a pro• 
volta pol!tica, "bandonando mui- compactas, percorridas de ponta a desfile a banda de clarins do 2.o l~. todos os coràçocs. cruz. funda nas ciencias e mistenos da 
tos pontos <le \'ista expostos na- pJi.ta pelos Sacerdotes encarregados C. D., vindo Jogo após a Legião· de S. Continuando'. S. E~cia,. fvma. r~s· ! Pasc_oal tinha vinte anos,, qu,ando santa. religião, pelo que cnusou gran· 
quela ocasião. de distribuir as Sagradas Especies. Sebastião (dos militares), cujo eotan- saltou "o apmo tsplendwo recebido por uma ,·isão, que teve de s, F ran- de admiração da parte dos ho111en~ 

A questão do ambito 
dos Partidos 

C<imungaram nessa oc:::ião cerca darte tinha a guarda de honra de pelo Congresso p<1r parte d~c autori-1 cisco e de f.ar.ta Clara, -reconheceu 1nais sahios do seu tempo. Paseoal 
de 3.500 homens, inclusi\'e autorida- um grupo de inferiores e praças ~o rlad~s dvis". Tr!lnstnitinrlo seus agra- sua ,-ocação para O estarlo rcligio- possuía o dom ,le lér nas conseien.
des locais e 11umcrosos oficiais e sol- mesmo regimento. Seguiam-lhes, em decimento, nó go·;crnador da cidade, so. Em vão seu patrã_o lhe prom:- cias, predizia ,·ousas futuras e ~u
dado do 2,o Regimento ele Cavr.laria filas compactas as seguintes institui· 0 Bispo Diocesano pcdia .• Jhe fosse O teu te-lo co:,io seu filho; _en) vao xiliava os póbres de uma maneira 
Divisionario, sediado nesta cidade. çõ2s e associações, i,as quais se re- interprete do seu reconhecimento fez-lhe a proposta de const1tu1-!o o maravilhosa. "Cumpre ·ao homem -

RTO. (As<11,r,:,ss) - O ,nr . .A;:a. Ao exito desse at~, muito contribuiu presentava toda a cidade e regii>.o J'unto a todo O povo do município, unieo hcrdei_ro de. sua grande for- assim rostumava ele dizer - ter um 
d · t ,., 1 t 1 ,·00 co coração ele- , re.anca paTa com Deus, mcnon MagalhãM. 1Jinistro da Jus- o trabalho das Irmãs Missionariàs de Pirassununga e gre.n e parte._ei.~ Ainda ao Sr .. ·Prefeito rogava ,rai·,- una: ,asco<1., enco uma , •. · ' 

tlta .. em o<-nversa manlldn com al. do .Jesus Crucificado. <[oc:ese campineira: Grupos Escolap miti~se a.o St. Fet'nando Co~ta, :1:1 n_::~cido a vontade de Deus, renun- um coraçãõ de mãe para 'com o pro--
t ' s be11 ter1•h•tre• par~ "·1·111A ·e uni ··or:>ção de J'uíz p_ara ,;uns jornn.lista::õ. dêclarou qt•e só · t · d re~ ''CeL fraiiro" e "Yieirà <le 1Jo- , 't.• . ,_, <·tou n ovo3 o . s "-'·- · " ,._ •l Foram os s~g-umtes os to ais as homenagens do Congresso ,.uc&ris.:- não pôr cm perigo ,. sâh·a~ào rle consi!l'o ,i:icsn,.,." Em esta ma::mna 

serão r~gi-stradô~ os Part i,1o.; po.. cu~ras colnunh.Õê3 ge1·a_i:", realizadas rab.n; Cur:10 Prima rio da. Escola r-o, acotnpan_h.ndas de_ ,~otos a Ucus j ~ua alma. F'oi na festa <le Noss:l o nrot?"rama <le .sua vida. 
litlc0s de ambito nacional. 1 durante o Congresso· Das crianças, Normal; Se ·ola. Normal; Ex·ternato pela prospendnde do seu go1:ern0. Senhora das Candeas que Pascoal TenJo .52· anos, Pascoal adoeceu: 

r~alizada ó.a feira - 1.SOO; dos se- "São João", de Campinas., e sua ban- Contlnuando nos seus agratlec1mM· I . gral'emente. Por inspiração diYina. 
0 Tribunal de Segurança• 11!:oras, real:iada 6.a feira - LõOO, dll de musica; Escolas Agrícolas C tos, D. Paulo de Tarso mencionl'JU ca- teve conhecimento previo, da hora de 

d "' das mocas, realizada sabntlo - de Comercio "Fernando Costa"; ,as de énsi1io, associações rcligics,is Falec·1menfo dO· sr. Armando sua morte e para ela se preparoll 
Vai ITIU ar;Se !l.OCO. crianças do Catecismo e Ligas do Mo,- e leigas, o 2.o R. C, D., o Cle.-o e dum modo edificante. Ao medico que 

RIO, (Asapressl _ A sede da O ·rôNTIFICA- SOLENE j nino Jesus; Con;.regaçôes Marianas; todos e.nfim que coadjuvaram O exi· lhe desenganara agradeceu por ter• 
e I d (" ·éd't (' • . . . . L • • Ba. da lllusicPI Pirast::nunguens~; to do Congrisso, detendo-se por ui• de Sales 011·ve·1ra lhe dadn r,oticia tão agradavel. 

ª. :.:a e ,·a a·' · 1 0 
• .oopei at,, "· Pesde bem pela· mirnha de domrn· 1 Pias l·~iões ele Filhas de Maria·, Con- i · · . 1•,•a no do111i11go de. Pentecostes". éuJas at.l\ 1 a ~~ de, erão Mm~i;:ar. g· 0 P ll dia do encerram•nto a 110 • . R . , . d 't timo a nssaltar os ,·ai osiss1mos ;ra· , 

d t I · 1 1· • ,, !· • ., · · · · • · ' frana do osano, Coraçuo e i, a- b li ·' C>nA"'O Fi·anci·sco 1··rw c f t , t · ·os •acramen Poi· cli'versa•.· \·ezcs per~.untou Pas• en ro , e .i guns , ias. 1, .. 0 sei« 1 Jiulaç~o e os per "'rlllOS começaram a . , 'I' . h I d d n .os uo • ., · . ,, on or aao com e,... ., · " 
· 1 d ·'d' d - ·• ,· · . ., · na e Santa ere.u, a; rman a e p o d" r·1r•ssunu11ga a (]UAn1 se t J I · · f J u .,·, 17 p p no coai a seus enfermeiros: "Já prin• 
d l . l · •• ' · ,,, S. Ar.ton•o; 1ga Cato icn esu, d · · t •0 b i'lho alcan , , · ~, • <l acha ciµiou a Missa solene?" Quando lhe 
insta a a no J.>1" 10 o go, ~r110 fe.

1 
reuni'r •e ein frenU O altar- Jnumen- . L' , 1. "J aroc • 4 , . ~ , "ª e a grc,n, a ece u a .. , 

ern. 11a i ua l.o , e Ma,o. onde t~ aguardando O inic'o , solene Pon. . J .,, .,. d s· J é A eY1a_ A maior p:ir e r r -
1 

:'a•1atoL,> ,·,spcrnnça, on e se · 
f I I t lt l , v, ' llfar1a ose ; · Corte e , . os ; pos. d •lll olen"id•de• . . t d Ar i•n,lo ,Je Sa disseram que sim, tomou em 3uas une onou , uran e mu o tnll)~ a I tifical de encerram~nto, marcado 1,;;.. ca o p, s s. . ~ ., , rn 111 .rrna o, o sr. n Q • N 'h 
Caixa de ,\morlizar·ão. As autor!. . . 9 h • ine1·a. tolado da O~açào'. Or~an:'ito "Menino S. }:,;eia. R1•ma. teceu em seguida, i J~s Oíiveir~, antigo Governador do mãos o crucifixo " o terço. ·a ora 
d 1 t · 1 1 'j ia as ora, e Deus"· Açao Catohcn· Juventude · ' 1 E d d t d J't' <11t· ,clevnção c!:i sagrada hostia en-
~ es rn/ ~riram ; ".~t nar o refe. A ~sm hora, ape3ar do sol incle· Opera;ia Catolica, de Araras; Reli- breves e moment,Ms c?nsiderações, ,ta o e es aca_ o po i i_co. - tregou seu· espírito a D_eus .. Quando 

r o e<l1 ,e o ao ri luna.l dA se. m_ .. " nte, o loca.1 __ J_á ,e achava tomado, giósa3 J\!issionarias_de Jesus Crucif'i~ 1 sobre a hora presente, Disse que ela: O _r11ter:,·o re~hiou-··, as ·Jv ho·r.as por ocasião das e:sequias o _corJ?O 
gura.nca t'saclona'. que vai dei:<:ar 1 

• • • , · tncerra "ra,;e adYertencia para que o d d a 18 sa111do o ferctro com d'. ,·'as•o•I .•·.• a.chava no presb1ter10, o prédio qu~ ,,·om o<:upando ;;, a\'e. 1, ,,elo pOYO, ~~o-se as associaçoes. cado e Franciscanas. . ' "; . . . . o l, ' . ' , , " ' 
rdi.,,iosa" Jc-sais ~ das cidades vizi- . . . Brit!il, vito1·ioso na guerra, nao seJa iv-ande acompanhamento, da Facul· foi observado 1,elos· assisténtes, que, 

nida Oswaldo Cruz, desde a épocn 1 " ' . t - ' 2 R C Apos as Religiosas, formando be- traido na paz "l!lt inconsciEncia dos dade de Direito cm cuJ·a sala Vis- pela eleva•a-.o das sag1·ados espe_ cies r . n ias, rep1 esen açc .s CiO .o , · l' . . , t · h · · ,. . · , 
em que começou a unc10.nar. D., :a 'Escola. Pratica de Agricultura ~ss11~10 conJun º:' v,111. am a~ cria,nçt-~ seus cidá~ãos,, poi~ democrr.da pura <·onde de São Leopo_ldo o cot·po d<> pôr duas ve;:es seus olhos se abnran, 
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d C ,. . t b J · ua Cruzada Eucaristica, acompanha e verdadeira so <ix1st~ uma· a Demo- 1'Justre ho1ne 11 publ'ico esteve exposto e fccha1·am. "Ferna.n o o~ta • ,·o!I C3 ~ a ec1- d 1 . . · , 
· t · d e ,· 110 ria cidade e cio Fx- das e grupos < 1 an;os e pagens !1' craci11 Cristã, As forças de opressão em camara ardcnt!l o. corpo elo Santo ficou ex110sto 
men º" e '··' · · · ' caii1e•:te ,·estidos e conduzindo sim• "d · , · D t ternato S. João de Campinas. Tam· .. : . . . . . , res1 em no 11a&-&n1smo, (]UC oempre O Jl:'O,ernc do l'stado decretou :l p~lo espaço de tres dias. uran e 

. '. ' , . · bolos euca r1st1cos. Se"u1c111-se-lhes o • h d • ··rtuoi do , l!bei·rlRde que · . , ' · . ,. h n,enagens bem :,h Já se encont·· wam M ba11· . . "' 1 , , hca a e~\·t .. l . n ' dias de luto oficial em srnal de pe· esse témpo reeeueu as o • . 
.' p 1· . \ d Clero, as Dignidades cc es1ast1cas, o é J'ust3menta maior quanto rnais ' . do po,.·o _que o venerava como reh• 

das de musica da For~a o 1c111., o C lcnd c·,: bi'do Dioc•-ano ele Campi- · . . . sar pelo falec1ment~ do ·r. Arman· d 
référido Externato e local. Guarda• 1 o o a , ºº . forem as col\sc,~nciu bem formadas, do de Sales Oliveira e 'd_eterminou quia ·preciosíssima. Oito . meses e• 

. · nas e o Sr. Bispo ele Santos, prece• Fssa a missão do Cdstbnismo for· ' pois ,: 0 sepultamento foi aberto o 
civis cm gra1:de un1forn1e e p_equenós j <lendo o artístico i:arro triunfal, re· .. ' "ªgU an1ente 'as conscie~ciàs q~e. lhe fosse;111 prestadas as honras tumulo e o corpo encontrado intacto; 
Pa.,.ei1s traJados 11 rigor circunda· · ma, ,w r ' n11!ttares dcndas d 
'" 1 ' coberto de seda bran~a e profusamen. niissão que se concretiza especialmen- · sem sinal de corrupção; apesar a "ª"' o a tar-monumento. · d d 1,· . 1 'd <l d· J v·,r"ent 
P d d . . d . .te omamanta o " came ias, no qu.i tê através do grande Sacramento da GA·MPO DE POUSO PARA ~rancle '·:anti a e e ca " rece en o a cer1mon1u, e.1-se-, 'a.o n l d '1' e . 'h· . . ~ r· . h t no <l1'a do en-

d h ,. t"d h t D, i au o e arso ,ampos, nJoe, U· Eucaristia Concluindo p·êde (]Ue a com que ora co er o . 
Soln a narc a ua I a, o ~s eamen~ d . D'.· . , - E , · . . .' t A dcpo·,. fo' ,,1·sto no mes--'lh" . 1 ·,. t·r· rio, eon uzia a 1,1111ss11na ucaris• gi·aça eucarntlca conttnu~ moldando erro. nos · º · 
to dos pav1 oes naciona e pon I i· . F h , t · ca ··t· · PLANADORES mo estado. 
cio, tª:lhc cc ª';;1 h o co.:1:i'.:se~tand~i a~ í\ conscicnda d Brasil, l para qut Grandes e. numerosos têm sido os o Interventor 1''crnan<lo costa se ,ui rme ' c a, i . . nossa Patria cresça e bri he ada vti j T 
fez acvmpanha,·. do Capitão Guilhcr: Sr. Interventor Fernando Costa; os mais, cómo uma gtando Patria ,ristã. S.\O f'.\lJl-ü. L~sarress) _ f<:s. milagres col\l que De~s glo!·i lCOll o 
mo Rocha, de sua Casa Militar, e •ts. !'refeito ~Iunicipal; con:1a~danJtc. Agradecendo s presença do Sr. Bispo .tão sendo ultimados. pres<"ntemen. tumulo· ,1. Pascoal Bailão. Um para
do Dr. :Manuel de Castro Mendes, elo JI.o R. C. D., ,Juiz de D1rcito a de ::,ulto,, D. Paulo de Tarso Campo5 te. os estudos para. a c.onst1·u,;ão !\~~~0

00
qua~ c:u°:nu1:and~e ~:~1~·~:ºª1~ee:~ 

l>r,f'i'to "uni'ci'pal. C:omarca e odas as demais au,ori· enc,rrou suas '. alavras concedendo ~ de um i,;-rnnde <"ampo de pouM pa 1. dos seus 
0 ~ '" b · d d per<> 1 it,1ec iatamente o uso . 
Nó· altar-mo1rn111ento estavam os clades t. is e militares, a11 a e nu1- todos su11 bençõu. ra p!nr,nclorcs nns IJJ'O~imldaue~ mcmbroc. .. Cm indivíduo que f1cára 

Exmos, St·s. D. Paulo de Tarso Cam- fiea da Força l"olicial e. grande. mut, A' p,ilavra de, ilustre Bispo de desta Capita 1. ::legundo consegui. inutilizado. em consequeneia de uma 

1 Bispo D'oces_ano; D, Idili~ .José tidão, a qual aumentava de minuto· Ca .. ipinas, seguiram-&~ grandiosas mos sa~er essa será e maior cam. queda', pela intercessão de s. Pas• 
S,2.res, Bispo e:, Santos;. os Srs.: a minuto. .:clamaçõe~. Todo-.o povo vibroú nessa po de pouso par.a planadores da coàl recuperou a saude. Um outro 
Major Julio Miranda, ,mandante in· A" prvcissão triunfal eucarística, ultimá" e éxpress•va manif<lstação, que Am6rlca elo Sul. que apresentava um 'tumor maligno 
terino do 2_0 R. e. D., e ofir.iais des· pelo espaço de uma horn e meia, J)er· l>Ôs termo ao ,011gr~sso Eucarístico . • 1 na garganta s~rou á invocação do 
sa unidade do Exel'cito Nacional; correu itinerario de cerc;i de 2 qui- Re_gional de . 'irassununga, 1, Pesar "ª'º ta IP.Cimento de santo. A buia da canonização friza 

t' • cloís grà'ndes milagres, que o pro-
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l b 
·f G I eesso reconheceu como inegaveis. O 

1 

o, AI er o onna .ves primeiro deu-se com Fraücisco V!r-
!f gas, Vii,:ario dê Corrallrubio na_ Es· 

sxo P.\l: 1,0, , .\sapressJ -· r.:m panhll.. Ec.te S11cerdote teY7 . a .mfe
licidadG de, por uma desageitada ma•. 
nipulàção com um . machado, ampu• 
tar o dedo ind~x da mão esquerda. 
Sem ocupai· u~1 médico, sem aplicar 
outro 1nedi~ame11to, recomendou-se 
a S. Pascoal e pelo fim do tercêiro 
dia te,•e sua mão cu,·ada . 

sessão elo Con8eJlH) Administrativo 
do .l!:stallo foi lançado em i>.ta um 
\'Oto dê pesar pel!• falecimento de 
D. Alberto Oonç:-11\,·~~) Bispo de rn~ 
beirão !'reto. cujo 1íassamento 
ocorreu ha dias. 

Indicado r Profissi.onal 
\'E.II OBSE!:VAit O ~LOVl.111':;';'t'ü 

EDUCACIO:--.\L 

;-:'.\'i'AL, (Asapress) - t;ncon. 
tra-se nesta Capital hospede <lo 
Governo. do Bstado, o professor 
Charles Stewart, re1,resenta11t;, no 
Brasil. do De1>artamento ·ele f~du
cação dos Estados U nl do•. 11 u e 
vem observando o movimento edu. 
cacionat i>rasileiro. O proreMor 
Stewart esteve em v'isita a \'arios 
estabelecimentos de ensino,· entre 
os c1ual$ ào escolas Domestica e 
Industrial désta Capital. 

S.\L\'.\DOf:, (.\sap1·cssl O 
s1·. Guilherme 'Marbeck, Séct·etát·!o 
da Fazenda, está respondendo pe-
10 éxpediente da rntenentoria !•'e, 
det·al. cm vista do general Pinto 
Aleixo ter seguido para· o n.10, on·. 
de foi afim <lê tratar de negocios 
t'elacionados com a admini$tração 
deste Estado. 

,·er hol'ltstarucnte, e.... O sr. ~1ilton 
Ahelham, que conta tão somente 
. _com trinta dias de exercício. mo
dificou intelrn,1,lente o regi me 
administrativo daquela rq;,art!,;:ão. 
qué encontrou 1n1peclido por uma 
verdadeir'l, burocracia d~ 1>aPélo. 
rios e com pi ic:1,~ô":", como se ra. 
zf .. ha. <1uarenta 1t'rlos atr11z. T11.n. 
to o co111erció como o•- funcioná
rios aduaneiro! lamentam que vol
te ,,. repartlçlio ao antigo regime. 

PARA VESTIR UM . SANTO, 
DESPE.SE OUTRO 

Oµti:a podet·osa íl)tervenção de S. 
.Pascoal experiment(!U o campones 
Domingos. P.erez que, sendo baldados 
tollos os esforço$,., para encontrar 
agua na sua fazenila, confiadamêllta' 

SAO P.\l:LO. (.\Sa),rêsS) _ De se dirigiu a S. Pascoal Bailio. Sain

ADVOGADOS 
Dr. Vicente Melilo 

Praça. da. Sé, 23 - i.o 1<Udar· -
Sala ~45 

MEDICOS 

Dr. Vicente de Paulo Melilo 
Vlinll'a llfcdkn 

Dr, Celeatino Bourroul 

r:ea.: I.go. s. Paulo. 8 • 'fel.: 2-26~2 

Cons. nua 7 dé Abril, 23S 
Das z ãs 5 horas 

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira Cons.: R Marcon l, H - G.o :tndar 
Apa1to. 6a - '.l'el.: 4-SõOl l:ua. t.ju!olluo &;ncaluva, 176 - a,o 

Andar - Sala s2a - 'J'el.: 2-7216 

Dr. francisco P. Reímão 
Helmeister 

Uu:< São Bento. i21 - l.n andai 
Sàlà a - 'l'el.: ~-ló4~ - S. Paulo 

Dr. Carlos Moraes 
d~ Andrade 

l':ua. Benja.rnlln <.:oosta nt, 23 - 4.1'> 
andar - Sala 8~ - ·i·ei.: 3-19S6 

- Dr. Antonio Firakoski 
AlJVOGA.VO 

Rua Colo11,bo, :!O:! 
Curitiba Paraná 

ENGENH~IROS ----------··---
Amador Cintra do Prado 

t-r.;nA~nht.'lro ArquU,•to 
Arqultelura r~llginsa, col<e,;;ios. re 

sidenci,u enletlv1u 
nua l,ILern Bada1·6, 461 - Sã.o 

Paulo ., l'el.: 2•73la 

r,. 

Res.: Av. Agua l.lranca. n. 9S 
'l'el.: ó•5St9 

Dr. Camargo Andrade 
Crul"nt;tt .. df' ~enbur11a - Pártol 

Op,.raçõu · 

Da Ben. 1•01 tuguua, da Maternl
da.dé ilé S. Pauto 

Cons.: H. Senador ~'elJ\'i n. 205 
rei.: 2-2111 - IJaa 1-¼ ãa U horiu. 

~abado: Oa1 10 t, 1i boraa 

Re~.: Rua Hafae! de Barros, 07 
'l'el.: 7 .4 563 

Dr. Reynaldo Neves 
de Figueiredo 

no ROSl'l'l'Al, VAS ta,tNlüAS ~; 
S.,NATOIUU !IA:'\TA IJATAltl,\'A 

t_;Jl{U.1:GIA !)AS VIAS 11rI.IAHi,;li 

Cons.: 1-:ua Marconl, 3-1 • a.o and;n 
[•'one, ¼·Si17 - Uas 11 _ás !ti hwas 

neatdencla: A v. l'acaembQ, !OH 
l<'one: 5-2625 

HOMEOPATIA 

Dr. Artur Rezende filho 
Dr. Hugo Diaa .· de Andrade 

t'ratt1mento pre•natal tda crh,nc~ Medlco homeopata da <,;. A, !-'. d.a 
e <la &'é$tánte, /li) ·parto ê da i!orocab11na, Diretor cl1ntco rio Am 

lactaçRól. bulatorlt• 1-Jomeoµatlco llo Ca.rmn 

Hes.: nua L,lbero Badarõ. 137 -
daa 15 U 17 hs, - 'l'et.: i 2i70 

lies.: Rul\ 'l'homê lle Souza, 517 -
du 18 é.11 20· ha, ,... Te!,;' 6-0i66 

l..!nn_s.: H, Senador ~·etjl,, ~Ui>; télefo· 
ne:i-0839. Hes, &6471. Marcarj 
· hora, das li its n horaa pelo 

'J.'aletone: 3.-0S39 ..,.. . 

MARANHAO 
IXUSD ",Ç.\O 

S.\0 LUIZ. <Asapress) - De\'ido 
âs enchentes do rio Itapicuro es. 
tão inundados ,·ãrlos trechos ua es. 
tratla. dé feno que liga São Luiz 
a •reresina impossibilitando o tra. 
Cego e11t1·é aquelas duas cidades. 

E A R A' 
~10:-;ui:tEN'l'O A ROOSEVELT 
I•'ORTAI.,ll:ZA, (A$ap1·ess) 

Vent obtendo o apoio.geral da po. 
11ulação a Ideia. levantada pela: r,·e. 
cleração Academica d" .Oesportoa 
en\ prol da construção de um bus. 
to de Hoosevelt, o tJual serã er1. 
gido em uma pi·a~a· desta cidade. 
A comissão encarregada Já, rece. 
1,eu \'aliosas contribuições e está 
começando a ·remeter numerosa_. 
lista~ .. âs assocla.~Oes de classe e ea. 
tabélécil'l1éntc,s Jé: enslnp, pedindo 
o ·apo'Ío élos múmos. 

.\ 

PARA' 
1 COc-lO HA 40 ,\XOS 

Bf;I,E"J, ( .\sapr~SS) ' - O! cJr. 
cu los comerciais comentam a 
pouca sorte admlnistl'atl\'a. da AJ. 
fandega de•te restado. O inspe. 
tor recentemente nomeado para 
dirigir r,s'trl\balho• da. referida re. 
parti~ão. sr. Milton Costa · Ahe.
lham .. com um mê• de administra. 
r:ão. pediu diSJ.)E"ll~R das re:.·H)f'iva~ 
fun~õe•. em face das atuais dif.l
<"t1ldades da \'ida nesta Ci>.pital. ln,. 
pedindo e1ue 08 runclon!rio• com 
o• atuals vencimentos possam vl. 1 

MINAS GERAIS 
BELO HORizo:--rE,. 1 Asapress) 

- Visando facilitar a liga~ão das 
diferentes zona3 do Estado, o go. 
verno ordenou a construç;lio da ro. 
dovla. Uberaba. a. Dalta, que Mrvl
rt larga zona. do 'frlan&"ulo Mt. 
n8lro. 
NA ,, AG.A IH) T,UCIO JOSf: OOi; 

SANTOS 
BELO HOlUZQN'l'E. (Asapress) 

- Foi eleito_. 11arà à. vaga do aca. 
,1em1co Luclo ,losê dos '\lautos. na 
Academia inneira de Letras, o co. 
nego Franclilco M~rla Bueno d~ 
S_iquelra. 

· EM REGOSIJO PELA VITO!UA, OfER'!'A 

·A I L H A D A E S ,p E R A N Ç A 
de Cruz d' Alva 

Livro escrito em defesa dos bons pl'lncipios da . JU$tiça e cja 
Liberdade da nossa civiliz11ção cristã. Como a vitoria das Nações 
Unidas - entt·e as quais está o Bra.kil, colí'lbttendo o mon$tro 
nazista - já está· bem clara, en1 . i-etozijo por esse grande acon
tecimento, o auto·r vai oferecer al~uns e:umplartt que restam <la 
primeira edição aos· leitores pobrés que solicitarem o livto·, Caixa 
Postal 2375, remetendo apenas O,GO cent~vqs em ielos para o re
gistro <lo envio. 

acordo com " decretn feder/li 7ii24. elo um dia de· sua casa, levou conai
~o um machado, Chegando ao Jogar 
onde desejava ter ui» poço, deixou 

'cair o inar.hado i, disse estas pala

serão majorados etn I O% oR t''lre
ços ,Jos télefones. ga:< é luz. afim 
de serem ,tumenta,Jos os ordena
dos /los empregados dessaR em. 
11resas. O aum;nto do tele1on~ eo. 
m!-?r;·ou a vtgora1· dia 15, ênquanto 
o relati\'o ao g·az está em -estu<los. 
como o das r,assagens <le hon<le•, 
que dé\'erão entrar em vigor ain
da. este mf.·s. 

vras: "Em nome de Deus e de S. 
-l'ascoal''. Imediatamente abriu•H . a. 
terra e!ll tal togar e apareceu uma 
mina dagua abu11dante e saboroH. 

Pascoal Bailão foi canonizado r,or 
Aléxandre VIII. A Igrejll. catolica 
ês'.abeleceu-o como )'.ladroeira dos 
C:ongresso• Euearistieos. 

=======-=•·======================= os M ELHUI-H:S PMl;ÇUS 
E. A. MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO E FIUOS VINHOS FINOS, FHUTAS 
U1SCüUTüS E BU~lBOXS - GENltRUS ALl~lENTlClUS 

EMPORIO MONTENEGRO 
Rua Augusta. l.559 (Esq. R. Luiz Coelho) - fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
Av. Brig. Luh1 Aptonio, 2.098 (Em frente à 

lmaculada Conceição) - fone: 7-5453 
lgrej,a 

DNICüS DISTl{IBUIDORES DA 

~ANTEIGA "BANDEIRANTE" 
ENTRJ;;CA.S A OOMlCIL-10 
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ANO XVJJl il 
1: 

S,ü, Paulo, :?O de }faio de 1915 

A Cate~rnl ~e São Paulo, ma1estoso exem~lar ~a arte 1ot[ca no Brnsi 
Da generosidade do povo ·.paulista depende a . conclusão desse monumento da nossa Fé 

OR ocasião dos festejos comemo
rativos do segundo centenatio da 

fundação do Bispado de s. Paulo, de
terminou Sua Excia. Revma. o Sr. 
D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mo
ta, Arcebispo Metropolitano, em Edi
tal da Curia. então publicado. que se 
desenvplvesse uma campanha em fa
vor das Jbras da Catedral, majestoso. 
exemplar do estil, gotico que se vai 
erguendo para. o ceu em pleno cora
çãp de Piratininga, e que assim se 

1 
transformaria num gigantesco marco 
de pedra, '.l atestar a pujança da 
nossa Fé, dois seculos após a. entra
da do primeiro Bispo de São Paulo 
na velha Sé. construida de taipa. 

UMJ. EVOCAÇÃO 
Ao contemplar essa maravilha da 

arquitetura religiosa, nossa mente se 
volta para aqueles tempos: longín
quos em que a Igreja ocupava lugar 
preponderante em todas as ativida
des humanas. No apogeu do estilo 
gotico, em plena. Idade Media. todos 
os esforços da. Cristandade se con
vergiam para' a. glorificação de 
Nosso Divino Salvador. E era. assim 
que, na. construção das catedrais, o 
Sacerdote, o artista, o historiador. 
o humilde artiflce, todos enfim acha
vam campo para a expressão de suas 
ideias, cada qual a seu modo, ofe
recendo a r>eus os·frutos. de seu tra
balho. 

OBRA DE GERAÇÕES 
As catedrais goticas, verdadeiras 

joias de arquitetura religiosa, não 
se Improvisam. Como toda obrn de 
arte e sobretudo como obra de arte 
oferecida. a Deus, não podem ser 
ieitas senão á custa de muito esfor• 
ço e dedicação. Miguel Angelo, em
bora. confessasse que seu forte era 
a escultura, deixou varias tela,s em 
perfeito acabamento, mas, possivel
mente devido á sua impaciencia e 
ao seu genio impetuoso, dos seus 
trabalhos em pedra nem um se pode 
considerar concluido. Ai está por
que na historia. dM Catedrais em 
geral vemos que as· obras se pro
longam por varios anos atê que se
Jim terminadas. E' a pedra, é o 
granito que tem que ser trabalhado, 
transformando-se lentamente em 
portlcos, ogivas, colunatas e capiteis. 

A Catedral de Notre Oame de 
Paris, iniciada em 1163, somente em 
1230, 67 anos mais tarde, se comple-

Fachada Catedral de São 

tou em suas linhas principais. A 
Catedral de Chartres, outra mara
vilha do estilo gotico, começada em 
1194, foi concluida em 1260, 66 a.nos 
mais tarde, portanto. O mesmo pode
mos dizer das catedrais de Rheims, 
de Amiens, de Bourges e varias ou
tras. São obras de varias gerações. 

A "Notre Dame" de Paris, inicia
da ha tantos secuios, somente ha. 
poucos anos, em 1935, viu completos 
os vitrais de suas naves laterais, con
fiados aos atuais mestres dessa difi
cil arte. 

A CATEDRAL DE ~. PAULO 
A nossa. Catedral não podia esca

par á regra. Mas graças aos moder
nos recursos tecnlcos, sua construção, 
embora lenta, segue nm ritmo bem 
mais acelerado que o de suas irmãs 
europeias. Iniciada a 6 de julho de 
1913 com o lançamento da primeira 
pedra, sua. silhueta já se destaca no 
horizonte da Cidade dos Arranha 
Ceus e não estamos longe de ver as 
·abobadas de cobertura de suas naves 
principais. 

E' a Catedral de São Paulo um 
belo exemplo do arrojo da gente 
paulista. Devemo-la sobretudo á co
ragem do nosso saudoso Arcebispo, 

1 
D. Duarto, de quem partiu a primei- · 
ra ideia. de sua. construção. 

O projeto é de autoria do enge
nheiro Maximiliano Hell, já falecido, 
e que foi quem iniciou sua constru
ção. Substituiu-o o engenheiro Jor
ge Krug e em seguida o engenheiro 
Alexandre Albuquerque, este recen
temente falecido. Atualmente dirige 
as obras o engenheiro Nicolau Lon
go. 

A MARCHA DOS TRABALHOS 

Primeiramente foi construida a 
cripta, que já se acha terminada e 
onde estão os sarcofagos de todos 
os Bispos de São Paulo. Tambem ali 
se encontram os jazigos do Padre 
Feijó e do cacique Tibiriçá, que 
tanto ajudou Anchieta na funàação 
da cidade. 

Em seguida foi aw.cada a constru
ção do corpo do templo, estando ter
minada a abside, faltando-lhe a1w
nas o revestimento de alvenaria de 
tijolos. Tem a. Catedral cinco naves. 
Uma termina na Capela do Santís
simo, que já se acha em vias de 
conclusão, e a do outro lado, na. sa.-

Paulo 

cristia. As duas naves rrstantes ter
minam no deambulatorio que circun
da o altar mor. Essas cinco naves 
virão, á entrada, dar no amplo coro 
que já está concluído em seu pri
meiro acabamento. No coro colocar
sc-á um orgiio que, vae ser o maior 
da America do Sul. 

o 
MOTIVOS ORNAMENTAIS 

BRASILEIROS 
A atenção de quem visita as obras 

da Catedral se volta imediatamente 
para os motivos ornamentais esco
lhidos para os capiteis e para outros 
àetalhc:; arquitetonicos do templo. 
Neles figuram somente motivos or
námcntais rctirndos da nossa flora 
e da nossa fauna. Ali se encontram 
capitds que são maravilhosa estili
zação de ramos de cajus, samam
baias, trepadeiras de flores a1,uPs, 
de flores estreladas, paineirn., figuPi
ra brava, rnangueira. pah11eira, figos, 
carambolas, cacau, mamão, café e 
outras varias plantas bem nossas. 
Divisam-se pelas cornijas figuras de 

animais, tais como tatus, l.:1gartos, : 
tucano~. etc. o estilo gotice libertou
se das folhas de aeanto e .àe outros 
motivos ornamentais,obrigatorios no 
estilo grego, como já· se havià liber
tado das formas construtivas usadas 
pelos mestres da antiguidade cla.ssi
ca. Tira eles seus motivos ornamen
tais da natureza da propria região 
em que se estabelece. 

ESTADO ATUAL DOS TRABALHOS 

Atualmente já. se acham levanta
das as torres e a parte central até 
a altura da primeira cima.lha,· assim 
como as colunas internas das naves 
principais até a altura dos capiteis. 
Estes já se acham todos colocados e 
muito adiantada. tambem a cobertu
ra. com seus multiplos arcos. A · fa
chada se a.cha na altura .aproximada 
de trinta metros, dando já. ideia da 
imponencia desse templo, cujas tor
res atingirão noventa e sete metros. 
Estas encerrarão sineiras de gra.ndfs 
proporções, destinadas aos carrilhões. 
As esta tuas que· ornamentarão o PX

tcrior do templo serão quase trezen-
ta~ . 

Estão sendo agora estudados os 
vitrais destinados ás. ogivas e á gran
de rosacea. Foram -apresentados va
rios desenhos de arl.istas patricios; 
e, alem dos necessarios motivos re
ligiosos, neles figuram em grande 
copia ornatos tirados de nossa flo
ra, orquideas, etc. Já é grande o 
numero de familias paulistas que 
chamaram para si a honra de ofe
recer um vitral para a abside, par
te em que as ogivas já se acham 
pronta~. 

UMA OBRA QUE DESAFIARA' 
OS. SECUl',,OS Per~pectivà da entrada do altar - mór 

~~~i;:e; !é~:~~~J~t~1~;:.~!;~ 1 A M A R I A S A N I I' S S 1 ~I A vas, das figuras majestosas dos qua- · 
tro p'rofetas e dos quatr_o evangelis-
tas que guardam o port1co prmcipal 
até os bo~aréus e contrafortes, tudo ! 
é trabalhado em granito, desafiando , 
a a1,ão devastadora. do tempo. · i 

Deus t~ s·al\·P, cl1eia ele grar;a: o 
R~llhor é contigo; Bendita és tu 
entre as mulheres L.llc. l. 28. 

toda a serie_ dos seculos. 
XIII. 31. 

* * * 

Judith, 

Atualmente todo o Interior da Ca- : 
tedral é um movhnentado canteiro i\'ão temas, :\Ia ria. pois acha.stc SalYê i\'faria!. Tu ts o clarão da 
de trnbalho. Enormes blocos de gnv:a diante de Deus. O f;e,piri- luz eterna, ,,spelho sem macula da 
pedra esperam sua vez de· serem to Santo descerá sobre ti, e a vir-.! rnag,?stade d_e Deus. e a imagem da 
transformados em' obras de arte ou tucle do Altlssimo te cobrirá da sua sua. bondade. Sabed. VII, ~6. 
em peças construtivas pelas mãos .so1nbra. E por isso u1esmo o san- j o Senl1or tem <lerramaclo sobre 
habeis dos ope~rio~. , to, que de ti 1H1.Rcc>r ~crá. chama- 1 t\ as s11a~ hcnçiios c..:omunieando-te 

Os motivos ornamentais são pre- do Filho de Dus, sendo-lhe dado o ~"" pocler . .Judlth, XII. 12. 
víamente feitos em gesso pelo es- o nome de Je~us. Luc. I. ~o, 3:>. 1-;ia, pois, .\·tãc querida, consa. 
cultor que lá. tem montado o seu ate- · •rua. alma glorifica O Senhor o grada ao 1,é da cruz, roga por 116s 
1kt. Nesses modelos é que os arti-- t(ni espirita se alegra por extremo 1n.1rque 6s imaculada e amada do 
fices se baseiam para fazer os ar-· em Deus teu salvador; porque poz Deus. João, XIX. 26 .. Juditl1. Vlll, 
namentos e1n granito. os olhos na humildade (le.sua c::s~ Apresenta tu ao Senhor as n1i-

crava. e O c;tlti$'simo ab('n(;oou St•u nhas oraç;ô€'"s. rrobias Xll. 1:!. 
taherna.~ulo. Luc, 1. 46-48; Psal-

1 
L('mbra-te>, t\lâ"e do n1cu Si:.·nhor. 

-1110 XLV. ;; . , [ do tempo e_m qu~ te arhaYas em 

l '.,e·n-'1'to é o fruto do teu ventre. estado hum11_de; tnvoca_ tu ac- SC>-
Ainda. recentemente, a Comissão " · 1 1 r t · ô 1 1 e bemaventurada te c:haman1 to- n ior, aª por n 5 e i,-ra-nos r a 

Executiva. das. Oliras'da nova Cá.te- . . morte eterna. Amen. Luc. 1, 43. 
dral publicava uni suge~tivo all:llim, das as gerações; porq,P,e dte fez 

I 
r~sther, xv, 2-3. 

a fim de mostrar aps paulistas co- grandes coisas o que é o eroso, 

Gentenario do nascimen~o 
da fundadora da nongrega .. 
ção das "Filhas de Jesus" 

Em 1911, o Brasil abriu suas por• 
tas às primeiras Religiosas Filhas de 
Jesus.' 

O Colégio de Pirenopolis ( Goiaz), 
foi como o germe de outros quatro 
fundados em menos de 10 anos pela 
Congregação fundada por Madre Can
clida Maria de Jesus. 

Mal se havia estabelecido, foram as 
religiosas convidadas para Mogimirim, 
depois para Bragança, Belo Horizonte 
e Leopoldina. · _ Hoje a Congregação 
mantem ainda o Colegio "Stella Ma. 
ris", situado num dos mais pitorescos 

· recantos do Rio de Janeiro. 

· Em Belo Horizonte, instalou-se o 
Noviciado da SS. Trindade, em 1925, 
e já formou uma centena de Religio• 
sas brasileiras. 

Inúmeras "Horas Santas" em São 
francisco pelo êxito da conferência 

das Nações Unidas 

mo vão sendo aplicados os valiosos Santo seu nome, e cuja miserlMr- ================================= 
recursos com que eles 'teem' concorri- "iª se . extende de geraç~o em ge. 

! do para a. ereção desse grandiosl) raçã,:, sobre os que o temem. Luc. Wincenty WUos, lider dos 
camponeses poloneses 

Madre Candida Maria de Jesus lei
gou as suas filhas a Doutrina de Siío 
Gregorio Magno: "Não ha sacrifício 
agradavel a Deus como o zelo pela 
salavaçâo das almas, desde que Jesus 
estima muito mais a uma alma que 

por Burke Walsh 
(Do corpo de i·cdação de?,,;, C.) 

Em resI)osta &:o apelo ele seu f ba.lham ern vão os que a quer~m 
Pastor e do Soberano Po'IJtifice os! levantar. Portanto, dirijo-1Y1e ao 
católicos de São Ii"rancisco aele .. Clero, aos Religiosos e aos f•eis da 1 

bram sern interrupção ''Horas San- Arquidiocese 1 para pedir-lhes que 
tas" nas lg-rejas desta Ar('Juidio .. celebrP-m uma Hora Santa cada·! 
cese que tem o nome do Santo de dia,· ass-;istam á San.ta :\Jissa e re
.. ~ssis. para implorar a Deus o exi- cc:bam a Comunhão. Desta manei
to cristão da Confere-ncia das :\'a- ra, de "-ada Igreja, de cada Cape. 
cões Unidas. la, escola e lar, snhlrá até D~us 

Também o Presidente Truman uma constante oração implorando 1 
1·econheceu a necessidade aà graça reconhP.cin1f~nto de Deus. na su. 
divina, pois. ao pronunciar, o seu uma paz sobre a terra, fund---tda no 
discurso inaugural concluiu suas premacin. da Lei moral, nos direito~ 
palavras "OS delegados das 46 na- inalienaveis da in.div!duo, na sohe-1 
ções congregadas para ajustar os rnnia de cada nação e na unidade 
fundamentos da organt7.a,;;ões murl .. ela. ra.ca humana. Todos os povos 
dial dizendo: "Uig·ne-se Deus nos ac-ompanharão nestas ora(;Õl'S. 

guiar ~nns:sos passo~ pelo justo ca- Hoje. que nos encontramos na en- \ 
minho da paz Que Ele Jndique." cruzilll'ada da l1istoria necessita.: 

o Exmo. Mons. John .J :\lttty, mos do auxilio e da inspiração df" 
celebrou O solene .)!issa Pontifical o,~us, para guiar-nos pelo caminho 
05 Dele$ados e sua Luz nos traba- da paz". Os discursos de Monse. 
piorar as ben~õei:/'.d·e Deus" sobi·e nhor Sheen toram impres:;-os e des. 

0 Delegado e ·~ú:a ·Luz nos u·aba- tribuidos aos milhares. Não houve· 
lhos e decisõesº. N"nmerosos dele .. H1voca.çâo. benr;ão ou orac:ão na 
gados se confundiam com os mi- sessão inaug·ural da conferen<"'ia no 
lhares de fieis Que ench~ram o te;:gtro da Opera. Nr:, com('c;o. o .Se.
grande edifiefo proxin"I.O a Opera. t"'lretario do 11:stado. Edward Stet
de Sã.o u•ra.ndsco. onde se reali.. tinius J r. propô~ um aumento de 

Contrafortes ou arcos botareus destinados a transmitir o 
empuxo lateral dos arcos. São característicos do estilo gotico 

aam as historica'..s sessões. meditaçito e log·o conclui sua~ pa... 

Pouco antes6 da abertura O loavaruaxs1·1~º0
5 

aºeeloe:~dsº~:o~~ze~:~e':.:~:
1

• 1 Importante 
Revmo. MonaenhOr Fulton J. Sheen 
da. Universidade católica .da Amé- devemos cumprir. e cumprirc~10s, 
rica. vronuncwu um.a. série de Con- com o propósito que nos reuniu". 
te.ren-cias, "Os ~·undàmentos Mo- Por sua parte. o presidente Tru .. 

conferência ~e Mons. Sheen 
rais da Paz", a convite de Monse. man, em tan discurso pronunciado 

nhor Mitti. Mais de 40.000 pessoas de Washington, clisse pela Radio 4.586 trat' adOS 
-0 escutaram. sem contar os ou.. aos Delegados: "Ninguéln duvida 
'-'intes da cadeia .de Radio Emisso. que, com o auxilio ele Deu~. e 
ras da costa do Pacifico. Apre~en.. com a amistosa colaboração e 
to·u-o ao público em São Lf'rancisco o in,~ansa~·el trabalho encontra
Snr. Henry F. Grady, ex-secretã.. reinos a resposta adequada ao 
rio assistente rt:e Estado p, a.gora problema que a história no~ sub .. 
Presidente da Ca.mara de Comercio tn{'teu... ''Ao encarregar-nos de 
de Sã.o Franf'.lsco. nossos gTaves deveres. concluiu, 

e co·mpromissos 
em 20 anos 

inter-

Numa men~a'~em a · seus tic!s, imploramos a Deus •rodo Poderoso, 
i\lonsenhor Mitty der.larava~ 11 A que nos guie atê levantar u1n mo
paz do· munrlo depende das deci- numento perma1'enta a to,10s os 
sões <la conferencia. Depois do q1.ie deram sna vlda para que e-s. 
tremendo clima alcança.do por esta ta hora pud~sse <'h{'g::i:r. que 11:le 
i,·uerra mundial em reridos e mor.. se digne conduzir nnssoR pa!'ó.:-;os pe
tos, em ddade bombardead/\s. em Jo justo caminho da paz -iue Ele 
lares destnifüos. em familias des. no~ indique." 
membradas; depois de impondera- l\Ie.ses ante~. em sua declara~âo 
veis sacriflcios de muitos milhões de novembro os· Bispos dos Esta. 
de seres, Ievant,>u-se uma ancia I dós Unidos. naviam advertido quP 
universal por urna paz duradoura "nenhuma organiz&.çâo internacio
entrei todas as nações." Sua San. nal poderá mante• uma paz des. 
tidade o Papa Pio Xll "falou ao leal e injusta". De~ta ve:ir o Pre. 
mundo em repetidas ocasiões pará I sidente Truman recordava aos de. 
oferecer-lhe um programa de. soli ·1 legadM que "por vossos trabalho• 
da. paz''. e o seguiratn nos E~t::ido5: na conferencia sal~remt>s se a. hu .. 
Unidos as declara~ões doa Bls-1 manldade sofr,dora ha de alcan 
pos .e de muitas orgRnizações ·reli-içar um:. paz justa e duradoura". 
giosas. para manifestar tambêm, e se "os sacrifícios de nossa ju. 
seus ardentes desejos por ·uma paz\ vent uile de hoje· conduzirão po_r 
justa. "Estamos conscient~s de: meio de vossos esforços, â. ed1f1.: 
necessid~de fla Graça. Divina para 

I 
c::iç~n rle tJma oodyrosa combina. 

0s Deleg~õn~ á Co~rere, cl>\, Se o -~ão (!e p .·1 ·re, consagrados á jus
S~!!h9~ nã.9 eclificªr ª e~_sa, li,i. 1 tisa, l•il.L's\ !unc!il.~~!\tg,i,;_ê_~,.. ---· - . ' , -- ----

nacionais 
Em uma conferencia pronunciada 

no auditoria da Municipalidade de 
São Francisco dos Estados Unidos, 
sobre os fundamentos morais da paz, 
o limo. Mons. Fulton Sheen, da Uni
versidade Catolica de America, de
clarou que: "a tarefa da pai é maior 
que o esf~rço da guerra'', "não so
mente pol'que contemplamos hoje 
uma Eu t'OJJa convertida em matadou
ro, mas porque, já não existe entre 
as nações, uma filosofia comum de 
vida". 

s·1pcrior porque é a civilização da 
raça branca. A verdade é que é su
perior por ser cristã. Por isso, no 
instante preciso em. que nos enver
gonhemos da Fé que no,!' fez gran
des, e renunciemos a 1•:la, regressa

. remos a barburic <lc que proce<le
n1os". 

Ao censurar a· omissào da palavra 
"justiçan no primeiro capitulo das 
propostas de Dumbarton Oaks, Mons. 
Shcen declarnu que semelhante omis
são equivale a suprimir um íator 
vital, "porque a conse1·vaçâo da paz 

"Provavelmente a Conferencia de é impossivcl, sem a justiça, porque 
São Francisco será a ultima opor· a paz é obra da justiça, a tranqui
tunidadc que a civilização ocidental !idade na ordem, e a ordem é in
tenha para ajustar a paz do mundo. separavel dos direitos e deveres fun
Talvei as gerações vindoul'a~ não darnen.tai~ que dimanarn da justiça,._ 

-encontrem outra oportunidade. En- 1 Advertiu tambem o Prelado sobre 
contramo-nos, pois, no crepusculo do o perigo dos tratados de após-guer
mundo ocidental, e é tempo <le acen- ra, recordando a sorte dos tratados 
der as: noss'as luzes. Se nós, reu· da ante-guerra. "Uma informação 
nidos em busca da paz, atraiçoar· sobre os trabalhos da Liga das Na
mos a hel·ança · gran<li_osa rlas gera· çõcs", <li~sc, "re\'Cin que de 19 de 
ções pa,ssadas, o Oriente nos arre- maio ele 1920 a li de maio de l!J39, 
batará o po. der. A<'e.1·tamos em acr~-1 fo1·::in1 . t'egi~tr:-irlos. 4.S86 tratados e 
ditar que nossa civilização é a ci~ compromisso~ intcrnarion;iis. E no 
vilfaação superior do Unive1·so, mas ano precedente :í. guerra foram fir
no§ .. fil!ii!.!!!!IDfill -~ l1~ · S\ll! _ é • J,l®Q!! il;t:l, i<rnialis>.§ !l_Q J?.~'!.. -

- ----- .... ·- - ·. ' 

monumento de sua Fé e de seu pa- 1 .. c\2, 48-50. 
triotismc. · · ' i · Gloria a Deus no mais alto- dos 

Grande nas manifestações de sua Céus e pai na terrn aos homens de 
arte e de sua intelectualidade; gra.n- boa ,·ontade. Porque surgiu a es. 
de no seu comercio, nas suas indus- trela de Jacob, anunciada ao pv,·o 
trias e nas conquistas gloriosas de de Israel, a Virgem profetisacla 
seu inces~ante trabalho; a· cidade de I por !saias conheceu do Espírito 
São Paulo· não faltará, por certo. ao· Santo ,, teve um filho que habitou 
dever !mp~r1?so_ de manter essa me~- I entre nós; e de Belem, a pequena. 
ma precmmencia, que tanto a d1gm- velo O Cristo anunciado por Mi
ii.ca, no culto ao Deus dos seus maio-: c.héas, o qual existe desde o prtn
re~ e á Igreja que foi o marco ini-: 'clpio, desde os clias da etcrnida-
cial de sua fundação, a primeira es-: de. r,uc. 11. u. Num. xx1v. · 17. 
cola de seus filhos, o estimulo de Isaías, VIL u. !llath. 1. 20. 
seus esforços e de S\la$ lutas em prol 
da expansão e da. unidade da Patria. 

Urge, pois, concluir a catedral de 
São Paulo, a. fim de que nela. se
corporifique a perene . e suprema 
afirmação da. coragem e àa energia 
de um . povo que se orgulha de ser 
catolico e de ser brasileiro. 

- . Pasco~ do~ untigos alunos 
da Gompanhia de· Jesus . 
Realizar-se>á no· proximo dia· 27 a 

Comunhão Faseai dos antigos alunos 
dos RR. PP. Jesuítas. Anunciando 
esse importante acontecimento, a 
A. S. I. A., de S .. Paulo, dirigiu a 
seus associados a. seguinte' Circular, 
datada de 2 de mai9, é sob n.o 50. 

"Prezado Consocio: 
No ano passado, celebrou-se pela 

primeira vez a Pascoa dos antigos 
alunos da Companhia de Jes.us. 

Esse acontecimento memoravel 
tornou realidade " ideia de que foi 
ardoroso propugnador o Revmo. Pe. 
Carlos Maria Bonanni, a quem, de 
justiça, cabem as honras da felicis
sima lembrança. 

l1jiciado de ma~eira tão auspicio
sa, o cumpl'imento coletivo do pre
ceito pascoal pelos antigGs -alunos, 
é de se esperar que no corrente ano, 
a sagrada cerimonia reuna em to1·
no da Mesa Eucaristica avultado nu
mero de participantes, numa de
monstração publica e solene de fé 
1·eligiosa, que valet·á como afirma
ção necessaria de princípios, nos 
dias incertos da atualidade. 

De acordo com· o programa esta
belecido, a Comunhão Pascoal rea
lizar-se-á no dia 27 de Maio p. f., 
durante a Missa das 9 horas, na 
Igreja do Colegio S. t.,uiz, á Avenida 
Paulista N.o 2324. 

Haverá, 11ª sala de sessões ela As
sociação, nos dias 24, 25 e 26 do re
ferido nês, um tríduo preparatorio, 
a cargo do Revmo. Padre Fernando 
Pcd reira de Castl'o, S. J. 

Transmitindo ao pre_zado consocio 
corúial apelo para participar desses 
atos religiosos, o Conselho Diretor 
da A.S.I.A. solicita o seu· prestimoso 
auxilio; a · fim de · angariar outras 
adesões entre· os antigos alunos seus 
amigos. 

Contando com a_· sua presença e o 
seu concurso para maio brilho da 
Coniunhão Pascoal de 1945, o· Con: 
selho :au'gura-lhe profusas benção_s 
divinns. 

* * * 
Tu esrnagarâs a cabeça da ser. 

pente. Gen. 111_. 15. 
.fU ês O renovo do trO'l('ô (1(> 

DaYid. do qua.I sé elevou a flor 
cantada 1wlo pr9feta, Isa1as, XI. 1. 

Tu re~ehes louvor da multirlàc 
d(•S escolhidos e és a bendita en. 
tre os benditos. Eccl. XXIV. 4. 

E~levatla estás qual cedro sobre 
o · 1Abano e como cipre~fe sobre o 
monte de Siâ.o. F:cci. XXIV. 17. 

'l'u, a to_rre de D1t,·id que foi ed\. 
ficada eom seus- baluartes. Cant. 
IV H. 

Tu, o luzeiro da manhã no melo 
da nevoa. Ecc!. L. 6. 

Tu. a· nuve.m que nos .gula a. pa. 
trla pron:ietida e a coluna de fogo 
que ilu.minada as noites de nof.sa 
peregrina~âo no deserto da vida 
Exodo XIII. 21-22. 

rru, a nu,rcm prodigiosa no Car
melo, que poz termo á desolação 
da terra. e a nuvem ligeira que 
entrou no ggito levando o Senhor 
e a, sna presença se conturbaram 
os ídolos! 3. o Reis, XVIII, 44 
[salas. XIX. 1 . 

Despedes rra.gan~la eomo o el
namo1no e o b;ilsamo aromatico 
Exalas suave odol"' co1no myrrha. 
escolhida. Bâlsamo derramado é 
teu nome. Eccl. XXI, 20 ., Cant 
1. 2. 

Tu és a :.\lãe do amor formoso, e 
do temor. e do conhecimento, e da 
santa esperança. EccL >.-XTV, a1 

Os que se guiam por'ti. não pe 
r~cerãO; e os que te enaltecem te 
rito a vida eterna. Eccl. XXIV 
30-31. 

'l'u és a. flor do campo e o l!rio 
dos valeS; como ê a açusena entre 
os espinhos, assim· és tu ·entre as 
virgens. Cant. 11. 1-2, 

.focla tu ês formosa e em ti 'não 
ha macula. Cant. IV. 7. 

Jardim fechado és; jardim fe
chado. fonte selada. Cant. IV, 12. 

F'ormo~a ês e. Cheia de dô•ura: 
bela como a lua, brilhante como o 
sol. Cant. VI. 3,9. 

Bendito seja o !:l,enl1or. que ~ .. lou 
o céu ·e a terra. porquê engran·de
ceu o teu nome tanto. que nunca 
o teu apartará da boca <los que· sP 
lembrarem eternamente do poder 
cio Senhor. Judith .. xru. 4-252. 

Bendita tu és de. Deus em todo• 
os tabernaculos: pois em ,tvdas a.~· 
nRçõ·es que ouvirem o teu nome. ~ 
Deus de Israel serll em tl ,;-lorifl 
cado, e se far:1 memoria de ti em 

O. '.'LEGIONARIO" SlG
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todo o Universo." 

(Serviço Polonês de !ntmma~ões) Os processos educativos _transmitidos 
- Wincenty ,V;tos líder :IL., ~ampo- pela Madre. «?and1da Mana de_ Jesus 
neses poloµeses, e três vczç~ ptjmei- ., as . s';as Re_hg1o~as se adaptam as v.er~ 
ro ministro t)Olonês, foi ureso ii.e- dade1ras ex1~enc1as dos tempos que cor• 
los alemães em 1939 e muitas ve- . rem e os triunfo~ _alca_nçados, altame_n
zes ameaçado ª" morte, f.JOtqt,e não· te provam a ehc1enc1a de sua açao 
queria colaborar com eles. Ha ai- educadora. 
guns meses ele fugiu e >?Sr:Ondeu-se E' justo que, ao transcorrer, a 31 
Quando as tropas soviet,ca•, ch,'ga- de maio correnté o Centenario do na•
ram á Polonia, · eie voltou a sua ra- cimento da Revma. Madre Candida 
sa. Em 31 de março p.p. to, levado Maria de Jesus lhe sejam prestadas 
da sua casa pelos policiais russos, condi\nas homenagens de admiração e 
com destino desconhecido. reconnecimento. 
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''Bendita sois VÓS entre as mulheres'' 
Uma··noticia. <'orno -muitas-outra.~ 

qúé o leitor terA "digerido" coru 
irritaçã.o, en1 tempos que .já ~~ 

for:;1m: 
"Logo depois das D hot;,as, co-

mei;;aram a chel;ar ao e,ampo 1Je 
Tempclhof as numero~$ <leleg:!. 
ções que. deveriam u,árticipar. <lo 
grande comicio cm. quo o lead,)r 
dindtista, Adolph. H.i t.ler. se faria. 
ouvir, dirigindo a palavra ao povo 
germanico. 

"O Cámpo estava pro(usa1nente 
iluminado e tlecorado, ,·endo·se dis
ticos e legendas em Yarios luga
res. :Kun1 extremo do. ca.mpo, via
se um enorme retrato de Hitler. 
:N"ümerosas pessoas se c:omprii:nia:11 
em toi·no da tribuna de honra, on-
d-e se achavam presentes varias 
}lersonalidades de partfc1os da di• 
r,eita. ela Alemanha. e do :Bxterior. 

1'A essa hora. já haviam atingido 
cr estadia todos os veicules desti • 
ttá.dos especialmente para aquele 
fim. :-Este se mostraxa ~reploto, 
5end'O que os n1clh.9res calcules 
computavan1 uma assiStencia: cie S0 
ritil pess&s. Cinco nlinutos depois 
das 21 l1orat:1 1 num ·.auto aberto, 
acomnanhado por Goebb~ls. e HiJ\1-
ler, YÍ:itler fez sua entrada. na pis~ 
ta <1ue circunda o campo. l\1ortei:. 
rQS e foguetes subiram ao ar. As 1 
1:-andeiras se agi taram e a multi• 
'd:io indiferente ao locutor que. lhe 
pedia calma, prorompeu em vivas 
a Adolph Hitler. O auto de Hitler 
desfllou lentamente diante do po,·o 
até. que atingiu a tribuna· de honra, 
onde se instalou, seguido <los que 
o acompanha.vam,~e respondendo c:Js 
m.anlfestações que lhe faziam. 

"Falaran1 varias oradores. O dis~ 
curso de Goering foi constante
ti1e11te Interrompido por aplausos. 
Quà.ndo acabava de falar um ora .. 
dor, os amp1 ificadores emitia~11 o 
Hino Nacional de uma das na
tões aliadas. O primeiro a. ~er exe~ 
cutado foi o alemão. 1 Hltler. que 
se. achava junto ao miérofone, co· 

rn.e_ç__~.u ª-canta.:-lo,.~~P~º-- 1~.ntr.9, em 
pouco acompanhadb pe1a multldãt>. 

Cclobra,-se hoje a fr.sia da 
S,ma. Trindade. Publicamos a 
e.sie propo~-ito os seg1u"ntes tre
cho., do "Tra.tado i/a Verdadeira 
Devoçfio'', do Btato Gtigufon de 
Montfort. 

Deus Padre :;;ó deu ao mundo seu 
Filho por Maria. Apesar de todos 
os suspiros exalados pelos patriar
cas, apesar de todas: as suplicas di
rigidas pelos profetas e santos da 
antiga lei, durante quatro mil anos, 
implol'nndo ess\? tesour$, só Maria o 
mereceu, e- achou graça diante· de 
Deus, pela força de suas orações e 
pela sublimidade de suas virtudes. O 
mut1do era indigno, diz Santo ·Agos
tinho, de receber o Filho de Deus 
imediatamente das mãos do divino 
Padre; ele o deu, pois, a Maria, pa 0 

rá. que o mundo o recebess~ de suas 
mãos. 

O FiÍho de Deus fez-se homem pa: 
ra · no;sa sàlvâ.ção, mas em Maria e 
por Maria. · · 

Deus Espírito' Siinto formou Jesus 
Cristo em Maria, ínas depois de ter
lhe mandado pedir o consentimento 
por um dos primeiros ministros de 
sua. cOrte. 

exemplo .de Jesus Cristo,•nosso uni- r 
co modelo! 

Se examinarmos de perto o resto , 
da Yida de J e1ms Cristo, veremos · 
que qui~ começar seus milagres por 
Maria Santíssima. S:intificou São 
.João no seio de sua mãe, Santa Isa- 1 

bel, pela palavra de Maria: visto 1 

corno, :u~i:.irn que esta falou, foi João i 

santificado; e é este seu primeiro e ' 
maior milagre da graça. A' humil
de suplica de lliaria, mudou, nas ho· 
das de Caná, a agua em vinho; e. é 
este seu primeiro milagre da natu .. 
reza. Corneçou e continuou seus mi· 
lagres por Maria e os continuará 
por Maria até á consumação dos se- ( 
culos. 1 

Deus Espirita Santo, sendo este
ril em Deus, isto ·é, não produzindo 
outra pessoa divina, tornou-se fe
cllndo por Maria, a (JUern desposou. 
Foi com ela, nela e dela que pro
duziu sua obra.prima, que é urn 
Deus feito homem; é assim que ele 1· 

produz todos os dias e produzirá até 
ao fim do mundo os predestinados, 1 

rhembros do .corpo dessa cabeça ado
ravel: por isto é que, quanto mnjs 
acha Maria, sua amada e. indissolu- 1 
vel Esposa, em uma alma, tantó 1 
mais se torna o\}erante e poderoso 

Deus Padre comunicou a Maria para produzir Jesus Cristo nessa 
sua fecundidade, ·tanto quanto a po- mesma alma, e essa alma cm Jesus 
de ter uma simples cria·tura, para Cristo. 
dar-lhe o poder de produzir seu Fi- Não se quer dizer com isto que 
lho e. t~dos os membros de seu cor-, a Santis~ima Virgem dê ao Espírito 
po mistico. . Santo a fecundidade, como se ele a 

. Deu~ Filho ba_ixou a_ seu seio ,-_ir• não tivesse, pois que, sendo Deus, 
ginal, como o novo .A.dao no para1so I possue a fecundidade ou capacidade 
terres~re, para- nela tomar suas 'de produzir, como o Padre e o Fi· 
complacc1,c1as e operar ocultamente lho, bem que a não reduza a ação, 
maravilhas da graça. Deus feito ho- não )'Jroduzindo outra pes5oa divina. 
me~ _considerou f"sua Jibe_rda(IP. ver~se Quer-se dizer que o Espirito Santo, 
npns1onado em seu se10; fez _res.. por via da Santíssima Virgem, da 
p!andescer sua força e111 se deixar qual se apraz servir-se, embora dela 
carregar l)_Or essa b~n1~ave_nturada não precise absolutamente, reduz 
Vi'.g-em; achm; sua gloria e a de seu sua fecundidade a ação, produzindo 
Pai em ocultar seus esplendores a nela e por ela ,Jesus Cristo e seus 
todas a_s criatu·i:as da_ térra, pará r<;- membros: misterio de graça desco
vela-las a Mana unicamente; glor1- nhe.cido me~mo dos mais doutos e cs· 
ficou sua independencia e · ma;icsta- pirituais entre os cristãos. 

• • 

os rcprobos, tais como os ·herej es, 
cismaticos que odeiam ou 0U1.am com 
desprezo i>U indiferença a santíssi
ma Vi_rgem, não têm a Deus por pai, 
embora disto se gloriem, porque não 
têm a Maria Santissin1a por rnãe; 
pois que~ se a tivessem por mãe, a 
amariam e honrariam como um bom 
e verdadeiro filho naturalmente ama 
e honra a mãe que lhe deu a vida. 

O sinal mais infalível e indubita• 
vel para distinguir um hereje, um 
homem de má doutrina, um reprobo 
de um predestinado, é que o hereje 
e o reprobo só têm para· com a San· 
tíssima Virgem desprezo ou indife• 
rença, e procuram por suas palavras 
e exem]'los ditninuir-lhe o culto e o 
amor1 á~ ela ras ou ocultamente, e até 
ás vezes sob belos prete&tos. Infe
lizes! Deus Padre .não disse a Maria 
que neles estabelecesse residencia, 
porque são Esaús. 

* * • 
Deus Filho quer formar-se e, por 

assim dizer, incarnar·se todos os 
dias, por sua pr~dileta Mãe, em 
seus membros, e dir.-lhe: ln Israel 
hcreditMe (2). "Tomai Israel pnr 
vossa herança". E' '·como se dissesse: 
Deus, meu ·Pai:, deu-me por heranÇa 
todas as nações da terra, todos os 
homens, bons e maus, predestinados 
e reprobos; conduzirei unS. com vara 
. de ouro, os outros com vara de fer
ro; serei pai e advogado-· de uns, 
justo vingador dos outros, e de to
dos serei juiz. Quanto a vóst ó Mãe 
querida, só tereis por herança e pro
priedade os predestinados, figurados 
por Israe1; e como boa. mãe, dar .. lhes
eis nascença e criação, e como SO· 

! berana haveis de dirigi-los, governá
los e defendê-los. 

Um homem e um homem nasceram 
nela, diz o Espirito Santo: Uomo et 
homo 11atus est in ea (3). Segundo 
a explicação de alguns Santos Pa· 
dres, o primeiro homem que nasceu 
e.m Maria é o Homem-Deus, Jesus 
Cristo; o segundo é um homem puro, 
filho de Deus e de Maria por adop-

• ção. Se Jesus Cristo, cabeça dos ho
men~, nela nasceu, os predestinados, 
membro, dessa cabeça, devem tam· 
bem nascer nela por uma consequen· 
eia necessaria. Uma mesma mãe não 

1 dá á luz a cabeça sem os membros 

ou ~s mernbros sem" a .. cabeça: a.; 
contrario,' seria "um mom.j;ro da> na-

. tu reza; assim tambem,' na' ordem' 'da. 
graça, a cabeça e · os m_embros . nas• 
cem de unia n1es_ma . ~ãe; e :,se: .. un1 
n,emhro do corpo m1stiéo :ae · Je~s 
Cristo, isto é, um predestinado, na'l:t,, 
cesse de outra mãe que ;não Maria; 
que produziu à cabeça, não seria. 
este um predestinado ou membro de> · 
Jesus Cristo, mas silll um monstro 
na ordem .da graçá, · 

De "miiis, sendo Jesus Cristo, ago• 
ra como sempre; o. Jrutõ de Ma,ria. 
como lho repetem o céu e a terra. 
milhares e_ milhares dé vezes · todos 
os <lias: ·"Bendito é o fruto de vosso 
ventre, Jes\ls", é certo que J_esUs 
Cristo é em particular, para cada 
homem que o possué, tão· verdadeira• 
mente fruto e obra de Maria como 
para todo o· mundo em geral: de 
modo que o fiel, que tem a Jesus 
Cristo formado em· seu .cwaçâo; ;pode 
dizer ousadàmente: · "Mll g_raças • a. 
Maria; o que possuo é· efeito e fruto 
seµ, sem ela ell. °µão o possuir-ia.";' 
e podem. sei:-,)he"s aplicadas, coní mais 
verda"de do que são Paúlo as aplica
va a. sj,_ estas·'pala_VI'ii:S: 0

Q1ws: iteru:m, 
pa,rtp,rio do11.ec forme,tur Christus fa 
-vobie ( 4 )': Dou todos os dias· á lu,: 
os filhos · dé Deus, áté que Jesµs 
Cristo, ri,eu FilhÍJ,: neles seja foi,
mado na plenitude de . sua . idadé •.• 
Santo ~gostinho vai mais longe, e 
excedendo-se a si proprio e a tudo que 
acabo de dfzer, afirma q_ue todos os 
predestinados, para serem confor
mes á imagem do !'ilho de Deus, es
tão ocultos, ne.ste ·mundo, _no seio 
da Virgein Sa'ntissimii, onde · llâo 
guardados, nutridos, , . conMrvados e 
aumentados pór essa b_oa. Mãe, até 
que ela . os faça nascer· para a glo
ria, depois da morte, que é· ·ve,da
deiramente . o dia de seu naseime·nto, 
como .chama· a tgreja á morte. dos 
justos; Oh! misterio da graça, igno
rado pelos reprobos e p·oueo conhé· 
cido pêlos predestinados! 

Deus Espírito , Santo qui,r formar 
nela e por ela seus escolhidos, e ciiz• 
lhe: ln eleúia meis ·,mtte · radic-es · 
(5): ô' mirih'ii prédileia;' míli'ha "Es-

( Conclui na sexta ·página) -
"Flnalmente. o locutor anunciou 

que ia falar Aclolpl1 Üitler. i, 
~-i·ànde n1assa, agitando as bande·i· 
1·a.s--que empunhava, poz-se nova~ 
me-ri_t~ a bra.i1ar o nome do leader 
direitista. que, passados pouco:o1 
jnstantes, inkiava cúm voi alta, 
àe tirnbre ·regular.- sua oraç;ão". 

de, em depender dessa humilde Vir
gen1 em sua concepção,· cm seu nas
cimepto, .em sµa apresentação no 
templo, nos trinta anos de sua vida 
<>culta, até na morte·, a · que ela de
via "assistirt porque queria fazer com 
ela um mesmo sacrificio. e ser imo· 
lado por seu consentimento ao eter
no P3:i, ,co!no outróra ls;aac pel~ 
con~entimento de Abraão á vontadé 
de Deus. F'oi ela qlfem o aleitou, 
nutriu, manteve, Criotl e Sacrificou 

O modo por que as três Pessoas 
da Santíssima Trindade procederam 
na incarnação e na primeira vinda 
de Jesus Cristo, é por ..?las manti to 
todos os <lias, d:~ um modo invisivf'l, 
na santa Igreja, e será conserv1.c.o 
até á consumação dos seculos, e na 
ultima vinda de ,Jesus Cristo. 

l=====================::,::a====== 
1 > 

A está noticia intr.oductoria. se
~:uiu-se. o longo discur:so de ~itler. 
I'ecto <le 7. colunas_ de jorna~, nq. 
letra de menor formato~ 

* * 
Não·_sabeinos se o leitor teYe 1>a· 

ciencia de ler por inteiro esta mo· 
noton_a. · de!;\Cri\;'19 •.... A. pr,;,p,1ga nda 
n'2..ii~ta "in undôu du'ran te·-·anos. éi's 
paginas de tôdos os jornais 110 
mllndo; com cenas 'analog·as. que 
se tornaràm insiphlas tJela repeti .. 
ção <lê-. séus visto:isos po1'meno1·~!5. 
'l'ndo quanto escrevemos acima en
tre ~sp.as. não passa, de reprorj u-

( Co11rt11e na 2.R tJHJt".) i 

por nós. . 
Oh! admir_:/,'vel; . e . incompr,eensivel 

dependenda · ik um Dcuij! par~ mos
trar-11os ieu preço e glori!l infinita, 
o Espirito Santo· nãó. pôde cah i'-se a 
teu respeito· no Evangelho·, bem que 
nos tenh.a .encoberto quase todns as 
coisas i!diniraveis feitas pela sabedo· 
i-1" · irica.rmúlà em ·.sua vi{là .. oculta!' 
Jesus Cristo deu ·n1afr gloria a D~us 
seu Pai pela submissão a Maria du
rantê trinta anos, do que se tivesse 
convertido. toda a terra pela opera' 
,:ão d;,s mar~viihas mais_ inauditas. 
Oh! como glo1·ificamos altsmente a 
Deus quando, para agr>1dar-l_he, nos 
submetemos a Nossa Senhora, a 

A alocucãu ao Santo Padre · Pio XII 
J . . . 

por · ocasião do termino da guerra 
Publicamos ago1:a o texto integral da alocução ·do. Santo ~adre Pio XI_I 

pronuiiciada· :nb·:.dfa- '.9 (}o. corrente, que_ rheg-ou á.s n~~sas :naos po1· inter
médio da ageJ\cia católica de infonnacões N. C.· de Washington. 

termo desta ·guerra, que durante 
nas gat·ras_ dos sofrimentos mais 

"Eis qu~ afinal contemplamos o 
quasi seis anos estraçalhou a Europa 
atrozes e das mais acerbas dores. 

' Do intimo de nossos- Cl>,l';,.ções se levanta o clamor de nosso humilde 
e a~dente gratidão ao "Pae.,.das Misericordias e Deus de todas ·as comio
lações" (2 Cor. J .3). · . . _ . 

Porém, acompanha nosso. cantica de ação de graças a oraçao. suplr 
. nte que implora tambem da DiYina 0mpotencia e _Bondade! o fim, <e 

~~ordo com a justiça, da sanguinaria çonten<la no Extremo Onente: Pro\ 
t1·ados 'de joelhos em .espírito, ante os tumulos ante_ os suk~s ievolto e 
e avermelhados pelo sangue, o nele repousai:n ~s restos rnconta_\ eis dos qu 
tombaram, vitimas _<la oatalha 'ou de hecatombes i~humanas, da fome e 
da miséria, recordamo-los a todos cm _n~ssas oraçoes e ~1~ .espe~1al na 
celeb.raçâo do Santo Sacrifido, para confia-los· ao, amor m1ser1cord10so de 
Jest1s Cristo, seu Salv.ador e seu juiz. 

E parece-nos que- eles, os mort?s ,_admoestam a_os sobl'CVi'ventes de~ta 
cruel calamidade, para dizer-lhe~: dc1xa1 que b~'otem. fcc~ndamente da te1 ra I 
e·m cujas entranhas fomos !:!Ctneados c<>mo gt"aos de tr1g_o, .os modeladores 
e construtores -de uma f;uropa nova e melhor, de urn umverso novo e me
lhór. fundado no temor filial a Deus, na fide idade a seu~ s~~tos m~ndn
mcntos, no re~pe~to á .:ign1da<le humana, e no sagrado prmc1p10 da 1gual
cfade de direitos dos povos e <le todo~ os Estados, gt·andes e pequenos, 
dêbeis ou forte~. 

· A guerra trouxe para 
tempo matrria I e moral, cm 
ceü em todo o curso de sua 
o mundo. 

todo:; os lados o caos e a ruina, ao mesmo 
um grau tal como nunca á, humanidade conhe

h1storia. A ,tarefa desta hora é reconstruir 

Corilo elcment< primario desta restauração, espera.mos vêr, depois de 
tão longa ~fpera. o retorno imediato e pronto, na medida em que o per• 

• mitam as circunstancias, dos pri~1oneiros, doB internados, tombatentes e 
civis, a 5eus lares. -a seus filhos e cspos~~, e aos nobr~s trabalho~ d;y pnz.. 

Aconselha111os a tõdos: não permitais que decaia vossa energia, 1:-cn1 

vos abandone o valor; co·1sagra1.vos ardentemente ·_á obra_ d;{ rcconstrui:ào 
alentados pela fé firme na Divina Providencia. Entregai-vos ao trabalho, 
ca<lá um no seu po:-ito, com resolução e entusiasmo e com o coração ins· 
pirado em urn a111or generoso e indestruth·el a:- vossos proximos. 

.E' certamente difícil, e tambem santa a empresa que vos aguarda, na 
, reparação das imediatas e desastiosas · conRCquencias da ~uerra. Referimo
nos á decadencia da or_dem publica, á miséria e á fome, ao 1·elaxamento e 
embrutecimento dos costuuies e <lo:; hábitos, e á falta de disciplina da j u
ventude. Aquela ameaça <le morte, que c:;tava suspensR sobre a terra, sobre 
os mare.s e sobre o pr.oprio ceu, se desvanece, á mdida que ::;e depõem as 
ar[nas e se garantem a vida <1ós homens, <·reaturas. rlc · Deus, e t1ua'nto ainda: 
lhes resta,, de suas poeses particul.trcs e publicas; livres, llOis, suas inteli
gencias e suas almas do temor, podem agoi·a os povos dedicar-se á canso

-lidação da paz. 
Se considerannos apenas a Europa, encontramo-nos frente a proble

mas e dificuldades gigantescas, que deve:mos vencer,:.· se quiz~rmos aplainar 
o caminho pa1,• a vcrda<leira paz, a unica que pode perdurar. 

A Paz, em verdade·; não pode florecc·r nem prOspe1:ar, sê1lão eTn uina ri 

atmosfera de segura justica e de perfe!ta fi?lidade,. a. que . se deve unÍI' 
Unta confiança l'er.ip_roca e a com~reensao e ..-'?nevolenc12 mutuas. 1 

A guerra suscitou rliscoraias, suspeitas, e ódios em todos os lugares. 
Se o mundo quizer recobrar a paz, é necessario que a falsidade e o !'ancor 
desapareçam, para que reinem em seu lugai, a verda.di,. sobe1·ana e a cal'i
dade sem · limites. Co: udo, é preciso a.ntes de mais nada que em nossas 
o·rações cotidianas imploremos a Deus, com. perseverança, ?~~~ que· cumpra 
Sua promessa feita pela boca do profeta Ezeq11i~: "E eu lhes darei Ul)l 

coração unanime, e infundirei um novo espírito elll suas entranhas, e lhes 
tirarei o seu "oração de pedra, e lhes darei um coração de carne; para 
que sigam os meus mandamentos e oh.servem minhas leis, e '3:S pratiquem, 
a fim d~ que ~Jes sejan1 O me:u po,·o. e. Eu seja ú seu D.eus". Queirant Deus 
Nosso Senhor. dignar-~e criar este novo espirito,' o seu espirita, entre .os 
povos, e •artic_-ularmente nos corações daqueles a quem Ele cónfiou a res
ponsabilidade de estabelec ,r a paz do futuro, Então, e só então, o mundo 
renascido poderá evitar a volta aos tremendos açoites de guerra, e reis 
nará a _verdadeira frateniic\ade,.estavel e u~iversal, e aquela paz que Cristo 
prometéu ainda na terra i?.O.l! que estã,o dispo5tós a ci-er e a confiar em sua 
lei· de amor, · · 

Deus Padre f(':z um conjunto .de 
todasl" as agúas, a que chamou '"tla r: 

1 A libertação dos catolicos na Birmania 
fez um conjunto de todas as suas L0XDTIES - Press Informatlon 
graças, a que · chamou Maria. E-ste Serviçe - RÓ<lando_ num uje~ptt ao 
grÍrnde Deus teA-i um ·tesouro ou ar- longo da rodovia que atravessa as 
màzenl muiti-ssitno rico, .em que e:n· florestas da Birmani;:i.., o Pàdre 
ccnou tudo o que há de belo, de re- John Groves, um dos Capelães da, 
fulgente, de raro e de precioso, até Real Fõrça Aérea, abria ca1ninh.o 1 

As ·crianças surgi'á.rn tl'as l!on,. 
bras quando o Padre desceu. de .seu 
ca,'rro. 0 ~l~O~tÔar,8.~.se aó Se~ J\e";. 
dor.. Viarn' 'que,· êle nã.o .ÚÍ,: jàJ>o~ 
n~s. mas ainda se mantinham e,n 
guarda, pois · o. Padre . usava ium 
cai,a:cete da ·aÇo e ·um. uülrorme' 
verde apropriado· ·t luta:. ·nas se!. 
vas .. Q .PÍtdr<\ vilf .t>>'l(l-,-... 1\1edalh~·": 

.qu<thavla.- no 1,;,seo1io das crianças, 
que estas eram ca.t6llcas, e .tentou 
contar-l~es que era ~adr~. _. N~ó 
consegu1u,. por~m. c:levido_ ·ás difi
culdades da lingua.gen1.· Tirou, en. 
tão, o qlle .~ um: Pa.~Sa.p_Qrte·:uriiv~t:~ 
sal entre ··os. cat6.Jiéos: o rosár).o, 
Imedia.tamente circu·lou à 'noticia.: 
havla.:chegaiJo um Padr~. í;>e111ro 
de minutos, estav.a cercado p

0

or 400 
ou n1ais ill~fgerias.. , , 

seu proprio Filho; e este imenso para a. frente, com o Exército Bri. 
tes~~ro ~ Maria Santissima, çham._i~ tanico que avançava, Adiante, en-
~a .. pelos.,-Saritos -t.e.sou-1~0 _do -·S~-nltOJ.!,.: · ~~ j contraYain .. SP- os jaJJl')!teSi?s, -~p1:_.'~e,.. 
de ''cuja plenitude os homens se Ncisa Senhor~· no csp!endcr de seU(; trajes reais, sentada em um trono, -~stenta.ao mundo, tirada em direção a Mandalay. Ao 
acham enriquecidos. o· · F.'h D I d 1- ..li •• • 1 rector, tudo era selva, da qua1 po. o st:u ivmo u o. eve-se esta te a a e ;cau_ a inspiração. d_e um pintor "primitivo", -que -

1 Deus Filho comuricou á sua Mã,:, dorla a qualquer momento irrom-
tudo .o que adquiriu 1,or sua vida e representou com cs traços delicados de uma ·Virgem de Coração Matérnal, ao mesmo tem-, per uma rajada de metralhadora 
por sua morte, seus n1e1eci111cntoe. po modelo de pureza e oceano de mir<.)ricordla. Filha :do Padre Eterno, Mãe do Verbo en- ! de uma fôrça de retaguarda es. 
infinitos e suas admiraveis virtu. carnado, Esposa do Espirito Santo, _Maria Santfosima_ é, segúndo o sentir da lgrreia, ai condida. 
des, e fé-la tesoureira de tudo o que • Súbitamente o Padre viu-se li
seu Pai lhe deu como herança; por criatura mais excelsa e mais unida a Santis:iima Trindade que Deus pudesse criar. lnfini- vre do mato, e encontrou.se entre 
meio dela é que aplica seus mer~- tamente inferior a Deus, como mera criatura. qu~ ér ·Maria Santíssima constitue entretanto, a.s casas de uma aldeia natt.,a. 
cimentos a seus membros, comuni· d • d l ·· ·d d· S • • d J" · · b • d Uma aldeia cristã. A sua frente 
ca suas virtudes e distribue suas · t:poxs a iumam a e anbssima · e·_ eaús, a O ra pruna a criação. erguiam.se as paredP-s sem . telha. 
graças; é o seu misterio, o canal, do do que fora outrora uma igreja. 
o aqueduto, por onde faz passar Espirita Santo e não há dom ceies-,, E'· este o modo de pensar da· )gre-· não nos filhos do demonio e nos muito simp1es. No interior. Viu 
suave e abundantemente as suas mi- te feito nos homens que niio tenha ja e dos santos Padres. reprobos figurados por Esaú. uma ima.gem de ·Nossa Senhora, 
sericordias. 11a.s:rndo por suas mãos virginaisi * * * /tssim como, na ordem natural, é co1n a parte de trã,s da cabeça ar. 

Deus Espírito Santo comuni<-ou I Pois tal foi a ,·onta\tc cle'Dcus, que Deus 'Padre quer ·ter sempre fi-· preciso que todo o filho tenha pai rancada por algum vandalo japo. 
seus dons inefaveiS a Maria, sua I quis qu'! tudo tivesSemos em I'-I.n- lhos por :\1;11·:a até á consUnlação do e rnãe, assim tambem, na ordem da nês. mas com a face serena se-m 
fiel Esposa, e escolheu-a para dis- ria; a~.,im ~c:-ú enriquecida, eh~va11a m1i'tM(Jo, e di:~-1he estas palavras: ln graça, todos QS Ycrdadeiros filh'J~ cinalquf'r dano: nas paredes viam. 
penl'-adora de todo5: os seus ben~ · e honrada do A :ti~simo' _a<me~-~ qu~ Ja.-ob 1'irlwfJito. ( 1) "Habita em de Deus e preriestinados têm ·a Deus se também as esta~ões da Via sa. 
de modo que ela distrihue a quem por sua ·pro-~undi!ó;5-ima h_1nlil_ ,_dndo. · se I Jac-ó", i;:'.tO é, "estabelecei vossa mo~ por pai e a Maria por mãe; aquele ~ra., :i.tgurnas das quais haviam st. 
quer, (Juan to qUC!'i como quer, (Juan- fer, pobre, humilhcu·se e ocultou-::;? rada e re~idcncia, em meu-~, filhos que nào tem a 1-íària por r..iàc, nãe> do rouhadas. "Jl~ra indubitá.veln,en~ 
do ··quer, -todos os dons e gl'aças do até _no nada, durante ioda a vida.. 1 predc:::,linados, figurados po_r 'J·acó, e ·tem a Deus por pai. E' por isto que tG tuna Igreja católica. 

O Episcopado dirige-~e à nação brasilei ra 
do Exmc. Revono. Sr. D. Jaime de Pastora·! 

nal A integra do in1portanf.2 nccL::mento 
Educação e ens~no fesa da familia 

'l't"m o s<•,:,·uinte texto .:1 im11ort:1nt<
l.'n1·t:, PastoruJ •1uc ~. E::...(·ia. Jl.t""\-·ma. 
o $1'. n .. J:1fml• de narro~ (':nnara, .\r(·c
bi~1m )fetrovo1itnno do Ilio dt" ,I:nu•irn, 
ll01' si t~ ,,elo l·~pi~<·opsulo ~ud01rnJ) di
rl,;·iu no 1w,·o hl'nsilrlro: 

INTRODUÇÃO 

ºA1Hhc 
fmlizin.+1; 
rnlou nnalm<"n-ft", 110 mundo oddt"n(af. n 
nurorn tla pnz. C<"f'i!•mrnm nN ho~tiJid.1-
d<'N e-, <·om <'ln!oõ, o <lerr:un:uu~nto d(! 

saninu• humano. o luto d,~ tunh1s i'aml
Un~ e o tt;ohrt·Nsnlto de todos. 

('.0111 

hre"\-·t•. 
ltOS~ON 

µ;randt• t~on,;oln(,'ão i>oderil, l'Jll 

n fnmilin hrmdll"'ira ~autlt1r os 
soldndos flUC, 11;1 Fon,::1 J~_-q,etfj,.. 

dounrin. neom1rn11h:idn t? :1Nsistida 11("'-Jos 
1u,.s"'º" !il:ll·t·rdotrN, l'Otn tnntn hrn,·ura 
sl'! hnternm 11eln intr.~:rhhule e- "iOht>r:utiu 
tlo DrtudJ, l"l<'YtnuJo hem c1lto o· nome ·dt• 
uoKsu Pntrin. 

DoH ncuo,os eor:H.,'Ô'--''1 1•omo,·{do~ f'lf',·n
Nr, eM.Úo11ta11("0 o hino de :u:no 11._. ~ru.t,•u-.. 
n U<"us. fontf' de todo o 0cm, Ht•i.·ozi
j«•1110-11o"f 110 Senhor, runs niio cru1:.(.·1110~ 

011 hratos. 
Ac•hi11110-no14 11.i:;oru, nntt• r-t 1:tr<•fn 

in1enlu1 dns ret.·onNtTnc:õc~ un<·fíkus da 
1tumnuidnr1<" t:ll~. :un:inhi\. "·(.•Nh.• 11101111•11-

to c-111 tfllt" ~1•111t""lll. todos. o .. 1wso dns un
,·as reNJtonsuhtlit]nde~. ,-•ultuin--Me c•Ntmn~ 
tan<-.tll1rufe- os :11li11uu,; 1n,r11, a l~rt".hh nn 
<'SIH~ct:lth·a de umu tmlnvrn de lu.;1, t• de• 
enf'rg;ia. l'aru º"° 41Ue uhu1n itilo 1•ht•14·u .. 

rum h 1,h•nitude da fé 1111 th·<·n,m u th·~
,·ruhiru d~ 1><'rde-Ja, é umn ,·onfi111u .. ·a 11.1 
~un" eXl'terf<-"liein multis!!ie<•11h11' e o rt·· ....._ 
eonltecim("uto rcsttcito~o dn mniN el('-

n1dn autoridiult" C8t1iritunl ,lo inundo. 
rnrn nõs, Nltolleo.N. é n t.·onfinnçu innR 
l•nJn,·el na verWuJe da 1nlln,·ra dh·itw 
que não- pa~sn, entré n• t.!n(lut.•ifJntles hu
mana~ qu,- f1f"s~1n1:1·ecem nn ,·orngem dos 
t(';utpo,;. ,Jesus Crl~to, o ,·~rho de Ot"tu.c. 
que ,-'e f4?Z homem \lnrn sol"nr o ho,u('-m, 
e hn,le o que era ontrm e o que será 1,r .. 
lo~ fU"C'Ul_o:r;1. a Luz do Mundo. o Cnmh1ho, 
n Verd1ftl{". r n Vlrla:, St."nt ~ril'll:to nlio lw-
,·erR IUt1Vn(.,:ft00 ne1n IJDl'H ON indfvh~U(~N 
ui:m 1rnrn o,-; po,·oN.. t.onge df.;te ou c•on

fra E1e· .. todo11 OI!· esforço" de coni5frução 

D. ,JAIME DE BARROS CAJ\IARA 

radnm("nft.- ft>1·hnrlo -o,i olhos 11 ht7. · dn 

IU<"tUm1:,·f'm · ... ,-nnA'<'lista. nui.lth,licuram-,.e 
o~ erro~ 110Uti"os, ~ot..·iniH .e. _1nora~s q11c 
d<'~f.-c·h~,r~m nn ..:1tnstro.te que ·Ora .en-

- ··Juta a hliím.lnhla<lé.· 

B«trros Camara, em nome do E.piscopado 
O problema µoi ítico - A questão social 

Nacio
De-

reUg·ios-o Deveres a rduos e irídeclinaveis 
T1 Jl"~us Cristo cunthnrn ,-I-,.·o ua · R-n:t 

I1i,·rejn 1 htcumllf(ln, ttor tuis~i\o dh ina, 
tle <•onsern,r ~ tr:-nunuitir n intcJ;;·rid:urc 
1_lr ~ua doutrlnn sal\.·ndorn. A <'ln foi 
ronfinrlo. o 1u1trhno_nio do . .,.; c11sin:11nl'n1o~ 
('NNell(."iai~ R hnnmnidnde, 11:ern o <·on

!ití'g,'uint<-uto dos J/c-u,.; dc,.thtoM de 1wz l~ 

de. féllf.'idnflp: "Jilc, <'1tsi11nJ :, todo"' o:,. 
t)ü,·o,t t11<]0 o <rne YO:of mandrl"; ,a f..'ln, 
1rnl':t 'que uiio f;llhnsNl" i, J:;riuull"":-.r,n dl""Nta 

mh .. s!io foi prom<>tidn n indt~fet•tivl•I n~
ird,i;t<"nela dP t:'rlsto: "e l'U (•~tnrPi ('On"\-·os-

1•0 até a t•on:suuu,c.:i\o doN k("(.•uloNn, {S. 
n1nt .• :.:s,1v,. 

Ou~a1110~ a \.",oz da lgrej:t,, (•omo n \.'OZ 

de ,J(':itiiUs Cristo <1uc "iC trnnsmite ái. .t_.::f"

r:lt"-ÕC!'-ic e- lheM repct(' o Yt"rbo dn Na1'·.:1• 

~·ão tuhq>tiulo ás ue(•e11t~..;..;lud("":-. 

da~ ,JoM tem110J11 H d:u, c•ulturns. 
r~ncn·n
Qu:indo 

rul~JH 1,0-r ~rrr,.n tnntos Moto~ dt~ si~1e-
111:us <"m que os honie1i!'4 hnvinnt ~-11osto <'11-
~n,,o"mment<" suas C.!!lltt'r:u1~~:1s. hojt· th~
siJutlida"' , (IU4tndo li.e · ~·ntre<·ho(•:tm 
tunftts fdeologia!<ii (.~xtt·t·m:tdus u qut•n·
rt•m tentnr. 
11frlto~ '-" no t!Onflftt~ de iutt•rc•SN('s <" 1rni
:,;.1it•s. 111n·a:rit exoc1·ie1u•ins f:itai;. ft 11·an
quilid1uh~ do~ tJo,·oH, u ttnhn:ru llit•ri-ria t• 

,·•~rdndeirn dn lg1rC"jn <"XJ)lt"'nd<" c·omo f;1-
rol IUt tor1u(•11tn. Ao"' 1:fll(' lut:1111 l'Olll 

si11t·edflndP 1•rl:1 rec.•on.strn~iio de um 
"tilundo ilu.;·1bor. lllf."Jlo~_ -trnhnlhndo dP fu ... 
Ju~ti~~ÍI- · <' ml1.i~ ilnmfnndo 1•c·lo nmor, 

n1t1inti~ l'ttJn.os ·,-ei,,!;1i.ro.11.; noM ctu<• •. :1c•nhrn-
1thndoN Ul"lo t•1>11tc-faPnlo de lt111t:1 clt•s1i;n1-• 
\.'llt <"rro~ C' ,;0Crhn1.·nto~. dt-Nanirm:uu nu .. 

U(•e11:1. 

(•ou1 1111u, <'klleranc::, fie._• rt•is:surrt~it;fto t" d1• 

,·ida. O momento nl'io i.• "" r"'<.'rimin:1-
(."Õ(•K olliosn:s, mu~ dt~ a~iio llumina,la. 
t"i'l•~rgh•n .,~ fecuudn. Crtnmr o~ hra.:_:oH 
mn fnt•e de ruhtns niio é ~;esto cristão. 

Nt>:ii;tu hne1um confl.ngra\'i'io que l'k

. te11<IC"U a toclos Olli ,,,h·os. rncaw e eo111i
n~utes ·o h()rror de sunlll dc,·nHtnt;'ties. o 
nos~o qu<-ridO IJ:rn~il. <!Ollto tt"m Hdo, nté 
no l)ft'flfentl", _largo quluhfio 11 .. sofrhn<"n
t()~ •. · ~N1di1í t•títtÍd1>.a:râ · l:1 r"J;?;amente nas 
rt•HJJ.~iÍt~i) ~jJf(Jodel!II datlf r<'COnSfTU\~Õt"H fn
tt1J'll~.-' P~rl' éle 11e ,·oh·<"'m agora o• nos
so"· olh1n-e~: é .. o toTrAo ·qn(t n Pro\'ld<•1\.
<-in no!lf d'P11 por •h("r~o .. f n l)ort;ão do re
banho <'S11Ír(1iml <le Cristo. cimfiJldq li; 
11011sâ' oioUcifode" iastórãl.-

I - PROBLEMA POLITICO 

O i,rohlcmu poJi-tfeo tc,m (.'OUN.m(rado 
n,·.11.tl"s u1ti_inoN tetnllON · a nosN.a atcnt•Ao 
e O!>i noi,,;sos sentidos. ~J'rntn-se não a6 
de clr1.::l"r os tfU(.• hão de rtiR,·er o~ deMti .. 
no:,.; dextn nnt·lio m~!is ainda, ao que 
l'onstu. de elnhoran Mua l'~trutur:..1 org·u .. 
n:fra. t.•oncretizadu numa Co11.-.tit11iciio 
•1uc seja :1 formuln dn!ill .sua,; ((':p:itimns 
n~pir,u;ôc-s e o f1uulan1t"11to d,• to1In u -MUa 
tH'<l<'n:t\".i\v juridh•n, l'.Jshot"a-~t"• 1>arn l'N
tn:.. i:.-r-n,·1·:ro. •·•·MfHn1snhfUtlades. u org:1-

nfam\"ào de 1•artidos e rt•ttont:uu as pri
mcirus diretrh:c:'i e111 filie se dh·icle a 
01•iniüo JH1t.•io1ud. 

Sa IJt'is <11m 1, ll<'l'!.t~ von1ó, a nois~a dou
trina e a JH>~~."ia utitude, Para utelhor 
nü•udcr á unh-·<'rsulidodc e <'Mltiritunli
dad~ <,e sua mhu;fto. a lgr<",ia con:s<>r,·a
Ne fora e nt•fma das eontJ)t•ti~iies pnrtÍ- -
darins. P,·la suu deftui1:Ao. o Partido 
,·11-;u a um hem vnr1kulur ou á reulizn .. 
4-.::âu do hem t"OJHUm ntr:i,·(·M <la con~cl•
\'ân 1rnrtit•11l:1r de uma var1e <.lm~ <~ida
clfios. A J ~l"(~ju H todos esh•1ul4• o,;; hl"' .. 

nt•fil'ios de sun nssisten<'in (.~SJJirltunJ;· 
t•h1 náo í!' 11cm lHHle ser 1tnJ'tjdaria, e •ua 

· ittl,·idade. se111111·e huiistH•usuv<"I ns al
ma~ e f,s na\'1,es, não 11od,_.. e!l:tar gu,jei
tn nos \.·ui-,·-.~nM dn_ uoliti(.•1t de unr11dns. 
"Q.•H"r("r t•m1H~11hnr u la:re,in. Já e~crc-,,iu 
li4"frn ~\:Ili. 1rns luta!i. de tHtretido é vre-
t<·ullcr tSer,·i r-s1~ de seu n 1,ofo ,,ara 
triunfar com mais (.ueHldatle do~ ud,-rr .. 
"'nrio~. é :thu~ar inrliscrctnmente (ht re
lii,:;iJin'' (l ). A 1,oliti<-a dh·ldc~. u religiiio 
une, 

. \lns ~• .a h;·r<",ia. no~ ,.-ariollli grau!fl. ele 
1-..1111 Jcr;trquht, 11iio He :.olidnt'fZH <"OJO or

J:'anh:ntões partida.rins, mcruno <iuc 

fossem cxl)Jicftn oti in11,1 lcftnnwui'e cn~ 
tollc•as:. no~ fi<-i~ per.mite- Qll<"• mJ dt!sem
lH~nho d<!' Heu~ dr.,-·<""res t•h·ieo,i, 111Uftem 
t•m 1>n.rtido~ que uno contrastem coul 11s 
<"Xigendns NUJlPriol'<"~ do hen, ~omun, · ..:• 
dn coni,u:i<~n(•in (·atollca. Co11fiótmos t•m 
1111t' .. num 1,nf~ nu!-rei(Jo e ch·Ui-,.,11Jn fliOb 
n signo cln Cru7.,. <•onu, o Bl'n1'1iôtl. n8 di
fer<'ntes aJ:;remfac:õe~ 1m1 .. idnri~s., r<",;,·iti
nu,u,entc dh·Idlcht!li em ouiroK 11ontoit. 

concordem en1 a1•ntar a· lih("rdR~e .-,1a 

( (;oucluc tia. 4,a, vai;,} . 

De~sa 1nultidão, · sómente· um, ra ..... 
paz anglo .. birinanês- ·Sabia falar 1n~ 

glês, Contou que os habitante~ cta 
ãl~eia_ era1n realn1enté católiC'_o_st 
nlas ,não Q1jv1arr_1: .r.1 iss,3. desde· que 
os japoneses havian1 lévado ·con~ 
s_lgo o P;i:are cla aldeia. s·,,1s nie~ 
ses antes. F'oderia o rcceni.<~n·e~ 
ga~ó récê~Jíff sui çofi"fis~ão~ ·réiàT~ 
lhes Mis_3a e dfir.lheS· a ·Co1l1u1i·t:ão? 

Os Ca.peiã.es. vi8.ja111' perfeitan1~n
te equipa.elos para. o d'esen1venllo sa--b 
grado <Je seu sa:g·rado ,111stér'. J,;s. 
tão acúst:umaaoS a. c:eleiJJ'ar .. ~11e:sa 
e.~n_ ~odas _as circunstanelas: ~Jn 
altàres ,-fe{tos d~:' varas ·<}., l;Jamt,11 · 
no cor~ção d~ 'um.a c1arefra; na-:s ·sel .. 
va.s; ou e1n pé, sól> toJ-has n1a11ti .. 
das ai.í 'altp por soldaôos, afim de 
p_roteger o altar da; clruva t.Jopl-:.. 
ca.l; em cà,IJana:s·;· -··em éncosta.s de 
montanhas, O Padre L,·oves ficou 
admirado. ao ver ·que,. eml:idra · da
nificada.~ a lg-rejà. a:tn·d_a estava e1n 
condições de ,permitir " celebração 
da Missa, Tinha um altar de pe
dra, um crucifixo ladeado 1>or no. 
res fre:sc·as em latis '"de petróleo e 
;tê paramentos·· prontos pa.ra. se~ 
rein utilizados. Havia mesmo u111 
orga;o na Igreja, 

"Enterramos _todas· essas 'coi::::~!: 
en1.1uanto <.1s Ja1>onese8 se encot1-
travam -aç1u1"_ ~01rtou~Jhe o· r·at1i-fz 
.anglo-birmanês. -~'A,pe-ua·s as, ~de. 
senterramos quando êles f'oran1 e,:; .. 
pulsos há. alguns· 'flias. 'l'i11hamos 
certeza de </Ué uri1' Padre. V,lri~ 
com o·s inglese·s: As· únieas ·coi"~a~ 
(rue não temos· são o pão e o ·vi .. 
nlH'> sagrado''. 

O Pad;e t¾ro.Ves. le;a.~a iSSf"\ Con. 
sigo. Us s~nQs da lg;teja n.q).icà-,r~ 
raJTI. Tamb*m -Os_ sírios haviall:i., 
sido salvos (,01- saques ja!)oneses. 
Começou a -Missn·, Não conhecenQo 
sua. Ung'ua. ;_o Pa_rlr~ nã9 podia ·ou
v.ir_ sua .. ~nnfi;;~~o._ .mas-- Pedi"u ao 
,rapaz (!U"0 .. ·-e-:iqHt-ca.sse' a ná"túTezà. 
das dispensa_s de ·tempo ile guerra. 
e tnstrutsse os fiêis· a r~ zerem llm 
ato de· contrição, en<1ua·nto 'Jhe3 
dava a absolvição geral. 

o orgão, ln<lene apesar ele. ler 
passado algum tempo enterr,iõo, 
foi utHizadó para dirigir a.· assis. 
tencia · numa Missa _ ~ol~ne. canta
da em. latim: uma Missa de ,\,:ão 
de Graças pela Íibertação, Muitos 
<los" fnfligenRs.- re~eperRtlf -~ .f:R'.nia. 
Comunhão. Depois dá ~Ússa. o 
.P~ <lre Groves f.,I . levado para a. 
f'!::i~a. dn (";hefe da Aldeia. nn<lf>· lhe 
nrerecer~m uma f~sto orin~ipes-ca. 

. "Ele . considerarnm m1n fia 'chega. 
íla como u.m milagrA". disse o· Pa • 
dre, referindo,se_ â recepção qµe 
Ih& deram.. · · 

O avan<:o dos l!rltanlcos na Blí--
mania está stn.do-· -õe fat<' uma. 

1 
mareha. de -libertação. dos cristãos,, 
da mesma fórma que ·uma inarcl1a. 

1 Para. a vitória. _ 0.s cat61lrnq na!l. 
i v'O~. rp1~ ·n·ãb·.,..'1niélla;,; fi.ca·r4n-, 1111. 
1 pP:rlidoS dê: Pr:1.t;~ar publi~amente 

a ~rna ~"'t?. m~~ t~mhém sorr~ran.1. 
por cauSa da Religião" .. · -esHto·-sendo 

1 Agora restaura.dos· rias bençãos ·i:ia 

l, libércla.de dó Ca.tolicislll'.o,-.,,,, DOiJ. 
GJ.,Al;l . NI!,VV.TON, . ·.. .. . .. . ' 
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Redação e Admlnbl raçfio 
nu,. do Sen1lnarlo, 11!9 

Telefone 4-0931 
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São Paute. 

1 Associação dos Ex-Alunos 
Salesianos 

. Rcalii:ou.-se no sa.bado passado, 
dia. 19, 110 Salão Nobre do Liceu co
ração de Jesus, um festival ~r,lc1,e. 
promovido pela. Assoclaçã.o dos Ex· 

A,atnqtqrn• Alunos Salesianos, em homenag~m 
Ano •• . . Cr$ 2õ.Oo i à_ ~ua. padroeira, Nossa. Senhora Au-
Exter!or • • • • . • crs 50,00 1',hadora. 

-Numero a.vul$(') . . crs 0,4 0 Em virtude de serem todos 'JS fes-
NÚinero atrazado CrS 1.00 tivais organizados pela Assm•ação 

Ro&anu,a aos
comUJtlca rcn, n 
endere,;os 11ara 
1.r.A. 

11 o880~ nnlunute8 dos E~-Alunos de grande ltli.He,,,~ 
mudnn,;11 de aeu" e de grande variedade. o S? lã l se 
u Caixa p 08101 viu literalmente ocupado por in ,:-

meras familias e visitantes. 

SUCURSAL NÓ RIO: 
Agencia.· ·noticiosa. Sul· 
Americana. - • Asa11ress" 

Rua. Almirante Barro·so, 72 
Fones 22-i375 e 43-6637 

Anunc,io•1 
Peçam tabela sem· compromhso. 

Não p11b!l~n111011 colrtborm:Ao de 
pesaons estranhas ao no••o qnn
dro de· redatores. 

17 dias em revista 
(Conclualo da 1,a pni.h,a) 

cã.o de uma Céna-.standard. absolu
tàmente rej>reaérit~tiva, .como mil 
outras eguais, da. mentalidade e 
dos costumes nazistas. 

O leitor talvez· ache curioso sa
ber,. entretanto. que .. o LEGIO;-;A, 
ruo se p'ermitiu apenas um.a. trans. 
posição de 1101nes. Em lugar rle 
''Hitler". leia·se ... f .. uiz·· Ca,rlos Pres· 
tes'1• Eu,· Jui;ar de "Goebbals e 
Hittller" leia-se •l'friíil10. Ço1Tcia 
e lva11 · Ribeiro," Enl IU&l\l' de 
1'Goering."' leia·se 1\\lvaro Ventu• 
rá.". E o leitor terá,. ipsis literi~, ·a 
tránscríção dos l)rin'õiPais tÓpl,,oa 
da' noticia com <rue um matuti::io 
desta· capitai descreveu ô g·rande 
cOmicio· em que falou no Rio ée 
Jatieiro., no estadio do .. Vasco <i·q 
Gama", na quarta feira pp. 

* .. * 
Isto basta l)a:ra. ·encher o comeu-· 

tarlo desta seP1ana. A .titulo de do
cumentação. \'ai () texto completo 
da· noticia, .que foi t)Ublieada. pela 
"Folha <la ~lanhã" de 5.a feira 
lllX, o que, data ven_ia1 transcre,·o-
1no~. 

"POLONIA SUBTERRANEA" 
: Encefrou-se na semana finda, no 

Rio, a E;:µos:ção "Poionia ~ubterra· 
nea", qut fora abert~ a :.1 do corr~n
tc, conforma foi ª'"piamente noti
ciado pela· imi,ren,a. · 

O festival, que !oi presidido p:io 
Revmo. Sr. Conei;o t.uiz de Alm~iàa. 
DD. Assistente Geral da. A. C .. c;n 
~ão Paulo, obedeceu ao seguiat,c 
programa: 

PARTE OFICIAL 

Apresentação, pelo Revmo. A~
sistente Eclesiastico da. União. do 1 

Primeiro Nucleo de Homens da Ac.,ão 
Ca tolica, e da nova Conferencia Vi
centina "Santo Ambrosio", com a 
proclamação dos relativos cargo~. 

- Aloe'uçáo sobre a Ação Cato!lca 
no Brasil, pelo El,.mo, Sr, Dr. O.;~ar 
Amarante. 

- Agrao.ecimento pelo Sr. B<t5i!iO 
Vieira de Camargo. DD. Direto;· de 
Departamento Cultural da. UuiãJ. 

MOMENTOS DE ARTE 

Por um grupo de alunos do "Curso 
Artístico ?v!ary Buarque·' : 

1.a parte: - Homenagem aos Ex
Aluno11 Salesianos: lntroducão: "F:1z 
um ano que aqui cantamos ... " 
!adaptação de Mary Buarque). --
1 ·- "Valsa Bránca" - letra e mu
sica de Mary Buarque <em l.a au 
dição) Pelo ·conjunto: Marina 
Juli11. Bertacchi, Ulidia de Olivei
ra. Regina Lopes Teixeira, Diva Dei
la Nina. Jupira e Jurema. Rodrigues 
d~ Paula Solista-concertina: 
Lourdes Bitencourt de Ca nall1o 
2 - "Nossa. Senhora - trecho cl'? 
Maio" - poema de Edvard Carnd
lo - Mary Buarque: '3 - Solo de 
concertina - Lourdes Bit<mcour>. de 
Çarvalho. 

2.a Parte: - Patriotis"l" - In
trodução: "Guarani" -::- C1rlos Go· 1 

mes (arranjo). Salimzinhn ,)0n:~ -
t - "Eu vi meu filho oartir ... ", 1 
Clotilde Matos - declamaç1u - Elo· 
dia Car1•alho: 2 ..:. "Cano.ão do Ex• i 
pedlcionarlo" - Guilhernw de Ai- i 
meida - Eloida Carvalho; llustra;ü.o : 
- Conjunto. í 

~.a Parte: Numeros vu,·,arl,:,s - ! 
Introdução: "Um par de Marri>:,•,es: 
num jardim" - Guilherme de Almel-; 
da - Declamação - Maclalo,r,o ,lor- i 

ge: Ilustração -- bailado - Mi
UUQto: Ele - Madalena J >i·o;;r Ela -
Lourd<"II Jorge -- Acomp d~ violi
no e piano - Maria e Filomw:i Bo, 
nacoi;so: 1 - "Ciard:v:.· - 1110,-,1-1 
- violino e piJno - M<11·1l\ o Filo
mena Bona.corso; 2 - "B~l~m dn 
Par&·' - · l~tra de Sil vio Mol ni:t ux. 
musica Mary BuarquB - cal!t() 30 
,•iolão - Maria, Bertacchi: 3 
"Ràpsodia de Litz" - ( ura11jn-con
certina} Sal!mzinho: ~ ·- "lnspira
çõe.s de Maio - a) solo ,Jt violão 

O é$ple11dido documentário foto· 
iráfico 'do magnifico es!,rço nacio· 
nal da l'lobre naç.so polonesa contra 
<> jugo alemão, ;,traiu ã Associnção dos 
Empregados no· Comercio; a Avenida 
Rio Branco, 120, consideravel· numere 
dé visitantes que n1uito aprecinran, 
os gr·~icos e outros. docume· ,os que 
ali :1e encont1;a 1ain~ demon::trativo~ 
da força <le resistenda ' contra os 
ocupantes alemães. - Jupira R. Paula - pelJ. autorn; 
Essa Exposi~âo constituiu u!lla pro· b_) Ave Maria na Roça - toada ser

va prova,;,i do grneroso esforço de taneja. - conjunto; 5 - ''F'.•,µa:1!10• 
i.ucrra do .:lorioso povó da l'olonia ladr," - letra de Martim l<ontGs.; 
catolica, o que vem jtlstifica·, o di- ' 
reito que _assisto a essa nação de musica Mary Buarque - ~ançio ti-1 

· pica - Udilia do Oliveira: - Pmal , 
ii~4p,r lu:;ar -Jestac1tdo na Europa • . . ... .. 
01•ianiia,da. di,,,,,ocrati<eatl,li.'llte.. . - Monma dos Mangeileo, -- c.rn-

A. ex.po~ição virá efü · brevé, para I çlio ·popular \JOrtui;uesa - co11jun• 
e~ait:ipital. · to. . 

:coMUNISMO . E LIBERDADE ,Rf LIGIOSA . ' 
.. 

Pe. José Varan1 
do S. ~- D. F. 

Pretont1e'.m m1üto8 adeptô8 e sLm., do Czar müscovHa. A ra1.ão úJti .. 
patizant.-s ()n Comunismo · nusso l ma, "- 1m1is forte. é.nos indicada 

_qü~ · a. dvutrirta rnarxista · não 6 pelo p1·ôprio l~(nii11_~, ó g:rande r(.·s. 
in~omt><ltfvel .~:-0111 a ulihcrd~tle t'~-· pons4vel d1t n1~·~J11a pPrseguiçtlo: 
lfgjo1111·'· "l~1)do perf~jtamente viã- o ntetsmo ll1tl.l('riap:;tn da ú0Utrinn 
,'el· um 8:>ta<lo · (;omuni~ta, 011<1e <le ~lar~. 
J>\~na. ~ej~ a. lil>~l'd"de de cren,;a. 
~r apoi:tta 111' )Óg-'n, co.n,in exenipln. r.l 

atual flússf;, .Hoviélic<J., na riual 
tienbuma <leslnte\i~êr1cia entre u 
Estaào e a l~rejà. ve1n !l<?:rturllar 
a paz <lo p·ovo e a Prosperidade 
d~ nação. · · 

Xilo noi:i; · i I n,1amos, Por~n1. c-om 
tal propaganda fácil e sorrateira. 
B€11'1 nut-ra é u Verdade sóbre a 1 
que~tãõ religiosa no 1-;stado: comu
t1\sta. P} nem µocl,wia ser de 11u
ti-a 111aueira, unr,iuan'3>, 1•n 4~omu
nhnuo é 1wr <"'~N~.tu:h, nnH ... t·~lt,;;;fn .. 
"º',-• õiz.nn~. C(lm sua auto'rida.rle 
inegá.v~l n imortal l'ontifl~~ \'Ir> 
XI, na nélel,re enclc!i~a "Ol,·iul 
Reden,p1orb,''• e 0 ,•nn,;idí'rM A te-. 
llgUlo •·01uo· n õpio do ,w,·o. ,·if11to 

que º" 1•rln,«,11,io• r~th::fn,co•, fnh111. 
,10 da ·,-i.dn .,_.. Ali-n1 .. tíhnolo. lm~ 
11,ctJ~,u o 011~rãrio ,)C" .. tC"r f'nl ntfrn 
~ •~on~('c•,1dlo· do ,,arBfao ~o,·léth.·u, 
que é _d(-"''~ f("t'f~". 

Lói;:ico~ em B"OUS 1H'incfpi<!~, ns 
ditadorP~ r.011111.nlsta:;. nao :;;6 são 
irre:liç-io~wl'í. ü0"1n Lenln_e- ~ St.:11in. 
m~~ <.'otl'lbatern ainda, e cle,..ldit1~~ 
,mente. 11 tf, m~s:mn c<>111 1:it,rseJ::11 i_ 

ç;ões ~an~·rent~s:. s~ m1stcr. tõd:1 
i't qualqu<,>r r·rern;:a ntt vida fti~urn. 
d• a\é111-lúmuto, ()5 (ato~ ,if , .•• 

Sim. <li~ ye-nillP. ritadn \H.·1o tlr 
1.,ú(:io .los@. dos 81tnto~. no seu 
opúsculo ".\notn.çôe~ an li\'ro: O 
Podei• 8oviéti('o": "O n,ar,dmo f. 

materialismo: a Ç"sse tftulo. fie é 
tã<1 jrµplnca velmetltt;! hostfl A 
re!ig-liio, <·01110 os Pnc·t..-:lopcdi~t.=ts 
do século XVI 11 .. , Devemos com
ba tn n rellgii'i.o... Is' preC'iso 
er1ar um clima. social nn'ti-c-rl~-
tiln o ~tJ·alr ns <1u-e têrn fé. pãra 
rJUê "sta se ~raste e ~e <lissn\,·a n::1. 
tensão dos ódio!- E-'t1hlovados ... J,; 

Suna t(·ha1·sk)', miniM.ro da J nst ru
t~ân pC'ihli("a d;i, llússia. prodama: 
''l)e-sêjo <la t odn o coração a.os 
ateq:,; plcuo sueea;:;o na luta contra 
êsse fantasma rermgnantP ri.e 
Deu~. que ~au~ou um t1lrli diabólico 
á Humanifü1de Inteira. 

UoÍe. ê verdade, existe nli:-umn 
!ilH,r<lade retiglr>sa na. lt(fssia So, 
viélica. m.1s tão ,tin,l?\nte em fa\'ot· 
d::1. tg1•eja ruSfíl <'ism~tka.. não dos 
catôli('o:,i. "S quai~ ninda. hoje ~·on
ti11nnm R fler perse~:\.JifJoF', {)f'm gn. .. 
rantia. alí=.'onia. ,=,enl nenhuma li~ 
h~rrJqcj~ r1~ culto. confor11Hi o tl<"':
poimen~n inau8peito <le Timasheff, 
professr,r da l;niversidarle de For
rlhan. A1,-1tri<-a rlo Korte. no seu 

tão a. demonstrar de n1odn fnequf. Diss~ que f'Xl~tP. atualmrnte rtl
voco. :~ vi?:-r~efcl~do:! fJesta afirm~. Jíllm:1 libl;'rdadê ·rel igio~a. porqu~. 
.~ão. Qu<>m se terá esciuect<lo <le fato, esta é 1,astante restrita, 
d,s tc>rrfvPi$ persêguleôe~ r~li .. 111esmo para os russos crifstâos e.is~ 
gios;:J.S 1novid~s · ,~t":.ntr.~ os ,.rti:;tãos máticos. 

LEGIONARIO 

\o discurso do sr. 
Plinio Corrêa de Oliveira 

Não é nosso proposito fazer aqui uma analise completa da oração 
pronunciada pelo sr. Luiz Carlos Preste~. 110 cstadio do Vasco da Gama, 
e retransmitida para todo o tcrrHnrio nacio1,nl. 

A peça do tribuno csqucrC:ista. longa, versando sob~c varios as
sm1tos, cm uma ordem nem sempre muito prcpicia á com1n·ce11sao 
ele seus propositos e conceitos, lucra rm ser resumida e disposta em 
fol'ma analítica. E' o qu9 procul'arcmos fazer. 

PUBLICO A QUE SE DIRIGE 

O sl'. L. C. Prestes toma posição, declaradamente. nas fileiras do 
Partido Comunista: ''Sabeis, cariocas e brasileiros, que sou comunis
ta. O Partido Comunista do Brasil é meu Partido. Foi ele o 01·gani
zador e dirigente do glorioso movimento da Aliança Nacional Liber
tadora" etc. etc .. Assim, desn1cntc111-sc cs boatos de que, cm seguida 
a sua prolongad.a detenção, o sr. L. c.· P1·estcs havia abandonado seu 
antigo radicalismo e optára por uma democracia fortemente "social", 

sc1n caratcr 11itida1nentc comunista. 
Não obstante essa 11itida posição partidaria,. a sua oração não é 

feita apenas aos "queridos mnigos e nmigas da gloriosa Aliança Na
cional Libertadora", e aos ''companheiros e companheiras elo Par

tido Comunista", mas, de um modo, muito 1uais geral, aos '·Brasi
leiros, Trabalhadores, Povo Carioca". o é a estes que dirige nas 
palavras iniciais sua primci1;a saudação. 

O sr. L. C. Prestes fala. pois, ao Brasil inteil'o, como comunista. 
Não sabemos qt••1 posição oficial ele ocupa nas fileiras de tal partido, 
se é ~eu Presidente, sccl'etal'io ou chcfo. ~ 

íllei1:a~ 
oliciill-

Não ha eluvida, porém, · de que, c!ada sun pJ'ojeção 11as 
c~que1·distas cm ::-era!. e bolchevistas cm pai·íicular, ele fala 
mente cm 11on1c do Partido Comunista do BrnsiJ. 

Suas palavras tccm, pois, todo o alcance ele un\a mcn,agrm do 
comunismo indigeha, ao 1>ovo .brasileh·o. 

A ANISTII). 

O orador inicia seu discurso, falando da anistia, na qual vê iim 
.fruto eles csfo1·ços desenvolvidos pelos .5olclados das demot:·acias ein 
todas as frentes de combate desta guerra. E, de passagem, lembra os 

rapazes da 11orça Expedicionaria Brasileira, aos quais se l'cfore com 
carinho. 

HOMENAGEM AOS MORTOS 

O sr. L. C. Pl'cstcs homenageia, cm seguida, cs ccmunistas n101·
tos na luta por sua ideologia. Vê neles p1·ccmsorcs da FEB. Ainda 
aí, o orador parece não ter tomado cm consideração os sentimentos de 
grande maio1·ia ou ela totnlidaclc de nossos bravos oxpedicionarios 
que, dcn·amando seu rnngue contra a abominuvcl opressão 11azista, 
11ão entendiam, de modo algum, desempenhar o papel de suce5sorcs 
dos "golpistas" de :l5. 

Apontando a campa1u1a comunista de 1!l35 como pl•ccurso1·a das 
\'itórias atuais, e atribuindo 1Íol'lanto a esta guerra úm sub-sentido 
comunista, tambcm não se nota que o orador tenha tomado cm linha 
ele conta a impassibilidade soviética quando as democracias ociden
tais qna~i sucumhirnm ao peso dos bomba1·{il'i,,, ~<>ntra Londres, e a 
aliam;a Ribbcntrop-Molotoff -que decidiu da F.r'.';'ia da Polonià. 

Ele parece ver na doutl'ira comunista e "" · ,1·,;o de guel'ra so.-
viétieo o principal cl1?mc11to ela vitória, <;Pm:!',, , , ma ,ne "os pov?s 
soviéticos, sob a direção do Partido Belchrvic c,c L<mme e do gma 

genial, o marechal Stnlin, si'10 hoje o esteio maximo das Nações 
· Unidas". ' 

· Neste ultimo particular, o orador· não precisou seu pensamento. 
Esteio, "hoje", couira que? Contra o inimig? comum? Mas _este é.º 
Japão, e as Democracias ocidentais. lutam so~, c?nh'a o naz1~mo ni
pônico. Contra os restos ainda palpitantes, da qumta-colu?a 1nterrra
cio11al? Ondc't Nos países aliados? .Então, apt?sar· .de c~tmta ~ ID.a 
Internacional, os sovie(s con~idcra111 possível uma ação 1clcolog1ca 0 ~1 

volitica de sua p:.wte, 110 território das _clcmoc1:acias oci~entais? .E' pc~a 
que es~es problemas não fossem eE1umçados na ora~ao do sr. L, C, 
P1·cstcs. 

POI,ITICA INTERNACIONAL 

0 orador cxprlmc, a seguir. seus votos de que a co~pe1·ação' tia 
Inglaterra, cios E~taclos t:ni<los e ela Russia continue cordial,· a5scgu
ra11do ao mundo uma era de paz. Esses sentimentos são, certamente, 
partilhados pela mas~a elo poyo brasil:iro, just:uncnte inquieta pc!a 
atitude insólita do sr, Molotoff c1u ~ao Fl'an9sco,. e J?Clo _proced1-
mcnto do go'vcrno ·soviétko no caso pç_lotiês. .· · · · · 

Havia, pois. uma ju~ta cspcctátiva c~ri. s'lbçr s~ os comunistas 
J,rnsilciros participavam·· do sentimento 11acio11~J a i-~si;n:ho, de ponto 
tão (lelicaclo. , 

V ale üanscrcvcr as 11alavras do. "lca(ler" conw11ista; . 
"Não 1105 deixemos ênganar, \lOÍ~, pela c;xploraçãq diyisip11ista d?s 

rcaciouaríos e quinta-colunistas qu.c, apl'Oveiiam os . debates de Sao 
Jlrancisco para lan~ar à col\Íusão e alarmar -0 - mundo· com a se1>a
ração por eles scmp1'c desejada, das lres 0 1tra11des nações· dit'igentes • 
Como temos \'isto uos uHimos dias, os boatos que_ nos chegam atra
vés das grandes agencias tclcgrafkas ela Eurpa ou ele · São Francisco 
pouco duram mas . são Jogo stibstituidos por novos boatos cad_a v~i 
mais dnicos" etc. Em outros tci·mos pois, as agencias intcrnac:10na1s, 
a scniço do. capitalismo, estariam intrigando contra a ha~monia ~os 

vencedores por tricio de umà campanha nitidamente anti•comumsta, 
E tudo quanto houve cm São · Francisco não passa ele boato. 

Não sabemos até que po1•to essa tese impressionará os circulos 
não catolicos, da opinião brasileira, que acompanhem com atenção, Q 
desenvolvimento da situação internacional. Não será facil persuadir 
a opinião católica solnc esse "parti.pris" elas agencias. telcgraficas 
contra o comunismo. já que, falando elas ah'ccidadcs cio Mexieo, pra
ticadas pelos corrcliiiionarios pofüicos do ora<lor, o Sumo Pontifice 

Pio XI clcnuuciou publicamente a influencia bolchevista sobre as mes
mas / agencias telcgraficas, que faziam acm·ca de tudo quanto ocorré 

110 Mexico uma verdadeira "conspiração 1le silencio". 
Não parece provavcl que 100 momento cm que o comunismo está 

mais forte do que nunca, as agcnci11s hajam ."mudado de bordo". 
O sr. J.. C, Prestes teria acrcsddo muito sua popularidade, se 

tivesse vcrberndo com energia o que se passa quanto á Polonin .. Ele 
abstraiu. entretanto, cio acontecimento. 

' NOSSA SITUAÇÃO ECONOMICA 

O sr. L. C. Prestes a descreve cem uma objetividade absoluta. 
E' pcssima. ''l\1ultiplicam-i;e com a in(larão os preços dos artigos de 
primeira necessidade e não são os reajustamentos de ~alario~ ou acrés
cimos de 40 ou 80% que permitfrão á cla.sse operaria sair da miséria 
cm que se debate. De outro lado, m11a absurda fixação de preços 
que em geral só atingiu os produtos 'àgricolas de maior consumo, veio 

agravar a situação já dificil de nosso povo, fomentar o cxodo agri
cola par:;i as grnndcs cidades e detci·niÍl1ar a escassez cada vez maior 
dos referidos artigos e alimentar a especulação impiedosa do "mer-
cado negro". -. 

Mais adiahtc ac1·csccntou que "Nada se fez de pratico nos ul
timos 15 anos" etc. 

Falando a todos· os brasileiros. c não só a cpcrarios, seria natu
ral que o orador lamentasse a situa1;iio ta111be111 critica, (!a pequena 
hm•guczia, en1 cuj11s fi111i1•as muitos elementos vi\·cm co111 111aior di
ficuldade que muitos e muitos operados. H.aJa exemplo os funciona
rios publicos. 

Eutretauto, não se nota que isto 
Ele foi;. aliás, coerente com ~ua propria 
lado existe em beneficio de uma classe 
as oUtl'l~S classes d11vcm desaparecer. 

tenha preocupado o orador. 
doutrina, para a qual o Es
ditadora, o •·proletariado", e 

A OPJNIAO BRASILEJRA 

Não noi parece que tenha 11stc rumo a opinião brasileira, para 
a qual dcye h11ve1· lug(lr honesto e satisfatório, dentro do~ princi
pios da civilização cristã, para todas as clas~cs. Corno lembra e por
tunamente cm sua Pastoral o Exmo. Rvmo. Sr. Arccbiqio 1'.o Rio ele 
,Janeiro, a lgi·eja · tem desvelos especiais 11.u·a com o opcl'ariado. Mas 

:·ê igu11lrucnte Mãe do~ fieis de todas .is classes, e a nenhuma quer 
,·er oprimida pcl!ls demais. 

. Não "se CO!llprcende como o orb.dor lia.ia aCirmado que "10 anos 
de gu,rras e perseguições confra o ccmu11ismo, fizeram clc nosso 
povo o povo mais coinunist11, tla Amél'ica". 

Acabamo~ · de ,·c1· como o pensamento e a orientação politica 
do oradoi· é fiel .ao con1upismo soyietico. Entretanto, ele nfirma cm 
Sl'(UitbJ ffU~ ';comtmÍs{a, r,ara UOSSO povo, é ~qucJc q:1c, d.e maneira 
mais forte e consequente, luta contra o cstauo c:e coirns míolcravel 
e inj,usto, predomin~ntc. em nossa terra. Comunista é o que quer a 
negação cli&to que aqui ,·emos, a negaçiio ela miscria e ela fome,. a 
negação do atrazo e do analCabctísmo, a ncga:;ão da tuberculose c 

do impaludismo, a . negação <lo Jmrracão e cio fl'abalho 1mxado de so) 
a sol i111s· faie~das do senhor, a negação da censura á imprensa e 
tlas lin,it11çõcs · dt;i toda ordem ás liberdàdt:s civis do homem pelo 
homem; E o povo tem razão porque é realmente este, c111 seus tra
ços gcráis, o progr,:nua · do Pariiclo Comunista do Brasil, que justa
mente ·por isto é,' nos dias de hoje, o partido não só do prolctal'Íado 
como de todo ,o uosso povo". 

Evidentemente, e tomadas de modo ~lobal as palav1,as clchte tcx• 
. to, não· h;i quasi um pa1·tido qu(l não deseje_ sua rcaliza~ão. Qual p. 
ei,;. o partido pro-tuberculose? Ou pro-analíabetismo'? 

O oi·ador niío iiµ10ra que ha muitas correntes da c11i11ião pu• 
blica que visa.m v1.11·io's dos fins que clé enumera, mas que tecm vcr
«la.deiro horror ao· comunismo. Como então afü·mar que é comunista 
queni quer ~uo 'temia para esse i_de;il:? Um exemplo, entre mil ou
tros. E o ma1~ frisante. No proprio dia cm que o sr. L. C. Prestes 
falou, e· ce1•éa di:: 12 · horas antes, se espalhava pelo mo o texto ofi
cial da importantissima Pastoral do Exmo. Rvmo. Sr. D. Jaymc ele 

. Earron · Camara; Como é obvio, vari<1s dos itens acima ao colimados 
p<ila Pastoral. Ora, 'ela condena mais uma vez o comunismo, mos
trando a insanavel opc,sição cnti-c éle e a lgrcla, Pretenderia o ora
dor que nosso Episcopaclo é comunista? Que é comunista a Igre
ja? Seria difícil sustentar sem jocosidade essa tese. Ou o orado1· abs
h'aiú dl.l Igreja? 

POLJTJCA DE CONCILIAÇÃO 

O ol'l~dor pleiteia uma ,•asta politica de coucJliação de todas as 
correntes n11,donais, insistindo cm 111ais de um topico, pela colabor;ição 
de todos os· homens "-<:rentes", nesse trahallto. Entende ele que o · go
,·erno atual deve permanecer m sua posiçi\o, .até que as eleições hajam 
rlt:signado os detentores do Poder Legislativo e do Executivo. Não 
aborda · o pro~lema palpitante rlas inelegibilidades para a ~uprcma 
magistr~tu1·a e para às presidenelas dos Estados. E sugere a formação 
de uma Vl\Sla organfaação- de feitio i11t9r-.partidario e a-politico, abrau-. 
gendo tndiis os homens· que desejem imprimir ao Brasil um rumo 
social fortemente esquei·dista; · 'Aér~~c.«mfo: ,;iue ~s elementos conrnnis-
0t1ts ~tão dispostos a .·t?1nár park ath'.ii ni$>a organi5,ação, que é para 
todas _é\S _da.sses ·so~!~~s." · ·· • .- ,, " · 

PROBLEMAS ·QUE 'FICARAM SEM RESPOSTA 

Scfria 0 imparÚmté; ,ai1tes ;d~ 0 tudõ; ~ue todas as orga11isaçócs não 
comunistas . definissem - clatamel)tc smi pósi§ão, de sorte a dfasipar a 
a11'1biguid1?,de · que as pal;i,vTas do orador visa crear. 

Além disto, ;~1:i~· importáll.te · saber se. · o clcmcntq comunista pre
tende· a·_co~rcção de t~l organisação. Parece que sim, já que ele 
-lança a -ideia, Neste c:aso, seria preciso· que o orador definisse ~cu 
pensamento. ' /~rque não se conwrecnc{e como clemcutos comunistas 
pos~am cooperar _e até co-dirigir nma organisação que de neilhum 
morlo pretende aee1•car-se do programa de nivelameuto e ei.poliação 
comu'ni~ta, E, ~e a 9rfani~nc;iio prctcn(le caminh11r 110 sentido desse 
profrlllllllit não ~e c:omp1•ecndc como possa cm tal caso esperar o 
apeio de elementos q·ue desejam beneficial' muito largamente os 
necessitl!,dlls por unia. formula que não é o comunismo, mas preci
~am"'ltte o cQntrario do comuni~mo, 

E haveria outras questões a ventilar. Por exemplo, até lto.ic sem
pre se entendeu que o comunismo é incompativcl com a ideia de 

. Patria, E' facil perceber até que ponto interessa á sob2ra11ia nacional 
rabet· se essa ideia é repudiada por 11n1 pal'tido • que se proclama "o 
unico p81'tido politico ve1·dadcir111ne11te nacional", isto é de ambito 
:uadonal, como athma o sr. l,. C, Prestes. 

Estas -e outras questões não foram ventiladas no discurso pro• 
nunciado no "Vasco da Gama", 

CATOLICOS 
Comissario da dita U1·<lcm com to
rtos 03 poderes, conforme os est:a• 
tutos e reg;ime rla Arquiconfra;·ia, 
para desempcn ho «)este ca.r;.;,-o. 

I-la vcrâ cm e;ula -Con fr:iri~ Ji \'l'O 

comJHHentc 'rul,riC'rHJn .e numE-rado, 
e com os termos de <!Sti'.,) exnradon 
l)êlo 1:cnno. Din~tor para reg·\stro 

Comprem exclusivameete suas 1otas e seus presentes na conhecida 
JOALHARIA 

CASA CASTRO 
l{UA 15 

· (l.:squina da 

NOVl•:1111mo N. 
Hua Anchiel11) 
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U ni~oe conceuio_ns rivs dos A l"A ~l A 

l)OS r~I\Jl,l'ÍOG (( l L l~ e 'l' H A )) 

OI E para re~i111ê11to a~sta. Confra-
1 ria. tHi:iderlo servir os gsta.ttitos ,]a 

.\r'ftticonfrari>1, ,1, Pari~ com lige.i
ras 1n~clificac;ües que por Xôs 1nes· 
mos foral'n fellns con(orme n 
opusculo - Devocionario do Co-

dos nomes elos asso.:;" cios 2- • racl.~ 
um dos quais, qnantn s~ja po~f;jve-1. 
se dev('rÚ (·ntrt:gar um çliploma de 
admi~sflo pa1·a conherim("nto dos 
exercidos da Confraria, indlllb<-'ll· 
e ias. 1:.:tr. 

Do r.elo <lo r.ev1110. Diretor n~
meado espera mos que não po11pa ~ 
rá C'sforç:ns c:,m prol do ciig-randé ... 
cim('nto do <"Ulto da 8sma. Virgem 
po,· meio ela associação do ~~a.ntir;
sim<' C! lma('uln<Jo Cora<;:io rle ;\la
ria pe-la con v~rsão elos pe-.carlorie-~. 
}•:f-ta ia;e registrará. 110 Jivr.o geral 
ela~ Confrarias do catl<i fr€'gue;r,ia. 

da. H,(js~ia. <ln ~J·l.i,slc("I 4l d;;: EspR- .-\Ssi-m. nãn )he5 é p~1·111iticJn o 
nh~? ·Neste últimn paf~. s()l>retu- ensino reli~:::;iosn NCt11lu nos cfrct1l05 
do .. íncrlvel foi <l furor comunista ra,;1!l!ar~s; 11enl,u11i~ propag·a11<J;1 A 
contra os cal/ilicns. De !ato. fii llws ê facilitada pela lnmrcusa instalação da Arquiconfraria do Coração 

Maria em Mariana e s. João d'EI · Rei 
d ração de Jesus e de Maria, nrn.n· e dado i>m>rhnir por hacerdote c)esta 

Diocese, 

Dada e pa:-,sada ne~ta Lea I Cir]H· 
ele de :\fariana. soh o selo das no:-::. 
sas arrnas e no~so sina.l no dia !.\~ 
de ago·:--to de 1883. 

AXl'OXIr\ Bispo de Mari:wa. 
'.'nã.o :se aha,e.u 1>sta 011 nquela lgr~. ou pelo rárlio; não p•;aem as li.:Te-1 
jà,, •'ste nu' rr1nf'\r c·laustro ma~, jas ter fo11tei:: {}e rendas para O 
(luantn foi t"los~fvel ~e destrntram ~x(l'rd<"lo do <'lllto. j 

rl'oman<lo ainda em cons·ülera(;ão 
. a referiria suplica. que l\'os toi <li-

A 26 ele agosto c'le l8S3, Hlém rla 
inslalnçfio ·em ~faria11a, tanll',<."m ~e 

fez o me~mo em São .João d'!,;l Rei. 
a.g'J'egan<lo a. Assoeiac:-ão ã Arqni• 
cnnfraria rle Pari~ P. nomeanrln Di• 
r~tor particular o rtevmo. Conego 
Antonio <la Costa ~Tar·hado. ,:1g.1. 
rio da. Paroquia ~ d:1 l~oman·a. 

A r.ússia SO\'i6tica· não é .t:,nlo f de fanti). liberdade relíi;'.iOSa comd 
assim, cotno ultirna1nen,tc se tem hoje na Hút::isia" e que " a. guerra, 
escrito em certa. imprensa. ()o religiosa na J:üssià não foi. !ei
e1·asil. Seu~ grandes llanegirístas ta. L'Ontra a Igreja, mas contra. o 
( e não sã.o pou<·os ... ) cst~o dê- cza.r. que era o papa da lgr~ja 
foT"mando.a \)Or (.)xcciso C.e ;1 fir- russa... E pé_rg;unto: Se as
n1c:ç:Õ<"!:il (1ue ~m nada corr.osvon.

1

1 sitn foi. pot· qU& ci:;sa pet·~cg1:1ic;ão 
<l1.;:rn :.i. 1·c1.\idad~ dos f1:tt.os.. l'; foi m;_iJs v1ol~nta contra. a.. Igré .. 
1Ja.ra nlJs v que ,·alem .~ão os (a. ja. C~lólh.·H, quando esta não .e-s
to~. ··t:0111.nt faeta, .nou ,·alent taq,t ligada ao <1es,·en1Ur~Q.o crar 
arg-umenta ..... " e como Hão está a regimen c,u ·1;0 .. 

Podemos a(innar :sem medo de Y~rno a.Jg-um. · · ), e era. atê re:r~e:
c0u't€'sta~:ão qtie J1á,· mvito e muito g:utda pelos imperadores ·rus·Eoà? 
exagero em uido quatlto se tenl Pôr tll18 R. lgTeja Ca,tólica ainda. 
escritn c,,1 falado nêstes últimos };e a.<:ha "[ora ela lei .. na· Rú.ss];;. 
lem.pôs :;::obre."". "mara,·ilha·s" do j e fJS últirn<.:is ata.ques de: 11.osc6,·i~ 

~ <·ontra o Vaticano nãO escondem o 
rcg;:mc_,n elos sov: .t~. 1 t,dio ferrenho contra ·a 1greja ,da 

Tornam-se palJ,aYe[,; as afirm..tp Deu~/· Leml1re.-se o -leitor CJ\Je o 
<:õcs por demais a1Hcssadas e tén
rl~11cio~rns de qu<.nitos eonhecem a 
f~ússi:t atra\'éS da~ páginas do e,~_ 
lebre e tão triste lh·ro do 'd":ão 
de Cant nã rla. - "O Podêr Sovíé,. 
tien". o~ t1ue sol1,3tram l: -só s~-t~ 
uem .oletr,n pela carlilha. llo dcíi-o, 
naturalrnento <1tte estão forçados 
:t,J grande~ e n1agnan.i1nas turibu' .. 
Indas oCertadas à Stallni, b lle.
puhticas SoviHi<'as e ·ao com-un!s." 
n1<l rubi·o. A. J'tú~si~. e na(la -mais! 
A flússi:,, aciml). dll tudo! A J{ús. 
s1:i: <loí, Soviets ... e 1101· ela l)eve. 
se fRcrificar tudo. 'tiambem· a 
pátri~:.,. 1 

1;; os comun istoi~2 brasil~it:os que? 
rem no:-; impor a Jt(i~:sltt como mo
delo .d:< mais pura ío.r111a de' de. 
mocrac-ia. õa maig perfeita 1iher
c1:H1e de ('renr;as e do 1nais .. feliz 
regimcn qne veio. :·esolv.er a ques ... 
tão da pobreza... como .se :nio 
haseria de existir ser_i1pre· llO
hrcs.,. "Semper <lllim 11aup.,res 
hahcl,iLiEi YObisc.urn". disse a Ver .. 
clacle etcn,,:1. 

E os ingênuos Yão prCstando 
.-t.ten<:ã.o a tudo isto. con,cçam a 
duvidar pnra depois crerem ce. 
gamcnte em tudo <f11a1110 se dli e 
se csrreve sób1·e ~ H.ils.sia. 

r-~elizn1E"11te. alnd:1. tiâ- cttlu_ita t;cn. 
te que não aceita tudo quanto 11!'.e 
,1.firma. (Jue a\im~nta un1 ideal que 
lhe sen-e de roteiro - a Verdade 
Os que soletram ·pela· c:i.rti\ha do 
d eã n tirnora 11l ou f.i ngem ignorar 
uma outra cartilha. qt:e tambem 
se ocup~ <la e~íirge ruesi. róas 
onde não !1'1. afirmações gratuitaB 
e a.pressada.s. lé: ~im. tudo <1uanto 
se afirma. Y~m docomenta'tla1nen. 

é;omuuis1110 já. pa~~ou por três ía .. 
~es:. ;1 que ))reparou a perseguição 
reli~iosa. a da persei;·uiç:ão reli. 
i;iosa. propriamen1e àita. e. fina1-
me-nle. a fase a que estan1os a.s. 
sistindo - a de. doçura e amabi
lidades para com a l;.·1·eja. E iul
f;;o que esta é a mais terrivel e 
temível. Por que é o lobo que 
~e veste <le cordeiro,,. 

Aconselho ao leitor, <lllê releia. 
p que o "Legionál'lo" publicou em 
seu último número oob' o titulo 
"A Yerdad6 Mbre a. liberdade reli. 
g;io:sa. na Jt(ls:sia.". P- os ~ y,rime.i.
ros c:Lp!tulos de ".\ i:.. r. .. S. _:;;, 
elo deão". e sera melh.or lnfor~ 
mado. 

P:na nós católicos. há uma· ,:~ 
norma e devemos acreditar ~./n 
un,a zó pessõa. - noma, o .P'--1'ª" 
:-,;o dia cm que Roma afirma·r r,u• 
na. r:ússia há. plena liberdacle n
lii,ios,L e que as Sés episcopais 
foram preenchidas, então é l)Orqu" 
o comunismo 11ão é mais aquilç, 
que () imortal Pio XI disse · -
"íntriuséca.mente n1an", 

c)' 'Í'ambêm · ê mo11struo~a d~~ 
formldade ·da verdade afirmar,ui 
ca.tegoriratnente que a n-a~~ia ,·er. 
melha não possue mais pobre.. 
r•as~o ·a transcrever um tNcho õ.i:. 
Jornalista norte 0 amerjcano,: conhe~ 
e ido e ·aprccia<Jo · 11elos leitores cl.lli 
·'''.l'he n'eader's. Digest", William 
!., \Vhite, em uma reportagem qu.i 
~•creveu •ôbre a União· Soviétic:,.i 
quando,'' no verão, do an~ 11a~1ado1 
aceit'ou o convite õe visitar a "ter-4 
ra àas maravilhas". Portanto, 
um documento bem reeente. 

te comproYado nor· auto1·idade~.r,;• ".:-:o· caminho (quando, de auro .. 
o 1 ;•,.-o do dr. 1\(Jefónso · Alua no - i110,·et. se diri.;la · a Casa Spano. 
"A u. n. s. s. do deão": :como :;e residência do consul 11orte-;J-merl. 
pocle adi\·inhar, é uma rcfuta~ão canol obtivemos a prime,ra, r1r,f. 
caba.! a,, "O f'odrr Soviético" do da impr•ssii.o d8 Moscou. l'tt):111 

deão nn,;;licano. Se panegirista"' larg·as, 1ncrivcl111ente ·vasias, éal. 
do~ So\'iets lessem, pelo menos ·su- <;;!l-<las cheias de i;cnte apressada " 
JJerficialmente, a patriótica obra mal.vestida andanclo pela• loja• 
tle Jdelfonso A!llano, ou o folheto escuras em prM!os delapidados. 
do saudoso e culto <Jr. L!lcio Jo- Filas monótonas de apartamentos 
sé <los Hantos. àa Unl\'eisillati'e •,Je <lesi-ntcrcssantes. colmeias de co11. 
:Ili nas Gerais, . rebaten()o tudo ereto que de ve~ P.m quando prl!!• 
quanto o deão. ousadam,i'n~e. ct1e- tell(Jiam ter beleza na ornamenta. 
g·ou a, •>acre\'CI', seriam n1a!S sén- ção -· mas ~ uma semi.pretéT!Bãô, 
•a.tos em seus csçritoe e mais 1>ru. u111 meio esforço semelhante A ar. 
denhs em suas afirlll!I.Gões. ', c1uitetura lle 'uma jnstituíçf;o." 

a) A '',tentotiracln." t'D11JIUJ. Do f ·cite,rno-\~ por ~e, tratar de u1n::a; 

dia para a noite. a, R11ssla come. autorjdatle de 1·en.otne lnte,.nacio. 
çÓu o :o;cr considerada· ·como :o;e11. ,na! e pela sua indiscutível impa,·. 
do o mais temivel e 'lnqueoranta. dalidaile. l\ descrição de Mo;,c.~. 
\'el baluarto da <1emocra·ç1a. Uina via. não 6 tão 1isonjefra a urn& 
metamorfose estupenda. ToaM·ia capital de um pais rico, opu\q1.t.o 
6 p:un. 11otar que el[ta ºi;temo. e eiue resolveu o ·1>roble111a. ria. ,.,.,_ 
era.eia" se <lista.neiac 1m1ito <;la$ t1reza. Pelo. lllllnos. <1u1, · àas!m. 
demo.is forma a, demoer:!.tica~·. Siri. t1ão S!! d.i~."-· . 110 . ~x~e.rii>r. ~ .. ]'.é.~
i;-ul11r .. , <1-etnoti-acia; .: Ql'F<le: ·: ·lit pq\tQ (la ·nos~ii. c~.1>1taJ i-·~<leral ·,• 
maia de ~5 ani>s, · .. )láO se .CjU8 11/iO ·.se 'pul>Íjq1Íe· QU'l 015 càrí~. 
rea.lizam eleições UvrÓli, . ~- ; a: .ca,~ ·.andam mat-ve~tido~.,. ,. ·. 
vontade de um homem faz \l·.<J.ea. • . :._ Í>oçu111e11ta~-ê,.., ~e;pna · e· · mús 
faz tudo sem ciue ninguem n,e 1joli •. aJ,>u·ndant.e, o leitc,r paciente J>O• 
~a. fazer a n,ais teve. ·cr1tic1t 01.1 · iler!.i. enc_ontrar, r-- <:.:?JlOl1> iubmetct1• 
censura! A liberdade de jmpr,en. a criticas, na olJra rio <'Ir. ll<Jefon~ 
~a ou de 1ie11san,e11to nn. llô~sia ~ so Alhano, ".\ l:. n..s. S. (lo 4e1ro··. 
uma. gra,1de invenci<}njce dos .. <4ue,' -e-n1 di\·e1·so~ l'~pftqlos. 
hojP,, €n~~Uf:a 111 a 4'llt"dur11 1n•o1e .. 
tffrin ainda. heri1 frtsca i.J~ ontem. 
"="ada. que signifiqqe den1ocracia 
está presente no si•tem~ russo. )1e. 
presenta~ão. poJJular, .li)')erdaàe rle 1 
expressão. do culto. ele reu11ião. 
On()e estão as ~hama<Ja~ liher<la. · 
<tos l)asieas? Todas C$tão att,;><,iJ. 
tes". é o que 2eabo .. d.e let' e1n lln'l 
a.rtigo rJo prof~ssor nort.e.am~rt. 
\·ano. T:karilo Patt~e. intitulaao 
e'x.pre-ssi va.11,entP 11 Porque dc~~on
ficl.mns da t;nião So,·iética... M OJõi 

nossos ~irnpatizantes da U. n. S. 
~. ainrJa. t\~nt a. coragen,. a ousa. 
<lia. e a petulat1<"""a. r1e. falar Pm 
"cléni:ocra.cia •• ~oviêti('a!... E1n 
"A E. R. S. S. do deão'' o \eit()l 
Po<lf'rá. .encontrar uma rerutaç:ão 
firme ~ doc-11,111?11todn. á. "de'mocra. 
<·!a'' russa do d\g·natárin dn. igre. 
la :.ni;·licana. lendo o capitulo -
"A <"onstitui<:~o "maiS d~ir.ocrátl., 
ca" do 111u1Hln encobre ·a rtitadura 
llHtis trnc11lcnta do n111ndtl.' 1 

• 

bl l,11,rrdndr rrllgloan. IlaYér;i. 
<le fato. l ihor<larJe ,·el igiO$a, 110 
"paraiso sovi(.,tico"'! Els. lJ11l:t.. l')<>r
gunta ,1ue nos it'lterAssa lll\lito, 
Principalmente ROs católico~. · 

('.0111 o martelar constante (!est:-i 
outra balela, muitos catótir.Q~ jft 

est[o d\zenán !'[)t ·at -·que ~ l't\1s. 
~ia- não é tãn ruim ·r:omn ~~ diz 
~ se PSC-rP.,·~... 1~·1ear;nn emha.s. 
\)nc::,,do,; c<.1111 ~s últirna.~ <Jr.,.r,l~r;l. 
1~ôes ,1e "onheçido li<ltl' (~nmqriis. 
t::i. que afírm<)\J tHff,ntoriar1ie11tf' 
qua "nunca. ps cat61iços ~ozaram 

VIVA NO FUTU~O 
OS ENCANTOS DO 

PRESENTE 

Mensagens de almas · .. desincarnadas 
Pe. Vicente M. Zioni 

do S. N, D. F, 
ra~ao <listri estl\ em ~IÍ<> ~ 1!-l
n.1~ $eparati~ percel').~ t&,o ~fimen. 
~e c,s 13lng·qti:irer;:i, aq~ q4~ir ,,. 
.tá ,1~ nli;·1p11 ll'IQ~o r~li'!-donalfa, 
Ou p~lo;::: vesth;ios rle conh~~i. 
111t-~ntr>~ rintf'riorrnénte 01·,tiQ01, 
011 11•IR• :i.f~ir.<'!f• ·,1a ,·.,ntage· gu 
llor_ u 1n~~ nrrl~'1a1..~ijo rlivína, 

tõdasa~ Igrej..ts.e rn,1o~ os (')aus;~ l~(~f:i.ti~\çôc-s !C(•rlnf-1:. por cortfl, na 1 Entre Of: 1locu11H:ntc,s ,lc mnximo 
tros ,e .:11rnlqut>r r.es1.o tle r('lh::;H'iíl npiniào (ln 1>r6prio H. ,JohnHon. ndc\'o p,tra a llí"'Lor1;.:1 da dc\·ot;,:io 
crjstã. nín<la 'lUe ~:i;:j'\1e~se unido no Sf'll li\'l'0 ··o Po(Je·· doviótic·o". ao Coral~ftc de> ~Iaria. t·n1 nosi-;rt pa
:).OS mai:q ln~frln<'~· n,nnlJJlH'".fl1ô:;;. rl~ .<\l~m rll.? tu<ln iStn. t·11mpre no .. tria. ocUP<"l o flc•\·ido <lcstarnll· a 
a.rt0: e ,1,, 1·.i~nc-i;+.!_. O (ur,ir rtJ11111. tar 1_,jue 1111 lihêrit~rl.e não lhes· fi;ii in~tala,~fto da a1·quiv(1nfraria. ~:m 
nista. nii.o ~e :litúi'tf'llJ 3 -·~~tt~~inAr concNlida se11ãn uorr;Jllfl ,. exlg-ia 1 »S:J. ·na t:iclat.le df--! .:\lari;i na· ;\à.o é 
Ei:,moH e 1nil11are~ ,le ~;,c·.erdot-.!-F-.. cl~ o 111n01f'ntó po1Hleo· Internacional. sem motivo '!llt-' at(! o 11on1<· "i\I:-l

frade:i!. ~ ri~ rre\rRS~ h11~c·;-,11iJo '1e ,;Pndo ·que.' rJoutra p:1,"1 IP. n tg-'rc_,,Jn, l'iati.t ·• fnln 1 ·111 ~t'U i-:1gnit'i(·;1do d(.J 
modo oa.rttr.utar RrtlJt?fP,i: "" ~IJllf', r11•"'11 •·i~111:iti~·,~ ""' •·om1irn1~1('1i°;-, ~ amor a :--:o~:.--;a ~('nhora. 
la~ qi.te. r,reC>íSAlnent~. ~P: <'H:1111:tvnm ,colrut•uú•,if"" ~· ulio 01nis af:lf'n1' n 1Jls8n fi<·..tll1<l!-) l'nnllect.·ilnrçs 1wla 
con1 rn:tlt'lf' ~ITIPPl1hn <lns: fllH·rtft•io, ,toh:tfht:rt 4''omu,.-1kt.t. torn1pH1o-P:('). Circulai· <pIt•, t'lll opusc·ulo anti.!.!o 
e dos nohrt:s: 1110::,. ftii um nQ11ir~ at.ê. rir·t~~·neira 'i!lllqni~~H 1: g-riJla ~lc g._randP \·;tlor .do1Jumc11tarh1, \'11-
ro muito 111ft i"'r _. rl~ vfnn1:H1 111:nt,·" (}n n~git11f" tnt,1 li1 á,, fr, s(lvít.-t ieo contra mo:-. vro,·irlt•nr·ia l nw1I I ,, _par::1 

já é l>a~tante_ <·onhedda no nn1n· rigir1:í': queren(lO txós <)nr .llm tes
do catoltco, e folg;amos de _~alrnr I temunho de No.ssa Pevoc;ão a !'$an
que nesta n~ssa Dioc2se j!l,. 'j ,1h1 ar ti s~l n,a \' i r&eJn e frt ,•9rf>e~r ,·a (l.1 

(:;ida e })rat1ca<la, ha\:endc! ~emp_lo':i, ve~ _mais a pror,aso.çfto ele ~e.u· Clll
C·lll que se fa;,;r-m :-:olenc-s of1clos orn i to, \"l~to como No;ii ;u;hamos nvl .. 
hc~nrn. cl~ t'ompassivo Curac.;ão ,1a niclQs ~las C'0tl)pe1e:nte~ tac-ulclarJcs 
.:\la•" ele Deus. para ag-regilrrno~ á ;\fr1uieonfraria 

Cnnhccncln 11ús o 11u111ero. r,rotli· elo· Santisstmn e lmà<:uladr, Corft~ 
f;io~o de t;Ta!_:~·s r: ele con Yersõ~s <)io rle Maria. em pari~, as Con .. 
olilirla.s· pela~ or11:lJes rlest.a . .\:rqui .. fr,irias c}e;ss~ 111es_mú titulo nesta 
(..~r,ufra,ri.l, ;-ts. q1w,.s Sf'rvem Qe ates. lHoc:es~. contorna~ o ,li.Ploma d~ 
lar quanto c-sta lh•voçâo é agrad;.1,, StJh Riretor t:eral cl.~ <lita · ,\r:_nui .. 

. vel a -.Mat:ia. e, abençoad'l de Oeus; confra rl1t nesla lllollese. passl!<lo 
ries,·ittn<lo :,,;<,s aos nossos queridos pelo então Piretor · i,;·eral. ll.- \i.' !Ji
LJioccsanos mais uma fonte abun, 'polito CiranaJ. a ~2 qe OutuiJro f]e 
<1antissi111a · de gra.ça~ e p1·opor_c·lo! tS65 u .. favor rl~ torJo:s. os BisJ)OS d0 
lltt•·-tlws ainda um lllC,iO de 111a·111- Mal'iana, "ln r~rpetuum'" n reque
festar a sua piellarle P. conflanca rll1\ento tio ro~mo. l:'livmo. Sr, D. 
para co111 a illãe <la I\Jisericordlii. Vl~osô, rJe feHi memoria: 
atendenílo (t suplica flo l·L Conego· l·J~ven,os pnt' t,~rn <le ·:-igreg·ar. 
,Julio de Paula llias JJical!10 - por 1·por eJtM nie•m:i~ 1,tras. a Cl'>llf!'a• 
Nossa Autoriclarle. Orrl!Ílarla, Pel~s ria do Santl~slmo e lt11a<:lu\aào Co

_pr·~sPn tes l,etras erigimos na. igre- ra<iã" <le ~l!!rla àa frPguezla rjesta 
ja da Cc,nfraria da Ord<'tn ele N · NMsa. Cida<le ~~1ilscopal A ,\r<PJI· 
8. rias ~Jercês'da rreguezia ri~ ~é con.frarla. ele Paris. tnrnan,10 a 

~fina~ ,:<"rais fi<'::t. portanto, na 
fl't"lllf• d:1 rlevo<:ão c~ordinrnriana. 
Não haver(l ot1tro g$torln que <'flmn 
:u,; ,.\lt<"'ro:=:as po:=:sx con1p~li1· qu<tn, 1 

to a anti1;;uidade desta atualissinrn 
de,·oc::ão '.' • 

Segirndo ·a rlout1·inà ospfrila,. as 
almas rloi; inort9~ c:ilt11ijS rl~sin, 
1:arna<)as1 1>orle111. a •e1,1 bel pra, 
zer. ou a p~rli<ln tle <Jet~rmi
n.ldas rfiaturas, ,·Qt)111n·lcar e;e1Js 
pensan1(!ntn::1 ~ rl~s4t:jci a·os "ho~ 
men$. s<;>ja n1edia11t'-' ·r1co11t~rimc ... n, 
tos espcf'if{j::-., ;seja n:1ec},unte. f'e~ 
nllmeno~ Sl!Pra11orrnais, seJf! orín~ 
cinalrnente, por mt:!io de ·~rru~~i:a.i~ 
U"lé!IHlélgtn!-: (lo ;:t'lén, . 

.. ,~ :.t:10,;'i~ rlo$; ~,éft1n•lf";;., ae-$·\J~• 
rtr. a. ordt:"ll<iC:~fl divtn:1 P. seu mô. 
elo or6prl" <1~ ser, e~t&~- aepa. 

Tal ,1outriirn. cheia de \Jllerfs 1'.ida5~d 0 ~~1uf·1·c•i, com: ne "·iv~, 
ingenui<lrtcJP{i, é {q;po:.'}ta ~rn lotJnR f\ unid~fl. ~ 1l "0111~r("io cOn, ~~ 
os cent•ro~ e e-ntidaf'Je;i ~$p1rl.1~~- .suh:-;t.:i nda~ e-sí)iritu;i 1~ ~e:pa ra. 
com um tamanho <h~~:.,.~~r,mhtf\ r· rJa:-. rhJ rilr,H;, f'nr ·rstei motivo 
cicse:-1so d9 h<>1n sensc,. '1:J~ tlf>S ignnn/m rur}o quanto ~e: l'ª~'ª 
íorça, ~ rJu vi.dar ela s:;3111tJ;Fl ·. n, .:,n ~n, rP nf>s. 

o~ ~e'.go~ de t1lt1~. (~nnrli<_hn .. - ~~- or~. é i:;;tn f•Jstamcntt> o que o 1_·onlícc1m<·nto doS lf'ilorc·s. 
sas:,ina<Jn~ ,r,)1') m11~::;1~ PP.lo' d<:-1iTf'> nnnea :>i;'? nor)er}1 rlar P-0111 n lq,Tí"w ·o grand~ Hispp hréiSikiro [). 1\11 

d8 serem hon~ ·rri~ti'io$. nti ;-.Pln in {'att)li<'H- H q11:::,_l. r1epnslf~rta da tonio Mnri;i <:nrrf·a <l<' Ká e 1;ena-
1nenÓ~. :td\'P:rs~rios <ln ateismo r.o. ,·PrQ-8d,:,, e lntran~igente l?nl prin. vide~. 4-:ntão Hi~po ele :\!ariana, di~ 
niunlsta." rP.o !\J. na ülvlni 1:e. cfpl«I' d~ ft, ., rle moral. ja.nrnis z1;i o segul11IJ>: 
qetnotnris). h:f-v~r:l. ,1~ f']~-n :=e~ n,ão~ A doutrt~ "Aos nossnt-: muito ;:1111.-Hlos• 1•'1-

'fambém· nãn ~ vcrrlacl~ (IUC:', nf'S, na mn .. t~ri:'íli~ta e atf--ia c'te ~IAl·lX lhos em ,J('l;~U$ Cristo Saude f! ecn-
ta.s peÍ-~ei.{ul\'":Õl!!ft s.:,r11:;:re-nt~s. o~ e L,f•}N1Nm. A mt"'onos, pois. que os çã.o. 
côn1tJtÍii;,;trt~ tenh;1rri p11:r$~g,·11ao· o~ ça.t61ieot-- rene.guern .=J su;-l ft. tro.. A devoc::Jo a.n Corar,:1.n lt11:1cu1a. 
~rentes. nãn PTifl11~1)ff'I crent.P.;i;. 111itft crtndi') Crl;;sto por ~talin. nã '> deve. rio de i\larla propag-;Hla J)dH Ar
st, enquanto ln.ln1i~1f.. f)(")lf~irn~ dn rãn · linlwa P{l.l.!;;,n~rT~f'. Rlbn€"ntan. quiconfniria <lt-> ~('>ti t-:~1ntissi1110 e 
\lartldn sOcíal1:,.;t:,1 ~t'lvi~til'n A:::~1m do a S1rnvr-, llns~o rll?' q11P r~~tnlí. rmarula1ln 1:orac:ão mirei il (·onn~r· 
na n..1is~i;¾, r,or e,,;l!>n1pJ(}, n fim 1'if-l1nO t». C:oni11nismn ;;;fin _comp:111_ sfi.1) doR llP,..adn1·es. ~re·i·" nn lP,TeJ}i 
princip~l dra luta. desênGl\dead~ vt)>i~ ~ rpte ~ llo~sh·el :-l 111t,nn li. p;iro(Juial ,dP :--.: . :,:;, 1-J;.1:'{ \"itoria~. 
contrll- 4 i~rej~ russa chnnát"ira, her<l~~l~ rr.-lit·io~a num t·~st~<ln to_ em Pari~. unr0,·:Hl:1 ft P11rlr111e-ri<l::i 
nlo foi. s6 po.1·que esta ee 01,usha \ talitá.ri_o. clomi11ado pelo rei;·i111em de lndulg-c1wi"s pelo ss. · p; e; rn
~() Ço,quni:;mo, P.iU.lld4ri!!, C!ll.Q UA .CO!ll'lUl§ta1 go~Jq; ;,,.y;i; ª' 24 d~ ~bril de' 1838, 

:.. 

fl<." !\·J,',riana uma oia Confraria. sob t)articimn1te fie tn(lo::; o~ DrlviJe ... 
" tit>ilc. rlA t.~~oci;içã« <IA Gari<'la.<le glqi. gr/l.~a• e lnr]lllg~neias aquel~ 
Plll. flonra · rlo H~nt!s$11110 P !Ilia- Arr,11teo11fraria r<'líl~"<li•1"s· l'J por 
cu lado Corar,ão ,te filaria n:irà · a!- . Pire\or partjçul~r desta Confrnr;,, 
cansa~'. ;i. Con ve1·são dos lºeca.doui. l· nom~!l.m9~ Q ,l.{el'JUQ,· Caí>~!:l,o Oll 

,\' p' 1 

Gomunltão pascoal dos em~ 
preEados da "Gibus" 

'Pro1110\·ida pelos Auxiliares dos Ar· 
mat~ns Distribuidore:; Cibus Ltda .. 
realiza1·-se-á hoje, 27 <lo conente, As 
8 horas. na lgrc.in ele São Gonçalo. 
,\ Praça ,João Men. \'Jcs, a Comunhã,, I 
P~scal dos •,ue trabalham nessa Or 
t?ur ização Comt"!rcial. 

A Co1llt1nhiio foi Pl'C<'Cdida de ui,1a 
Con fr.·en<'ia l'rcpa ratoria, a qual efe. 
t l!OU-se no 1Í1es1110 !oral, :ís 20 t101·as 
e 1n~i1,1, !1ll illi! ~li· d1> corrn,t~, .• 

tal cie todn tHf~êle que ,:i defenrlf~. f!ott••lfl,ifto, 

lnôme!'os silo t>s <•Nnt~s (!Ue ~~ . A•itl1ll s&n(j<>. ''" :a!ma$ d•$ill<'arl 
Cl!r\'Rlrt ~nte esta Í!Jll'OSl\;ão .Jç,u .. llR()fl,S tt~<' \Hl4ell1, l)el~ ~114 4tiVil 
trin:1ria de mela ôllzla ·11., tndivl <IRrfo rini11ral. l.'lll sçm 1p11n if!le!f 
duos <'Spertos e fot.eliget\te~. vi>n~~,. !>~1,.,,:,~1 4~ l'let1s, 11il<f!llr!1 

ç,onh~clin"nto~ ou certez!l• /lo quf 
TorJavia, com,, 11,incJ':, 11a, pêste "ª 1,;i:ss~ lla tern,. vi~to r,omo • 

mundo·. esplrlto;;r eqt/!llbr11'10$: e <Je modo natu,a1 /Je O 'lopwm $t e~ 
t>om ·$ens6, cremo~ útil rel<'t'l'll>rar ,nuiil<ÍRÍ ,·on, .,. ~Pii~ setn!"lh~!)til 
o qu~ ~ sã filosofia erislna 1 f/ste ê ririr rn<'io ""~ ~PnÍi<]<'>s, Nlí<> <'re, 
respeito, atrave2 tl11$ pnlavra1' :1-u. roo·~ ·q1.1e 'os •$pfr!los · te,nha·rp l!,lll 
toriza<l::11: rlo gr·an<1·'" intér, .. r4;:tfl' ~ tnY.:i(l;Jrff' ·hain~,nte l)~t·a r1~~ft't1Jr I 
~omE'nh"!dr,,r -<l~ ~ristótet~'s, ·t=hJrito fil(~Snfi~ Pf>r~rvii · r n,f"l;J 1 fi<"~r · at 
fc•l"ná~ t]e Aqui~n; - .-· .,_xi_g-Pri0i;is!-l tJn hn111 lll~fH::.n. 'l'Otla.1 

"S~gqnô<:> " ~ot1h~cl1t'lento natu. vi:i nijn f~1t~l)1, em· sn~~ C!l~fr•s• 
raJ. rlt:\·· '"!Uf' ::.qlli (fJl;i,:11~,· a~ ()~ 'JlJÍI: S~ ~rrngqq~ ta\~ (iif~itQJ. 

alnrns do• cJ.~'Ít!Jllo,Í 11~<11!. ~ail<;,!l.' 1 l'le;i.111ie1'1te, ha. 4~ t1,14() Jtt\l!IA 
d'o. ejt.laJJtO ~uce(le 1\Q tl)Un~Ot Á 'lllU!lUO!, :_.., ,; .. 



INTENCÃO OE MAIO 00 APOSTOLADO DA ORACÃO' c~,1 SOUZACQUZ 
Nesta hora tormentosa que vamos 

'17ivendo ternos absoluta necessidade 
ele põ:r todas as nossas esperancas 
ilm Deus. Os homens andam des-
22orteados e não sabem como sair 
des.sa embaraçosa situação que eles 
snesmos criaram com seus pecados e 
eistmnatico repudio de toda influen
cia sobrenatural. 

Os estadistas mais bem intencio
t!ados vêm claramente a gravidade 
âo i:nomento e estão intimamente 
persuadidos de que só Deus poderá 
aclarar os horizontes cada vez mais 
turvos. Não é sem razão que de 
quando em quando, em seus discur
isos, largamente divulgados pela im

' prema, invocam o auxilio de Deus. 
Essa plena conciencia da indigen• 

j'.:ia da criatura já é um rasgo de 
Juz em meio de tão espessas trevas. 

Mas são tantos e tão grandes os 
tnales que infelicitam o mundo di
vorciado de Deus, que ao dirigir-nos -o nosso Pai do céu sentimos a im
periosa necessidade de apoiar as 
;nossas preces na valiosa interven
po da soberana Mãe de Deus. 

Não foi sem motivo que Sua San
tidade Pio XII houve por bem -con
~agrar o mundo, agitado por uma 
guerra sem igual, ao Coração Ima
iculado de Maria. 

Em tempos de grande provação 
i,ara a Igreja, Maria surgiu como a 
libertadora dos males que oprimiam 
b humanidade. 

Hoje, novamente, volta-se para 
~la cheia de confiança o povo cris
tão. 

Sentimo-nos todos fortemente 
ttraídos pelo Coração maternal de 

-Jl!ana. 
Jil como poderia o coração de uma 

iilãe deixar de .,trair o coração de 
ieue filhos? .. ,. . 

Quando se trnta de penetrar as 
t,rotundezas da vida religiosa, deve
anos dirigir-nos mais ao Evangelho 
9 á. Revelação do que á ciencia. 

A palavra cora9ãu, bem como a 
r,al&vra a,mor, f?ram grand~mente 
,ieformadas na linguagem humana. 
~oh o nome de amor os homens nos 
!!)ropinam puros egoismos de que es
tá inundada a literatura, Nem a 
iitezatura religiosa . se isentou desse 
inal, como assinalava Newman a 
proposito do empenho em buscar vi
~as emocões de que a piedade de
~eria. usar com sabedoria e discri
g:ão. 

O Evangelho abi'ira uma via mais 
l!egtn·a ao assinalar mediante uma 
ifrase sugestiva o que constituia pro
i,riamente o coração. O coração, 
Jegundo a palavra do· Senhor, é a 
mesma fonte da vida, a fonte pro
ifunda dos pensamentos e dos afetos, 
t'!em negligenciar o exterior, deve
SUO!l aplicar toda a nossa atenção ao 
jnterior, a fim de que nosso coração 
eeja limpido e puro, luminoso e bom. 

Notou o Evangelho de São João 
tstas reações do interior sobre o ex
terior, do coração sobre a fé, quan
ido assinalava que se os homens não 
~ieram á luz e preferiram as tre
'\ras, era porque tinham o coração 
preso ao mal, Por esse motivo nos 
convida o Mestre divino a ir a sua 
1escola para aprender esta educação 
ijo coração, esta educação do amor, 
P Aprendei de mim que sou manso e 
Jtumilde de coração." 

;a'.á pois uma educação do coração 
li que nos devemos aplicar para que 
~Ie dê seu fruto de luz e de a11or, 
para que ele se estabeleça em toda 
verdade e em toda caridade. O co
):ação assim compreendido será o ci
ino da alma, esta fir,a ponta da al
~a de que falava São Francisco de 
ISales. 

Assim o co1·ação é, antes de tudo, 
.. coração espiritual, o intimo do 
:homem, cuja vida profunda fará vi· 
1,rar todo o ser e possuirá o pro
prio corpo. Terá seu símbolo real 
210' coração material. Mas se o co· 
ração tem tais promessas para todo 
:homem, ainda maculado de tantos 
pecados e miserias, quem poderá 
descrever o esplendor de um cora
ção que jamais se contaminou pela 
culpa? Um coração que conservou 
toda a sua limpidez para receber os 
:raios da verdade e todo o seu vigor 
para aderir ao bem? Este coração 
ú o Coração de Ma ria, Coração pu
:ri:ssimo, Coração Imaculado. 

Quem nos dera olhos do espírito 
l,astante depurados, olhos da fé bas
tante iluminados para apreender o 
iesplendor e a riqueza do Coração de 
:Maria! 

Fonte fecunda, sempre viva, que 
encerrava os mais nobres pensamen· 
tos, como vibrava dos mais puros 
amores, A luz e o amor nele se con
eo1ciavam deliciosamente. 

Antes que viesse Jesus Cristo, era 
' elt o mais belo espelho da criação, 

e 1nais puro e luminoso. E porque 
a carne era pura e incorrupta nesta 
Virgem, de seu tesouro o Coração 
tlerramava. luz e amo,. em todo 
aquele belo corpo virginal que ser• 

.. 
Pe. Arlindo Vieira, S. J. 

Para que aumente a con
fiança dos fieis por meio 
do culto do Coração 

Imaculado de Maria 

via mai'avilhosamente á verdade e 
ao bem. 

* * • 
Como se revelará esta admiravel 

fonte espiritual de vida, cuja miste
riosa fecundidade acabamos de assi
nalar? 

O Coração de Maria se dirige pa
ra Deus e só para Deus. E é um 
coração virginal, Mas enquanto se 
volta pressuroso para Deus, encon
tra um desígnio prodigioso que, sem 
detrimento de sua virgindade, a en
riquece de uma graça e de uma ter
nura maternal para com o Filho dg 
Deus feito homem. E aqui esta on
da de amor que SJ1bia até Deus, se 
difunde . em bençãos sobi·e o mundo 
e esta Virgem alarga sua materni
dade. nela encerrando toda alma vi
va a que envolve de terna misericor
dia. O Coração, de Maria é um co
ração virginal. Tudo nelà é virgi
nal. O primeiro instante que lhe re
vela seu ser tambem lhe revela que 
ela é toda de Deus. · 

Via numa unica luz o dom e o 
doador. 

As criaturas nos retardam ás ve
zes a marcha para Deus, porque não 
sabemos co11templa-las nem na ver
dade nem em sua beleza profunda. 
Para Maria toda c1'iatura era "co
mo um sacramento" que lhe dava 
ocasião · de pôr-se em contato com 
Deus. 

Ninguem mais apta do que ela 
para servir aos desígnios de Deus. 

Um mensageiro celeste· vem anun
ciar-lhe que ela achou graça diante 
de Deus, 

Desdobra o anjo a seu olhar ato
nito o quadro magnifico das míse
:cicordias. de Deus para com os ho
mens. O Filho de Deus seria o 
Filho do Homem. 

A serva do Senhor tornara-se a 
Mãe de Deus. Jamais se viu con
cepção màis livre, mais luminosa, 
mais voluntaria. O Coração virgi
nal se entreabria em Coração ma
ternal, Era necessaria tamanha pu
reza para amar o mais belo dos fi
lhos dos homens, o Filho do Eterno 
que se torna,·r. seu Filho. 

Compreendemos quanto Maria 
amou esta maternidade e que ale
gria experimenta ao ver-nos recor
rer a seu coração maternal. 

Mas o que lhe traria alegrias in
comparaveis, a poria tambem em ào
l'es incomparaveis. Deveria acom
panhar ao Calvario o filho que ilu
minara sua juventude: deveria con
sentir em sua mo1·te como consenti• 
ra em ser sua mãe. O Coração pu
ríssimo seria tambem o coração di
lacerado por uma espada, consoante 
á profecia do velho Sime~o. 

* • • 
A ponta desta espada ia alargar a 

maternidade de Maria ou mais exa
tamente mostrar-nos sua amplitude. 
No dia em que ela introduzia o Fio 
lho (je Deus, Salvador do mundo, 
em seu dominio, entrava no vasto 
designio de Redenção que ele vinha 
promover; e,· participando da mise• 

ricordia infinita, inaugurava em si 
mesma uma nova maternidade que 
a constituía Mãe das almas. 

O Coração puríssimo- de Maria era 
para nós tambem um coracão ma
ternal, Trazia desde então a soli
citr.de de todas as almas vivas. Es
ta maternidade mística, tão real, se
gundo muitos Padres da Igreja foi 
declarada no momento solene da ho
ra suprema em que o Salvador mor
rendo e consumando sua obra deu 
sua Mãe a São João e nele a todos 
nós, O divino testador lhe dava 
João para que ela formasse Jesus 
nele e para que João lhe fizesse as 
vezes de Jesus. 

O mesmo sucede conosco. Maria 
nos é dada por mãe a fim de for
mar Jesus em nós. Porque este 
Coração maternal permanece sem
pre o Coração virginal e suas in· , 
compara veis ternuras conservam 
sempre o impeto que a leva para : 
Deus e só para Deus. \ 

Por esse motivo essa Mãe bondo- , 
sa forma sel)1pre em seus filhos di
letos virtudes divinas, virtudes dos 
filhds de Deus. 

* * * 
Coração virginal, Coração mater· . 

na!, aí está todo o segredo do Cora- ' . 
ção puríssimo de Maria. Escapa-se i 
desse coração uma onda de bonda
de a de misericordia; mas esta mãe 
infinitamente terna, infatigavel 
operaria da gloria divina, tem su:is 
exigencias, deseja que seus outros 
filhos se assemelhem ao Filho divi
no que conquistou irrevogavelmente 

TIPO 
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seu amor. Como é seu unico Filho, 
deseja reencontra-lo sempre, 

Ao coração só se responde com o 
coração. A devoção ao Coração pu
ríssimo de Maria exige pois um dom 
total de nós mesmos. 

Filial de São Paulo Rua Alegria, 300 
Lojas, vendas a varejo - Rua José Bonifacio, 308 

E' o que nos dá a entender esta 
bela formula liturgica: "Arrebatai- A 
nos, ó Virgem Imaculada, após vós 
corre-remos no perfume de vossas , 
virtudes.'' 1 1 

O Coração de Maria é um tesou· 
ro aberto onde podemos encontrar 
tudo o de que p1·ecisamos. Não nos , 
contentaremos porém de buscar aí 1 

benefícios temporais, mas procura
remos, como esse Coração radioso, 

PROCISSÃO OE CORPUS-CHRISTI 
EM JABOTICABAL 

enriquecer-nos de luz, de amor, de 

generosidade. Sem isto nossos pro• AVISO DO EXMO. SR. ARCEBISPO-BISPO. DA DIDGESE 
testos de amor não passarão de pa-
lavras vazias e nossa devoção não 1 
será fundada na verdade. Dom Antonio Augusto de Assis, 

A ve~dadeira devoção ao _ Coração por mercê de Deus e da. San ta Sé 
de Maria exige o dom de s1, -leva a Apostólica, Bispo da Diocesa de 

Ecleslâst!ca de Jaboticabal, sob o 
Nosso Sinal e Selo das Nossas Ar
ma•, aos 15 de Maio de 1945. 

viver debaixo de sua dependencia jabotlcabal, E eu, Padre Franet""o Varani 
maternal. A viver, portanto, não Faaemos gaber aos fiéis desta Cnh·o, SecreU.rlo do Bispado, es

erevi. 
t Antonio, Are. Bispo Diocesano, 

somente a invoca-la de passagem, Nossa. Diocese de Jaboticabal que, 
mas a permanecer espiritualmente comemorando a S1J,nta. Igreja a 
com ela, a agir sob sua influencia, resta de Corpo de Deus, na quinta. 

Os que compreendem assim a def feira.. dia 31 de Maio havemos RETIRO DO CLERO -
vocão a esse Coração cheio de amor por bem determinar seja. tão au. No dia 2 de julho, segunda-feira 
e de ternura, podem es)>erar dele gueta solenidade comemorada. em a tarde come~a no Semlná.rio de 
tudo: graças copiosas necessarias todas as paróquias, como tem sido Sllo José desta cidade, o Retiro 
para a propria santificação, alivio feito todos os anos, Confiamos Espiritual do Clero diocesano e 
nas penas da vida, força nas tenta-, no zelo do Nosso Revmo. Clero paroquial. 
ções molestas, paz imperturbavel da pa.ra. que 88 reaJ!7,em, princip!!.I Será J)regado por Sua Exc!a, 
alma, em sum~ a grande graça da mente nas igrejas paroquia.Is, pie. Revma. o Sr. Bispo diocesa.no da 
P,erseverança fmal e a eterna bea- doso" exercidos eucarfsticos, to. Barra do Pirahy, terminando sex-
titude. . , dos eles enriquecidos com vanta. ta.feira a. noite. 

Jan;ais foram confundidos os_ que gen! das indulgenchts generosa. os Revmos. Retirantes queiram 
depos~taram to~a a sua confiança mente concedidas pelos Sumos dispor seus eompromiHos nas Ma. 
em tao boa Mae. Sob o olhar de Ponti!ices. trlzes e Capelas a modo de nin-
1\faria nada temos que temer e tudo A Procissão do Santíssimo Sacra.

1 

guem faltar. Bem a.•sim. reco. 
podemos esperar, O Coração puris- menta nesta Nossa EpiscopM Cf. menda.mos á.s Congrega~ões, Asso. 
simo de Maria se abre para aco- • 1· · r· · 

dade de ,Taboticabal, deverá ter ciaqões _re 1g1osas e 1e,._ resarem 
lher e santificar todos os que nele d s t R t 
se refugiam animados de filial con· logar á.s _ 16 30 horas, dia. 31, sain- pelo exito O an ° e ,ro. 
fiança, do da. Noss'a Cat,dral observando No !im do mesmo será. ca~tado 

0 itinerá,rio do costume. um Te Deum pela Paz e _vitória 

PASCOA DOS AlUNOS EXTERNOS 
Mandamos. pois, que todos os 

-Clerigos seculares e regulares 
residentes. na cidade. çomparecam 
ã. Crl-tedral, na hora e d ia acima 
indicados, pà..ra· acomp:\nharemp a 
procissão e desempenharem as 
funções que _1he8 forem determi-

dos nossos sold&.dos, Uma Missa 
tambem sera.,cel~hrada. em 3Úfrá. 
gio da~ almas dos· combatentes 
mortos, 

Dada e 1iassa/la na Camara. Ecle
siâ~tica de Jaboticabal, sob o Nos. 
so Sina] e Selo das Nossas Armas, 
aos 15 de ·maio de 1945, DO llCEU CORACÃO DE JESUS 

Constituiu nota de especial rele
vo a Comunhão Pascal dos alunos 
externos do Liceu Coração de Jesus, 
Espetaculos soberbos de lidima fé 
catolica foram apresentados por 
aqueles meninos e moços que mou· 
rejam sob as arcadas do sexagena
rio Estabelecimento de educação sa
lesiana, 

Devido ao grande numero de alu
nos (2.100) foi preciso dividi-los por 
cursos, Assim é que: no dia 6 de 
maio realizou-se a Pascoa do Orato
rio Festivo: no dia 10, a dp Curso 
Noturno; no dia 13 do cui,so Prí
tnarío e no día 20, festa de Pente
costes, a do Curso Secundaria. Esta 
ul\imP foi a que mais emocionou 
pela grandiosidade do dia e pelos 
numerosos alunos que acorreram 
afi;n de prestar obediencia á Igre
ja, 

As missas foram celebradas por 
Sacerdotes de projeção no Clero na
cional, como o Revmo, Sr, Pe, Dr, 
Ernesto Carletti, DD, Inspetor Sa
lesiano de Mato GroMo e Goiás, 
Muito se rezou pela Paz, como re
comendou o Exmo, Sr. Arcebispo 
Metropolitano, hzendo eco ao ape-

lo do Santo Padre. Após a missa 
todos os comungantes receberam um 
pequeno lanche, 

Hoje, dia 27, na Capela Dom Bos
c J, haverá primeiras comunhões de 
alunos externos e comunhão geral, 
em. honra de Nossa Senhora Auxi
liadora, cuja festa se celebra nesse 
dia. No mesmo dia 27, no Santuario 
Coração de Jesus, farão a sua Co
munhão Pascal os alunos da Facul
dade de Estudos Econo1nicos anexa 
ao 1':xternato Coração de Jesus, e 
os alunos que constituem o Depar
tamento Pré-Universítario da mes
ma Faculdade. Um total de 500 .alu· 
nos. Será esta a chave de ouro das 
comunhões pascais do Externato do 
Liceu Coração de Jesus. ' 

Muito se há de esperar de uma 
mocidade sadia e pura que sabe co
mungar, que sabe pisar ~ohre o mal
dito respeito humano e cumprir com 
seus graves deveres de _catolícos, 

* * ,. 
Não· se pode igualmente deixar no 

esquecimento a Campanha de venda 
do LEGIONARIO entre os alunos 
Externos, patrocinada pela Congre• 
gação Ma1'iana. 

. nadas. Mandamos .. -.que compare-
çam .com seµs distinti_vos as Ir. 
mandades, .e Associe.çõell religiosas 
da cidade, ocupando o Jogar que 
lhe~ compete. De todos os fiéis 
morador"'s das ruas por onde pas
sar a ProC'issão, espera1nos c,ue. 
e1n homenagem a. Jêsua ~a.cramen
tado, procurarão adornar a tren. 
te de suas moradas. 

A'!< pessoas, que acompanharem 
a Procissão, recomendamos máxi
mo rMpeito ao Augusdssimo Sa
cr~mênto em que estã. realmente 
presente Nosso· Senhor .;esu~ Cri~., 
to, ante o qual Sé deve1·n curva.r 
os joêlhos em sinal de adoração. 

Dada. e passada na Camara 

t Antonio, Are, Bispo de Jabo
ticahal. 
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Pregando 
e martelando ' 

Conhecem já os meus leitores a 
expressão muito bem aplicada ao 
caso russo no Brasil pelo fino es
critor e combatente que é o ilus
tre Dr. Ddefonso Albano, autor da 
"U.R.S.S, do Deão". As nossas re
lações diplomaticas reatadas com o 
pais dos Soviets vão nos trazer 
sarnas para, coçar, Já as unhas es
tão em ação por aí afora na epi
derme nacional. Greves, bandeira 
de martelo e foice ostensivamente 
em lugar de honra até com me
nosprezo de bandeiras Americanas, 
a imprensa falando abertamente 
em comunismo e partido comunis
ta como salvação nacional, acusa
ções a.o Clero, campanhas surdas 
e hipocritas de desmoralização à 
obra da Igreja e do Papa, e, pa
ra quem sabe lêr ha muita coisa 
nos jornais que não deixa sem do
lorosa impressão e graves apre
ensões todos quantos conhecemos. 
a astucia, a felonía., o espirito sa
tanico da propaganda comunista. 

Os nossos . "cór de rasai, Isto é, 
·os que não são de todo vermelhos 
nem brancos, nossos suavissímos e 
moderníssimos catolicos liberais, 
ainda sorriem docemente para os 
bígodóes de Stalin. Ainda falam e 
creem na democracia; russa! O 
comunismo não os assusta, Até pe
lo radio e na imprensa ousam can• 
tar lõas aos soviets, Tem eles um 
ardor na defesa da "Santa," Russia; 

-que se como ·catol!cos o puzessem 
em defesa do Papa, seriam da 
marca Louis Veuillot! Já li ar
tigos de militante jorna;lista cato
lico melindrado porque se ousou 
em nosso meio bater de rijo o co
munismo l'Us~o! Anda por aí 
agora um prurido tolo da moda, 
uma que p6se intelectual para de
!ender a sociologia comunista e 
apontar a Russia como ideal e mo
delo de todas as democracias, Al
guns destes chamados intelectuais 
da. Idade Nova e da renova;ção 
da Igreja, talvez nos achem a nós, 
os defen~ores do Papa e das dou
trinas da "Divini Redemptoris", 
um pouco retrogrados, cei;ebros 
sem evolução, gente rançosa e sem 
visão (naturalmente sem a visão 
deles, , . ) • Não se conformam abso
lutamente com a nossa imprtt
dencia e impertinencia, em atacar 
assim a Russia 11um momento gra
ve em que vivemos, De Moscou, 
podem vir insultos à Pessoa Au
gusta do Soberano Ponti!ice como 
atrevidamente ainda agora o fi
zeram os senhores do · Kremlin 
através do Radio e das agencias 
telegraflcas, Os "cór de -rosa" não 
se alteram. Não protestam, calam
ss prudentemente • •• 

Ei-los porenl melindrados, !n
quiet.os, preocupados, e vendo em 
tudo espirito nazi-fascista ou quin-

A SARNA 
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ta-col1Lnismo, irritados com as 
imprudencias dos que percebem 
as manhas infames de Moscou, as 
astucias da raposa Stalin e os pe
rigos !ndiscutiveis e graves da 
propaganda comunista. Querem nos 
convencer de que a Russla se 
converteu, querem nos pregar de
mocracias soviéticas, querem des
mentir senão aberta e diretamente, 
pelo menos . disfarçada e timida
mente a Encíclica "Divini Re
demptoris! Perd~em-me os lei1:ores 
do "Leglonario' a impertinencia. 
com que repiso tão delicado assun
to. Ele é grave, é talvez o mais 
serio problema do momento. E 
tanto mais grave quanto mais nos
sos catolicos liberais não se pejam 
de abei;tamente louvar, e cantar 
dítirambos aos blgodões de Stalin 
e a democracia russa, e, pouco se 
doem quando vêm ferida a doutri
na social da Igreja e até a pessoa 
augustissíma do Santo Padre! 

Ainda· ha poucos dias os jornais 
e o Radio transmitiram esta ca
lunia, este insulto grosseiro e es
tupido de um Jornal russo; natu
ralmente reflexo do pensamento 
dos senhores do Krelin e de S, Ma
jestade o Csa;r bigodudo de todas 
as Russias, 

O Papa é simplesmente chamado 
um . , • criminoso da guerra;! 

Eis o telegrama, amplamente re
produzido pela nossa imprensa. 

"Moscou, 14 <A. P.) - Um ob
servador do "Izvestia", escreven
do com base em notícias que sur
giram na imprensa turca, sueca 
e espanhola, critica certos truques 
da propaganda, de alguns setores 
da imprensa estrangeira, que, se
gundo ele, revelam ·as dificuldades 
que defrontarão as nações unidas 
nos seus esforços· para encontrar e 
punir os chamados "criminosos de 
guerra", 

Referindo-se aos advogados de se 
ocultar ou de se agir com brandu
ra para com os "criminosos de 
guerra", o observador do "Izves
tia" declarou que à frente deles es-

• tá o V a;ticano, que, nos mais ne
gros anos da guerra, Jamais levan
tou sua voz contra; o barbarismo· 
de Hitler," 

Criminoso de guerra. o Vatica
no! Lá onde milhões de almas a.fli
tas acharam co_nsolo nas horas 

tremendas da guerra, lá onde o 
Santo Padre dia e noite durante os 
anos sangrentos e amargos deste . 
conflito, lutou e sofreu e tudo fez 
pela paz, o Vaticano, criminoso· de 
guerra! 

O mundo inteiro se curva res
peitoso e agradecido ante a figura. 
veneravel de Pio XII o heroi da 
caridade e poderiamos chamá.-lo o 
ma,rtir pela paz tanto foi o. gofri- -
mento e tão pesada tem sido a 
cruz de S, Santidade! 

Moscou, só Mosaou tem lj, ou
sadia de levantar a voz para num 
insulto de · uma. estupidez· iilqua.-, : 
lificavcl enfileirar o Papa entre 
criminosos de guerra! 

r.· demais! 
Hontem, na Conferencia de s. 

Francisco a,Russia a trazer dor de 
cabeça a toda uma assembleia in
temacional, e, atrevida, arrogante 
a querer esmagar a infeliz Polo
nia e com exigencías de quem de
.seja construir o novo mundo sem 
dar satisfações a nínguem, Ora 
aqui, ora acolá, sempre por aí sur
ge uma nota de a.rrogancía dos 
senhores do Kremlin, Qi'erem terras 
desejam colonias, não se pejam de 
exigi-las assim como quem precisa 
de espaço vital. Já falam na Ore
cia, em ilhas e terras novas ane
xadas aos inumeros territorios do 
maior pais do globo terrestre, On
de aparece a influencia de Moscou 
em questões e problemas Interna
cionais percebe-se Jogo a pata .do 
urso conquistador e feroz, 

E nossos comunistoides tão me
lindrosos não admitem que nin• 
guem enxergue o que está aí cla
I'O como a luz do dia!- E' mister 
dizer e aceitar, ou engulir o dogma, 
- a; democracia, russa! 

o mundo não terá paz enquanto 
sobre ele pairar o fantasma rubro 
dos sovíets. O mundo não terá 
paz verdadeira e duradoura.· en
quanto aquele que traz o lema: 
opus tustitiae pax, não for ouvi
do na assembleia das Nações, A 
esta.tolatria do Fascismo e do Na
zismo tocou no Papa e morreu. 
Hitler e Mussolini pagaram bem 
caro as amarguras causadas a dois 
Papas. Ha de chegar a hora em 
que poderemos acrescentar mais 
um capitulo na historia do fim 
tragico dos perseguidores da. Igre
ja e dos Insultadores do Papa. 
Stalim e os csares do Kremlin 
poderiam bem ler algumas pagi
nas da Historia da Igreja.. . E 
não perderemos nada em esperar. 
A Igreja li divina, Roma é eterna. e 
Pedro é pedra, contra. a · qual já· se 
quebraram cetros e espadas que 
abalaram o mundo! O Papa. sub
sistirá a todas as catastrofes, mas 
o mundo, ai! terá. muito sarntt 
pra, se coçar ainda com -a. foice a 
martelo! 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO * 
A paz do mundo exige a ind ependencia da Polonia Martir 

Delegados de muitas nações que 
hoje participam da Conferencia das 
Nações Unidas para a organização 
internacional, escuta.ram ao Exmo. 
Revmo, Mons. John J. l\fithy, Arce
bispo de São Francisco declarar que 
"a causa da Polonia gravita sobre 
as conscienciac de todos os homens 
de boa vontade,'' 

Estas palavras foram pronuncia
das por ocasião de uma Missa so
lene oferecida pela ,Polonia na Ca
tedral de Santa Maria, em São 
Francisco, Esta Missa foi celebra· 
da menos de 24 horas depois que o 
secretario de Estado Stettinius de
clarara dramaticamente que 16 lide-

. res d,_mocraticos da Polonia, sobre 
os quais nada se sabia desde mar· 
ço, tinham sido aprisionados pelos 
sovieticos, Trata-se de poloneses, 
cujo paradeiro os Estados Unidos e 
a Grã-Bretanha haviam procurado 
averiguar durante varias semanas. 
A revelação da sorte que os desapa· 
recidos hniam tido, feita pelo co
missario de Exterior da URSS, sr. 
Molotov, caiu como uma bomba na 
Conferencia de São Francisco. 

O secretario Stettinius qualificou 
o /ato como "acontecimento . desa· 
gradavel" e Anthonv Eden, secreta
rio do Exterior da Inglaterra, o es· 
tigmatizou como a "informação mais 
alarmante depois de uma espera tão 
pro1ongada.'• .,,, 

O sr. Molotov insistiu cm declarar 

(Por Burke Walsh do 
corpo redatorial de N.C.) 

instantemente que a Conferencia de 
São Francisco não tem· competencia 
para resolver a questão polonesa, 
mas por outro lado, tem procurado 
tenazmente forçar, na referida reu
nião, o que equivaleria a uma solu
ção, pedindo sem descanço que a Con
ferencia admita em seu seio o co
mité de Lublin, que atua totalmen
te sob o domínio sovietico, 

"Esta manhã nos reunimos nesta 
igreja de Deus e perante o altar do 
Sacrifício, disse Mons. Mithy, para 
-implorar a Deus Onipotente que 
abençoe a causa de uma Polonia li
vre, independente e democratica. 

"Poucas nações através da histo
ria têm feito mais sacrificios pela 
liberdade e pela religião, Na atuai 
guerra mundial, quando outrós esta~· 
dos ainda praticavam uma politica 
ap·azíguadora, a Polonia se erguia, a 
primeira entre todas as nacões, para 
enfrentar o agressor injusto, em no
me da liberdade, em defesa dos di
reitos da pessoa humana e pela so
berania dos povos. 

''Durante cinco anos e meio de 
guerra, continuou o Metropolitano, 
a Polonia sofreu mais do que qual
quer outro pais, Milhões de seus 
filhos morreram nos campos de ba· 
talha, nos campos d<a concentração, 

em trabalhos forçados, e em terra3 
estranhas, Suas mulheres .e. seús fi• 
lhos se acham_ dispersos-por todo -o 
mundo, A Polonia lutou e ainda 
lutà, com nossos exercitos em todas 
as frentes europeias, pela causa da 
liberdade dos. povos. A causa da 
Polonia gravita sobre as conscÍen
cias de todos os homens e de todas 
as mulheres de boa vontade, A cau
sa da Polonia é a pedra de toque 
que comprovará se é genuína a· li
berdade que se oferece ao gener<) 
humano, A paz do mundo exige 
uma Polonia livre, independente e 
rlem o era tic.a." 

Ur. Uurval Prado 
M.-ltao •>eu1,eta 

R. ll•n'"''" l'aolo '11.stdlo, ta 
à,<i •n<I ti11la1 oU , li • lf 

1l!l~u, "• ttua Jneê s«foif11p.101 
Cona.i :nl'l" "era m111T,-.,,1A1 pe]G 
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4-4581 - Res.: Av Angelica !408 
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QUE .E' A SOCIEDADE 
vn-e1to• e devere• mutuo• entre 

o ll.omem e a soc_lcrlade 

Deus, porém, ao mesmo tempo, 
destinou o homem para a vida so
cial, por exigencia da propria na. 
ture~R. humana, 

homem direitos pessoais que lhe 
foram concedidos pelo Criador, aos 
Quais - oe mais Importantes, aci
m11 Nos referimos; nem pode. por 
nrinclplo, ·impedir-lhe o uso de 
tals direitos. E' pois confonne a 
razão e. por exigencta da razão. 
que, no fim de contas. todas as coi
sas, terrenas sejan1 dispostas para.·· 
a. pessoa. humana, afim de que. 
por lntermedlo dela, se encami
nhem para o Criador. Bem se apJi. 
ea ao homem, ou á pessoa huma. 
na, o que. sobre a ~conomia da. 
salv&ção cri:stã, e~ereve aos ôe Co
rinto o Apostolo das Gent~s: "'l'u
do é vosso, vós sois de Jesus 
Cristo. Cristo é de Deus" (1 Cor. 
UI, 23). Enquanto o comunismo 
empohrêce a pessoa hun,ana, tn. 
vertendo os termos de relação en
tre o homem e a sociedade, ele. 
vam.n'a tllo alto a razllo e a re. 
velação! 

[lftll f ff [l[ll[A "llVlff l ftf lf M,Ilftl~" 
quando se llies expõe a doutrina 
social da Jgreja, reconhecetn a sua 
superioridade sobre as doutrinas 
d~ seus chefes e mestres. Só os 
alucinados, pela. ~aixão e oelo 
odio, feC'ham olhos â luz da ver. 
dade. e a. combaten1 co1n teimosia. 

Fiel a ta.is pr!nclp!os, a Igre. 
ja regenerou a. sociedade humana: 
surgiram, sob o seu influxo, obras 
de caridade, poderosas corporações 
de artistas e trabalhádores de to
da. a categoria. escarnecidas, co.mo 
r,oisas da Idade Media, pelo libe. 
ra!ismo do seculo passado, e ago. 
ra reivindicadas para. a admiração 
dos nossos ·contemporaneos que 
procuram, em muitoe: paise~. fazer 
reviver de algum modo o conce!. 
to da.s mesmas, · E quando outra11 
eorrPnte~ PmbRra~stva.m a obra, 
impeõ.inrln a influencia saluta.r da. 
[greja, esta, a.tê Os nossos <lia~, 
nãn desistia de admoestar os que 
esta Y~m no erro. Basta recordar
mos com que firmêsa, enercia e 
eonsta.ncia. Nosso Predeces~or 
r,eã('I XTJl reivindic('IU. para o or,e. 
rárlo, o dit-eito de assodRe;ão. que 
o tlherali~mo dominante no:! mais 
poderoso~ l~st::lrlos se obstinava 
em nNwr. Tal influencia d.1 dou. 
trin:. da, Igreja. ainda na hora. 

E' a. sociedade, no plano do 
Cria.dor, melo natural, de que pô
de e deve utilizar-se o !tomem para 
5tleanç;ar os seus fins, sendo a 
sociedade humana para o homem, 
e não a vice-vena. lsto não se 
~ntende no sentido do liberalis-

' sno individualista, que ao uso 
egoísta do individuo subordina. a 
isociedade; mas só no sentido de 
que, mediante a união organlca 
çom a sociedade, a. todos se torne 
possível, por mutua colaboracão, 
a realização da felicidade terrena; 
além disso, :se entende, no sentido 
de Que. na sociedade, se põdem 
aperfeicoar as qualidades lndlvi. 

· duais e sociais, Inerentes â natu
reza. humana, qualidades que pai
ram acima do Interesse imediato 
do momento e na sociedade repro
duzem a imagem da."divlna perfet. 
(;áO, o que, no homem [solado, não 
põde verificar-se, Mas esse u 1 ti
JllO fim da sociedadê, ê, ele pró
prio, em ultima analie•, ordenado 
ao homem, para que N conheça o 
\'eflexo da perfeição divina e as
•im o faca reverter em louvor e 
kdoração ao Criador, Não a so-
1:ledade humana. qualquer que ela 
teja, mas somente o homem, ou 
l>essoa humana. é dotado de ra
tão e de vontade moralmente 11-
h-e. 

.Dest'arte, como não pode " ho
/nem dispensar-se das obrigacões 
por Deus exig!cla~ em relaGAo à 
sociedade civil. e, eomo o~ rcpre. 
sentantes do poder civil tee,n o 
ãlreito de coagir o homen> ao 
comnrimento do prõprlo rtever, 
quando este ileg~.lmente se recu
S:µ' a eumpri.10, assim tambem 
a sociedade não põde subtrair ao 

A ORDEM ECONOMICO-SOf'IAL 
Com relação ã. orde;., economi

co.social, foram os princípio• di. 
ret ivos es:postus J.la Enr iel ica so
eÍ,t! da Leão XIII, sobre a questllo 
do trabalho (f'arta Encíclica Re. 
rum Novarum, ,5.V-1891: Acta 
Leonls XIII, vol. JV, pp. 177-209) 
e, em' a nossa. Encic1 lca sobrE'I a 
re.-<tau~a.cão socia.l .Carta Enelc)!. 
ca Q,uadrageMlmo nnno. 15-V.1931: 
A. A. S. vot XXlll 1931, pp, 1'77. 
228) fora.m adatados tl.s exigencias 
dos tempos atuais. Po;..;teriormen
te, insistindo, outra vez, na dou. 
trina secular d• Igreja e,cerca do 
oarater indi v:<" ,:ai e social da pro. 
orledade prlvada, Hemos fixado 
o direito o dignidade do trabalho, 
as relaçõeo de mutuo apoio e au. 
dlto que devem existir entre os 
detentore• de r,apital e os traba. 
lhadorea, o sal .. rlo. por estrita jus. 
tiça. devida ao opera.rio. para ele 
e para a fa.mi lia, 

Mostrando. na mesma Enclcl!ca, 
que os meios para salvar o mundo 
atual da. lasttm.a.vel rulna. em que 

o liheralismo amoral nos fez catr, 
não Sê encontram na. Juta de elas .. 
ses ~ no terror, nem no abuso a.u .. 
tocratico do poder do Estado, mas 
na penetração da justiça social e 
do sentin1ento do amor cristão. na 
ordem economico-aocial. :\IosLra.-
1nos co1no a sã prosperidade rlcve 
ser re·construida de conformidade 
com os vercladei ros principios de 
sadio coopera tivismo, que respei
te a devida hierarquia. social, e 
corno todas a..~ corporacões devem 
unir-se ern harmonica unida-::1e. ins
pira.ndo-se no prineipio do hem 
comum da. soC'le.dade. E a princi. 
pa.1 e mais genuinr missão do po. 
der fJHhlicn e civil consiste prêCl
s~mento cm promover. C1Jm efica
cia, e-QS.l hnrmo~lia e ôoordenação 
dô todns as forças sociais. 

H!F!R:\ f!Q!Jl A SOCIAL E 
PREIU-10G,\1'1VAS DO 

ESTADO 

Suposta a colaboração ot·ganica, 
par« a tranquilidade, a doutrina 
catolic:a reivindica para o Estado 
a dig·nidade e a autoridade de de
fensor vigilante e previdente dos 
di1·eltos divinos e humanos, sobre 
os quais as Sagradas. Escrituras 
e os Padres da Lgreja frecp1ente~ 
mente insistem. Não é verrla.de 
que na sociedade civil todos te. 
mo• direitos iguais, e que n;i,o 
exista hierarquia lcizitíma. Basta 
que nos reportemos á.s i.:nclclloa.s 

-de Leão XIII, acima citadas, es
pecial mente a que trata do po. 
der do f;;stado rCarta enciclica niu. 
turnnm lllud, 2~-V-1881: Acta 
Leonls XIII, vol. I, pp. 210-222), 

(CONTINUAÇÃO) 

e á outra. sobre a. constituição 1 
cristã do Est:,.do (Carta Encíclica 
Immortnlle Dei, I:,.XI-1885: Ada 
Leonb XUI, ,·oi. II, pp. 146-168), 
:,.;elas encontra o catolico co1n 
n1uita clareza expostos os prin
cípios da razão e da fé, que o tor. 
na.rã.o capaz de se precaver con
tra erros e perigos da concppção 
comunista do :e:stado. Expo!iação 
de direitos e escravização do ho
tnem; ncg:u;ã.o da primeira e su. 
blim~ origem do Estado e do po. 
der do Estado; abuso horrlvel do 
poder ao serviç;o do terrorismo co
letivista são, dê fato, cousas con-

. trarias á. ctica natu.ral e á von(a. 
de do Criador. Quer o homP-m, 
quer a sociedade civil tiratfl a. sua 
orige1n. do Criador. que os orde
nou, mutuamente, um para outra; 
portanto, nenhum dos dois póde 
isentar-se dos deveres Que lhes 
são reci1nocos nem reneg·a r ou 
menosca.ba.r os proprios direitos. 

O me'smo Cria.dor regulou essa 
mutua relação em seus traços fun. 
daméntais, e é injusta usurpação 
o que o eomuntsmo se a.rroga, ao 
querer Impôr. em !ogar da lei d!. 
vina baseada sobre os princlpios 
hnutaveis da verda.de e da ca.rlda. 
de, 11,n programa. pol!tico de par. 
tido, que promana do arbitrio hu
mano, e é cheio de odio. 

BJ;;LEZA DE TAL DOUTRINA DA 
IGREJA 

Ao ensinar Uo · luminosa dou. 
trina não tem ou tTO fim à !grela 1 
slnã.o realizar o teliz anuncio a))re-

geado pelos Anjos 11a gruta d e Be
lén1, ao nasc_er o Redentir: "Glo
ria. a Deus. . . e paz aos ho. 
mens ... " (Luc. II, 10; paz ver
Jém, ao nascer o Redentor: "G!o
msns ... " (Luc. II, 14); paz verda
deira, e verdadeira. felicidade lam
bem neste mundo, enquanto é poasi
vel, com vistas e em preparação 
da eterna felicidade, aos homens, 
porém, de bõa vontade, Tal dou
trina é Igualmente alheia a to
dos os extremos' do erro como de 
quaisQuer exageros de partidos ou 
sistemas Que lhes sejam aderen
tes; atem.se sempre ao equilibrlo 
da verdade e da justiça; rei vindi
ca-o, em teoria, aplica.o e p!"omo
ve-o, na pratica, conciliando di
r(!itos ê deveres de uns com os 
de outros, isto é, a autoridade com 
a liberdade, 11- dign'ldade do lndl
v:duo com a do i.:stado, a perso. 
na.lidade humana do sudito, com 
a representação divina no supe. 
rinr, e, pois, a devida dependencla 
e o amor ordenado de si proprlo, 
da !a.milla e da patria, com o 
a.mor de outras famil!as e de ou
tros povos, fundado no amor de 
Deu~. pai de todos. primeiro prin-

•cipio e ultimo rim, Não separa o 
Ju!to interesse dos bens temi,orals 
da solicitude dos etornos, SI a 
estes subordina aqueles, segundo 
a pa.la.vra do ,seu divino _Fundador: 
"Procurai primeiro ·o reino de De11s 
e a sua fnstlca. e tudo mais vos 
oerA dado por acre~cimo" 01-Tt. 
VI, 83): longe está de ~e desinte
ressar das colus humanas e de 

prejudiCàr a prosperidade civi1 e 
as vantagens materiais. que, an
tes. sustenta e promove na manei
ra mais razoavel e eficaz. Assim. 
mesn10 _no campo economico-social. 
e1nbora nênhum siste.ma tecnico 
tenha proposto, po·s não é isto de 
sua al ç;ada, toda via a Igreja tem 
fixado claramt>nte pontos e traç;o~ 
que se prestam a diversaq apli
cac;;ões con<!:retas, conforme a~ rmn
dlções dos tempos. Jogares e po
vos, e apontain caminho seg11ro 
pa.ra alcan~ai:- o aperfeiç:oamento 
da sociedarle, 

A sabedor!a e suma utili-
dade desta doutrina é admitida 
por quantos a. conhece1n verdade\. 
ramente. Com toda a razão in • 
signes estac1is.t~s puderar. afir-
1nar que, após terem êStudado di
·Versos sistemas sociais. nada de 
mais sabio haviam encontra.do rlo 
quo os princípios expostos nhs F.n. 
ciclicas Rerum ~o,:nrnm e Q,un. 
dra,reslmo nnno. ~las tamlJem 

em paises não catolicos se reco. 
nhece quanto sào uteis. r:,ara • 
sociedade humana. as doutrina~ 
sociais da Igreja; assim que, ha 
um mês ape.nas, en1ini'nte homem 
po!Hico do Extremo Oriente, não 
Ct"istão, nào duvidou em procJa. 
mar que a lgreja, com a sua dou 
trln.a de paz e fraternidade cris 
tã, alttssima contribuição traz pa.. 
ra o estabelecimento e manuten 
ção da paz operosa "ntre as na.. 
<;ões, Atê os proprlos comunistas. 
conforme sabemos, por segura~ 
informar;ões vinda~. rle toda a riar 
te a este C"ntro de Cristandade, 
si ainda não de todo corrompidos, 

Eº VE11DADE QUE A IGREJA 
::,;_;,_o PROCEDEU DE ACORDO 

cp,1 ESSA DOUTRINA? 

- üs inimigos da lgreja, po .. 
rern, reconhecendo, embora. a sa .. 
hedoria de sua doutrina, censuram 
a. Igreja, por não ter sabido pro-
cPrler conforme os pri~cipioSII, e 
por Isso afirmam que outros ca
minhos devem ser procurados. 
Quanto é falsa e injusta a acusa
r::ão, demonstra-o toda a historia 
do Cristianistno. Para só fazer 
menção de um ponto caractertsti- 1 
co, foi o Cristianismo que prin1ei
ro proclamou, de maneira, e com 
amplitude e convicção, atê então 
desC'onhecidas, a verdadeira e unf
verf-al fraternidade dos povos de 
Qualquer c-ondiç:ão e .,aça. contrl-
huindo ::t.SRim pod€!rosament~ para 

maior rto que pare~ê, 
por ii=:i::tn c1ne. grande e ('.f?rto. P1n

bor• nãn ~e: pos~a vêr nem nie-dir., 
~ ,-, nrcóominío da.s idêas sobre os 

a abolic~o da escra..vidào. não com 
re"voll<1.s. s~nguinolentas. mas pela fa.to~. 

força Interior de sua doutrina, q"" I Bem "" pôde dizer, com f<>da 
fazia. A. orgulhosa patrieia roma. a. verdnde, qne a. Ig, ej~. fi ~i:me, .. 
na ver na escrava. uma sua ir- , lhan1"'.:t Õf> rristo. pe ssa 11. t r:i v~g 
mã êln Cristo. f'oi o Cristianismc-.. do~ s~culos. fazendo a fódo~ o 
que arlni·:t o Filho a~ Deua feitn I hem. ~ãn haveria socialismo nem 
home1n, por amor dos homrrns. 'I Cnm11ni:::mo si os Que governam os 
t.ransfonnar1o em "F'ilho tir rar-- povos nfín houvessem ciPsprezado 

. ni nt eiro", ou. antes "C:1rpin ·ci. n~ en~1n;:1 mentos e matPrna i~ ·co-n. 
i"o" Ele próprio t;\1at. · X1Tl. 6,"i: !'Jelhos rl::1 !,:-reja: preferiram, ·di
Marc. Vl. 3). foi o Cristi·H1ium~ vor!l-·i.t11ent1•, sobre stJicercP·s tio li-
(1U0 êleVf')U O tr~ha.Jhn n'l::lllUtti ~ 

sua Vf'rdad0irn di[;nió.o.t'!e~ o•l",;i, 
traha11H., manual Prteriorrr,1.,nc~ 
tãr, de31lrczRdo qu~ nt~ i\"""rcos Tu. 
!lo Cicero, tão cli~0r<·tô. n::.o h~. 
-;itou tratá-lo com µalavra::; q:tf' 
'1õje- P-t1vergonhariarn a qualquer 
c:;odologo: "Todos os or,er~rfos Rlf> 

ocuna.m em oficiof" <lesr,re.zive.1s. 
pois a oficin~ não nfl<ie conter ai, 
i;o de nobre"' (;\l T. Cieero, De 
off!clls, Lib. I, e. 42), 

bêr ~-: ismo e do lafí'.iftnl<J, cnhstruir 
nutr· a ,~d if!cios sociais, qu~ pare
ei:.,:."'•. fi. "rimeira vh:ta. pn<l1?rosos 
t\ ,r.-ran<l(>;s: mas beln clepre::=:Ba reco. 
nr ?<'era.1n que. pôr lhes faltarem 
~ol dos funtiamentos, :se foram 
i1Pe,mor()nando desRstradamente. u1n 
&pús outro, eomo, altâs, ha .de des. 
moronar tudo Qnanto "e não apoia 
[lllnbre a. unica r1ec1r;:i ang-nlar, que 
é Jesus Cristo. 

(liONl:l.NU~). 
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O Episcopado dirige-se à nação 
(Conclusão da l,a r,,ag,) 

Igreja e as relwindtençõcs da nossf¼ 
consctencia religloaa, que são as da 
quase totalidade da sua vo1•ulaçlo. E' 
:n1edida de alta sabedoria politlea lns1>i
rada no desejo sincero de conscr,·nr a 
harmonia entre o poder C!h·ll e· n contJ
clencla espiritual da na<;no. 

A. exl1S;te11cin de purtldoN que, aciden
talmente, pod" degenerar num wnl - a 
dlvld.o do povo em facçõe~ - <, de ~1, 
um beDlt e resulta nuturalmente de ju,s .. 
ta11 diverg-encfas na ·concepção dos 1ncio.11 
mal11 eficiente• de realtzar o bem-estar 
11octa1. 1-4-Jnstna-nos a exoerlencln hi,sto
rlca. e o bou1 11en"o o confirn1a, que a 
inextsténeta de 1u1rtldo1J. ou a. es:i*tene1a 
de um partido unlco não pode •atlafaz"r 
as exigen<!la11 elo ben1 con1u1n, tine nor
malmente •e manifesta atravé" das va• 
rledadcs portldarlns, A• ,·id11 e é luta 
destas -agren1laçõcs, a lgrcJa. nluda cun ... 
aer,?ando-sc alheia As suas flutuações, 
poderá orestur ~uestlnurvefs scr,·lços. 

Na conscienciu dua cidndãos_ ela: forma 
e Iens.bra oportu11a111ente as virtude• 
morais e clvlca11 lndl&pen~avel8 â no•· 
breaa e dignidade dll vida pulUica, Sem 
o esplrtto de justi~tt e de•i,rendln1ento. 
sem dedicação lnquebruntttvél ao Mervi• 
4:0 wuperlor da Patrla, ft.ii organizações 
partldarlaa bem cedo degen~ram de sua 
leirltlma função em favor do 11rogreoao 
daa lnstltul~õe~. 1u1ra se tr11n11for1nnr en1 
aa1lon1ernçGe• facclosa11 que, aem escru
vulo11 na ewcolha dos nteh,11, porniun 
1,or an1blçõel!i peHsonb1 ou tJor•lntercMHCM 
de um g;rupo ou clnlJl!ie• co111 dctrlnaento 
dà paz social e do aer,·1ço COIJlUtn do 
bem 11ublico. Sem o esvlrito de carida
de, tio proprlu dn lei crlstll, ª" conten• 
daM parthlnrlRN. nfto raro. rlel!llocum-•e 
da eafera das Justas discussões eC'ono
mlcas ou polltJ.eu tlarli o te1•re110 da 
opresa.ãu e da violenela. E co1uo. pol' 
constante Uc;Ao tia historia, ,·tolencia 
provocu vlolencin. as lutns lniclnda• 
cona o n1abs alto Intuito de beu1, p,jervir 
aos lntercsKca tsui,criores da Pa1 ria, 1nars, 
des-viadn" de seus objeth·os 1u•ln ,·ee
Dlencia de p;1i:1..õe!f 1nal sofrend,u1, desfe
cham em desprestl~·io da lei, atro1>ela• 
nlento e subltn,·ac:no do ordem Juridka 
e, não raro uinda, e111 derran1uJne11to ,de 
sanane: fraterno. 

NaM pers11ectlvas Imediatas da~ a th·i· 
dade111- l)olitteut1, U\'Ultn a elnbora~n.o d~ 
um.a nova VonstitulcAo· e, eoo1 eia. a 
op('ão da for1na de go\·erno ttue nos ha 
do reger.. Acerca deste 11onto. <'OJHh1un 
a la;reja fiel á sua doutrina. l!h&ramente 
enunciada por LeAO XIII:. ºDos dlver»os 
rcglmea poli-ttco.s. desde que 11c.hu11 ap
tos a proporcionnr o ben1 do» cidadiios, 
a fareja não reprova nenhun, 0 (:O:). 

"Julga a Igreja que ofiu lhe con1pete 
proferir esta ou nquela forma de r,;o• 
vemo" (3). E' qut?stno de vrudencla 
poli tice dos povos eacolher. nu tn deter
minado n1on1ento hlstorif~o, o reghue 
llOlitlt!O que n1uls we ttdnpte ao· aeu te111• 
pern111ento., A• •UnH trn.dlcõe11. ák e~I• 
gencla11 superiores do be1n-e•tar *ociul. 
Sem ter. tt.11sln1, c1uMlc1uer p1•eferencla 
doutrinaria tH>r eaita ou aqueJu forntn 
de g,n,erno, u ts·reja faz Mentir, e11tre
tanto, a todos os tJovos dn terru que uu1 
governo lns1,lrado cm princlploa verda
delrante cristãos de,•e harn1onfzar 
nuuul sintcse juridlca · esuperior, o prin
cipio da autorJdnde, lndls1,en8a-vel á 

unld3cde ,oelal, com ª'! garantla.11. tle_ 
nma racional e justa liberdade do& ei
dadl\os. 

Eru nosso,c dias, iuellnan,-se os po,·ok, 
com TazAo lrreab1tlvêl, para ltH forn1n11 
democratlcas de governo. Pio XII, no 
documento mnla uotavel ,ue flobre a 
democraela ~e publicou neBteN ultlmos 
teruvo11,, ai,onta a causa 1,rlnelpnl deste 
arande ruo1-·ln1ento ·conten1poru11eo. As 
multldll...,, diz o Snnto Padre, "t•stno ho• 
je domlnnd11s 1,ela per11u11~llo (a prlnci• 
pfo talvez va,:,·a. e confusa. 111tt• ji, 111,:.-o
r11: tneoereh·el) d~ que, He nAo tivesse 
fultado a po•~lblltdade de xl11dkar e 
corrigir ~s n.th·tllnde~ · fio• podereN 1~11-
bllco•• o· 111undo ntlo teria .sitio urrrudndo 
na voragem desnJrJtrosa ,ln guetru; e 
que, a tlnt de é•·ltar para o futuro a 
repetição de scn1clhnnte etttn•trofe. faz
ae n1tster provor~tonnr ao 1nêsmo tHn·o 
p;Urantf11~ eficazes" (4). l"or e:-ste mo
tivo • .requeren1 hoje '4l1m si11te1na de go
,·erno 1nais co1upath·el coiu a dtgnidn• 
de e liber,lmle ,los clda,lllo•," Jâ 110 

seculo XIII, 011lna,·a Santo To1náw de 
Aquino ºque todos os cidadã:oa pa rttci
pa•~en1 no 1,oder. dellite n1odo, (!onser,·n-
110 a paz 11oclal e todos an1un1 e t1cfen
den1 o reg;hue" (5). Ue então onrB cá, 
com ·o progrel!!llso i,ocial. mudon ... •e no
taT"eln1ente a slt11ací'lo, e Pio X.li no,c 
lembra que "nog tí.Osttosc dln~, ~m que a 
atlvldBd0 ,Lo 1,Ji;tado é tlio va1,tu e decl-
1dva, a t:or1nn den1ocrnti<""a de t,Jo,·erno 
parece a muitos coJ110 uni postulado na
tural lmpósto pela proprlu razio." 

A denlocrada. tlorên1, não •e retlu~ a 
slmpJe11 àpurenclu11 exteriores ou ú apli
cacão 11uperrlclal de. tornmlus lq;nlK de 
organização polltlca. Sua atno é nuti!II 
profonda1 ntlng-e a educação d11R COÍlN• 
clenolall e '1ba "coloenr o l!ld111lão em 
conditffé!!I cnda vez nielbore• de ter a 
propria oplnll!o p.,..sonl e de e:"lprilul-la 
e faze-la vulel' de anudo ade,1nudo ao 
be~1 comum". 

Vo111 este esforço de ele-,.•atiio mornl ~ 

educaçlio polltlcu dos cidadàoH é que se 
cOJJx~,;ue o ideu) de uina l!lft deinol·racln; 
a unidade orgunica e organizncl.-.ra "(Je 
um verdadeiro oovo. Num oaralelo tine 
Jtt'erece l!Cr citado. o grande PontifJcc 
reinante sublinha aN dlferencas funda.
mentais entre •'1Uas,im", de ttne tanto 
falam os regJtuea totrditarios, e 110,·o. 
ºO pt)VO vive ~ DIOV~•Ne ()Or ,·Jdu ,,ro• 
prla; a massa é de si lne.-te e não pode 
lllover-se senão por u1n agente externo. 
O povo vive da vlenitutle "" ,·ida <loN 
homens que o co111põen1. cada Unt do• 
-~ata. no proprio lugar e do 1•ro1•1"io u,o
do. é oma pesaoa ~ow;clente da,- ()ro-
prlas respou:i.1ubllidadcs. dnH tn·u,,rlHfl 
convlctõeflll. A mRStiH• ,,elo «!ontrario, es• 
pera uinn Influencia externa. é un, brin
qut'l!do tactl 1111111 lllfto8 de Quen1 •1ut-r que 
jogue eo1n seuM ln~tlntos ou tn1tJre1'N0er1. 
pronta a '§egnir, vez 11n,- ve&. boje eMtn, 
amatthã aquela bnndeira, Dn exube ... 
:rancln de \.'i1la de urn verdudel rn 110,·o, 
a \"'tda we 1,urunde coin vigor htc•esMnatll!• 
mente renovado,· a consclcn~la dn pro
prtu re,apo11Mabtlidnde e o v,•rd:Hleh·o 
•entldo 110 bém co1ntnn... A 111.n~sn -
qual acaban10• de definir - é tt p1•i11<"i
i,a) JulntlM;a da Vcl"flaclciru 1lc111ocrnci11 e 
do 11eu "1eal de llherdude e l;:;ualdade. 
Nun1 povo dfll,·110 de tal no1ne, o cidadn·o 
&ente em ai n1esn10 a consc-lent•Ja da au,1 
J)er8onalldilde. do• 11eu& deTeTe-8 e lhll!I 
•eus direito•, !fa 11rnprla liberdade con
juirndn com o rc•1•elto da dignidade e 
Uberdade alheia." 

E' nosso desejo sincero que, nn obra 
de reconstru<;llQ social, a cmprl'ender-se 
com renova,to entuslaslno at,6!!1 as dc-H• 
trulçlleM do grande confUto, to,los o~ 
brasllciro!IJ coorüene1n Ol!j se-us CH(orc;oH 
·pBra a reallza1:ll.o deste tdenl de um 
grande po,10, Na -esvera das res1le<"ti• 
vaM atrlbuiçôéS, letubrento-no" totloN 
ainda da 11,:llo tio .,_.rnndt< Pa1111, nB ~ui\ 
alocu,:Ao de Natal 11<, 104::1 "c:tn~m <ll'OP• 

:la que a el!trela dn pnz nasta e ~e de-

teuha' sobre a sociedade ... favoreça por 
todos os meios Ucltoe. em todos 05 ca111-
po,i da vida, aquelas formaa social.a cn, 
que ae torne posslve) e se saranta ple
na res11onsabilldade •oclal" (0). 

li - QUESTÃO SOCIAL 
Ao lado dna reoraanlzaçlic• volltleaa 

do ~1ttado volta1n•iu, tn1nhén1 oa anln1011, 
entre preocnpQdoa e esp<"rançoaos, para 
a chamad11 questfiu social, A.a 'condl• 
tOea eapeclaia da ,iuerra, con1 ftlf exi• 
a;enclas lnadlavcl11 de uma produ1:llo ex
cepclonn l, regularizada t>Cla ffcverldade 
da dlaeh1linu milltar, releataralll, e111 "ª" 
rios pal8es t>arn segundo t•Iuno, H solu
ção do progYllnta candente das reln,z6e~ 
entre o ca1,ital e o tráJ,alho. , NQ 11011so 
Brtucil, 'l"eglstramos cont satl•façAo que 
n cltu1se do» trnbnlhadores não foi es
quecida nem descurada, A leg;l8lnção 
enveredou decldlclnlut~nte t•clo honl c.·a
n1lnho; ~ua boa apllcaçlio 11oderil dar 
resultados tecu1ulos. hllportn t.•ontluuar 
na n1esnut e>rientu~ão. porque noa nchtt.
ren,oa co111 a ter1ninacão da i;uerrn. ena 
face do mala dltlcil e 110 mala ur~ente 
dos proble1na~ conten1pornneo111;. 

Não é para aqu,6 Jnventnr'~u• a• cau•a.• 
que, lenta e l)~ogreaah·u.m .... 1, ,.. provoca-

. ram o 111al-eatar, de quo •ot, t-n1os todo•. 
mBs é 11111 fato, de totloa conl1ecltlo, que 
u111 profundo deaajuAtnn1e11to aoelal é 
unt dos aintonias mal,i nssuNtadol"e• do 
n1.undo en1 que vJvenio•. 011 hen11 terte
no:s, no mundo. não ae &l·ham equftatf• 
vamentc dlstrlbnldo,.. Relnçlies entre 
ca11ltal e tràbalbo ne1u ae1n1,re •e lns1,t•. 
rarain eru norn1a11 de Justl-:a e caridade. 
Os males socialH que dai 11rovlerem Alo 
lncalculavels. "Quem podrrtn nega\. o . 
e111trelto parenteaco que existe entre a 
h1Ju111ti~a eeononiica e um longo cortejo 
d.e. n1alea fhilcoa. social• e morais t Sa
larloa' lnJu•to" de.-ldo á euhlrà de lueros 
ex.oe1udvoa e tnse"'uranç,a• enusadru, por 
prb1cipto8 econonlico• fulso11 o huornis 
levnu1 direta1nentc a un, reghue de dcs .. 
nutrlçfiu, a habltnçllea deficientes. e es-
0P.•t1ez de rout,aiM; e lndlretan1e11te a r.,__ 
lações lrregularu, á delln,1uencla ln• 
tantll e 6 criminalidade" (7), 

Auto o espetaculo de tanto• aotrlmen
tos, a lgreJu nllo pode allenclar, numa 
nludez que fôru cu111pltcldade lncon11,a• 
t.h·et co111 a sua 111l!udlo de dtru.ndlr a 
verdade e o bem. Pelos. luhloa de •ena 
1'ontlfice11 e pela ,·oz autorbuda e 1nu1 ... 
tlfor1ne de IIIUll JerarqUiU. tlf1'M4til\1Unda 
e111 todo o n1ondo elR, ha longo teinpo, 
vem denundando o 111al e n.pontundo-
lhe 011 re111cdh>•• Hou,,~1111tiie1n tddo n1al11 
a111cutndaa e atendida• 111Utl!I ud1-·ort~nclas 
1naternna. e a crb1e nilo teria atingido 
a ugude-aa que cu11te1npln111 OIS no8HOM 
olholJ tristes. 

A lgreJa não tem nenhum alstema 
econoinlco, co1no nfio ten1 regllue,a l)Oli• 

tlCoM, k propor ao~ povoM. Mu• li quew• 
ti\o ·1ioclul n.Ao é de urdean 11q.ra1uento 
eeo110111lca. Nela He a.cb,uu e1n·ot"·idn• 
RM norntas 1uorahi: de justiça e de curi• 
dnde e, en1 ulthuu analise. o hon1cn1 
con1 a dig11ldade de ~ua natureza e a 
aorte do tJeu dc»th10, Uercusoin, por 
n1h,2d\o inallena,·el, da ordem 01ornl1 A 

l"reja não pode nc1_n de'fe tle1dntereN-
11ar-ae tia nobre e lnadlavel tarefa <le 
minorar as angu:ttias e sofrhuentos das 
n1ultldlle• desamparadus. t;on10 o l)h·1· 
110 11ieHtre, seu corntão 1nutcr110 excla-

- 1ttat 0 .Mtts~reor -~u.per,. turb1un". Sen1 a 
"ºª colahnraell.o, qualquer outra tenta .. 
tlvB, ln•11lr1tda e11t 1,riuclplo" íl\lMoN, •e
rá baldudu, •1un.11do não eontr&11rod11cen
te. Na reforma das 1tu,t1tulçOeH como 
na re1'eneratAo dos /costun1e& - lndlK• 
pelumveh, ambas â reconstrU\:flO de unut 
uo-va otde111 social - a luter,·en-:Ao da 
li,;rej,. é coudlçAo neces~arltt dt, exlto. 
Su1t doutrina soda!, pregadn pelos •eul!I 
grandes Pontlflceff tem ntoNtrndo que 
dentro dela e por melo 1111 apllca~ão 
justa dos 11eoa enRfnamentoA é sen1pre 
potudvel enÍ!on:trar 11olutAo PRl'a OH :m.ui!l 
grnvea vroblenlRN Jioelafa, 11en1 necé&st
dade de aJlêlo no• recurHOH ,rlolentoil de 
1mbver11llo •oclal. 

No IIÃ'randloau emµr..endhnento de re• 
cottRtl'Ulr a àOcletlade que almejam •• 
nohas éJ11,erançaa, ponto de partldll e 
fundaiueoto insubt.tltulveJ é o t'econbe
clotento da endnénte 11dignidadt: da pes• 
110a -hunut.na". criado por .-eua 6 11ua 
seu1elhan~a pu.ra a feltdth'ide de eonhe
ce-lo e RlnR-lo na 'Vida eterna, <!Bda ho
n1cm. tc1n um deNtlno •eú. vroprlo, lna
Iten,n·el e intlJrt~l!lcrltlvel. 1\ Ao pode ser. 
em uenhnn1a h.lpotese. redu~ldo ou re• 
butxn.do á uut('ogorlà -de coi!!Ía. ou de inH• 
tru111ento. lm,1o ,·nlo:r todo •e : cifrai na 
utllldndé 1uut1 outrB cohu,. A lm11ge111 
de Ileu~ ln1p'rc1u,a nn AUa n.u.tureza e•
plrlt11al dnt,uln de lnti,lig"n~la é llber
dade, o 81iRhgue de Crf,.to que, conquh,-1 

tnndo-the R grac:n ~obren1tturnl, o ('Je
\'ou â dlgnldnde de filho de Df'uN, con
fert-nt•l1te uma eXcelenctR e,,,i11cnc~taJmen
te ttuperior 11 -toda a ol'd<"nt rnaterittl. 
Pura reidiznr et1tn ílnalidadc lnere-ute á 
"ua uaturezt1 e ªº" seu8 desth1os sob-re
naturalff. o hon1en1 é tltulnr dé direitol'I 
luconftscn\>·ebu direito á ,·ldà e ao que 
é n1iStér para a•s.egurar-Íhe o descn.Jol
,·iinento fisleo, lnteJel•h1aJ e mornJ; d1• 
relto nos bem, n1ateriah, é ao trabalho,, 
naelo~ nor1np;h11ente neceK~Rrios ti.O ·•utl• 
tcn to da ,vtdn; ttl rcito de associàçft.01 di
reito ao 11rntrimonio e á sc:)('iedude con
jugal, · direito de lh·rc el!icolhn do acu 
eMtado de ,·itJa, di.reho ao culto de Ucu•, 
pnl'ticular e t•nhlico. Pura tutelar e de
fenller ésh~1i:1 direitos, não 11ara cóníi11-
ca-loH ou su1trhni-lu111. exiPHe o B111tudo, 
orga11lz11cAo Jurhll<•a da 'Jociedudc, dcu~
tllu1do. 11,- nrdem divina. li conNer"·ucã,t. 
ao de81.en"·oh·iu1e-11to e auerfeicoa1ne11to 
da tJêMMoa hn111Hnn. que lhe é untl"Tlor e 
lhe ha <le aob:r"vh·er. 

Por uf se vê que nenh11nu1 icl~ologia 
ntttterlaliMta 1,odt! mJnhltrnr os ·tunrht• 
1nentos de unta orde111 91001111 dlgttn dft 
1u.uu•a grandeza. N c.,tur n real idtide t1o 
ewvlrito e a ttuvrtnlldude dos setuc déw
tlnob é reduT.lr o honu~1u ou n Unt #hn• 
1,lcil anfnlnl gregnrlo. · e,u1encinln1ente 
aen1eiluu1tc a tuu relia11ho ou a un1n 
cohuela; é esvaziar a urde111 1uo1·al, ti 

orde-n1 Jurt,Uco, a dig·nldutle · d1t peztisott, 
ttc seu cottteudn urourto e reduli1r li réa
llda11e dcstAK l,lélas â lneflciencin de ao• 
noridud~A uizi:1!11. uUllUI t'.lout.rina 011 

cot11Jtruc:Ao. l!lul'lnl, lentbrn-nt~M Pio XII, 
~ue uegne n interna e e~senelnl t.'one
xfto com Deus r;.e, tu(lo n que Me refere no 
homt•m, ou t,rt.•schlde deli,. 11p~·ue cami-
nho er.rttdo, e ao mesmo te1n1,o c1ue 
co:n"'tr6i com uu1n das uií,m", vre1unn 
e:001 u outra oM melfJ~. que, certo on tnrJ 
,te, 1,ortlo en1 lu,rigo ou destridrfto R 
aua obra" tSJ. 

A. eHte respeito é oportuno lc1nb-rnr 
que pe-rntunecerAo sen1urc -de pé na con• 
donaçGes ex11llcJtaA do co111unbn10 ateu, 
eontldaa ua Enclelfcu '"Dlvlni Redent• 
ptoris" de 1-''to XJ e na 1--a11torn1 cole
th·a do Epl:,rnovado Braxlleiro, be111 co
n10 oa cnslnn1ncntcu1 po11tiffolo11 cxpre"
NOII naH Ent~ic11t.•aii. ºNon Ahhla1110 Biso
a·no" e "1'1lt . Drennel\der Sorttu''• 

A dlgnldllde dll '""'~ºª reflete•s" tme• 
tllntamente na "<lf1tnld:tde do trabalho", 
Nlnguem, como o cristão, lbe cónhece e , 
cxnlta a nobr~z,:: Pelo tr11lmlho de~en
y:,Jve o l1oml!m s11n 11ro1>rla nnt11r~zff, 

levando-lhe as e1rcrg,·int"l vltnit. á ,,teni
tndc d~ sua e.x1uu1Hfio hurmonioan, P~lo 
trabalho domina a n1nteriu e ll8 for~as 
co•mtca•. ponclu o uuando ft~lco a scr
"·lco da ch·ilbac;ão e da cultura. Pelo 
tr1tbB)hu une-se a outroi,; hon1e11s, es• 
tendendo-lhe:s os benetklos de sua ati
vldudc. cstreltnntlo os "·iuculos dn fra
ternidade untverMal. Grnnde, 11nra o 
cristão. a nohrezn do trnhalbo, que Je .. 
NUS., l\'tUUIO Senhor. qui~ COU,JRgrar ('0111 

11 t1Rntidad• elo t1ê11 exe1uvlo! l\'a fronte 
do trnhnlhtulor c11r,·1u1a ~obre a stta 
obrn e en1perlada ele ,mor trnu81uz A 

dl~nldade de un,21 Rln1a de~tinudn à ,.,J,. 
são de Deuw. 

Deota elcVlltllo moro! do trabalho de
rh·am con11equencla11 prntfcRH de lnrgo 
alcance. Nilo sendo •lmpJc_. 111c1"cRdo
rla, o trabalho te111 real -,..·alor hunu1no 
e a sua ren1unerac;lio de,·e correauondcr 
As exla;e:ncJa11 da l"!sKoa hunutn.H, JHto é. 
de,1e •er um smlnrio ,·ital. IJUftclente pn• 
rB as nece.aidndes do trabalha<lor e da 
aua fnn1Uin, para a 111anutencflo e edu
CR~lio dOS (flitOO. 

U n1 sl&tcnla bem orgn11lzndo de 11:egu-
1'0~, co1nplet11ndo a juHta retribulçlio de 
q11en1 trabalha, de,·e oferecer-lhe garan
tias Justas. para o• ,Uns tncettc>A d1-1 en
hrmldade, da desocupaçlio, da invalld<>z 
ou da velhice, 

1.'odo bon1c111 serio e l1on·e•to de,·e vi
ver. cru •ocledaíle, numa rttnlo.•fera de 
•egurauça que o pouh11 a •alvo contra 
oa receio• da 111tsertn e lhe tlermlta a 
alegria de ,·!ver e a . 11erenldade dalmn 
llldlspenaavel â · proprla dignidade de 
•na vida n1oraJ. Pnra eacte Ideal dê 
beui-eatar de,·eln te11dér, flr111es e <!OnM
tnntea:, nORl!l&.11 reforn,a,i •ocinf•. nns li
mite• varià,·el• dnH eapac-ldades econo• 
micas e do.• hnptrratlvo• dO hem. comunt. 

AII empresas lnd natrlnl& nllo de,·erlam 
caquecer que 1110 é 1111en1ia o capital em• 
pre,ro.do n que JheH uenulte 1,roH11ernr, 
mR• tan1bem o tra.bRlho d.os HeUM ope• 
rario•. NQo seria. poh:. raz.oa,·el taue 
estes tlvessen1 alen1 do Justo t.alarto. 
qualquer 11l•trlbulclio equitativa ou par• 
tleh>ação proporcional uo" lucro• da~ 
DU?!llnla•f 

· .Numa ordem aoclnl bem eatrutnrada, 
a · remunel'açAo du trnbnlhc, deveria pro
porcionar ainda o aceMitO á ºpro1,ricdade 
1,111.rttcular,, de benlfl n10,·eta e lmo'\-·ehl, 
quanto po1n1h·el1 a todo operurlo ecàno• 
nilt!o e, honclito. A proortedade uartl<'u
la.r, t!un1 Ali lin1ttttcOeiti 11oclnl• que a exl
a~ncla· do he1n t•o1num hll))lie, é direito 
natural da peto1ou hn1uu.11a, garantia de 
segurança e de-feiu~ de "ºª llbertlade, 
amcnçuda 11té é ''escrnvltlão pela totnl de-
1rn11deucla econOl!ilca. "Que ~ata e•f!r a
v ldão provenba do nhuHo do cupltal 
pu.rtlcular ou do poder do F~8tado, o 
efeito é o n1esn10. Dlnf•, Sob a prea.
•&o de uni J<.Jstado (Jue dontlna e regu
la o campo Inteiro da vhla publica e 
particular, penc~rnndo até no terreno 
d:uc eoncepçõe11 e perst1RHôes da cons
clencla, eHtn f11lto de llb_erdade pode ter 
conHe:quênclas ainda mais gravete ,conto a 
ext-erlell<!la o 111a11Ue•ta ~ testen1unba'~ 
(9). Kua dlgnlflea<:Ao do trnholho e a 
•un. p1trticlpK1:Ao, cada ... ·ez n1ai111 efeth·u, 
tunto noS conselhos da adntlnltltrncli.o 
'(UthUcn e pnrtil•ular, co1110 bo11 be1teft
c·io# gernll'I da cultura e ~n ,·Ida )!OCial, 
de,·e e11tuu,der-Hc, nno s6 aos traha~ha
dórcl!I urba11oa, n1n» t1unhén1 AH poi,ula
çÕClli 1·urniis. São e111J11a nind11, enl .nmu,a 
tt!rct1. ª" mnts deat11111parnd1111. A eln~, 
atê ho.1e. pouco hcneflchna1u · a# leiâ 1110; 
eiah;, e ,•tven1. gerulmente, ein contli
cü~• de- exlstflneta u1u1to lnferi0rê8 ao 
qut> e:<lge a dlg:nldntle da fnmlll:t e dR 
1,e!!!t11oa htunnna. O-rn, ~e de,•entôM tullo 
fárA!r para que a lnrlu~trlnlizatftô nntu
ral da 11.och•dade ltttulertta, en1 conse.
qu_iPht'l.a doH progre!!ilNos da t~clllea, 11en,. 
JJl'é •e opê7e dentro do respeito mnlfl 
ah8oluto ao,- dlreltoa t1k11Je-n,•la.i~ da pel'
lllonuUdade buinuun, tlé NUH dlp;nt'1nde 
natur:a.l e ,Je amntt llher,lndes fundnn1en
tata, tan1ben1 devenu>H lmt'ledlr qtte eN11n 
lnduHtrinli:tmc:Ao deHÍ,o,·oe OH ca1npoN e 
urol-·oque oa 11robleu1náJ do exagerado 
urhnnt,nno. O be-111 que á (eC"nicn in• 
du•trlnl pod" trnt:er á •ociednde, e de 
fnto o tra7_.. deve Mer lgunlmente dhltri
buldO peln11 ehlndea e Pt"los cnn1poa. 

~lât1 o• •rogre111:~o• (Jn te<'nlcn que nos 
plien1 c:Unnte c:lo-' reiuthnt>nto~t mntt\rtrth1, 
parà tePen, tlllna solução ent tm•mo" hu
tunnos e t'ôzou1-·~IH, r~qoert-n.1 qué we 
df.m ào povo· a• possibJU,latlêl'!l de unul 
pn rttch,ntftc> eficiente rinl!I J"iqu~znK cln 
e,luct1çfio e dn Culforn. E,u,e!lli te,u>ttt'OfC 
11e abrlrlh> ás c1nir.:H("R hun1Udes pela e:1.e
cuçAo de pro1'rA11tnrt prndcos e exequt
,·éhi uni qne 101 eNcoln~ 1,01lult1res de 11110 
pd111nrlo, elementftr e 1,rofbudonnl tle 
n1ultlplt(fue111 110111 ca,11110"-· na• p1n-011-

çõe11 e- 11n11 ehladeM, ,Iando-l'é a est('-8 
uentros de educnçlio unt 11entido ,·t"'º de 
formac,:Ao rio holllt>n1 ru,rn 011 M~Utl mllli• 
te.n•1 de ordem terrena e sohrennturnl. 

J:.}ww.a êle,·nc,:flo do o\ooletarlntlo, no ,w
clednde Hont~1u1u,r:1nen é. 11e111 du"\·ldu, a 
grande cruzada dos tem1,0M atualg, De 
todo o coração lu1.,·ere111ru; de to1ua-r 
pttl'te efeth·11 e fn<•e:-t~untc nes111n cru:tn
d.o, pc,I• nela ~ncontralllON nm n1elu di11·· 
no e tmedlnto de! recrh:tlriulzal' prntfcu ... 
ruente a Koclednde 1uoderna, e de 111odo 
tudo t>Rrtlt•nlnr a nol"i11m Pntrla. Bf'tu, 
a missão da vertllldelra A~llc, Catollt-a, 
·t1e1nure .tão lnthnanientc unida K ac:ão 
aüt•inl e euja Jmuorlnnctn .f1uulnmeutnl 
para n ,·lda de l':tda um de 116~. unra o~ 
altos tutcre~"c.•11 dn no,um t~rra e 1mrn o 
b~m dn 11 h,.-r.,Ja dt• ~O!II""º SPnhor .JeNUB 
Cristo, ni\o , n(-ce-!ljsnrio en<•Rrt.><.•er. 

DEFESA DA FAMILIA 

O Únbalbo é condlçllo nt-c.,••nrh, dn 
n11crfe_lçonntc1.1to huuuuto; n ••rnndJia•', o 
seu authlcnte nornutl, Dcstlnndtt pol' 
Deus á trn1uuui10,Ao dtt ,·idut e tio Hom-

1,lcntento rectprot.•o dofllJ conJua·<'H, t:'ott8• 
tltut ela. lU)r lic11110 l11t~,uno, ti c{'luln 1,ri-
1neira tlo or1i:1t11íl!of1110 "'ºt'inl. Nela •e for
nuuu e educ.•1un HN nou1H gcra-:üe3, ncln 
se conNer,·un1 e trnut1.n1itt•11J: n llnaua, os 
CONÍUJUCH. HN virtude .. e n11 trntliçíiN; que 
conalltue:111 o p.-1trhnonio de 111n 1•0, o, 
Sua cona;tituitdo - monogent1n iudhurn
luvel - é•lbe ln11,o•t11 p~l11 propria fl• 
n,llldnde nntnrnl. cx1,rex1d\o da ,-·ontnú~ 
de 1Jeu5. n~ o que Ueu1t nniu. o honu.~111 
nl\o Neporn" (l\lnt. 10, O), Tudo •1nantn, 
1uu1 hurtitulç6es nu 110s eoii.tnmes. c.•on
trlhulr 1,aru de."'"'lnr n ftunilio. doN seuta 
altoiM rtn11, re1,res.C?11ta. nnin ,·itorln tln" 
pttlxõeM ~ohru u rnziio, do hulivhluu lt,,.:mo 
e11:oista t1obre o~ hnoe:rntlvo,,. 111:oc•iultf do 
hem l!Omuu'1. e- uearretnrá Mohre um po
-,.·o us nu-ti~ cnlnn1ito8tt8 cle!'ll,;nu;n,a que 
1uulerlio dt"sfed1;1r Hff un c•atm111trofe fa• 
tnl do •mlcldlo. Ao ~]"tntlo incmnbé, na" 
8UflN ln•tltukôe~ turldlc11M e em Kua• 
or(,vtden~hu1 ocono1ni<--.n1J, n nobre tun
çlln de tutelar n t'a1111li11, que lhe é an
terior- e ttotulll'.!lona a e:tl!lft•neta, Kancio• 
1uu1do•lhtt a c•onNtftuh;fto f1111ch-mental é 

ta 1-•n.-ert'!nrio•lhe afl oportu·n ldtulek de 
~11h~i,llf~n('lfn dlgnn. Aos fit·I~ e fu, tno .. 
t•rhu, ft111111tns t"ecnh1e-ndnn1,u111 .R soll"ltu
/le vl,i;llnnt<, é encrglctt em romhnter .,,. 
Ideia•. 08 eolltnmeà, aa .lnflltraçõ<!a ln
dio•a» de n1entall1lade11 que possam 

ntcntn,- rontrn a ,11gnh!nll<' trB41elOJllll e 
crlotll tlll fnmlll~ llr1t111ltlra, 

brasileira 
EDUCAÇÃO E ENSINO 

RELIGIOSO 

N'o exerclclo da 5ua alta utf.s:wno cabe 
á familia, como direito e dever natu
ral. a cducntfto da orole. o Estado su-
11re--lhe nH defi~tenetn5, urna não se sulu~
tltul aos t>ah, na deslncum hencia do 
n1unuK que Ueus lhe confiou. Sõ o EM
tado de tipo . totalltario monopoliza o 
ensino_ e transforma as escolas e1u inM• 
truntentos de propaganda de ideologias 
partidárias, O respeito â verdadeira 
lfherdade de consclencla da» familias 
exla,e que nn orientação es1,lritual da 
educação nas CMCO)as não :se contrarie tt 

orientação tio la1·, e que_ o 1,rofeHsor t•u
blico não de•truu o que con.11troen1 os 
pata. A lntrudn~Ao do ensino rcJiglo'°'o 
nn11 el!!icoloa bra111,fleiras n1nrcou u1n gran
de paa.10 no 1,rogresKo da e<lucaçl\o nu-· 
elounl. E' conqulatn deflni~h--a que, no' 
futuro. x6 voflerá ser contirinada e aper
:fel1:oada. E' re•1n•lto â liberdade rell
r;lo.Na do nos•o. 1>0·,·o. E' ntelo eflcaz de 
e.atreltAr 0.11 ,·h1culo,/ de confiança e ,te 
coln.bora~Ao n1utun entre ·a ~scola e a 
familia. E' a elc,·nção ela esl'oln á Htl"R 
nobtle tarefa de defensora e continuado
ra das tradl~lie• e~11lrltnals que plnsmu
ràn1 n nnclonttlldade, que llgaua o pre
sente Jio pnaando, 'na unidade tle tuna ci
vilização a vrog-redlr e a deNíen,.·oh·er-~e 
ener~icamcnte, fiel a JJI n1e,n11a. E' n 
pro-.1tlenela mal• efleaz para rulnlatrnr 
ás gêl."nçõea Cuturn11 aollda forntacfio 
nas virtud('>s n•wral""'• Me1n a• qunts a vi
da 11oclal tendê h1eoerc1,·ehnen1e n de
generar ém conflltos de egohuno tntra
tn,·els, anarquia de lnKtluto11 lndh1cl11U
nados. 

A' ln"tru1:ão. e a••istencla relir,;lo•a 
do po,·,, ae deverin .1untar h;ualmente 11 

lnatltulçlo do" capelAe11 no1< hospltnls e 
na•- classe& arn1ada•. o qlle. coll\ tanto 
1n•o,•elto, ae concédeo A• notuura torças 
c<•ll\hatente~ nc,s euntpo• de batulba, por 
qué Ne não ha de converter em institui
ção t)ernuutente, que re1>re11entnrft;. eon10 
uma prova de re11pelto Á ju,1ta llbe,-dade 
.rellt;iuaa da11 t111uu• con11cie-11cla• _utna es
cola. de elevada· for1nnçAo ntc•ral f 

A crl!nc;a e1n Oeu11 l o muis forte e,;
telo da vida moral. t;onsdeneina que O 
tent'etn e 11mo111 11Ao cou:Mclencla» fieis e 
Kincer&li t>nru UH qunl!I o de,·er e abHo• 
l11ta rea"Jtdode, e o deca lo~o' nor1na · bt• 
-vJohn1el de- acrto. Enqnunto o utel•mo 
del!lfccha lÓglcamenté no an1oralh1mo,, a 
1•re11enta de Deus repreifienta na5 aln1aJ1 
u,na fonté lne•goto,•eJ dê fortaleza. de 
dedlf.!RÇfto, de 11acrlflclo, d.é energlaM 
11cn1pl'e renovada.,. . 1,ara o bern. A fé 
en, Je•·ulJ C,rh1to,. na sua dh·b1dade, na 
11ua n1budlo redentora do hon1e1n coloca
Me en, eh.elo na atn1oafe-ra da pêrféltio 
e,·a11&ellea. ·Jnai,lra-noJJ os •cnthneutoS 
profundos da fraternidade hunuu1a, a 
dedl~atAo nos que iJofren1, H. solidarie
dad.é tndêNtruttvel na ohrà comunt de 
ele"\-'R(:llo dna almRN a. unia ,·ldu n1nls e 
nini• lníornulda ,,ela Ju1tth:a e. pel,o 
amor. A tne-redulhlude trabalha para a 
rulna e de•n.-regaçflo do• p,o-vos; a re
llgll\o é a hn•e lnsuh•tltuh·el de todll u 
"·ida socln.I.. Sem ,-·oltor ,dncernittente a 
Dl"Hà e a Je111u,. Cristo, a hunutnidade, ' 
desolada vor tnntàs rulnns e dividida 
por tantos ocUo~_, nlio encoutrarA o• ,·er
dadelro• caminho• dn pa1:, 

DEVERES ARDUOS E INDE
CLINAVEIS 

F.:i,.i, en, bre_ve ·.1ntesét o que,. _.en1 no-: 
ine do ,E1,iacopado e en• no•~~- t•~º~-~io .. 
nome. noH pareceu de"·er len1hrar nekté 
1uo11tento de preocupnçõe"' e·· rêMi,ónsá_ht
Udndea. NAo foi nollsa lntençllo ex1>i'lr, 
11.tnd11 resu1nld1unénte. toda a dó~tth1â 
Noelnl fia Jt,rejn, Q,ulsenw,; tlló ~oi\Íente· 
pOr e1n fuco algun11 pont<H• 1,rincii,ni1J 
quP., neMta quadra da ·,·ida naclonnl, · de
,·erfto, 11nn1a con,·er,,-.encJa de ·esfori,'oe 
e unhlnde.!!I df! 1,roi,oidtos, cuúgregnr tO• 
doA 08 bon• ent•)lleoN e bons bTmdletroN. 
São nJ"du<u". e lntlf't"1innvebi º"' nossos de• 
,·ereH. N 11 pln•tlcldade de•tR inHe de re
ennAtruçün cnldelnnt•Ne e funden'l-Mé O!!I 

1uóldé8 em que se hAo de va,car. DeuN 
snbe·por quanto tentpó, à11 novas estru• 
toras da nOóHn ,-Ida Noelal e polltlen. 
NOs t:~1110,h por 1gl"àça de Deus, rtn n1en--
8a~e11t da no~,ca fé, u111a dnutrinn. de 
,-·erdade e de vfdn, ~11con1ler ié8tft luz 
aoh o alqueire, flha oml~sllo de lnclll~ 
culaveiH re,ipon•abllldndes. N enbunta 
a.lmn. ,:eneroAft undé rel!ilhtnar-Ne á cnn1• 
pll<'ldnde de abHtençlo eo111odlNta,i. O 
nmor d~ Oe111 e dô:!11 aunnH, º" kêntl• 
n,~ntoa de .in•th;n e de c•arldade, n ple
dntlé ffllal .1,nra c•om A Patrla condenon, 
a Inação e lmp6em-no,. nm11 nth·idade 
éNet:u~~<'fdA, coê~R e dla~lplinada. 

Ao• ellfforçofi da ação 11•Hocfar unta 

cru1..ada dê orncfto. . HSe DeuM, não eonic• 

trulr ·,. casa, debálde t1'._nbttlbá.1n oN que 

a edlfieRnt i Mé ·ue1u1 não guardar a ci• 

,lnde, é ,·â a vigilAnda dos que 1•or ela 
'l-'elnnl" (PN. 120, 1). Le,·nnten10,i ·º" bra

~oM a DenH nuu1a ora~O.o con,d1Í11te e 

humilde para que Ele proteja o BrS:~it e 
a hu1t1i1nldnde, l!Upire 1,rc,po,.110• tle Jll8• 
th;a e de ,;paz R0$ que ~tel'tc n10111ento 

tênt êlU ntãos os destinos dos povoH. 

A' V.lrgcin lmaculadn, que, ua collnai 

da A1,nreddn, e,-tende o Meu mnnto n,a

teruo •ohre a 'l'erra da Sa11ta liru1,1 re• 

no"·en10111, com a cou,mgraçA.u dntj nossa,i 

nlnuu,, a deNtR rntrin e"tre-mC'"cldn a ela 

siugularntente de,·otndR. 

Rio de Jnnelro ( l1'e.11ta do ~a1,irito 

!!auto), :..'O de mnlo de 1D4ll, 

JAJMF;, Arceblk110 ,1u ruo d• Jnn<'lro, 
por al e pelo Epl•eopa,Io tio llra,11." 

Citações: 

(.1) Leão XIII "Sap!entlaé christia
nae" .e.. Editíóns des Lêttres Apostoli
ques de Lêon XIll, Maison de la Bonne 
1.-'resM, t. II, p. 229. 

(21 Leão XIII, "Libertas". II, 210, 

(3) Leão X:111, "SaJ)lentlae christla
nae". 11, 282. 

(4) Pio Xll, Radio me11sagem do Na
tal de 1944, na Revista Ecles!astica _Bra
•í leira", vo!. V (1945), p. 172. As·outr-a• 
c1ta~ões sem indicação dé fontes, são 
éXt11aldas deste documento. 

(5) "Ct omnes allquam . partem ha
boat in pr\ncipatu, per hoc enlm con
servatur pax popull et omnes talem or
dinationem amant et costodiunt S, Teo• 
Loglca:•. 1 ll ao Q. 105; a. l. 

(6) Pio XU, "Problemas da guerra e 
da pu", Ll8boa, s. d., p. 351. 

(7) Declarações feitas sobre a "Igre· 
Ja e a Ordem l:loclal," pelos Arcebispos e 
Bispos do N. e. w. e, dos ll:stados Uni· 
dos. 

(8) Fio XII, op. cit, p, 334-35. 
<9) Piõ xu. "1.fénaarem do Na.tal de 

1912", op. clt. p, 347, 

Lei A!! ... 

«Novos Esplendores de Fátima» 
Aparições Revelações • Milagres 

por Pe. Valentim Armas, C. M. F. 

* * * 
Um volume de perto de 500 paginas profusamente ilustrado. 
O livro mais recente e mais completo sôbre os JUaravilhosos 

e empolgantes sucessos de Fátima. . 

A' venda nas boas Livrarias - Preço Cr$ 15,00 

festa de Nossa Senhora no N t 
Seminarlo do Esplrito Santo 1 . . ~ 3 S Missionárias 

Realizou-se na quinta-feira pas
sada, dia 24, no Serninario do E•
pirito Santo, da Ci,ngregação do 
Verbo Divino, em Santo Amaro, um 
sole11e "Te Deum" comémorando o 
cincoentenário da chegada drs pri
meiros Missionarios do Verbo Divi
no, ao, Brasil. 

A cerimonia, como é tradição 11a
quele conhecidissirno Semina1·io, 1·e
vestiu-se de grande pompa e esplo.n· 
dor. 

O "Te Deum", que: se rea!iw11 ás 
15 horas, foi· seguido de uma St:ssão 
Festiva, na qual ficaram pat~11t•ut· 
das mais uma vez . o bom gosta e a 
arte dos seminaristas, motive, pelo 
qual foi amplamente apre~lada por 
toda a assistencia. 

LIVROS 

RECEBIDOS 
Cllne11:o A, A, de Slquelr• 
CON8AGRACAO DA NOSSA 
SENHORA 
Editora, - Ave-Maria 

Q "Tratado da verdadeira déVO. 
ção á. Santíssima Virgem" do Bem. 
aventurado L. M, Grignlon de 
.!,fontfort sofreu, e continua so. 
frendo, uma campanha terrlvel do 
demohlo, afim de Impedir "i sua 1 
difusão. Cumpre.se deste modo, 
exatamente, o que tinha sido pre
dito pelo seu autor. 

o primeiro obstaculo foi o U
cu!o que permeou desde que o tra. 
tado foi escrito atê a época ~m. 
que foi desêoberto. A sua pu. 
hlícaqão 'e propagacão atravês do 
n,._ul"ldti e_néontraram, J)ot sua v~z. 
dlficulda.des sein conta, que somen. 
te for:úri vênc1dos pela pers1,1ca. 
eia .é tena.eidàde dos a.pos.to)OB da. 
bôa imprensa, 

A Oltlma, taJ vez a mais terrtvel, 
dificuldade foi a. apllcacão do me. 
todo 111,dlcado pelo Bem.a.ventura. 
·ao Grignion para se consagrarem 1 

o e!lêis, intelran1enta. à Excelsa. 
Rainha, Parecê que todos experl. 
menta,am certa~ dificuldadef em 
obter as meditações e leituras que 
o Béato indicou, apenas, em sua 
obra. 

O l!<ééulo v!ntê que. entre tantOA 
tltulos que pos$ue, bem pod1rla. 
sé tharnar o século do Cora,;:il.o d~ 
l\!aria, é o (!Ué estl!, recebendó Jà 
os primeiros ·é grandes beneficio~ 
do "Tratado". 

Sei\\ dúvldá nenhuma,. o livro 
COI\';;AGRAÇÃO A NOSSA SENHO. 
ÍIA do Conêgo Antônio Alves de 
Siqueira é dos maioréa beneflcloa 
qllé, simultaneamente, podérll1.rn 
nos é.dvi~ do "Trata.do" e. ao n1ett
mo tempo, poderiam re!ultllr pa:ra 
~ difusão do mésn10 "Tratado". 
Pois c1ual é outro objetivo do tra
tado aenão o dé lavar.nos a• um 
amor tão intensó por nossa Mãe 
Céleste que séJamos com1,elldo• a 
en trégarmo.nos e ne todo a Ela? 

Movidó pois•de 11m a.mor gran
díssimo â Santissima Virgem e 
atendendo ao desejo manifesto ele 
lnumeros fiéis que desejavam <ver 
colnpendlado;,. nnm só volume. 
toda a, aêrle de medltaçõM; trê. 
choa da Sagrada. lsscrlt11ra, da 
Imitação, Leituras proprlas bem 
"'r,n1n- a.s ornçôés fndi6ada8 p, r 
•ôntfort oara as vA..ria.s eomanae:. 
o autór assnmiu a arfh1a tar~fà 
de tornar uma rf'alidade Q que, 
era apén as de~ejo. 

Nlio a,pênra, desejo ora., ria rea. 
lldad~. o que exprimiam os flfis. 
1'ô<I<'>~ sentlsm necessldnlle d~ pô~. 
gulr este livro qu& toilos jâ ima. 
1<inavam má• que, agorll que foi 
J)u hlica.d o, superou muito a oro. 
prla Imaginação, revelando-se, sob 
tndos os ponto~ d~ v1stR. um ,llvro 
completo. Ademais. !eito com 
ra, o livro tem • a.pres~n ta~ão es:. 
o c,aprlcllo neculiar ã. "'l9a edito. 
terna. sohrla e um formato multo 
eó·tYJ(')t1o pnd~ndt.i ~ér 1nanusieado 
com muita facilidade. A impres. 
•ão ê de a.haoltltA clnreaa e quan. 
to a.o texto nada poderlamos di
~or. Sim, porquê o texto aão, ern 
última analise, àà palavra• do DJ. 
vlno /ofestre que nM ensinam 
eomo amar perfeita.mente Sua· 
Mãé Santissln'la. 

O livt'o não precl•à de t'êCOt'nên. 
da.cao. PreclSà de difusão. E' 

uma engrenAa'ém valloss!rna para 
véncér a· Inercia. quê o dêmi'lnlo 
Procura estabelecer em tôrno do 
"Trata.do da Verdadeira devoQiio" 
A primeira. prova. de amnr a Nos. 

sa Senhora será ler a propagar 
este livro para q.ue, dentro de 
1>reve tempo, todo o Brasil ê qul. 
ça todo o mundo esteja pertelta 
e intélrament~ eonsa.grado ao Co. 
racã.o !maculado de Maria para 
que haja um 116 rebanho • um ·116 
PMto,. 

NOSSO SECULO 

Palavras de S.S. o Papa aog &Ó• 

ciM da Obra .Pontifioia das Mis
sões: "Queremos crer que o seculo 
atual, se bem que nascido presun· 
çoso, cheio de orgulho ê prégoeiro 
de tantas desilusões, produza, sém 
embargo, para as .missões catoiic,u. 
uma farta colheita, depois dé tercni 
deitado sua semente, no meio de 
lagrimas." 

(Agencia Missionaria SVD) 

A AUSTRALIA RECEBE NOVAS 
HEROINAS 

Faz poucas Mmanas, êtnbarcaram, 
cm Nova York, com destino á Aus
tralia, quatorze Missionarias Fran
ciscanas de Ma.ria para ton1arern 
conta de um leprosario que lhes !oi 
entregue, c(1mo u.mbem para f_un
darem um Noviciado do seu Insti
tuto, onde se hão de formar as fu
turas MiBsiotiarias, que trabalharão 
nos Mares· do Sul ·do longinquo 
Oriente. O latarento acha-se na llhà 
de Fantine e conta 80 leprosos, O 
Novici&do estabelece-lo-ão em Baris
bane. 
OS PIONÉIROS DA FE' TOlt

N ARÃO A SEUS POSTOS 
O secretario das Missões da Com

panhia de Jesus foi informado do 
proximo retorno de 219 missiona• 
rios italianos a seus postos, na In
dia. 

(Nuestra Vida) 
FALECEU O DELEGADO APOS• 

TOLICO DA AFRICA DO SUL 
Faléceu em Ja11eiro deste ano o 

Exmo. e Revmo. Mons. Jordaan 
Gijlswik, A rc@bispo Titular de Eu
carta e Delegado Apoatolico na 
Africa do Sul. Sua Jl;xéia.- :Revma. 
era de nacionalidade holandesa, e 
pertencia á Ordem Dominicana. 

(Christus) 
TRISTF;S VOZES DAS MISSÕES 

As propriedades e resid~ncia& doa 
missionarios tem sofrido graves dà
nós em ninltas regiões. Em Bµrna 
foi destruída a maioria das igrejas 
e edifícios pertencentes. Na China 
especialmente os bombardeios têm 
causado gravlssimos preJmzos·· á 
obra das l\!issõe•. De Singapurà in
formam que "a fome e ao c!Ílami
dades da gueua obrigarâm os mis
sionarios e os fieis a , ee refug!arem 
nos campas e nos matos. 

( E! Joven Misionero) 

SEMPkE MAIS .NUMEROSO O 
CLERO NATIVO 

Segundo publica a . revista "Mis• 
sões Catolicas" de Nova York, no 
fim d<í ultimo informe <rlicial, tão 
só na China, se contavam 18 Bis
pos 11ativos, álem de 8 P.refeitos 
Apostolicos, 2.091 Sacerdotes chine• 
ses, 3. 781 Irmãs, 860 Irmãos, tra• 
balhando entre três milhões e (Jlli• 
nhentos mil catolicos. Igualmente o 
perío<lico "As terras distantes" dofl 
PP. Missionarias de Maryknoll, in• 
forma que no Sião e fndochína trn
balham hoje em .dia 1.276 Sacerdotes 
nativos, ou seja mais de três vezes 
a quantidade de 111issionarios bran
cos que se acham destacados nesses 
paises. 
FLORES DA IGREJA NA COREA 

A historia. do .Cristianismo na 
Coréa é nma historia que, pela du• 
ração de 'seus trinnfos e revezes,.·co• 
mo pelos resultados alcançados, é 
das mais gloriosas epopeias regis
tradas no anais das empresas mis• 
sion•rias. A maior parte de seus 
primeiros cristãos são martires; 
martires são ó seu primeiro mis
sionario, seu primeiro Padre· iridige• 
na, como tambem seus três primei• 
ros Bispos europeus e seus primei• 
i-os Padres vindos da Europa. Entre 
os '79 martlres beatificados por Pfo 
XI (1925) enumeram-se 1 Bispo, a 
missionados, 1 Padre indígena, 2& 
homens e 47 mulheres. 

( Catholic Mlssions) 
BIBLIOGRAFIA MISSIONARIA 

"Pinceis de Fogo", por Raul En• 
traigas; n.o 658 das Leituras Ca
tolicas de Dom Bosco, Niteroi, Rua 
Sta. Rosa 257; Estado do Rio. -
" 30 episodios da vida missionaria 
na Patagonia"; como diz o subtítu
lo, escritos pelos abnegados filhos de 
Dom Bosco não com tinta ou lapis 
mas com o fogo de amor a Deus e âs 
almas, passam nas 124 paginas ravi• 
damente del!nte dos olhos do leitor. 
E' a verdadeira vida missionaria, 
exhauítiva nos seus trabalhos, he
roica nos seus sacrificio8 qne exige, 
iluminada pela fé. 'dirigida pela mã<> 
poderosa é quase visivel da Provi-' 
dencia divina e por Isso tão rica 'em 
fruto de cultura natural e sobre
natural. · Se for certo que palavras 
comovem e exemplos arrastam, o lí
vrinho pode cumprir fielmente à iua 
missão. · 

AGENCIA MISSIONARIA SVD. 

la C O N C ENT,RAGÃ O MARIANA 

DA DIOCESE DE GUAXUP'É 
PRESIDIDAS PELO EXMO. SR, O. HUGO BRESSANE DE . 

ARAUJO AS SOLENIDADES DE DOMINGO ULTIMO, 
EM MACHADO 

A Diocesê dê Guaxupé (Minas), 
te.alizou na cidade de Machàdo, no 
ultimo _domingo. a 3.a Concentra• 
ção Marinha Dioces,<iia, sob a pre
sídencia do téu ilustre putor, o 
Exmo. Revmo. Sr. D. Hugo Bres
sane de Araujo. 

Quinta feira, dla 17, naquela pros
pera cidade sul-mineira, teve inicio 
o triduo preparatario, na igreja ma
triz, ás 19 horas. Foi pregador o 
Revmo. Padre Joaé Coelho de Sou
sa, ·S,J. 

Dia 22, festa do Espírito Santo, 
dia da Concentração Mariana, de
senvolveu-se o seguinte pi-ograma: 

Ás 7 horns e meia, na m11triz, 
missa de comunhão geral das <;on
g,·egaçõe& Mtria.• ... s, .!<'ilhai de Ma
ria e dos devotos de Nossa Senhora 
em geral. Após a missa, nas resi
denciaa locais, foi servido café aos 
visitante• marianos, 

As Íl horas, as <;ongl'egações Ma
danas levaram em procissão ó andor 
de Nossa Senhora Aparecida, Pa
droêira do Brasil e . especial prote
tora da Concentração, para o Gi
nnslo "S. José'', 011de D. Hugo Breii
sane de Araujo celebrou solene 111is
sa campal. S. Excia. Revma, pregou 
ao Evangelho. Antes da missa, fo• 
ram hasteadas as b,rndeiras nacio•' 
nal e pontiíicia, respeciivàmente, pe· 
lo V1':ai-io da Paroquia, Padre Cor
nelio V, de .!llade, M.s.c. e . pelo go
vernádor da cidade, Sr. João Vieira 
da Silva. · 

Ás 14 horas, sessão magna. Pro
grama: Hilló Pon tifici6; discurso do 
P1·efeito d>I. cidaé:le; discurso da Pre
sidente da Ação Catolica, Senhorita 
Rosa· Mada; "Ave Maria Puiissl
ma", composição especinl pará a 
c6ncentração, de Plinio Mota, da 
Academia Mineira de Letr/1,s; dis· 
curso do Sr. Odilon Costa, Presiden· 
te da Federà~ão Mariana;, Hino da 
Concentração; discurso do Revmo. 
Padre José Coelho· de Sousa, S.J ., 
Diretor nacional das Congregações 
Marianas; encerramento e Hino Na
cioriat 

Após a séssâo, desfile dos congre
gados com suas . l>andciru e insii:: 
nias, conduiindo ca1·tazes alusivos. 
O desfile precorreu as principais ruas 
da cidade e encenou-se em frentP. á 
matrfa, com uma grande manifesta• 
ção ao Exmo. Sr. Bispo Diocesano, 
discursando na ocasião o Revmo .. Vi-1 
gario de ~faeh~do. 

Foi loeutor oficial e Padre· Ge· 

raldo Reis. Os canticos toram diri• 
gidos pelo Revmo, lrmão Raimundo 
Jorge·, A parte coral esteve sob a, 

regQncia da Professora Maria José 
Domingues. A banda do Ginasió ''S. 
José", dos Irmãos das Escolas Cris• 
tãs, abrilhantou todos os atos. 

U (;om1ssao ()entrai do certame 
estava assim constituída~ - .f'resi• 
dente honoi·al"io, Sr, João Vieira da 
Silva, !'refeito municipal; Presiden~ 
tes efetivos: Revmo. Padre Corne
lió v. d. Made, "diretor da 3.a Con
centração .Mariana 1J1oceSàna; ·· Di
dio J/'ernandes de Melo, Presidente 
da Çongregaçao , Mariana da Paro
quia; J:Salbma (.;arvalho, Presidén
te da !:'ia U niâo das !<'ilhas de Ma
ria, da t'aroquia; Sec1·etaria geral, 
Profa. Anesta de Sousa Ramos; '.l:e
soure1ra 1geral, Ana Luisa Rodrigues; 
membros: Profa. Aurea Noguêira,. 
Gelia Anita Gambi e Amelia Reis. 

CIH~ULU O~ERARIO 
OE JUNDIAi 

Comemorando 'o 4.o aniversario da 
fundação do Cil'culo Opera.rio Jun• 
diaiense. foi executado dia 15 pp. o 
seguinte pl"Ograma de co111e111ora1 
cões: 

A's 7 horas da manhã, na Mitriio; 
de Vila Arens, Missa festiva em ação 
de gracas, na intenção de todos os 
associados e benfeitores do C. O. 
Jundiaiense. 

A's lS,30 horas - Bençam e·inau• 
,;uração das instalações do Serviço 
de Radiologia do C. O. J., por s. 
Excia, Revma, o Sr. Dom Abade de 
São Bento, sendo . paraninfo o· Dr. 
Gofredo Silva 'l'~le:, 

A's 16 horas - Visita aos diver• 
sos Departamentos de Assistencia. 
Social do Circulo. . 

A's 19 !to :< - No Cine "Teatro 
Republ;ca,- solene re1111ião fe~tiva. A 
parte 'cultural e artística e~teve a. 
cargo do Conservatorio Musical de 
Jundiai. O festival con~tou do H• 
!'.?ninte: · 

Abertura da Reunião Festiva com 
o Hino Circulista • 

Saudação ao Dr. (,offredo r. s. 
''elles, veló circulista Pr. rrancisco 
Luiz ele Almeida Sales Jtlmor; . 

RelatórL das atividades do Cir• 
~ulo. 1'elo sr. Presidente .João Mo• 
reno: · · 

Comunicados sotiais. pelo Ai~il• 
ten~e Eclesiástico Revmo. Padre Oc• . 
tav1ô G11r1!•I. $, D, S., Vi.:ario de. 
Vila Arens: · 

r.n l,:·e:i;a de' rliplom~.s e sortéio dé 
prêmios, Seguiu-se a Parte artitica. ' 
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IMACULADA ESPOSA DO ESPIRITO SANTO 
No dia 24 pp., transcorreu o 50.o 

aniversario da benemerita Congregação 
do Verbo Divino. Os grandes frutos que 
o~ PP. do Verbo Divino têm recolhido 
para a Santa Igreja, em ,eu apostola· 
doj te de-vttm á intensa formação es• 
pirifual dada a •eus membro•. 

N es$a /ormaçio, ocqpa lugar de par· 
ticulu de•taque a devoção a Nossa 
Senhord. 

Publicamos em no•sa ulti'fla edição 
a imatem de No~sa Senhora, d,eralmen· 
te venerada na Congregação. A e•lt 
proposito o Revmo. Pe. Geraldo de 
Pt~n,;.a Siaaud, vi::;e-reitoT e profes
.sar de Teologia Dogmatica do Semina
zio do Espirito Santo, pronunciou e/o. 
quente sermão de que publicamos aqui 
em resumo. 

IMACULADA ESPOSA DO 
ESPIRITO SANTO 

Sob este titulo a Virgem Maria é in
,rocada por seus devotos filhos que Pe· 
netraram ritais profundamente o mis
terio de santidade que é a Mãe de 
Deuo. . 

O LEGIONARIO publicou em seu 
ultimo numero a reprodução de um ma
ravilhoso quadro que, de maneira so
bn,modo feliz, exprime a idéia da ha
bitação do Espírito Santo no Coração 
da Maria. 

O quadro é uma antiga pintura do 
1eculo XVII. Seu autor nos é desco
nhecido, mas deve ter estado debaixo 
da influencia direta ou indireta de São 
João Eudes e de São Vicente de Pau• 
lo, violo a concepção profunda, pisdose 
e quente, que manifesta, do misterio 
do Coração Purissimo de ;Maria. 

que ansioso e angustiado, pergunta. aos ass1st1a a morte do Cordeiro sem man
pegureiros ~e não viram por ventura cha, e ao entrar triunfante no céu. Seu 
a sua Amada, a sua Pomba, sua Es- Esposo velara sobre a virgindade de 
posa. sua amadissima Esposa. 

Porque ·Esposa? Agora resta a nosso coração •aho· 
Porque o Espirito Santo a tratou rear outro perfume delicioso, e provar 

como o esposo trata a sua esposa. do licor inebriante que Deus mesmo 
Quando chegou o ·momento em que a nos ~erviu: a correspondencia do amor 
Aurora podia deitar sobre o mundo de Maria para com o amor de seu Es
seus raios precursores da chegada do poso. 
Sol, pôde o Espírito Santo, o Rei da A ordem ideal que Deus estabelece
graça, satisfazer aos incendios de sua ra para o convívio do homem com sua 
ternura, cumulando a alma de Maria esposa previa uma perfeita união e fu. 
com as joias de um dote sem igual. Ao são das almas selada com1 o mais per .. 
desposar uma filha do povo, sem no- feito amor. A realidade é muitas vezes 
breza e sem fortuna, costumam os outra. Tantas vezes, que, em geral, 
teis enobrece-la previamente e cumu· todo o homem que deseja po.ssuir uma 
la-la de riqueza.s, nascidas de sua ge· fiel e virtuosa companheira de vida, 
nerOsidade. Qual noivo digno deste não realiza seu intento logo na primei .. 
nome não faria o mesmo para com sua ra vez. Em gueral não com1egue cons
amada, se lhe foase dado aumentar. truir a sua felicidade sem antes cho· 
lhe os dotes dalma e enriquecer as rar lagrimas escondidas, sobre as rui~ 
graças do corpo? nas de seu primeiro amor. Sei que 

Tambem neste ponto foi o Espirlto estas coisas hoje andam deturpadas, e 
Santo esposo delkadissim_o e liberal, em· muitos corações os conceitos que 
cumulando a alma de Maria com as apresento não têm eco, mas assim de .. 
graças que a tornaram mais digna de via ser na sociedade cristã. 
Deus e que seriam mais caras ao seu A historia do amor dos homeng es .. 
virginal coração. Gr!iças a esta ljbe· tá cheia deseas ilusões! 
ralidade de $eU Esposo Maria eantará Maior desgraça e maior miseria po· 
por toda a eternidade o magnifico hi- rem é, estar cheia de tais fracassos a 
no: Cheia de gozo alegrar-me-ei no historia do amor de Deus. O Espiri
Senhor, e em "rneu Deus exultará a to Santo poderia contar mil casos em 
minha alma: porque me, revestiu com que seu amor ardente não encontrou 
as vestimentas da salvação e me co- acolhida no coração dos seus servos. 
briu com a roupagem da justiça, co- Quantas vezes foi nossa propria alma 
mo a uma esposa ornada de sua·s joias. a protagonista desta triste tragedia, de· 
(Is. 61,10). sembaraçando-se do abraço de Deus· 

Quando Deus Pai criou a alma de para se atirar nos braços de Satanás. 
Maria, daquela que deviá ~or a Mãe Em uma pessoa humana esta trai{e· 
de Jesus, não sofreu o seu coração de dlà não se verificou. Desde o primei
Pai nem sua honra de Deus, que aque· ro momento em que a voz da Poml:>a. 

va ele oeu Filho e lhe atravessava a 
alma com sete espadas! Esposa que 
dera á luz entre gozos e alegrias do 
Natal, fidelissima quando dá á luz a 
geração dos filhos de Deus neste par
to doloro,issimo que foi. a Redenção e 
a sua Maternidade que a consagra Mãe 
dos homens. 

Esposa, quando o Espirito Santo 
formou em suas entranhas virginais a 
humanidade de Jesus, ela dá a sua co
laboração a nossa salvação, constituin
do-ae Esposa ·em nosso nascimento pa
ra a graça, no misterio de su.a media
ção de todas ao graças. 

Nossa natividade sobrenatural é obra 
do Espírito Santo, como a natividade 
de Jesus. Cada batismo é outra anun
ciação e outro natal. Espirita Santo 
opera seu milagre em seu seio mater. 
no. E este milagre em seu seio mater
Igreja e de Maria. Maria é nossa 
Mãe, porque por sua mediação nasce 
continuumente, cresce e vai che~an• 
do á plenitude de oue vida Cristo em 
n6s. Durante toda a nossa vida 
o Espirito Santo vai realizando o pro
cesso de... nossa santificação, formando 
Cristo místico em nós. Mas pelas 
mãos de Maria no seio da Igreja se 
forma agora Cristo.. Assim continuais 
vós, o Virgem, a ser o canA.1 por que 
nos vem Jesus, e Mãe de ·Cabeça, sois 
Mãe d~ cada membro, Mãe da Cabeça 
que é Cristo, por obra do Espo•o, o 
Espírito Santo, oois Mãe de cada mem
bro, que somos nó,, por obra do mes
·n10 vosso -Esposo, 1> Espírito Santo, 
Espirito de Caridade. 

As•im, após "º" ter cumulado de 
graças em vossa Conceição, vos ter 
cercado com o duplo diadema de Vir
gem e de Mãe de Deus, vosso Espo•o 
vos faz Mãe nossa, dando-vos a mis
são de distribuir as suas graças, ó Me· 
dianeira. 

Por isto; não ha santidade no cora
ção humano que não venha de vosso 
Esposo e não venha de vós. Por is
to não ha santo na gloria que não de
va a vosso Esposo " oua felicidade,. que 
não a deva a vo,so Filho, que não a 
deva a vós. Durante toda e eterni
dade a felicidade da Patria arrancará 
do coração dos Santos e de seus la
bios hinos de jubilo e de gratidão. T~
doo eles serão hinos de louvor de 
Deus Trino e de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Redentor no,so. Mas quan
do nossos labios soltarem esses vozas, 
todas elas terão um timbre da voz de 
Maria, porque dela nos vem esta voz. 
Em todos os hinos cantará em nós Ma
ria os louvores de seu divino Esposo e 
todos cantarão com os louvores do Es· 
poso as bençãos da Mãé, porque se 
tudo nos vem do Espirito Santo e de 
Cristo, tudo nos chega por Maria. As
gim aquele coro imenso e imptessio
nan"'te dos milhões de vozes cele,tiais, 
que soaram aos ouvidos de São João 
.como o troar de 'Uma grande cacheei• 
ra, será um coro harmonioso e mag
nifico de louvor de Maria Santiosima. 

Assim a Espose louvará o Esposo 
e o Espirito Santo louvará sua Amada, 
sua Pomba, $Ua EspOsa na voz jubilo
"ª de todos os Remidos. 

ANUARIO DA DIOCESE OE JABOTICABAt 

ck\~s, voltaram á. fé do seu batbmo. l 
Poder-se-ia interpelará impiedade 4-~••n•..,. ,----------•• 

de tais políticos: O que lucrou o ia----------- -
mundo com tanta ciencia, artes me· 
canicas, invenções admiráveis, de en· ~rá&a 
volta infelizmente com tanto abuso 
de dinheiro, usurpação dos QÍreitos de 
Deus e do mais nobre dom dll libar· 
dade humana nesses falsos regimes de 
nionarquía ou democracia?! "<ão foi 
tudo isto uma formal violação da lei 
eterna?! 

A respo3ta do Alto foi a guer,·a 
universal que vitima hoje a hu111eui-
dade inteira! 1 

O silencio dos homens publicos, om 
tal silencio ou indiferentismo assim'. 
sistemático, em relação, á d:vma l'es- 1 

soa do Redentor do m11ndo, das suas 1 
leis e das leis de sua Igreja, partin· 
do das Constituições, dos parlamc,n- 11 ~ 
tos e dos governos, daí decorrendo 
para a instrução publica, vida svcial 
e doméstica do povo, é um horrível: 
crime! 1 

A DEVOÇÃO AO CORAÇAO DE! 
JESUS E' o GRANDE 

1 
REMEDIO 1 

Tal atitude é ,;acl'Ílega conjuraçiiv: 
contra Deus! Tal ingratidão é ino· ·. 
minável para com a!juele Sagrado 'co
ração divino que é fonte perene don· i 
de correm todos os bens para os ho- t 

mens! 1 

NOITES FRIASI 

Um sácerdote lazarista, francês, Pi,. 
Medit$, presenteou com esta imagem 
3eu grande amigo, o Padre Arnaldo 
Jans•en, Veneravel Fundador da Con, 
APOstolo do culto do Divino Espirita 
Aop,tolo do culto do· Divino Espírito 
Santo e do Coração de Maria. Pe. Ar
naldo apressou•se ett'l expor sua queri
da imagem á devoção de seus teologos 
na Faculdade de São Gabriel, em 
Moedliog, Viena. Esta imagem, sob 
a invocação de "Imaculada Esposa do 
Est,irito Santo, rogai por nós'', é for. 
ma oficial e peculiar .da devoção a Nos
sa Senhora dentro da Congregação do 
Verbo Divino. 

la alma fosse manchada pelo pecado. soou ao• seus ouvidos de criancinha no PASTORA·L SOBRE I CONSAGRAP.ÃO DA OIOGESE Antes, juntos, ele, o rai, com o Filho seio de Sant'Ana, a Virgem Maria ff ~ 
e o Espirita Santo tomaram posse da- compreendeu que era amada, fez vi-

O assombroso desconhecimento da 
sacrifício da Missa que é de valor 
infinito, o desprêzo, a ignorancia Je 
Deu&, sobretudo na pre•ença re·•l do 
seu Sacramento,. o abandono dos t9.· 
bernáculos -quasi em todas as igrei "'" 
do mundo, onde carinhosamente Jesus 
aguarda a visita dos cristãos com o 
banquete eucarístico na.ra san tíficn· 
los e vivifica-los, um tal desprézo 
as!Ím, não é a ferina lançada tras
passando-Lhe de novo o Coração?! , 

quela alma no mesmo ato de criar. e brar todas as cordas de sua alma P•· A o G n R A ç Ã o D E J E s u s 
não· houve um momento em que Ma .. ra corresponder ao amor do seu d1vi-
ria existisse despojada da joia da pre- no Esposo. "Sonet vox tua in auribus O Exmo. Rvm.o. Sr. D. Antonio 

Ah! cumpre· pois, que o mundo caló· 
lico e cada canto àa terra se levan
tem em constante e formal protesto, 
agindo contra tal apostasia dos ini·. 
migas de Deus! 1 

PREVl"NA-SE COM BONS 

A pintura é extremamente delicada. 
O Espirito Santo paira no peito da 
Virgem com uma levesa celeste, com 
uma transparencia espiritual, e suas 
,.,as estendidas dão-lhe aparencia de 
librar-sé no ar. Os traços do rosto de 
Maria são delicadíssimos, o pescoço al
to • delgado, as mãos longas e delica
das traem a espiritualidade profunda, e 
a ternura delicadíssima dó Coração de 
Maria. O halo luminoso que •• irradia 
alem da aureola que cerca a terceira 
Penoa Divina, forma um diafano co
raçã<> de luz, símbolo do ardente amor 
que a Caridade Pessoal de Deus des
perta no Coração da Mãe dos pecado
res. 

Esta é a imagem da Imaculada Es
posa do Espirito Santo. Depois de 
contempla-la; meditemos sobre as ver
dades que este titulo maravilhoso con
tem. 

Espose. • • nome qua lembra aquele 
ardente e terno amor que Deus colo~ 
cou no coração do homem, e que é 
destinado a selar a união de almas 
donde se deve propagar a vida. Misto 
de neve e incendio, de veemencia e de 
delicadeza, de desejoo . e de recato, de 
intimidade e de respeito, o amor do. 
esposo por !Ua esposa tem os mais 
inêsperados requintes de fi11:eza ~ as 
mais heroicas resoluções de fidelidade. 

DeuB mesmo usa este amor para 
oimbolizar-no que ele tem da belo e 
de puro - · um outro amor infinita
mente belo e puro: para com a alma. 
em esta.do de graça e mais ainda, seu 
alllor para com Maria S_antissima. 

Espo•a do Espirito Santo! ... 
Porque se chama Esposa do Espíri-

to Santo? , 
UMa das notas delicadas 'do amor 

puro do esposo para ~om a ·sua espo. 
ea é a de que ele a amou antes que ~la 
pér,sasse em ama-lo. Realmente, as. 
gim é natural no puro amor humano. 
Não é a moça quem primeiramente 
gente o afeto ardente. O homem, mais 
velho que ela, a conhece em sua can
dida e vaporosa inocenda, e, descobrin
~o ,ua virtude, seus predicado, da al
ma e sua beleza, começa a sentir por 
ela o afeto que um dia dará uma pro, 
va exterior, sucitando no coração al
voroçado da donzela a conciencia de 
que alguem a ama. 

· Espírito Santo chama a Maria de 
Esposa, porque assim tambem ele to· 
mou desde a eternidade a iniciativa de 
ama-la. Antecipou•'Se eternamente a 
ela, e, antes que Maria existisse e pu
desse ª"'ª' a ,eu Deus, iá a Caridade 
clivitia a via, a contemplava, a amava 
como o esposo eonha com sua futura 
espo,a. Toda a ternura do Espirita 
Santo se derramou sobre ela, con10 um 
oleo pêrfumado, corno um osculo ar ... 
dente- e nos seculos todos que precede• 
r3m o momento da sua Imaculada 
Concd;ão, pairava a figura de Maria 
aos olhos, á mente divin", embalando 
o Es1,irito do Amor, que prorrompia 
nos brados amorosos: Quãó bela sois. 
minha. amada, em ·v6s não ha' labeu! 

No cantico dos canticos o Espirito 
Santo dá vasas a seu an1or, dá expres
são a sua ternura, como se não pudes
se mais esperar os· seculos que ainda 
deviam passar antes que plenitude dos 
tempos chegasse, e ele · pudesse con
templar sua esposa Imaculada. Como 

sença dà Deus em si, e despida da meis!" Lhe dizia já naquela manhã 
vestimenta da lu;z da Graça santifi- a vo;z do amado. E Ela, criancinha AuguSt o d,!' Assi•, Arcebispo-Bispo 
cante, Que bela Aurora a preceder ao inerme, mas Já Rainha majeMosa, res- de Jaboticabal, consagrou sua Dio~e
Sol! E quem vos outorgou tal dom, pondia inebriada de amor: Dilectus se ao Sagrado Coração de J esu!. Es• 
ó Imaculada, senão a Caridade de meus mihi et ego illi! O meu amado se piedoso ato foi preparado pelo 
Deus, o Espírito Santo? Vós ereis de ,e dá a mim, e eu me dou a ele! Congresso Eucarístico Diocesano de 
natureza uma criatura pobre. Eu sei Quando nós professamos nossa fé 1941, e n1ais proximamente pel,i. con
que. não me levais a mal que vo-Jo di- na Virgindade de Maria, não crêmos sagra.çiio de toda a Diocese ao Cora
ga, porque vó, mesma disto vos lem- apenas em sua Virgindade meteria! çiio Imaculado de Maria em 1944. 
brais, e nesta lembrança encontrais na ilibada conservação da pureza do Sobre este grande acontecimento, 
motivo da maie intensa gratidão, da Corpo. Mais bela é a outra, a írres- o Exmo. Rvmo. Sr. D •. Antonio Au· 
mais profunda alegria: "Baixou os trita entrega do coração a Deus. A gusto de Assis baixou uma expressiva 
olhos a pequenês de sua serva". ele só ela pertencia. Era a Esposa e piedosa Pastoral, em que se en
(Lc. 1.48) 1 fiel, que não reparte O ardor d" alma contram conceitos de grande oportu· 

Como é cara o vosso Coração, ó Ma- com criatura alguma alem de seu ama· nidade sobre a situação do· nrnndo 
ria, esta primeira joia com ciue vosso do Esposo. Amor irrestrito. unia em· . contemporaneo. 
celestial esposo adornou vosso regaço: bos. Assim ·como Deus não possuia no Publicamo-la a seguir: 
Imaculada! céu e ·na terra pessoa criada a que lhe CONSAGRAÇÃO AO CORAÇÃO DE 

Cuidou o Esposo divino que a Ma- dedicasse tal amor, Maria não encon- JESUS 
ria não faltasse com a isenção da cul- trava na terra e no céu criatura algu· Si em algum dia ou ocasião expe~ 
pa· a plenitude da graça. Ele é ·o autor ma de quem se enamorasse. Vento ai· rimentamos uma •ingular consolação 
da graça santificante, "difundida em gum de paixão vlnha perturbar aque! 
nossos corações pelo Espírito Santo que la coluna de fumo e de fragrantes per- foi cntam.ente quando vos an·uncia
nos foi dado". Em nossos corações fumes que, reta e alva, subia do bra· mos :í consagr'ição da nossa diocese 
caem gotas de amor divino, como O seiro do seu Coração' até o trono de ao amantíssimo Coração de Jesus. 
balsamo que ungia a cabeça de Arão, Deus. "Quae e•t ista, quae ascendit Quizemos que todos v6s tomasseis 
e este oleo de alegria se espalha so- sicut virgula fumi ex aromatibus myr- parte conosco nessa solene homena· 
bre o nosso ser, enchend-0-o de vigor e rhae et thuris?" (Cant. 3,6), excla- gem que devíamos render ao Rei <la 
perfume. Mas a sua esposa não con- roam os anjo, ao verem penetrar o glória, Pastor eterno de nossas ai
cedeu o Espirito Santo apenas algu- incenso do amor de Maria .no Santo lbas! 
mas gotas. Se a Jesus, o Redentor do Templo do céu, e ao sentirem o per- Não ignortiis quanto incremento re
mundo, tocou a plenitude deste oleo fume deste amor puro, tão extraordi· cebeu esta proficua devoção ao cora· 
da alegria, a Maria o Espirito Santo nario. ção de nosso Deus, durante um sé
concédeu a plenitude que cabe em uma Amor irrestrito? Mnria não amava culo de elCistencia, por meio do Apos
pessoa humana. "Todas as filhas reu- o seu proximo? Não nos ema a nós? te>lado da Oração, ém toda a cristan
niram suas tiquezas, mas vós aa supé- E muito. Então só ama a Deus? Ex- dadé·! 
restes de longe!". Todos os santos es· clusivamente! Porque ela .dá todo o Foi por esta razão que acompa· 
tão ornados das joias da graça que ardor de seu amor a Deus, e amando nhando nós a homenagem universal 
lhes dão direito a se sentarem á mesa a Deus, ela baixa até nós os seus olha- que a Igreja tributava ao glorioso 
de Deus; mas, se todos eles reunissem res, deita até nós os •eus braços por- Centenário dMti admiJ"avel obra do 
suas joias, como cortezãos ciosos de que em nós vê filhos de Deus e ir· Apostolado da Oração, concebemos 
fazer sombra a sua rainha, Vós, Ma- mãos do seu Jesus. Amando só a t~mb~m esta ganta tdeia e resolve
ria, podereis mostrar vosso -:olo cober- Deus; ela ama tambem a nós em Deus, mos ºcoram Domino", consagrar ~os
to do dote de vossos esponsais, e só o assim como, na v1.sao, contemplando tJ sa diocese, seU el6ro, sua. s paróquias, 
brilho de vossa rique%a ofuscaria to- Deus, ela contemph~ a e.ada um de· n.ós 
da à gràndeza do• outros. Realmen- em Deus. •uas congregações, ,t~sodá(ÕeÍ reli
te nem eles ajuntam suas joias para Introduxit me in cellam vinariam. gio,ae e finalmen.te todas as suas· fa
vos .fazer concorrencia, nem vó• apre- E:spirito Santo introduziu a sua Espo· 1 mílias ao Sagrado Coração de Jesus. 
sentais a• vossas para ofusca-los, mas sa na camara dos vinhos e a inebriou. GraYe °falta cometeriainos si pernr'I• 
ao contrario, eles ajuntam as suas, Inebriou de que? Do vinho da Ca- nécesset,\OS il\difereilte, diante de 
das m'ai. gloriosas ás Mais ·•ingelas, pa-1 rigade e da Capitosa bebida de seu• tantas· manife:itações eminentemente 
ra vos dizer: Todas elas nos vieram don,. religio>llll quer rio mundo exterior CO• 

de vossas mãos, ó Rainha! e vós lhes I E Maria foi fiel! Durante toda a mo dentro do nos~o amado Brasil. 
mostrais todo O VO!SO tesouro, e lhes , sua vida nenhum pecado, nenhuma in- Foi ent~o entre n~i realizado 0, 

dizeis: Cantai comigo o louvor de fidelidade veio empanar o brilho d• grande ideal énl 25 de junho de 1944 
meu Deus, de meu Pé!, de meu Filho, ••u amor. O diamante é belo, más sli àp6s sugestiv'iS sólenidades,. honrá· 
e do Espirita Santo, de quem sou Es- é mergulhado na escuridã~ completa, das com a presença dos ElCmOs. e 
posa, porque tudo que é vosso vem de não brilha mais que um ·seixo gros- nvmo$. Srs. :Bispos de Pouso Alegre, 
minhas mãos, o que é vosso e mais o ,eiro. A lua é bela, mas se nuvens Santos e Rio Preto! Visavam os a 
que é meu, nos vem das mãos de sua espessas cobrem o céu, o mais belo• Fe5ta Centénaria, antedpando-a de 
Caridade. luar não pode iluminar a face triste al)t\tns mêses. . 

Os esposos virtúo•os amam as suas da noite. No Coração de Maria ia· Em tão llent.nros.o di~, ás 14 hor•s, 
esposas e de ,eu amor na,ce a vida. mais houve noite que pudesse rou· após triunfal prociMão eom 

O 
Santis· 

Quando se unem nos laços do matri- bar aquele seu brilhante e fulgurante simo Sacramento, foi consagrada a 
monio, o esposo recebe por esposa sua cintilante fulgor. No céu da sua el-
noiva para, por ela, dar vida aos fi- ma jamais uma nuvem veio intetcep· diocese ao augustissimo Coraç/i.o de 
lhos. M11s a vontade que o homem tar a luz de seu Sol, 0 E,pirito San- Jesus, homenageanda o primeiro Cen
tem da possuir filhos, exige de· sua to. Sempre brilhante, s<>mpre banha• tenárío do Apostolado da Oração, (1) 
companheira o sacrifício da virgindade da dê luz. Dele vale o que diz São que nesta. méstno ano, i;erá celebrado 
~ as do.res. do ·maternidade. Paulo da Igreja: Sam macula nen1 ru- universalmente 11m 8 · de dézembro .. 

Quando Deus quiz. tér um filho re- ga. E a Igreja onde ,·ivem tantos pe· A Consagração de uma diocese, igrc-
vestido da natureza humana, o Espiri- cadores é uma ,spos~ sem manche ape· ja, imagem ou qualqu~~ objeto equí• 
to Santo baixou do céu a terra e rea· sar de nos,as manchas, sem ruga, ape· vale a dtstíná-lo~ todó$ a uni UM 
lizou no seiO purissimo de Maria o sar de nossas rugas, porque em Ma- satrado. 
milagre da encarnação do Verbo. Mas, ria, a representante principal da Igre· Quando é umll alma cristã que $e 
ó delicadeza maravilhosa! · Ao colocar ja, os meritos de Jesus realizaram ém consagra. esta ge de~titia., enláo, a 
na fronte de Maria a coroa da ma ter- sue plenitude· o ideal da Igreja: Seim uma v,ida religiosa., selada corn votos 
nidade Divina, nio lhe tirou antés o Es- mane u nem ruga. temporais ou perpétti,08 pàra ,1 ser~ 
pirita de Deus • · coroa da Virgin- Esposa fidelissim::;i na,- m1ti, difíceis viço d~ Deus. 
dadé, como acontece entre as filhas contingencias da vida. E~posa fide1is- Dai ~e segue, que :;;Ó à creatura ra
dos homens, que não alcançam cin- sima, que nunca traiu <' amor e a con- cional pode consagrar•se a Deu·s, a 
w;ir suas frontes com rosas e com li- fiança do Espírito S,nto. Esposa fi- cujo ·poder infinito ela é ·deved()ra co
rios. Antes, do• llcios nasceram as delissimQ, quando São José duvida de mo a seu sob~Tano :Senhor de todo 
rosas, da haste virginal brotou a flor sua maternidade, quando a pobroze de 

O 
seu ser e de todos os seus atos. 

que é o filho de Deus naséido da Vir- Belem parece provar o abandono por 
No ensejo, pois, de tão memorável 

rem ·Maria. "Flor de Radice J esse". parte do seu Esposo. Esposa fldoli•· consagração, imJ>loramos para 
O 

mun• 
Orna(la da coroa · da virgindad• en- ,ima no Egito e em Nazaré. Mas fi

tes do nascimento do Menino Deus, delissima sobretudo quando vir aeu Es- do conturbado por um,i guerra uni
Maria 8 conservou intacta ao dár GO poso, o Espirita Santo, roubar•lhe o versai é de extenninio, a pa~ que S0• 
mundo o Redantor, e a conservou iJi. Filho no alto da Cruz, quando .,esus mente Deus pode dar, 
bada durante toda a vida, sendo a "in Spiritu Sancto semetipsum obtulit'', Reafirmamos todos nesse momento 
mesma Virgem quando ao. pé da cruz qua .do o seu Esposo a dé,poja- s'olene. nossa oferta espontanea, com· 

os demagogos liberais, CUJO opor- Não resta duvida qu~ nesse opor-
t · aut.,n·;n • afirmar qu~ 1 tunismo liberal ha uma reria. coe- NOVA l:. 1 Vl:TIERA 
umsmo nos_ ·. · · . . ! rencla. O fiel seguidor dos princl-

pleta, de todo o nosso ser para hon
ra, glória e serviço do ·Redentor do 
mundo, cujo Coração é o simbolo 
mais expressivo de seu amor pelos 
homens. 

A compreensão e prática de um tal 
ato, pela sua excclencia ·a c,portuni• 
dade, trar-nos-á uma Benção de fe
licidades com vantagens de ·ordem do
méstica, social, patriótica e rciigio· 
sa! 

Ainda proporcionará a nobreza e a. 
elevação da alma racional, pois são 
atributos tais que nascem das obras 
que ela realiza com intuição divina, 
das ações com gue procura a glória 
de Deus em tudo correspondendo a 
seus designíos eternos. 

Quanto a tudo m11ís que se a1nsta 
deste fim, pouca cousa é ou nada aos 
olhos de Deus, emhora tais ações ex· 
citaggem no mundo grande entusias
mo· e admiração! 

Entretanto, quando uma alma GC 

consagra ao Coração de Jesus; exnlto 
admiravelmente a glória de o.mi, 
porque, eom seu ato, ela reconhe~e 
a Cristo como a seu Deus, seu So
berano e Senhor de todas as cousas, 
e a Ele dirige todos os seus pensn
mentas, senÜmentos e ações, cull\prin
do assim, o fim sublime para o qual 
recebeu a vida da Bondllde div:nn! 

OS GRANDES PROBLEMAS 
CONTEMPORANEOS 

Dai, felicitell\Q-nos todos pela con
sagração da diocése de Nossa Senho
ra do Carmo de Jaboticabal Ào Sagra
do Coração. - Ao r2verso da Meda
lha, quem ignora hoj o que se chegou 
ao ponto de recusar a Jesus Cristo 
suas honras divinas?! Quem não sabe 
que algun• intentam até roubar-Lhe 
os corações 'dos homens, ~!mas re~
gat:,das cóm o seu sangue, buscando 
por mil meios levar seus pens,rn1er-· 
tos e desejos para os prazeres dos 
sentidos e para os bens caducos da 
térra ?l Não são patente6, em todas 
as nações, os esforços horrendos q1ti 
fazem os inimigos de Deus para se
cularizar a vida do homem, afàstan
do,o da Igreja de Jesus, desde o ber· 
ço á ~epultura ?! Não querem atê 
roubar o homem todo á influencia de 
Deus, praticS:-n.tlo ~s~im uma ·verda

. deíra apostasia universal ê revoltan
te ·para as almas verdadeiramente 
cristãs?! 

O Socialismo esforçou-se para per
suadir ao povo que não existia vida 
futura, que a sedé de felieidnde o de 
justiça qµe atormenta ti. humanidá,te 
déYia ser satisfeita neste mundo. En
sina· ele: 

A Cíc!ade coletivista. qua surge do 
progresso cientifi~o e das reformas 
sociai5, no dia de amanhã, ~·eahzará 
nà terra o paráiso àpregoado pela 
religião no após morte... Mas subi
rarn ás trincheiras e entraram no in· 
ferno das batalhas com esta cruel 
ilusão esse pobres soldados socialis-
tas na guerra de 1914 l l 

Que duro despertar! Onde e~tá · 
essa humanidAde ideal, objeto de ,uas 
esperanças, aíavel, civ'ili;;ada, he11c· 
rnlente e faternAI? ')ndc a frater· 
nídade terrestre? Onde os frut,,s do 
exáltado Eden - o Progres.,o "! Oi/dé 
as flores desta éncantadorà t9r m ~
a CiYilização? 

A 1·ea)idade lhes esmagou o corr.
ção ! Sua · sorte toram sofrin1eutu?, 
sacrificios renov,i.dos e sepa,·~ções di
lacerante• dos entes amados! ô fu· 
turo foi a morte! Os ~ue abriram os 

A história não menciona época ai- , 
guma em que a sociedade se vissl? si- [ 
multanea.mente tão invadida por um 
numero de tão grandes erros, ccmJ 
em 1862! l 

Inventaram-se doutrinas e teorias , 
as mais extravagantes, íiz;eram-;je re- ; 
viver os erros antigos revestidos de 
novas e sedutoras formas, deu•s2 o 

COBERTORES 
· nome de Ciencia aos sistemas os m111s 
absurdos e o de progresso a teorias . 
que ocultavam em seu bôjo o germeu,: 
da mais aviltante retrogradaçao. !üo, 
houve 4?rdem de cousas contra a qual , 
não levantassem doutrinas subvers1· : 

Com a inclusão, em nosso "stock", de esplen· 

<lidos exemplares importados apresenta~10s o 

vas. 1 
melhor sortimento da cidade. 

Ata~aram a razio, a ciencia, o en- : 
sino, 'a moral, o direito, a proprieda-; 
de, a familia e a bocieda<.le. Gombate· 1 
ram a Igreja na sua fé, nas suas 
Jeis, nos seus. sacramentos, nas suas 
instituições, nos seus ministros. Com 
fortíssima rar.ão pois, foram conde· 
nados tão perniciosos erros, pela .t,;n. ! 
cíclica "Quanta Cura" do Sumo Pon
tífice Pio IX em li de Dez~mbro cw 
1864. (3). 

Cobertores estrangeiros em lã macia,. flexi vel 

e sedosa, de úma só cor ott doub!e-face, de-

bruaclos a seda e outros que, por seu esmerado 

fabrico, representam o que ha de mais fino nas 

manufaturas nacionais. 
l!;sta conjuração da impiedade cava 

. fundo nos corações cristaos uma pro
funda. tristeza por perigar a situa
ção do mundo, éomrariando o ca-

Roupa de Cama e Mesa, 3.a sobreloja 

minho da pazl · 
Ao Alto cristãos, em espírito de 

verdadeira penitencia prostremo-nos 
fazendo atos de reparação ao Divi
no Goração tão gravemente ofendi
do pelos homens; compungidos e 
contritos supliquemos-Lhe miseri
cordia não so para nossos pecados 

CASA ANGlO-BRASllEIRA 
Sucessora de I\IAPPIN STORES 

como para todas essas nações indi-
ferentes, para esses grandes peca-
dores· que a sangue frio blasfemam 
e praticam sacríleiios sem numéro ! ! • . . 
Valha-nos pois, para alivio de nos- 1 desagrade ao .Coraçao divino; reno
sa conciencla· e para consolação do 1 vai nas prime1ra.s sextas feiras de 
Coração Divino aquela manifestação li cada mês com animo fiel e ge_~ero: 
de fé naquele dia feliz ela consagra· so, as promessas do vosso batismo· 
ção de nossa diocese ao Sagrado I Mas renovai de. modo, que vos~a doa
Coração de Jesus! ção a Deus seJa 111tegral e trrevo-

Pois a Jesus nos consagramos ás ga,eE Agi de t!il sorte, que nem 
portas dê nossa catedral, no memo- as tentações do rlemonio, esse e_terno 
ravél dia 25. de junho do ano pas- inimigo da~ _almas, nem . as ~tolen· 
sado. das das pa1xoes, possam Jamais ro~-

Alegra-nos recordar que essa con- bar-vos uma doa_ção tã~ santa e tao 
sagração se estendeu ainda a· todas solenemente feita; s':Jª ela, . pelo 
as cidades, vilas, povoados ê á di- co~tr~rio cada ver, mais_ consolidada 
leta catolicidade da nossa Diocese, J lm1tai a ,Jesus que ~ao generosa
Quizemos então, que todas as almas mente. ofere:eu sua vida por vossa 
cristãs proclamassem "conosco: "Te-, sah•açao; nao vos regateou sequer 
mos confiança no Sagrado Coração u~na gota do se~ sangue: foi doa
de Jesus". Quizemos que a voz de çao perpetua e irrevogavel. 

ções! Quem ousaria, então 1·cvogar 
uma tal doação tão sa.cramental
mente feita? Implorando a graça de 
Deus, sede fieis a ela por toda a. 
vossa vida! Finalmente, unidos o 
pastor e o rebanho nestes mesmos 
sentimentos de fé e oração, peçamos 
todos a Jesus aceitar a homenagem 
de nossa adoração, amor o completa 
submissão ao imperio do seu reina
do aqui na· terra,. afim de que um 
dia· lá no eco, possn;mos ve·nturosos 
cantar o triunfal hino das glorias 
e misericordias do amanti.ssímo Co
ração. que tanto amou os homens! 
E' com estes votos sinceros ~uo de 

. Jtossa alma e coração, paternalmen• 
te abençoamos nossos diletissimos 
diocesanos com a Trina Benção: Em· 
nome do Padre t do Filho t e do 
t Espírito Santo. Amén. 

/ 

250.000 alma$ diocesana• ecoasse Fe-la desde o primeiro instante de 
hai·moi?iosa e eficazmente nos ceos, sua exístenda, quando se submeteu 
nun1 momento tão propício de gra- voluntariamente aos decretos de seu 
ças! Hoje, porem, como penhor de Eterno Pai: continuou-a até a cruz. 
continuídadé dessas consagrações, onde, com amor infinito, consumou 
vos pedimos que em todos os lares, s<m sacrificio sanguinolento; quiz 
estabelecimentos de ensino, carida- ainda pro<ligiosamente perpetuá-lo em 
de e mais institutos congenerés se nossos altares. onde. com imensa ca
entronize com fé e devoção a ima- ridáde o renova milhares de vezes ao 
gem do Coração de Jesus em sala de dia e assim o fará até o fim do.s se· 
honra, afim de que o Rei dos Co- culos! Tão assombrosa generostrlarle 
raçõM, o divino S;dvador do mundo, do amor de Jesus por todos e earla 

Esta . pastoral seja lida e explica~ ~ 
da pelos Revmos. Srs. Vígarios e 
Capelãés, num domingo ou dia san
to e depois arquivada. 

ai estabeleca seu imperio e abençoe um de vós, violenta-vos docemente l 
vossas cidades, vilas, àldeias. cada a consagrnrdes tambem vossos cora
um de vossos filhos, vós dizendo: ções a Ele. num sacrifício irrevoiia· 
"Eu amo à to<lós àqueles que me vel e Irrestrito! Celebr,ti portanto 
consagr:im amor".· Ego diligentes me esta comemoração consoladora e de 
di\i,-o. (4) tantas alegrias. nos esplendores de 
SERA' RJ<]NOVADA PERIODICA- vossas igrejas, com a 1rlaiP.Stade dos I · 

MENTE A CONSAGRAÇÃO sagrados ritos, pela voz paternal <lo 
Fazei anuallnente a comemoração vosso zeloso pastor paroquial, dian

desse ato adoraYél em vossas igre· te de Jesus Sacramentado, na pre· 
jas, capelas e lares, banhando-vos sanca. de toda a c~rte celestial que 
previam.ente nas aguas salutares da I corte.1ando a santidade de vossos 
penitencia e com o conforto vital da templos e de vossos lares, testemu
Sagrnda Mesa; renunciai com von- nhará, assi~, o agr':'dº. do vosso 
tàde firme e ínabalavel tudo quanto louvor a CrJSto .resus, Re, dos Cora-

esforç.os. Esses est'orcos. levados. por 
sua pl'opria violencia. não puderam 
ser domados. e 89 caiu em 93. 

Dado e passado. em nossa sede 
epis<'opal, aos vinte de ja11eiro dê 
1945, sob nosso sinal e o selo (!e 
nossas arma~. 

t ANTONIO, A. Bispo Dioce~ano 
<N. R.: Os subtítulos são nossos). 

CABELOS BRANCOS ••• 
E 

estarlam soildarios com a direita: pios que nortearam a. revolução frun-
totalitaria se a ~sta c,nbesse o l'!:<1- 1 cêsa bem sabe 1Ué o móvimenio mi 
to no a.Mal confl.to, como:\ am o. clado pqr Robespler~e e s,ius cnm-

t ·,noo:sl 1 l .cia ie ó c:·ts- pl1ces não chegou as suas uttunas 5usten ar ª 1· . conseguancias. E as ultimas consf· 
tenci:i. de oti~t·.i. dEmocrarJa 11 r:to quencia.~ da revolução francê.;a não 
~er a de ,ieo.lJ:~s esquerr!lsta~ A são outras ~enão o Estado .;ot3Ji1,11-

marcha .iara a esquel'(la :;s:;nin'1 ia rio socialista. Nada. para estran11ar 
então o cara.ter de um mo11imento ir- ;~ortanto, ·que para o democra tismo 

f alsea~ores es~uer~istas ~o re~~me ~emocratico 
Sêmpre se procurou estabelecer 

uma diferença enorme entre essas 
duas epocas. Ela existe quanto aos 
fatos: mas qnantô aos principlos e 
ao fim ''isa.do. não. A insurreição foi 
o principio comum. e esse principio 
foi oroclamado por 89: - 93 nada 
fi:,~ que o repetir e que o realizar 
pela. destruição de todas. as superio
ridades que a Isso se opunham. O 
fim não era. menos comum: - fazer 
desaparecer o edifício: apenas, 89 
desejava depô-lo. e 93 o abateu. O 
primeiro d~sejava matar a realeza.. 
a aristocr~cia. o clero: o segundo as
sassinou o rei. os nobr· e os sa
cerdotes. A re110Jução golpeou tão 
fortemente a ordem política e civil, 
q;ie abalou a ordem soclat 

das as riqúezas entre os cidadãos 
pobres. como uma consequencia na• 
tural do principio da revolução e 
de suas aplicações anteriores. 

Uma palavra dessa ·.sinistra epo• 
ca, o uso da qual .iria num crescendo 
com a destruição, fazia entrever 011•' 
de a revolução devia culminar: -
era a pala11ra fraternidade que con
duziria evidentemente à igualdade e 
à comunidade, tudo llevendo ser co- · 
mum éntre os home1is. 

liberal " marcha da democre.eh 1m
resi5t!vel 1a cr,rre,ite c'Pm<Jc·at•ca. ra a esquerda. agora que !OI frustra
De modo· ~ue, a,1 aprova:- a foimula do o golpe fiOcial!sta do nazismo. as
demoora,ic11 de r,,ove:11(). a J;ir(Ja es- suma o aspecto de um movimento 
tar!a couc1,rrm·"lo rom o prc51 1;.>·' cie lncocrcivél, pois se trata lle um pro
sua autoridada pm~. " 1mplanta~iiC' grama traçado e desejado pelas 

forças gue de~encadearan> .;obfa. o 
do soc1all~mo tlO wuudo. mundo a campanha revolucionaria 

A verctaíle, porem. é que, Ct·ni" os contra a civilização catollca. a cuJus 
demais re,rJm"'s !)Ollti..~-:-:, J •e1:1mP golpes de audacia esta.mos presen
democrat!co tambem não c~tá I,vre clando. 
de corrupçilo. E a i:-Jrn1r~ào do ,c
gime dem:.cr:iti~o é Just:iment, :e. 
demagogia ou esse dcmocratlsmo 
de ql)e se tornaram pCTrta•vozes, não 
:somente os agentes sovi3t,icos gue e,n.
tre nós desen110!11em a ;Jr0paga11da 
vermelha, ma.s ta.mbe111 uma certa 
ala dos chamados lib~:·a \s. 

O LEOIONAR~O por mais dé uma 
vez tern condena.do esse democ1·atit
mo liberal, apontando ,o como um 
doi; principais responsaveis pelo sur
t.o dos t.otautarismos socialistas par
dos e vermelhos no mundo moderno, 
não somente oela Jes·)rdem social. 
politica 1 economica Q ie prov~ cou. 
ma$ taml:r.im pelo concurso que as 
hostes liberais em geral prestam di
retamente à obra revo1ucio11o.ria CJUC 
vem sendo desenvol11ida pelas alas 
mais avançadru; da conjuração anti· 
crist!i, 

B em 1854, numa epoca em 111e os 
liberais menos Inicia.dos ainda ernm 
advcrsarios do socia.lism<,, eis o que 
sobre o ussunto já. escrevia um µubh
cista cá.tolicó : 

* * • 
"A noité de 4 de a.gosto ds 1793 

rol 1,1ma verdadeil·a 11oite de socia
lismo. Elll. foi !lumln~da iielos ln
cendlos dos castelos. dos quais eram 
destrutdos pelos d,..,;#\stadores os pro
prlos tltulos de proprl~dade, para 
aboli-la até os fundamentos, no ,re~
mo tempo que esses fundatrient.o, 
eram sacrificados no seio :la Cons
tituinte. com um açociamento qu,, 
parecia querer fazer perdoar à so
ciedade sua antiga existencia. 

Esse socialismo, eicecutado depois. 
em ponto grande, pelo con fls~o e 
ve11da dos, bens fendais e ecic~lasti
cos, tinha. um earater r,oli~ico; mas, 

, 
no fundo. era. um verdadeiro so- Aill, Boisgelin; hoje se atacam as 
cialismo, e o olhar penetrante de 1· doações feitas ii. Igreja. amanhã i.ta
Burke bem o soube descobrir. "Uma car-se-ão as doações feitas às co-
11ez abalada a pr~scrição. dizia ele. munidade3, as doações·feitas à.Os co
não ha mais especie de proprieclade lat.erais. aos estranhos. Infeliz da 
que possa ser assegurada. desde gue sociedade, se se remonta aos p1·1n
ela se torne bastante :onsiclernvel cipios! Já. não se propôs derrogar os 
para excitar a cupidez de um llt-fr1· testamentos como uma usurpação J., 
indigente. Vejo que os confiscas co- futuro, como atos ilegítimos, que 
meçaram pelos bispados. pelos iapj- transmitem -a. propriedade de colhei
tulos. pelos mosteiros: mas ná<> '.ls tas qué ainda não existem. e que 
vejo se deterem ali - Estou .cert..J de o testador nem semeou nem colhen? 
que os principias que predomltt1t1r: Deter-se-ti. numa primeira exceção? 
em P'nmça se estenderi'i.o a· êodas es- Quem poclerá nos responder? ... " 
sas pessoas. a todas essas classoc,s d,: O socialismo boJe não deixa de 
pessoas. em todos os paises do mun- tirar \·antagem desses precedentes 
do. que encaram sua indolcncia com por re!Je,iões muito coerente$: 
a mesma calma com que considernm "Submetendo a discussíici. diz Louis 
sua segurança. Essa especie de ino- Blanc. a legitimidade dos bens ecle
c0ncia aos proprietarios será logo s!astlcos. a Assembleia., sem o saber. 
depois perseguida sob o pret~xto d~ convidava o povo a discutir a invlo
inutilldade. e da. Inutilidade se pas- labilidacle dos bens leigos; ela cava
sará à incapacida'de de possuir ta.is 11a abismos dos quais não percebia 
bens". a profundeza. O res11lta.do foi por-

Que golpe de vista. profetice! tanto c!uplo e contra.ditorlo 'Qlt apa.-
De resto. nessa proprla ep0ca nlío rencia: - muitos proprietarlos se 

faltaram as a.dvertencias: e alguns enriqueceram; mas o direito de pro
lampeJo~ de verdade e de sabedJr!a. prledade cxcluslva ficou profunda.
vieram descobrir e faze, aparecei mente abalado." <Hlstolre cfe la Ré· 
no futuro o espectro do socialismo. volution Françalse, t. III, p, 23)." 

"Vós nos ·conduzis à \P.i ,·grarial" 
clamou um dia o Padre Maur:v "'!'o
das as 11ezes. ficai sabendo. que re
montardes à orlgem das proprieda
des. a nação até ai remontará con
vosco."· 

"Sobre que rampa. nos desejai~ 
colocar? dizia o sabia Arcebispo de 

* * • 
"E assim se entreabriu o ultimo 

abismo én'l que t sociedade val c:i.lr. 
o abismo do socialismo, QUé foi àber• 
·to pelo ablsmo da !'evolução, como 
este foi aberto · pelo do fifosofismo, 

que havia sido aberto pelo ablsmo do gavam-se pela propria pessoa, pelo 
protestantismo: - Abyssus a.byssum I proprlo sangue, pelo apostolado ou 
invocat. 1 pela lntellgencia as funções social~; 

. . · . t· • e a riqueza vinha somente se umr 
. A p10p1 leda.de ~n~toc1 a ica e ccle a essas funções, a esses serviços pu

s1astica foi . substitmda, gua~do ~e bllcos, e deles era. como o dote e o 
seu sacrlfieio, pela propriedade bui- tratamento. A maioria. dos privile
guesa: mas a substituiu, ~ara o fu. gios eram privil~gios de devotamen
turo. tornan~o-si: aristocrattca po~ to e de sacrifício. A frase eminen
sua 11ez em 1elaçao ao simples P;~ temente social e francêsa, Noblps.~e 
let~rl~do. O gnto de abaixo os pnvi- obligP-. exprimia perfeitamente essa 
lemos. lançado pela. revolução con• verdade. e não havia grarjle familia 
tra as clas_ses feudais. de.via ~er re• • que deixasse de dar a. cada. geração 
petido mais tarde pelo soc1alismo O preço de . suà fortuna. dedlca;1do 
contra as. classes bur~uesas, torna- um ou varios de seus filhos ao ser
das f~uda1s elas proprias pelo ~esa ~ v!ço publico e social da patrla e da 
parec1mento das classes . supel!ores religião. As coisas poderiam ter que 
e pelo t.ransborda1_nento d~s <:lass~s se alterar, os privilcgios poderiam 
infer!orP.s. A propr1ectn.dc nao e mais ~8 tornar abusivos. impor-se sna re
sagrada em nossos dias .e ~ão tem forma; não quero discutir este tJon
mals tnndamento que os priv!leg!os to: _ mas O que desPjo frisr· é 
e os bens que f~;am arrebatados de que esses priw!;gios. que encerra.
seus possuidores. vam obrigações de sacr!ficio, uma 

* * • 
"E' necessarlo dizer que a situação 

criada para a. propriedade, no novo 
regime, é completamente a.normal, e 
a expõe gravemente aos ataques de 
que ela é alvo. Na antiga sociedade 
francêsa, e em tod11, a sociedade, a 
riqueza jamais foi o objeto da cóndl· 
ção dàqueles que a possuiam, mas o 
meio, a maneira de ser de uma con
dição cujo olijeto era suptrior e 
eminentementi, social. Era-se vôta· 
do à. carreira da~ armas, à yida 
ccleslast!ca ou à magistratura; pa• 

vez arrebatados, a propriedade per
maneceu sozinha em suas· obriga. 
~ões, e, de melo, de acessorlo, se 
tornou o principal e frequentemenoo 
o unlco objeto . de sua posse." 

* * • 
"A antiga socledade politica e· ci

vll se achava forte e largamente or
ganiza.da. Ela se assentava no prin
cipio catollco que a havir formado. 
mesmo após o prote8ta11tist110 ~ o fl

. Josofls1110 h~ verem arrancado dos 
espirit.os esse prlnc11,io. E a sua 
destruição ntlc se deu sem violentos 

Isto se deu implicitamente. não so
mente p~lo confisco das proprieda
des ec:'::siasticas e feudais, no gue 
Burke viu tão bem um futuro aten
tarlo contra a propriedade pri vad·a 
mais ainda pelo confisco desta pelo 
simples f;il,n da s<lida da ~'1·~.11ça no 
momP,nt1> em que o riais estava em 
fogo. nela criação do papel-moPda 
11ela bancarrota quf' velo em seguida 
o emprestimo forçado e arbitraria 
o ma.ximum qu~ arruinou o comer
cio de nm só golpe. e as reguis!çõe~ 
de tolda especla quê se sucediam sob 
o reg!m e de todas as fações. 

O privilegio da propriedade ficou 
profundamente abalado por todo~ 
esses atentados. E Proudhon vem 
confirmar a ludiclosa observação de 
Burke. ao dizer que a Revolução to, 
1tm levante pela lei agrarla. Esta 
saiu em cena. como se sabe. na u1-
til\1a. hora. e da maneira mais rndi· 

,cal. oor Gracchus Babeut. chde do 
clube dos Tguais, que puguava pela 
partilha de todas as terras e de to-

E' o ponto em que Robespierre 
deixou a. obra interrompida: - e é 
'.lnde o socialismo a retoma hoje". 

"A Providencia nlío permitiu, nes
sa epoca, ·que o holocausto da socie
dade fosse inteiramente consumado. 
Ela susteve o machado nas mãos.dos 
sacrificadores. e o voltou contra eles 
riroprlos. Tendo piedade da. França. e 
do mundo. suscitou um desses gua.n
tes de ferro nos quais mete sua mãe> 
quando deseja reter as sociedades 
em suas quedas, ou recoloca.las em 
suas bases. 

Mas essas interve11ções da Provi• 
dencia. vêm apenas em auxilio de, 
liberdade do homem, sem suprimi• 
la. nem jispensar seu concurso. Elas 
deixam. por conseguinte, subsistir 
todos' os elementos da Juta. E' uma 
tregua. é um "sursis" que Ela con
cede aos combatentes, para lhes 
deixar tempo de se reconheceren1 
de acumular merltos ou agravo~. eni· 
razão dos ·quais as ultimas conse
guencl11,S do erro são conjuradas ou 
se eonsr1mam. Porque, é preciso que 
se frise bem. essas consequencias 
apenas podem ser suspensas e11guan~ 
to o erro ~ubsl~te. E se o tempo que· 
dura essa tregna não é empregado 
em repudiar o erro. elas vão se acu
mulando. para se. precipitarem um 
dia com uma violencia quasi irres!s
tivel, recuperando por sua lmpetuo• 
sidade o tempo qne perderam nessé 
periodo de rela tiva calma." · -~- ·· 



• 
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Só os fortes vencem na vida! 
Todos que trabalham muito, estão sujeitos à fra-

ttUeza .e ao esgotamento. Quando o sangue está im
puro, o estado de fraqueza é mais grave, porque a Si
filis, · alem de ser debilitante, consome energias e não 
permite ao organismo meios de compensar as forças 
perdidas. Nestes casos é imperioso, é urgente um tra
tamento de sangue. 

LEGIONA RIO 

FEDE RACÃO DAS e o N GREGA e õ E s 
MARIANAS OE SÃO PAULO 

UMA CONGREGAÇAO MARIA17A tos jovens que o bacilo impla.cavel de 
QUE MERECE SER MAIS Kock atira para aquelas paragens so- , 

CONHECIDA litarias, longe do torvelinho do mun- j 
Num dos Boletins Circulares desta do e dos prazeres venenosm qqe ofe- . 

Federação f, ;-se uma pequena refe- rece uma sociedade tresloucada que 
rencia a uma Reunião Mensal da acabou absorvendo as suas energias i 
Federação, em que o R<>VIUO. Pe. Di- físicas, atrofiando o vigor do espi- 1 
retor . leu aos presentes umo. carta rito para fazer-lhes saborear desa- ! 
comovente que lhe fôra dirigida pe- piedadamentc, até a ultima gota, o 
los Congregados Marianos da colo- fel amargo da mais profunda desilu- '1 

nia 'ele Santo Angelo. Nessa ocasião são! ..• 

São Paulo, 27 de !lfaio de 1945 

6.a FEIRA 
• 

Valioso auxiliar no combate à Sífilis, depura o 
sangue, faz desaparecer o cansaço, o esgotamento e a 
fraqueza. Há, portanto, toda vantagem em usá-lo. 

o nosso Pe. Diretor não duvidou em Desta maneirn, estes jovens que, 
proclamar a Congregação Mariana a tacados pelo traiçoeiro bacilo, vão 
dos morfeticos como a Congregação procurar, nos ares puros e oxigena- , 
n.o 1 do Estado de São Paulo. dos, no repouso, na alimentação me- . 

Que exemplo sublime nos dão es- todica e sadia, e nos cuidados tera
ses jovens que, atacados pelo terri- peuticos e cirnrgicos, um meio para 
vel bacilo de Hansen e segregados superar as terríveis consequencias do 
do convivio social, sofrem com sere- implacavel ba.cilo de Kock, encon
nidade e resignação, unidos entr~ tram no seio acolhedor da Congre
si sob o manto de Maria Santissi- gação Mariana um melo facil e efi- ' 
ma e observando as Regras da Con- ca.z para se premunir de um outro 1 

gregação verdadeira escola de herois bacilo mais invisível, porem mais 
e de Santos, onde acham o segredo traiçoeiro e nocivo para a vida de 
do conforto, da paz e até da ale- um moço: a frivolidade, o indife
gria. As carnes poderão se decompor rentismo, a irreligião, o pecado ... 

200Mll cruzeiros 
r E e 

DISTRIBUE 3440 PREMIOS e FINAIS 

Federação das Congregações Marianas 
·da Diocese ~e Niteroi 

lentamente, mas o espírito continua Aproveitamos a oportunidade pa-
inquebrantavel. ra expressar a gratidão da Federa-

Mas no vasto jardim das 704 Con- ção das Congregações de São Paulo, 
gregações que se estendem pelo Es- pelo acolhim~nto e pelos cuidados 
tado Bandeirante, descobrimos outra dispensados :;o nosso Pe. Diretor nos 
flor que merece ser mais conheci- 40 dias que ele passou em conva-

1 

1 
Ji,ealizou-se quinta-feira, 19 de abril, Apresentando o orador da noite, 

a. 60.a reunião da. Federação Maria- o Dr. ~ario de Alcantara Vilhena 
ll<l da Diocese de Niteroi. que falou sobre a castidade, diz o 

da. lescença no Sanatorio Vicentina Ara-
Nos arredores. da cidade de São nha, e p:c.r::t enviar o nosso abraço 

Josf dos Campos, a pouco mais de fratern" ,.,-'"' os nossos Irmãos 
100 quilometros da capital, rodeado da que ·:greg<1ção Mariana 
de canteiros floridos e de arvoredo que fi'.l eJ. .. i·c os espinhos pun-

o que a propaganda 
conta sobre a 

.sovietica 
Russia 

não 
Visita Oomicil.iária de Santa Rita de Cassia 

verdejante que embalsamam o ar e gentes e.:,, doença implacavel, or- H'onrlu.iln <lu liltlm" nli,rlnn 1 1 O carro se assemelha ao Sedan 
Comunicam~nos: 

.As 20,15 horas foi aberta a re- Dr. Dayl de Almeida não precisar
Ul/lião, com a presença do Exmo. mos nós, da palavra da ciencia, pa
~vmo. Mons. João de Barros Uchôa, ra $ermos castos. pois temos a lei de 
Vigario Geral da Diocese e Diretor D2us expressa no 6.o mandamento, 
pa Federação; não despresando porem os argumen-

0 Congregado Dayl de Almeida tos da verdadeira ciencia, da qual 
dando inicio aos trabalhos, pede ao o Dr. A. Vilhena, como medico cato
Secretarit> que faça a leitura da ata lico. é um autentico paladino. 

purificam a atmosfera, ergue-se, ma- valhada pelas gotas amargas da dor, Este fato não passou de coina,den-
1 jestoso, o Sanatorio Vicentina Ara- da tribulação e do isolamento, eia para mim. Não sonhava q•1e sua 

nha. acompanhando o nosso abraço com! cara sorndente havia de peise,;u1r-1 
Esta benemerita Instituição, que I um vibrante Salve Maria! Saude me como um pesadelo. Descobr: rme 

se destina a debelar os estragos cau- dos enfermos... Consoladora dos, ele era O principal agente do "ln'ou-1 
sados pela tuberculose ( que cada dia aflito~. 1 · t" d f l 

Okland de 1935. Seu nome, pronun
ciado º Zees" em inglês, vem das três 
palavras que querem dizer "fabrica 
com o nome de Stalin". Um dia an• 
damos nele. E' muito pesado pHa 
suas molas. Se viajar no .. assento de 1 
trás, cada yer. que encontra um obs· 
taculo, a base de sua espinha dá nm 
pulinho, para em seguida afundar 
na almofada, a:ssás fina, para en.:on
trar-se com o eixo das rodas de trá~ 
com um ligeiro ruido, Os vidros .Je 
segurança ás vezes chegam a ficar 
gelados e intransparentes. Porem/ 
sempre chegam.os ao nosso destino ·~ 
voltamos sãos e salvos para casa. 

Propaga-se bastante, nesta Capi
tal, a devoção a Santa Rita de Cas
sia, suja festa se celebra rio dia 22 
de Maio. 

aqui. O Revmo. Pc. Fr. Angelo 
Quintana a introduziu cm varios 
lugares da Espanha e, no Brasil, em 
São Paulo, Baia, Minas e Paraná. 
Uma pessoa de Franca, cidade onde 
S. Revma. é largamente estimado, 
, ~tando a grande devoção que tem 
a Sta. Rita, lhe perguntou se "fala 
com ela todo dia". "Sim, ..respon~ 
deu espirituosamente o distint(J Sa· 
cerdote, mas ela não · respo~e". 
"Diretamente não; mas indiretarritSn
te sim, pelas muitas gl'aças conct!>
didas ás pessoas que pelo vosso in• 
termedio se encomendaram .a Ela". 

da. reunião anterior. Iniciando a sua conferencia, ex
. Pela ata constatamos a presença plica o Dr. Vilhena, sua Nesença na 
à ultima reunião de 210 Congrega- tribuna, pois sendo convidado pelo 
elos, pois nesta ocasião a Federação Mons. Uchôa, para falar aos Con
comemorava o 10.o aniversario de gregados, como paulista que é, lem• 
sua fundação, tendo o Dr. Geraldo brando-se do que fez Mons. Uchôa 
:Bezerra de Menezes apresentado um P"los operarios de sua terra. sen
re!atorio das atividades da Federa- tit1•se no dever de aceitar o convite 
ção nestes 10 anos de vida. Pede desculpas, por ter alterado o 

Fez uma bela conferencia o Padre t<'ma estabelecido, que era a Casti-
;Romeu de Faria s. J. dade e a Familia. pois Irá falar so-

A ,Ata foi aprovada sem debates. bre a Castidade no Congresso Ma
o Dr. Dayl de Almeida, ~ustifican- 1 riano. Justifica esta sua resolução 

elo sua presença em substituição do motivado por um fato ocorrido em 
Presidente diz que o Or. Geraldo s"u consultorio, que ela passa a re
:Bezerra de Menezes precisou ausen- lr,tar. 
tar-se de Niterol e pediu-lhe para Trata-se de um Congregado. moço 
isubstitui-lo na presidencia da re- de vida pura, que chegando-se a ele 
'Ullião, com os olhos esbugalhados lhe diz -

Passando ao expediente, lê uma Doutor, estando o sr. ausente. con
learta assinada pelos Re.vmos. Padres s11ltando um seu colega, este acon
:José Antonio Teixeira e Cesar Da!- s·'lhou-me justamente o que proíbe 
nese S. J., pedindo à Federação que O 6.o mandamento. 
enviasse urgente, a. lista com os no- D - . ,. . .b. , _ 
mes dos Congregados que tomarão Ora, eus nao n ia p1 o1 ir uma co1 
parte no. Congresso Eucarístico Dio- sa que fosse contra a natureza, por
cesano de Friburgo. 1 t.mto este medico deve estar erra-

Lê tambem um oficio da Congrega- dt,. 
ção de s. Gonçalo convidando a Fe- v·A resposta ~ada a est_e moço, o Dr 
deração a participar das solenidades ilhena ampha: espec1f1ca, com por· 
comemorativas do seu aniversario. 1 menores m_inuc,osos, em term~s te~-

Foram feitas mais algumas comu- mcos, expllcando depois em lmgu • 
hicações. · gem ao alcance de todas as men~a-

Fez O Dr. Dayl um apelo aos Con- -~dades, ~a.ndo-nos uma verdadeira 
gregados, para que comparecessem ula de f1S1ologia, 
dia 27 de abril, às 20 horas, na Aca- Querendo tornar mais frutuosa a. 
demia Niterolense de Letras. a fim sua conferencia. põe-se o orador à 
de· _assistirem a posse de Mons. Bar- disposiçã9 dos presentes, que tenham 
ros Uchõa, como membro da mesma. algumas dificuldades a apresentar. 
tendo sido eleito unanimemente pa- Ao terminar foi demoradamente 
ta a, cadeira que ia ocupar. aplaudido. 

Nessa ocasião seria ele sll.udado pe- Com a palavra. Mons. Uchôa agra-
lo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, deceu ao orador. e lembrando aos 
~endo por este motivo lndlspensavel Congregados ser o dia 19 de abril. 
:i. presença dos Congregados, pois se· festa de Santo Expedito, apresenta
ria uma reunião tipicamente maria- nos a este Martir da fé como modelo 
21a, salientou o Dr. Dayl de Almeida de moço resoluto e firme em suas 

Ocupa Mons. Uchôa a cadeira que convicções. 
tem como tY.atrono, o saudoso Padre com algumas orações, o · Hino das 
Julio Ma.ria. congregações e Vivas a Nossa Se-

Feita a.·cha.mado das Congregações nhora Aparecida. encerrou-se a. re· 
apurou-se o total de 67 congregado~ união. 
presentes. Dalmi1 Pinto Costa. 

vai-se estendendo, principalmente OS MARIANOS NA AÇÃO r~s ' e on e quer que ossem?s, i:i-
entre a juventude, sendo por isso CATOLICA v1amos de en~ontrar seu sornso be-
chamada ·de "peste branca"). e man- Em Porto Aleg1·e acaba ele s0r I nevolente. Naturalmente ele 'ª Je 
tida pela Santa Casa de 11isericor- . nomeada, sob a direção ilnediata do! cá para lá, com travessa"s de t~·rn~ 
dia de São Paulo e confiada aos; Assistente Geral .da A. c., Conego: ou peixe e jarros de vinho. Qua,·,ci•) I 
cuidados solícitos das abnegadas Ir-\ Luiz _Vitor Sartori, a. nova Diretor!a quer que entrassemos uma sa'a oe. 
mãs de São José, tão conhecidas Arqmd10cesana elos Homens da Açao jantar, lá estava ele, curvado po<' J 

na nossa Capital e em todo O Es- Ca.tolica, toda ela composta exc!usl- sobre seus copos de cristal, e tub~s 
tado Bandeirante. vamente de Congregados Marianos: ele caviar gelados, prontos para -'n-1 

O Sanatorio dispõe de amplos ter- Presidente: Raul Logamarsino (Pre- trar em ação, seja que a cena fos
renos, pomares, hortas e granjas. Es- sidente da Fe_deraçãc Estadual da~ se uma fabrica, um banquete de es
tá dotado de otimas instalações de· CC. MM.); Secretario: José Ribeiro trada ele ferro, ou um pique-11:que 
radiografia e radioscopia, laborato-' da Silrn; Tesoureiro: José Agustoni; perto das fronteiras alemãs, no bt
rios. etc., sob a orientação de um Consc!lw;ros: Pedro Sacarello Fer- mo de Karelian. 
grupo de abaliss,dos medicos clini- reira, Dr. Carlos Heitor de Azevedo, 
cos e cirurgiões. A assistencia reli- Dr. Paulo Rache e Dr. Manuel Luiz 
giosa está a. cargo de um jovem e 8. Pitn,z. 

O KREMLIN CONTROLA TUDO 

zeloso Sacerdote. que atende aos Johnston pergunta muito sohre e 
doentes a cada momento. cte dia e PODJrr TER RESULTADO UMA 
de noite, e ocupa as habitacões CONGREGAÇAO MARitNÀ EM mo<lo da fabrica designar seus p!'o-
atrâs da belíssima capela que se" !e- UM SEMINARIO? dutos, quais seus planos de orod11-
vanta seren~ e acolhedora nos fun- Sob o titulo em epigrafe, lemos na çãv para tempos de paz, qu:rntas 
dos da pa1'Ie central do sanatorio, "Estrela do Mar" de março um re- unidades serão criadas, e a que p,·e
separada dos _diversos pavil_hões.' 1 latorio da Congregação Mariana de ço serão venditias. O diretor e s•ms 

A 11 de 1.1; 10 de 1934, foi fundada , Nossa Senhora Imaculada e Santo auxiliares não podem responder. i,!as 
pelo entffeo Capelão do Sana.tor~o, ; Afonso. do Seminario Menor Reden< i não estão finll.'indo. E' claro qu~ 
Pe. Geraldo Miranda, a Congregaçao torista, em Congonha.s do campo ; não sabem nada. Coisas como .is-1 
M~rmna da Virgem Imaculada e São <Minas), descrevendo O progresso e: ta são decididas pelo Kremlin. 

Contam-nos •e a produção cte 
automovcis começou aqui em 192~. 
sendo o carro desenhado segundo uma 
adaptação sovietica da famosa Am,'· 
rican Hercules maquina, feita < m 
Canton, Ohio. Eric e' eu. t?:vcamo:::. 
olhares curiosos. Acontece que Pe

nhum de nós jamais ouviu fala.r <la 
famosa "H_ercules", Começau<l.J em 
1930, o plano trouxe 125 m!lhi',e.; Je 1 

dolares americanos em maquin:1s àu-
rante cinco anos. 

O dfretor nos conta com -sile111~io~ 
so 01·gulho que visitara fabr:,~:1,; a.1,e
ricanas em Detroit, Flint, Buffalo, 
Saginaw e Chicago, que é UJI i:;em
bro da Sociedade de Engenheir'-'8 de 
Automoveis, e um assinante da re· 
vista "Iron Age". 

Lmz Gonzaga. Atualmente o seu Dl- a atividnde daquela Congregação. 1 Entre alp-uns brindes, Joh ,.ston 1 
r~tor _ é o Revmo. Pe. Oswaldo Barros i A proposito, tivemos a satisfação'. murmuraYa ao meu ouvWo: "Este 
Bmdao, e e composta de 19 Congre- de r~ceb<'r uma. carta do Reitor do diretor é um bom homem. Mas real
gados e 10 Aspirantes, sendo estes Seminario Cristo Rei (Ferraz de mente não controla esta 'fabrica. Es
internados " auxiliares do Sana.torio : Vasconcelos>, Revmo. Pe. Lamberto tá encarregado só da produção. Na j ================= 
o seu PresidentP é º Sr. Roberto Verryt, ss. CC., bem como um rela-1 America isso é desempenhado por: Festa d Sa t R't de 
Brant de Carvalho, (Gerente do Sa- torio do !.o Secretario da Congre- um homem especializado que pode ou· e n a I a 
natorio l; o Secre'.ario é o sr. João gaçL!> Mariana Nossa Senhora Apa-' não ser vice-presidente. o preside:i- 1

1 
G . 

Sampaio (telegrafista da Companhm l"?Cida e São Luiz Gonzaga, recem ass1a na Matr'z do Braz 
Paulista de Estrada de Ferro (inter- fundada naquele Seminario, e que te duma corporação americana não 1 1 
nado); o Tesoureiro é O sr. Alcldes abaixo transcrevemos: deve pensar somente na produção, J 

JbAtooa V-pET'AOIN HM RF D.. "Ferraz de Vasconcelos 19 de fe- mas deve pensar em novos desígnios, A Matriz do Braz está comemo
Jaboto Avila <farmaceutico do Sa- \'ereiro de 1945. ' novos mercados, novos prodqto.s a J r~ndo soJ,ne1:1ente .ª fest de Santa 
natorio): o Mestre de Noviços é o Revmo. Pe. Agostinho Mendicute, serem usados, o custo e a qualidade R,~a de Caesia. Foi observado o se-
sr. José Elias (ir.ternado), e o Bi- s. J. das materias primas, as finanças, a gumte programa, 
bliotecar10 é o sr. Bernardo de To-1 salv~ Maria! organização das vendas e o que es· DIA 19 - A's 7 horas: Missa, em 
ledo <internadol. Com muito prazer comunico-lhe tá fazendo a concorrencia. louvor de :::.anta Rita e. Comunhão. 

Tem as suas reuniões mensais, se- ter r0ceb1do a sua carta lie 5 deste Note que este sujeito não sabe na· A's ·19,15 horas: Resa solene.· La-
gundo se cosi.uma. nas Congregações, a qual agradeço. ' da. destas questões. Estamos ªP"· dainha de São José. Oração. Recep-
e uma vez por mês uma reunião mais outrossim, participo que no dia nas !alando com homens da prod•J-

1 

ção das novas ass?ci~d.as. ~em:~º 
solen~. _ . dois de fevereiro proximo passado, ção. Os cerebr.os 1ilaneja<lores és- pelo Rvmo. Pe. E 3vig10 Conc,ho. 

Existem as Secçoes de Expediente festa de N. s. das candeias, foi fun- tão no Kremlin e não nas fabrica,,. Benção do ::iantissimo Sacramento. 
e de_ Instrução Religiosa, que são ad- dada aqui no Seminario a congrega- Estes· h·oiil'eps ·e_mttor_li<i··_aa ·tries:i' · DIA 20 - J\Iissa5 - A's 6, 7, 8, 
mi111strad_1'.,s pelo mesmo Pe. Diretor. ção Mariana sob o titulo prima.rio teriam 3li' ànos ·de ,·idádé. ·são ho- 9· e 10 horas. - A's 9,30 horas: Re· 

A reumao de _3 de março do cor- de N. S. Apa.~, .,J.a e, secundario, São . d' cepção e entrega de distintivos-. lcm-r nt f i d d 1 R mens seríos, ~ns10s0s por. se a rn.n. 
e e. o pres1 1_ a. ne o evmo. Pe. Lui?. Gonzaga, tarem na vlda, 0 .. mesmo· tipo que b~a. nça ás,· Madrinhas;_ Benção ._.;l,,r· 

Agostmho Me1;d1cute _s. J .. Diretor Obtivemos a devida licença da d N e l So 

Entre as varias devoções com que 
se venel'a a Santa, figura a "Visita 
Domiciliar" a cujo respeito o livro 
"Visita Domiciliaria de Santa Rita 
de Cassia", do Revmo. Pe. Fr. An
gelo Quintana, Agostiniano Recole
to, traz pormenorizada exp·osição. 
Reunem•se numa "Lista 11 ou "Côro" 
trinta devotas famílias das que de
sejarem receber a Visita da Santa, 
conforme o dia que elas tiverem 
escolhido, fixo para cada mês do ano. 
Recebe-se a Imagem da Santa, ,;que 
vai dentro duma C:rna ou Oratorio, 
com toda veneração t! respeito, e se 
coloca sobre uma mesa ou pequeno 
altar, J')Ondo na frente da Imagem 
uma lampariria acesa ou duas velas 
acesas, ornada com flores, e se re
cita a Oração "Gloriosa Santa Rita 
de Cassia",. rezanrlo.~e tambem três 
vezes o Padre Nosso, Ave Maria e 
Gloria Patri. 

Na hora da despedida · recita-se a 
Oração que figura. no dito livro, no 
"Formulario de Preces" para a 41 Vi
sita": faz-se o Oferecimento e se 
canta o Hino 'a· Sta. Rita, com o qual 
se acaba habitualmente qualquer 
reza que se faça em honi·a de Sta. 
Rita de Cassia, 

Deposita-se uma f:SMOLA no eo
fre que a Urna traz ao fundo para 
a propagação do culto e devoção a 
Santa Rita de Cassia, Advogada dos 
Impossíveis e dos casos desespera
dos, e para beneficiar aos pobres re
partindo-lhe·. roupas feitas no dia de 
S. Rita, ou pelo Natal. ' 

Essa Visita Domiciliaria ê essas 
"Oficinas de Caridade ou Costura" 
estão muito espalhadas. 

Em 1932 foram estabelecidas em 
f.,ranca vinte urna:-;, que percorrem 
a cidadé de Franca dando as esmo
las para obras pias e meritorins, 
chegando no ano de 1944 até 110.000 
cruzeiros. 

No .-asto salão nobre, da Casa Pa
roquial de Franca, a cargo dos .Pa
dres Agostinianos Recoletas, no ano 
de 1937 se reafüou uma exposição 
durante a qual se tez uma distri
buição de vestidos aos pobres no 

A "Coroinha de Santa Rita" co11.
siste em rezar 24 Ave Marias, em 
três grupos: - 1.o 5 Ave Marias, 
que representam os 5 estados da 
mulher honesta, ou seja ,noça, C(J,,

sa,cla, mile, viuva e freira.: pelos 
quais passou Rita santificando-se em 
todos eles; 2.o - de 4 Ave Marias, 
em memoria dos qnatro u .. ltúnos anos 
de Rita, que os passou pa,ralitica,, só 
com a Sagrada Comunhão; 3.o - de 
l .5. Ave Marias, que relembram os 
15 an.os que Rita teve na testa uni 
es1,ú1ho, proveniente da Coroa de 
espinhos do S-..nto Cristo, ante quem 
oravá fervorosamente suplicando-lhe 
que a fizesse participante das dores 
da Paixão. Seu heroico pedido foi 
atendido. Nosso Senhor, provóu-a 
com um mal de naturrza talvez gan
grenosa. que desprendia tão horrível 
odor, que teve de pa~sar o resto da 
vida isolada das outras freiras. 

As "rosas bentas em honra de Sta. 
Rita" tem sido orasião de numero• 
sas graças espirituais e de curas. 

GREDUUUO VHlA_R 
ARTIGOS FINOS 
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VINGE1 Mi\RQU_ES & CIA. 
Rua Libero Badaró, 48tS 

/.º andar salas; 68-69 

fel. 3-7077 São Paulo 

A FESTA DO CORPO DE DEUS 
das Con_greg_açoes Marianas do Esta- curia Metropolitana de São Paulo e ,pode ser encontrado numa .. re:1n,io, gim_ ª. ova · ape ª e ª segui, • · 
d d S P 1 

rle J'ovens duma · fabrica ,,meriumi., Iene M_ issa Cantada_ po1 mtençao d_a, 
o e ao au o, que se encon_ trava agora iremos encaminhar tudo na I M d h B f d A em convalescen S to N fün 1917 quando o comunismo era' 1 ª rrn as e en mtoras ª ssoeta· 

valor de oito mn cruzeiros: prove- E h · e 
nientes quatro mil dos cofres das ncerra=se OJe O OU= 
urnas que recorrem a cidade fa"zen-1 E • f' d 

A festa do Corpo de Deus foi !ns
tituida em 1264, para toda a Igreja 
:Universal, por ordem cio Papa Ur
J:>ano IV. 

O Salvado!", conclue o saudoso do• 
minicano, não se contenta em restau
rar a vida natural em nossa carne ·des• 
falecida; tanto quanto é mister, comu~ 
nica-lhe tambem e vida sobrenatural ·e 

Antes, já o Bispo de Liege havia or- divina. 
'Ge,nado essa festa especial em toda a Nessa oçasião começaram a correr 

lagrimas dos olhos do Serafico Boa
ventura e ouviu-se-lhe debaixo do ha
bito franci:;cano um como ranger de 

15ua ~ocesé. 
Geralmente ela é celebrad,a na q uln-

'ta-feira imediata à oitava de Pente· papeis, cujos fragmentos caira:m ao 
i:ost_es. Entre nós, devemos celebrá-la, 
este ano, a 31 de maio corrente. 

e-hão. 
Tomaz ia continuando a ... leitura de 

seu brilhante trabalho, que -era o\lvida 

.• ça no . ana no; .ª mesma Curta para que possamos con- : . . , ' ção Ao ::vangelho, Sermão alusivo 
Ata da Reumao consta que e a pn- seguir que a mrsma seja agregada um partido revolucwnano na hus-, . . . , 
melra vez que esta Congregação tem à Prima Primaria de Roma. i sia, eram meninos de cinco anos ou: pelo _R_vmo. Vigario, Conego Jesumo 
a honra de receber a visita e de es- Junto aqui um pequeno relatorio' coisa parecida, ·Quando cresceram, Sant1lh. A's 19,15: Resa solene. Ora
tar pi_:csidida pelo Pe. Diretor da Fe- do nosso primeiro secretario. [ seguiram o comunismo, o Partid,, ,.:o- ção a Santa Rita, Sermão pelo 
deraça,o Estadual. Consta a nossa. Congregação de 16 munista, porque repres.entava outv- Rvmo. Sr. Cônego João Pavesio 

Antes de dar Inicio à reunião, o membros, todos candiclàtos ao Sa- ridade, poder e bem-estar. Benção do Santíssimo Sacramento. 
sr. Presidente, Alberto Brant. de cerdoclo e 'à vida religiosa na Con- No dia seguinte, Kirilov chega pg- DIA 21 - A's 7 horas - Missa 
Carvalho, leu uma pequena sa,uda· ,:,regação do.~ Sagrados Corações de ra levar-nos á fabrica onde sã,, fei- e Comunhão. A's l9,l5 horas - Re
ção ao Pe. Mendicute. A convite do Jesus e de Maria. tos os automoveis da União S,wie- sa solene. Oração a Santa Rita. Ser
Revmo. Pe. Bindão, o Pe. Mendicute Que estes dois corações derramem tira. Na America, uma duzia de ernn- j mão pelo R_vmo: Pe. José Varan1,_ ~en
pronunciou algumas palavras de abundantemente as suas bencãos so- panhias lideres produzem cem 1110 _ 

1
. te do Se!nmario C~nt_ral d~ i_pnan

agradecimento, estendeu-se sobre a bre V. Revma. e seu trabalho · em de los. Nesta sociedade sem clas~es, ga. Be~çao do S~nt1ss1mo __ Sac~ amen
natureza e finalidade de uma Con- prol das Congregações Marianas. \ uma unica fabrica faz um modelo e to. Apos a Bençao, Reun,ao Ge:·al e 
gregação Mariana, sobre as vanta- (a) Pe. Lamberto Verryt, SS. CC. i · ' entrega das contribu1·~0-e toda a sua vrodução vai 1)(1,,ra a c/as-1 . • s. 
gens !ncalculaveis que ela proporcio- - Reitor do Seminario Cristo Rei." i se 'privi/eninr/a, lideres comunistas,, DIA. 22 _- Dia Consa_grado pel

0
a 

na aos seus membros, principalmen- E' o seguinte o· teor do relatorio ' ~ ~ s t I s t R t A 
te num d f · t anexo a· supraci·tada carta·. 1 diretores de fabricas e oficiais do· • an ª greJa ª an ª 1 

~: - s a casa e so nmen o, em que 16, 7,30, 8 e ~ horas - Missas com 
os princlpios do mundo são abso- "Ferraz de Vasconcelos, 1 de mar- governo comunhão. _ A's 12 horas _ Ora-
lutamente Impotentes para satisfazer ço de 1945. ==e-e============-== ção a Santa Rita. Benção e distrt-
as ansias do coração humano e dar a Mui Revmo. Pe. Agostinho Men- . buiçào das rosas. _ A's 19 horas 

E' interessante e curiosa a historia debaixo de um grande silencio. Pe•· 
df? estabelecimento desta festividade, sou ao soberbo .hino das Laudes, que 
bem como da composição e adoção dos celebra o Verbo descendo do Alto. Leu 
hinos q_ue nela. são cantados, numa ma- depois o conhecido ô Salutaris Hostis . 

São Boaventura não podia t'eprimtr .a 
resignação in'.lispensavel não só pa- dicute. i "!!:==============; ! - Oferta de flores a Nossa Senhora 

. ra armazenar merecimentos na. dor, Desejando pô-lo a par da· funda- ~ 
senão tambem para conseguir a cura ção da Congregação l-ilariana "m pelas ~'ilhas de Maria. Ladainha e :nifestação de amor e de alegria ao 

~entíssimo e Diviníssimo Sacramento 
Vainos nos ocupar hoje do Oficio 

que o · referido Pontífice mandou com
por por dois homens sabios e .piedp-
5os, verdadeiros genios do seculo, o 
Doutor Ange!ico Santo Tomaz de 
/!.quino e o Doutor Serafico São Boa
ventura, 

sua grande admiração pelo que aca• 
bava de ouvir, enquanto que o Pon
tifice era atrai~o pela leitura da Prosa, 
ou Sequentia, desse soberbo cant1co 
que costumamos ouvir nas procissões 
mensais da nossa Ordem e começa pe .. 
Jas palavras: 

da molestia, finalizando a sua paJes- nossa localidade, apresentamos nf$· 80 M L IV D•O oração. Em seguida, Procissão em 
tra com a expressão de sua alegria ta carta o seguinte relatorio: Depois ~ I derredor da Matriz. Entrando, Ser 
de ver-se no meio dos Congregados do um fervoroso retiro espiritual dP O~J1~0 A~IGO mão sobre a gloriosa vida da f;arta 
do Sanatorio Vicentina Aranha que, três• dias, pregado pelo extraordina- i ft n .1 dos Impossíveis. Benção fina~ e hino 
Juntamente com os da Colonia de rio e incansavel apostolo Pe. Fel.ix,: 1 ' de Santa Rita. 
Santo Angelo, constituíam a fina SS. CC.. foi fundada em nosso Se- j • ================ 
flor. do Ma.rianismo em terras Pau- mlnario a Congregação Maria.na no, A f ESTA~ RELIGIOSAS tM· 

''Irmãos, lhes disse Urbano IV, que· 
ro estabelecer, em toda a Igreja, e 
maior e mais comovente solenidade; 
quero ·celebrar o Sacramento de amor 
e misericordia". Dist;e-lhet então qual 
era o seu plano e 111.es recomendou e 
execução, Dotados de uma inexcedível 
modestia e humildade, solicitarem a 
.di$pensa do encargo, que julgavam su
perior às suas forças, vista a grande2:e
e sublimidade , do assunto. A escuse 

Lauda, Sioo, 511/vatorem, Lauda ctu· 
cem et pastorem, ln hymnis et can• 
ticis. 

ll;,tas. Quantas bençãos não atraem dia 2 de fevereiro do corrente ano. 1 Ô ~ 1: 
do Ceu sobre a Federação com are- 'I'ivemos a intima felicidade de en- EDIT::>RA VOZES L"" BARRA o·o PIRAI 
slgnação e a reta Intenção nos seus grassar as fileiras marianas quan1o ' ,:1o edlt4, bo,1.S t~ 

Terminou a sessão com a leitura d~ 
outro .celebre hino: Panlle lingua lllo• 
riosi Corporis mysterium. ·.. Em se
guida houve um ~equeno silencio, apó~ 

sofrimentos! Que apostolado fecun- nossos corações ardiam no fogo es- ; 
do não poderiam exercer sobre tan- plendorosa do retiro. no dia daPu- 1 

rificação de N. Senhora e soberana : l{UA 5EIIADOR. fEIJÓ, 1Ó8 

não lhes foi aceitlil, · 

o qual disse finalmente o Papa Urba-
no: "Agc1·a, vós, Irmão Boaventura.·· ,.. 

Imediatamente lança-se aos pés do, l 
Pontifice o Serafico Doutor e excla· 1 
ma: ºSantisiiimo Padre, quando eu es· ~ · · 
·.:utava Fr. Tomaz, parecia.me ouvir o . \ 
E:spiríto Santo, Só Ele pode ter irii- ·,. 

Assim, pondo mãos à obra, e tra- pirado tão belos pensamentós, revela-1 
l,alhando cada um empenhadamente na .los ao meu irrr::lo Tomaz por uma . 
composição determinada, compareceram ~raça especial do Altíssimo, Ousarei 1 
perante o Papa no dia aprazado, mas .:onfessa:•-vos, Santíssimo Padre? Eu 
receiosos ambos e cheios de desconfian· julgaria cometer um sacri]egio Se tive!· 
ças de ~i proprios, tal e1"8 a incerteza iE Çeixado subsistir. a minha fraca obra 
çom que iam. 10 lado de tão maravilhosas beleza.. 

"Começa, Fr, Tomaz", disse Urba- 8':is aq"i, Santíssimo Padre, o que de-
rio IV,· ·1 · · la9 resta.'' E São Boaventura mo:!-

0 santo religioso leu primeiramente trou a Urbano IV os pedaços de papel 
es antífonas das diferentes partes do que juncavam o chão. 
Oficio, as lições e· os responsorJ09. Escusado será. dizer quando o Pon
Era tudo composição elaborada com tifice admirou a humildade do Sera
frases extraidas da Sagrada Escritura e fico mon~e, como ficou encantado com 
admiravelmente ecoihidas, O Pontifl- o grande genio do Angelico Doutor. 
ce permanecia silencioso. São Boa- De fato, o trabal!;.,'l de Santo Toma• 
ventura não podia deixar de fazer um á indubitavelmente uma· obra genial; 
gesto de aprovação, mas conteve-se pe· vigoroso e empolgante pelo pensamen. 
Jo respeito devido à presença do Papa to, pelo sentimetito e pela expreosãu. 

Tomaz proseguiu a leitura de outro• segundo o parecer das grandes autori
versiculos do Oficio, até que chegou lls dades em m<l'teria de ciencia e religião 
palavras O res mirabilis! manducai Aprovado· assim o Oficio da Fest~ 
Dominum. Pauper, servus et humiU.. do Corpo de Deus, foi a mesma esta· 
isto é, "ó Pão Angelico Jeito pão dos t,,,lecida a 2 de outubro de 1264, nci 
homens para ser o alimento do pobre, ano em que falecia o seu · instituiQor 
do servo e do humilde," E' uma das solenidades mais gran, 

Esse mesmo pão, que no dizer do diosas da Igre,ja. Todos tomam parte 
Padre Janv!er, enchendo 8 alma ,de nela; nas grandes ., e pequenas cidades. 
vida no banquate de Cristo, faz com nas aldeias f ~os campos tod~s com, 
que O corpo veja O prolongamento de parecem . e "" Juntam aos cant1cos sa
ieus dias a manutenção continua. de gradas para saudarem o Sal:"ador le· 
suas ·forç;s e a perpetuação de' sua fe-\ vado processionalmente em trtunfo. 
cundiclade, · Ainda ha poucos anos, numa grande 

1 povoação marltlma vimos esta esplen 
:::::================ dida festa, na qual não sabismos o que 

;\ mais admirar, si a piedade dos fieh 
em súas manife. stações a Jesus Sacr" · 
mentado, ou si o furor do oceano, im
primindo à solenidade o que quer qu• 
fosse de grande, sub~ime e i~finito ... · 1· 
' il;19.• ,, Auai.J ~i.llll.ÇJ,§~!!~ Li, 

Q "LEGIONARIO" SiG· 

NIFICA BOA Ll:.l JURA 

~ FORM~~AQ 

APARELHOS 
paraCHÁeCAFÉ 
mo.ternos, elegantes, 
em desenhos originais 
Nacionais e extrangeiros 
Podem ,., adquirido, 
1amb,m •m I O paga· 
cnentoa pelo .. Plano Suave·•. 

Rainha, que segundo o Pregador. no-·: 
vinha ensinar neste dia: a obedien- i 
eia, a pureza. e o espírito de sacrifi- ! 
cio. Nesse dia memoravel findou-s~ i 
o retiro às 8 horas, após a Sarita 1 
Missa, e, às 4 horas da tarde houve ' 
na capela a recepção das fitas. 

Iniciando essa cerimonia, o Pre
gador do retiro nos dirigiu' a µ<ila
vra sobre a Rainha do Brasil, QU~. 
visivelmente, disse-nos ele, em ta.-.
tos momentos que perigava o salvou 
por entre os escolhos do tenP'>mso i a benção para todos os novo, Con
mar. Disse-nos ainda que Maria foi gregados da(lui do Seminario. 
a primeira, ao lado de Cabral, a visi- (a) A. F. a. ss. cc." 
tar o solo brasileiro, pois esta ea.ra- NOVA FEDERAÇÃO MARIANA 
vana feliz trazia. uma imagem lie Acaba de ser fundada pelo Exm'l. 
Maria. Empolgou nossos corações, co- e Revmo. D. Delfim Guedes, a Fe
moveu nosso esplr!to, falando da de- deração Mariana de Leopoldina. íi
voção do povo brasileiro, que trad1- cando designado "o Revmo Pe. An
clonalmente a venera como Rainha. tonio Xavier Rodrigues para Dlri,tor 
da Patria. Em seguida, pronunciamos da mesma. 
com fervor as formulas de votó,;, e NOVO DIRETOR DA FEDERAÇAO 
recebemos, num transpor!..= de :llr- MARIANA DE RIBEIRÃO PP.ETC> 
gria os emblemas do Congregacl•1 Ma- Por determinação de S. Excla 
ria11.o das mãos do nosso Ínui que- Rev'ma. D. Manuel da Silveira D'El· 
rido Pe. Reitor e Diretor da Con- boux foi investido da alta funçãn d@ 
e:regação Mariana. · Diretor da Federação das Com:rreRa-

Este, terminando as f!e~imonlas, ções Marianas daquela Diocese, o 
falou algumas palavras, c>xortando- Revmo. Pe. .Jaime T,uiz Coei.no. 
nos a ser bons marianos õ continuar I Aos Revmos. Pes. Anknio Xaviet· 
a ser Tercislos do Sagrado Coração . Rodrigues e Jaime Luiz Coe!t,c, os 
de Jesus. pois quem ama a Maria I votos desta Federação oara uma 
não pode deixar de amar seu divino ' frutuosa' e feliz gestão. 
l"llho e reclamar seu reim ANIVERSARIOS DE FUNDAÇÃ(J 

O nosso pequeno ma.5 bravo pugl- Comemoraram festivamente o 1eu 
lo estava e há d~ estar sampre dis- 10.o e 17.o aniversario de fundar,,ãr, 
posto a ser heroico e distingtflr-se no as Congregações ¼arianas de Nossa 
Imenso batalhão mariano do Bra- Senhora. de Lourdes e Santo Anto
sil. Pertencíamos antes à •tii;,i dos nio. e Imaculada. Conceição e São 
Tarclslos, liga aliás de belos idf:als.

1 

José .. pertencentes? respectlvo·t,1':mte. 
mas que não •orrespondia diretamen- à. [greja de Santo Antonio. da Pra
te à nossa idade. de modo q•w temos ca do Patriarca " São José jo Relem 
aqui no Semlnario a liga de São Tar- Apresentamos , às duas ".'ongrei;,r;. 
clsio para os menores e a Comi:re~a- ções os nossos parabens e votos para 
cão Mariana para os medias e maio- que os novos membros da D!re•oria, 
r!ls Eis, "1-evmo Paclre. alguma.~ no- bem como todo~ ós seus Congrpga-
,a~ sobre a nova. fJnn1rega~ii(\ q11P elos possam sempre colher a.bimd.1n-

l sn"'ª s11st.Pr-sp semnre de oé. , t~s frutos quanto. il $UB. santU!càção 
J Seu ;;e1·vo em .Je~us, .qU!i! Ui~ p_e_cl~ ~ ao seu apo:~~ladQ, 

O encerramento do mês de Maria 
na cidade de Barra do Pirai, será 
assinado por varias comemorações 
,·eligiosas. 

Realiza,:-se-á ás 7,30 horas, na 
Matriz de São Benedito a pascoa dos 
Bancarios. O Rvmo. D. Martinho Ce· 
leireiro fará confere11,cias prepara
torias nos dias 27, 28 e 29 do &o., 
rente. Após a Santa Missa será ser
vido aos bancarios, na cripta da Ma
triz, um chocolate. FJlará nesta oca· 
sião o Sr. Nelson de Alcantara, 

Neste mesmo dia a Juventude ba, 
rcnse comemorará a festa de Nossa 
Senhora medianeira, padroeira do ,::1 
nasio feminino e das familias da
quela cidade. Have1·á tamb'!m, Missa 
e Comunhão geral dos fieis em sufra 
gio das almas dos soldados 1>atricios,' 
tombados no campo de batalha. 

A's 16 horas sairá da C..tedral a 
procissão de Corpus Christi, que obe
decerá o seguinte itinerario. - Ca 
tedral, praça l edro Cunha, rua Mo
rais Barbosa, Governador Po1·•.el•, 
praça Nilo Peça..,ha, Ma'triz S. B.,_ 
nedito. 

PAROQUIA OE SANTA 
TERESINHA 

PASCOA OOS HOMENS 
Na missa das 7,30 horas, de hoje 

domingo, será realizade na Paroquia 
de Santa Teresinha, (Rua Cons. Mo
reira Barros, 952), a Pascoa dos Ho-
mens. 

Antecedendo a tão grande lia foi 
efetuado piedoso triduo de conferen 
cias. pelo pregador salesiano Padre 
Luiz Minson. 

. Os congregados mcsianos da fie· 
rescente paroquia exerceram verda 
deiro apostolar!, iunto aos 'tomen• 
do bairro, afi:r. de que a sólcni,:adc 
da Pa~coa ~e revista de !)le[lo Clfito, 

do a VISITA DOMICILIARIA, e greSSO UCartS ICO e 
os outros Quatro. prOYEmientes da f 'b 
generosidade dos negociantes de ri urgo 
Franca facilitando fa,endas e avia- (CmH"lu~llo ,Ia liltlma página) 
mentos para as Oficinas de carida- e[lJ)!ritual e eucaristlcll. pará a gran
de de Santa Rita de Cassia, que de vitoria do amor na abençoada: 
tamhetl\ tem grande campo de ação montanha de Friburgo para a maior 
nas Paro•1uias de Sto. Agostinho é gloria do Sacratissimo coração de 
de Nossa Senhora da Saude, em S. Jesus que deseja. salvar o mundo 
Paulo. pela divina Eucaristia. 

Aliás, essa pratica não existe só Cantemos, com entusiasmo e com 

Afirma 
Não 

o " ass~rvatore ": 
existe cristianismo 
de esquerda 

(N. C.) - Respondendo a .-arhs 
5eto1 es sociais, interessados mn ~a 
ber se o chamado movimento cristão 
de esquerda, havia modificad,, sua 
posição quanto a [greja, o "Osser,,,.a
tore Romano" adverte, em edito!·ial 
de primeira pagina, que em nada po
de s,,r modificada a declaração ne dois 
<le janeiro pp. que condonou o refe.· 
rido movimento. 

A declaração a que se refere o or· 
gão vatiC'anQ, sustentou então que 
"Os pr1nc1µ10s e pratH·a~ do o.a·.ua 
do movit:nent.o cri~tão ,,~ ·~s,1.H•r('t> 

apesar do nome de cristão, não se 
conformam c~m os ensinamer,t.o~ da 
(grej a,. e que "os que $ão fa vora veis 
a semelhantes principios não ~-êm d1· 
rei to de falar como represen t?.nte.s 
do pensamento cristão. e, mÜib.} me 
nos, de prPtender que os "":.-.:itólico:-.. 
que realmente desejam o bem -.utP-n· 
tico da humani\ade, dêm sua adesão 
ao movin,ento <'rit-::tâo da e~<tH~rr:la'' 

fé. nas Igrejas, nos lares, nas esco
las, nas ruas e nas praças publicas 
o hino do Rei do Amor, o hino do 
Congresso Eucaristico de Nova Fri
burgo e depois com a alma contrita, 
no silencio profundo de nossa cons
ciencia murmuremos confiantes: 
Salvador Eucarlstico, perdão e mi
sericordia. 

Seja este apelo de Nossa Autori
dade F-piscopal lido e explicado em 
todas <is Igrejas, Capelas, Comuni
dades, Colegios e Centros Religiosos 
do Nosso Bispado 

Palaclo ,' ,piscopal de Niterol, 11 
de abril · de 1945. 

Niterol. 
t JOS:f:, Bispo Diocesano de Nitero!. 

!nstituto Moderno 
Fun<la<lo em 1917 
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O Melhor . Enstno 
Pelo Menor Preço 

"Bendita sois vós entre as mulheres" 
(Conclu•lio da 1:á 11áglnn) 

posa, lançai as ' raízes de todas as 
vossas virtudes em meus eleitos, pa
ra que cresçam de virtude em vir
tude e de graça em graça. Quando 
vivieis na -terra, na pratica das mais 
sublimes virtudes, tomei em vós tan
ta complacencia, qu,e ainda desejo 
encontrar-vos na· terra, sem que dei
xeis de estar no céu Reproduzi.vos, 
pois, em meus eleitos: comprazo-me 
vendo neles as raizes de vossa fé 
invencivel, de vossa profunda hu
mildade, de vossa universal mortifi
cação, de vossa oração sublime, de 
vossa ardente caridade, de vossa e$

perança inahalavel e de todas as 
vossas virtudes. Continuais a ser j 
•ninha esposa· fiel, imaculada e fe· 
cunda ·orne sempre: quero que a 
vossa fé me dê fiéis, a vossa pu
reza me dê virgens, a vossa fe
,u ndidade me dê eleitos e templos 

Quando Maria lançou raize• em 
uma alma. ai produz maravilha~ tle 
~raça qui' só ela pode prnduzir, por· 
1ue s6 ela é a Virgem fecunda que 
nunca te,•e nem t.erá ri-v11 l em pu
eeza e er fecundidade. 
, r.faria Santis,;,n" produziu, éom o 

B;~piritr·- C:::~nt.fl. ~ ·'trinr ~,(\ tnr1f'S :1~ 

N>isa~ .Que tê1 .. 11 ~Xi$.tirlo ~ _exi5tir~() 1 
J.mn.als_; ui;n Dc:ts Homem, e pro:lu-

zirá, pqr cons.eguinte, as maiores 
coisas que hão de existir nos ulti
mos tempos. Estão-lhe reservadas a 
formação e educação dos grandes 
santos que hão de aparecer no fim 
excelente e miraculosa pode produ
zir, em união· com o Espírito San
to, as coisas grandes e extraordina
rias. 

Quando o Espírito Santo vê a· Vir
gem Maria em uma alma, para ai voa. 
e entra nessa almi plenamente; 
comunica-se á mesma abundante• 
mente e na proporção em que aí 
acha sua Esposa; e uma das gran
clPs ·azões pelas quais o Espírito 
Santo não faz agora maravilhas 
grandiosas em nossas almas é por
Que não encontra nelas uma uníão 
bastante grande com sua fiel e. in
dissoluvel Esposa Digo indissoluvel 
Esposa, porque, desde que esse amor 
substancial do Padre e do Filho des
posou Maria, afim de produzir Jesus 
Cristo. cabeça dos eleitos, e Je~us 
Cri~to nos eleitos, nunca a repudiou, 
porque ela foi sempre fecunda e fiel, 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
/'í) 

Sr 24_, 13. 
Sr 24, 13. 
Sl lsfi · fi. 
GI 4, l~. 
Sr :::4, lo. 
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TELEGRAMAS DO RI O A legitimidade da propriedade privada 
pelo suor de quem a culth·ou? Da 
mesma forma que o e!cito iegue a 
causa, assilll é j115to que o fruto do 
trabalho pertença ao trabalhador. 

sal, bacharel em direito, fazendeiro, deixar movei· pelas opiniões contrá-

FEO[RACÃO MARIANA FEMININA 
A 1\SSEMBLLL\ GEFC\L DE D0:VII?\GO _L'LTDIO O Emo. Cardial Cerejeira 

no Brasil 
união entre os povos latinos a meri• 
canos ~em preJuizo da. unidade · in
ternacional que os aproxima sob a 
bandeira das Nações Unidas. 

em face da ~outr·,na cato'l'1ca sa~;~~leºi~,() ê~~~:;~zã~u~t~,v~ ~;.:,re:~ 
tndustrial e capit.a.lista. rias, de um pequeno grupo, reconhe-

0 sr. Wady José Nacife impetrou ce, considerando atentamente a na- 0 Revmo. Diretor da Federação (largo de S. Francisco), pelo Revmô, 
uma ordem de "habeas corpus" ao. --------- tureza, que nas su.u leis reside o pri- • · Pe. Eduardo Roberto. 
supremo Tribunal Militar. alegando na sua habitual alocuçao as sras. 

RIO, (Asapress) Noticia-se Preço do cimento nulidades processuais e consequen, o ·enstnamento--de Lea~o XIII na Enc'1c1·1ca "Rerum Novarum'' meiro fundamento da repartição dos presidentes, considerou a festa de 
que atendendo a um convite do te coação por partê da auditoria da b(!ns e das I ropriedàdes particulares: domingo, Pentecostes. lembrando que 
Exmo. Sr. Dom Carn11:lo de Vascon- 4_:i. Região Militar, uma vez que O foi com razâD que o cost1m1e de to- o Espirita Santo é a a!ma. o .calor, 
ceio~ Mota, Arcebispo de São Pau- RIO <Asapress) - O Coo1·déna• crime em que estã capitulatio. não Os "socialistas", para cu.rar este patrilnonio e melhorarem " sua situa- d.a os séculos sanrdonou uma situa- o santifica.dor da nossa Igreja, e o 
lo. virá. pela segunda vez ao Brasil. dor fixou o preço do cimento Mauã. foi praticado pelo mesmo, porquan- mal, a questão social, instig-am nos I çâo. ,ão tão conforme á natureza do ho- art!fice de Nossa Senhora. exorta11-
o S. Emcia. o Sr. Cardeal Cerejeira.

1 
nesta Capital. para o consumidor a to. na ocasião de !iª pratica já não pobres o odio invejoso contra -,s q.ir, i AS RAZõl,S QUE ADl'.lF.'IT OS S0- mem e á d<la Lranquila e pacífica do a todas a nunca se esquecerem 

afim de visitar a Capital bandeinln• 
1

. CrS 1_6.70 o saco. para encomendas mais exercia O cargo de prefeito possuem, e pretendem que to,la a C!ALIST.~S PARA DIRD-!IR A das socieda<)es. que na grnça de Peus. o Espiritc 
te. . superiores a cmco sacos. e Cr$ 20,00 n,unicipal. propriedade de bens particulares deve QCESTl,0, S.l;O ABSURDAS, IN- Por seu lado, ;i.s leis civis, que Santo e5tá sempre presente. 

Assim as 'estas do bicenlenario ' para encomendas inferiores a cinco o "babe-as corpus" foi distribuído ser suprimida, que os bens d~ :1m in · JUSTAS, SU 1IAMENTE PERNI- tiram O seu valor, quando são jus- Referindº-se a alf!;UllS itens do 
do Bispado de São Paulo contariam saco~. ao ministro Pacheco de Oliveira, que dividuo qualquer deven1 ser comuns CIOSAS PARA A TRANQU[LIDADE tas, da lei rãtural, confirmam esse memorandum do mês, S. Revma. de-
com a presença do Patriarca de Por• Dem·1sso-es Imediatamente pediu. info1·m.arões. a tod,os e que a sua admi:,isteaea(, PUBLICA I tem-se a considerar a p!'OCissão de tu•al b~m como de outras autori- • ' . mesmo direito e JH'otegem-no P<? ª Cor11us Cl1risti, que será realizada 

" ' ~ deYe voltar. 11ara os munici.,,os ou Mu, e isto par<'ee ainda mais gra- ~ dades eclesiasticas. 1 • - ...- .:orça. no dia 10 de Junho proximo - a 
No Brasil, o Cardeal Cerejeira p1·e- , RIO (As~P]'Css) - A. Noite local · - ITilgraçaO para o EStado. Mediante e5i" tras· ve, o vemédio propoSto eS tá ein opo• finalmente a atJtôr!dade das leis uniéa procissão obrigatoria - insis-

sictirã a solenidade inaugural da I em sua ediçao de 22 di,1 que qUa• · ladação das propriedades e eS:.a ,i:ual ~i~ão flagrante com ª juSt iça, porque divinas vem pôr-lhe o s'tm selo, proi• tindo com as sras. presidentes a fim 
Universidade Catolica de São Pau- tro interven~ores do Norte e Nor• 1 RIO CAsa1,ress) - o presidente 1·epntição das riquezas e das como· ª propriedade particular e pe~soal é bindo, sob pená gravis~ima, até n,es· de que se esforcem muitc. para que 
lo que acaba de ser fundada. , deste • deverao deixar seus cargos da Republica assinou um decreto a dicladM que elas proporciona.i c,nt,e para O homem de direito natural. H:i, mo O desejo do que pertcnte ao~ ou- esta manifestação de !é seja tão 

Entre oi; circulas catolicos desta por nao tere_~ conseguido conciliar respeito da política de imigração di- os ci<]adãos, lisongeiam-se de aplk"· ofetiv'"mcnte, sob c!te ponto de ,·ia• tros. "Não desejarás a mulher do tet1 profun_damente piedosa quanto 0 

Capital a noticia foi muito bem re- e umr a polit1ca de seus Estados. zendo O seg-ui!lte: rem um remédio eficaz aos males pr~- ta, uma. grandíssima diferença entr,i próximo, nem ._ sua _cua, nem O seu n':cess1~a o ~nome1,1to ~tuala. Nessa 
cebida, evidenciando-se o jubilo que "Considerando a. cessação dos mo- sentes, o homem e o;; animaii destituidos ,k campo nem L seu boi nem a $tla ser-1 p1oc1ssao nao \amos Iev r Nossa 
·causou. Declararões do interven; tlVQS de ordem politlci que levaram Mas s~melhante teoria, lo:1,:" M !'ar.ão. Este nãn se govel'l\!llll a si ' . • . ·Senhora e multe menos um retra• 

O C&,deal Cerejeira esteve no Bra- ~ o Governo a. restringir a entrada de ser capaz de pôr tern,o ao con[lito, mesmos; siio dirigidos e governados ,·a, neu~ 
0 

seu Jumento,,, nem coisa to humano. Vamos levar Deus, no 
si!, pela primeira vez, quando de tor .Barata estrangeil'()S no terl'itorio nacional e prejudicaria o operatil) se fosse ])O~- peln natureza, mediante lllll dup!J alguma que lhe pertença • seu ss. Sacramento. Essa procissão 
passagem para Buenos Aires onde- por lhe parecer c<>nveniente facili- ta. cm pratiGa, Outro•~illl, ê ~unia· instinto, que, por um lado, conscna E11tret11nto esses direitos, que são poderá ser muito bem uma reedição 
foi. participar. do Congresso Eucaris• tar, desde já, a imigração de países 111 ente· injusta, pot· ,·iolal' 0, .liroitos a sua nti\'idado somi1re viva e lhts inatos a cada hon1em considerado iso- da p1·ocis:,,ão magnifica do Congres-
titto argentino. · RIO (A~apress} - O lntervento1· europeus para o :Srasil, decreta: legitimos dos proprietarios, ,·iciai· as desenvolve a, forças; por outro, \'l'O· ladamente, apresentan1-se mais riso· so Euc:i,ristico. Que haja muito Jou-

B_arata', tque se encontr:i. nésta Ca- Art. l.o - Fica l'evogado o decreto- fiinções do Estado e t 9 ivle,· 11 sub• Yoc~ e circun~creve ao mesmo tempo rosos ainda, quando iie consideram vor, muita oração, canto e e11tusias-
pital, es .eve no gabi_nete do Minis. lei 31,857 de 19i1. t.rt. 2.o _ Até . t " 1 t t d'f' . cada. um dos seus movimciitos. Uni nas suas relações e na sua conexão mo, pa1·a que seja um espetaculo 
tro· Agamenom, atendendo a um cl,a• (!"4 0 eJ·a. pu· bllca ~ 1e·.1 que ori·entai·a·.. ver er 'º1111' e an,en ·~ 0 e 1 !cio so- · · grandioso de fé, amor, reparação. 

d d f 
'd 

1 1 
,,, t ··t "~ ~ w eia! primeiro instinto leva-os i\ conser"a· coni os dev11res cla vida domestica, 

ma o o re cri o t tu ar . ..,.n revi~ a- a i,olltica de imigração da pais, a · N"ingl.lem põe eni duvidá que, na impetratorios de uma. verdadeira 

1 
do pell'> reportagem disse: "i\qui es· tm:gração e colonii;ação conti11uará De foto, como é facil conwl'een '!~.·, tâo e â defe~a da sua propria vid~. escolha dum "ei1e·i·o de vida, seja li· paz pl).ra O Brasil e para O mundo 
tou a chaiuado do Ministro da· JUS· reo-ida iielo decreto 3.0'0 "'e .,0 de a razão intrínseca do h'ab:1lb> · em• un· segundo â propar:açã<> da e~pccio; ,. todo. • " • " ~ d'd · t d l lt d bt ,· cito a cada um ~e"tlir <> conselho -de tiça," Interpelado sobre a noticia agosto de 1938. praen ' o por quem exerce uma arte e es e lll' 0 resu ª o O eem-n~ .:?.• " Ainda sobre a matcria do exnc 
corrente, de que iria deixar a inter• ·lucrativa, o fim i1ttediato vi•~do l'll'b dl!llente pelo uso das cohas pn,~n' JeSu~ _Cri&t o 5obre 3: virgindªde, ou diente, s. Revma. alud~ á cam~a: 
ventoria-do Pará, respondeu clizendo ===============;::;: tra1,alhador, é conquistai• t/111 bem tes e postas ao ~cu alcance, l'<•i" contrair um hço conJugal. nha que o Rcvmo. Pe. Gioielli está 
nada saber. ac~ntuando. entretanto G O ' A' S que po~suirá como próprio e co1"0 outro lado seriam incapazes rle tsnJ;,,· Nenhuma lei hllmana .Poderia apa- fazendo, para a entro11ização do re· 
- "Li realmente esse boato n<>s jar• pci·teneendo-lhc; pol'que, se põe á dh· pô1• esses limite~, porque apenas ~f{,, j gar de qualquer for,na o direito na- trato do Papa nas rcsidencias. de-
nais". e, concluiu: "Enquanto tive!' 1>osição do1itren1 a, 8uu força~ e. a ntoYidos 1,elos sentidos e por ,·ada ._,,,. tural e primordial de todo o h,miet'I clarando que. uma Yez que os 
saude estou disposto a trabalhar em l\0)1.\ltU. PO J',\PRE E'l'f;R~O ~u 11 industda, não é, evidentemente, jeto Pl!rticula1· que os sentidos per- ao casamento, nem circunscrever o Revmos. Parocos receberam ofícios 
qualquer pos~.º em_ que !ór d~st~cado ·GOIA:--I.\, (.\S.\f'RESS) _ ~cm por outl'o motivo senão para c<>ns~, cebem. fim principal 1•ara que ele foi c~ta· sobrn o assunto. a Fr>deração não 

• pelo
0 

Gover~o . Os Jornal:stas ms1st~m ql/ebrar a st1a \!'adição, ,·clhrt de guil' com ql)e possa )'ro,·el' á $UA sui· Muito diferente é a naturcz;i hu- beleeido defde a origem. "Crescei e podendo tomar a dianteira, pede que 
Novo horano do expe= ântao, s~brn os boatos da: sua ~l~a mais de l~O anos, a cic]ade de Trin-1 tentação e ás nccess\dade~ d11. viJ~. ni:rna .. Primeiramente no homem re· multiplicai-vos". ~Íf poi~ a. !1111liiia, as sras. presidentes se ponham á 

, 1 d o g~ve:,~o. a que od ~r. «!arataÍ me!o <Jade, situi.cla a 2-l quilometro~ tles- o cs~oi·a. do ~eu trabalho não ,J o $ide, em sua perfeição, tod:i .i \'b bto é, a sociedade c!oinestica, &,cie- disposição de seus Revmos. Parocos 
dtente da E. F. e. B. 1 queseªi·eemn ªt,· º· remspond e:p } rdeae men e 1 \it ca.pit~I. Yai comemorar. "º. ,]ia' direito ao salario, n1as' ª.inda un, ,j;. tud~ da natureza ~ensitiva, e ,(esdc dade muito )lequena certamente, mas para a realização desta iniciativa. rar- e o :pa, veriam 01 d . 

11 
· 

1 1 
·t . . 1 lh t - 1 t · t 4 - d O Apresenta, a seguir. · o Revmo. 

ter-me avisado. evitando-me 
O 

tra- ._ e Jll _ 10. a sua ltab tu<1 roma- rt1 o estrito e r1gol'Oso a us~r dele ogo e per ence, nao menos ,iu~ a rea e an er10r a o a a soc1e .a e Pc. Lourenço, Sacramentino. que 
RIO, (Asaprcss) . _ Por dctcrmi· balhQ çJe ter de voltar a Belem r,a elo 1)1 vrno Padre E;terno. l•'c:s,a como e11te11der, . &sta, gosai· <los objetos fisicos e civil, á qijal desde jogo será forços>· vem pedir O apoio das Filhas de Ma-

- Dia 8 de ju~ho (6.a reira), ás 
17 horas, na Igreja de N. Se11hora. 
Auxiliadora., pelo Revmo. Pe. Edmu·
do Roberto ... 

- Dia 9 de junho (sabado) -
Confissão nas paroquias onde resi
dem as Familias dos convocados e 
dos assistidos pela L. B. 4. 

4 - A visita do Exmo. e Rermw. 
Sr. Arcebispo Metropolitano á ~ede 
da Federação, no dia 28 de abril p.p. 
- A Diretoria teve em mira pedir 
uma benção para a sede que estava 
parn ser inaugurada por D. José 
Gaspar no dia 8 de setembro de 1943. 
Uma vez que os acontecimentos de 
agosto daquele ano- to:·naram impos• 
vel a inauguração como estava pre
vista, ficou adiada sine-die. Agora, 
110 progi·ama preparatorio ás come• 
morações de l.o de maio, foi pos• 
sivcl obter-se a honrosa visita de s. 
F;xcia. ~evma. Dom Cal'los Caril1e• 
lo que teve oportunidade de conhe• 
cei· · as i11stalações dos trabalhos 
centrais da.s Fllhas ele Maria da Ar• 
quidioccse de São Patilo. Por uma 
feliz coincidencia essa data tam
bem homenageava a D. José, pois 
que era aniversario de: sua sagração. 

A essa visita foi dado um carater 
de muita intinlidade, não tendo sido 
feitos convites ás Pias Uniões em 
l'irtucte das pequrnas dimensões da 
sede. A Diretorià recebeu, pois, S. 
Excia. Revma. e algumas autorida
des et:4eslasticas, que se mostraram. 
bem imp!'essionados. 

5 - Festival da Pia Uníáo da Ca
sa Pia pró Catedral - a realizar-se 
nesse mesmo dia ( domingo, dia 20 de 
maio), ás 16 horas, no salãp da Pia. 
representada pela sua secretaria.) 

REVMO. PADRE GIOIEI,,LI nição do major Alencastro Guima- i para buscar a bagagem." _ Per-1 de c~rate:: essencialmente r•ligio- .,Po1•tanto, se, reduzindo as ;;q«.; <les- corpóreos. M11s a vida sensitiva, ain· mente nece~~nrio attil>ufr certos ,li- ria para os seus ti·abalhos. 
rães, a Centra.! do Brasil passou, a guntaram então. 

05 
Jornalistas, se a I so, le,·a :cqucla lo?alidade 1111lha, pesa~, chegou a fozer ali;-unv,s ,•co, da mesmo possuída em· toda " s•1a · reitos e certo~ deveres absolutanien-

' pat·tir de saba.do ultimo, a ter seu oposição tinha grande gre~tlilo no l'eS de :1e ,otos, fa~endo c1•csccr a 1101nias, e se, para Moegurar a s'.l« plenitude, não só não abra~a toda ,1 te independent~s do Estado. ' A' CASA DO ADORADOR r Tendo chegado á reunião, O Revmo. 
_expediente das 9 ãs 12 horas daque- Pará. a que o interventor disse: '' A po:,u~a~,cv loc;i.l, de 1,500 a.lm.1s pa· CL'llServação, as e111grega, por e;.~:n• 11atureza humana, mas é-Ih~ 1:1<1',CO .' ssím, este dfreit() qe proiiriedade I Angelo_ Gi~ielli fez a propaganda da 
le dia. Sabe-se. tambem que os fun- oposição não contl\ nem com de~ rn 2,.ouu Ju ~o.ooo ,almas. p:o, num c~nuio, torna-se qviilept~ il1fcrior e prQpria l'ar11, lhe obo~.eNJ' que Nó, em nome da nattJreia, rei- O Revmo. Pe. Lourenço dirigiu I cntromzaçao do retrato de S. San-
cionarios daquela ferrovia estão se I por cento do eleitorado. Eu sei o que qu~ . esse ca111po • nij.(I é outi" cois~ e set·-lbc sujeita. vindicamos }l'll'I!-. 0 l!Jdi'liduo, é pre- rapidamente a palavra ãs presrn-1 

nd
~de Pio _XII, da qual o Revmo. 

movime~t~ndo. par.a.. que seja_ fixa-
1 

vaJho no Pará. Se ro~lmente não B A H I A ~(não O ~aliirio tr-a~sfon11~<j,,. 0 ter- O que em nó3 se ayantaja, o que ci~o agor,, tl'a!l$fei·i-lo J'll~'I O homem te~. explíca.ndo-lhes as necessidades D_iretor. h,,:,-via. da.do conhecimento ás 
do. o hoia110 d~s 12 as ,18 horas du-

1 

contasse com O povo, nao tern, vqJ. rena asstm ad,.,uir. ido será. l'•oJn-k· nos faz ho111eni e 110~ di~tingue e;,sen- constit.ui~o che'e d• f•i~ilia. Isto da Obra dà Adoração Perpet_ua, e· Sla1s. Piesiden_tes._ O_ ~ei·mo, Pe. An-
rant ut d d tarl d " d ~ ~ • v ~ '' µedindo·lhes apoio para a constru- ge 0 , fez a distnbu1çao da.1; fotogra-

. e os o ros ias a semana. .-1rº aog?verno,, _o Estado . epois lll.\,,J'OH,H',\O n,\s PAss_· •. \..GE.:-..s.· d;ide do l!rti~t.i (om O mesm:) tlt 11 lo clahnent~ do lj!JÍlllal é a razão ou a não )Ja~ta: pa~s!ln.d~ p11,ra a ~oeieda-do que disse· Nao faço gov•1•110 de · 1· · · t -• d ção em que esti em1,enhado, da fias âs 11resiclentes, dando-lhes no-

p . · ., · , or; DO:\"DI~ <'jl.\• a remuneração do ~eu trabalho. 1nte 1:;e11crn, e em vir u,.e essa prer- de domestica, este dh'eito ad'fuire ai reparando aS homena= 1 porta_s !e~hadas. Ct,_terroga.dD como Mn~ quem não ,·~ que é nre'!is,1, roga.tiva deve re.co11h<=er•sc ao ile- tanto nv1íor '<>r_ra mua.n.to 111 ais ex- "Casa do_ Adorador''. _e recome
ndª" ticias deta.llladas sobre a flnaUdadC 

1 

foi 1eceb1cla. a canchdatura d o~ •· d I d • ' ·• lhes, a titulo de utilidade 11am as , · d' , . . . . o ~· S.\l,V,\Dól'l. CAS,\Pf:8SS) m~nte nis~o que consiste o ,fü·u;t<.• de mem não só a façulda e gera ~ teue:j,o lá recebe a pessoa hl!manlj. A almas e d~ propaganda para a ini- Gessa movimento. 
· geOS aOS expe lC(OflarJOS !letal Dutia no Para._ respondeu 11 Bi11l>ora ainda nâo tenha sido a1iro- prOJll'iedade mobiliaria e imob'\iat'Ía? usai' elas coisas exteriol'es, mas 11in· n .. lltu~e~a 11•0 impõo sô•11ente ao pai 

, , Estado em mim é grande. Basta ~cr ,-a~o pelo Cons<elho !.l~lihHatiro do ,as1~1, esta conval'sao_da propneda'le da o dil'eit.o sta1·el e pel';étuo e as de familia O ~ever ~•grado ·r1e ali- dentro em breve: "Os saiitos niio . -' •..., A DA PIA UNIAO DA · 1 sr. B;,ra.ta: "A confianca de todo O , , .. • • . '. . rl ' ~ ~ , ciativa o folheto que <leverà sah· P'LE"'TR 

_ _RIO. ( Asapre~sl - Estev~ ';°111_ o apontado por mim. pai-a a candida.. Estado o aumento ,Jus pre<:os das p~irttc~hir . em pi•opri~da_d~_ ,,oll'tl\:.ª, possuir, tanto as qna se con 3om~1ll ment:,r e sq~tentu ~ell~. filhos; vai nasceram santcs". ,Tennina dizendo: CASA PIA 
mm1stro do Ttabalho_ o_ b1 lgad':'.ro f turn nutra ser bem recebida." A\'lÓS passa.gens ele bonf]~~. a Cla. Çir- ta~- p1eco_msa<l~ pelo ~oc1a\i~11111, ,,a_o pelo u,o, co•n·> Rs. que pcrinaneceni ni•i$ longe. "Tenho a. certem. que posso contar 
Ducan. ch_efe d~ Comtssao e11ca'.1e- r. conferencia que rt>alizava com 

O 
cu lar inic1(,u a c,ollrança <las mes, t~na_ outio efeito _senao t_orna1· a si- depois de 110, terem :,ervido, c;on,n f)s filhos reffotem a fisiono· co111 as F'Jlhas de Maria, primeira- Escalada para essa reunião, apre• 

.!ªida d9: t ecepçabo aods nossos expe
1
- Interventor Arllaral Peixoto, 0 Mi- m~s c,:,m a maJora,;âo rle lo ce11- tua~ao dos opera rios n1a1s p!'e(',i1·;~, t,Jnia con~ideração lllais prof.inda n,ia de ~eu PiÍ e são \Jlna ~sp\Íçiç mente com suas orações, depois com sidente desta Pia União, srta. J03e• 

· ~_c1~na11os._ com man o, co1~ o _n1_- nlstro recebf'll 
O 

sr. Barl!ta, 0 qual, ta,·o,, ,i.snparecenrlc:, 11. l,onlfl,,asão \•etiranrl9:lhes a livr~ di~p1>~içãl• do da nature~a humana ,·ai faier so- d, P. rl)longaniento da ~ua pessoa, a feus esforços." fina. Scotti fez uma interessante pa-
nistrn vta1co11des _Filho._ as p1ov1- 'poi• esse moti_t•o, 11ão =de· pross•. ele 40% nas fichas dos elern<lor"f seu f<ilar10 e roubando-lb?s,·, por 1·,50. hressair melhor :,.inda esta. veHlade, 
d I ti 

. d r- • natur~za· inspira,l11e 0 cuidado do seu lestra sobre a vida e o tr ·b li o 
· enc as para a pai c1p_açao as mas- guir "ª sna palestra. com. 05 J·orna- e a11menta11,)o 20 ,:enta,·os do vo, me~n,o, toda a esperan,:, e to~" a o b_omen_, abrunge pela sua int~ii· AVISOEJ s a a 

1 
s 

sas traballnstas do R•o 11a festa de 1 1 1 ' futuro e a e reação de u,11 "atri1na11io ct• p· u · - · · • · .' · listai. ho Pano ine inaclo. possil>ilidade de en«rnqd~,·enn O ·eu ~cneia uma lnfinidade de_ obj~tos, e r " sua ia mao, CUJO resumo sera 
consagraçae, ao hcro1smo dos nossos " · • 6 " que o~ ajude a defel'l<l•r•se, na 1ieri- A seguir, a sra. pr~siclente faz os 
soldados. ;;;=========================- ás coisas presentas açresçenta e 1Hnn, - d d 'd publicado num dos proximos nume

Telegramas para a Belgi; 
ca e ilhas da Mancha 

RIO, ( Asapress) -O tenente-coro
nel Landry Sales, diretor dos Cor· 

. rei.os e Telegrafes,. em nota di&tri
buida à imprensa. cientificou ao PU· 
. blico em geral que serão aceitos, a 
partir da. pre$ente data. por qual· 
quer ,;a de enca.minhamento,. tele, 1 
i:-ram.as particulares destinados il 
Belgica. e ilhas do Canal da Man· 
cha, desde que tratem de verifica, 

,!<ão. de fato.~ o.u peçam JnfQrmapóes 
t>e acordo com a refericlB · nota fo• 
ram cxclutdos os telegramas comer· 
ci.ain. Para perf,,Jta 1\;,;ec11ção d11. or
detr1 e men10r f(J.ciÚdacle ele serviço 
o Departamento dos Corr~ios e '.l:e
legrafos. já ~xpediu Instruções a. di
versas empresas de trafego mutuo. 

. A demissão do diretor do 
Dip 

RlO. CAsil.pressl - Com rel:tção à 
demissão do major Outra de Mene
zes do s11rgo de diretor geral do De
partamento de Imprensa e Propa
gr111da. os Jornais matutinos de ho· 

. je revelam novos detalhes. 
O sr. Amllcar Dutra de Menezes 

fôra. chama.do ontem :ia gabinete cio 
-Mlt1!$tro ela Gum·a. onde compare
c~t!, · a fim de explicar os moth·os 
dacessão da aparelhagem de radio 

. dlfusiill daquele D@partamento para 
Q CllllliCio 110 campo do Vasco oa 

. Gama. 110 qual falou Luiz Çarlos 
:Prestes. Parece que as explicaçiies 
não satisfizeram, e o major Amílcar 
P.utra de Me11ezcs dali $aira direta-

. me11tç Para s0 entender com o Mi
nistro da Justiça. a quem aprescntQu 
se11 pe4ido de de1nis5ãp. 

Mais tar<le, pii,5~ou o cargo de di
rotor geral do Departamento tic 
Innirensa e Pn;,paga,ndo ao ~eu subs· 
tituto regulame11tar. sr. Heitor Mu-

. ni .. , que é o diretor ela Uivisão de 
Pivu)gação. 

4Para ouvir Prestes 
· RIO < Asapressl - Passageiro do 

()IIJ,er cl!!o Pan-American e com 1 fim 
· de assistir ao comjcio · de Luiz Car

fos Prestes, chegou dia 22, proce
<!tl)t~ de 1-j:(J.v~na o sr. Joaquim Or. 
doq)li Mesa. vice-presidente da ca. 
mara Baixa qe ·cuba. O sr. Ordo· 
que traz tambem a missão de promo
ver uma aproximação mais e&éreita 
r?,ntre os povos do Brasil e o de 
Cuba, em prol da solidariedade da 

d~ as e~isas futnra~; além diss,, é go~a J"rna · a a ,·1 a, contrn todas as i seguintes avisos do expediente. do~ ro.:. 
• Slll'pfesas da , á, fol'tu11a, l\Jas esse quais se destacam os seguintes: 

senhor das suas ações: t!i-mbem, sc,b , 

FR4COS e 
ANEMICOS 

TOMEM 

Uina ~!ISBlliB 
''SILVEIRA" 

Gr4nda T6nleci --~ 

Acidente 
,RIO. <Afapre~sl - Quando Yi<l-i3· 

va · i\ altura do sul elo Estado d11-
Bf\lüa, o, naV1o <'F,01trJg11es A!.'es", do 
Lloydl;) Brini!elm, p~rdeu um dos le· 
rnes, ser1do §()Corrido. <'111 aJtp mar 

:por úin rebocador do Minlsterlo da 
Marl11!1a. . · · · 

o. naviÓ 
0

"Rodrtgues Alve~" que 
transporte. para. esta Capital 15() !e, 
ridos ela F.E.B., estava ~endo espe, 
ratio na .bala da Gu:i.nabarn no PíQ• 
ximo saba.do. E11tretanto, devido 1w 
acidente. s11a entr<!-da nesta Capital, 
dar-se-á a!gl.ll-,s dias mais tarcle. 

Acusado de ~ender 
isenções 

os MELt-lO~~ES l'WlÇUS 
E A MELHOR QUALIDADE 

patnmonio poderá ele crea-lo se,n a 1 - Concentração na Paroquia de 
a direção da lei eten1:1 .e soh O go· ac1uisiçiio e , pos~e ,,~ beris permn· Cristo Rei - Em regosijo pelo 10.o 
HrllO 1111iver~al da Ppvideneia cli- nentes e ,noclutivos qin possa trans- aniYersario da Pi.t União da Pa-
dna, ele é de 11-l"'Ulllfl. sorte para ,i · · 11 · 50 d · d B ·1 ti " m1t1r- .1~s p<>r 1·i:i- de hefança? 1 roqt11a. e .o a v;n a ao rasi , os 

'

lU~)il_J:'\TQ !! F H l()S ,,_ \' l.'lt: 11<'.>S r, 1.~Ü. S.· • FH U. '1. AS a sua lei e a sua pro,·i<)e11ci11. E' uor As$Íi c-c;1,o a eociecjade civil a f· • 1 f,.ev1:1os. Paclreõ. do Verb~ Divino, 
n if.so que teP.\ o rlireito rle eViGll)er m'lia e í · t ·. · . • · ~. a, Filhas de Mana reahzarao, no dia 

Li•, .. \.1U'l ', :;,; l~ MU~I 11US~ ..,.. lil~J\l~I,()~ A!,l ~I !•:.\ 11\,. IV~ as coisas que julgar mais aptas ni;o 1 ·' :e~ orme n _!'ff.s di~~emvs, e 27 elo corr~nte uma concentracão 

1 

só par~ Jll'O"~r ao presente, mas ai-:-.. • uii1a somcqn~? propr1a111e11te dita, co111 - q11e nbedeceni.' o srguintc horÚio; 
da ,;o futuro. a oua auto,,c,ade ~ o seu .;-o,·erno pa- Missa e comunhão gernl á~ 8 hs.: 

Do11 de se cegue que deve ter a,,,, terno. E' por i~eo q11e sempre in<Ju. café em seguida e Assembleia · ás 
Ru .. A1.•tdrta J.559 ( Esq I{. Lu1i Cot'lh.o} - hmin 7 ,00S!: 0 ,eu doni\ilio niío 5ó os procJutn, da bital'elmente na a~tera que lhe deter- 10 11s. ' · 

terra., n1aa ai11r/a " propria terra, qu•, mina <> $tq fim im~diato, cln gosa 2 - Congresso comcmorntivo do 
pela sua feeundi<J:;de, ele \'ê q,t'lr para a escolha e uso d11 tµ<Jo o que lo Centena.rio do Apostola.do da 
destina<)a a ser I!- sua forno~adora r,o exigem a sua co11s~rnção e o exer- Oração - As Pilhas de Maria são 
futuro. As neces,idades do h.:,mem cicio d~ um,- jllsta i11<lepi11denc:~, de convidadas parn · todos os atos. in

EMl'OHIO MONTENEGRO 

Av, 

MEH.Cf.AfflA 
~rifl, l.Qllfl ~ntQ!llO, 2,0$8 

lmaçutad~ lon<'(!itlít'i) 

AVENIDA 
IKlll tnmtr !\ 
toqe: 1 ·5~$;t 

UA 

J-gr'e Jil · ,.1,etem-se perpctlla:mente: ~ati~Cei- dh-eitos pelo n,ienos iiuais aos da ,o. sist.indo a sr11,. presidente, especlal-
t~s hoi<', reiiascein· &nwnliã com no· çie,Jade ci\'il, mmt.e nos seguintes: a) - procis, 

· · · J> 1 _ - · d' N". sii.o ás 18 horas, 110 dia 3 de junho. 
rns ex1g~i,c:as. . .-e o 111en~" 1gU!J.15, '~:mos os,. que -.onduzirfi. N. senhora Apare-

MANT~:IQA . ºBANDEIRANTE" 

Foí preciso, i:oi·ta.nto,. parn que .ele porqtJe a soc1ed11d? domestica _te1!1 so-1 cida do Largo de São Paulo ;i. Ca
Pt1deose reallzRr "~e11 dh•eito·.em ·to• bre_ a so~ieda<l~ _e1~1I u11w prioridade. tedral; b) _ sessiiú ~olene do dia 1 
do o tempo, ~ue a ·nijtureza PUl'efse log1c~. e 11n1a pnorid_ade real, d~ que 9 de junho. s;ibaclo. na qual falará. 
i\ sua di~po.,ição um ·.ckm~nt\l esti;, participam nece~sarurn1ente "" ~eus I sobre "Nossa Senllora e O Aposto• f 
vel e p~,-,-i::nente, capaz ele Ih, for• .direito,, e os seu~ deveres. E se os lado da Oração" a srta. Maria de\ 

eN.n~fGhs A OOMlCJ.t..10 . °fRii:StA EM' r A,COl .ES neeer pe,·p,íta,imente os meios. Ora, in ''.dcluos e as familias, entrando na Lourctes Barbosa ele Almeióa. teson-, 
esse elemento só podia ser a terra, sociedade, nela ijC)lat~en1, e1u \'CZ de I reira da Fecleração e pre~idente ela. 

· · .. · · · · ·· · · .·· · · · -· · · · · com os s~us recursos ienipre fecun• apoio, um obsb1•·ulo, em vez de pro. Pia União de Santa Cecília: cl -

No
·MEA'CO""" E' s · 'E - E··xr· -_· -"E. o··· 1E· . NT' E do~ -não ~e apele para ª providencia ::;~ºde~~~: ~,~·;Í;:~~:0 

.. d:o:i:~:d:ir:~: ~;~~~l~~i~;~ dkrolc~s~fi ju~~lO ~~:;~~;: 
. . . do· Estado, porque o J,JsLado é pos• Tia mais· para evitar do que para ramentc do congressol. ás 15 horas, 

. ,.. "" . . . .. . terior "º homem, e antes que ele pu• procur,r. -com uniforme completo. 
-• · · · desse formar-se, já o ho111em tinha Qa .. rer, poi~, que O poder- civil in- As sessões solenes, por serem en-

1 DA. CU. RI. A. .. ME .. T·.ROPO·L.· ITA.NA l reccbic)o da natureza o rJireito. de vi- vada arbitrariame11te o santuarh da cerradas com bcncão do ss. Sacra-
Ye, e proteger a su·,; existcncia, Não familia; ., 11lll erro gi•ave e funesto. mento, as sras. devem comparecer.!! 
~• oponha tambe111 i\ legitimidade da Corta,,ient,, se existe algures uma de cabec1!- coberta. 

RIO (Af,apres~) ~ J'or ter reçcbi· \"i.~.i;;
1
~e11J•;,:1Jl,Jod~cu·. 

0
'.'· Jllon1.,IT0 ,

1 

S,H:nJST.i.O - da iiar<'itpiia de• propriedade particular o fato de ~ne familia que sJ encontre n•ima situa-· 3 - Pascoa. das Familias dos Con-
do quantias· ~m din. "eiro de vario~ ~ " " • ,e,;gl11te~ Vi la. Ç11-Jlfórnia, •l'l1 f'I- \'Or l)o sr. Peus conc•deu a. teri·a. a. todo o vê, , d f f pocad.os - promovida pela Leglão u ,, h . "' ção , rsespera a e que aça es orçoa B -1 1 d , 
crn,vocadns para. 0 servir_Q militar .,espq,• 0 •1 N~-nue,1 Afonso Perrei1•a. nero hl,lpi;ino pl!-rit ,1 gosar, porq•J~ rasi era e ,,sslste11cia com a cola .. 

1 ,•1 
,, , ni, 1 ... , · vãos para sair dela, é justo 11ue, em b • d F d • · 1· 

para o fi!11 ·ele 9onseguir a $en<;âO, '· {,.~" l, J.L,--'"Oili9 - da. pa. ~!.\ j"J<;l,!> - por lllll ane> élll fJeus niio a concedeu :ios homens pa• . . . . oraç~.o a e eraçao: sera real-

l.o DE MAIO 

No proximo numero serão dadas u 
1.1Jtin,a:; informações sobre esta co
memoração. 

SCIENTIFICAMENT8. 

AS SUAS l'ERIDAS 
• Pomada ,~ativo S<\o Sol;xnt16Q 
comba1e acle11tilicQmen1e iodo • 
quqlqµer alie<:cdo · cu1a11eo eomo 
selam: feridas em 9eral Ulcera~ 
Cha9at antigas Eczemas E;rysipela. 
f rieira1. Rachas nos pé1 ~ l!PS l(!ioa. 

:µpinhqs Hemorroides. QuotmQdu• 
rao. Eit1p,.•óes Pie" las de 1!10!QUl1~ 

e íancto• ven,inoaos. " ))01' ino!j.paóid1!-dP. te111po1•arlij, ou de, ,·óquia, de 'ftteurl,l,·f - em ra,·or favor da ca.peja. de Sa.nta Helena ra q11e a dominassem conf!lsl!111c;ite taw e.-tre1mdad~s, o poder publico zada no d!P, 10 ele junho, ás 8 hs .. 
fi11itlvft d9s mesmos, ací3-b~ o promo· do He\'mo. Cónego João Alberto do bairro de Ponte Lal'rada na todos juntos. venha em •~u sQeorro, porque cad'! na Igrrja de São Bento. Nos car-
~or substit\l\() da aut,orjdade da 4.a j:la~cill. 1 pa.róq1da de S~Q l~oq11e.. , '.('ai não é o sc11tido dessa ver,Jade, familia é um me111bru .da sociedade., tazes distribuído.~ para serem afix~, r ~ 
Regjão MlJit11r. sedjaçl~ çm Juiz de TRJ:-S,\Ç,\O -- em f,,vor dos l•!XA~Jf: C:A 0'0N!CO ~ cm favor Ela significa unicamente, que neu• Da mesmll fornu! se existe um lar dos nas portas das IgreJas ha o se- ' .., · .. , 
Fora. de ofenicer denuncia con~ra o 1-i1:. l'f'. Joaquim Medeiros, L11i• <la~ sell'uintes comqnl<Ja,Jes: Sei'. nfo asinou uma parta a nenhum 110. dcmestico q1;e sej11, tratro. da graves .. g. uinte _progmma de_ P.ale~trall. pre• SAQ SEBASTJAO 
Sr, Waõy J,;,sé Nllcit, ex.prefeito ele (Jlil.o \'>tsrhhurgor. c,nlos u·1sel1er. ,•ij.S rio sa11t1~slmo :i;3 r,rnn1ento. rom . 1 . b viohições de direitos mutuos ~ po-1 paratona5 de ms!rruçao religiosa pa- ~ 
Uberobo.,· como 1'ncurso. no• Jle)lºS dO l'I F"' ' lllClll em part!CU ar, 111as QlllZ a an• der pt1b[1'co d"\'º··dar (J •eu d''11•e'1to· a ra OS part.iCÍl,)aJltes: UCCATJH • AW!I JUASIIHIA 

~ y - ~ · ,.• .. ,O CSO D~] OHD!ê:>:S - por 1·esi<lêi,eia :1. rua ela !';!/iria 47i;- P. d J' ·t • d · 1 l · , , º <) 
artigo n.o 248 tio novo e_ odigo tJe• um a no ~ ,m favor ··'os fll!. l"P. A•'1l s•·o J é. 1 r• 1 onar a ,mi nçao ~· rropr1ec ae es a c•da un1. [s<·o na- A " u•. urpar as atr,·. • - • Dia 3 de junllo_ (domingol -. ..• --: 1 P o D E f A U: a a EM 

' " · 0 • ll. " 8 - 't' ',t ~111 - com re. indllstria humana e ás instituiçõc& n • ., • ·' a• 1·, !10 11 I e d s· B =--
11al militar. Antonio· Schneidcr e A~roslinho sidêncla ~ q.v. ÇelsQ O;~rcla H34- !,uiçôes dos cidadãos é fortalecer oi " v ras. a g-r .Ja e_ ao en-

E 
i:onibaldi. Q"~""'"'S"r.• dos povos. · a· . · ' · to, pP!o Revmo. Pe. Silvm Copettl. 

ntre os numerosos processos mo• . u ,,.-, ... .,, to,, ~ .,m fa""r da De resto, posto que dividiclll em ~eus ~'.rei~?•• proteg~-Jos, ~efende-Jos: C.SS.R. · . 1 
vido.~ pelas aurorld?.Qes militares co;q.-i,;sson J•;XTfUOf:DJ:>:A. pan'i'.'"'." d~_foss;i. S•nhora da O', pi·opi·icda<}es particulni·es, a terra coi . com~ t. Todavin ije.'e parar "' _ Dia 6 ele junlw c4.a feiral ás • 8 
contrn os Infratores da lei. principal- )':10 ~- <la conninidarle das Jrn1§s Al .. Jl.JIU,, ... .,,o - em favor da pa, não deixa de senir á utilidade 00 , a aço daq·:eles que pres1<!em ao _go- 16 horas, 11a Igreja do Braz, pe!ol 
·mente quando .,e cjeu grande nume, r'rancisc'?-nns da l)iYinll. Provi<)ên. rôr11Jt;i. de 8ant" Amai-n. ,. d d · d. d · - Ycrno pt• hco- a natureza pro1be R e J · s ·u 1 ro de convocações, destaca-se este, 

1 
P'PFCf'"O. e \:'-:ô,çJc~ ri . mu111 e toes, aten _en o a q11e ntn• 11 • · . · evmo. go. estnno anti i. , , • • , . 

e a, com resir)ênci'l em Jtaquera, ~·,,' '. , _,_.. f -· • a' ,. 
1
_ 

1
e _res1. "'llem há entre 05 mortais que rãq 1es pa'"arem esses lm1ites. - Dia 7 de junho_ (5.:i. feira), na 1 -

que agora a justiça acaba de tomar 1- d n 1- d l ., .. eia em a"º s · " · em avor o ,-vmo. 'a re ,aml1er. ''1·s . ., ·. d r J a. <'.,e ,gl1folsas' se alimente do 1>ro<l11to dos campos. !\ autoridade paterna 11ãv podia Igreja de S. Francisco das Chagas. 
conhecimento. E'· um processo que to Yerrigtrem. " , ~1011,rias e . es11s .1'11c ca. _ · · · b J' b . 1 avu)ta pão só pelas circunstancias CO:O-F'f;ssoR ORDJ:--Anio -'- das do, ,i rua B;,.rtirf!, 221 . nest!l- ca. Quem n:«; os t?m supre-os pf-lo t~a- ser a o 1da, nem a sorvHja pe o Es· =c================================ 
que n cercam: como tambem pelq pft a 1_ · · · · balho, de n1aneira que se pode afn·· taqo, porque <111 tem uma origem ,·o-
numero de pessoas nele envolvid~s. l!eHr;ios~;, In11J$ Provlr}enti11a;8t mar com tod i verdade , tl' mum rotn a vida hur1ana. "0~ fi 
Este foi instaurado na auditcrla de «m fa\'or do rt-,nno. P.1dr~ .Jo&,, PHOC;(SS.i.O - eni favor das . h' . . '. a . 1ue o a, . . ' . . . ' 
Juiz de .•ora. 1111ra apurar a respon- (;rµbcr :ô.' S.: das r:eliginp:is Jr. paróquias <le Vila rno.i11ca. Vila ~ai o e o meio univ~rs11l ele inover 111<; sãç, al;; ... na nisa 4~ seu pai"; 

mils ~1issioiiárias <)e Je~us Çnici, r.•onoltlina. Jtó. Clrnrrt Menino. as necessidades da vida; q'.1e,· ~le se são <le certa forma un,,1 e4 tensli,o de 
sabilidad~ tia !unta medica deslg1}a- ficar)o. coin ·re.sidênl'ia ~ H\la f;ar, r·asa vnrle. Santo A1J1aro, Beln exerça num terreno propno, 1ll en1 sua pe~soa, e, pijr-a falar com j11stiça. 
~~rf:~·a n~ õ~l~:~~io~eafe~v~eai::lif~·c1~\; tira ~i1·. em f;tvor <ln \;·n·mo. p,.__ \'ista " Indjanópolie. alguma arte lucrativa cuja remunera, "·, é ir,cer)iat~mente por si 'f\lC eles 
111ed!C08 da referi'i;J. junta, persona- e)r~ frei f>o111ingos ~laia l,eit,: r1a s ç:\o, arenas, sai dos produtos 11Jlll\_Í· ,e •r-regam C se incorporam Ma S~· 

lidarle, de desta'·u~ de Uberaba. ·fa, Heliglôsas ,1e Santo Andr~- <'0111 ~ * -- pios r a terra, com os quai, ela se cicr'arle ch·il, ma:; P r mtermédi<> d,i 
" comuta. sociedade em que nasceram. Porque· 

ZPndelrns. 1Ja11queiro~. industriaiR e rc~jdénc·irt á r11a H;,t·ão (jo Bananal ,. d f 7-1 f ,, ,.. 1-, d D c·,;_ 11 .~- ,'i:-··,1,· 11 a1~f) ,T~,,.' ~,n 11,_.,J. De tudo isto resulta, mais uma "o~ filho~ são naturaln1entc ,t:lgurna 
11,,.vo~a os, e aquele ex-pre eito. que 1 • e111 avor .,o ,,ev1no. a re · o- ~ .. ~~ " ·· " • '" µ 

se diz!~ c--'.eito pelo sufragio univer•, min!ros Grn;1, w•s. ,,_,,xilia.r ri~ mona•nhc•r \'ii;-~. rec, que a _propriedade partieul,1r e coisa áe ieu pai ... 1)eve111. ficF sob 
rio ceral. deu os seguinte, rlêS- plepa111ente confor111c á nature>:a. A a tutoia dos p'lis Pté que tenham ad- 1 
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.!i auro-v,~rfflOMuw : 
"'=========·,,,===================== p~.<'lio~: terra, sem duvi<lu, f9r11cce ao ho~1ic?:1 qtiiricJc ç liv.r~ :iirbitrio". Ag~im su\)3. 

lndicad or Profissional 
;r1,:w1•r,;~n;:,;1-I.\T, f'Af:A c·.,s.~. co111 ahu11dancía as coisu~ neCCêSltria• tituinc!o a p1·oviq.encia paterna pel11 

MEX'fO ~ em favni· /lo~ nra(jore• · para a r9nsel'vaçúo da sua vinn e pro,·idencia do ~stado, os socialistas 
- .Joi'in Luiz ,10 Vale Nogn~ira. Jo- ai11d11 pan1 o seu apcrfeiçoam,into, são "contra a justiça natural" e qqc, 

Íl PQOD aJH/lrlj~Á-4 . • 

~~ Zimhr~s de r:a.n-alhn, Henriqn~ m~s não pqrJeria fornece-las se111 a bram 03 1a~O$ ela fan,ilia. A D T"le~ nud1,e 1;·;1110, T·f11;,n nedô cult.ura e os cui<!~dos do homem. Mas -.lém ,1 11 injustiça do seu sis-
. . . V o G A_ D o s M E D I e o s Or. Celestino aourro\11 ':l;Y- -.~ntnnio :,roreira Gomes. Ora, que faz o homem, ('.OnsuminJo te111a, vêe!l1'Sl bem todas u s•1a,: fu-

~ ~ __ ...,_,..,..-..,..,......, ~----- ·.~,<.a.utn ,1e P,igoeire,10. ;;l!'wton i os rºc·ursos do seu espirita e as tor· nestas çons~1uenrfaa., ·1 perturbar'.~º 

1
1 Pa.rtida~· 7,00. lfl,00. 17.00 Oh.,,::adas: lll,Oll. J(l,!lO. lll,45 ; 
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Or. Vicente Melilo r:e~.: Lirn. $. Paulo. 8 • 'l'~I.: i,~ 62 ~ .,taliba ~1"-dscn !Sarbosa e !lia.r:a l çns do seu corpo em p!'oeunr ess~s c111 todas as class~s !Ja sociedade, u:ua 
Pr11-ca ,ia :Sê. ia _ z.u "u<Jar _ Dr. Vicef!te de f.>~tjfc, MeJ.ilQ l:oq~. 1:~a 7 <J• Abril, 23;; A. AlmtidG. bens da natureza? ,\plica, par.i as· odiosa· e i!1suportl!-vcl_ servidão para 

Sala 24 $ l>Jful,•u 5t~dlNI Da• 2 ás ;, ilnra s nn.\ Tó 1110 P \ l"TfCI, 1 H' sini diwr, a •i mesmo :t porçrio ,la t9qos os ci<!adâoi, a pott'l aberta ._ 
....,......,..--,.,~~ · •· ·... ~ -' •· .. - ~tn natureza corpotea que cultiva. e rJf!i" todas as invejas, a todos os descon~ or:· PUnio Corrêa d; Oliveir.i l.:on,.: R MHrconl. ~4 = G.o a.nrj111 ~:;;::/:" Pl'~<lot·~s ~ .J<>ijo C:.rlon xa nela COlllO gue um certo 'llllhO tentamentús, a todas as di"córdi~s: 

Apartu. W!. - 'l'eJ.: t·SóOI Dr. ºeynaldo Neve• Herrr,antina Vasqt!""· da sua pessoa, a·ponto que, com tw,a o talentQ.~ ~ Jiahi!id'!de "rivac)o;; do.s 
Hl~il ~IJiJ,CIIIO hflC'HIUV~. 176 - ;!.(J 

Awi~r - :,.iatR bta - Tel.: 2·'1ZHi 

Qr; fral'!c1sço P. Reimãçr 
Helme1ster 

fl.u;.~ São L-ha1lo, je~~ ...... l.o and,;1 
Sal.~ ~ -. Te-1.; ~ lt,4:i - S. P.-tu!o 

......,.. Or. ·· Carlos Moraes 
de Andrade ' 

,n.,,a Bttnla1111111 Co1i~tn11l. S3 - 4 r 
anrJijr ..,. IS~!~ xs - ret.; :1 t~bfi 

.Or, Antonio Firakost(i 
<\ li \'tll;A Uo 

Rua· Colombo, 80:t 
CuritiLa Paraná 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prad'.l 

Art.11Ji1 ... 1ur1-1 r_...1,l'..:1r,~1-1 1•.,lc-·"'11,tt:, re 
$1'1Pn--i:ii;. f"td~11v-1s 

Hua 1.,1,,..r•, H:-i t:..:l>. 4fil - ::ião 

i•a!)to - ,i.ü: i-1~12 

,, ~ r,~1-anci~f·n ftacbel P. !ride f'. To"~ r-
Heo.: Av. Agua t'tranca n. 95 noni, ,Ju,·enal Sirnfie:r;; e (:!;a.,tarin1' a jy.stiça, ~sse hem serú poss.uiiJo cie feus estin~ulos, e. como consequen-

'fel.: fi-õ8J9 Qe figi,eireçlo l,;issano. Cieral<)n Cencini P nosa futuro como seu, e não ~erá lk1:o a cie. nccess~ri11, as ria4ez11~ esta11caqas 
l 'f•c<,J·a, AI i,ert 

O 
r,;· zel e pu\re Lo, ninguem violú o seu r.Jfreito de •JUil i- na sua fonte_; e11fim, em lugar dessa 

110 n11s1 11T,P· 11,'I." 1·1,f,\ICAS r,; P•~ f'nelilo. quer forma que seja. igualdade tão sonhada, a igualdade 
~~,\,\'l'O!IIO NA\TA t;ATAII!,\,\ .TCSTJ~'lC.\ÇõES __ em favor . for~a destes rac1ocinios é de u111u na nudez, na inqigencia e na misG-

U(wntH• <t .. s,~,1ho1'1ur1 - P::ar!u,i GIHUl:qlA L),\:::i \llAS HILl..\l:J:.;:::,,. rlos ot·adorr~ ~ Hn.\Z; .~Jt•ides Gvi<lencía ta:, qu~ chegamos a adrn1~ da. 
01,rruc;c'h•• n,..-d1a ·~ L:'lura nubhio. Oino qrilln ra~· :·?1110 c·crtos P:lrtidµrios de -..,dhnH Por tudo O. f-H~e Nós acabamos ,1e 1 

Pr, C..margo ,\ndrade 

~pns.; 1:~~ N4fJ:0 n1, H · 3.o ,i11rJ11r o• 11110c I ocl I J t 1· ,. 1 · 
P Ludnda Amaro .• Jo~~ <1ur:::rt•ern ~.) ~ J cm ªIHª con nu l/.e~.oi:!, dizer, se ('O)Ht1, rcol,'lrlé. qµe a ... teoria. 

Pa. )3en. !"oHµgueS>t. ria Maternl ~·nn~: 4 ·Si 17 ~ 11~• 14 As fli hvl'ijs ' 1 I · '· '<l h da rJ a rJe ::;. l 'a u lo 1 ·:~ rra ·~ Cíl rm rn Mora i.s~ ,J o~P E:o. I cone?( CIH O sem ' '1 VI ª ao omern "s('IC'ialista" :~a_. p l'Çp .i~Q-rJe coletiva J 

Con!ie.: 1-:. ~~narlur r·~dõ n. ~05 
l'el ~ til 1 - u,,~ 11 lls 1~ huras. 

:,!abado, !>as IU fta !~ hnras 

l{eslde11e1a · A v. 1 'a,·~ ~IJJl•O. 10-14 ,.,, tnn e !:,a h~I Cot ta: - HE 1.1,;;,1 .

1 
partic-ula ,. 0 uso do ~olo e os frutos rJevc absoi ,tnme11~e reput~ r-se cc•:io I 

l1 C:l?J(L &,~ti:{ó J,,·r:'ln<·i~<·O Prn\':ll)a p r~smer~J~a dor campos, º~ª~ re~U~H!ldo.Jhe o di~ preju~icia.J áquCt~· mesmos que s~' 
Pi"-rrotti. G<--r:i!do noular·t- rle ~ij reito de possun·. na <Jua.lldade de pro- quer socorreJ·, c911trári~ .. aos direit:1s/ ~. '"ª A. dos Santos. Arlrinn" ~fo, 1 µriet,;r! 0 , esse solo em que. erllficou, nijturais (jos iridividl)os, como des-H O M f O p A T J A reir" • <.'armen F't1êt1tes. Sant,, a porçao rle terra que cultivou. n,it.manr!Q as f111>~ões do Estado e 

H<is.: !tua 1(,ifad <I• UHrr9s, 461 ·. - · · ,\J,-n~ghetti ~. f{rfgi,la tloe Bantll•. Não vêem, pois, que despojam as· perturb~11cJo a tr11nqt1ili<Ja~e publi,·a ! 
'l'el-: 7 ·4Sti~ _...,.,....,.,.._,...,...,.____ p,.1110 Pa.ccioli e Jurac-1 éjos San, sini esse homem do fruto do seu tr,1· Fique pois, bem 1;1seente, que n pri-1 

Or. Hugo Oi,, de Andrade 
1'1a1r1nieuto pr.., natal tda çrhHl\..'.1' 

e ,1a 1',e;stan1.-. <10 uartu e clt1 
h1t'IHt;Hn). 

l{E-s: ~{u~ l~li1~rn li;,11larfl, t37 -
,ias ló f!, _ 1 f h •. - rei_.: 2 2i;u 

HP!I:: 1-tu:.i '1'ho1nf. rlE> Sn1a:;i, hl'l -
di!,& 18 .a~ zu n~ . .,. ·t·ei,; ~ u,6~ 

carvalho .. -\hflio Pires Laranjeira lllll•nhado cori 111te pela _lllào do cul- ,jos 1rnuele~ e, ·e ·q11erem sinceramen-
rn~. ,-\ntonio Heh·c1Pr~ e Irene <)e b1;1lho, porque ariu4I esse campQ meiro fundi!mertll ~ obe,'~-eer ".º.·r to-1 

g Zens Salomão .. -llfr<'<lo Silvant " tivador IJlUdo~ completamente de na· tA he ~ , · · i h'J'd a 

\l<"r)tco boiiieol)aitt 'la t.:. A. 1-'. íJM (lPnoveva ~'ª"'"'"· Volt~r llnr• e tureza; era selvagem. ei-lo arrotea- ,1: 0
pro;;i;;~J:v:~-r~i:u1~
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a-,e 1
1 ,;,q•,ir~L1Mll..,. t>1n .. r,q c1111ic· 11 dr, ~m <1-inê c~·nncei~Ho F""r?'t'!'ira:. Antonio do: de irtf(!<'Qncj9 tol'nou-se fertil; 

T"ixeira ~ lrar~nrn Po.sr~s .. Jalr 

I 
o q4e o tornou melhor está inhe!'ente 

·nns.: l{.··~t--ri;-1d11r 1··eqti_ :.-:ub~ ll°l!..-fn 1· 11 nrnz de :\JPln f,:ir"nra P f:istefani;t ao solo e- ''.' rfunde~se de taJ. fo1'111a 
,:11<~J::!11sl-::H,. V<"rg-fli<! F"ermft;io P <·0111 e!e. 'li'" <·lll 1.:rande partr serja 

11e; 2-0S'.'!9 - l\t.,,s:. >: l-i4?1. 

hora, rta, ;&; é• ti hnra, 
'.l'elefon•, Z u~.~ 

i\J~rçr1i n.eg·in::i Mtil!Pr Papf: --- Vll,A: i111pm;;!'-i\'f~1 "'i""fHlf'c'I lo, Ora. a iustiça 
velo 'l.t'~LI~.\ · .T"~<> ~_.Jat•quts NeLo e I snfrPt'in .(r,JP 11n1 n~t.ranh<1 vi"f~e en-

r:ozalia I;r;rndelik, j tão atrP,t1i1·-se csL11 terra l,anhac)t 
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"REPORTAGEM SOBRE OS RUSSOS'~ 

()s estrangeiros sao 
querem 

mal alimentados, mas os russos o são ainda pior O que os sovieticos 
- "Maravilhas'~ da ·industria russa O K remlin controla tudo. 

Continuamos hoje a traduzit- ó 
?esumo que a edição americana do 
"Reader's Digcst" publicou do li
vro "Report 011 the Russians", de 
W. L, White. 

O governo sabe que não pode for
ça. os estrangeiros dos pai ses oci
dentais a adotar o baixo nivel de vi
da no .qual vive a maior parte dos ci
dadãos sovieticos. Consequentemente, 
concede privilegios aos estrangeiros, 
que no mundo ocidental não passan\: 
de decencia comum, mas que ~ União 
Sovietica são considerados como luxo 
ían tastico. 

lia, em primeiro lugar, uma quota 
especial de cambio para os estrange1-
1·os. O rublo ofkialmente é a,aiiado 
cm um pouco mais de 18 cents (nt>rtc
americanos). Estrangeiros podem 
compra-los por 8 cents cada um. Com 
c,ste curso, os preços de Moscou ficam 
equivalentes aos de Nova York. O 
"metro" (bonde subterraneo), custa 
4 c;nts. Um quarto de hotel varia en
tre 4 e 5, por noite. Manteiga, se 
for encontrada, custa 90 cents a ii
bra, '(Cerca de Cr$ 18,00), 

Com seu livro especial de quotas, 
o estrangeiro tambcm pode fazer rom .. 
pras numa grande casa de comcrc10,· 
uma "loja diplomatica" de luxo, cuja, 
portas estão fechadas a todos os ci
dadãos sovieticos. J ode adquirir mcr
c;,c<.,rias de emporio, linhas, algumas 
vei,es roupa, e tambem, limitadamen
te, porem quantias bastante adequa
das de vinhos, cigarros e vodk~. Re
cebi uma confortavel e espaçosa sala 
no llietropole, e fui p,resenteado com 
um livro de cartões de racio1tamento, 
cadà·am valendo uma refeiçã() em um 
·dos dois ,efeitorios do Metropole, re
servados aos estrangeiros. Exi3t" 
ainda· um terceiro refeitorio, par,, os 
:russos seletos, bastante afortunados 
:para terem permissão de ficar lá. 

Os japoneses tambem são "qur,rte
lados no Metropole. A União Sovieti
ca, com tato esquisito, alimenta seus 
hospedes 01·ientais num refeit•J1:i\l se
:p.:rado. 

Todavia, podemos passar por eles 
no "hal!" de entrada, no andar ter-
1·eo surprende-los nos corredores, ou 
olhár por sobre os seus ombros, en
',uanto subimos no· elevador. E ramos 
.."'!'iamente corretos para com eles, e 
des para conosco. Paravamos de fa. 
lar quando os viamos, porque natu· 
nlmehte todos sabiam inglês, mas 
llunca entendi porque eles tambem pa
ravam com seu cacarejo, quando vi~m 
1,un dos nossos. 

Meu quarto, que tinha um banhei-
1·0 adjacente, era confortavd, m!ls 
um tanto deprime11te. O ~ano de 
agua corrente estava meio entupido 
de modo que demorava dez minutos, 
até que a ,,minha agua para fazer a 

barba corresse. Mas logo fiquei sa· 
bendo que isso era costume na ltussia. 

NOSSA QUOTA DE ALIMENTAÇÃO 
E' MAGRA, POREM MELHOR QUE 

' A DOS RUSSOS 

O caíé da manhã no Metropole é 
servido 110 seu quarto, e consiste num 
copo de chá quente, um pedaço de 
açucar. p3.o preto com manteiga, e 
pode-se escolher er,tre uma pequena 
raç:ão de caviar, ou um ovo de ga1i-
nh~, qualquer tipo. Era amplo. O 
almoço no refeitorio é decente, mas 
não variado. Sempre uma sopa, de
pois uma porção muito pcquenn de 
peixe ou carne, mais batatas e· legu
mes, e usualmente ameixas secãs pa
ra sobremesa. Isto nos dá um san· 
davel apetite para o jantar, q'le é 
a menor refeição de todas: pão, al
gumas fatias duma salsicha defuma
da, alguns 'doces e chá. 

Não é bastante comida, e quase to
dos os reporteres americanos purdc
ram de dez a vinte libras 11css3 ·die
ta russa. Comento isso, para qllc o:-; 
leitores tenham pena dos russos, que 
devem viver com tão pouco. 

Depois de ter mudado minha baga
gem para o Metropole, passei pela 
embaixada, afim de trocar $l00 (do
lares americanos) em 1.200 rublos, e 
vou dar um passeio, com aquele agra
davel sentimento, que se experimen
ta quando se tem uma grande soma 
de dinheiro no bolso, e pode comprar 
o que quer nessa cidade estrangeira. 
Durante o P'-Sseio, descubro que nada 
ha para comprar. Roupa velha, tal
vez, mas naturalmente a minha é 
muito melhor. Para conseguir nova, 
teria que ter cartões de rncionamen
to. Em Londres, Paris ou Nova 
York, para matar uma hora, compra
ria um jornal, e lc-lo-ia ao lado dum 
pequeno . "drinku, mesmo que fosse 
apenas un1a Coca-Cola. Aqui nin
guem mata uma hora. Não ha ca
fés, bars, ou horas de descanso. Res
ta o "metro", ~1.0 qual entro. Tem 
sido proclamado o melhor do mundo. 
E' bom~ naturalmente, como o me· 
lhor de Londres ou Nova York. Com 
a diferença que é· mais limpo, e sua~ 
platafonnas e corredores são feitos 
cm marmorc custosamente polido. 
l\Iesmo assim, o sistema é pequeno, 
eom poucas estações, servindo s1Jmen· 
te uma pequena porcentagem de po
pu1ação. No mundo ocidental, o rusto 
deste marmore polido, seria ,aplicado 
para maior numero de estações, e 
mais quilometros t!e linha, e os capi
talistas aproveitariam muito mais, re
cebendo os niqueis dum povo que quer 
chegar mais depressa e mais como
damente aoº.seu trabalho. 

Quando saio da estação, na frente 
do meu hotel, finalmente acho algu
ma coisa que posso comprar. Uma 

ANTES D A B ATA LHA 

(S. 1. H.) _MAIO ~ Soldados norte-americanos a caminho 
da ilha de Luzon assistem a ,uma Missa celebrada no convés 

de um transporte de tropas. 

mulher velha, com um carrinho de 
rodas, vende uma fraca bebida, por 
copos. Dez pessoas estão esper,indo 
em fila. E11,tro no fim dela. Uma 
torneira enche ~ copo de agua mine-
1·al. Duma outra, algumas gotas de 
xarope de cereja fracamente colo
re a agua com um tom vermelho es
curo. Esta bebida sovietica custa 24 
cents com a barata taxa diplomatica 
pela qual posso compr:i.r meus ru
blos. Crianças e adultos, com os 
punhos cheios de rublos, esperam im
pacientemente na fila, para .comprar 
essa delicia não racionada, 

O QUE OS RUSSOS QUEREM 

Passei uma noite com 08 report~· 
rcs americanos. Perguntei0 1hesú 
"Afinal, o que vão querer os russos 
na Europa?" Eles concordaram que 
era muito .facil ·sabe-lo. Eles já têm 
os estados,. baltico•. Querem uma 
especie de tratado que firma a fron
teira com a Polonia, aproximada· 
mente a· linha Curzon. Querem es
tar certos que a Alemanha está ven
cida e inofensiva. ·Alem disso, não 
vão querer muita coisa, exceto que 
os governos nos estados que eles 
controlam, Fin.landia, Polonia, Hun• 
gria, Tchecoeslovaquia, Rumania e 
Bulgaria, não lhes sejam hostis. Não 
serão pàrticul-rmente interessados 
nos sistemas po!iticos ou economi
cos desses estados, contando que 
não sejam um perigo para eles. Na
turalmente, se por causa de má ad
ministração, deixarmos algum poder 
vago nalgum lu'gar da Europa, e ri
xas, anarquias . e desordens começa
rem a se maniféstar, ·eles disso se 
aproveitarão. Mas o que eles real
mente que-rem é ama paz duradou
ra, durante a . qual possam· con·s
ti·uir seu proprio país. Se insistir
inos em compromissos decentes, for
mando, governos, não eomunista3, 
mas simpaticos á Russia, eles toma-
1·ão estes compromissos. Mas, para 
conseguir esta politica, poderemos 
repentinamente perceber, que esta
mos suportando. governos meio so, 
cialistas por toda Europa. 

Quase todos os r~porteres estran
geiros que atualmente trabalham em 
,Moscou têm vindo aqui desde a guer
ra. A turma antiga, da qual Walter 
Duranty era chefe, partiú. Talvez 
foram felizes· em ir embora. Afinal, 
os amigos russos que eles conscgui
i-am, durante 20 anos, foram fuzila• 
dos ou exilados, muitos pelo crime 
de se associarem com · estrangeiros, 
.de modo que os poucos que sobraram 
ficaram com medo de Yerem seus 
amigos estrangeiros, a não ser ofi
cialmente ou em gfari.des funções. 

Aquela tárde, nosso hospedeiro, o 
comissario Mikoyan, deu uma gran
de festa com banquete, na qu:il .nos 
deu oficialmente as boas vindas -11a 
União Sovietica. Ao meu lado, na 
mesa, está um russo com cara de ra
posa, que enche meu copo de vodka 
e o dele tambem 

"Vamos, mr, White,' beba á saudc 
da segunda frente, Talvez haja al
gum um dia". (Isto foi pouco antes 
dá invasão da Normandia). 

"Já houve uma segunda frente", 
respondi. A primeira, quando a Po
lonia caiu. A segunda em 1:!40. 
quando. a França capitulou. Cer:::t
mente isto não ·está esquecido na 
Russia, apesar de então ela ser neu
tra. A terceira frente foi a in vns:io 
da lugoslavia e da Grecia. Naquela 
ocasião tambem,, os senhores eram 
neutros. ·Mas lembrem-se disso. A 
proxima frente f.oi quando .Hitler 
atacou à União Sovietica. Para nos 
foi a quarta frente. A quinta fúi 
quando o Jrtpão atacou a· America e 
" Inglaterra. Nov.amente os senho
res eram nautfos. A· sexta foi 
quando a America .o a Inglaterra de
sembarcaram· no norte da África, 
para lançar. os alemães ,e itali"n·Js 
para fora: A sétin\a frente foi 
quando desembarcamos na ltalia ... " 

Ele interrompe. Agora ~stá rindo. 
"Mas cm todo caso, beba â saude d·, 
nova -frente, para o senhor a oitava, 
para 1nim· à. segunda frente". 

Agora vêm' os tradicionais pratos 
de caviar, manteiga, pasteis e car~ 
ne defumada. E os vinhos acompa
nham cada prato da refeição P''<'· 
priamente dita. A sopa com Sherry. 
E carne d.; potco, ·ft·ia, Com vinho 
Rurgunder, constitue o clímax ,:la 
festa, aliás o clímax de todos 1>s 
banquetes oficiai•: na Russia. 

INSPECIONAMOS UMA FABRICA diz: ele com um sorriso expressiv-o, 
IMPORTANTE não tem tempo de gastar todo este 

dinheiro. 
Um dia depois, mostram-nos a pri

meira fabrica importante que visi
tamos. Está num dos suburbios in
dustriais de Moscou, e realiza o fa. 
moso plano Stormovik, para a força 
aerea vermelha. Ao aproximarmos, 
vmnos enormes cartazes na entrada, 
nos quais estão inscritos os algaris
mos mais recentes da produção, os 
nomes dos operarios que trabalha
ram mais do que estava marcado pe
la ''quota" ou 4'norm", e grande re
tratos de Lenin e Stalin. Estes são 
uso em todas as fabricas. 

O diretor, Vassili Smornov, o qual 
poderia corresponder a presidente da 
companhia) na America, conta-nos 
que trabalhou 24 anos na aviaçã~, 
dos quais 8 anos corno diretGr. Seu 
escritorio tem as mesmas instala
ções de luxo e conforto que ctum:i 
empresa americana. 

Ficamos sabendi, que, como em 
quase todas as grandes fabricas be
licas da Russia, 65 por cento dos em
pregados são mulheres. O horario é 
de 8 horas diarias, mais 3 horas 
diarias de tempo cxtraordinario, pe
las quais os operarios s~o pagos com 
salario normal mais a metade, como 
aliás em quase todas as fabricas 
americanas. Mas eles trabalham 6 
dias por semana, o que perfaz um 
trabalho de 66 horas. Meninos e me.
nina3 abaixo de 18 anos, trabalham 
apenas 8 horas por dia, 5 dias por 
semana. 

· Por uma "norm", ...... -ou seja uma 
quota predeterminada, o opcrario re
cebe 750 rublos por mês. Depois, se 
trabalham mai~ que o tempo ma!'ca
do} e usualmente assim fazem, :seu 
sàlario se lev,anta gradualmente, de 
modo que a verdadeira soma fica em 
1 .000 rublos nor mês. Trocando· em 
dinheiro ame.ricano, o opcrario ga~ 
nha $20 a $40 por 66 horas de tra
balho. 

No entanto, outras fabrici.s ala1·
gam o quadro. Os operarios podem 
comprar suas 1·efeições no restauran
te da fabrica; se tomam todas as 
três custa-lhes apenas cinco rublos 
diarios. A fabrica tambem mantem 
jardins de infancia. O que ganha o 
diretor? Responde que tem um sa
la rio basico de 3.000 rublos mensais. 
Se o plano ga11ha um premio de pro
dução, ele 1·ecebe 150 por cento mais 
até o maximo de 10.000 rublos me11-
sais (cerca de $800). Entretanto, 

Eric agora, pergunta acerca das 
queixas do pessoal. O diretor mes
mo ouve queixas duas vezes por se
mana. Se não gostam de sua deci.
tão, têm o direito de apelar. Para 
quem? Até mesmo a Stalin? Meõ
mo a Stalin, 

Agora começamos a andar pela fa
brica. Est:i pobremente iluminada e 
inacreditavelmente suja. Não tem 
ama linha de produção no estilo 
americano, n1as antes uma serie de 
pilhas conexas, entre gargalos de 

\garrafa, com mulheres esperando nas 
suas maquinas que a linha comece de 
novo a se n1over. 

Parece que lhe falta uma organi
zação adequada. No chão ha bu-

1 

racos no concreto. Pilhas de mate· 
ria! :ficam em todo lugar. Ninguem 
pensa cm ·Iimpar alguma coisa. Mui
tas das moças usam sacos em torno 
dos pés, Outros têm sandalias com 
um prego entre o dedão e o segundo 
artelho. As moças movimentam uma 
certa quantidade de material ina
cabado num carrinho de duas rodas, 
a mão. O conteudo se espalha pelo 
chão quando o carrinho salta dentro 
dum dos buracos. As moças denm 
parar e recolher as partes que caí
ram. Mas um dos fatores mais im
portantes para eficiencia duma ia· 
brica é a limpeza. Uma loja suja 
está condenada a ser ineficiente. 

A frente dum dos "Stormovik", 
bombardeios de combate, existe es· 
cudo de metal grosso que cobre o pi
loto e o motor. Fiquei adn,irado 
das pesadas partes da estrutura não 
serem feitas de alumínio, mas de aço. 
}'oi explicado que 'lS asas antigamen· 
te eram feitas de madeira, e que 
agora, é usada uma certa quantid~.
de de aluminio. Todo alumi>tio que 
vejo aqui está' márcadO • "Ah.·l1a". 
Aparentemente, a produção soYieti
ca de alumínio é baixa. 

os PRINClPAIS BUROCRATAS 
COME1iBEM 

No banquete oferecido no refeito
rio do diretor, depois da inspeçà.•) (la 
fabrica, aparecen1 novamente 03 vi· 
nhos vermelhos e bra11,cos, o cham
pagne, · o vodka e a ·profusão de 'hé1'S 

d'ocuvi-cs, Atraz da mesa encontro 
uma cara familia,·: é o garçon sr,r
riden te; que presidiu · o serviço níl 
banquete de Tschaikowsky lfoll, 

( Couclue na 6.a png·.) 

co MO UM CACHORRO! 
Informações absolutame11tP, fide-1 

dignas, e que divulgamos autorizada
mente, trouxeram a nosso conhec1-
mento um dos episodios mais terrí
veis, da dominação nazista. Tmta-se 
do verdadeiro martírio a c1U-i'. se , m 
sujeito d Revmo. Frei Titu~ Brands
ma, Carmelita da Antiga 0bsenan
cia, Reitor Magnifico da Uni verslda
de de Nimegue na Holanda 

Por sua piedade, sua prnt mo.da ror
mação religiosa, seu vasto sab~r. o 
ilustre Carmelita Calçado era 11ma 
das glorias de sua Ordrm u:na das 
figuras exponenciais da Holanda Ca
tolica. 

Tanto bastava para que ~obre ele 
desabasse o furor nazista. 

Recolhído a um campo de con· 
centração, o Revmo. Frei Tito 
Brandsma foi objeto de um trata
mento tão ba.rbaro, que só um odio 
satanico poderia inspirar. 

A palavra de ordem do nazismo 
era fazer apostatas, e' n·w manires. 
Por isto, empenhou-se 1:m d,!gra dar 
espiritualmente ao maximo as viti
mas · de que quisesse obter a apos
tasia. 

Com este intuito, os bandiclos par
dos se apoderaram do R,~vn,,,. Frei 
Titus, para o tratarem .. ~omo um 
cachorro" no sentido mais ii~er:il da 
palavra. 

Arranjaram para ele lima. ca.,a de 
cachorro, literalmente, istr> é. i,lP,n
tica em sua forma e aspecto·, à cho
ça de um cão. Ataram-lhe "º n,,s
coço uma coleira identica à de u>n 
cão, presa a uma corrente E. por
menor supremamente humilhante, os 
algozes exigiam que Ja:h~s~e como 
um cão, sempre que ocr;o dele ras
sasse uma sentinela! Se clesol:edc
cessc, seria cruelmente a<.;ui.t;,!do. 

E' inutil dizer o que ,;p;n:tica do 

Mas Deus tem seus caminhos. O 
Carmelita é, por vocaçã·,, uma vi
tima expiatoria. A gloria da Ordem 
perderia algo de seu esplendor se 
nesta grande pagina de do1· e de 
martírio, que foram os campos de 
concentração. ela não tivesse dado 
ao mundo mais um exemplo de es
pirit-0 sobrenatural, no· mais -fundo 
abismo da dor. 

Em seu lugar de torm~mo:s, F'rci 
Tito era açoitado diariameur.~. e a .. ,:; 
poucos sua vida terrena se extin • 
guiu ao peso dos maus trat . .1.s. 

Foi durante esse perioclo, quando 
mente perdido do lado da, t~rra,. que 
tudo estava para ele irremediavel
compôs a belissima poesia qu,1 pu
blicamos abaixo, em traditçã<J 1ivr.; 

Con~resso ~o Sn~ra~o Cora~a-0 ~e Jesu's f.~ft~~~r~~i~;f~~l 
Reitor da Umvers1dade, ,Jma 111wra 
representa tiva da cultura é,? um po-

1 "º inteiro! 

Ela seria digna de figurar a-:i VI• 
da de qualquer martir dos primeiras 
tempos da Igreja, e prova Je mod? 
vital e admiravel, a contillmdacle da 
força sobrenatural do Cat.,:-li,;i:;mo. 

Tudo indica que algum dia a Igre
ja de Deus, cujos juízos são sobera
nos e superiores a qualquer juizo 
humano que venha conceder a hon
ra dos altares ao Revmo. Frei Tito 
Brandsma. 

Realizar=se=á domingo proximo a primeira solenidade do Congresso com 
que o Apostolado da Oração encerra as comemorações do seu centenario 

· Conforme foi amplamente divulga- DIA 8 - Sexta-feira - Festa do 
do, realiza1·-sé-á nos primeiros dias Sagrado Co.ração de .Jesus. - Dia do 
de junho, sob o alto patrocinio do Apostolado Ja Oração. 

· Exmo. Rvmo. Sr. Arcebisp~ Metropo- - A's 20,"0 h., 2.a Sessão solcnP., 
litano o Congresso do Sagrado Cora- como na vcspera. Antes da Benção do 
ção de ,Jesus, com que o Apostolado ,Santíssimo, ato, de desagravo ao S. 
da Oi:ação de 1:,ão Paulo encerra ah ·c:oraçf10 de Jesus. 
comemorações do seu ano centenario. DIA ll - :'iábado - Dia das Fami
SOLENIDADES NA PRAÇA DA SE' lias Consagrndas. - A's 20,30 h., 3.a 

Domingo proximo, dia 3, a imagem Sessão <Solene, como nos dias anterio· 
de Nossa Senhora Aparecida será res. Após a Rençr,o, Consagração da 
transportada · da várzea do lpiranga Província Eclesiastica e das FamÍ· 
ao Lnrgo de São Paulo, de onde set·á lias ao "Sagrl!dO Coração d Jesus. 
trazida em 1,rocissão'·até a Catedral. A' meia noite, Missa com Comunhão 
Partirá do Largo de São Paulo ás geral dos homens. 
18 horas. . DIA 10 - Domingo -- A's 15 

DIA 7 - Quintà-fcira - Dia· da hs., soleníssima procissão com o San
Cruzada Eucaristica. A's 20,30 h., l.a tíssimo Sacramento que s><irá da Ca
Sessão solene, presidida pelos Exmos. ted ral nova, á Praça da Sé, percorre
e Uevmos. Srs. Arcebispo e Bispos rá o itinerário de costume e voltará 
dá Provincia e Autoridades Civis e á mesma Praça da Sé, onde ~ che· 

Milit. ares,. encerrada com a _Benção. dolg·ad~ h_averá Te Dcun, e .. Bençao··· . 
Santíssimo. Antes da Bençao, Cpnsa- Diariamente, conferencias transm1-
g_ração do ge11ero humano ;io S, CQ· tidas pela. Radio Excelsii>r ás 12 e 
iação de J es!l§J ªi! J:& horas, ~el9 ,o.!!§a~radq ga• 

dor, Pad1·e Arlindo Vieira S. J. 
NOS cr.NTROS 

Alem das solenidades da Praça da 
Sé, rcalizar-.se:ãó diversas comemo-1 
rações nos respectivos Centros do 
Apostolado e', Oração. 

DIA 6 - Quarta-feira :-- Aber- ' 
tum do Congresso. A' noite. Veni 
Creator, Ladainhas do Sagraclo Co
ração de Jes; s, Prática e Bênção. 

DIA 7 - Quinta-feira - Dia ela 
Cruzada Euearistica. Missa e Comu-
nhão d .. ~ Crianças. 1 

DIA 8 - Sexta-feirn - Festa do, 
Sagrado Col'açã~ lJia do Apostolado 1 

da 01'3ção. Missa e Comunhão geral, 
do Apostoladj), .Jurante o dia, Expo-: 
sição. do Santisshno Sacramento. A's 
ló horas, Hora Santa. 

DIA 9 - Sábado - Dia das Fami
lia,; Consagradas. Missa e Comunhão 
geral das Familias. Consagradas. 

DIA 10 - Domingo - Missa e Co· 
munhão geral do. A,11osto}ag_Q ~ !l.e to
dª§ · ;IS :4l!S/.)CÍ;!ÇÕ8~, 

Tudo isto, por mais ~rave que se
ja, desaparece diante de out.n• con
sideração maior. Trata-se d~ 11111 
gravíssimo insulto a um Sac 0 rd'.)te 
de Deus, a um Religioso, um sacri
legio, pois. 

Sua poesia seria digna de ,,:nar a 
Igreja dedicada a nm Santo· 

ó Jesus, quando eu Vos cont~mplo, 
Torno a saber que cu Vos nmo 
'E que tambern o Vo-sso coração me 
Como Vosso filho JJal'ticular. 

ama, 

S~ bem que isto me cxUa mais coragem de 
Não importa, todo o sofrer rn.e é bom, 
Porque assim me torno semelhante a Vós 
E é este o caminho para o Vosso Reino. 

Sou feliz em meu sofrimento, 
I'orque já nilo o considero sofrer, 
E' uma sorte escolhida ·· 
Que me une a Vós, meu Deus~ 

Sofrer, 

Oh deixai-me aqui sózinho, 
Deixai que haja. silêncio e frio 
E não deixeif; ningu~m <:omigo 
Não me canso de estar só. 

em meu redor, 

Pois, Vós, Jesus, e~tais comi,;o, 
Jamais estive tão perto .de Vós. 
Ficai comigo, comigo, doce Jesus, ' 
A Vossa Presença t:ot~la, t1.1do bom, 

NOVIDADES DE INVERNO 
A visita que V. S~ faça ao nosso estabelecimento, proporei o• 
na=lhe o ensejo de admirar os mais lindos artigos de inverno. 

Dentro do ·grandioso sortimento que apresentamos V. S" 

tem a facilidade de encontrar muitos artigos de conformidade· 

com o seu 
• Pe acordo 

gosto e das suas possibilidades 

com a nossa orientação de vendas 

sortimentos de inverrto consütuidos (JS novos 

aquisitivas. 

oferecemos 

de artigo$ 

de qualidade para senhoras, homens e crianças~ poi: 

• 
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Encerra-se hoje o Congresso Eucaristico de Friburgo 
·vêm se revestindo de grande brilho as homenagens a Jesus Sacramentado ~ 
o programa qo encerramento - Circular do· Exmo. Revmo;, sr.· Bispo de Niterol 

Encerram-se hoje as solenidades. Congresso. As: 10 hQras, ·?)a Praça ·profundamente cristão em toda. âl. 
do I Congresso Eucarístico de Nova do congresso,· Sole11e Pontifical de historia do Brasil; e resolvamos 
F ri b u r g o. o programa d o encerramento; pelo · Exmo .. Sr. Nun• os problemas da hora social do mun• 
certame foi cumprido com grandé cio Apostolico, D_om Bento Alais! do dentro das formulas eternas dll 
piedade e brilhantismo, tendo acor- Ma.sena. Homilia. do· Revmo. Conego · Evangelho de Jesus, sempre novo, 
rido ás cerimonias grande numero Tomás de Aquino, DD. Vigario de sempre atual, porque foi feito para, 
de peregrinos, alem de quas! toda a Teresopoll.1. acompanhar a marcha do homem 
população .da paroquia. De tarde: Procissão Triunfal, do até a consumação dos secu!os. 

Dia 20, domingo, festa do Divino Santíssimo Sacramento. Concentra- o que' deseja. 0 Congresso Eucae 
Espirit-0 Santo, realizou-se, ás 8 ho· ção dos !íeis e das associações, ás · rlstico de Friburgo é reunir todos os 
ras da manhã a · inauguração da 4· horas, em ·frente á Casa do Pob1:e, hom.ens e mulheres em tomo da crui: 
Praça do Congresso, com Missa Cam- na rua Gerieràl Osorio, As 5 horas: de Cristo e dizer-lhes que vivam do 
pal no Altar Monumento e comu· inicio da Procissão. Na Praç& do ·cristianismo do Sagrado coração 
nhão geral dos fieis e associações. Congresso: benção final e conclusões participem de sua Vida e irra.die1?3-

Dias .21, 22 e 23, na Igreja Matriz, do Congresso Eucarístico. por todas as formas sociais, o esp1-
ás 7 horas da noite, houve conferen• Durante os três dias do Congres- rito de justiça e de fraternidade que 
eia aos ·homens, pelo Revmo. Pe. Ar- so, houve sessões de estudo para se• Jesus Cristo deixou nalma. da Igreja, 
lindo Vieira S. J. nhoras, no Colegio Nossa Senhora ,sua, a Igreja Çatolica, para a con• 

Dia 23, quarta-feira, data do Jubi· das Dores,· sobre os · assuntos seguin- cordia universal. 
leu Sacerdotal do Revmo. Viga ri.o, tes: A Nossa amada Diocese lJOr · todas 
P~: José A. ,Teixeira, houve na Ma- Dia 24 - "A Eucaristia e a Ação as suas forças representativas já, 
triz, ás 8 horas, Missa solene de Catolica" '--- Dia 25 .... "A Eucar:is- compreendeu O alcance social dll 
ação de graças cantada pelo aniver- tia e a santificação da mulher" ·- grande certame eucarístico de Fri• 
sariante, com assistencia pontifical Dia 26 - "A Eucaristia e o trabalho burgo. Todas as classes fluminenses 
do Exmo. Revmo. Sr. Bispo Diocesano .. da mulher". · estão aguardando anciosamente o 
comunhão geral. Oração congratu- CIRCULAR DC" EXMO. SR. BISPO rutilar da Estrela Eucaristica da. Ci• 
Iatoria pelo Revmo. Pe. Carlos do . DE .NITmROI . dade serrana. Devemos salicn• 
Amaral, · DD. Vigario do Ingá, em A proposito do Congresso Eucaris· tar que O governo do Estado cons• 
Niterol. tico, de Nova Friburgo, o Exmo, Sr. ciente das aspirações profundas da. 

Ás 20 horas, logo após a Conferen• D. José Pereira Alves, Bispo de Ni- consciencia religiosa do povo flumi
cia aos homens, teve lugar grande teroi ·publicou ª Circular que· infra . nense, imediatamente se pôs na. 

· manifestação oficial e popular da transcrevemos: ·_- vanguarda do extraordinario movi-
cidade de Fribu1·go ao Revmo. Vi- "No proximo dia 24 · de maio deSte -mento espiritual, cívico e social de 
gario, na Praça do congresso. ano jubilar dó Sàgi·ado Coração no Friburgo para Jes1:1s Cristo, o ver• 

. mundo. se abrirá solenemente o Con- <ladeiro amigo das massas popula• 
Dia 24, quinta-.feira, primeiro dia gresso Eucarístico de. Nova· Fribur-

do Congresso, teve lugar, ás 7 horas, go. O auspicioso éongr.e.sso ao qual re5. 
a Pascoa solene dos doe/ite,s e dos quisemos dar O titulo de Congresso Interpretamos os sentimentos ca• 
pobres. As 9 horas, na Praça do Diocesano, se iusta1ará :na querida tolicas' de Nossa Diocese agradecen• 
Congresso, Pontifical de Abertura Cidade senana. coroada. de cravos, do a s: Excia. o· Sr. Interventor Fe• 
do Congresso, celebrado por D. José para comemorar O Centenario do dera! a espontaneidade genei-osa. 
Pereira Alves. Homilia do Exmo. Apostolado da. Oração, por ocasião com que. traduzindo fielmente a 
Mons. Vigario Geral, João de Bar- das Bôdas de fira.ta · Sacerdotais do cristianissima alma popular do Es• 
ros Uchõa. Fez-se ouvir o coro dos amado. e · devotadissimo Paroco de tado do Rio, respondeu com eloquen• 
Estudantes Jesuitas. As 17 horas, Nova Friburgo, Padre José Antonio te entusiasmo ás vibrações eucaris
Hora Santa das crianças e escolares, Teixeira. continuador da obra . ca- t.icas de Nova Friburgo. Felizes os 
na Igreja Matriz. Foi pregador o tolica e eclesiastica do. saudoso·. ines- governos que sentem o coração do 
Revmo. Pe. Francisco. Leme Lopes, quecivel e veriérando ~onsenhor Mi- povo. Desejando o maior tdunfo pa• 
8. J. O coro do Colegio Nossa Senho- randa. modelo . de virtudes sacerdo- . ra. o divino Coração de Jesus e a 
ra das Dores cantou durante a so- tais e civícas. prestante brasi!éiro dilatação do seu Reino de Verdade 
lenidade. As 19 horas, procissão de e pastor da Igreja e do amor do Di- e de Paz. dirigimos veemente apelo 
Nossa Senhora, da Matriz ao Altar vino Coração. a todo o Clero Diocesano e Regular, 
Mon_umento. Ás 20. horas primeira E' sob as Benção.s e in~piraçôes .da a todas as Casas Religiosas, as Ir• 
sessao solene, na Piaça dó Con.gres- Excelsa Padroeira. da· .. Nossa Diocese m_andades e outras Corporações Ca• 
so. . Nossa Senhora. Auxí!iadora. e prote~ tolicas, especialmente á Ação Cato• 

Dia 25, sexta-feira, as 8 horas, na ção do Glorioso São Joã.o Batista, lica e a todos os Fieis em geral, 
Praça do Congresso houv.e Missa e I Titular da santa Igreja Catedral e não só .>ara que iniciem uma cruza
comunhão geral das crianças e es- o .Patrono celeste de Nova Friburgo, da espiritual de suplica incessante 
colares de Friburgo. Foi celebrante que o Salvador E,uoaristico vai res- pelo Congresso Eucarístico. mas tam• 
o Exmo. Sr. Bispo de Valença. Dom I plandece.r, triunfar e· salvar 110 AI- bem colaborem com a Comissão Exe• 
Rodolfo das Mercês de Oliveira Pe- tar de Friburgo. cutiva do Congresso oferecendo-lhe 
na. Pregador, o Revmo, Pe. Mario o c~ngresso Eucarístico será uma todo o apoio moral e material, para 
do Carmo Benassi. Fez-se ouvir o 

I 
grande oração fluminense pela paz a maior gloria do Sagrado Coração 

Côro do Ginasio Sto. Estanislau. ~s universal. pela paz nacional, pela de Jesus. 
17 horas, roma.ria popular ao. tumu- união e,concordia da familia brasUei- Ex01tamos. particula1'mente, todos 
lo de. Mons. Miranda, na IgreJa Ma- ra. pela, vitoria. da fraternidade e os Centros do Apostolado, seus 
triz. As 19,30, procissão de Nossa Se- da liberdade espiritual das conseien- Revmos. Direi-Ores, devotados Presi• 
nhora, da Matriz ao A~ar Monumen- cias resgatadas por Jesus Cristo, dentes e Zeladores para que se in• 
to. As 20 horas houve a se~unda Salvador do Brasil. Com os braços teressem sinceramente pelo Congros• 
sessão solene, na Praça do Congres· abertos e as, sacrosantas mãos es- so e tomem parte nessa grande :rfir~ , 
so. Orador princinal da sessão foi tendidas El~ clama do alto da mon- mação de amor. de desagravo ao 
o Dr. Mario Cardoso de Miranda. tanha Eucarística de f'riburgo: E'ax Divino Coração. por sua participação 
que falou sobre a Eucaristia e a vobis! A Paz seja convosco .. E este intensamente espiritual e tambem 
Igreja Catolica. grito de àmor reboará por toda a pessoal mr meio de delegações nu-

Dia 26, s~.bado - Ontem, dia 26. nação brasileira e no fundô das ai- merosas que subirão a montanha de 
houve, ás 8 horas, na Piraça do Con- mas de todos os homens cte boa von- Friburgo · transformada durante o 
gresso, Missa e comunhão geral das tade, que amam Cristo e O Brasil, Congresso em Tabor de Jesus Crls• 
senhoras. Celebrante o Ex',10. Sr. que desejam 9 bem do povo é não to e num Calvaria de Miserlcordlas, 
Bispo do Espírito Santo Dom Luiz apenas a vitoria de· seus· interesses. Temos esperança que o rniseri-. 
Scortegagna. Pregador, Revmo. Mons. Friburgo catolica, Friburgo brasi- cordioso Coração de Jesus. verdadei• 
Francisco Gentil. Ouviu-se o Coro leira, Friburgo f!umJnense. Friburgo, ro Mi,dlco das almas e dos corpos 
das Filhas de Maria. serra florida do · trabalho e da · ora- visitará com sua graça e seus m!la-

De tarde: ás 5 horas, na Praça do ção. cidade _g~ntil e generosa, clda- gres as almas cansadas de sofri• 
Congresso: Manifestação popular do de da paz. cidade de. Cristó. convoca mento. Eia de cura.r não só os doen• 
operariado friburguense. Falou O e mobiliza a sua g~nte doce 'e ho- tes e.sPirituais. . reidos pelos peca• 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. De nesta. amavel e carinh.osa. para uma dos. mas tambem os enfermos de 
noite: ás 7,30, Procissão de Nossa de~onstração filial ao Rei dos· eo- todos os lares e de todos os hospl• 
Senhora, da Matriz ao Altar Monu- raçoes. Jesus Cristo e para que to- tais de Friburgo e da Diocese De• 
111ento. Ás 8 horas, terceira sessão dos compreendam que sem Ele na- sejamos tambem que todos os sofre• 
solene. na Praça do Congresso. Sau- da se conseguirá para a humanidade dores se lembrem de gritar ao Se• 
dação oficial do Congresso ao Exmo para as nações, para as familias ~ nhor que nassa: Jesus tem compai• 
Sr. Nunclo Apostolico, ao Exmo. sr para o povo. xão de nós. 
Arcebispo do Rio de Janeiro e ao Em Nova . Friburgo .grande,, .e pe. Mandamos, pois, que em Nossa 
Interventor Fedfiral, presentes á qu_enos. ricps e pobres, letrados e Catedral. em todas as Matrizes, San• 

1 sessão. Orador. Dr. Dall de Almeida trabalhadores. Pôlitlcos e servidores tuarios. Capel:i.s. nas Comunidades 
Orador principal da sessão. Prot publico3• Sacerdotes e Fieis. irão Religiosas, os Revmos. Parocos, Rei• 

1 Leonidas Sobrinho Porto. que falou celebrar a sua Pascoa. a Comunhão tores. <;acerdotes procurem promo~ 
sobre a Eucaristia na Familia com Cristo na · 'fra~ão da · ftostia. vPr atos eucaristlcos, mesmo aque• 
Ás 11 horas da noite: Concentração s<?m rcs))ejto humano. a ·pascoa da les atos que tenham necessidade de 
dos homens Í1a Praça do Suspiro paz, da .iusti9a social. humana e ver+ licença especial diocesana, como ex• 
A meia noite: Missa e Pascoa dos <ladeiramente cristã. a Pascoa do posição solene e procissões. que con~ 
homens Foi celebrante 0 Exmo Sr Salvador Eucaristico. · ':rihua.m para uma adesão fervoro~ 
Arcebispo do Rio de ,Janeiro. Dom . Todos a Cristo nesta hÔra angus- sa ás celebrações eucarlsticas de Fri~ 
JalmA d~ Barros Camara. rnterpre, t.losa· ~o. mundo! ·E' o apelo vibrante burgo Essa preparação diocesa11a e 
tou a s Missa aos homens o R. P de Fnl:lurgo Basta .de ilusões e pra- coletiva deverá começar desde este 
Arlindo .. i<>ira.Fonim execntaclos os ze!·es en_ganad.ores. Cri~to é o Ca- mês de abril. · 
Hinos do Congresso pela massa dos minho, e a Verdade. é a Vida Una- Unam-se o Clero e O povo de to• 
homem,. mo-nos ~odos. ao Exercito .do Salva-· das as Paroquias. ~s Comunidades 

O PROGRAMA DE HOJE rlor. flni_"" ~'l1 Grist<'l. por ('risto "' C'lt:nliras e t.otlas as Corporações 
De manhã: Missa de ComunhãDI para ?ns(Q .çontr;;j tqdlJ.S a~ fo,.masl Religiosas numa Intensa campanh11 

Geral, ás 7,30 horas, na Praça. 9-0 de;stnucloras do, sentimento nacional (Concluc na o.a 11ag.)_ 

• 
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AReVEgR D sAbü E"1 rR·t: D I F E R E N e A E N l R E A R u s s I A E A s Inicia-se 4.a feira o Congresso . do Sagrado Coração 
u!:d~t~i:c;~~~to mq::ic~~ªtsf.~~~-. Hoje, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do CongresifO, 
::i. q:i,:e~~~ªe~ doen!f:1 p:0:1\~:::~ p E N I T E N e I A R I A s o E p A "1 s e· 1 V , .. l l Z A ·o o· será levada processionalment~ para a Catedral Nova 
de Estado de noas6S· dois grandes 
aliados, os Estados Unidos e a ln- Conforme 11otidamos em nosso ulti- NA PRAÇA DA SE' rioré•. Após a· Benção, ConsagrlÍçao 
glaterr&. dandÔ seus nomes a 1m.. mo numero, resliza-se. hoje a primeira As solenidades da Praça da Sê rea~ da· Província Eclesiastica e· das Fami-
portantes praças publicas da Ca· solenidade do Congre,so do Sagrado lizar-se-ão conforme o programa abaixo: lia•. ao Sagrad': Coração de Jesu~, .!-' 
pifai. Esse gesto, que exprime William L. White mostra a omnipresença e omni potencia do Estado na Russia o Krem1in Coração de Jesus, comemorativo do Dia 7 - Quinta-feira - Dia da rne1a noite, .Missa com Comunhao ge-
nõsso rieconhecinlento Pelo mU:ito ccntenerio do Apostolado da Oração: a Cniza:da Eucaristica: A's 20

1
30 horas, •ral dos homem, e Pasçoa ·da Guarçl?, 

que,fizeram na luta contra o liti- manipula inteiramente a optmao publica Alumas das manobras a. que rec-0rre A "leal~ viuda de Nossa Senhora Aparecida, da 1.a Sessão solene, presidida pelos Civil. 
migo con1um, está en, consonancta Varzea do Ipiranga ao Largo de São Exmo5, e Revfuo~. Srs. Arcebispo e Dia 1,Q - D01nin·go - A's 15 ho• 
eom ·oa sentimentos univel"sais de dade" para com os aliados ocidentais A nova "aristocracia" ·Sovietica· e o ·proletariado Paulo, de 0nde será trazida em pro- Bispos da Provinda, e Autoridades Ci- ra,, soleníssima procissão com o Sa,n• 
e~tima e aprec;:o, de que Roosevelt cissão sté a Catedral. Partirá do Lar- vis e Militares, encerrada com ·a Ben· ti~!!!iimo Sacramento que ;5afrá da Ca .. 
., Church!ll são alvo êm todos os .Q LEGIONARIO continua neste hostilidade escondida, para com a pois o contrua ,de novo", foi 0 rio$, Mais tarde, quando foi ado- go. de São Paulo às 18 hora,. çào do Santíssimo. Antes da Benção, tedral nova, à Praça da Sé, percorrerá 
setores da opinião nacional. numero a transcrever da edição R11ssia". _ grito de batalha. Com exc:eção do tado na Rl'.issia eom muito baru. COMEMORAÇÕES NOS Consagração do genero humano ao Sa-· o itinerario de costume e . volt.ará:. à 

~ americana. d.o "Reader's Dig~st" R De noite, vamos a un,a repre- Balle-t Bo1shoi, 0 que r~nas0e tlas lho, sob _0 nome de "Sistema Sta. CENTROS grado Coração de Jesus, 5egundo a for .. mesma Praça da Sé, onde à chegada 
Não merece igual aplauso o fato "Reportagem fl,Ôbre .os ru5sos" àc senta.,·ão de Tschaiko-•sky, '-o rulnas, pelo que vi, nem semt"li·e ê kha,nov••. foi apresent.ado pel0.s As feSt ividades realizar.se-ão algu- mula do Papa Pio XI. haverá T~ ~eú~ e B:nção. · 

'" "' mas na Praça da Sé, e outras nos di-
<le se ter dado o nome de "Stalin" William L. White. , · "Ballet dos Quebra-nozes", no tea. impressionante, ou imponente, russos como un1a Invenção soc!a. versos C@ntros do Apostolado da Ora- Dia 8 - Sexta-feira - Festa do 
á Praça. contigua ao ·parque D. Pe- O autor conta-nos sua visita li tro Bolshoi, a grande ópera de No dia seguinte, visitainos" uma . lista, clesconhecida pelo mundo ca- ção. Sagrado Coração de Jesus e Dia do 

CONFERENCIAS DO REVMv. 
PE. ARLINDO VJE:IRA, S.,. J. 

dro ·u, llmitada pelas ruas Santa fabrica de auton'loveis de Moscou, Moscou. A representação é linela, fá.brica. de motores de aviões .bom. pitalísta. Porêm ~stes moços nas- As comemoraçõe, nos Centros obe- Apostolado da Oração: A's 20,30 ho
Rosa. Ceres e ·pelo Palacio 1as ln- e_m companhia -do chefe da n1issão comparada com qualquer coisa que hardeiros rle mergulho. Ertc oÍ)sfl:T'- c~ra1n atráz do Véiu hnp.ermeAvel. decerão ao seguinte programa: ras, 2.a Sessão solenet· como na ves- Diariamente, durante o Congresso,< o 
dustrlas. americana. de que fazia parte, Eric tenho visto nêsse pais - danças, "" que ê.le ta1nbem poss11e uma "Qual o sa,lá,rlo qne os opera.rios Dia 6 - Quarta-feira - Abertura pera. Antes da Benção .do Santíssimo, Revmo, Sr. Pe. Arlindo Vieira, S. j., 

Abstração feita. do regln1e poli- Jcihnstori: ía.ntaslas, re11resentações e cena..- fâbrica, e os· russos ficaram im~.. comuns recebem?" do Congresso. A' noite: Veni Creator, haverá ato de desagravo ao Sã.grado pronunciará, às 18. honas, couferencfo.s 
tico-soclal em que está, o povo rus- AUSENCIAS PROIBIDAS rio, são feitos com grande ima.g1: dlatamente cu!'iosos. Quantos· ho< Quando a so~a lhes foi dita, Ladainhas do Sagrad_o Coração de Je- Coração de Jesus. que serão transmitid~s pela Radio E:x-
60, seria eonceblvel quê Se prestas. Eric Johnson pergunta agora 

O 
nação. Este povo tem um gênio mens êle emprega! transformada de dólares em, ru- sus, Prática e Benção. Dia 9 - Sabado - Dia das Fa- celsior. As conferencias do ilustre e 

"'ª h. omena~em a.o valor_ de __ seus qtie ·resolve·m acerca do 
1
,robleina para O te_at __ r_o. Talvez O teatro b.loR, .ê.les 1nenearam-polida1nt'mte a Dia 7 - Quinta.feira - Dia da milias Consagradas: A's 20,30 horas, Co1_u1agrad·o ·orador :saCro estio Setido _ "Dois ínil". coi1ta•lhes e.l<'. 1 · · 

soldados, dando A, refenda praça di:ts ausências ao tribalho (absen .. l seja, na , Uni ao ~oviética, a ôniea "E· c.omo são êles pagos?" d~heça, J}~re1n Yê~se que_ suspéita·. Cruzada Eucaristica. Mi$Sa e Comu- 3.a Sessão solene, como. nos dias ante• egperaçias com gra1_1de interes-se. 
um nome qualquer que lembra~se teismo) .. 0 . diretor é tomado de coisa que se n_o~e orgulhar de '"" "Prlnctpalmente numa base de ran, que Erlc ·exagerara. nhão GeraL das Crianças, 

ferivel seria "Praça Russ,a_", Mas, sur_p_resa. pela palavra, ~eb,no de. vlmento ininterrupto. os bolchc. tempo ele trabalho". Mmpanhia eHHrica tão pequena .. Sagrado Coração.. Dia do Apostolado · 
seus feitos de arma .. O nome p1e-1 · . , . , , · tlelo uma lrad1çao e u.m desem·oJ. ·Como, pHguntam ~les, ·pode-uma Dia 8. -. Sexta-feira - Festa do 

coino já temos no Jardim Euro- POI~ del>'L lhe •er ex1>l,icada l~r-' vlquns estiveram orgulhosos do du-::1;;~1.;~.ue não numa bas.e de Jlro- c"mo a d~le; ·.co'mpetir com um gl. da Oraçãó. Missa e Comunhão geral o . regos1·1·0 do ·.Papa .. p·e1a· . 1·1·b·. e·. r·taça,.,o . •a· a 
escolher qualq\ler outra <lenomin1;1-· nos. Ç<;>nt.a.i· vai ~er c,:om O médico !tz·era',n-no representar d',,·,·a·nte t,i).· ''Porque nossas uniõe:s. de ope:- Portt1le não é· S0'brepuJ"ada:- e .esl1'1à. ei9ãd do Santi~simo Sacramento. A~s 

d l Mt• ,< b t rárlos tião gôslain de págar ., con. 

pa, uma- rua Bussla, /oqer-sé-ia gaménte •. _Um operàrlo doente, ele I ballet e em Moscou e l enjngrad·o g:,.nt<>, como a 'Gêneral Eletric? do Apostolado. Durante o dia, Expo-

~ão_. A escolha. não seria diflcil,. 8 P ª". a.o, ..,ara rece er Ulll .ª. es-, da a revoluc.,ão. Oo• 1,oklicv·,,1,,,..s gada? Erlc expliêa quê nós .. n::t 15 ho:i-ast Hora Senta. 
tado P r• fl a s t S _ "' fcirmo a .pro<luç:io'". A· turm·a dos 8 1 • L b H I d l3ai,taria que ela exprimisse nossa . . f a ~é" e_ r au en e. . e OI não "llquidara.m" seus atores, ,11. russos ê surpresa com isto. SãÔ América, percebemos (t.IJe . uma. Dia 9 - Sabado - Dia das Fa- ' 

:slmpatJa pelo po_vo russo. de mo... ea.so ôr s rio, sua, con1~anhta de retores, e al'tlstas. cô1no o fl:r.e- compa.nhta. dêpol.~ •.d·e ter aicàn- milias Consa.grada5: ~issa e Comunhão e g1ca uxem urgo e o an a 
do a e>:ch1lr .Positivamente qual- seguro social, pagará. 90 '" de seu I ra.m a. maior narte da "cla.sse do multo jovPns .para saher que de ,:ado .um .. ·,_ce_r __ t·ó.:t .. ª. mal)ho, fica, ~en.

1 

gera .. l·. das· familias_ Consagrad_ as. . · , .. . · . . . . . . 
ordenado dnrante tr s n1ês s. ci 1~17 a .19~4, "pS.gA..mênto por -péça D O D M C quer simpatia lmpliclta, pa:ra com • ~ .. . . e .- e ~.e colarinho branco'.' e~ ]917. do menog eficiente. !\'.este, ,ponto · ia 1 - om1ngo - 1ssa e o-

so,u regime. êle ainda não sarou entao, recebe, fabricada" era denunciado com~ . : . . munhão .·geral do Apostolado e de to-
Por exemplo. poder-se-la tomar ou um ate:,tado de invalide~ tem. "Destrua tudo primeiro, ~ de- manha para explorar os opera.- . . . (Cóncluf' na ·4.ª pa,gina,) das as Associações. - N. C. - As mensagens enviadas a V. Majestade e a, vosso povo na. 

o ,·nome de algum grande sa.ntua- porario, o.u um trabalho menos pe- =======================================;::::::===,============================ por Sua Santidade o Papa. Pio XII hora. de graves sofrimentos, compar
rio nacional russo - e quanto~ são sado. Uma mull)er grá,vida recebe p I . ·s - . - aos governantes da Belgica, Luxem- tilbamos agora. a vivificante alegrla 

éles na. proprla Relli,:i/io éatollca tres meses de licença !>ara se au. . . e , a· · .... · . ·l. ·.·· r·· ·1·. ·. ··a .. · ·. ·. · . . ·e··.. .·. ·r. .1 .. -.. s· . t· . ã. burgo e Holanda _;_ que recordam da nação .holandesa io recobrar sua - e designar coi,, ele a. pra~a em sentar ant,is de receb~r a criança, as que !oram enviadas cinco a.nos independencia e liberdade. Ao dar 
tão má hora chamada Stalin. e tres ª qua.tro 11emanas depois. antes, quando as três nações foram graças ,á, Divina Providencia .implo-

* Erie insiste· qt.1e êle não estâ invadidas pelos alemães - exprimem ramos a. Deus ajude e abençoe vosea 
E, a julgar pelas d·ecla~ações r.o- perguntando acerca de doenças, o seu Intimo regosfjo pela. llbei;tação nobre nação nos· frutuosos trabalnos 

bre liberdade rellg-iosa, feitas oelo mas ac,,rcà 'de faltas voluntârlas e renovam a benção apostolica aos da Pa!í". 
sr. L. C. Prestes recentemente, os e licenças. Quando o diretor f.i- povos e aos seus dirigentes. Pub!icou-
cornul)istas ·russos deverl:m '"IJ· n.i,lm~:nte, comprende dlz i1ue não as O "Osservatorc Romano". 
tirase muito 'penhorados com a mo, há dêstes casos por li!., Opera.rios 
dalldade especial nessa homena- pregui,fosos ou deseuidados. são 
i::ei11. Poh; ·não· afirmam seus- cor- denunciados por. cartazes p0bl!coi!, 
re'liglonarios · indígenas, que eles ou· ao .sis'tema põblico de empre. 
n:i.o alittiêntàm a: ·ment>r'·hOstilidade gos. Se o caso. sé repete duas ·ou 
para. com qualquer Credo rel!gtoso? tres. vezes; a União se ln tromete 
,_Et'Il Iu"gaf d~ homenagear a nus- no assunto .e sé entende com o 

si'à. n.a.-. peSSoa "de uni l1om~ri,.s1rri- operáriô. Observ~mos que isto é 
bÓÍo, que' 'exprime um regime que um regime multo cruel. Em to/lo 
.abt>ininamos, não seria · '(ireterl ve·J c~so. ahserttelsmo parece Ser aqui 
qlle a. ho1l'len~g;e8.ssen,os · lembi-an· tão raro como seria na Peniteri. 
dÕ · crenças c<;>muns· aos dois povos? ciária de At1a·nta, - e por nnt1-

.Ou a homenagem desa.grada? li), tas das mes1i\à,s razõe~. 

A' BELGICA 
A mensagem ao príncipe Cario~, 

regente da Be!gica, diz: "Neste ·dia, 
quando a alegria. que acompanha. o 
retorno da i.1dependencià. e da liber
dade da Be!gica, se mistura. á recor
dação de uma triste jornada em sua 
lida nacional, renovamos com inal
teravel afeição a benção pate1-na.l que 
enviamos ao povo belga e a seu so
berano, no começo da longa prova, 
e imploramos ao mesmo tempo a 
Deus que outorgue a esta. ama.díssi
ma nação as. bençãos de um;i. paz 
justa e duradoura.." 

A· HOLANDA 

Aô LU:XEMBURGO. 

A seguinte mensagem foi e1wiada. 
ã Grau Duqueza Carlota de LuxeI)'l· 
bu,rgo:.· r'·No aniversario do dia: em 
que vimos com· tristeza o amado po
vo de Luxemburgo ser arrebatado pe• 
lo vortice· da. guerxa., compartilha
mos paternalmente a. -viva alegria. 
com que. recobra. sua llberdade é in
dependencia., e. concedemos de hovo 
a Vossa Altesa, de todo nosso Cora-
ção a Benção Apostolica.." · 

EM 1940 

. Em 1940, o "Osserva.tore Romano'' 
publicou ó texto .das tr~ mensage11s 

neste .. caso, que credito dar ãs afir
:mativaS •io s.r. ·L. C. Préstés. aCer
r:a da cessa.cão da hostili<làde arl
:.i-rellgiosa, · que o ·,.eglme ookha• 
vista pro.clanu1 hoj,-; em rJia ·~ 

Jil) di:ticil .. pârà. nc;>ssas mentes 
capttalist1>s concebe.r a ideia qtJ,:, 
debatlxo de tal ·social lsino pos,i. 
,•elme1ité a .ra.b.rléa. pertenc,, aos 
op·erã.rtos, ma3 eértamente os ope. 
rários, pérte11cem li 'fábrica, Sem 

· que, naquela ocasião, o Santo Pa
dre enviou aos chefes das nações 

A mensagem pontifícia á Rainha. lnvadidr s; ·, recorda-se agora: qu~. · ,os 
Guilhermina d. a Ho. !anda está. assi. ·m 1.que comp·. raram ª.· e. d. ição···· cio_ .. di·.ª· r.iº. 
redigida: "Com os mesmos sent~en- foram' .atacados ·e maltrat.~s·.POr~ . * 

,; úm tt1Jlegra1na 1noccd('>nte ,1c eJn êJeA -não , tcl"ia.m nada para 
'o'. '!>"otctlnglu1,m,' na In.:laHna. infor- comer e . 11eÍ1lrnm lul{ar p& ra. ,10,. tos que, ha cipq(i anos, expressamos inalt~: .de:C.fru;clst ~ · .: . ·-, , ' , · t"íi~ffI ...... . --'.\;,;~,)~~'.?-{~·.,_:1;,C.~:n~i~t~i~~t.~ ·--~1~~,j~ '',\Bi.~_l)_O .,tle-. -inh•.;i - '·-~J: . -,--·:~·-::;· +,·.' ,;';- .. ;i,-.t' 

_.,..,.. .. ~Bi'r1t-iillgh~ir1~ ·n-r.· }J.- W; Barnrlcs~ de 
O 1

- · r: · 1 
· ~71::-1..rios de idarle. lnanlfestou-!rn f;i.. · P ~no- Zee5, conio O pl;-_no 

, . - · Stnrmo'vi k;. parece n.ão ter Hn1:i b. 
vofavel .!'< eutanjtsià,. ~. á_ e•to!'ili· vha;' produ·tora. Toda.via, após ter. 
:,;ação em caso de doen<:a mental, · · · · · 
em discurso pi-onundado perante o moa cruzado ôS Montes l'rais. ti- o conflito enh·e a e Franç~ e a:; populaçõts ·~ii:>i~-U~nesa;; apresenta-se do ponto de vis~ moral sob aspecto 

''-. Congresso de Cooperativas desta c3:m·os ce,:tos que à produção Eo- muito complexo E' difícil e está fora dos habites dí:1' LE GlONARIO p· ronunciar se sobre o aspe· cto puramente tem 
~ ciclade". . vietica é imorovisadora. Somos pa- • , . . . . . . ...... · . . . . , . • _ 

,·. Préllmlna.rmente. conve.m obser- ra os opPTA-rios uma curiosidade poral do problema. Do ponto de vista da salvaguarda.ela Fé, preocupa~nos a situação em que ficaria a historica e populosa 
Var que não se trata _de um Bisúo tã~s g::;~~~os c:~':1, ~~ecs1ui:;: .. n~: republica siria, numa Asia Menor en,i qu_e. O eJemento ,.mu~ulmano fosse O unico a p1·epo_ndétar. FESTA DA VITORIA 
catolico. ma·s protestante, e .. se- dire.tor. são exatamente os mcs- Nosso cliché. mostra um aspecto. dá Uni_ versi_dade: de_JJeirut, man_ tida pelos RR.. PP. J_ esuitu .. Pelos progressos 
.;undo 'todas as. aparencias, angli-
cano. A Igreja Catolil'a já te'm mos do outro plano, e ('m todos que tem alcançado, e pela natural irite]igencia dê $eUS filhos, .à ·Siria tem: diârite .de si um brilhante futuro cultural em 
sua doutrina absolutamente 'defl• os outros que (amos visitar nossos dias. . ' 
nida so_bre º assunto .• , contraria l'\uma das fabricas fomos levados 1 ===================================================================== 
a, uma e outra coisa.· par" Vê!' as mliqulnas. La. est~ I 

~~;:~t:~·.~~~~~~i:ug~:~f .. eJJi::~~; ;i_;:~I~,/:;~!;; :º~{:~~ ~~:ª;~;~~ O mun~o dá graças a Deus pelo 'f 1.·_m_· .. ·. d_a.gue. rra na_-.·. Eu. rop· .. _ .. a 
cepçóes filosoficas e biologicas . ,10 uma. e$trada de ferro, em carre. . 

"DEFENDER ._A POLONIA 
É DEFENDER-NOS" 

nazis~o seja Preconjzada por um tas atingidas pelas intempéries do · , , 
lnglês de categoria, e mals esp.,. tempo, vemos 12.000 toneladas de I N. C. - Os catolicos do mundo Charles De Gaulle, chefe do.Í!over- · ças'. oferecidÍI: pelos :ca.tolicos de !ln- "A Polonia ,ã' a antê-saia da Cris
cialmente por alguern que Pretende maqt,inaria americana. um plann inteiro iaudaram. com jubilo e com no provisorio, entrou na.· Catedral gua inglêsa. ·. I tandade,, pois de sua liberdade de
cliri;;Ír-sê a'o povo. em nome de Ford completo, ereado e enviado, rntcnso fervor rehg1oso, a not1c1a do acompanha:do por su·a Eminencia.• o · OTÀWA, 'Maio, N. c. _ Em. todas pende a consolidação do triunfo das 
Nosso Senhor Jesus Cristo. para a Rüssia no ano passado. 1 termo dao hostilidades na Europa, ~- SrJ Cardeat Suhai-d, ·Arcebispo de ·as Igrejas càtólicas do dominió do Democracias Cristãs; defendendo a 

" De volta a.o e~crltórlo do d ire- 1 gundo informam os correspondentes Pai-is, enquanto ressoavam os acoÍ-• Cariadá cantou~se fervórosa.mente o Polonia nos deféndemos a nós mes-
.1'm telegrama procedente de tor F~ric que,r· saber que porcen-1 do "N.C.W.C. News Service" e de des majestosos do orgão da famosa .Te ·J?e.um, e, se ofere~eram outras mos," declara o escritor nicaraguen

Compenhague .informa que. se bem tag·em de seus lucros os operlirios Noticias Catolicas em toda a terra. Igreja. A presença ·de· tropas il.liadas oraçoes especiais de aça_o de graças, se Pedro Joaquim Cuadra Chamorro, 
que. a capital dinamarquesa já te- sóviêticos dão ao· esforco de guer-1 Els os seus despachos: . deu grande esplendor ao acop.teci- pelo advento· da paz na Europa. Sua 
nha sido libertada da opree<são na· ra, dizp,ndo que na América muitas ROMA. Maio - N. C. Na mento. Estiveram presentes os ém))ai- Eminencia o· Sr, Cardeal Ville1\euve, em artigo publicado no jornal La, 

• zista. permanecem na cidade ai- vezés é mais de dez por cento. Basílica de São João de Latrão, se xádores dos Estados Vn.idos, · Grã- O. M. I., Arcebispo de Quebec, ,can- Nuei•a, Prensa,, de !lfanâgua. 
,:'uns focos ile resistencia. que ten- Chesnikov no~ conta org·ulhosa. cantaram uma Missa solene e um Bretanha, éanadá e os representari- tou um solenissimó Te Deum, em Na reunião de S. Francisco 
tam uma reação desesperada. mente que os tra.bnlhadorcs sovié. Te Deum, celebrando o fim da. guer- tes de todos os Paises libertados, em uma cerimonia. a.o ar liv.re, defron-

. · 1 dã · · t·a com a pa.rt1·c1·paça-o de nu1ne1·osos tomo do D. ecano. do corpo. diploma- te b Catedral de Quebec, Assim, durante ti, noite, os ulti- t cos , o muitas vezes uma im. , . ~ 

mo" solrlailos. º" a<leptos. /lo na· portancla corr.,spÓndente a dois ou Cardiais e de altos membros da Curia g~~;epE
1
~m~n:.~.m~~n:~nlpo!~1fc~ HAVANA, Maio, N. c. ,;_ A· noti-

zismo. colocando-se em automo- tres meses de salãrio. Ocorre-nos Romana. Os capelães das forças alia- nn França. . . eia ·do fim da· guerra. na· Europa foi 

acrescentou - as nações iberoame-

1·icanas "podem desempenhar impor-
tantíssimo papel, pois com seus votos 
p~derão ·pedir a reorganização da 

Associa11do-se ás comemorações da 
vitoria contra o n~zi.fascismo, a 
Congregação Mariana de Nossa Se
nhora do Bom Conselho e São Luiz 
de Gonzaga, do Colegio São ·Lui~, di, 
ngida pelo Rcvnio. Sr. Pe. Walter 
Mariaux1 S. J ., levou a efeito come· 
morações de caratcr religioso e artlS· 
tico. 

Dia 24 ultimo, ás 20 horas, na Ca
pela do Colegio, a Congregação !l\a· 
riana, incorporada, celebrou a,;ão de 
graças, Em seguida, ás 20,30 horas, 
no teatro do estabelecimento, teve lu
gar um ato festivo, muito ai::reciado 
e calorosamente aplaudido pela as
sistencia que, composta de congre~ 
gados, suas familias e convidados, 
enchia o salão de festas. 

Foi levado a efeito o scgÚinte p1·0-
grama, tendo as peças musicais si· 
do executadas pela otima orquesti·a 

EM s. FRANCisco· 

da · C. M., composta exclusivam.ente 
de congregados: 

Levantai-vos, soida_dós de ·ci-isto ;_ 
·canto ·coni' orquesha. ' ''. . .. , 

)iíno a c·risto· Rei. - Orqueshà. 
ÁlocÚção dó _Prof. Joaquim· A. F<•I)· 

seca. 
,: Ouverture d~ "Rosamunde", de· 
'Schúbert - Orquestra. 

Cançíio do Soldado '(po·pulai) · -
Orquestra,' 

Alocução do Revmo. Pe. Antonio 
Monte.iro da Cruz, S. · J. 

Marcha· MHitàr, de Schubert. · · 
Prehidió n. 2, de Rachnianinoff. 
Canto da Patria, de O. Gome.s Car-

dim. ' 
God .bless America, 'de lrvin Bcr

lin, 
Hino 
Hino 

dos da 
Hino 

Nacional inglês. 
. Nacional dos Estados 
America do Norte. 
Nacional. brasi-lefro. 

Ur.!· 

veis blindarlos que ainda têm em que. depois do or,erár!o soviHieo das em Roma ofereceram um~ Mis- PARIS, Maio (Pelo Revmo .. Pe. recebida em Havana. éóm .jubilo ina.u
seu po.der. e a,,roveltanno-se ,1a ter compra.do tanta comida quanto sa solene na Igreja de Gesu em Antonio Coppins, correspondente bel- dito. Os sinos das igrejas .audaca,u 
desorganização total rlos serviços seus ta.15~• de racionamento per: agmctecimento pelo dia. da vitoria.; os' acontecimentos com repiques fe,s
de policiamento. percorrem a ci- mltirem. não há. mais narla em estiveram presentes numerosos ofi- ~ra ~ea ~lto~l~ ; c~:dec~let~iã~oi;, tivos. Na Catedral Metropolitana foi 
dade disparando contra a multidão que êle possa gastar aeu <linheiro, ciais dos exercitos aliados. membros A b' . d M li Pr' da cantado um Te Deum solene, e na. 

do Corpo, Diplomatico, o Prlncipe, rce ispo e a nes e imaz Santa .. vli.ssa. oferecida. pela. Legação 
., posta.ndo-se diante de ·residen· exceto nu\l"a fita lle cinema. por Humberto, 'o Premicr Bonomt'e gra.n- Belgica, cantou um Te Deum sole· Francesa, pregou o 'Exmo. Revmo. 
cias de personagens prnenitnentell, acaso. de numero de soldados. ne pela vitoria 11a· Europa. peran_te Mons. Eduardo. Martinez Oaumau~ 
})ara pron1over atenta.dos contra Aquela noite encontro cas ual. o altar especialmente erigido aos pés , 

Polonia como_. nação soberana· e in
dependente. 

A Polonia pertence ao mundo 
cristão tanto quanto a America La-
tina. Esta não pode, pois desinteres
sar-se de sua sorte e deve contribuir 

ele'•. I mente meu velho amlg_ 0 ~'ª· url_cio JERUSALEM, Maio - N, C. - d t d · C t d 1 d s· t G Bispo de Clemfuegos. Num discur-' e 1· b ·t · o o te merica as orres ª a e r:;< e · u- so 1·r. radiado o. pres.idente da. A. ção na melhor forma possivel, para , A SAlvage~,·a desse 1,rocêdime11- I Hindus, correspondente especial do ape aes ri ame s e n r a • d l Ca 't I d B 1· • a UI, - ' f um MI sol ne d u e na PI a a e gic ' seg l- Cato).ica cub0 na. 1·11s•stiu em qne so.- f t · · t · n to é sobretudo chocante. se a:te11- I "New Hêrald Tr11'une... Disse-me nos o ereceram a ssa e e do Informações aqui recebidas. ~ , " ª· as.ar os perigos. que es a corre -
tàrmos para o fato de que o nazis-' que os ru•sos não porlcm compre- ação de graças, seguida de Benção DUBLIN, Maio. N. C, - A pro- mente o amor cristão pode salvar a. do nesses cruciais momentos de· sua 
mn está derrotado, e qualquer ênder os ataques _ontra a llússia dTo Santíssimo Sacramento e por um fund• grat1·o·a·o c··tn_ q11e toda a .11·- liberdade do mun!io. historia dé nação independente e li-

Celebrada uma missa pontifical pelo 
êxito da conferência das Nações Unidas 

e Dcum: na mesma. ccnmoma, can- n v · 

resistencia ,sGI pode signtl.'lcar a tn- na Imprensa inglesa ou a.mericana. taram um De Profundis pelo descan- Janda agradece a. Deus pela advento SANTIAGO DO CHILE, ·Maio,· vre, em virtude da. influencia da 
conformidade de um fanatismo de- "A guerra • a classe trabalhista". so eterno dos soldados mortos. da paz na Europa, reflete-se nas de- N. C.-:- "_Associ,amo-nos cordi~li!1en~ Russia nas decisões das três gran-

SÃO FRANCISCO, (S. I. H.) -• 
Muitos membros das delegações dos' 
paises arn,ericanos estay-am inclnidos '. 
entre mais de 10.000 homens e mu-

lirante. Delirante e fet·oz. Porque ha pouco relmprimiIJ um a,·ti- clarações que o Episcopado Irlandês te ao Jubilo universal de gra.t1dao a. . • 
os crim<>s que inspira. nem sequer go do. "F'lcturA Post" de l,onrlres, M:i~:: r~rgtç:~r1i:si;\~ª !!~;[~~~= dirigiu a toda. a nàção. Divina Providencia pela' vitoria ob;. 1 des potenc1~s que tem_' atualmente 
podein ser exp!i~artos pela .,,,,,,rnn· intitulado "Como' conservar os de Jerusalem. foi rezado em todas as Uma destas declarações, firmada tida na Europa, como pre.ludio da 

1

. e.m suas maos os destmos futuros 
,;a de um resultado util para seus russos fôra ela Europa". "Supo- igrejas um tríduo de ação de graças, por Sua Eminencia. o Sr. Cardeal desejada pa~". disse ·o Exmo. Revmo. do mundo". 1 
a11íores. .. esperança esta que. nto• lutar um:, g-uPrra lado a la- Os sinos de todas as igrejas re1iica- Mao Rory, Arc~blspo-'ie.Armágb e Mons. José~; Caro Rodrigues, Arce-. 

llleres. que se aglomeravam no A11-

c<1tório Cívico de São }'rancisco pa.-a 

a!lás. isó serv-irla pa.ra explica.r e do. c,omentan, francamente os so- ram jubilosamente durante a ceie- Primaz da Irlanda, e por cinco Bis- bispo de Santia.go, ao anunciàr o ==========- '"======================== 
nunca para _justificar o cri.me. vlets. por'ém estas r.nlsas Indicam bra.ção do dia da vitoria, pos sufragàneos, .. .ordenou ·que fossem solene 'I'e Oeum, que logo se cantou QUE DEUS N-o SEJA lGNORAOO NOS 
============================' COM O 6.o E. DOS EE. UU., Maio ~~~e~~~!~s a:'1;::iq~~:tla t~o~f!ii~ faja~ª;e~e~

1
s::~r<;t:~li:~~tiu~!~~/~; · A . · 

, , . . . (Pelo dr. Max Jordan, corresponde1)-· O Exmo. Revm.o. Mons. ;John Me~ -Europa. O Exmo. e Revmo. Mons. 

A P·o~CA""O · DA 1c· R. EJA NA ALEMANHA te de guerra do N. C.) - º colapso Kuaid, ArceiJispo. de Dublip pediu Augusto Salinas, Bispo .Auxiliar de 

.
.. . . . . .. ·. ·' · · . . . . · · ·, . do regime nazi

stª produziu na Ale- orações. para.obter de Deus q4e a ver- Santiago e diretor-Episcopàl da Ação PLANOS o E PAZ 
- manha um suspiro de alivio. Os ca• dade· e a justiça. futJ,da.fn'entem, uma Catolica chilena,,·sa.udou com alegria 

tolicos c.1emães inundaram as igre- paz duradoura, genuinamente cris- 1.•a viJorfa dps pa.)ses que defendem 
ias que ai11da existem em toda a na- tã. Por disposição d_o Exmo,. Revmo. a dignidade da • p~ssoa humanll, nos 
ção, e aí expressaram sua gratidão Mons .. Mic.hael Brow_ ne, Bispo de Gaú- pdncipios evangc!lcos de justiça, ca-

Declàrâções do Exmo. 
Arcebispo 

Revmo. Mons. 
de. Friburgo 

. ' 

Oroeber, 

. FRIBURGO, BRFt1SGAU (N.C l 
O Exmo e Revmo. Mons. Konrad 
Groeber. Arcebispo de Friburgo con
fia. em .que os ca:,ollcos àlemães. ioo
lados · do résto do mundo dUrante os 
longos anos d~ tirania na.zlst+>.,. po
derão restil.bélecer comunicações com 
os catollcos .do estrangeiro, logo que as . circunstancias o permitam. 

'' Devemos esperar provaqõc5 mui to 
severàs - disse Monsenhor G1·~ebe1 
- Óomo nação ~rrotada teremos de 
depender somente · de nossas forças; 
nias . a el>))ressão real da.· soJ.tdarle
dade catollca que ultrapassa toda~ 
as fronteiras, significa.rã .n,1:t•ss·> 
nà co11l,ecução das tremendas tare-

Alemanha depende da possibilidade 
de se evitar o caos, que pode muito 
bem oi'lginar•se da fome q4e amea-
ça agora, .º. t)QVO. · 

"Confio sinceramente ·que· logo se 
possa e11tender pontes Que esta.bele· 
ça.m -comunicações com os ·nossos Ir~ 
mãos· ca.tn'icos ·de todo o mundo No 
presente ,._vamos completamente tso-
1ados. Nem stquer de Roma ternos 
tido noticias ba muitos meses: cien
tro da .Alemanha. não ha. fac!lldade 
de comunicações . tãopouco, motivo 
pelo qual a Hierarquia Ca\olica Ale
mã não pode atuar como um todo 
coordenado." 

fas que nos esperam." A ter·ça. parte da cidade, está em 
N~ opin,ião. do Exmo. Prelado, a ru!;las, "S bombardeios aereos c<1U• 

destruição fisica causada pela. guer- saram mllhares de vitimas, A 
ra é ,de proporções tais que colocam ça.tedral . está praticamente intarta: 
a, Igreja. na posição de u111 ':Jom sa- ,ião se d;i. · o mesmo . com a Ja. 
marita.no. gue promove ajuda. .lmeclia- sidencl1,1 episcopal. Em outras cidades 
ta_,~s. des.·al;>rigaçlos. e. ,desa.m.· par~d_o~:.

1 
da ~rq~dioce.se, por exe01plo J:1ru

acxesce11tou ainda que a rehab11ita• cnsa.l e Karlsruhe, quasl to~as as 
cão . defjnlti_va móral e e~t>iritJlal · ga, meia11 .foram de.5trUiliali. 

a De1.1s pelo fim da guerra.. Apesar d d , 
da Alemanha ter sido derrotada, 0 way, ma.is de dúas mil crianças can· rida.de e •. tráternl a· .e'. . . 
espírito religioso do povo parece so- taram um solene: Te Deum na ca- CIDADE. DO 'MEXICO; Mato,. •N. . D e t ·1· 
lido. Para os catolicos alemães, a ter- tedral de sua sede. . e. - 0 Exmo,. Revmo. Mon5, Luiz Pedem as . . amas a o tcas dos Estados Unidos 
minação do conflito significa taro- LONDRES, Maio. N. C. - Ime'1ia- Ma.ria Ma.rtin~z, Arcebispo do Me
bem que termir.ou a tirania e a per- tamente depois que O primeiro mi- xico, cantou. um. $0\ene 'l'e Deum .na. ,N. c. _ .o. secretario d.e Estado cia1n que os direitos humanos não 
seguição contra a Igreja., alvo de ,nistro · Wiston Churchlll proélamou: Bas!Iica 'de NbsSl!ê' ~enhora. de. Gua- Edward stettinii!s declaJ.'o.u em wna dimanam de leis. humanas, mas de
todos os ociios curante o regime Na.- o fim da guerra:na Europa; os.càté- dalupe; agradecendo a Deils'.oifim' ca,,ta imyiada ·ao conút.é executivo rivMl do propi-io Deus". 
clonai Socialista. Tambem. significa licos ·brit11nicos hiunda.rani as Igre· do '.conflito. ná. Europa.. Numa decla- ·das FHhàs catolicas da Amtf!·ica, outras recomendações compreen
o fim de sofrimentos e cala.111ldades jas dó pàís, para dar gráças a Deus, ração especial· o-· Metropolitano clis• reunida em· Atlantic City, que "se- diam O estabelecimento de um go-
lneuarraveij, pela vitoria. obtida. .na. .Eifropa, se: · "o~· _acorit~cimentos que · acabam rá · dispénsada. cuidadosa considera.- verno soberano e independente na 

Ao dar graças a Deus pela paz. os Etn toda.aUha. os templos se mau- :deiser- .. nunciados.,pclas fontes ·de ção ás recomendações", que esta or- Polonla, de uma paz baseada na jus-
catolicos alemães imploram os au- tiveram durànte o .dia. . 1·epletos. de lnforni.a~ões ~ê11;1 :Sil!!rl!lar impPrta.n· .ganização apresentou ã conferencia tiça e ~a caridade,. que consagra. a 
xillos divinos para que. segundo as ficfa. · :Qia· pprque ao" cessar as. l1</Sti!idades das Nações Unidas em São Francisco liberdade dà religião: e a aplicação
cllretivos da Papa. a. justiça e a ca- Em todos et.cs. se, ce)e~r;Ú'am ser•. ao . menos na Eurqpa,. alivia.r-:.se-.ão . As Filllas .Ca.tolicas contam com de estrita. justiça aos criminosos .de 
.rida.de cristãs, preya.leçam na . nova. viços cspeciàis de ações· de graças. · ·uma :im~nsa mú.Itidã~ .de nossos .ir- 200,000 membros em todo o país. guerra e de um tratamento just'l 
ordenacão do mundo. BUENOS AIRES, ·Ma.lo. N. C. · mãos das terf1veis·_.cimse9uenc1as da Esta associação havia insistido em para as populações vencidas, do i>ri-

PARÍS. Maio N. c. - A ·catedral Na Catedral Metropolita.na. de Rue• guerra, e Principalmente porque foi que fosse levado em conJldera.ção o terio cristão aos proble111as socia1& -
de Notre Dame foi cenario de duas nos. Aires, -e cm todas. as Igrejas ~do um passo gigantt!sco para a paz estudo conjunto, que com o nome especialmente a estabilidade da fa. 
grandes cerimonias nacionais: um argentinas, tiveram lugar solenes ce- definitiva que todo o mundo deseja. - "Objetivos de São Francisco" - milla e salarios familiares - e á 
solene Te Deum pela. vitoria na Eu-. rlmonias com o · canto do Te ··Deurn · Jjevemi,s dar· gra.ç,ís a, Deus po1 es- recoibia declarações de fontes cato- sã educação da juventude. 
i-opa e a cerimonia. com que a Fran- ao celebrar-se no .. mundo o ·fim .. da tes .beneficlos que concédéu ao mun- licas para uma ordem justa. ent.re CONTRA O COMUNISMO 
ça venera Santa Joana D'Arc ao co- guerra ·1a Europa. AproxJ~ád.amen- do;. e levemos pedfr-'LhP •com toda, nações; alem disso a associação Concluíam advertindo contra os 
memorar-se a libertação de Orleans te .. <!oili .mil·· e qu_lnhentos~ subdltos. nossa alma.. que i!'lspiré .e:·gU1e a_.to- va.ntava "um protesto veemente perigos do comunismo "ai.eu, mate-
O Te Oeum promovido por Inicia.tiva. norte-americanos 'se reutiirám no cl- .dos·os que devem·ihfluir 'eri1 tão· lm- contra todo lnte.nto de ignorar a rialista e revoluclonarlo", e declau•.m 
da Igreja· e 'do Estado deu· um cara.- ne Opera. pa.ra comemorar o. dia dá, portante assunto; para· que a· paz• de- Deus· em qualquer movlNmto · na.ra que só a religião sincera.mente l)ra
ter profunda.mente cristão aos .feste- Vitoria e escutar· as · palavras do flnltiya ·seja· solida ''e duradoura..<.e manter os direitos do homem", já tica.da P um patriotismo cristão eram 
jos entusl.asta.s que assinalaram 11qui Revmo. ,Pe. ~eo P.a.rki'?s· ,Na Basill- ~steja baseada: có~o-~antas'vez!l5' pe- que.,até·,·.O presente momento "pa- capazes de.resolver os problemas de
o ·dia. d" vitoria·· e a cessação dl'ls hos-· ca do Sant.i~s•.;no Sacramento se dlu· o Paoa, · na · Justiça e na carl, recisi, que · as _'l!-' 1lões das· 48 dele-! cisivos. da }Ustica. da caridade e da 
,·tllldadea · na Europa, Q :.Gene~·a.I oficiou uma Mi:;sa de Ação de grã.- dacl"''· .gaço~s •. ao. omilu: a De)lS, .desconlle- reconc1l!a.çao. 

a solene Missa Po11tifkal, .e para· ;r~
tn.rem em pró] do êxito da Confe
rência das Nações Unidas. 

O Auditório estava repleto de fiéis. 
Centenas de autoridadês e visit.antr,s 
das .várias Nações ·Unidas sent:iYa.111c 
se num grupo especial para assistir 
á Missa. 

O Arce!,íspo ele São Francisco, S. 
Excia. Rvma. Mons.· John J. Mitty, 
celebrim a Missa Pontifical. UJ\1 côrr, 
formado de 1.200 vozes cantou a Mis-

~r.ecedel;l. á. cerimonia, religiosa uma 
p1·ocissão, a qual foi aberta por ·u.,, 
C1flrigó que conduzia a Cruz Dou.• 
~ada da "l\Ietropodtan ". Era seguido 
pelos· jovrn·s acolitos, pelos Padr~s, 
Monsenhores, Bispos e pelo Arcebfa
po, · que usava a mitrà dourada ·t> ~:::"-.. 

.tava resplendente en1 seus paramen-
tos. · 

"Os govêrnos e as pessoas mani.• 
festam junt, s seu ·desejo· pela p11z" 
- disse em sermão então pronunci",
do o Exmo. Sr, B'ispo Mons, Dua
.ne ·G.· Hunt, '~porém clamarr, prime!• 
ro por justiça. /> .pai sem a .iu~Í:i,;a 
seria apenas temporária, porém , a 
i.ustiça sem a paz é incompreen~hel. 
E' a ambas qllt deven1os· procurar:·'. 

Declarando que a independe.ncia 
das nações é n~cessárja para a orga
nização mundial e salientando ali;-u
mas notaveis· diferença, que existem 
entre elas, Mono. !Juane ;.,Junt ace~
tuo,' que "essas diferenças devem ser 

· vantajósas oó tor!Jar os paises de.
pende'ntes uns dos outros como bons 
vizinhos. Esse é- o Ideal". 

O único me10 orático de ati'ngir 
e[s9 ideal, '.acêrscerytou. ser.ia uin. 
~nncerto daf:' n,açõe~ -.1ue. trabalham 
nara. o bêm. éstár de. todo.:. . . 
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COMENTANDO ... 
O ESPIRlTO DE MUNICH 

o grande merlt-0 de Clrnrchlll. foi. 
sem duvida, o ter derrotado o es
pírito de Munich. Mais do que tudo, 
este era o grande Inimigo, o sinal 
mli,ls grave da decadencla da civili· 
za,ção, que se mostrava disposta 9 
eótregar os pontos. covardemente. 
antB o ilarbaro que se levantava ar· 
rogante. Chamberlain Incarnou. em 
certo momento. tudo quanto havia 
de moribundo r.estr nosso mundo oci
dental, a demissão dos ,•alores da 
cultura, 0 comodismo Imediatista. o 
egolemo mais estreito. o esplrlto 11· 
quíds,cionlsta, em suma. esta Pl'!:P,Ui• 
ça de viver, que se deixava arra;;tar 
molemente para o aniquilamento. 
Nesta situação angustiosa, em que 

, Hitler parecia ja. não ter barreiras 
diante de si para. reallzar todos os 
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seus pia.nos celerados e dia.bollcos. Anúnêlus 1 
levantou-se Churchill, representando C'oçam tabela sem con1promi1so. 
todos aqueles que não'· se conforma
vam ·com o fim da civilização. Se 
não tivess0 havido o espírito de Mu
nich, jamais haverlamos presenciado 
à ostentação Impudente da. barbarlc 
nazista, e o mundo não teria estado 
á beira do abismo cm fundo. cm 
que esteve a ponto de despenhar-se: 
mas é preciso reconhecer, Churchíll 
conjurou o. éspirito de Munlch. 

Nlo l'ubllennwil ,•olabnrni:Ao de 
,u~••nn• eatl"lllft:1u1 llo Íloa.io qua
dro dé rellatol'ca, 

Primeiro Oongre.sso Dioce
sano de· Guaxupê da Ação 

Catóiioa 
· Conjurou-o. é verdade, mas . não 
conseguiu éxterm.inà-lo: e os efeitos 
do exorélsmo parece que jâ ~stã.o 
passando. o cspirlto do Murilch està 
ganhando força, novamêntc. E hou
,·e até mesmo uina omi.sllio em que No dia ~; ,10 corrente, na Sede 
o proprio Churchíll pareceu. ter.-se da · Associação Comel"éi!l ele Po~os 
deixado contaminar po1· ele. Foi de ealê!as. · reuniu-se pela prÍJnêira 
quando, 'ao regressar dá reunião de vez a Comissão-eentral e a• de
Yalta, hou.ve a impressão· de que o niais coinlssõe~ nomeadas pelo 
Primeiro Ministro ha.vl:l. sacrificado a Wxmo. e rtevmo. sr. Bispo Dioce
Polonla. Neste momento. a Imprensa sano Dom Hugo l:lressane de At"au· 
inglêsa 'ôl multo peremptorla: se a ,Jn: Foi 1irésidida pelo Re\'mo. 
Polonla fosse entregue á. proprla sor- Mons. LJr .. José 1,·aria ·de Castro e· 
te. chegava-se ao fim da guerra no fi7,eram parte da meoma o ne,·mo. 
mesmo ponto em que ela principiara; l'e. Géra!do Hei., ..;.. Vice Presiden
tinham sido vãos todos os sofrimcn- te, e 03 lten11 o3 • Pe. Orlando Vile-
tos. pois Yalta rMdltara Munich la 8 Hilario Pardinl. 

A presente crise polltica da lngla· 1,. 01 aberta à sessão com a rcd-
terra, porem. veiu desfazer es.ta im-b · • b · i taçâo de ·uma A Ye .Maria. O Presi· 
pressão. Os tra alhlstas t1ao "os ta- r!eiite up· licou em ;,óuca• palavras 
1·am cm desmanchar o governo de " 
coalisão. no momento preciso das ,, fim ria lleunilio ,;, plissou a pa
mals graves tarefas de reconstrução lavra a o 11evmo. re. Geraldo Reis. 
do ·mundo e cimsoltdação da paz., Imediatamente a• <li\·~rsas co
porque desejam urita. colaboração missões se reuniram. em di,•crsos 
mais larga e intima com a Russia, ~illies é começaram os seus tra
nos assuntos europeus. Em outros I ba1hos. 
termos. \X)rque ·desejam dar à RU8· Antes. porem o l-tM·mo. Presiden• 
sia · a nials coi11pleta liberdade nes- te. avisou que n<> dia 23 ,Je Mai& 
tes assuntos. Por causa disto. pode uaverl11 out.ra ·reuni!o composta i,a.. 
acontééer que Chui-chill venha a ra, ,ér-<·omo estão os trabalhos da• 
não participar das reunlõe~ _do "big d!verslJ_s comissões. 
threo". 

Ora, é Interessante r~cordar que, 
cm situação ana!oga. quando o na
zismo pratléou o "a.nschlu~s" con
tra a Austria. a França viu-sé im
possibilitada de intervir em ~ues
tão de seu Interesse tão substan-

O Papa auxilia os ex-prisio
neiros da Alemanha 

cial. porque se achava a braços. com N. C. _ Por intPrmeriio ria"' co-
uma crise política suscitada ·pelos so· 
ciallstas. Clement Attle e Leon Bium. n1issão Pontifícia de Auxilio aos Ré· 
os dois lideres esquerdistas, estão, fugiados, Sua 8ant!dade o l'apa I'lo 
polii, lado a lado, E o espirita de · X 1•· envio·u· reprqr-entlintes e p~ovi
M1,1nich acaba de desforrar-se de sõ~s par;,- :iJudar ás r~ssoas que ÍO· 
Churchill, no dia seg·~lnte da vlto- ram prisionéiras .da Alemanha, e co· 
ria. tneçam 11gôra a regressa~ á Itália'. I 

=======================~"=============== í 
Coisa de pasmar 

Cônego Arias Cruz 

r, r. 1 O _N ,<\ l< e 

MUDOU o COMUNlSMO? , 

...------·-----·-··· 
A propaganda comunista tem divulgado insistentemente a 

afirmativa de que o regime que atualmente vigora na lJnião 
Soviética já não é o de l\1arx nem mesmo o de Lenin, mas uma 
forma social mais '1iíjligada, cm que já se àdmilem: os :grandes 
direitos essenciais·: da pessoa humana, e· sobt·ctudo ·a liberdade 
de consciência, a familia e a propt:iedadc., . . 

Essa afh'ma~ão, propagada de mil modos diretos ou indin,i
tos, tem produzido sobre a opm1ao publica efeitos até certo 
ponto contraditórios, mas todos eles favoráveis á expansão do 
comunisnto. 

Muitos dos que admitem o fato como, verdadeiro, e que ten
dem para um ,,regime socialista realizado sem as sangueiras e 
os excessos do comunismo, se voltam com uma cm·iosidade 
simpática para a URSS, na esperança de encontrar ali, 1>rcsti
giado pelo êxito econômico, cientifico e· militar, a fórmula de 
''meio termo" ideal, para a qual, consciente ou iusconcientêmcn
te, tendiam de todo o coração. Não faltam as rotogravuràs, os re
latórios, as reportagens de todas as prccdcncias e todos os fei
tios, que acreditam junto a esse publico muito especial, a 110, 
ti eia de que a .administrarão soviética alcanç<iu cm . todos os 
planos, .. artístico, litcrario, financeiro, acíministrativo, um su
cesso pleno. E' fácil perceber as vantagens qtH! a · expansão 
hlchevista aufere com semeadura tiio copiosa, em terreno tão 
predisposto. 

Outros há que, cansados de guerras, de tragédias, de priva• 
ções, querem 11or fim divisar os horizontes róseos com que. 
contava111 para logo depois ela ,,ilória. Desejosos, antes de tudo, 
de tomar fôlego, deixando para amanhã os problemas de! ama
nhã, qucre11t gozar em paz esses dias de distensão, e, por isto, 
estão dispostos a praticar cm todos os sentidos a política do 
a\'estruz, fechando os olhos a todas as questões graves, e go1.ando 

Plinio Corrêa de Oliveira 
----------------------, 

~fh-mativa de que a URSS vive hoje cm regime -diferente, é 
porque ela vi&a estabelecer um sisJcma . de simpatias int~r!la· 
cionais que n~ poderia ter, caso a1n.da se. proclamasse ofmal
mente comunista. Até aqui, a URSS JlÔ'lloCO se importou com o 
que o mundo ·pensasse de sua politÍçá, Sucediam-se no antrCJ 
russo os fatos·_ mais ,surpreendentes,· Grandes matanças de ge
nerais, de · diplomatas, de' figuras de · rclêvo do Partido Comu
.uista,' ali. se passavam sotm·namente. O próprio StaHn procedeu 
.~ uma "!lepuraç~o" de córreligioná1·ios ,que foi i;m ult1m_a ana
lise uma i·erdadeira "S, .Bartholomeu ' comumsta. Evidente
mente,· essas 'sanguéhas espetaculares, produzidas por motivos, 
·de ••arriére-'Jogt'' impr.essión1.1vam mal .. Com uma 1>alavra. de 
explicação, a· URSS poderia ter elucidado seus motivos, des
fazendo assim essa imptessão. Nunca tomou esse trabalho, 
que eritretantil lhe seria fádJ. se os motivos elo sr, Stalin eram 
confessáveis. 
· E, se não é1'am conféssávcis, que crédito nos merece hoje 
sua ·palavra ·r Que 11assado a apoia"! l'm passado ele misterios e 
de .violências,. Posith-amenté, essa base 11ão inspira fé. 

Mas voltemos á. propaganda russa. Até há algum tem)lo tão 
indiferente e1;a cssá propàga1ída · ao 1i'ublico ocidental, que se 
·mantinha o mundo todo, metodicamente, na ig11orancia de tudo 
quanto lá se passava .. De algum tempo para cá vemos que sé 
abaterri ctianfo de nós os muros da tc!hivcl fortaleza, e des
vendam. aos · nossos olhos jardins risonhos. e floridos. A Rus
sia · fez cessàr o misterio, e faz questão de por todo o mundo 
ao corrente de sua ·realidade interna. Imprime, irradia. tele
grafa,· disca cm todos os p!l,ises; que ela agora se abrandou, 
Porque tanta jnsisté11~ia, dépdis de tanta indifo1·e11ça'? Mani

. íestamente, st\u einpenlto dc1rnncia algum interesse. E esse mes
mo interesse " torná s11spcita. 

ii=*>J 

despreocupada1ncntc a vida. Para esses. sorri como a mab mi- · · · Staiin será um piíio estadista, se não tiver olhos para ver 
mosa das esperanças, a itléia de que a ttussia ahandonon o co· · , tudo isto. Se cu. estive~e no lugar delé, encontraria pronta.-
111tm1smo, e pratica 11111 socialismo paci.fico e mitigado. Morreu · mente meios para dcsmoraliz1.1r os burgueses rançosos e obsti
o nazismo, E m9i-re11 tamhcm o comunismo. A ·race da terra es-
tá limpa. de extremistas sangninái·ios. E os homens <le tempera- nados, que pc1·sistisscm em negar crédito ás minhas t>alavras. 

Eu lhes lançaria o ma'is amável rlos desafios. Pediria ií aristo
mcnto benigno e - costnmcs cloces podem "vivotcr" pacifica- crática Cantara dos Lords, aos rotundos bur;ruescs da Wall 
!ncnte sob o sol da vitó1·ía. muito ce1·tos de que as disputas· · Street, aos, àrgutissimes· Carcleals t·omanos, al>s .ardentes tola· ~~:.~:rt~~s ~~ãoc~:~ie:~:~u::>:á~J;::!s e:.· !irfi~~~!if:!oltg~~~;ª!'· ~~~ Iitários de Serrano Suner, que se constituíssem cm comissão, 
d I e que viessém ter· á Russia, Eu lhfls tlaria o direito dei se fa. 

csen accs sangrentos e espetaculares que tantos pesadelos lhes zcreni acompanhar de todós 08 detetives, de todos 05 fotógra-
11rovocaram cm outros ,tempos. Quando a pro]laganda comU· . los, de todos os "C.a.mera-Mcn", que cnteitde3sem de levar. Eu 
nista ll1cs pinta Stalin, não mais de rosto sanhudo e longa ada- .05 hospedaria com co·nrôr(o csplcndido, e lhes imporia aiieuas 
ga mortífera cm punho, mas ele semblante sorridente, tendo 
nos lábios, emaranhado poeticamente entre os fios enovelados uma· condição: é que, além de· todas as visitas que fizessem por 
1 sua iniciativa particular, uãó deixassem cc comparecer aos ca-

< e seu bigode, o raminho ele olivcirn, eles se agarram a essa . · Jabouços para ouvir os presos, aos hosl)ítais parn ouvir 11s doen-
pctspcctlva como a 11111a táboa de salvação. E se defendem de 
todas as demf:'nstrações em sentido con(rário, com. 

8 
cncr.,"ia · tes, aos lares mais modestos; para falar a sós, ouvido colado na 

bôca dos pobres. rara lhes tirar qualquer pretexto para recu
com que uma pessoa bem acomodada para um dclicioso sono 

d , d . · ' sal'ent .men C911'1'itc, prometia-lhes como recompensa a vida e 
se e,en e contra o ·u11portuno que a quer tirar da cama. sob a J'b d d a · 1 er a. e dos poloncscs reclamados com tanto espalhafato 
alegação de que se ouvem barulhos ele urila ambiguidade inquic- pelos inglesés e americanos nos ultimos dias. O que a violência 
tai1te no sotão ou na porta da run. E' hem evidente que o comu• não ·conscgtih-a, t'u O conce~eria como arras da reconciliação, 
nismo poderá fazer o que entem'11, enquanto o bmguês a.neste- E' cin. suas mã(i:; que cu colocaria não os ramos mas 05 galhos 
siado clorme seu sono clelicióso. E' todo um r-etor de anti-com.ti- de oliveira da nliYa paz. E cti quernria ver quem, depoi5 disto, 
nistas ferozes, que adormece ao som dcs ol'fcus da propaganda poderia duvidai· de. que realmente cu fizera da Russia de Le-
vcrmclha, com vantagem não J>equcna para a. política d1i Stalin. niu, aind;\ ~heirándo a sangu_c e· pólvora. o panorama pastor:d, 

Rm todos os tempos, o foi::o exerceu sohre o hcmcm uma mis- delicada .t. ameno, que Wa(tea~1 por certo pintaria se ainda cs-
teriosa afra~ão. l\Jui(o antes ele nascer a gracio~n fáhu 1a d~ tivesse. vh•o. Não, é predso grande argucia pai·a inve11tar esse 
lcaro, heroi gcnti,I e Ílnpreyidcnte, que voam até o sol, .ali meio dé esm-<1gar .11 confrá-prqpP:ga_nda bmguesa. Desde O tem-
queimava suas asas de cera, e caia cm teua omíe fica\'a apc-. po , das _ca'i•ériias, ~abé-se que O · homem acu5aclo de praticar 
nas até que novas mcas lhe )ltrmifüscm tentàr mais uma vez col.§111s. deshóncstás em sua grul11., casa <.>u. palacio, faz ,1uestão 
a funesta :>.1n·oxima~ão cem as· clmma~, já cs meninos quei- de abrir sua morada e <tttlçá Rtus arquivos aos ddratoi·cs, para 
mavam os dedos no fogo, e se, mc~os pacientes do que lcaro, lhes .i.riUniar qut . demonstrem sua 11.cutação, Será Stalin tão 
deixavam de repetir a experiência quando poi· fim se conven- obtuso que 'não o .pctccba? ~ prcpagancla comunista diz-me 
ciam de que fogo queima, a afra,;ão pelo cle1ne11to igneó não quE, não. Mostra-o ajé cumo um gênlo. E eu fico neste dilema: 
clcsapa1·ecia neles. AduHcr, eonthmavam a bl'incar coin: <mtros a) Stalin está cvidertcmentc cmpcnlm~o em demonstrar 
fogos, O fogo elas paixões. O fogo da politica, O fogo do di- ql!e Q, é~munisnio de hojé é brando e paciíic(> .como pomba; 
nheiro E. muitas vê~zs, não se convenc(:111 de que fazém mal, b) o'. unlco meio cá~z dê fazei: ,,cncci• essa demonstração, 
nem mesmo quandb vêm que o fogo os devorou. Penso tJit está ao alcance de qualquer espirUo primário, e de não O cm-
tudo isto, quando vejo cerks argcntários que 1Jri11cafr1 com fo- prega; · · 
iro, Por motivos que não. \•êm no · ca~o · enumerar, fit!g2m · NN' , e) ·fato ,pôsto, ou ele. nií.o tem vlsii.o de estadista, c a propa-

São Paulo, 3 de Junho de 1945 
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·os ·MILAGRES DE JESUS E os· 
FEN-OMENOS ESPIRITAS 

Pe. Vicente M. Zioni. · 
do s. N. D. F. 

Feito por .D.cus à sua. . lm_agcm e I Três consiclerações apenas:: 
seinelha1ica, o ho&.en1 ·tem· seu prin~ 1. Os Milagres de Jesus - sem , 

, cipio .. e. seu_ ·fim . ultµno, n~cessaria- falár da santidade e e_xcels~ dign1- . 
: mente. em .Oét1s. . .. _ . dade do seu Autor - Jamais for!lm 

1
. Sua grandeza_ tani))e~ .. está, .em. d.~- r feitos .com a teatralidad.e. propaga~ .. - . 
pendencla desta sua subordlhação da. . e aparatoso alarde . exterior nm 
ao Ser Supremo, e do reçonlJecimen~ proprio · dos fenomenos esi:iil')tas. 
to e aceitação da , mesma, Razã.i ' Basta relembrar o esta.rdc1.lbai;o d11s 
porque dizemos que o homem. so- vergonhosos trnques de Santamt e 
mente serã· realmente· grande. e no- P!ndamonhangaba, em tão· boa bl'lia. 
bre enquanto unido· Áqliele qµe lhe, desmascarados pela Cie11c!.1 e 1-e\ó 
deu o ser. Longe d 'Ele. tão baixo Bom~senso. 
descerá. sua natureza a ponto de 2. Nunca, nos milagres de· Je
confundir-sc qua:~e com a dos bru- sua. houve preocupação ·alguma· na.· 

1 tos, levando-nos a crer na perda da escolha dos. protagonistas;' .do tempo 
i sua dignidade racional. e do lugar mais a.propria.d.J ,:om. iJ. 

* * * finalidade de os proteger contr"' o 
o Espiritismo afasta O homem de ·controle dos .adversariôs 11ue os J'O• 

Deus, porque o separa do verdadti- deriam desmascarar. . 
ro Dllus t, de consequeiicia. dcgra· Não assim os fenomenos psiquíecis. 
da profundamente O ser humano. do kardeclsmo. C> .centro . espirita 

Não é pois. Sém uma: verdade pro- Tcrezinha. de P.indamónha;ngal:!it,. 
funda que dizemos: onde se deu a. operação. malog;·ad3, 

o Espiritismo leva ã loucura de André di Bemardi fói, por orfüim 
assim como O veneno à morte. do pretenso éspirlto gula; ad4tadó 

Pois bein. Essa atitude dé desé- sêmanas antes. ;i.ó truque ·erri r,ro
quilibrio mental vemo-la concretl· jeto. 
zar-se. quantM vezes nas praticas e . 3. Os milagres de Jesus revesti• 
afirmacões dos mais ponderados par- ram-se sempre de grande e. lmprM~ 
tidario~ da doutrina espirita. slonante simplicldadé. · a!iadi! a unia 

A titulo· de exemplo, sirva O para- dignidade tão sublime e elevá1à CJllll 
leUsmo que os esplritas pretendem por si só bastaria para lhes r>ro;·a.r 
estabelecer entre os Milàgres sacros- n d! efln:\ origem. 
santos de Jesus e os nefandos fe- Que dlferen_ça 10s !cnoménos 11•'. 
nomenos su•>ranori11ais dó ésplrltis- ctlculos de tev1taçao de tne:i;afoncs ~ 
mo ' · , cadeiras: da repelente ectm>l.tsmla;. 

· * * * das pancadas e· caricias rle mau g(•!• 

Sem no~ adentràr no exame. clas
sificação e explicação causnl · dos. re, 
nomenos. mas a.penas considerando
os externamente. -nas suas circuns• 
tancias e condições proxlmas. fomos 
forçados. pelo imperlo da. evidencia, 
a distingui-los b1tcil'j'lmentc dos · MI-. 
lagres de Nosso Senhor. assim como 
distinguimos o dia· da noite o bran
co do preto ou o bem do· .ma.!. . 

Entre lms e outros, nada · lia de 
comum que Justifique s. pret~1,~r 

j a.oroximação Intentada. pelos esplrl-
1 tas. 

to nos c!rcun,stante~. etc .. etc., yé1·l· 
Oca.da& tão de· frequente nas sessõecs 
de espiritismo, -segundo consta dVi 
relatoríos que as respectivas entlt:!a· 
des elaboram dos seus traba \ho~ •• ·• 

* * * 
Realmente. a tndlgniclade. depra

vação e maldade C),,ist~nfo ~m mui
Los fenomc.nos e praticas espf!IÍ'as 
depôe11i contra a· veracldadé · dt> tal 
doutrina,' Não oo'de Bér de De.is· o 
QUE' repugná à súa · infinita dlgtli• 
da.dê e sà~tidacle. 

ic. M. DA PAROOUIA DA PENHA 
Dia 13 de maio de t94õ foi eleita l'cJro Lopes e ·,Jos6 dn yósta Cáste~ 

a nova Diretoria· des,, 8odalicio ·de .lo; Regwtc do .GôL·o,.Alcidcs Cíemcn
Mari.a Santissiina, que ira.Hcgcr seus te [,'i1,·ali; Regente da ·Ürquai\tra, ,Cé
de~tinos no periodo •de 1915-,16, sar Sarau; 'l'esotiieiro da, Orqucstrli, 

A eleição foi pr.csidida pdo Itevmo. Pe<lro M.azzocatto. 
Pe. Miguel Poce, c. ss. !L, Diretor Diá :is·; as rn,;io horas, na lgré· 
Espiritual da Congregação, ja Matriz da l'enh,i, os n-0vos Dire-

A nova· Diretoria eBtá assim cons- tores for~m solcnemei,te· cmp(i<ísádt>is 
tituida: Diretor Espiritual·, l{evmo. p~lo. füNmo .. Pé. Direti,r; har-·end.o 
Pe. Miguel Poce, é. , 8S. J{.; . Presi'· t111 seguida a recepção de Novos Cort-
dente < reeleito 1, Mat·tin Manz; ·1.o gregados e Noviços. . . 
Assistente, Arthur Sarau; 2.o Assis- !)la 27, ás 7. horas, na Igreja lla• 
tente, Luiz Vicente·; Mestre de ,-No• triz, houve Missa e ·comunhão Ge· 
l'iços, Amerko Sh,iões A.!meida; Lo ral, de todos os. Congregados Mariár 
Secretario; Eurico Lopes Fernandes; nos. 
2.o Sccretnrio, Francisco M. Hodri' Dia 2G, ás io· horas,. lÍo palco· iJó 
gues; 3.o Secretario, Jo~é Carlos fü. "éinc e 'l'catro 1:iâo Ucraldo", í.ôi 
beiro; Tésoureiros, Jo~é ç1., Oliveira npí·escntar)o ó scgiJÍiitc JÍrogranià: 
e Caet~no. J. Alvarenga; Conselhei· 8essão solene de ari'resentação da ri6-

I 
ros, · Luir, Pereira da Silra, 8alvino 1·a Diretoria, aos. pàroquianos da· Pa-

na inocência ·dos llJ'op,ísitd!. C<lmunista~, e dão .larg:>.s á prcpa-·, · · 1ra1ld<!, comunista. mente qua1tdo diz. qnc ele é um gênio; 
Já não é segredo -par:i. nlnl1,'lrnm 11' mesmo pasmosamente curioso ganda soviél.ica, colaboi-ando francmnento com seus corifcus. · d) oi1 ··a.· despeito· de .. ·sua.s palavr.as há na nu~:5 ia rcaHd.adc. 5 Q\le as lojas maçonlcas, , no Brasil, que ·u ... ma.. eutidad .. e associativa. que se:

1 

Para que" n~ t · t t · t d' · · J . , ~vem.· cr pai·a 1s o v:m age1•s ex ·t·aar tnar1as, · 11- qu_e '.·coritrari.am "ravcm .. esntc s1·,a ac••.~.nç~o, reali'da"'·e· 5 ta"o. ',; ... 1•• 

J , D nha. · Leitura do He'IatoriÓ do "Cir• ose ias, Silvio Pereira da· Silva, 
Antonio Ferraz, Anloiiio Santos Lo•' cuJo. U1ier:t'r10 da ·Penha';. A1frese11< 
pes, Waldomir.o {!0 fr.eia, J\faurilío taçàÔ da "Orquestra l'adr2 l'iie,;", 
Strabelli, Mário· 1''ioravanti, l'aulo da Congregaç1_<0 Mariana dá. Penh'a,. voltaram a normalidade. de sua exis- ·d!Z apolltlca. nus que. conforme so· t d" , · 1· D t · l , " " ... ~ " ~· 

tencia. anterior. beja doé11meiltaçã.o vinda a lume em cros ex_ raor marios < igamor.. esitor cac 05 pol' seu cxemp,o, · . cJmt.e,s_ ,.e·__tãó graves que ele não 'l'cs ... quereria escolldcs a seus 
..... < · .. -· . ,unj,ilia; O.,iioyerrló;h~.u "A3 Fol'~ás Secretas .c1a..:Revo1uçá0.",1 mutitosE~ão 0 ~ quée pensam q~e !'e.almen~ll .0 ccmuní~m~ hoje é ,·1~1t.11ttcs; E;neste c~~o. a:propaganda comunista mente, quando 
', t ',c - • "\:l ~fil'+' N<'""úl · .. . ncjU:J,·tlXerce ,a,Üvi<)a~ •··.Ol':J,,. ~~·'..· ... ' a.S.Slm .. ·' .. , C·.011.l .. º.·.· .).lfCJll'l?. . ap·O·I. O. d~. d .. :me·n· -•. t.os .. · .'11.v.r:a~: .. · , ~(J~à.µu~,9 Ç!llll~.ln!Smo ll:IUdOU,. . . .· .· · 

. · que 80~ a regencia do __ tlóngregádo 
. Seppi, Antonio- Abreu Filho e. An- . ::lr. Cesar Sara~, e:X-ecuto.u peça& i,1u-
l Jonio. 1. . N.ascin.ienlf>; : Bibiiote.car10s; · sicâi.s., escol,hid;is.. Em· Mguíd;t;: fJ:!i< 

·";,,,,:;/f~•:c:-.•~í&ts®el5'~iãtde~ ~"'. ,ó.,.é~."""' . , •. · .,t~tr.':~~7PÍ'l:r-': ; ~-:: :•~Jt ·· ,, . Cf~~1feontun1~0i '1,ª1 ~ In::~~~º". ~~uosf e,.,/i'i,,Ji,i'~a-' ( :.,•Mf~ .n~'..câs11,. mêntt: ilóuti:o. casb. Níio, vejo conto• sair dcs~< 
, , . 0ficlal, {,;chaa;-li1es:.as pÓrtas e .ve- g~~~plos ~~::~ ~~~~a:d:~cgn:~:~~~ men e . eu camm IO... *~~, ·. . .·.. ·. ··.:. . ,. .. sc,ájlfwá, \,'' ./ .. · .•.· . ,: . .... .· . . 1

1,Jrlauqo Yergara e..' ,Myaro.Tosatto.;, ·apresentada uma sessão clncmatogl"â-
. i )Jiretores E~p_ortivoi,. Nelson BasHe.' fica. · · 

dar-lhes o acesso por um interdito bro";'me'.'te' esquis.lto que. se ·reuna, .e E "d ;Ytirc11Jós. M;111:1_1X.imo artigo çomo essa suspeita se a"'ra,;a na 
amplamente ·divulgado - ·• 'v1 entemente, se a 11ropílganda soviética insiste l,an(o nessa 1 1t d d t d "' · 

~aJiv~:~dtfi:s1!e~~r~~~Ef;I~fr1~ ~r~i]~i~;;:~1~ª;~{:~~~~;~a:~!: , ' e µr~ os, proprl9S OCUIUCII os aopro ....... de M,,,.~ l Um escritor , rtorte-ameriCBno .• descreve 
tivo grave, lhe haviam ~ido suspen- As chafaricas sobraria motivo de Epis o d f A d . -
::isc::ºrc~nii~tri~~c~~

1t~~QU~~i! ~~i~~u:t1!i!:~i::di~tfi!~?lrir~~ C A_ T O L I O:. ·O S hom~:a~:nºs rªaºnceh
8
erro~,!ºe sua con·ve·.·rsa-o ·.ao .'ca··to···1·1·c, ·1s··mo· 

anunciados e discursos de congratu- alguem com prestigio IJastante para; & li 
lações, sem registos vistósos nas pa- no caso de .:ma arguição Infundada, Comprem e1rnlush,t1menie suas ]018 5 e seus pre .. sentes na conJ1,:,.c· 1'da Ep'1snnp!ldo poloneAs 
glnas de gazetas neg ·istas,. as to- çlea_v

0
a·n. tar~se ein defésa da agrellü.'a.-

1 

,., \IV U 
jas se foram reabrindo, ora aqui, ora J O A L H A R I A 
ali, hoje uma. amanhã outra, até Mas o pessoal de t.rolha., esquadro · . · 

<:-:. C.) .~traido pa.ra a. tg-rcja na·· o ésl~ritor negro. Clau·dio·Ma.e 
Catúlil-a. 1>":lô e:,;studo da rtrquit4.::·l ~uy- eon\·0ttE'u:1:-:a.i ao <'atollctsmo, 

T'ARIS, (N. C.) - A Assembleia, lu1·a medit,al "" Bu.ropa., ,. por' depois de tE!r estado entrE, os co• 
Ep1t1.copàl <lé:1 França t,xpressou sua pro·~ ~Uak rela<:ll€o ('olll u po._\'o c·at.ôli- m 1rnist<1::-: e o:-. iúeus. 

tque. dpor fim .. se ylfram_ toda:s d .. €1,in- .e avental .pretere se.'r l.ncomodado ,·e-

1

1 C . A 5._ C A S 
1

. R. O cgra as nas suas unçoes or na· ze& sem conta a permitir que os pro• · , 
1·ias e Jxtraordinaria.s. .fanos assistam aos seus mister!os. ·• ., · · · 

Nem consta. que. no interesse do Achamo-nos em guerra'l .. · · · · : . . . •· · ... 
povo. para que não receie venham e1:i!i Até ajuntamentos em ruas e !o- [ 
tentatlvcs d!e perturbação de sua gradouros estão sujeitos a previa 11· RUA 1 DE NOVEMBRO 2'" e O 
marcl'Ía Jrdeíra. e. 110 interesse mcs- cença ela autortdacl.e policial t E' cer-1 5 . " ' V' rlClf'iAS • Unicoa. concea&ionarioa cloa AF A-

íunda admiração pêlo har.oinmo do (~o <la Hi.:ispdnha, a (tlHitn clH·gou a' . l\<t'rra ;-i, sua cdn,ersâo O -Snr. 
Episcopado Polàco na defesa da F~- e Hm:.u· "po1· Sua. <·ompreensà.o (un- 1'.tnc Qa:y na, rt::vlsta. trlilles-tràl 
da Patria. 1 clanwntHI da rlignidâdi! da p~$SOÜ e '''fhn Bpi:-;tle", <lo U-rcfn(o ae São 

, HA Assembleia dos Cardeais e Arce· ! da unidade de toda a ra~a huma .. Paulo. e:· oriii.i'ld~ de- .TanÚtic~,· ~ 
l>1spos da França - reza ª m~risa• I \·injnu pela· l11!i1atéira e BurÓpa., 
gém - faz chegar ao Episcopado da ·· Onde conheceu humerosos escrito''.. 

mo da :naçona.ria, µa.ra nãu se ex- to, Então, a maçonaria, que aó ac E • h · o PRO 1 
por a nova interdição, ·1ão consta, re- reune para coisa boa, para fins fi- ( 3quma da Rua Anc. ida) PR AS • MADOS relogioa CIELECTRA" · Polonia a homenagem dà profunda I j T A ·R I s M o S res atéus. socialista;; ·., 'comunisM 

simpatia e admiração pela prolongada ! J O f A L 
batalha que :mstentout ape~ar die uma tas. pito, que suas reuniões. sejam Cisca- lantropicos e das mais imperiosas ra

lizadas por um. representante do go- zões de ordem cultural. não se co1i-- ' 
,·emo. isto significa. nada mais. na- forma corri esse estado de coisas e S · JOSÉ DOS CAMPOS 
-da menos, que a poderosa · agremia- pretende para Ili. os favores de uma 1 

ção .internacional funciona ou vol· excessão que não ·a colo.ca bem na O povo desta, cidade recebeu 11 
ta a funcionar, rio territorlo brasilei- opinião dê quem sabe raciocinar? honrosa Yisita do Exmo. Sr. Dom 
rn, com todas as regalias e direitos I Tennlrio, lembrando aos catollcos Frnnclsco Borja do Amaral, dia 7 
de uma ;;ocledade. pratica e confes-' que a 1t)açonarla, sociedade a cujos a 11 de maio. 
sadament~. secreta. · ! quadros pertenceram e pert-encem os Obedeceu-se ao seguinte progra• 

E' um :W.stado dentro do Estado, é. mais irreconciliavels inimigos da' ma: 
assim como zona com privilegios dei· Ig1·eJa, é unia Instituição condenada I Dia 7 - A's 9.30 horas, Ladal
representação diplomatice. estrangei- pelos' soberanos Pontif!ces. j' nha c:intada de M"_i~: Mis~a e Co-
ra, onde ningucm pode meter o bico. . (Do "Ctuz:iro") I munhao geral dos f1e1.s. As 17 llo· 

. . rai. cl1egada do Exmo. Sr. D. Fran-
. cisco Borja do Amaral. Foi S. 

E, pre· c,·so que 'os d'1r·.e'1tn. s e 1·,b· e· rdades ~r~~tl ~t~~~~~~:2elii;;ti. \:f ~ U carc11has .. prefeito desta cidade. sau-

humanos seja~ p~oclamados-_ na Carta i ~;iJ~~1~(:~::Çi~:,i;: 
da Orrran,za·çao ·ln· te· rnac1onal de º~afo.- Â;ss ~--\~o~~;:ªt[;::ª~~:~~ 

~- . · bradp, pélo Ex1no. Sr Bispo. A 's 9 
O · · horas. o Exmo. Sr. Bispo dirigiu-se 

S. 1rhANCISCO (N. C.) - Pélo i camente que a ignorancia desses di- para o Cemiterio, para a benção dos 
Correspondente, Dr. Richard Pattcé, reitos num país é assunto que ccr- tumulo3 . A's 14 horas. Administra
da .N. C. - (luanuo s« observou que tamente concerne á ordem interna- ção do Sacramento da. Crisma. A's 
as propostas de D~mbarton 011ks sô cion·a1. Todos sabem muito bem O 

19 horas, reza. sermão e bcucão com 
o SSmo. Sacramento. A's 30 horas, consai:;rnvam umas- poucas· pal11vras · q[Je significou no Cl.lSO <las persegui-

aos direitos humanos fundamentais, · çõcs na Arénrnnha antes da guerm. · 1111 sede da Associação Esportiva, 
levantou-se um -clamor crescente: em Enunciar uma Dc!claração de llirl!i- houve sessão solene. qué foi promo-

vida pelos cooperadores salesianos. 
todo .o mundo para pedir a incôrpo- to·s, i1ão importa quàn modest~ seja, em homenagem no Exmo. Sr. Bispo. 
ração de uma Dcc-:aracão dos direi- quando todo o mun\lo s:i~e <J~º. não que foi sirndado pelo Rcvmo. Pc. Fe-
tos humanos fundamentais na futu- se ~umprem cm mu!tos •:os i:,s,ados dr<> Prado. ,_ 
ra Carta <la Organização lnternacio· aqui presentes, ~qu1_valerm, simples- Dia 9 _ A's 6,30 horas. como nos 
na!. men~e, " crcar ilusoes no lugar de I dw,~ anterio~. A ·s 7 horns, M1sMt 
. Com efeito, Dumbarton Oaks pos· realidades. gelcbrada pelo \Exmo Sr Bispo. prc-

t&la: "~ Organi}a~ão ... promove1á I f, _para ser _mais francos, _co~no é gacão e comunl\ão dos fieis. A's 14 
o rcsp_c1to aos d:1reitos do ~º~)cn~- e 

1

11~ss1_vel reülgu• um.a Dec·. la. raç:3-0 •le hora1. Administração. do Sacramcn
suas liberdades fundamentam. Nao Direitos do !tomem, que satisfaça to ds Crisma: A's 19 horas, como 
disse, no entanto, especiíicaménte, igualmente o mundo cristão e a nos dfaii anteriores. 
quais são os dit•eitos que deverão. Uni'ifo Sovictica? Porqu:e, se a De- Dia 10 - Dia da Asccnçi\o do Se
ser respl!itados. · 1 éla1·ação· p!·oposta ·fosse de todo 11cei- nhor. às 6 horas, Missa e Comunhão 

As po11cas palavras qu·c sobre os tavci pnra as nações cristã• rlo mun- geral. h's 7 horas. Mifsu celebrada 
direitos humanos figiJra, tm nas rio, ~ apesar disso; continuar a ·situa- pelo Elxmo. Sr. Bispo. pregação . e 

· propostas de Dnmhartoii Oaks, c~s- ~ro <1:t União Sovieticn, núo r-e cr.-.n- Comunhão geral. A's ~.30 horas, 
taram um enorme esforço e uma .so· ,·:a · sir11>ltsr.ie11te a apal'enda · de Mlssa re?.ada, com cantlcos pelas 
lida lnsistcnr.ia: e ela~- são, atln,it11- u:·i~ conquistá,- m11s um 1Jroi;rcs~o crianças. A's 10 horas. Missa l';· 
mo-lo, muito pouc.-. satisfato,-ias pa- rr•I, j-í que a maior prn·te ,:os p1·0- zada. A's 14 horas .. Admlnlstraçao 
1·a os que desejam uma. dtclar~ç·o pr:~r <!h·oitos proek\,,1i.dos pala Do- do Sacram~nto d?- Crisma~ A's 20 
ampla e completa, Umnti pouc43 pn- c'-rr·-~;;o, nilo se p1•aticmn dentro da horas. Sessao solene no salao da As~ 
lavras, que consumit"am ,...85es rnki- · L'n,i•o. Sovietica.. soclacão. pi-omov1da: pela Cruzada· 

f . b t· · d . · . Eucarlstlca. 
ros e irme os 1naçao, l_l•rn po c1: -Hedtlc:í>ó~''histo. ·Ari111ptessão'do-- ·. Dia 11..;. o 'ExiÍU{ sr. Bispo·prt~ 
aparecer no documento f111a\. ,nií,ant'e é<qllé -a<,PelegaçM ôt:i's · ·Bs- sidlu às 7 horàs. a 'ni-àf!ssão das PC· 

Desde logo vemós que a questão tu:dos. -llnieills quGr,' pelo nrnne•~; 1'8· q\.tenas Missiórnji1as de Maria Ima-
fundamcntal é esta: ba nações, pre· duzir' :io mínimo 11.ossl~el as eompli- cttlada. · · 
sentes na Confel'e11cia de São l~ran- c•çõos, evitnr que a Conferenciá· se Durante a Vlsita Pastoral. ttvc
cisco, que não concçrlem nem siquer co1.1flne ()lll um rlebate rle fras~s mos 1.860 comunhões, sendo 110 \Ili:. 
um mínimo · de garantia de direitos ôc~s e que se prolongue sem fruto. tlmo dia 951. Houve tambem 1. 1'9 
humanos dentro ,de seus proprios · Em fim, muitos se· inclinam em Crismas. . . 
territorios; e isto é ignorado pelos pcnsar que uma· Declaração <le Di- Destacamos · tambem o almoço no 
que estão acostuma<!os a ,ver todas reitos não ampliará· muito as pou- dia. 10; oferecido pelas Associações 
as coisas cor de. rosa·. Os Bispos c11s t>alavras do Plano de Dumbar; Rellgiosas. Falou o sr. Benedito Ce-
dos EE. UU. declararam catcgol'i· 'toll· Oaks. sar Leite Junior. ' 

- · ··semvre H(!redi1ei, i."'Oll.ta. influi .. 
t.er.r_i,·el ·:perseguição •. na d~fesà da_ re.. '1 Voltou ao m.undo moderno a ·.-se.de d I d 1· 

TUDO Sf PERDEU PARA OSARTIFICES DA 
~UERRA QUE NÃO-. SE PERCA· A PAZ 

( d 1:, . o pe os e ensores do l):i,ganli;n10 
,g,~o e a so eram.a - pro areis e/ da liberdade. Os regimes de Jorça, qu,• a cns(arirlarl·c havia rléstr.o!~lo 

foc,~. Ji:- As6€mble_1a expressa a Sua , o~ aqueles em que a pal"tidpaçãO · do ' , 
Emmenc1a, o Cordeai, e a Suas Ev- . povo se fazia em muito menor escaia a g!ori.n da viela pagã. Por.:m1, para 
cclendat, os Arcebispos e Bispos da d°o ljUe o comurn i1a•. cl1am·•d•s demo: as:ws·ut·u.r·tne_, ,:on1f;•!.t:I a ler• ol!ras -t 
p , ' ~ ª P sobru •() j Ulp~r10 rótuflJl(J é, sua: de •. 

olonta, os anhelos frate. triais do Epis. i cracias· estão sendo execi"ad· 0 • · • 
d f ' 1 ' .. ~. eadC::ncia. Compi·e~ndi cla.ran1ente 

cópfl o ral)c~s pela ress~trr_dção dé s11a Ha um clamor contia_, o tqtaii~a-ris· que a soci"<:<lade: !Jag·ã era· ·.1nuito 
glor!_osa _i>atria; .ª. Po!onia,. b~l'.~arté da mo. Contra " absorpçâo .das liberda, ·· 
IgteJa e de C1v1hzaçao Cn5ta. des da pessoa humtcma. E até· <lo in- pior que a SQcíeda.do (ki:;cnvolvida 

No dia 1 de maio se fet ~m todas dividuo. · · na. c;i·istandade. Os rei.s. detJsc·s • 
' 1 d '!' ' fmperadores dt:~ll8êS Hlf'ha.vianÍ tra .. ~s P"'-roquJa$ uma co c:ta e aux1 10 a Mas é curioso notàr que enquanto · · 

PoJonia. &sta onda popular se desencadêia con. ztdo a ruina ao mundo: o~ pQ\','-'S 

ADVEATENGIAS 00 "OSSERVATORE ROMANO" tra as formas fascistas ·do ·tolalitaris- imploravam é desfaleciam· pelo 
mo, não falt~m os elldeusadore:s do" to~ venlRrle"iro ~·:fpiríto fle Deus. Ên• 

tã1., ,Jesus Crioto,_ d ·rerlio Encar• 

LIBERflADE DE RELIGIA-0 talitarismo ,da·· esquer;cia, O comunismo, 
(1:, C.) -: ~ no~.ª prof~ti:a que! C,o\1clui o _"Osséi·,·atorc" insi$lin-

. U . ápontaclo como supra-sumo da demo- nau,,. re,·elou em sua 1,lenitude a 
cracia. Até onde. vai a. paixão hU· rtsposta. f! eSkie~ des~jo~. 

<'ontrnhum as p..I1av1.rn <IC Sua San·. do_ na necessidade de que os povos e 
tidade o Papa Pio XII, pronuncia- , os .i:óvernos. renunciem ao orgulh~. 
das cm 26. d_e. agosto de 1!139, pouco i·aiz e motivo dos pecados dos · ho
untcs do Hllt'JO dn segunda guerra mens e das llRçÕes, e aprendam das 
mundial ".Nada se perde com II paz, lições da liistcida do presente a pra· 
tudo se pode perder rom a guerra'\ ticar à- humil,lad(>. que·· é a virLu<lP
foi o tema vrincipal ri;i ediç:lo de 10 mais necessaria pcrnnt~ ·11111 ftitu1·0 
de maio <lo "Osscrvatore Romano", incérto~·cm que t,;·e impõe a. reta. :1d
quc, na primeira 1n1.gina, e sob o ministração da paz· CO!lt justiça. 

FUCIJS VILAÇA mana! · ··11um11l0u·mc a lu>< ,·erdadéira, 
. ~ão ~e pod7 dizer, que ? _S~- :'tlau- I! E' preciso esclarricer bem as cons- ~ ,·omecei a dcscoLri~r. a18unla. 

ric10 de :Mcc_1ctros s:~a rc_lig1qso. Per- dcndas. Nlngucm pode ocultar· que 1·01::.a daqu~le reino 111islico qué 
tencc ~ uma fttm1ha_ q~c tc_ve em I O çomunbmo é tamberll lólalitario. call~tl. espanto ao~ ditadores, ,aos 
se~ seio l~m a~cu c_onvt~!º· o I\~e.. Para ele, 0 social tenl ·prccedencis 60. agt1osticos. aos tnater!alfslas. Vi 
dc~ros e Albuqu;-rquc_., nhas. seu 1r- · bre O que é pessoal. o que vale· é t:unhem. a. Igreja Católica d·e mo-·, 
lll<:"l.?, ·e poeta. Este Jn _morreu. . J 9 massa, não é O homem. <Jo muito dJferenle 11e con10·· arllei 

titulo "Expcricncias e a<h·ertcn· · · 

A pa_rte· sµa5 tend~n<·J:~8 comun_1s· l Só exislE-i 110 ntundo,, um ·poder e a. t·Opt~mplara, do·. ang'°ulo. protel:i
tns, ho.1c cm modn, ~ por c~nsegu,1~~ ! uma concepção de vida; que s~bc con. tanti;, av a15·no:-:.ti'co';, 

_ te, cons~igradas, <icd 1;~-:e, ~ m:-:t 1c1.: · c-iliar, m1-1gnifka1nente, ·os. nobres. ª"ª CJaudio Me .Qay é autor dos f,0é• cias", rec-ohla que para Os artiíic.:.•s ============= 
<l.a gu'.}rra "tudo se perdeu'', e ad
moc~stu nos 1·cr-ponsaveis pela paz 
•

1 nào sabemos ainda sé- tambC!m a 
pa;,, tcn\ de· Rei· incluida neste tudo." 

tut e Cr-;ercve p~rn .t · _CTaZ€ta · l•. seios de liberdade do homem, 1.:om -a. mas "("'lantos dt:, tlamalca:' e "Pri• 

PER·SEGu·.· 1r._ A,.;0, ' PnllUNISTA rum d~ seu\ ultimos arti1;0
~ fa.l:i da . i1nprescindh:el nece~sidade 'de interfé.1.- n1a vera, cm New· Hall_1pt~hlre"; foi 

~ UUIVI ibctc1~ôc pata, tod~_s fl.S seitas, e acha 1 renda do social, atravóa da procura do' educado no~ l!:1$ladóS Uni.<loS, no 
que nisso esta O J<Jcal. , ! bem con,um, que .,,âO ~. o ·de um ou 1-nslituto i\'or111.a 1 'l'uSl<.Bggc '=' no EM GORIZIA . Arg~nnenta: po.r4u_e, sé um .c 1:1:'~ de outro, isoladamente, .mRs o de to- c~nl{•gio rlo Estadq de ~anSas; (õi 

til~a'.;~;i"~,,CO;~~~;~a,º [il~ e:.~!p~~;; N. C. - O Exmo. Revmo: Monf- !:: ::'is ~:~~~111~: ~1~~1:.~n'.',ª d;·~~1r;~i;,~ . do~ . 1 . . C . E•- ,·oe,lllor· rie '"l'he Ln,erator''.' pe-
cspmJtanc·, de açao de ~raeas llélo , . ri• 1.b ·d·d. 1 . ,,_1 ,, ! sse pod_cr ~ a gre;_a .. atohc.a. º rll\dlcn ,•omun,sta. re~eben o batis-_ 
· · . · · . 'Carlo .. · 1fargotti; A rcébispo ·.:1e · Gori- zai ·' _' ci :' e e e pi ocu' ª 0 e 11 sa concepçao e o cnsua111smo. ,mo em Ch !cago na festa r1e ma. 

!ldYc~to de ,.um acontccuncnto tao zia ,·hegou á Cidade do Vaticano em out!·a. ]•, supoc que cncont,·a. A!,,:.s Oizía ~·usteJ d~·· Co,Jlaóges que ·a tcnllrla.de da San:•:is!rila · ViÍ-;;-em 
rlcscJado. Citando palavras do Sto. 15 a • d .. 1 t' . ·t assim faz o doente Se a alopnt1:i · d d , . · "d, · ,. 
PG<lre, diz O artigo: ., 05 idolatras ué_mai_o_ P_.J~., .~po_is_<c er e~ a~ ·_· .. ·,d· . , _- .. h, ._ vu1 ~ o .~nstian1~~no có1nc1-e c9m o d6 19·14.~· 
da forç.-1 que planejaram prepara- rlo tinia semana e1~1 pr1sao, sob o po- ".ªº <-J.t_;t• ~rn.n pai.t ª o.neop~ nasc1mehto das· hbet:dades humanas. ==:=================;i, 
ram e declararam a gue,:ra dispe1•- ri? dos gucr.ril~cnos do marech11l 1 ;1.a, .se Ja t nao '"''.1º·1 pel(~s respe1- Mandando dar a Cesa, o que e de O ''O f . H 1 • ·, 
s:tram-se. Os sequazes dÍi. violc11cia '. Td;o. 'o_ A rechispo hav,.a sido con: /l'ICI~ ."cn ros CS~lrl as. r:i., <' .r. : Cesar. mas " tJeus o que é de Ueus; s. serva ore e og,a o 
<1ue não ou\·irarn aquela advcrtencia. dc1:.ª~? ... ª. n~or~~, ni_~s -~ s.·ante.nça foi ; i\!2111·1r10 d~ -~c,dc1ros, ~~ n~o ~t~re- ! Jesus. Cristo ·dava o gol-pe de morte, 

t d !ti t t I d~fa. na rehi::13i~, faz_ ma! n~o· acre- : para. todo o semprn, em todos os to- h ., . . d hOI ·d, A • 

suprema, estüo agora-.frentc a fren- con,>u _'; a no u n1~ ins a11, "· pe a ·ditar n.a mc,iic111a. F, f,:i rc1ntc.~ta-. talitarismos, fossem os da ·Cidade An· ero,smo o povo· an es 
te ('0111 O l/rc/Q 86 perdcit," CXpulsaô do tcnJtOrlO }U!(OSla \'O do na S1l8 enterfra, na 1< acuidade de · t' f . d d d' 't 

Acredita-se que a comutaçao da ne- , ~!c,l'ie··in,·,. ºo R,'o. ,
1 

1ga,d ossem dos mo ernos, . a· 1re1 a 
O autor log:o se pergunta se C!:ita ·t • ~ • d .. ,d á. • · ·d · " n:1 , 01 C\'i a· intervenção · os \ J'l 1 1 d b . . ou a esguer a. 

missüo conduzirá os homens, \'él1ce- 'aliàdiis. .i ,cr, ae ~. que evc a nr suas I Se a 11uerr<1 atual desfez as ilusões 
dores e vencidos a um sincero dcse-· ~lons. 'Margotti foi colH!u::ido /\ , :1sa: sobre nos, c~mo escreveu .seu . quanto ao totalitarismo fascista é pre-
jo de pu·z, e a eficaz;cs' resoluções , n·mao po~ta, no hino da Repul,.,ca, i . 1 . 't . lh 

Udind, . fô_ra <lo téirfforif) iugosla,•o. ntinno.n 8C"'U1'an~cnte nossa r•ligião. I CISO e_sc arecet O povo_ e mos rar~ •. e 
I)ata c<>11se1~va·la; e· advertê. l1UC so- · 1" · 1· h · R /-'- '"" "' • L t t l t que ·· ,to 1·ec ani:<, e e égou· a <)lnn Fxi"i·n· •,os que se rlc' li'berdade <'· ••a·o <1.ue nao se e.n~aoe ·<tua_ n. o .ao o a 1 a_· 
mente ce~soll o frab'"or· d-as armas, 1 , · · · ~ "" i~ n,., 1 t .d d e d1s · dias 11\ais latdê. · ·Ao chég· ar, • t. . ... · , · . !' ·~ ., r . · nsmo comums a,. ese;an o ·esse rci::1-
,ll ·is · qu• ··ii,d·, ·n· 8- 0 ha pn·, a gicia, e o res,o a 1e 1giao ,arn; B .1 ·s·· . . h 

' · ~ " ' · · · •· dcdar~ü qhe· todos os homens de· 16. · da ú.'' . 1 me ~ara o ras1. ena um camm a_r 
Rcinn a incerteza sobr<! a· qual ida· • ·· , · , • J d ·~ 'llO ài)oi di'. idaüc/ havian• "siefo· ·n10- Mas o art.i,,ulí \;1" tala da intoic- conc1<:n .... p~ra as • gema_, e un, reg,_.· 

·1té ·de paZ que se venha a aj-Usta.r en"'l.- · l O L o d 
·tre· as naçõcs,,q11c se lcv~ntaram ·pa-. tiiliii;i'âos . pelos ·guerrii teir·os. ltgra· rancia. que existe cm ,·cgiõts, onde I me sem cus " sem e,, .. e m~re.en. ,, 

vand.o ·.a .. ·.situação os ataques· viole1.>· ·1,á uma. "i·eli~iáo da i11aioria" . 1 da. esta como ,eman• ª. çlw de.º". -P,tmç1p1.o~. ·-ra ·decfarnr guerra -á agressii.o, as• - ' 0 • d' · h · · .. d r tos de· ·um s~'c.critotê q·ue àp•f·tatou 1,;81,crif-iriuemos; . ,v,")º5. " yn~~no~ q!J_ e évem .. eger. 
severa,. n n.f-tigo ~ao ·faiêr ·notat' as b t t l j J 

.. i!ivergcn~Jas, çontrastçs e mesmo para eritfegat-~P éoh111nlsnio •.Ou• IYcntto da' rivilizn~ão. cristã, ·por' j o J.e 1va,roen .e.·.ª. -~?6c1e_1J.C,? soç ª··,. : 

.tirüi<'i.t•i<'>ls e rah:,13 . contra,litorios. tms · infor.iriaçõti<· reWel,1111'. tfUe· os <i~e .~, um rlirc~to ,natura.! aquém e 1. · - · · · ( i:?'1 ... rd~P1 • de Natal) 
existen.tcs ,,, .~;-.. 'a.tua! situ.ação do italianos· que ·vívcnf n,tqhlà·s :r-egiõc$ ':itnt~11ormcnle ··a. ,dcscoherta- .da de·· :6:===:a:·================= 
mundo fogem per ar ,e:· a ·•hostiHdatll:· e' per' 'mocrada, qualquc1 grupo, uma vez 

1
, · , -

scguiçào dos· guerr1lheit•os. · ·que não pro1>ui:;ni' riQalirl.«dks !lici- aq lado· da out1·à, ~. religião 1·eve-. 
p;• neccssario·quc, com o amànhe· tas, tem o direit~ ele vivor, o que lad!l por Cristo, -e .o movirn~nto es-

cer da pa~ na Europa, os lideres ================ equival• dizer. de se organizar. Nisso pirita nascido das ·fraudes. das ir: 
se consagrem ao triúnfo· do. <lireito, ·.o ."U:.ul.UN_A. H. lO .. ',' ..itG. porém não vai uma equiparaçã,, das mãs ~'od •. ou as aluéinações esoteri-
scguindo sol idos· principios ,morais. ..., . ·.doutrinas religiosas. cas. d·a, hlstcrica Anníe 13esant, · 
filosoficos ·e politicos, · sém, desvios,, · · · · .. Não custará á jnteligencia, vir- Liberdade. pãQ é equhiar11ção: 
nem contradições,• tal como lea)inen• Nl~'.JCÀ · BOA LEI fUl{A · ! gem cje ~o~hecimento~ religiosos, do : Que. tal se L:n\ çri~tã~ fuglss,e do 
te os enunciou o Papa., Pio. XII an- MA· I Sr .. l\fauric10 ,,d~ 11Ic<l~11·os, compreen- [ 111~tur1. do precitado mcc!1to para· !a-
tes da gu,errn e durante .o seu··C\l·rso,· .E-.f_OR . .. CAQ dei· que. não se pode alinhar uma z~i: umit opêra·:ão em Pilida ?. · 

. . -~:.· . . •,. 
··~····· ,, ... 

Ao anundar a rendição dos ale
mãos na ,Holanda, o Osservatore Ro

;ir ·o", <ledle-n cd.lo1oso~· elog'.ios· Íl na
ção holand~ia, · ~ c~alta o patriotismo 

. heroico dr seu. povo, que deu eA'.~m
:,lo magnifico de fortalez11, ·augurió ~ 
esperança pttrâ a recónstruça·o l!it 
Europa. · 

O _,e Csel"vatol'e" t'~~ot'da o 'tê,_tifra
·ma que, cm 1940, Sua. Santidade o · 
Papa Pfo X 11 á Ttafnha Gui1:iermrn,1 
éla Holai;da e ao Rei Lcoo J!Clo dt 
Bclgiéa, . . . . 

O ·a, tigo fclicit.< os po.vos hola!l
des 3 belga por seu retorno a li· 
bcr laM, a justiça e a páz, · · .· , 

O mesmo editorial deplora ~ , io
lcncia que cara.cterizou as nltimu 
manifestações populares ocorrid~s em 
Roma, a respeito da sorte da cidatle 
d~- Triesté. O orgão vntíca'l·,.· .Nn
dena a violenéia cin toda·. a~ ,;uc~
tõM politicas, pedindo serenidade t: 
o uso razoável da líberjiade . 



São Paulo, 3 de Junho de 1945 I;E·GIONARIC! 

A Igreja, inimiga irre~utivel ~o estatismo 
o ataque à Igreja varia com o 

teanpo: hoje assume uma forma, 
8J11anhã outra. Ha cincoenta anos 
a.r..olmaram-na de Inimiga da clen• 
elo,; hoje acusam-na de aliada do 
f&!lcismo. Num e noutro caso a 
rei,Udade ê muito outra, mas o inl· 
mt;o é ardiloso e sabe dar aparencia 
de verdade ás mais aleivosas lmputa

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
Na Alemanha. foi P, Igreja a. uni

cà instituição que oferecei.. efetiva 
resistencla a'o nazismo. Na Alemanha 
e na Europa ocupad• saiu das fi
leiras do socialismo o maior contin
'genta de colaboradores do nazismo, 
e não.í,é maravilha, porquanto não 
ha dlterença de prtnclplos entre os 
fascistas d« esquerda e os da direi
ta. Observou Hayek no "The Road 
to Serfdom" que "na Alemanha e 
na Italia, nazistas e fascistas não 
inventaram multa coisa". Tomaram 
simplesmente do socialismo a tira
nia que este reivindica e o estilo de 
vida que o mesmo socialismo aplau
de. Exceto os judeus, poucos socia• 
listas foram forçados a, deixar a 
Alemanha. 

esperei que as Universidades defen
dessem o país, ciente como estava. de 
que elas sempre ostentaram sua· de
voção pela causa da verdade, mas em 
vão. As Universidades calaram-se 
imediatamente. Volvi então os olhos 
para os reda tores dos grandes jor
nais, cujos brilhantes editoriais em 
tempos passados faziam alarde de 
amor â. liberdade; eles, bem como as 
Universidades, encerraram-se no si
lencio dentro de poucas semanas. 
Olhei então para os escritores par
ticulares que, como gulas, literarlos 
da Alemanha, haviam escrito mui
to e não raro sobre os beneficlos 
da. liberdade na vida moderna; 
eles tambem mant!nham:se mudos. 
Somente a Igreja ergueu-se nobre
mente na senda da·· campanha de 
Hitler pela supressão da verdade. 
Até o presente jamais tive especial 
Interesse pela Igreja, mas agora nu
tro por ela uma grande afeição e 
admiração porque só a Igreja teve 
a coragem e a persistencia de de
fender a verdade !ntelectuàl e a· 
liberdade moral. Sou pois força
do a confessar que hoje louvo sem 
reserva o que outrora havia con
denado." 

O Coração de Maria nas visões e reve
lações de Santa Maria Margarida 

( 1.647-1.690) 

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

Pregando 
e martelando 

çoo~. 
Infelizmente, muitos que perderam 

o habito da reflexão, á força de pen-
5at' pela cabeça dos outros, se dei= embalr pelas invencionices dos 
mais rancorosos inimigos da Igreja. 

·"Sendo eu um amante da liber
dada" ~screveu Einstein, "quando a 
l'evo!ução wbreveio na Alemanha, 

MOVIMENTO RELIGIOSO NA 
DIOCESE DE JABOTICABAL 

· A Igreja Ca.tolica tem sido o ma.is 
in'trepido e eficiente inimigo do to
talitarismo na Europa. A polltica na
cional e internacional está toda ei
vada de oportunismo, e os mesmos 
POIVOS que denunciaram com mais 
eloquencia a Invasão da Etiopia man
ti,,eram-se silenciosos quando a •Rus· 
si& SO'vietica. desencadeou guerras de 
agressão em 1920, e os que ha. pou
co exigiam que o Papa inerme re• 
primlsse a ambição de Hitler .. pare• 
ce que se esqueceram de que a Rus• 
:;ia foi eliminada em 1939 da Liga 
d~ Nações por ter destruído a !nde
pe1;1dencia de três Estados, todos O Exmo. e Revmo. Sr. D. Anto
meãnbros da Liga: Estonia, Letonla nlo Augusto de Assis, Arcebispo
e Lituania-. Logo que teve inicio a Bispo de Jabotlcabal acaba de pu
gtrJerra da. Ablssinia, esforçou-se o bl!car um excelente Anuarlo Ecle
PBi>a para conseguir a paz e duran- siastico de sua Diocese, de que ex
te a. guerra o Vaticano envolveu-se tra!mos alguns dados Interessantes. 
n~ trevas quando Roma se inunda- O numero de Comunhões teve um 
va. de luzes para celebrar as vitorias consideravel aumento, pois que, sen
da Italla. dp de 521.948 em 1942, passou a 

. Uma aberta denunciação da guer- 597. 907 em 1944. O numero de 
ra injusta, alem de ter sido contra· crianças Inscritas nos Catecismos 
producente, teria causado profundo Paroquiais, que era de 7 .126 em 
ressentimento na Ital!a. Por força 1942, subiu ã 7. 838 em 1944. 
«41s circunstancias ê o Papa obriga- Os catequistas que eram 294 em 

Essas palavras do ·grande Israe
lita valem por uma apologia da 
Igreja nesta hol'a tragica. de falta 
de carater e de vergonhosos com
promissoG. 

Para confü·má-las basta relem
brar as destemidas pastorais dos 
bispos alemães e holandeses, nobres 
expansões da alma humana revol
tada contra o nazisino prepotente; 
Os propr!os pastores protestantes, 
para confortar os crentes de sua 
jurisdição, não se dedlgnavam de ler 
ein suas assembleias religiosas esses 
documentos que hoje e em todos os 
tempos hão de dignificár a Igreja. 
Neste momento de lamentavel con
fusão, os comunistas atacam a: Igre
Ja com' a ·mesma virulencia com que 
faziam ha anos os nazistas, porque 
vêem nela o maior e o unlco serio 
obstaculo para a imposição do tota
litarismo selvagem. 

do a manter-se neutro nos conmtos 1942 passaram a 337 em 1944. 
mtemac!onáis. Já ha seculos que O Anuario contem uma expressiva 
ele não teín emitido juizo sobre homenagem ao saitioso Mons. Anta
guerra nas quais nenhuma das par- n!o José Go~ça.lves, antigo Vlgario 
t<ils O escolheu como arbitro e demais Geral do Bispado de Rio Preto. 
assim O exigiam os termos explícitos Além disso, c~ntem dados Informa
do Tra.tado de Latrão. 1 t!vós de real mteresse referentes a_o 
· Em oodos 05 países totalita.rios movimento religioso no Brasi! e mais 
(:Inclusive a Russla) procurou a Hle- , particularmente na Provlncia Ecle
rarquia entrar em acordo com O l!Js-1 slastlca de São Paulo e _espec,al
tt,.do. sua primeira preocupação era mente na Diocese de Jabot1cabal. 
assegurar os direitos espirituais de I ==============================;== 

~3~;1i~;;~~;:;~~~~~f{:~
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DESTRUtNDO AS INVENCIONICES DE 
:~;:!::n~~~~s p::OS:;e ª:J!m q~= GllBER! TO . f R·E·YRE n,a.tar com dospotas. 

Hoje a. principal diferença entre 
C'&tolicos ltalia.nos, ·protestantes !ta
Ha.nos e judeus italianos é esta: en-
rtuanto todos os italianos procuravam O "Diario de Pernambuco" na ed iç11.o d.e 15 do corrente mes de 
tirar o melhor partido do regime. so• abril, transcreveu uma. entrevista dada 1Je.\o Sr. Gilberto Freyre aos 
mente os catollcos SE' recusaram a "Dlarios Associados" da Bahia. Na longa entrevista se acham as se• 

O ROTErn,) LTTMJNOSO 
São do Servo i• Leus, Ve~...-~-~<'l 

l'adre !:lernardo l-l<>yc.h, as pali1vras 
s.guíntes, peu mesmo proferidas e 
consignadas, ap~•s •1ma celebre v1-são, 
com que foi divinamente recreado: 
"Ap,·endi <> entra,r no Coração d• 
Jesus, pelo Coração de Maria". 

Fácil será, i]1_ferir, através dessas 
memoráveis palavras, a união inse· 
paravel com que se prendem em in
dissoluvel vinculo, a devoção ao Co
ração de Jesus e a devoção do Co
ração de Maria, e bem . assim, set· 
esta o meio e a preparação neves
sária para chegar áquela, 

Ser devoto do Coro- '\o de Maria 
Va'le tanto, no sentir de eminei:ites 
teólogos marianos, como lavr_ar, ar
rotear e, amanhar a terra dos nos· 
sos corações a fim de fazer neles 
desabrochar e frutifictu a divina se· 
mente da devoção ao Sagrado Con
tão de Jesus; é matricular-se e fre• 
qr.entar a escola preparatoria onde, 
sob a direção da ma·· sábia e aba
lisada das mertras,, aprendemos os 
primeiros e mais essenciais rudimen· 
tos da verdadeira devoção ao Sa
gr,.do Coraçã· de Jesus; e a ter en
trada franca pe\a. porta real da
quela devoçãQ, .a,o Coraç, < deifico.,. 

E' essa a. trajetória luminosa e o 
roteiro refuli;ente que nos traçaram 
os santos mais avantajados no amor 
a Jesus 1' a Maria, desde São José 
a São João Evangelista, o discípulo l 
do _amor, até os grandes luminares 
da santidade nos tempos que corre· 
mos. 

Dentre todos estes luzeiros da 
Igreja, seja-nos exemplo Santa Ma,·· 
garida Maria, contemplando-a nal
gumas fases brilhanteg . de sua mor·· 
tal carreira. 

poder ..• ou seja que eu te consolar, 
ou seja que te provar, não deves ter 
outros movimentos que os de meu Co
ração e a·queles que eu te inspirar." 

FUSÃO E CORAÇÕES , 
Quis o próprio Coração de Jesus 

fo ·mar o coração de sua serva e fiel 
confidente na escc·-c e no molde do 
Coração de sua santa Mãe. Como? 

"Um dia, festa do puríssimo Co
ração de Maria, escreve a Santa, logo 
após a Sagrada Comunhão, mostrou
me Nosso fenhor três corações dos 
quais, aquele que estava no u1eio era 
muito pequenino, quasi que impercep
tível. s outroi dois , sam < extre
mo, luminosos e resplandecentes, so
brepujando um ao outro de modo ex
traordinario. Ao mesmo tempo, ou~i 
es ... - ~ palavras: "Meu puro amor uni
rá estes três corações nara sempre". 
E no mesmo ponto os três fundiram
se num só. 

D_urou esta visão longo tempo, ins• 
pir&ndo-me sentimentos de amor e 
gratidão a tal ponto oue seria difí
cil exprimi-los. 

Os dois corações luminosos eram, 
evidentemente, os Sagrados Corações 
de Jesus e de Maria e o mais peque
no, o meu". 

'A ESTR/.DA REA-, DA 
SANTIDA::'l'!":: 

Foi ainda -Nosso Se .. hor quem in
sinuou á Santa, o modo por que che· 
garia ás alturas da santidade, de que 
é manancial inexhauri", el o seu divi
no Coração. 

A ESCOLA E 0 0 MOLDE DE 
SANTIDADE 

"Aparecendo-me Nosso Senhor ma
nifestou-me ,.s disposições que deviam 
anh1ar a minha alma na prática dos 
meus principais· exercícios quotidia· 
nos como· sejam. 1) a Santa Missa, 
2) a sagrada Comunhão, 3) a oração 
e 4) a meditação da sagrada Paixão. 

SUA 1) A sa,nta Missa, - Manifestou-
me o _Senhor que havia de assistir a 

Na escola do a1nor ao_ Ooração de santa Missa, ornada das disposiçô~s 
Maria aprendeu· esse .incendido. sera- qte teve· a SSma, Virgem quando ao 
fim e enardeci<io apóstolo, à amar pé da Cruz, oferecendo-as ao Padre 
a Jesus e d .;cobrir os tesouros de Eterno, unidas aos padecimentos de 
graça que este Joração deifico resol- seu divino Filho, para conseguir a 
vera entornar ·sob~e o mundo. Dis• conversão dos corações mais empe
se-lhe um dia Jesus: ("Coloquei-te dernidos. 

Acusam de retrograda; rançosa 
e. . • medieval á pedakogia cató• 
lica! Medieval não é em verdade 
insulto algum. Hoje, quem argu
menta contra a Igreja tocai1do os 

, velhos realei os da Inquisição e da 
Idade M 6dia, é um atrazadão em 
face das novas e brilhantes conquis
tas da História, da história 11erda
deira que fez justiça aos séculos 
das catedrais góticas e das Univer
sidades, e dissipou as trêvas dos 
que tanto falam em trevas medie
vais e em horrores da santa, In
quisição. Hoje, um historiador sé
rio não repete mais as tolices de 
nossos atrazados anticlericais papa
gueadores de uma vasta literatura 
de ódio á Igreja, e que já fez épo· 
ca, mas vai em franca dccadencia, 
pelo menos em meios de sérios es
tudos e de cultura verdadeira e só· 

lida, Pois bem. Um dos lugares 
comuns da literatice superficial é 
o afirmar ser a Igreja inimiga da 
cultura física, da higiene e do es· 
porte. Atribuem-nos a nós católi
cos! um ranço .. rnedie'"t1al, e, a frase 
celebre de Mickelet aflora sempre 
aos labios de alguns dos mais cul-

tos: "nul bain pendant .mille 
ans". EJ a expressão com que o 

Autor de La, Sordére caluniou a 
Idade Média. Mil anos sem um ba
nho! A História, a Arqueologia se 
encarregaran1 de um solene destnei,
tido 'á frase leviana, e, prova 1·am 
me.smo á saciedade que os séculos 
mais antihigienicos foram exata
mente alguns dos que se seguiram 
á Idade Média! O "nu! bain pen
dant tnille ans,, é uma expressão 
de que. Miehelet hoje sentiria ver
gonha de a escrever. 

Estâ provado que o higicnico e 
perfumoso cidadão do século XX 
ainda encontra o que aprender na 
história dos bálnearios e nas re
gra• de asseio de celebres Hospi
tais e Conv~ntos da Idade Média! 
E' uina questão apenas de não se 
deixar levar por velhos preconcei
tos e um pouco menos de ranço de
rofobo. 

Vamos p~rém á questão da edu
cação· física. SS. Pio XI na ,Enci. 

* Mo n s. 

HIGI.ENE 
E PUDOR 

clica "Divúii Illius Ma,gi,tri" não 
condena, ao invez, aconselha a edu
cação física. Todavia não deixa sem 
graves advertencias a. promiscuída• 
de da coeducação, o excessivo cui
dado do corpo com prejuizo do .es
pirito e da formação cristã, os gra
víssimos inconvenientes·,da cultura 
fisica com exclusão do pudor e. o. 
sacrificio da modestia cristã, orna
mento mais belo da mulher. Conde
nar o esporte, o banho, o atletis-. 
1no-, a cultura física,· porque? On• 
de se encontra no .Evangelho ou 
em qualquer documento , oficial da 
Igreja algo que nos indique um 

óbice á educação fisk ? 
Tal preco-..ceito só se encontta 

realmente no cérebro de alguns an~ 
ticlericais. A Igreja vela a pureza 
da j·1vcntude e só exige isto d -

que nos costumes, nos esportes, n..a., 
tnoda8, na cultura, . tisica, haja o 
cuidado, pelo bem inestimavel da 
saude, corporal, porém, sem que es
quecidos fiquem outro~ bens sup_e~ 
ri ores: - o pudor, a fé, a digni_
dade cristã da creatura remida M· 
lo sangue de Cristo. Dentro destas 
normas de bom senso, da fé e · pu
dor, divirta-.se o Cl'istão, goze, apro .. 
veite os dons de Deus na natureza, 
e, na ·exprc•Jsão franciscana e poé· 
tica, cante e viva as beleias da 
Irmã Agua, do frmão Ar, da frmã 
L1tz! 

Atire-se ás ondas do mar, e ao 
remanso dos lagos ·e piscinas, nade 
como peixe e deité•se · na alvllt'a · das 
a1·eias das praÍas; escale monta
nhas em alpini•mos loucos, disten: 
da o~ músculos, :salte, dance, corl'a 
nos estadios, e dê ponta-pés· ·em 
bolas de couro. Pouco importa. Bom 
é que se realir.e Plenanlente o le• 
ma: ,li cns ·san(l, in. corpore sa.-11.o. 

Perguntainos todavia: - Não é 
passivei conciliar pudor e educação 
física? Os núdi,mos exibicionistas, 
.a promiscuidade em banhos de 
p ·aias e piscinas serão po1,ventura 
a.bsoluta.-·mente necessários á cultu
ra física e· á higiene? 

O que torna salutar o banho, é 
a e,cibiç,i.o· ou a agua? · 

Uma. jovem cristã, educada com 
recato· e dignidade no seio d.e uma 
familia que se preza e lhe vela o 
pudor inst.intivo de mulher, pôde 
s~ .apresentar assim em exibições 
despudoradas na promiscuidade de 
piscinas .e praias? 

E' unia questão de higiene; de· 
cultura física? Estamos de acordo. 
Porérrl, a gent_e não chega a com
preender porqu só o banho em pro
m.iscuidade tem o dom especialissi• 
mo <ie ser hjgienico! Só as pise-i
nas mixtas são higienicas? ! Não 
é exqui)iito? · E porque chamam re• · 
t,·~grada, medievql, intolerante, 

1·wn:çosa.' e antih-igiênica a m_oral cri_s• 
tã da Igreja quando proíbe, con
dena com energia, a promiscuidade 
<\is. praias r. piscinas, e o despudor 
e exibicionismo de certos banhistas? 
N ãb vejo razão. 

Até hoje, estou certo, os melho· 
1<es higienistas toda a ciencia não 
descobriram ainda efeito algum hi
gi_~nico no exibicionismo daS praias • 
e piscinas .. , 

Quando a cienda descobrir ai· 
gu01a terapeutica maravilhosa ou. 
p1·opriêdades higienicas na afrodi
siaca promiscuidade das praias._ e 
piscinàs, então, sim, podem falar a 

v~ntade em trevas do medievalismo, 
. . do nu! ·ba,i11 pendant mil/e an• . .. 

Por enquanto, julgamo0 nos com 
o direito de repetir bem. alto com 
a lgrej a;· - Não condenamos, ao 
invez·, incentivamos e queremo:: a 
educação fisica da .juventude; con~ 
denamos sim. o exibicionismo des .. 
pudorado, sobretudo _na juventude 
feminina, e. protestamos contra a 

- pr-omiscufrJarie inconveniente e dis
solvente das praias e das 1JiscinITT;. 

Será isto porventura ant·ihigiení• 
co e medieval? 

A S C A N l O · B R A 'N D A o * 
comprometer-se alem de um certo guintes afirmativas: 
ponto. Muitos dos mais ardentes sus• 
tenta.culos de Mussolini eram Judeus. 
Bsquecemo-nos tambem facilmente 
que a imprensa. judaica, e não SO· 
mente na Italia, saudou a Mussolini. 
oomo o prototipo dos ditadores. 

"Sei de fonte limpa~ que lia pouco àndou por Pernarnbuco um 
maioral dos Jesuitas dessa especie que certamente foi tambem é, 
Bahia e a outrÓ$ centros brasileiros para dizer aos moços que ain~ 
da se deixant Influenciar por tão falsos profetas ser 1mpossivel aos 
"verdadeiros•• catolicos acompanhar a candid.atura 1:duardo Go. 
mes, apesar do brigadeiro ser catolico; deviam ficar com o g·ovêr~ 
no. Isto porque - note·se como é signiflcati ,.a a razão aleg:ada -
fsso de eleições e liberdade de itnpre~sa no Brasil' eratn ºurna tm .. 
posicão de Ste,ttinlus e seria uma indignidade para o Brasil "acei. 
tar tais imposições". 

debaixo da proteção de minha SSma. 2) A s«g,-a,da,-Co·m1tnltão - Ensi
Mãe, pare que E' te forme• mo· nou-me a apresentar-me ã sagrada 
dele segundo os meus desígnios".· E' Comunhão revestida das disposições 
o Cori'lção de Maria, c·onsoante a ex· que ornavam o Coração de Maria no 
1Jres,ão de Santo Agostinho,. '.'Forma, momento da Encarnação, esforçando
Deí", o Molde divino ,10 qual devtm- me em compenetrar-me das mesmas 
Dei", o Molde di.vino no qua! devem- do melhor modo ·possível, · suplican• 
se formar e .modelar todos os cora- do-as ao Senhor pela intercessão <la. 

ções rrentes e p_redestinados. relestial Senhora e dizendo com Ela: NOV-O·S· Mo·N·s· ENHORE··S NA o.·10.c·E·s· E Quem entrar nesse molde .divino, "Eis aqui, a escrava. do Senhor". 
assevera o B.emaventurado Montfort, 3) A Oração - Quanto á oração, 
prestes ficará moldado.em Jesus Cris- revelou-me Nosso Senhor· as disposi-

Um Bispo francês · libertado 
chega a Paris 

Durante o conflito da Ablssinia, a 
c,omunldade israelita de Turim ofe
~ceu ao govet"no os ornamentos de 
ouro da sinagoga.. Os protestantes, re
lembrando as hostilidade• de Mus
~ol!bl contra a Igreja, saudaram o 
ool levante do fascismo e uma fo
lha · protestante exprimiu sua con
fiança de que o novo movimento ace
leraria· os progressos da reforma. na 

_tt.alia. 
Quando Mussollnt macaqueou o 

:i.ntt-semltismo da Alemanha, Pio XI, 
. que já havia denunciado o fai;cismo 
em sua encicilca Non Abbiamo Bi-
80{111.0 e o nazismo na Mit Brennen
f/,et Sorge, concitou a Hierarquia 
italiana a. resistir de toda. a alma á 
aplicação das leis anti-semitas. Fa.
rinacci Insurgiu-se então contra o 
"Judofilo Vaticano". lançando-lhe a 
pecha de "aliado dos comunistas, ma
l)OnS, judeus e protestantes". e · os 
proprios judeus testemunharam a In
trepidez com que a Igreja os dcfen• 
den. 

E uão somente na Italla, pois os 
judeus não tiveram maiores defen
:sores do que o clero ca.tolico duran
te a perseguição àntl-semita Inicia
da pelo regime de Vichy sob a prcs-

• ·$ão do nazismo. 
Em vão procuramos um protesto 

dos judeus contra as perseguições 1 
de catollcos no Mexlco, na Espanha, 
na Russla.. na Polonia ocupada e na 
Lituanla. -· 

IV - ItElllEDIOS E ~uaos 

E' MISTER DEFENDERMO-NOS 
Esta, Veneravels Irmã.os, a dou

trina da Igreja., a u nica que Pó• 
de trazer verdadeira luz, tanto no 
campo social, como em qu,ilquer 
outro campo, e que pode, contra
mente á. Ideologia <'omunlsta, dar 
:;alva(;ão. E' mister, porem, que 
tal doutrina passe sempre cada 
vez mais para a. vida pratica, con
forme admoestação do Apostolo 
Sito Tiago: "Sêde... cumpridores 
da. palavra, e não simples ouvlntP.s, 
iludindo.vos a vós mesmos" CSS.o 
Tiago, I, 22); por isso, o que ur
ge na atualidade é usar, com ener
gia, de oportunos remedios. em 
oposicão efica" á. ameacadora agi. 
taQão que se vai preparando. Alen
tamos firme confiança em que,· ao 
menos, a paixi!.o com que os filhos 
da.s trevas dia e noite trabalham 
pa.ra a. sua. propaganda. materialis
ta e atéa, sirva para estimular 
tllantamente os filhos da tu,, a ter 
um zelo igua.l, antes maior, da hon. 
ra da Majestade Divina. 

Que, ê preciso, portanto, fazer, 
íie que remedlos haveremos de usar 
:i,ara. defender a. Cristo e a. · elvi
!lzação cristã contra esse .Petnl
eloso inimigo? Como pai, no eeio 
fie sua familia, quereriamos tra
tar, · quasi na. intimidade, dos de. 
veres que a todos os filhos da 
Jsreja. Impõe a. grande luta. de nos • 
sos dias, dirigindo tambem a Nos
sa paternal admoestacão a.os fl
Ulos que dela se a.tastaram. 

RENOVAQÃO DA VIDA CRISTÃ 

to e por sua vez, Jesus Cristo nele. ções que aformoseavam o Coração -aE· CA.MPINAS 
"A SSma. Virgem, diz a Santa, de sua SSma. Mãe, ao ser apresen· N. e. _ Entre os s .. ú84 cidadãos 

tomou sempre muito cuidado de mim tada no templo. franceses libertados, segundo informs-
e eu recorria a Ela ein todas as mi· 4) A 's11,grada Pairtão - R•speito çõe,.. da· egencia de imprensa ·francesa, 
nhas necessidades.". da contemplação "da sagrada Pa1xf.,, figura O nome do Exmo. Revmo. Mon,. 

"Çonsagrei-ine a Ela coroo- escra· disse-me que todas as sextas-feiras o Acaba a Santa Sé de dis\.ingulr o neiras vem o Exmo. Mons .. Dr. Em!- Gabriel Piquet, Bispo de Clermont. 
va, conth•ua a !'.anta; pedindo:lhe não I adorasse· eJ?I espírito trinta e três Clero de Campin,as com a nomeação llo José Salim desenvolvendo um Ferrand, que chegou de avião a Pa-

Na qualidade de membros de associações religiosas sediadas no me recusasse essa dignidade; eu ·rala- vezes sobre a arvore da. cruz, o tron0 de Camareiros Secretos Supranume- apostolado dos mais aprec_íaveis, não ris, e.m -·companhia de outro• deporta~ 
Colégio_, Nobreg·a, a nós caberia em primeira linha ouvir· a.· contra. "d d d 1· d R c D Em! •• !tu 1 tam , d . . . va-lhe com a simplíci ade . e um,a de suas misericordias, procuran o rar os os evmos. onegos r. • apen= no campo cu ra como . • dos notaveis. · · 
lndicaçil.o _da candidatura o ilustre Br1ga.~e1r_o. Eduardo Gom~.s e iança á su. querida mãe,-.pe· qual ainda- as dispo~ições do Coração de lio José Sallm e João Lopes de Al· bem no ministerio sacerdotal. . . . . . 
Pelos motivos alegados de parte d". aludido maioral dos Jesmtas ' s~nti. desde •itão um randé· e ter- Maria ao. é da Cruz tudo oferecen· meld!l Ainda ha pouco no ;Congress~- Mons: Ma,siani, cori:e•pondenlP rle 
Como, porem, nenhum_ dos- sig_natarios. do presente docum_ ento e ne_ •. 

11
.
0 

a·n,o·r". · ' · g · -do . ao· .EteJlrno· Pa· dre·' P. ela co.nversa-_ ~ · . . . . . . · N .... C. informou . anteriormente ,,._,., .. Com o fito de transmitir a alv!- Eucar1st1e<> ,Re,1onal _de Prrassunun• Mons p' t h . , . 'd . , . · .. · 1 · . · 
, nhtpn rios. se_~s muitos· con_frad_es, OUVIU de qual Jesuita de .Per., . Certa ve~ tornqu,se•lhe visível'ª dos pecadores. . . . . . çarelra.· no_tícia. 0 Exmo., Sr .. Bispo .ga tivemos amostrii-:betri,'.Il'iiall,te-,da . • · • .. ~ . a_yia r-0 -preso, _no C 0 •• · . · · . , 

na.m huco, ou· dos que· de fora:. aqui vieram_ a tê a data_. flua lsrn, e,·. ": • . SSma: V . ;ln ~ -depÓig de~~'tet" eon-· ·c·erÚfi;iou,me ,."S~nhor· ·,te com ó se- DlNoca. "esad·1··nroeç·· •. _eost.edvae···· hFôac'quiald·a2d1e .. ps-'. 'Cl?a.-'n· 1ppel·-· ··cp_ ~ra~tª1·cciclo.âedee··q'"uor!·lglbarn_aidiaododroã:a~:goi'._'"i1r"õM".'l,tonnís'.~_· 'F.íl"'. rtm.·". . _ót~_.f. u·_gr_·~--~~. '_.~_Ôe.'sf.as.· ._: , <~ 
gestões afirmativas ou negativas a respeito da candidatura do Br1.- solado, ·po~do em 'seus; biaços ·0 · Me- ria ·propido · n~ hora da morte, para Q 

gadelro Edu~rdo Gomes ou lnsln~tações de q'Ue º. levantamento da nino Jesus,. disse-lhe: "E,i"' quer, q_ue com todas• as _pessoas que foss-?111 nelras e, á noite. na Catedral. João -·Lopes, Cura da Catedral dei po, que -.havl~ sido ·enviado ao .{llmpo 
"-1nd1da. "ªnd•datura fosse lmposicao quer_ ~8 Stetttnius, quer de· ou- fiques entregue i.nteiran'lente ao ·meu constantés na prática desta devoção." Na direção das Faculdades' Cam-· Campina~. _ . . . . ·· · . de concentraçao de Dachau.. .' 
tr.o represeytante de pais estrangeiro. d1rtglmo-nos_ ao Colcino No- · · Ha varios anos vem S. Revma. · dl• I · · · · · 
brega, afim de nos e<ortlflcarmos sobre o que havia a respeito. Lá. -----------------"""---------------------------------'J riglncto O curato da Catedral com , · ·. · · 
verificamos que as afirmações do Sr. Gilberto Freyre tinham cau. ,brilho e· eficiencia e vém exercendo' 
Sado ª mesma !iurpreza. Que a. nós. Em seguida obtivemoo infor. J. -0· 1··· .. S Ultimas novidades em JOALHARIAS ª Vigararia Foranea 
rna~õcs dos Jesuitas da Ba.liia confírmatldo identica- surpr<!ilJ::t. 

Em tais condi~ões. ,,ennmente htfnrmnllo• e ,•onat•lentes decla. MODE"RNAS de o·uro, ru· b1"s e br"1lhantes ftEPERCUSSAO DA NOTICIA 
rainos flUe •fto de todo tn,·crldfco• aqueln!II nílrmath-·a11., 

YOZt~ D[ 
. ·_ P[TROPQLIS 

(Assinados>: Lego após a proclamação da- ele•; 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES ;~~~d:de~ºg:~p~~~li~. ~~e!~ri ~~; Ur. .Barreto CantpeJo. · A·MElHOR 
Dr. Antonio Pt1iten1et. 
Dezen1bnrgndoi- JoAo ra-.:w. 
Dr, 11Jn1r Brindelro, 

Ião nobre. serenadas as palmas· de· 1 

Grande· variedade em RELOGIOS das melhores marcas suissas professores e a.1unos; disseº Revmo. 

1 

Padre Agnelo Rossl algumas pala.-

REY~ STA CULTURAL 
DO PAIS· · Dr. Antonio FernàndeN da Costa. 

Dr. Eurico Brito de Oth·eira A1u•rade, 
Ora. FraneJsco Monteiro, 
Dr. Ruf JoAo Marqueo, C.ASA a,; E 11· · T· o L o E~ IS· vras de congratulações. outras ho-

1 
mcnagens se seguiram. mas a. tes-
ta oficial ficou marcada para 3 de 

1 junho. 

. . 

ASSINATURA AIIUAL . 

. *mDD_···*.· Dr. lllllton Cllbrnl de Melo, 
Prof~ \Tnldcnu,r \ratente, 
Dr. Andl"ade Bezet-'fa, 
Dr. Tomaz WAnderley. A 

RUA 15 DE NOVEMBRO N.º 
sociedade HA Joalharia preforida pela alta 
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R.UA DO SEHADOR,.FE1Jtjl68 

(Do "Diarlo de Pernam--»tco". de 1.o.5-4õ). 

1 

Na Catedral, no encerramento das 
funções, ós paroquianos se reuni
ram na sacristia para. cilmprimen- , 

1 tar Mons. Lopes. que foi saudado 1 

----------------•---------------------------"" pelo Revmo. Padre_ Sal)to A;melil) . 

~;\~~~~1~~~:2f:S.~i~ [1111 f U[l[ll[I ''~IVIUI lf lf M,I~II~'' ntata cultas, conforme pu-emos em 
relevo em o nos150 recente motu. 
propr10 ºln multia NolaeU11'~ de 28 
de outubro pà.ssado. pdr ocasião da 1 
reorganiza.cão da Academia Pont!. 
f!cia. de Cienclas (A. A. S.: xxvrn. 
1936, DP, 421-4:l4). 

tsão podemos, porém, negar que 
muito ainda resta f'azer nesse ca. 
minho de· renovação espiritual. Até 
(Hn paises catolícos. numerosos são 
os catollcos 1Só de nome e os que 
seguindo embora mais ou menos 
f.lehnente as praticas mais cssen. 
eiais da. religião que se ufanam 
de professar.- não cuidam t.oda'.vta 
de conhece-la melhur, de .dqulrir 
mais profunda convicgão, e, me. 
nos amda, de trabalhar por que ao 
verniz exterior _corresponda o bri. 
lho Interior duma oonclencla reta 
e pura, que sente e cumpre todos 
os seus deveres s_ob os olhares de 
Deus. Sa.bemos quanto o Divino 
Salva<lor detesta. essa vã e enga
nosa. exterioridade. Ele que de 
todos exigia adora.ç!!.o a.o Pai "em 
espirita e verdade" (Jo. IV, 23). 

de que "náo temos aqui mora.da. 
pertnanente mas va111os em busca 
de outra futurn·· (Hebr. Xl!I, 14). 
Os ricos não devem· pôr nas· coi, 
sas da terra a propria felicidade, 
nem, para a consecução das mm;. 
1nas. empregar seus melhores es
forcos; n1as. considerando-se sim. 
plesmente at\ministi:-adores, a quem 
assi.lóit~ obriga(;âo de, um dia, pres. 
tar contat ao Dono supremo, de
las se hão de servir comn de me\os 
valiosos. que Deus lhes propor. 
ciona. pa.ra fazer o bem; não dei
xem de distribuir aos pobres o su-
perfluo, conforme. pre-.:~ito evH-n· 
gelico (Luc. XI, 41). De outra 
forma verificar•Se·á com eles, e ~m 
rela~âo ás suas ri'luezas. ú seve. 
ra sentença de São Tiago Aposto. 
to: "Eia, ricos, chorai agora, ge. 
mei desesperadamente, por; causa 
das míserlas que sobre võs advl
tãa. Vossa,s riquezas apodreceram 

Quem não vive verdadeira e sin. e vossos vestidos pela trata fo. 
cera.mente conforme a fê que pro. ra.m destruidos. Enferrujou-se o 
fesaa, hoie. quando til.o galharda.- ouro e a prata de vossa proprleda.. 

(CONTINUAÇÃO) 
o fruto temporão e· o tardio. Sêde mênte oprimidos pela miserla, por 
tambP.m vós pacientes, e· r~animai · motivos a.l~'l-eios â sua vontade; e 
os v.ossos ~ cora.·çõe~, porqu_~ a .. che .. l do o~tro, perto del~s, muitos que 
gada. do Senhor · estã. pr6x1ma*' se divertem des_preocupadamente 
(Tiago v. -i"',8),- Assim, sõ.mente, e. e1n cols~s. inuteis, gastam cnor. 
se cuml)rirá a consoladora pro111e$. mes ,,son1as, não podemos deixar 
aa do Senhor: "Bemaventurado!! os de reconhecer. com· grande pezar, 
pobros", E esta não é consola~ão: que nã.o sómente a justiça não é 
nem 1>romessa vã, co1no são a3 pro. 'ljem observada, mais tambe _o 
messas dos comunistas; sã.o pala- preceito' da caridade crlstã. não é 
vras de v.id:t. e de verdade profun- suficientemente conl.ecido nen1 
da aqui reqliz'i-das plenamente e. vivido, na pratica de cada lia. De. 
depois, na eternidade. Com efeito,. sejamos, portanto, Venera.veis Ir. 
<iuantos pobres", nes.ta.s· palavraB e mãos, que, tlela palavra e por es .. 
na espectativa do reino do• Céus, crito, seja sempre mais explicado 
já. proclamado propriedade . deles. este divino preceito, preciosa se. 
''porque o reino de Deus é vosso" nha. do reconhecimento deixado 
(Luc. VI, 20), encontram a felic!. por Cristo a. seus verdadeiros dis. 
dade que tantos ricos nll.o possuen, cipulos, preceito que nos ensina 
em suas riquezas, sempre ínquie. a. vêr nos que sofrem o inesn10 Je. 
tos e sequi"osos de 1nals e m.ais en. sua Cristo, e nos impõe amôr a 
riquecert l'loagos irmãos como nos amou o 

Divino Salvi.dor, isto é, até o sa. 
CARIDADE CRlSTÃ 

mente sopra o vento da lute. e da de; sua ferrugem _servirá- de teste. Mais importante &Inda como re. 
. perseguiçã.o, não poderá. manter-lle I munha contra vós, e, como fogo medio do mal de que tratamo!!, ou 
por ·1ongo tempo, mas será. misera. devora.rã as vossas carnes. AmÍmu. ao, menos, ·ma.is- d_iretamente or. 
velmente envolvido nesse novo df. Jastes contra v6s tesouros de Ira, denado a curã-~lo, ~ o preceito da. 
luvlo, que a.mea.ça o mundo, e., para. os Qltimos dias (Tiago caridade. Nõa nos referimos 
demt•arte. enquanto preva.ra. para v, 1-3)". aquela caridade cristã 11pa.eiente e 
si a propria ruina, tambeni ao Quanto aos pobres, proeurando, benigna'" (1 Cor. Xlil), que sem 

quecer.se de si mesmo,. por amor 
do proximo. Divina forç:a rege
·neradora teni este 11 novo preceito" 
(çomo chama Jesus) da caridade 
cristã (Joan. XIII, S4), cuj,a fiel 
obServancia infundirá., nos cora. 
çõe•, 1>az Interior desconhecida do 
munclo e trará. efica,; re111edio aos 
males que atormentam a human·i .. 
da.de. 

DEVERES DE ESTRITA 
JUSTIÇA 

Mas a caridade nunca ser~ ver. 
dadeira, si não tiver em conta fl 

justl~a. Ensina o Apostolo qu~ 
Hquem ama o proximo, cumprfn A 

lei": e disto dá. razão: 11 visto como 
1'.Ao pecar contra a (~a,.tidnfle, Não 
111atar. Não roubar.. e os demais 
preceitos nesta forma se resu. 

proceder de certos meios catoJi .. do-se ·desse modo contra a chaga 
cos c·ontribuiu para R.balar a. c6n. da · tniseria comum, si não· forem 
fiança dos trabalhadores na reli. tomadas todas a. prr,videnclas em 
giâo de Crif'to. Não quisera'll com. seu tavor, com seguros pul)licos 
preend@r QUe a caridade eÍ-istã êXi- ou particulares. Para o tempo ·da. 
ge o reconhecimento de certos velhice. da doença, ou quatido .,se 
direitós, que ao operario se de. a.c_he1n dese·mpregados. NUnl°a p3,. 
vem, e que êXplicitamerite lhe tein la.yrà._, repetindo o que dissemos 
·reconhecido à. lgreja.. Como se ha. ê!1') Nossa Encíclica "Q.uadrage.-1. 
verá- de julgar o procedimento rle ~'º nnno, · "Poderll subsistir, d~ 
pa.trões catoiicos. q,., nalguns lo- "fato. e alcançará. suas finallnades 
;;:ares. con,!ilieguit'·am imp·edir t'o!=ise- a e.conom ia. social. quando a todo;: 
lida .• em suas i~reja~ Patrona.i~. ~ e a cada. um de seus membros fo. 
N"oss,t. Enciclica "QuadrageNlruo ren1 propcr.cionados todos os bens 
anno'' t qt~e pódem ser fornecidos pelas 

E os industriais eatolicos que forças ei · subsidic,s ·da na tu reza.. e 
até h.nje se mostra.111 adversaríos Pel.a, tecn'ica, com a consÍituii;:ão 
dum movimen_to· opP-rarfo por Nôi:r social do fato economico. Devem' 
mesrnog recom-endado? Não ê na .. e"sses ,bens ser suficientemente· 
ra s.~ lastimar, em verd::;tde, qu4:" 0 abundantes para que ,sattsfa·çam 
direito dp propriedade. reconh~<'.'ido ás nece~sidacles duma honesta csub. 
pela I grei a, tenha ã,s vezes servi- si8tencla e para que sejam eleva. 
do para defraudar o operorio -no dos os homens a melhores condi. 
justo salario e em seus díréitos cões de vida, o que, tudo feito 
-sociais·? 1 eom l)rudencia, não sómente não 

é entrave para " virtude, mas 
JUSTIÇA SOCIAL a favorece consideravelmente."' 

.,J1~ ( Ça~te. Enciclica Q,u~_rlrag_e11h11o 
Existe, realmente, além da jus.- anno, 5_-V-31: A. A:$., vol. XXVIII, 

tiça comutativa, a justiça Mdal,' l9Zl. p, 202), · 

oprobrlo. exporá. o nome cristão. por sua vez, de acordo com a.11 leis, o.re• de avlltante proteGão e •em 
Como em todos os neriodos ma.Is da caridade e da justiça, o ne. qualquer ostentação, de•de o tni-

tormentosos da história de. Igreja, DESAPEGO DOS BENS cessarlo, e até melhores condições cio do Cristianismo, ga!lhou. para 

erlfleio de' nós mesmos, e si pre. 
ciso fOr, da propria vida. Sejam, 
poie, por todos e com trequencla 
meditadas aquelas palavras, a um 
tempo consoladorae e terríveis da 
sentença que, no dia do Julzo Fi

. na!,· será proferida pelo Supremo 
Juiz: "Vinde, ·6 benditos. de mou 
Pai: • ; ; porque tive fome, e. vós 
me destes de comer, tive sede, e 
destes de beber... Em verdade 
vos digo, que todas as vezes que 
alg_o ![zest~s. eJJ1 pró! dos pequen 1. 
nos,· entre _méti.s irmãos, a mhn 
o fizestes" CMat. XXV, 34-40). E 
ao contrario: "Ide longe de mim, 
amaldiçoados,. para o fogo eter. 
no ... porque tive fome, e vós me 
não deste.e de eomer, tive sêde e 
me i:tã.o destee de . beber... Em 
verdade vos digo que todas as ve. 
zes . que o não fizestes. a um des
ses pequeninos, entre meus lr
mll.os, e. mim o nlto fiz.estes" (Mat., 
XXV; U-45). 

meni: · AntR1•á• ao· teu pro:dnto 
~01110 a ti mesnto (Rom. XII, 8--9) • 1. 

S>, pois, segundo o Apostolo, todos 
os dever~s se reduzem ao ex~lu~i ... 
vo 'preceito da verdadeira carida. 
de, n1esmo aqueles que sã.o de es .. 
trita jtistiga, oomo o ºNão matar 
e o não roubar". uma ca.riO:ade. 
Que prive o operario do salario a 
que faz jus por direito definido, 
não ·ê cá.ridàde, mas nome vão e 
Oca a.parencia de caridRde. Nem 
o opera.rio haverá- de receber por 
esmol,a o que de ju8ti~a lhe per. 
tence nem se ha de tentar lllspensa 
dos grandes deveres da justiça 
eom pequenas ofertas de miserl
oordia. Caridade e ju •tica im
põem frequentemente deveres quP 
cli?.:em rêspeito A mêsma coi•a. etn. 
hora sob dh:)'rso aspecto. e os 
operarioi,, por motivo de dlgnida. 
de, são justamente mulio ..,useet1-
ve1r",, em relação ao deveres de ou. 
trem para eom eles. 

que impõe tambem deveres. a que I Si, pois. eomo acontecê mais fra. 
se não 116dem subtrair nem "ª- quentem'ente com o assalariado 
trões. nem operari?s, Compe1.·.,-1he ! nl!.o põde .ser praticada a justtc~ 
pro11rutmente exigir de ca.ria nm_ pelo individuo. si todos nã .... eon .. 
tudo quanto ê nec·essa.rio par.:i. n C':ordarem em praticá..la conjunta.. 
bem geral. Mas, com0. em relaçã., menta, mediante instituicõea que 
ao ot·ganfsmo dô vlv'3n_t.e. nã() Sé un_a.m _entre si empregad~ree. i,a. 
nrovê ao todo, si a ~atla UmR· rJas ra. evtta-r entre _eles conc:0:rrencia 
partes • a cada membro·. não ~" lncotnpatlvel eom e. Justiça devida. 
der quanto lhes é neceesarlo ~o a.os empregados, então ê rlever dos 
exercicio de , suas funci5es. assim clrino8 dP.: empresa~ e dos patrõen 
;-ambem não se oõde provêr acer. ··promoveT " manter tais Institui. 
ca .do organismo social e do bem c11es necessarlas, que se · to,.na.m 
de 1toda a. sociedade, sa a. cada uma. meio normal pRra O cumprimente, 
d.as partes e e. cada membro QUP' <los deveres de justlca.. , Lembrem. 
são .t,nmens que nnMuem a diir se tamhem os empregados da.e 
nvhu'le de pessoas,· nã.('Í Bê tl/-r .,hrlgações de i,arldade e de jus. 
lUd'l aqulJo QUe lhes é neC0SSR,rin ti<:á para com OS empregadore8, 
para exercer as proprlas fun·çõe,. e, fiquem eertos-de que dessa ma. 
sociais. P;atléada tàmbem. a Ju.~- n~ira. melhor ainda defenderão os 
li~a SOCiaJ. dela reRUltará., na fran· -

as11im tambem ho:le O remedia fun. '.CERRENOS de vida, devem sempre permane- Crlsto, os mal• pobres entre os 
dàmental é a renovação sincera cer tambem "pobres de esplrlt~'' pobres - os escravos: e somos 
il!a vida particular e publica, con- E aqui,· Veneraveis Irmltos, Quê- (l\fat. V. 3), tendo os bens esplri· gratos a. quanto•, em obras de be-
forme os prlnelp!oa do Evangelho, rell'los mais particularmente tns!s. tual./! em maior apreco que os bens neflcencla, desde as <,'.>nferenclas 
em todos aqueles que se gloriam tlr ·ei,t dois ensinamentos do Se. e gozos terrenos. Tenham em men- de Sã.o Vicente de l?aulo até ll.s 
íile · pertencer a.o Redil de Cristo, nhor, que têm especial relação com te que se n11.o consegulrll jam_als fac grandes e recentes organizac6es 
a.fim de que sejam realmente sal a.e eond!çõee atuais do genero ,hu. ze:r desaparecer do mundo as mi-. de asaistencia social, pratlc.aram e 
ída. terra, que preserva a soeieda. mano: o desapego do• b'ens terre. serias, dores e atribulações, a que praticam ae obras (!e mlserlcordia 
de humana de tal eorrução. nos e a preceito da caridade. tarnbem esta.o sujeitos a.q11ele• que' espiritual e cor1Joral. · Quanto mais 

Como profunda gratidão a.a Pai "Bema.venturados os pobres de es. na aparencla se mostram mais os operarlós e ·o·s pobres -experi
i!as luzes, de quem desee "tudo o p!rlto", toram as primeiras pala. afortunados. E' necessarlo, pois, mentarem em .1d · mesmos o que 
ttue de melhor nos ê dado, e todo vras que 11a.lram dos lablos do para todos. a paet.encla. a paclen. [lor eles taz- ó espirita· de amor, 
~ dom_ perfeito" (Tiago, [, 17), ve. Divino ·Mestre, no sermão da. mon. ela cristã que dil'lge o coração a.nlmado pela v.lrtude de Ci:lsto, 
mos por toda. a parte sinais eon- ta.nha (Mat, V, S). E esta llclto ~ para. as promessas d.lvina.s duina tanto mais renuneiarlô ao 11recon
l!o?adores dessa renovaQão esplrl- hoje mais de que nunca necessa. eterna telielda.de. "Sêde. pois, pa. celto de que o Crlstlan1smo perdeu 
tua!, não s6 em tantas almas j)ar. ria., em tempos de materialismo se. cientes, 6 irmãos - ainda com São sua eflcaeia e de que a Igreja es. 
ticula.rmen. t. e de escol, que, nestes . dento de bens. e de prazere. s fl~s 'l'fago v_,os exor. tam.os, atê á. vinda. •1 teja com .a.rj"uel.es .qu. e. -lhes. ex.j,lo. 
'tl1tlmos anos, se elevaram a.o eum~l te munllo. T..,~..,9 oa cristãM, ri- do Senhor. O agricultor espera. o ram o trab&lho. 
í'le sublime santidade, e em tantas r, .• nu ,-.~hrc•. _,.,,,,e11, Mmr>n frr rrutQ precioso da terra, e o es. · Quando -vemos, _P0~6m,. de- um 
ilutr.!l.llo C>~Jll!WI mãiJ ~U~II, o Q!h;.. ti,-o no Céu, l~ml/a~J.Ui f.J&f .U -~ci~!, ~- t•MJ!PJ:· l~-gmlU~~e-11~ -IB41Hli(!J" t§l• 

Portanto a vós de modo parti
<mlar Nos ·dirigimos, patrões ê in
<fustrlals cristãos, cuja tarefa tre. 
quentemente tão díficll se torna. 

Para garantia, pois, da vida eter: porque carrega.te pesada llera.nça 
na e l)ara poder socorrer eficaz. dê _erros dum re~me economleo 
mente ós indigentes, ê mfi!ter vol-

1 

lnlquo. que em varias geracn,,s 
ta.r a'u.ma· V.Ida mais ·modesta, re- exeraeu desa.st. rosa lnfluent·!~., ten. 
nune\ar aos prazeres frequente- de 't".lls mesmn~ liPm presente a 
mente. peea;mtno11011, que o mundo vossa. responsabilidade: Verdade 
hP!f: o.t~r!_IS.!! ·SWBrl1Um.Cª-t !la! t, iuf~U~~tfl•' 1'11J 1t ma.n.~ira ~ 

orõt>rfos i11teresses_ 
qullldade e na ordem, intensa atl. 1 
vi da.dê de to.da a vida economi<'s Considerando-se, portanto, a 
mo8t_rando que O corpo social. e&- enmplexl<Jade da vida economlca, 
tá. sáo, ·e(llno acontece no eorrio . - eomo já, notá.mo~ em ilos~a En •. 
humano cuja aa.ude se reconhe~e eielica Q.uarlragc,•lmo anJ10 - não 
na. Imperturbável e ao· mesnv, tem. é oosslvsl fazél' reinar .nas rela.. 
Po plena -e benAfica energia dé .to .. <:ões economlco-soclals. a mutua. 
d" " organismo. . oolnbora<:ã.o da justiça e da ca.ri. 

Nã.o se po/1" <entretanto afir- da:de, s!não por inein de um corp~ 
mitr ter-se cumprido a. jusitca so. de lnstltu_fcões proflAslonais e in. 
oi ai si os opera.rios não.· tlv.erem ter-proflssl ona.l s, sobre bases aoli. 
garantido o proprio sustento ·., o . ,fament" erf9tlis. ligadas entre ai, 
da ram ilia com um salario "º"''"· 1·" ,orm~-nno. sob moldes diversos 411 
niente a esse fim; si lhes nã.-. " _a<lequa.dos e togares· e' elrcunsta.n. 
facilitada a oportunlda-de ·de ar!. elas, o·que se chaniayo Cnrporai;:ão1 

iiu.u:ir !).l_odesto pe'oulio,· p_revenin. , · · . '1O.NTINU,!· · 

• 
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A verdadeira diferença entre a Russia 
e as penitenciarias de país civilizado 

~ln contraste. a União SovJetica 
nunca mostrA quàdros de frentes 
de blltalhl- d'é ootras na1:ões. 11:o 
têmpo do de·senlb·arque é.ni;lo-ame
rlcano na Normandia: mandamos 
t>S ptlnn,tros filmes para Moscou. 
T!lram qiladrt>s dramitt'tco!l da gran• 
de trota 1'.!Úê se colocavà. ·em poSI• 
'Cão de comhttte, ·e de rapazes ln
gleSeJ! ·e americanos que era,-a 
mortos n·a.:s prllliu, i,ol' fog-o de me• 
tralhadora. :m$lês filmee foram 
mostrados ªº" Intelectuais e "-OS 

altos oflci'a.!e do exercito verme• 
·lho, Quê ·po/!em ter interesse tec_. 
nico em Mber como 'Hetuamos 
ô1>ei-ll'\;Ôês dé desembilrqllê. Porem, 
nito foram permitidos para o povo. 
Do 1riesmo. modo, as re\·lstas ruiS
sai< nada moM1·arai1n dll campanha 

ceto a escassez do equipamento. 
Pois a pobréza gêneralizacta no 
pars, s'e estende â mêcliclna. 

A pobt·cza de t·ec u r~o!l e treü\ o 
é obscurecida por uma densa nu
vem de barulhos e boatos, que tra
tam dos progressoiJ t\il$te sett>1·. 
Burdenkó d~scohr!ra um rnetódo de 
conservar nervos co1n vida, Que 
podem ser removidos do corpo 1>rl· 
mltl\'() para outro, pa.ralitl<lO, .,.fnn 
de substituir os nervos mortóit, e 
assim tornar a parte paralltlca no• 
vamente movei. lmediatamente, o 
tnundo externo (icou interessado. 
i>brem, o método era. um sea·1·edo 
militar ... 

Prejulsos sofridos pela 
Ordem do Garmo, 

na Holanda 
Inf?rmaçôes recentes completam 

as noticias recebidas ,,erca dos da
no• e prejuízos sofridos pelos con
ve'Í'lto~ ·c-arme'itanos ná Holanda, C<,t

rivel campo· de batalha desta guerra 
Assim soube-se que a torre da lgre· 
ja do Boxmeer foi propositalmente 
dinaniitada pelos. àlemães, vindo ·ela 
a cair sobre a [greja propriamente 
dita. Mesmo depois de evacuada a ci
dad_e, continuaram_ a àti~ar cotil s,~,. 

1 artilharia contta a lgreJa. A lgrêJa 
e o Con v.ento de Oss estão intactos, 
mâs a grandé éscola secundária que 
a Ordém llo Gal't110 mantem naquet.a 
cidl!,dê está ligeira111ente danificada; 
'.Em Nyml!gen não ~ó :i igrejà, ma,· 
também à dtsà pàroqulal ·e o con-· 
v~?\.to fotil.ln completamente arrazl\.'· 
dos. Os conventos de AalsmMr t de 
Zêi\dere'n, 'éonto tal'tibé1n o s·eminarlo 
anêxo ao ultimo destes 111ósteiros, fO· 
ram ocupàdos pelos mi.1;!stns, téndo 
os Religiosos en't•ontrado ibrigo _ Ms 
casás pàl'óquiais de Padrék S<il'Ulil.• 
Tes vizinhos e éOm outros àmigo~. 
Tim\b'ém v gramle gin,isio 'e conv~ii• 
tó anexo de Oldenr.ààl '!'oram ocupa·
dos ptfo friíníígõ, màs !! munlcipali, 1 
da.de clideu nos Padr·es o edifício du• 
ina escola primarlà, otide co'ritiilua• 
vam à dàr suàs aulas. As ultim'>s 
noticias teferem-se ao período ante· 
rior á recente libettação do norte da 
Hôlanda. 

LEI À!! --- l 
«Novos Esplendores de f átima» (Concluallo dn 1,ll pâglttn) 

cles olham uns para os outroa tro. 
càndo olhares de coneordancia. 
Depois perguntam se na Amêrt.ca a 
procura ê de companhias P"<1'Ue-
nas ou grandes, · 

Er!e responde quê certas flpera.. 
1;ões podem ser melhor feitas por 
grande~ concernos. Porem, é d!. 
fiel! 1311.ra um executivo em Nova 
York de se manter em contacto 
com uma filial a 3. 000 milhas d.a 
distancia, e:m Seattle. Porlsso, pe. 
quena~ comvanhias ati.vas, podem 
facilmente adatar.se ãs necessida. 
des locais, e prosperam, 

O NKVD INTEnFERE 

('Notn expllcalivn do 'l'rn,lutor, 
NTrVD ê a abrevla<:ii.o do nome 
da Pollcia Pollt!ca Secreta da 
URSS. Remonta o.ôa temr-os fm. 
periais tsar1stas, cônhecfda eft. 
tão por Oehrana. Del)nls da He. 
vol11ção ro1 m11dada para 'rchetsa, 
i,ostertnrme11te o _n·ome a.ltê!'a'do 
i,ar,t GPO. ·e ,,!flmamont. lncor. 
t,ôrada no Ministerio dàs Rela. 
(:ões, exter!o1'es, eom o nome de 
NKVD). 

Tõdos estão atentos ãs 11al,.vt'a& 
<ie Erle, e o jovem dil'eto,· .ju'sta. 
me·nte abriu sua· bóca parà fazé'r 
uma nova pérg11nta. quando o ho
mem do NKVD. c1uà semor~ nos 
acompanha, se I evan ta, e firme. 
nu.nte põe sua mão no ombrn do 
dit'etor. ParMe que agora lrcn;ios 
lmedlatnment~ 1ft f<>ra, pr>.ra fns. 
pedonar " fabrica. 

Isto nuncà aeontec&ra antes. 
Pode ser ,qui, nosso prazo para lns. 
peeionar 'a fabrica seja limitado. 
ou pode ser que o NKVD, que con. 
trol& o que os russos podem· •a .• 
ber, ni!.o gostou destas explanações 
não censuradas, sôbre o modo de 
delienrolar de negocios amerl<'a.. 
nos. mesmo dum hóspede tão hon. 
rado da União Sovietica como Mr. 

A NOVA "ARISTOCRACIAº' 

Jol1nston. 
l,ancamos um olha,· no ré!eltõ, 

rlt> dos opera.rios. A refelcão eon. 
slste· em uma ,asp .. ele d·e "porrld. 
ge", pão preto e borsch, que ê um 
prato de carne e uma sopa de ,·er. 
duras. P.arece bom. Atrâs rl~3,e 
refeitório, estâ o dos capataies. 
RMeb~m· OI!! mesmos pratos. mais 
uma porc1lo dê caviar. A ségutr, 
vem o refeltõrlo dos engenheiros. 
Comem como os capatazes. e:x~eto 
que po<!em ter pã.o branco do m,es
mo modo que podem ter preto, ·uma 
generosa porção de manteiga. e' o 
ea.vlar que estes comem, é da qua,.. 
Jld,.,de mal'! cara. e não é salga. 
<!o. 

Ago1·a, dirigimo.nos ao refe!tõ
rlo do diretor, onde anoto os !te,rn 
mais salientes do cardaplo: Vodka, 
vinho branco ou vermelho. cham. 
panhe: ca.\'lar. manteiga. carne de
fU.mada, trave!=;sas c.om diversas es. 
peeies de carne fria, salame, un. 
gua de . boi, pasteis. e tudo ls8o 
guarnecido com ver,iuras. ~inal~ 
mente. um bolo de chocolate fino. 
E Isso .num pais ond,1 reina o e-,. 
muni~mo.' nnde todos 8ào iguais. 
onde. h:I. uma soei<>dade sem elas, 
Ses!!! 

• l\<lnüro:..tr\e ao Vêl' cÕn10: Er-ic s:1.. 
be bP,,n tue-~ 1;,;\,ide8, . Elm. c;,,da 
r.,fiidtõ· ,.~;,..,.: -~ núi.sáirió i',.;;;;. 
~erca,.; de- mêia. <luzia de n~qu~noo 
iri!nrôvisn2 !1~ ·.dois n1!T\uto~. Ele 
os fn2 gentilm<>nta. Pvfta fazá ai. 
trt1 mA. ~')fensa, a p~nsa no ouê e:-;1 a 
dizendo: ê. porem. naturalmente. 
exaustivo. 

F'lca,mos sabendo (1,orc,m nllo de 
nossos ho,i;pedclrO" l'll~liÍ01111). <tl1e "'M
t& :eistema dê allmentad!.o do pM. 
Ma.! qUA acabamos de ver, exlsl e 
em tOd!>$ ns fahrtc,as. uma. \'eZ um 
homem ficando erigênh~iro. ·ele 
perde eeu presti,tio, ee, .,,,;w,, tndo• 
os engenhelrM americanos, põe um 
mac,acãô ·e· entn nu.m!t sala de f•
brlca. para mostrar aos o)')êrarlos 
enmi, tsto ou a1111tlo deve APt' feito. 
ou tiara SAnl'ar· A1~nmA diflcnld~
de 'JUe poSS"- surgir na linha da 
pr<>du~ão. 

Até a. revolução d<' 1917. a· nu,s. 
sia foi. duro.ri te 1. 000 !\nos. um 
est._dn feudal, e 26 anos d<> trans. 
formacão~ não podem apagar lstn, 
do mesmo moõn que não norlem 
abolir a. comida tradicionalmente 
t"U~sa.. ou os verbos da linguR.. ne 
morto <fU~ A novo huroc-raci~ ~ô<'ia
lista, surgi/!;, <lo J)l'"ktArlnrlo. 

A opinião publica na Russia ê 
dirigida com à destreza consuma
da dum ·a:rUsta. num grand& orgão, 
no qual seus dedos oorrem silen. 
,;'iosamente sobt·e nrnltas t'ecla11. 
Por exemplo, oa fussos dellravâm 
de, contentamen-to. a.o flaber a,s ·no. 
tii:ifas da · confe'renc!à d& 'l'<ahêrlin. 
h'inalmente, Stalin. Churchlll e 
Roosevelt, tinham sentado Juntos. 
!i'inalmente a Russla. Soviética 
conquistará ali·aclos pod·erosos 'tio" 
quais podià. confiar. :<!). Jâ ·não 
mais súia umíi. nação' desprêl:ada 
pelas outras. 

Os funcfonarios estavam lg~a1. 
mente contentes, ma'!! não com ts
ta ônda de internacionalismo e 
bo1ts rela.çõe:11 eom o mundo ·o!!l
dental. C<>mo peritos na direção 
da <>t>ln·!ão t>u bltcà, desprezà:in 
qualquer manifestação que ele~ 
ni!.o provóearu, ou ameaças de $air 
do seu co·ntrole. Imagine, por 
exemplt>, M a União Soviética 
acha.ase uma boa rA.zão 'l)arll n,u. 
d.ar su11s atltude'í, para <iom ·l!léUs 
atuais al!ad9s7 

t<'az 1>ó11co t~mpo publicaram no 
"J>,•avda'' vm artigo que dizílnn 
ter sido ettvllldo por um corres. 
1>ondentê Mpeela.l do referido jor. 
na! (contudo nã:o 'houvé nenhum 
artigo clt'SSes qn'é t)ãl!HSll'é '!léló!l 
cen~ores do 'Clt!t'o), qüe atlrl\'lava. 
qui> os lnglests negoeíiú·àm c.onl 
allos ofic-lals at!':mil.es, nu't'n pais 
neutro. n~.r~ uma pãz '{)artlcúlltr. 
l\'att,rA.fmt>nte ~atê Anlgo nllo foi 
lrrildlalio e'M nénhutn dos multl
r,lns • programa,; notfcfarlo!l dê Moa
<'OU r,a;ra. " ·11xterlor. 11or11ue eM<ivê 
d~•tinaclo '1nieamt>nte a.o uso .do. 
m,'>stlco .•. 

Este artigo cau~op uma ex1>lo. 
sãn do. 1ndlgn"1,clle!l 8 i,rtitestos no 
muttd/'l ocid<antll 1. -11.11;:uns dos qul!.i* 
o governo rus~o eomt>lacentéltl<'fl. 
t• lmr,r!mlu no "l'ravda.", déllofs 
da opinillo ter Sido pnt,a.ra.da lllt'rà 
aguentar •stN, protesto!!·. Mas o 
deseja/lo éf-1'1tO nà Opintllo vuhli-
ra tlnlrn. sf(}n "'õnsPgui'/11>, ,\ luu, 
T"nntnd.- ln'trr.,utndft t1nhn t111do 

eo·l'Mld" "º · ,,.,11to ,u, opinião r,n. 
hHr11. •et" •nndndn. cR80 a nref:Nkf .. 
•lnrl.,. tlnT,rlli,.e. 

Nilo vlratn tal nect!lsidade. e, 
enquant.o escrevo i!n,o. ta'tnbem 
nil.o a vêm_ Mo.• i-1às têm de novo 
a lfberdadll dê A.~1!o. i,:,ra mufü,r 
para !ltUtll"fller Iitdo à completR 
,,,.n,•lr~ão do fll!U j)o,•o. 

• 11...,.,,...;,~1.--tJ~1~..-,1aau-1•-.i,,e~C1~~0---11~1-n._,.1i .... 1, ~~4111>0..-.U-.0~1,._.,,._., .. 

' ' 
''MAltAVlLHAS DA l;'iDUS'l'l\lA 

ULSSA Revelaçõe.~ 
~ 

• Milagres 
do êle!ierto ãa Llbià, 0 desernllar• Hojt _ vtsltamog. uma fabrica na 
qu·e1 no norU, da -Afrlca, a. càfrl• qUal v,n~os motas .mo.ntan~o urn 
pafthlls dà Tunl!lill, Sicllll• e m,. pequeno motor eletrlco. Erlc dt~ 
li O .~. · .. ·r~à lt. lm I que é um dos ma1,s usad?S na Ame-

p~r Pe. Valentim Arm,s, e. M. F. 
a, o u~ ~ue , mar a, no11 . . i'tdldo • •• Ele 6 11 b 

oManos ,\Hi,ntlco " 'PAcifico. Estas I rica, ve .. · , à. • 00
• . . .. . . . ª t, 

* epôt,l\iss fot·iu'n i,,penM menclol'là- l 111'.>rque tabl'ica e,1ulp~1netito_ .,J~. 
dite cóM àli!l'\lt'til!.$ bréveS lüiha~ tio 

1

. trico 1\a ~ua íabrt;~ S))okane. 
"Pra.vdll." óu ..,lzve~tl!t". Cóntaní;t\0$ qt~ê .• oO pessoa~ tra-

i 
balhani u~ssa d1V isâo, e Ca\Jricam 
40~ motores por mês. .!Uguns cal-NOT'iCÍA!!! DA GUERRA, MAS 

D11: UM S(l 1,l\UO I cuias mostram que, a 1ne~Ol!I amê
·1·icknoi:1, ·e~ites motores reir'd:~t'tath 

. 1 . ·' · .... , . 

eº! O ,., lt ~~ À ., \· • ~ 

1 

â fabrica um total m·e)ls~d d·e ..... 
n esu auv, v ,,o o ,u~sci •. ,2 000 S · . , f · ,. dl id' 

U1t1 volume de perto de 500-, páginas profusamente ilustrado. 
O livro mais recente e mais completo sôbre os maravilhosos 

e empolgantes sucessos de Fátima. 
acrMlta tflle ilt-U g6verno cArl'é!;'lt· •· · . : e Mtà Mmà º!~e . V. 1• 
ra, :atê h&. pôuco letl'll)ó, não li. da !gualme~!e entre os "?º op_era
maJor parti. 60 {,eso da 11:Uérra, rios e superiores, cada unl g-anha
mas o 'trello tóltn, E PPl'ra os lide- ria ~8'8 mensais, o que ê exat~ffien•. 
r<:li ~ovleUco:s. ê convénlénte que te o salarlo que recebem .. nos ter
cont'lnllé:in ·il 1tcredlta.C!o. mos cio. awal euno do rnbl-o. Po~ 

A' venda nas boas Livrarias- - Preço ~r$ 15,00· 

Dé ve~ iam qUl).rtdo, su.nn ra~ ri,m isto nadi,. deixa de sobra pa-. 
umàl estdiStlM$, (!U& sã.o li.O tnes- ra a fàbrlcll., os custos . da adml
mo télnpó reltli$tlcM -e géneros'M 1\lstração, do material, Jà que Q" 
pB,ra coin $eus Ailados. Bastante Oi,êràrloa nellta secção apenas 
recentemente, ))l'êl!i,ee quê· o lfolo monlain ª~ pai-te~. 

Óliviainente,. se a fàbrlca q1.H,r sovi'étlco bl'eVei'n'ente -·ee1·ill, litl't))O' . . . . . • , z· 
do tnv11so~. e os eXétcftos póde- fucrar alguma coisa, o n10t'ór t,~n'l p A ff ·O Q U.f A .o O 8 H A. 

que ser 'Í'êooido pelo duplo qu·e 
rià'rn então prõc!ider lt se·gu·1r a custaria na Amerlca. E isto ê mo- llI"S DE MARIA 
beilta fasclSla, e êSniaga•la coni- tlvado pela lnetlclencia dos meto- "' 
~:erti~mlleO";sel,v~lju~~nànãodocqoUme ie~:fºor:ãoos ilos de produção russos, Un\ ,\Pê· Continuam com gran'de brilho. as 

MONS. f RANCIS SPElLMAN NARRA AS f MP R E S S õ E S 
D E S U A U l T I M A . V .1 A G E M À I TA l l A 

~~ ~ º • º' ~ ~ · , · solenidades eiil louvor da S$. Vir• 
Unido• dk todo• 0 • ~tlado•. rario fabricá apena!! Lo motores .,, . 

0 ~ 0 0 0 0 
11 1 gem, l'là Pàroquià do Braz. ".rodas As NOVA YO"K - (S. I. H.) ~'a guHra délxara $eus traços em 

!gto foi, naturaltnente, lnipresso Por mês. Serl'l. traba 'º ou ª d m 1• noités tém hàVido· resa, li1dait1ha, ptà• Reg-ressei recentemente dos. e_am. todos_ eles. Escl.arecem •.. me. rnui. 
no "Ptavda". "'Orem o 1~1tor tu:,. nistraç1lo desorganizada? 'Qua • d 

" ~ j ticà e .. benção do $$. $ac.tnr,:entô. 1>0s e frentes de batalha da lst1ro. to a réspeito o <tuê sé passara llá 
so, ~obrecarrkga,clo com .,,oblemas que!'. que se ª ª respoa ta, 0 qtu• d · l , 1 · 1 últ' · • 
P

osMai$, sat~~adog tôm·n'~ttcllls db dl'o ê o mesmo em toda_s as fa,bt·I• A seiúana de 13 a 19 foi a Sema- pa, on e entre, em contauto com ta ,a. , urante os unos mcsc~. 
exncito 'VêrmelhO, e con'l"IÍ'ltanmn- cas que visitamos, na das Associações da Paroquia. k nnlhares dé soldados norte-amerl; Ap6s o 1trrnlstfcio entre as \)otên-

., inten•ão nessés. dlàs 'foi pelo Santo, canos, Nãó lutam eles brütalmen. ~ias aliadas e a Itália, os alemães 
te lgnor.:nte do ellforQt> anglo-ame- • ' h l !d d l,JLES NXO coMrREEl'IDEM A Padré, pcló Atcébispo e pêlo Clero te para matar e <:scrav,zar, ma~ · av am assum o o po er em 
rlcttno tom terra, mar e ar, .pas~ou LIBERDADE em geral, · - 1 para alcançar. a v1ttória e a paz Roma e governavam severa e bru-
por cinn, desta nt>tlcia, consideratt• D 20 2 S d f' 'li afim de que os homens possam talmente, OU\'I o pavoroso rela• 
cio-a a. penas um gesto "pt'ó·fotruu• e • à a: emana . a auii 4 

,,,· ,,er 110,·an1ent~ como· ·hon1e11s, " to do n·a· ss•cr" do• tt·•~•nto• ~ 'Esta noite, um grande banqu«• Cristã: ,ntênção: Vocações Sa~erclo• ç ~ ' ~ ~ · 
0 

~,.ç , 

la", Qllê todos os el!tadistàs fazem te l! dado em honra dê Eric, por tais. não como extei•milladores. Os Es- vinte refé11s na Tumba Ardestlne 
de vez em ouando. Popkov de Leulng-rado, q'ue é uma. ))e 27 a 31: Semana do Congres tadcs Unidos não colnbatem por ém re1lresá.lla pela morte de trin-

M,\lS UJ\I ·BANQ,UE'l'E saliente figura na oi'g'"-nlzação do gado mariano. Intenção: Soldado ex- béflls matél'ia!s, mas pela llbêrda. ta e doil! soldadol! alemães. pelos 
patt!do comunista naquela regHlo. pedicionario, dé dos l'tO:nen!! e das nàçõcs. patriota$ Italianos, 

Hoje, Erlc, . Joyr,i, e· eu, fomos I l'opkov d.lsse que a principal col- Dia 3·1, será o encerramento solene A deYasta~ão levada ·a outros VISltel as catacuinbas. 0 cet\á-• 
con\'1dados a un o e t - rio ào mortlc!nlo, e fale( com 1Ja• . · par 1 nov s ron• sa que ele não com1,ree11dia cm do mês dê· Maria: recepção de novos palses rievia fazer.nos· gravemen. 
doso banquete solene, dado por Mo• nosso pais era o seguinte: Esta• Công-reg-àdos, Candidatós, Novi~o• ·.,, te concios do que podia, t<>r sido rentes de duas das ,-\t!mas, Dj>\8 
lotov, afim de celt:brar o aniy'3r.. vamo·s lutàndo junto3 numa. guer• asso~iâdás da Pia Uniãô dàs Filhas! ·o nosso destino caso nã.o estivesse. Padres achavam·Se P.ntrê os trê· 

COM O V EXERCITO 

Voei na direção do norte para ó 
Q. G. do general Clark, e recebl 
calorosas boas Vindas do e11tão co• 
mandante do õ.o Exerci.to norte• 
rtmcr·IcanO e do seu chefe- de Esta1 
do Maior, general Alfred ~r. Gr!Jen4 
ther. Nos rlezessefs meses ctue a·e~ 
Correram desde que eu os vi.ra. no. 
norte da. Afrlca o V Exército per. 
correra uma longa e arclua tr.Úha. 
até ·o norte-ltal iano. O proprio 
Exercito parecia compartilhar da:.· 
Pé.rsónalldade do g,?.neral Clake, e 
com indomita comhativldade e po. 
d~rlo havia marchado firmemente 
para. a ·obtenção de, Seus fins. 

NOVAMENTE COM O SANTO 
PADRE sàrlo d<) conttato de ajuda mutua ra, e assim mesmo m,1xava1nos· dê Maria. Após a recepção, pregará' mos Vitorioso~. !lleslí1ó às destr,11. "entot e vinte rêfént, q\l~ for:tm 

entre a Atnerlca, e a Inglaterra,, a,marrados, metr&lhados ê énterra. 
existir uma imprensa fasc,lsta na º .. Rvmo. Cón~go Jesllino Santilli, Pà• -,: ções causadas pelas invasões bã.r. cios na cal vivÍl.. Ao regressar a Roma tlvé Vlt• 

aend0 
·OS hospedes de honra 08 América; êra claramente fascl•ta, róco dà Matriz dó Brn~. · baras das negra$ eras foram lnsig. rias aud\enelas com o Papa. A -i,a~ 

embaixadores Inglês. e norte• porque muitas vezes criticava a . . . . nif!cantes em comparação com " O PAPA lestra no silencio de MU gah!nêU> 
americano. Qua nd º nos sentamos Ru,;sla. Pot'que haveríamos de · · · · d · p d ll ,_ ·' desolação e o cáos <'lllil hnJe Asso. d !)articular. onde se via pendeilte na. 

os QlJl!l SA:o A~ 'NOTICIAS N'A â me:sa, disse em Mm de brinCRdel- deixar a Rusaia e seu J!der serem A vHtnatal o aure uam1ao 1am a Europa. F:m af)e!lalt alguns Vi ô Çapà .1)0.UCO depois e ter p~rede o simples é classlco cruel~ 
ltUSStA ra, M11~!dérà.tidO à êttõrmta ·quan-. criticados na Amerlca? ,11êsos - destruiu.se a l,erançá de cl'teg·àdO a Homà. li: este aconteci- 1 f! , d 1· d 

Os jornais russos apenas contem ti<'tade ,dé facas e cóllterl>~, que mirl Eu res1)ondl que talvez podia e!!· ~éculos, não simplesmen.te uma mento é sempre profundameJtte ~:t~,:e d:'ª~o;~P.l:~~m~a e ~~=tt :~; 
pêquena qoantidaile àe nótklas ,abla. qual pegar pl'lme,ro. Meu vi- cla.\'ecer Játo, porque não era n~- esoapou· á destruição . h<>rança material n~as tambem de emotivo. Fol dur>tnte a. tarde e a um nicho em frente A. Sua Sa.ntl-'. 
actrca, dn mundo exterior. e nu:,- tlnho, Um homem qu'9 trabalha gociante, mas dono dum jornal, e ,-alores morais. E os Esta<los Uni. claridade jori'ava l)ela única jâue-
ca alguma coisa que possa desper• num departamento relaciona/lo I i:,ortanto podia falar por e lés. A pela. Ouuerra dos Jamais de\'em esquecer.se, la de :seu gabinete pattlcular, O ::::;a e:: \'~~~~~011~\au•;u:,.::te:,:: 
tar desc·ontentan;ento 'Interno, com o exterior, toma à minha ex• Amerlca é um pais livre, e vor is• m~smo depois da vltõria. que o Sànto Pàdre esta\'a senUido em sua eu acaba\·a de téstemunhar. E no,. 
acerC'a das regra• do narti<lo. ou clama.cão a serio. so têm uma lmprensa livre. liJ 11or- A vila natal do apóstDlo dos le• \'.>dlo e a crueldade· são contagio. escrivaninha cori, a cadeira apoia·· entanto à guerra não e~tã m:,,ilt 
do nivel dê vida da União Soviétl• "Jl:a G~ião So\>iét,i.:,a, usamol!f ~ 1 Q(lanto suportamos nosso pr,;sl- prósO$, Padre Damião, não sofreu da- ·sos. " que pór isso devemos estar ·da na p*ede. LéVantou,ge e re- l>Hto de nlnguem é ninp;u~m $,,,. 
ca. De vez eru quando. nat•lrat- slsteluà Inglês, u5aftdo 1~ril11elro <'I; 'dente e a Russla todos nó11 luta• nos élt\ consequencia da i;uérra. F:s- em guarda afim de não nos dei. cebeu con, os brà~o• .abertoll, e ti· Mnte mit!s proxlmo da guerra do· 
mente apare,:,e um ou outro C3l- ,do lado ile fora", explica éle pon- riam;s cor,tra qu~m qutr que qu!- tão seguras e salva as precíosas re· xarmos ·contaminar por estas mo. ve a impre•são de estar vend.o umá qUê o Pa1>a. Não a!>éna~ catram 

1 <'I P dero8'amei1te. e d:!.·me uma de· s,isse parar O criticlsmo c·ontra 1, , d t d M' . . b I visão. pois o l'àpa, ,'eíitldo de 
eu o erra_ o, or ~xemplo, rev!s• 'monlltraçito pratica. 1 P I iqu,as es e gtan e tss10;1ar10 e - léstlas. " pitra nue .ao destruirmos branco, pareceu-me Um íamosó bombas ern tÍlrno délê, mas Sull. 
tas sovletlcas. que Mtão êSPeclall• ã e e~. orque um pa 5 em que ª 

1 

ga O corpo de Padre Dan11ão voltou um mal não germ·inemos e ali. Santidade dirigiu-ao em J')ésso:i à/J~ 
ia.das em publicar fotngrafl;s e l-l o um Povo tremendamente for- critka está. morta, ni!.o é livre. Es· pa~ll a, pátria \O ano de I9a6 e foi mentem1>s .outro. quadro de Tissót. "Cristo sol)re ·nrnl'tos. "ºª ,1,oribundos e ao d!>. 
artigos sobre ><reves e t>ntr~s <lê• j mal, não por serem comunistas, te direito de criticar, eu dls8e, é a acõlhido pelo "º"º bel"a con1 home• 11 as águas··. . . 

. . m"s. por se1·em ruseos. Se ha "-nla 11 1 lib ·d d 1 ~ "' At t· d <l l:1< i'I- • t·1 côm O Papa havia ettVélhe'Cldó e te samparadns. de•eJando Pàt'tilhar· 
~ordens no.s pa1ses (')Cfdenta.is. mos- , J I fl I l t d d. , ,_ . ina a mportante er a e pe a nagens que superavam toda e quhl- 1 .e_s e e -~ a pa r a l õU das tr1~tezas de seu povo. 
tra1·am um do~ casM de Detroit. c:r ?'ºna.º e a'. u o e,e es.a,. (Jual agora estamos lutando. quer reMpçãt já regi~tràda nos, destino aos Estadós Unidos, e•ti· tornará mais ma/r1·0 e hie anc • 
lflcluinCÍo um grandé "cJ,,se-up", à_ire,to. Não é de se. admirar·que j Depois, acontêceu umá. coistt ahaís desta nação herolcà. 1 ve em \Vashing·ton para me des- co desde a liltl'tnà véz que eu o NO CEMITERIO DE ANZ;IO 
Ífot·ograr' t·I a)· d . t" se. sentiram ofendidos . quando eu,·iosa Alguns do"' honiens A me• p<>,dir_ .,.lo l)tês_ ld•nte Rt>os,evel_t. F. ez tinha visto. Não 'pt>ssue ele .tti;lco à d d 11 • ,a r , a e mais ·per.o ... 1 c· h 1 111 . 1. 1 ,· , . · · . Ti\'e a 11portuni a e e rea Zd"· 
possivel ). dum. pollci1tl ·que batia n nston •. urc, •. vis tanc o .,1os-, sa eram ldosos, 50 ou.· 60 anos .. E.s- ,,_ _______________ .._ ele ,·êr que M Esmdos Ul\iilos não robusto nem oJllbro• largo_i; e vt- o meú desejo ·de render tributo ,.. 
num negro. cou no tempo dos ataques a.ereos, tavllm sorrindo e meneando a."ª" tencionam déstruil' :t naçãô <tle- gorosos para su1>ortar àB ftistezas orar l'ló cem!t~rio de Anzlo, que 

·o ef'eltO no a•Jdltorio sovl/"tlco, .to! ao jan~ar _de Stalin em .traiel beça em .sln"-1 de àprovaçào. Um I TA N.A Q R'A N. tnã, ou ,Í'tlatnr o\l esc'ravlza.t óf. do mundo. E' o 11en· esp1rlto que s~ torílOU solo sagrado·.no.rte-11-mê. 
set·iuirlo . alg·nns cnri·e~.110ncíent;,l! ·comu,n. Um grão-duque. tsarista_.-hon,em, que podia tél" sido um ar.• , tenta milhões de aléttlães. ·o obJe- lhe penetra no .corpo; da'ndo•lltf! r n .e 1-b·et uma Mí1s1,·no u .. 
"-'l'<'~lc:tnos <iu~, eistlv~rltm, µri,sM•. ter.la comprceud ldo, por1am não éS.- ·qultc~0; Já, erguera às. mãos ,para tl\'o q11e ·t,,.ocuramos e .. os termns fot~a ·é resistênch1. · · · . · · r e~ ~ ,; e r b. t 1 · do Pá-
,· .. f r ''I 't ! .· t ·A·1 ·. . -" - se.s , $•)eia.listas i\'l . .tran11ig•ntcs. . . b.ate.r palmas m. às en tã.o olhóu P. a• ''.: 'õtim'o .. : fortífi- no~. éÍÍJals . veMàdeitai11en te 11,~1;;. Sentamo-n·os pertó da. janela- di,.-' ta-r ,e. g1,.1> s~ .. ,e o . ,11mu -º. . . • es o ~ e r ,:an e. · gum, ao$ ·o · ,. t· · ·.; b .. - d ,· •• 1. t ·i , · . • ·- . · · • 11 · · p . - <Jre Joseph Gilmore Capela.o da Ar-
i·usso~ àt•l so lévan.taràm. 1,J gris. uran," º•· .rm es, ~º.º ~v 1:_08 rà:Popko\'.e não bateu as palmas. tlfoôs s.ãó aquelqs q\le ~lll'l\lnam a pequeno gablt)ete t> S~.nto · àdre; , ·· , ·.· · , . ' . · · · 
taram: "OI,HErM. QUE BElLO PA:Ft' Mfltll. uma $'.rand~ no~ldà;dé .. l!ls- Nestt ponto, Jolce disse qu~ num éanté fcminilló póssibillfü,de ilê a Alemâ.nh·a tor- Seu ros'to vultafió. ém niinhà dlre, q\.tidiocese dê Nova Yor_k, O cem!., 
l)E SAPATOS o NEGRO' ES'rA' ! tâ:se prêparattdO u_ma grandt ofen-. t,als livte .~elllpre <!rithiavamos., nar-se novamenté ai;-rl'!iMfa. ns çã.o. na lu~ ·da tarde, parecia dEÍ· t;!rio. coberto de olmos, '°stã. a!tua-
1.:SAJ\'DO". . i sl\a êm coorl!enaçao com o des:m·' nossos amlgo's. 'l'inhamos supo_rta-1 - Formula do alémã.,s, <tuê osperi\Vam á Vltõrlà alabastro. Atras dele eu podla dó. próximo a.o mar. em um Pl"-nat. 

Nunca as autorldadés admitem, \Jarque anglo·&~erlcano na .. Nor• cto· e crltteàdo os Ingleses d~sde. o , total i'f.e,·;,m agora suportar 11, dêr- ver a Mcr!vaninha com cinco res- til rodeado de suav'l,S declivei! ºnd
"' 

na Russia aJgúm livro oú filme, 1 mandla. Um g~neral ~!lado se lê• começo. da. guerra em 1939, e não' Dr. Te.peclino. rota total. mas de papel cuidà:dosamente. ar• :!Sé vêm alam.eda$ de ellvêlrag, No. 
qu" daria uma· ldel!J, exata do rno- va.nta com um novo brinde, êxpri- \'!amos ra7.ão para não fazer o I ranJadas. e, pr6xh'11a, â escrlvànl· 1 centro do t.êrreno flutua, umà b&!l· 
do de viver americano, 011 do nive.l m1n,10 sua gratidil.0

0 

nela ofensiva mesmo com a Russla, Mercê de sêus o GOVERNADOTI ClVIT, DO VA- nha, ·a màqtlina de escrever em que deira norte-,,.merlcana em um mas.-
'russa que diz ele foi especlflc,i. ! . "1 T!CANO l<'AI,A SOBRE AS CO:O.SE- e· Jó redl"-• e escreve suas impor- 1 tro pinta.do de fr. éSe. o. 

de Ilida. E·· verdadê que :ós !nté• i. . , . ' '. . . : • Então Erlc ~e lêvantou e. encer i , , 1 QUE"CTAS DO '·',\SCl~."l\ll) v -Y 1 'P '°'fl ti n •rea. 
l t 1 . t· 1 '1 mente JJl'Omêtlda na confércncla ilê rou a. ·qu~stão da ·liberdade dê lm• i\ormonios especiais Tànagrán j " r ., tantes cartas e dlscurs<>t,. , o adre u more es vera a"' 
e~ ua s sov1e 1cos. eram e aprecia• T ã" 9 

- _ -. (:te An:r.io àf)ét1as por um cur.tõ pt,. 
ram "As vinhas da Ira" (de Jo11n l e~r . , . , , l prensa, Rt1ssia, Inglaterra., e o Pl'O• rêmoça a mulher.. - Fiz uma rá1>ida viagem de avião A maior parle da .Palestra foi rlodó como Capélão d~. réservà, 
Stelnbeck). Admiti-lo como fÍlme ! No, grande movimento m1lttar I prio f'ôpkov, que ff'càra um boca- /lo<---------------- i com destin.o a Argel e, em seguida encaminhada pelo Papa, e o meu agua~dándo designação p:ha imb--
para a extbic:ão. As n,assá:S. pc,tem. j que se segu~~· co_ntr3: _Varsovia e Ido cltotado com tudo iSso, disse ________________ ,Ia Roma. , Dlrigt-me· in1ediatamente desejo foi .de Que suas palavras tltuit· ;iJKuin f;~r-f•'rciof.P. ~n, !St>rvi~~ 
é !d d 1 · .. 1 ª Prussia "'iental, n1nguem pode, que esta liberdade era. uma coi•a ,· a Catedral de São Pedro, indo de- 'd t d 
d 

enlonistera odw·rug?_so ·st>arla a or-,dlzer que os russos não cumprl-lmuit·o ·,,1t.eressante· e que espera.• - . pudessem ser ouvi as por o os os regular. Como encarregado da uni. 
é n erna. a niao • ov ctlca. 1 . . . . • ' lllfl,stituto Mo·d.er· no poi• ao Edlffcio do Governo Pa- povos do mundo aturdidos pelá. dade de recepção dó hospitàl, pa,i., 

N t 11 · - : ram a promessa. J ogaiam estt 0 - ) "ª que nôs não ficassem os zanga- llt I d · t i Ga · 1 l es e vro. apare<"e uma faml- t • do i ! -. lld . l. . , ' pa o_n e me a vis e com o sr. , • 1 guérra e alcançar o .esp r to e sou eiEI longos .periodos sem dor-
lta. que. trãb estando ~atisfeltn c">m: ri_1a. s, se~~ n\a o~ e tne unvs dot; com êle por t~t'· usat.lJ"o um pou... F d d le~zz1, qne tern .8: se-u cargo a abrandar os coraçõee do.s homens mir afim de entr~r- em coJ'ltactõ 
M circunstancias. rlelxa seu lar; dent_r~ ,da ltnha de bàtalha. S:u•· co dessa. liberdade ªl)1êrlca.na. pa- 'Un a O cm 1917 g11ande responaab1l1dade d"- adm!- eml)rutecldos pelas crueldades da . .n log·,, que .-stA 
oem ohtei· permissão. e anda cer•: si1.cr1f1cio~. em homens e matenal, ra criticar a An\erlca. PRAÇA DA SE' N.º r63 .nistrnção cios negócios civis do Va- guerra. Assim, os fr]ltos de to, foM~ tra?.ldo ao hospital. C~rta. 
ca de 1000 mtllias sem uma liceu-'. fotam giandcs. Atraz d': frente Di~se-ll,e então ·que não ,estava- - ticano. das as flores e agonias dos espt- 1 i a· t d! Oª f tes 
ca de viagem. em bus~a 'dum nm- j não se vêm moços que !\ao Mte- \nos àbsolutámente zani;'adoe, e -- SAO P,\ULO -- no til em que en a p pae en . • 

, j11m ou em uniforme ou feridos Muito ti\·emos para discutir. ritos contut·bados e dos corações as in~t.~Jaçõe8 m~dlcat< foram hom., 
prego melhor, Onde estft o NKVO?; 0 e~ ~ºão d. ~ 'po 0. . -~ que tinhamos muita cle• t a lib.er•ia• DACTILOGRAFIA partidos p~de1·iam transfor111ar-s• ha~d.,•dàs 8 méltralhaà3 s, Minis. 
Porqu·e não sa·o detidos? •·a Ruh, 1.c m _,e., .·ºº uc s. qu~ de na Amerlca, e qOe qualquér rlià Era quase manh~ e ainda conver- ' _n 

" • d 1 1 ti ., 0 G 1 · f I m~ na l)az cturadoUl'à sobi·e a tena- t.~a va a ~x·tr-_mn ,,n~. ão a um sol. s· d J . I -0cupatn cargos a m n stra , os ué que ~le viesse visitar-nos lã per• TAQUIG.RAFIA savamos. sr. a. eazzi a ou. ~ , < r. n , 
,a, ca a uma uessa.s ofensa• va ê grande lmportanêla I' , . ' das' t<>rriveis c.onséquêhcia~ da Ir- O dlteito de v!v~r de uma nação, , <ladn quanilo o~ o.lemães voltaram 

uma sentença de cinco anos, E' . · . ceberia que estªVa ltvre. para ·~rl- O M Ih E • disse ele, é tão sagrado quanto o d b b o 
verdade que a avó morre no caml· Dé)lOis do jantar com Moloto~, ticar nósso chefe, no•so governo, - e OI:' . namo - re~ponsàvel àtiturle da lt.ãlia, He- direito de um lndlv!dno. . Íl1as o a carga. la.nqan o suas om as. ·. 

h b I . contamos ao~ Correspondente!! e8• ou qualquer outra coisa qUê bét'l'L -- Pelo Menor firero motas ca,.ernas de montanhas tor- ,. PadrA G!lmore e um certo nutn .. rb 
n o, e o v -~mente. a !Ub-ahm_en- trãngeiros aJgu1na coisa -sol>l'ê O! lhe Y ·na,ra_m-se·: lares Para O$ deRahriga.. desejo <le viver de uma na.(:ão não de ·s .... lrfa.dns foran1 fnstanta.neamen .. 
tação cQntribulu para sua. n'.orte. planejado ataque, j:!. que fl>t/l aprouvesse. . . dos esconderijos, para os· persé. deve nunca se tornar ª sentença te .mortos, , Os 11oldado:, suss•1rra. 
mas 1st0 não é nenhuma raridade abertamentê , -anunciado, " eis' .. · . . · . . . . . · ·... guidos. As estradas fol'à.m it>l'ol• de morte para outra naç1lo. i,;,.. ra1n o ato de ~-ontrlr.ão em seu oti. 

:~IIf ~:if ;:~:;~ ~;:;~;;; ik~f :~::s;;:~:i\:::E ;:fü g;:~l\:f €::;~:;~'::t: I EXPEDIENTE. DA GURIA · METROPOLITANA :::~:::i~::~·::· J;:f~~~ ªr·;f :;.;::0~?:Sf :;~;;1: :,:~?:~~~:~;~,I:;;~:;f:f ;~ 
quê os da maioria das outras fa__ ·:!IO'vieticos. surft_·· que nada é oficialmente ver• to: ;tá~~=s::r.ericontra privaria de g'uêrra. Explícita e Coràjosa.1nen. a snas n,em(,rlas. fnt contrahalan. 
b~i,,a!L E a alimentae,ã<> 10 sêtt ril. Acdma de tudo. onde Joadas rnn- dadeiro, que não tenha antes St• EXPEDIENTE DO DIA 24 DE MAIO CARMO-SANTO ANDRJ;;':. Vicente toda a energia, necessária :i, d<Ía. té, o Pll.pa élenundou os ~rrÓi! ·,. çada p<!ln cP.rt.e2a .de que ·tais f11é. 
rctor, é multo melhor do que a co. me. a Pbêssoa .. Prlncl!i~I no roman-, do pobllclldtl êtn .um jornàl russo. Cônego A:guinaldo José Gohçl\lves, Saliüó. F'ilho e Rafaela. Amarnl; - Nenhuma ferrovia 1,ermàneceu ili- abuso~ dos siste1has totalitârioi,. mõria.s sã<> o.gora espectros do pas. 
mida. no refeitorl<> partkular tle ce~. rece eu seu carM. Mesmo qu'e No nlunrio ~xterlor, os russos ux'ili de mons Vigário Geral deu PONTE DE SÃO JOÃO: Belmiro r.!ntretant.,. Sua Santidade semµrto 1 
qualquer Pl'ésidente duma corpo. •eJa pobre ev,dentemente não vem . a . ar, d . h . ' Vllns Boas de Oliveira e Mariana tacta e. a não sér pàra fh1~ 01111· afirmou qu . culpa do deMnca ~itdo. Sobr<>:voàmoe Monte. Cass • 

. d . d' d' . 1 tõm a réputa~ll.o dê )')érmit!r,:,m a. ()S seguintes ésI\ác os: vues, n~ô hli sequer Um trem ou e a . . ·. r1ó. não apenas uma .cidade mor~ 
racãn americana. Aoesar rli8so. o posto e u;trlbu!ção de . moto• promiscuidade. 'E' infundada. ~a~- DISPENSA DE IMPEDIMENTO Géraldini. deamento e dà l>rOlonga~ão da ta, mas uma .cidade dos mortos! 
sua orodu~ão ,s h1>m r,.dnzlda, '.\'a rcos de Kremlin, porquanto _q fato ceu nos /tias em q;,e o partido b'll• cm favor dos oradores José Bento qualquer outro meio de viagem guerra não ê mais grave. do q~e a Cassino é n vale da morte. e- oth 
l'ttt!<S!a são nMessartos mai• n11 de ter viajado e passarlo por todas c'he,•lsta denirnctou a tidclida<le F .... ia ],'erra~ e Sonià Stcrman. EXPEDIENTE DO DIA-25 DE l\1AIO ou transpor_u,· eni fu~~ionament'1. elaboração de uma paz• ltiJusta ~ vai~ ainda Tia.Ira á 
menos l. 000 hnm1>n~-dlas p,tra fa. a- provas Indica ter perténrfdo a. TEMUNHAL PARA CASA C' A . ld J , G l Rebanho~ inteiros ro, am furtados tnstavel t>\<:>ín a es•~ 
~ê7" um mntôr. tTm mo'tor A-meriNl
no d~ 1gual forca Pl'ecisa menos 
que 200 linmens-di"s de traba1ho. 
Quin:e 1nil traballun'JorP~. ~ rom 
equn,amentn "'Pratt & Whitn~:v". 
(titmhem com eonloamentos e~r.e. 
lêhtes. ll!êmães 8 sui~oa\. fazem 
sotn<>nte 15 mot1Jr<>s por d ia. 

. . 1 i . . conjugal como um c0Mt1me bur- TES '1 . • ?~ego guma º.- p~e onça ves,: e éxterml\1ados. o os homens. ,-01110 , morte. pois eelc1JJ,..s.., qu" h:,ja 
um' mpor a,nt~ ªh ef@ dé fabrica. e, gu~s. e ·pro·clamou a nova 111lerda- MENTO élll favor do sr. Luiz l<'atoni auxiliar, d' ll!on.s. Vigano Geral, <leu 1 ºª. beças de !;'ado, forám <lúporta. ,1os os PROBLEMAS DA l'l'ALlA meto milhão de minas espalhada!! 
ter sido us1télo Mmt,nte para nego. de n!>Sti,s 11ssm1tos. - Incluindo Filho. os ~egumtes d1;spach,os: . e familias de·smembradijs. Cida. nas rui nas. 
cio~ ofi<>iais. abortos legalizados e dh·orclo i,or Jnstifieação em favor dos oradores Dispensa d<' ,mpedunento - cm · . . , , A solução do coufuso ·e enevoado 

A hlstotla éle55a familia. de des- inefo ~ de bilhete po•tal. Porem - C')NSOLAÇÃO: Harr,y Silva e favol' dos oradores - .José Adolfo i d~s "- aldeias foram mtétramell•e l)rolJl~ma ltalia 11ão está. apenas 
contentt-s insubordil'lados de•p•r A .. d 01· . R h J . L de Matos e Hebcmi'ra C. de Matos 1· reduz1<las a _esenmh. ros e cjnzas. e l d ai· ad . H' faria po ca sim tl:t U ·11. ~ S • mesmo naqueles dias. 11, ré)')Utaç/lo l:ur e we,rà oc ia·, oaqutm O• , • _ • ,. . . . Igrejas e i:uinns famô8'1s. b'-m ao a cance os ,. os. G pro-

u na na 111 o O• era Infundada, pol!! 0 divorcio já pes Pinto e Jovita Ma.ria de ,·Jestis, <.u
1
,m

1
araes, Jose G1bchn1 é Rosa· Ga- como r~gi·õcs lnteir:ts foram proftt- blemas illteruos, dos IJllals o 

vletlca, e o unleo fim àlegre oos- e11ta·o po<l,·a •er con•euui'do tacll· E-'t•l lll1'st1>rhofen e Helie G, Ma· ro o . nla.ior é a desUUiij,o elllre »s prõ· 
i "' ..., e ,1. \;, a • -- ~amenu~ n1inadas. nn11u::i.nu, a~ fá. 

s vel SHia. se um dos mai!!. jovtns mente. Alguns lndivlduo" 0 tive- druz, Horá\'io Al'elàr de Melo· Afonso Testemunhal para tasamento em i,rlos italianos,· As \lOk;,,-las alia 
ritl)azes "" junt~sse aos Konsomols ram um« dur.ia. üe vezes. Porem, · e Alcidia Adélia ·Lemos, Geraldo ·!'ais Cavo~ dos oradores - Sebastião Bar· [ b~·ii"a~ sofrêràm." d~sfrui~ão '>U da~ conseguiram 1,;rat1rl<ss vitória• 

t'OM,UE oii RTJSsoii GOS'l'Uf UO 6~:ft~r~\:s ej~:~::<';:~:~'"t· ~dtaasal r"a~ o total àe divorcios para a Russla, dn Barros Couto ~ [vone H, de OH• lebcn, Maurino Leone r'agioli, João 
I r;~h:~;~:.:: ;::a:b~su,s 

11
:::\'~

1
n1:'~ militarês e tetâó outras até 

CO)ftJ'NfS~IO ~ v foi menor que O am~rlcano. Pa- veira, Domingos Antonio Laurindo d~ Lapa Hi·erophylo Aranha Torres - if . após o assassínio ou l'!uicidw de H,·. 
L entam•nt• estou cotnê•ando a mfjla, 0 -quo dari"- margem para fi • Ad~l,.l'la B•nici, Valdemar Ri"()llato 'l · 'J G · d ~· · .cWi:r,i>n~~v~i~. faltá ~ ruMlramên· tll,r. Todavia, a\lâz não advltáa11. 

'13" ,;:, ~ • rece Quê o russo norrna.l ca r:t- ~ ..,,. '-' e e. n a.ria - . ,01ano e arta tos, P.,. ~ci1't1R rlé tuôo, uma Pxtril·· 
éomi,recnder este pá.is e seus ha- llt'!Ht caçttda organizada pela' tOR\'~lmente contente como uma ~ó e Dulc~ Carvalho, Miguêl Petri·~ín e Ju~tificação - em favor dos ora· . tes que ôs l}alses !ibertatlos tenll,uu 
blt.sntes. Suponha que \'.Oce tentia NKVD, e <lepois '1e.sequeneias sen- esposa. Ofélia Dante; CARMO-LIBERDA.· dore~.-'- AGUA BRA<-ICA: Marcelo ma falta tle a;enerois àlítl'l~nUcios. Utt\btlêcido govern-u~ Verd>tdê!r~ 
nlt.!:Cit1t> " (Jlté tt11l,ll sido tdueado Sll<'ionais r excllantes. [)r~nd~-10~ t lloje em àia,· estas co1.as .. ~ IJa• DE: Victoricio Browne da Cunha, Cornazznn!. e Lidia Costelli, Gui<lo I o ama111tecer lnterroi~1pe~ a nos• menté democrálicoll. sempre com a 
numa -i,enHcnciarià n'lai,; ou menos I executá-~ris á, maneira rnMa, ba• seiarn em instintos, e sorrem pou- Elia de Paula Raulfno, Cel,o de Cas- Isola e Alice C, Isola, José Colabuo·; sa palestra e eu n1e dirigi para a salvag·uarda essencial ,e a pt•otel)â<l 
bem dirigida, onde tenha l"fUe tra-1 SMrla nos Mtatuto~ d~ St :tlin. ca perseguição por parte do Esta.• troe Clarice· Vieira de Melo Ribeiro·; ni e Maria do Carmo Costa, Joel I Catedral de São Pedro onde ceie- do• direitos ciVia de suà& mino• 
balhar ~.r<luamente. que lhe dê um do ou Igreja. - REGENTE FEIJÓ: José de I<'i· Mai·inho de Ma.tos e Geny das Dores I hr~i uma missa. no altar da Ca· rias. 
!P.1to retu.lar pitra dormir. tr~s r.,. Jell.~U!lS TIPlC,\MENTt;; JtUSS0/1 gueircdo Caetano e Irene do Nasci• Alves, Jnsé Benedito e Helena An- deira do Apóstolo, o altar em que ~'iquei satii;feito com as. oportu, 
feições füarfas. e bastante roupa No quê segue, o :,utor ,faz algu. mento, Aiitonio Pereira e Candida dreotti, Osvaldo Bressane e Ho~a fui sairrado Bispo doze anos atr~s. nidaâes que tive de testemunhai 
f'ltra a.gasall,ft.lo, Suponha Igual. PoucM !ilm~~ a,mcricanós são mas considei·1<ções J:obre "' Adelink Pires, Albino Hegistro e Eli• ,\farchetti, Benedito Vieira ê l'ianti- ê de aptender por mini proprio a 
mimte que as paredes e~tlvMscm moMratll!,_! tnl 1>toscoll, e e~tee ~·~o sa Benetton, Sebastião Yetto e Bea· nha .Parrõti, Ubirajar: Pereira Ra- OÜ'l'!\AS EX'l'!tEJVlS'l';\S re~peito da situação da, ltalia. 8eu• 
nr,letlt,s de cartazes, explicando l eocol_hidos com O maior culdaélo, MEl)IUlN,\ !tU~!!A triz do~ Satntos Fm·tado, Albet·to mos e Dora Bent M ... ·io D'Angclo Durante a manhã ,,isltel l\lyron problemas mals premente• $ão oi 
qu~ a liberdade e a jus{lça sô ·exis. Os ftlm~s 1tm1>rlta.llM mlti~ conh~- dos Santos e Maura Croccetti; e' 1,uiza Figueira; SÃO BERNAR- 'J'ayloi', rept·llsentalll.e es1,eci1ti do da a!lmenta~ão, de a1>asalhos e de 
u,m ·nesta penltenc!arlà: Que fora cltlos são u com!!!dta~ de lon:;-a • .... '·" •" · • • .. • .. · • .. · · .. · .. · • •" BELA VISTA: Jo~é Medeiro~ e Rosa DO: trineu Biscuoi,t e Maria Negri, prcsi!lente dos &;stado~ Unidos ,10 traba,lho. Centena~ de mtlhures de 
s6 hil dosordens. brigas. lncertezas. m<Stra.gem dê Carlitos ·"Sonlio dê Mesmo sendo dado livre ac•s•o Litura Conquista, João Aod Vital e João los Santos e Assunta B:. Cons· Vaticano. e Alcxande, .. Klrk, em- pessoas •e encontram - desabrlga
fdta dê empregos, ex)')!Oração do~ ouro". e "O gntttl!> ditàl!Or". Tamc a medicos ruaso5 que visitam hos- J<'lorentina Rigo1·assi; NOSSA SE-1 tantína Ritucci, Antonio Ferrari e 1.Jáixador norte-americano na !tá- das. famintas. doentes e mal ves-
trab:tlhlldores. enquanto quê es. h"m os filmes de p·atinação dé Son- 1>ltals militares na frente ocidon- NHO'{A AUXILIADORA: Haroido Maria frczo/oni; - PARI': Vito Ali- lla.. Av<istei-me .tanibcm com ve· tidas, 
te e;;tabeleéimênto ei·a m!lntido ja Hennle, e "Ctm homens " uma tal, é muito difícil para observad,,- Carvalho e Irene Rossi, Miguel Gi, tonio Colavito e Mària · A. Prado, AI- 11108 amigos italianos, aotando que A devastação econoini~a da lta-
unieafüente para prote,;ê.lo da m"'nlna",' com. Deanna Durbin. res medicoe aliados, visitar um mcnez Filho .e. Ida Seb.astiano; ~ I cides f't<zolim e Luiza O. Don. ofrio; lia é quase total. Poucas pessoas 
mal<lad~ do mundo externo. Durante O tempo em que cu ~s- hos.pit,al mllltar russo. Isto não ê SANTA CECILIA: 'j,;j,lmo Botba fi- - Vil.A C.:ALIFO!if ,A: Vítor La- ,------••-••••• fora do pais,· e mesmo os proprio• 

Excusad(), dizer que. se it1guem tive em l\I.oscOu. Oà mais pop_ulta.· eomente n'lOtfvadofpela tradlclonal lho e Oirce Peteira Marq.µ.Cs, Libe· · battc e Alice- Rodrigues, Amélito Ro· - italianos - e tive ocasião de falar 
tentasse llbert:!.-lo. ou o a'l\ea~as. l'H filmes estrá'ng·elros eram "Jun- suspelt~ que os russos têm. cont.ra. rato dos Santos e Olinda de JetiUS drigues e gdí l\taioranó; .LOUV El- n1e·E·· Dl·AR. ·10. v·1· MA' . R com céntenas deles - podem COll· 

sê coru a palávra llberdadê você gle" e "0 lailrâo de ·sagdacl". Fo- os l!Strangeiros,. São um povo or- MarquM, Wilson Lima e· Cecilia Ca· RA: Vítor ,Manente e Alice Borba, V: ceber o golpe de morü, <,t\ie :sofreu 
lutaria como um tigre. ram multo cuidadosamente anal!• gu!l\ÓsÓ, e querem esconder su>t rusl, \Vl!.hdêrley Meireles Silva e Nair João Pi11to e Olga Gemmi, Silvestre ARTIGOS F I NOS a economia Italiana. As deshuma, 

· Há. eontudo uma diferença no. sados pela. Cênsura. porem. como fraqueza.. · Ivaldi; - VILA MARIA: UlissM Chieri e Maria l'ngotto; - TRE· nas ta.ticas de terra ar1·azada ·110 
ta,v~t entre os internados na Onlão um tem como cenal'io uma vila Seu nlvel geral de cuidado• me- Prudente de Melo. • J<;Jvira Scatolin, ~1 EMB;E': Carlos Alberto 1-hrczf~Jd para e.xercltó alemão causaram uina das 
S1>vlêtica, e <>S detentos na Peni. hindú, e. o out~o a med}eval Ba~- ·dieos, não· pc:,de· ser comparado com Ptdro Marcilio e Aparecida d11 Silva, e Jandira de Arru'da, ·osé Rodrigues C A V A .. L H E I R O S m"'iores '•agedias des~a guêrra. E 
tencla.ria de Lan-eli,-;-, no Kansae. da.d, nenhum deles apresentava. a, o do• paiaes ocidentais. Gastam Mario. Ruano e Ana· Maria Malltado, llonito e Maria Y.. da Con~eiçâo, Vi: tive ocasião. r:te vtir esta ti·agedla. 
QUI! visitei varla.i;; vllzes. A comida vida.normal no mundo do oeste. e 'dlnheh"o em todos 08 ramos da. me- Antonio Maria Salgado .., Maria Al· tól'io Ma1·a110 e Ermelind, .Lazarot• e As A V I MAR A deliberada colocação de minas 
e a roupi dos doi~ lugares ê ma.te assim foram con~iderB,dos fféitos. .di<'lna. porem o medico normal bina dos Santos; SAN'.l'A lFIGE· ti; - PINHEIROS: José Temperlni · · . nos estabolecimentos 'ímiustrtais e 
011 menos Igual. tAJvêz um 1>ouco Todas a• naqõe• qulirem pôr em 'russo, tem menos treino que uma NIA: Alberico · Boselli e Maria Te• e Dirce Pedrosa,. Olegário Rodrigues de nas 'usi,nas de torga, o bomba,rdeio 
mêlhor em Lanslng. Mas se primeiro plano suas proprla• ba• boa enfermêíra a.mericana. De mo- · resa Pacchioni; GUARULHOS Filho e Maria de_ Loiu•des da Silva; dê 11ont~s e rlns eentros t,,rrovla-
qualquer um dos ·deU>ntos etn talhas, e negligenciar as dos seus do que, se uma permissão para. "'· Migu,l l'ayano " Clementina Testai; - l<'Jn;c;u J<;ZIA 00 ó: José Biasco ·v1NGE, MA. R·QuE· s &, CIA.. rios éstrateglcos, 'à slstematica 
Ransas dissesse que sua peniten. aliados. e a Amerlcs. multas ve- altar um hospital é recusada, pe- - PARNAIBA: F1·ancisco Loro !) ê Natalina Liga0ui- llionisio de Sou- inundatÍ\o de extensa:s 'regiões, a 
ela.ria estava mal dirigida, e ex. zes o taz. Porem, "" avanços do lo metodo sovte'tlco de adiar ui Regin, Gdllo; - APARECinA DO za e.Rosa Bom; - SÃO LUIZ GON· Rua Libero Badal:'Á 488 demoli~âo· das lnsialàçõe~ portua-
primisse a. esneran,:a de -ter ou. exi,rcito vermelho. são clecente- coisas, e delxa··las. para o fim. a NORTE: Mc.3ias José de· Souza e ZAGA: Osmar d Fr.eitas e. Olga As· -, rias e ilas co1l\Unlcações, a p!ll,á,. 
fros gunrdas, não Incorreria no pe. mente tratados nos jornais ameri- verdadeira ra7,ã.o muitas ve21e~ ê Leopoldina Alves Pereira; - MILI· saf José · arlos Guerra Simnc~ e 7·0 ªndlli' sàlas: 68'o:,l I gem ~ " hn'·asft" ~~ 1'1r~s e..:. tudo 
rigo d" ser fuzilado se alcruem o cane,•, Itu•trados com nu.nas. a-ra.•J que os russos. sahc.·m _que o estl'.-,,ll• 1 TA. R~:s: Antonio Gonç,,lves <le Pau·., MariR l.\'Çne·de Paula, J. oc~ F.snill<!O-; ·T~l. 3-7077 - São P1mlo il"to tez com QUê a ltalia. retroc\ê· 
escutasse, yuras o t.cxt,,. . ~c)1'•1 na:.i", • •nead~•·!a. dA "º"", ,e,t, , J,., e. ,li.,.11t.Ji~a,,,<,;01·r<lta-_. Jfacia; _ - Ja. e0 <,;ar111en l:al'!ll.OJ\l>.-, '•••-••••••••••••-''! <lc~.~e mdo s~culo, , 
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SêllNTtFICAMIN1'e·. 
AS StJI.S nRIDAI' 



Sfo Paulo, 3 de Jul1ho de 1945 

Só os fortes vencem na vida! 
Todos que trabalham muito, estão sujeitos à fra

queza e ao esgotame11to. Quando o sangue está im
puro, o estado de fraqueza é 'mais grave, porque a Sí
filis, alem de ser debilitante, consome energias e não 
permite ao organismo meios dé compe11sar as forç:is 
perdidas. Nestes casos é imperioso, é urgente uin tra
tamento Je sangue. 

Valioso auxiliar no combate à Sífilis, depura 6 
sangue, faz dtsaparecer o cansaço, ô esgotamento e a 
fraqueza. Há, portanto, toda vantagem em usá-lo. 

I E e 

EVANGELHO 

BO N 
DOMINGO INI<'RA OITAV~1 DO CORPO DE DEUS 

(São Ltwis, XIV 1~·24} 

Naquele tetnpo, disse Jesus aos -li'aribeus esti:r. piii'iibolà: "Cüto liinnt,n 
deu utM grande ceia, para a qual convidôu i,\,uita génté. PJ, ã hora da 
eeir,,, mandou uni dos servos dizei· aos convidadi>s que viessem, porque 
tudo estava preparado. Maa todos a um começaram a fleac.ulpar-se. - O 
primeiro disse: comprei uma quinta e me IÍ preciso ir vc-la. Peç,:,-te que 
me deaculpeB. U11, segundo disse: .,:,mprei cirtco juntá/, de bois e vott 
ezperimenta-las. Peço-to que me dc.culpe8. · Um outro disse: casei-me, 
por isso não 1>osso ir. Voltando o servo deu conta, de tudó itso a· sert 

'senhor. Então, irado, o pa.i de familfrt dit~e ao seu tervo: Va,i depressa, 
ás praçb.a e rua,s, da cidade, e traz-me aqüi os pobres, os· aleijados, os 
cegos o os coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, fez-se tottlo ordctiaete, e 
ainda sobra lugar. - E respondeu o S01thor ao Sél'V/l: sai pelot caminhos 
e pelos cercados e obriga-os a etitrar, pará que M Mie/ta. 11, ,ninha cat/1 .. 
Porque vos digo que nenhutn daqueles que fo'fam convidados provará. da 
tninha. ceia.". 

COMENTARIO 

"Seja tua palavra: sim, sim; não, 
não" ·- é a norma que dá Jesus 
Ctfato aos seus discípulos. E nesta 
simples· írasé se contem toda· uma li· 
nha de conduta para' o fiel em toda 
a emetgencia de sua .. vida, mas, mui
to especialinente, nas questões reli· 
giosas, O Catolicismo não é uina He. 
ligião de meias medidas, meias . ver· 
dades, "panos quentes". Como Ele é 
a verdade, e a verdade está sempre 
num extremo, é sempre intolerante 
e intransigente, o Catolicismo abo
miná Qs in'definicões, as titubeações, 
a tibieza intelectual. Como a vcl'da
de é uma só, ela se afirma de modo 
categórico no "sim'', que pot· sua vez 
é a negação Cktegorica dê todo o 
contrario, ou seja o "não" para tudo 
o mais que máis não é do que erro. 
Eis todo o Catolicismo: CampM de
finidos, inteireza é harmonia de dou
trina, um corpo· compacto, um "sim'' 
que determina necessariament.e um 
ºnão';. . .. . 

Se descermos da parte especulati
va para a ordem pratica, ai tainbet11 
ha uma intolerancia necessaria: os 
princípios com que não se pode 

_ transigir. Isto não ilnpede, em casos 
especiais, que se tomem em consi-
deração circunstancias concretas que 
possam aconselhar atitudes brandas, 
e mesmo desde que não se sacrifi
quem os 1>rincipios, algulna tol·?ran
Cill. ·Exemplo vivo dâ-o a Igreja que,. 
toler;1 certas situações praticas, pa• 
ra evitar malés maiores, :sempré que 
a malicla huma11a se· opõe á pedeltà 
realização da . lei divina, A liberda• 
de de culto quê é um mal, tolera-a, 
por vezes a lgteja, quahdo certos 
fatos aconselham ésta medida de 
prudenéia. 

Seria, porem, erro e erro grave 
julgar da · Doutrina Catolica por es
sas medidas de exceção. 

Assim não se deve tolerar a dilui~ 
ção .·da moral catolica numa bonda
de amorfa que sirva de guari.da 'à 
todos os desvios do sentimentalis· 
ino. No caso do Evangelho do pré• 
sente domingo,. por .exemplo, não fô· 
ra a condenação formal do Divino 
Méstre, muita gente seria levada a 
·desculpar todos estes co11vidados' á_o 
banquete do homem da parabola. 
Áfin 1), qtte muito havia em faltar a 
um convite a um. banquéU,! E, de· 
pois;- não deixavam lá eles de ter 
suas desculpas .. , Enfim, uma quín· 

ta climpradl\ ~ preciso conhecer ... 
Juntas de bois, é até perigoso com· 
pra-las sém experimenta-las logo. , . 
e o casamento é coisa tão séria que 
Jesus ()risto fez -até dele um grande 
Sacramento. 

No· fundo, os homens são bons, 
têm boa vontade,. só lhes falta... a 
aprovação· de Nosso Senhor. 

OS SALESIANOS FUNDARAM 
UMA ESCOLA DE ARTES E 

OFIGIOS NA COLOMBIA 
(N. C.) - Os Revmos. Padre• Sa

lesianos fundaram em Bogotá uma Es~ 
coia Gtatuitá de Arus e Ofícios para 
filhos dê operarios, moder11amlinte apa
relhada e com capacidade pata varias 
cél\tenás de alunoo. A obra foi apro
vada e· àhênçoada pelo Exmo. é Revmo. 
MoM. ismMI Perdomo, Arcebispo de 
:Sogotá. 

Em uma circular ao povo da Co, 
Jombia, o Revmo, Pe. José Maria Ber
tol<1, ~. S,, Superior Geral da Socie-_ 
dade Salesiana de Sáo J oâo Bosco 'n~ 
Colombia, Vene,;uela e Eq~ador, an.un
cia ·quet na futura Escola, "oS meni .. 
nos, ao.b a dirQÇâo de babeis mestres 
s,alesi111nos; se exer~itarão n'as arte,,.·-pil; .. 
rà· que, ao "cabo. :de · tres anos, possa:m 
énfren.tar a vida com!> operários, nas 
multiplas Industrias, r\acion!)is. A ca
pacidade da escola, acre•centa, será de 
va.riaa Ce~tena• de alunos, ê estará do
tRda de amplos locais para oficinas e 
classes, de· _maciuinatià môderna, e bons 
mestr@s para· torjar os melhores opa .. 
rerios da patrla.'' 

Oa &aleslenos pOs•uem na Colombia 
varios iristitutos de artes· e ofícios para 
opererios: em Bogotá, o Colegio Leão 
XIII, em lbagué & Escola São José, 
em Medellin o Instituto Pedro Justo 
Berrio; estas Instituições têm propor; 
cior\ado às fabricas e lnduotr!as cen
tenas . de jovens bém preparodos. En; 
Ibagué dirigem tambel'n e. Escola de 
,Agricultura São Jorge, a mais antiga 
do gonc,ro no país; em Cali e Carta. 
gene contam ,Í1nda com outra~ escõls.s 
dê ilrtes e ofícios, recentemente 'tun
'dadps: e tom uma. escola dé agricul
tura no Lazaroto, e outra para filhos 
sãos de leprosos, em Guacemayo, San
•tander. 

LEGIONARIO 

5 DE JUNHO si, seus subclitos, a 
sua propria alma é 

lhes são con fiadàs. 

santificação de Conon, ao Arcebispo e ao Le,;a,Jo 
das almas llilC · AP'O!:iL.Olico, incriminando-o orincipal- Notas Mis-s.ionárias 1 mente de ter usurpado dü·eitVi -:pe 

s. BONIFACIO 
S. Bonifacio, o grunde apostolo da Bem enraizada estava a i<lolatriH 

Alemanha, era 1v,tural da Inglaterra. nos ·corações dos alemães e pl'ecisou 
,No batismo recebeu o nome de Wm· de muito trabalho, sacrfficio e oraçõts 
frido, que mais tarde ( pelo P,11,a pára trazer aquela nação ao aprisco 
Gre~o1·io II) foi mudado em Bonl- do Divino Pastor. F,1n Goslar existia 
facio. , um carvalho, arvore multisccular, de 

O corpo de S. Boniiado foi léva
do á Utrecht, de onde passou parn 
illoguncia, para afinal achar sua se.
pultura ddinith·a em r'ulda. 

Muitos milagrês se observaram 
no seu tumulo, fato que muito cón-, 
correu para que S. Bonifacio se tor
nasse um dos Santos mais populares 
e venerados na Alemanha, . 

O rei Luiz 1, da Baviera erigiu na 
sua ca-,ital suntuosa basilica cm ho, 
menitgê~ ao Apostolo •da· 4lemanhl\, 

Desde muitos anos . é o tumulo, de. 
S. Bonifacio o lugar onde os Bispos 
da Alemanha, de trmpo. cm tempo, 
se reunem para, sob os auspícios de 
seu grande modelo e )lrotetor reali
zar suas confêrencías episcopais. 

Bonifacio nasceu no ano ·, de GhO, que .os ,germanos pretendiam possuir 
<im Kirton, no Devonshire. Tendo a força de Odin e .. que gozava de gran
"penas cinco anos, manifestou " ele- de venera~ijo. Em vão S. Bonifacio 
sejo de estudar num convento " re· ~ê esforçou · para convencer o povo 
ceber instrução religiosa pclós v.eer'. dá. fraqueza dos deuses, e da falsi
dotes. O pai se opús a est.a vontade dade do culto de Odln. Muito menos 
do fil)lo. Ficando, porém, gravemente conseguiu que os idolatras deixassem i; DE JUNHO - S. NORBERTO 
doente e atribuinilo a enfermidade de prestar culto á<iucle car~alho. O Xanten, pequena cidade do. ducado 
á. sua rcsistencia àos descjo·s deste, pavor deles sê àpodêroü qttahdo Um Cléve, é a terra de S. Norberto q':lé 
e, portanto, considérrmdo-li. um cáS• dia viram a S. Bonifnclo se dispôr viu a luz do mundo em 1Ó80. Chega· 
tigo de Déus, deu seu consentimento a derrÚb11r o celêbre 'sanfoario na· do á idade c;n que dcv,-1 escolher seu 
e ficou c11ra<lo imediatamente. Não cíonal. '.Nem pild'idos; niiiu ameaças estado de vida, Norberto determinou
só achou Winfrido o que procurava, puderam demover o apostolo do se pa~a o serviço eclesiastico. Re
a instrução na religião e nas cien- seu intento. Os ,.,ermanos já previam cebeu o Subdiaconato e com ele um 
cías: como selltlsse uma forte incli· 1 suá morte certa e apavorados fugi- canonicato em Xanten, com gra'n<les 
nação para a vida monastíca, entrou ram ·do lugar para não serem alcan· réndimentos. A riqueza ameaçava ser 
na Ordem Beneditina, á qual seús çados pelo raio fulminador de Odín. sua perdição. :(líoço, simpático, rico, 
méstrês pertenciâm. 'l'enclo álcançado S. Bonifacio só uma machadada vi· cheio de vida, correu atraz. dns ,ai
a idndé de 30 anos, recebeu o sàcra- i brou contra o tronco gigtmtesc·o do dades até que Deus que o tinha re
•.ncúto da Ordem, Grande deve. ter. l e.·. ar1•al. ho, quando .. ele. s.r abrjü eíi .. 1 qu. á· servado para cousas maiores, lhe 
sido à e~tima em que o tinham seus tro p:irtes, que cofü fragor caíram abriu os ·olhos. Um d,a, só acompa
c'onfradts; })ois estes, únanimement~, por terra. Este milágie àbriu aos pá· nhado por um pagem, fez uma via
o elegeram para sucessor do Abade gãos os olhos e, coit·vencidos da im- gem a. cavalo. No meio do caminho 
que havia falecido. Bonifació, poréri1, potencia. dos seus de\i'ses, aban'donà· foram surpreendidos por iorte tem-
não aceitou a dignidade que a colt· ram a idolatria. A niadeira do ceie-· poral. · 
fiança dos seus confrades quis con' bre carvalho s~rviu pl'lta construção Um formidavel raio caiu bem de 
ferir-lhe, Alegando um forte desejv dmna igreja que S. l3onlfacio. dedi- fronte de Norberto. ,O cavalo espan-

. de pregar o Evangelho àos pagãos, cou a S. Pedro, Out_rà lgreja_ ioi tou-se e jogou longe seu cava!eho. 
obteve a licença de com alguns com- construida na 'Turíngia, lugar onde Norberto ficou como morto por mais 
panhelros se· dirigir a Ron1a para S. Bonlfàdo teve uma aparição de de uma hora. Voltando a si, apresen
se pôr á dbposição do Sumo Ponti· S. Miguel, que o animava a continuar tou-se ao seu espírito a sorte que o 
fice. Gregorio II recebeu-o mui cor- coi'ajosamente nos •eus trabalhos teria esperado si tivesse morrido fol
dialmente e deu-lhe amplas faculda- apostolicos. minado. Qual outro São Paulo excla
des de missíonario apostolico. Bonífa-- Negocios importantM obrigaram-no mau: "Senhor, que quereis que e~ 
cio, seguindo um impulso de seu co- a ir pela tercelrll vez a Roma, Grego- faça?" E parecia-lhe. ouvir uma voz 
ração, escolheu a Alemanha para cam- rio 111 recebêu-o mui paternàlµiei~- a lhe dizer: "Foge do pecado, pra
po•dé sua missão. De Roma dirigiu-se te, deu-lhe grandM faculdades e prt· tica a virtude; procura a pas e salva 
díretnme1\te á Baviera e . 'l'uringià, vllégio's e revestiu;o da tutori1lade tua alrila", Vivamente imprrissionado 
onde a fé cristã, se achava em com- de nuncio apostolico. De volte. para pelo que acontecera, tomou a fir,ne 
pleta decadencia, devido á grande fá' a Alemanha, demorou-se na Ba\·iera, 1·esoluçâo de deixar o mun<l•> " de
míliarirlade que reinava entre cris• onde criou seis Bispados. Celebrês dicar-se unicamente a uma vld"' em 
tâos e pagãos. tornnrnm-se os conventos de F.ritzl.ir Deus e por ,Deus. Suas riéàs vesti· 

Seis metes trabalhou Bo11iíacío na Erfurt, An1oneburg e Futda, todo& mentas trocóu·às por úm hltbit<> pe
Turingia, [)regando, intruínclo é eles fundados por S. Bonifacío. nitenciario, e amargamente chorpu 
chamando os cristãos á emenda de Estes eo11vcntos não eram só casa~ seus desvarios. Por seu mestre rtá vi
sua · vida e á reforma dos seus cos- de oração, mas eràm outràs tantas I da espiritual escolheu a Conon, Aba
tumes. O 'resultado foi ntuíto conso· escolas ·e semit1ários, onde se prepa- de do mosteiro beneditino de ~" 81g:i· 
laé!or; pois a Turíngia toda abando- rava li. falange gloriosa de futuros berto. Tendo chegado o tempo da o1r· 
noll a idolatria e voltou ás pratica,! missionaríos. 1 denação, apresentou-se ao -1.rccb:spo 
da téligiào cristã. · Em 747 a Santa Sé incumbiu a S. Frederico de Colonia com o 9ediclo 

Antes da sua viagem a Roma, BCl· J3onifacío da administração da arqui· de recebe-lo entre os candidat\ls a\l 
nifacio tinha iniciado sua . pregação diocese de .M0!1'.uncia. Dura11te sete sácerdocio. o Arcebispo acedeu ao &eu 
na Frisonia. O resultado, por6m; ern ,anos foi Pastor da'quele rebanho,. pedido, si bem que não pu,l<:sse. bS· 

tão pouco animador, que foi _preciso quando em 754 soube que grande par- condet sua surprcza por vi,-lo ,,gora 
interromper sua missão. Chegou, en• té dos }'risões tinha abandonado a fé pedít com tanto ardor, o que, quan
tretanto, a noticia <la morte de Rad- e voltado á antiga idolatria. Com do se lh'o tinha oferecido, recusau 
bod, duque da Frisonia, o homem que consentimento do Santo Padre' en• sempre. Recebeu o diaconato e o pres
mais se opuzera á ·prtgação da dou• tregou 08 negocios de sua diocese a biterato no mesmo dia, falta de c1uc 
tl'inà cristã. Removido estê obstáculo, seu discípulo Lullo e com algu'.ns co,n- pediu perdão ao Papa Gelasio II. Or
Boniiacio achou iavoravel a· ocasião panheiros corajosos . entre eles Eoba- denado. sacerdote. voltou á abadia de 
dó recomeçar seu trabalho naquele no e Adelàr, fez ~ longa viagem á S. Sigiberto, cindii em preparaçà,> á 
país. Frísia, Sua chegada foi abençoada suà primeira Missa fez um retiro es-

Obédecendo a uma voz lhteriot, por Deua. Ao verem stu antigo mís- piritual de quarenta dias sob a dire
chamando-o para o apostolado da !•ri- sionario, muitos· Frisões iízeram a ção do abade Conon. Pasudo este 
sonià, dirigiu-ss a Utrecht, ohde, cm sua conversf.o. Imensa foi a satisfa- tempo, voltou a Xanten para ocup":t' 
companhia de Willibrordo, pl'iméiro ção de s. Bonifacioi pois uma messe seu lugar entre os Conegos d:t l~reja. 
bispo daquela localidade, pàssou · três· ·tão abundante età além das mais Estes pediram que fizesse o ser· 
anos pregando e trabalhando, na· ci- Jisongeira~ esperanças. Para confit'- mão por ocasião. da Missa solene em 
dade e fóra. mar.na fé O seu rebanho l3onifacio uma :festa que s'e cefobrava. Nor~er-

O resultado foi a c_ompleta extin- marcou um dia eni que todos deviam to falou sobre as vaidades do ntun
ção da idolatria naquela região e. um receber o sacramento do Crisma. Nã.> do, da breYidade da vida com ;1ma 
florescimento belíssimo da religião de hávia Igreja que comportasse os elóquencia tal, que muitas pessoas se 
Cristo. Willibro,do, vendo as · gran- fieis, tão enorme era a cóncorrencia converteram. Muitas vezes dirigiu 
des aptidões de Bonífacio, manifestou dos que desejavam ser ci;ismados. l<'o· sua palavra eloquênte aos. seus coll· 
0 desejo de te-lo como sucessor. na ram então feitas grandes toldas, á. frades, exo~tando e esconJurantlo-os 
direção da diocese. Bunífacío, porém, 1nàneíra de acampamen.to, on<le o po- para (jue nao se ocupassem corfl < u
alegando .ter do Popa recebido a mis- vo se acoriiodas.se. Chegou .J dia d\) tra cousa a não ser a gloria d"' D,ms 
são de pregar O J,;vangelho na A,le- Crisma, dia tambmn da morte do e sua propria salvação. Alguns c!ele3 
manha, fugiu de Utrecht. e dirigiu• grande A-postolo, O inimigo de Deus se irritaram com isto e votar-1.m-lhe 
se pai'a Hessen. Dentro de pouco não 'pôde ver de b.óM olh9s a. obra dó .ódio. Um dos s~cerdotes chegm1 até 
tempo milhares de idolatras ta'rga· B)spo-Missíonario. No n1oment() cm ao ponto de cusp1r-lh,e na_ cara, .afron, 
ratÍI suas supérs.i-, ;,e. e abraçaram, 0 q,i\.e este. e seue companhcifQ'l:."~e .iis- , ta. que .. Norbert~ com, ·a· maior caln.111· 
cristianí~mo. Tão abunclante era a punh/lm a adminfstrar o sàcramento sofreu. 

a · 1· .,. · · · · "b d P 0 ra '-impedir nuP. conti.mmsf.e a mes8_e que Bonifacio viu-se impotens "ª con 1rm~çav, apareceu .um· an o O 
,, 

d . f ·no· d"' d 'umo sa pregar leva.raiu ·déirnndas Ílo Abade te para a recolher sozinho. Chamou, e act ras; a man " o • . . • ' 
então, da Inglaterra, em seu 11uxilio, cerdote pagão; para assassin><r os sH- ======= 
missíonarios e freiras, Construiu igre• vos de Deus. Bonifacío; 'perceMndo 
jas e conventos e abriu escolas. seu mHligno · intento, déu ~r.aça,; â 

Num relatório que mandou a Roma, Deus por ter-lhe rese1·vado morts, tào 
expôs O estado e O pi-ogresso da sua honro•a e gloriosa e animou t-$ s•)US 

missão. c.ompnnheiros a aceitareim a morte 
Sumamente admirado pelos gran- por Cristo. Com os santos Eva11r,-clh-'s 

diosos, resultados obtidos na cristiàni- na mão, dirigiu-se .aos seus nimi~os, 
zação da Alemanha, 0 Papa Grego· os quais não lhe deixaràm telnp:, .P'!,· 
rio· II desejou conferenciar pessoal- ra pronunciar uma só palana. Com 
ménte com Donifacío, Na sua segun- o punhal no coração, o Santo Bi!l)C 
da viagem á Roma, 0 missipnario foi caiu por terra e expirou. 
recebido pelo representante de Cris• j Com ele foram assassinados mais 
to cont granrles honras e foi nesta 

1 
52 dos seus companheiros. 

ocasião que Grego rio lhe conferiu a 1 , Assim terminou a vida de S. Bo
ságração episcopal, mudando seu no· I nifacio, ~ grande Apostolo da Ale· j 
me de Wínfrido em Boniíacio. Boni- i manha. Oxalá Deu~ conserve o cs·, 
facio kz nas mãos do Papa o jura· !

1

. pirita desse.grand.e Santo e dê á Ale-!. 
ment.o de defe11der sempre ·a pureza manha sempre Bispos· e Padre)> que, 
da fé e a unidade da Igreja e voltou! como S. Bonifacío, não procurem se· 
para a Alemanha com uma recomen· j não a propagação da fé, a renova· 
dação pontifica a Carlos Mart~lo. . ção do espírito de Jesus Cristo em' 

ni\o lhe competiam e usado 1c , estes 
que discordavam -ias usuais. Norber
to, poL"êlu, tão bem se defenJ·~:i, :11tc 
a acusação revéftea c1·n confu~àv p<!~ 

EDIF'ICANTE EXEMPLO 
SOLDADO CATOLICO 

DE UM co meio d,; oe reerguer do abismo el1:j 

ra seus inimigos. o seguinte fato mostrá o quanto os 

que jaz:." 
(Catholic Mi•sion!)' 

l'ara não ser mais alvo dos dardos 
soldados norte-americanos admiram e CARTA AOS COOPERADORES 

de almas invejosas, rcsoH·~u auscn- se interessam pelos trabàlhos missiona-
tar·•e por algum tempo. l'rocurou ao rios: Private José Lev era, no dizer MISSIONARIOS 
Arcebispo de Colonía, cm cujas iws do vigario de sua paroquia, um dos "Seminario do Espírito Santo -
restituiu todos os seus bc11eficio5 e melhores moços .do lugar. Ele mostra- Santo Amaro - São Paulo. 
rendimentos. Enl seguida vendeu to- va sempre grande interesse polas mis- Coop~fadorcs Missionarios. , 
dos os scua bens e ,deu o .dinheiro. aos sões estr~ngeiras e, para melhor, .a• p_o- Mal surgira rocuberonte de força • 
P. brcs. fabend.o qµc J Papa .Uclasio der auxilia~~- jnscreveu-se na confraria vitalidade o Cristianismo e já a Se• 
se achava em S, Gilcs, na Provença, da Congreg~çâo da Propaganda da Fé. nhora das Missãtes, Maria Santh8ima, 
para lá se, .d_irigiu. e obteve a_ licen.ça Este amor e Mte interesse pelas mis- assistia e abtmçoava a partida dos pri, 
da prcga~llo. , , : .:· . - Sões. ele os levou consigo, quando em meiros missionarias, os Apostolos, e nê• 

_.A' :lua Jl&lavra árdcnte cou·espon· 1942 f9 ; chamado para o Exercito que Ies a de Sl!us sucessores de atravcz dot 
dia ~uu vida aus_tera. Andava sem- Gmbarcou p,ira a Nova Guiné. Ali foi seculos, que iam a longínquas par,:,genit 
~r~ de~oalço, vcstllJ.·S~ pobl'einen,c, e ferido mortalmente e, sentindo-se mor- implantar o Evangelho do seu Divinct 
JeJuava com todo o ,r!gor. De toda.ª i'êr, pédiu a um soldado amigo que es- Filho. 
pute "~1~1am º" fieis para ouvir I crevesse ao, pai,, certificando-os da sua Precisamente ha 50 anos atraz, Unf 
suas predicai; e numero: s eram as morte e pêciindo executaS_sem a sua uJ.. grupo de missionarios, impelido:i pela-a 
-l!onversõe)i por elas. cattsádas. Us ha- tima vontade: qÚe todo ·0 :;e1.1 dinheiro mes_mas preces e pela mesma bellçã~ 
i>itantes dê Valenciennes pediram-lhe I fosse envíad. 0 aos ml~sionario, SV. D de da Senhora das missões, sulcava as pro• 
que permanecésse mais tempo com Nova· Guiné, éujas obras êl~ tão bem fundas agua, azuis do Atlantico, rumq 
eles: ,~orberto, que a pr111c1p10 nao pudera admirar. Todo este dinheiro, às plagas sul-americana,. A confianç4 
toncionava atend•r este pedido, viu- que monta a 1. 210 dolares, será em- inabalavel na maternal proteção da 
se obrigado ,pel" doehçll grave e 11,,;r- pTegado na construção de uma capela, Rainha dos Ápostolos afagava suas es• 
te t tre seus companheiros. Um que perpetuará o nome deste jove1n peranças. E~a Maria Santissima quo 
dos primeiros homens que se confi,i- soldado qu.;, perdendo a vidá na ba- chamava os Filhos do Pe. Arnaldo pao 
ra.111 à sua. direção foi o veneravcl tâlha das armás, mereceu uma vida ra fecundar o Brasil com seus traba• 
Hugo de Fosses, e$1llolêr do Bispo rle melhor por ter pelejado a boa peleja lhos apostolicos e para despertar nos 
Cambrai. Mais tarde veiu a ser seil em favor das almas. generosos filhos desta terra o entusias,, 
biogra(o e primeiro suce:;;sor no go- . (Our Missiono) mo pela ideia missionaria. , 
verno do mo~teil·o "Praem.onstratu.,1 ·, Para comemorar o 50,o aniversàriqf 
(pratum, mo11stratu1n, .. prémontré). GESTO QUE MERECE ELOGIOS deste inicio alviçareifo e para 'agrade• 

O Papa Calixto II, sucessot de lie· cer a Deus ,as rlcas bençãos derrama• 
Jasio II, .convocou um concilio em O Governo da União Sul Africana das sobre nós nestes 50 anos de ati• 
Reims, com O intuito do nele. serem teve um gesto digno dos maiores elo- vidade apostolica estão se reálizando 
estudados os meios de debelar os gios; µevído aliás ás diligencias prudcn- em todos os Semina&s, Colegios e Pa• 
grandes males que nllqtjfle tempo tes dó Delegado Apost<llico, coriséntin- roquias da SVD no B;;asil imponentes 
oprimiam a Igreja. Norberto 11aquela do na libertação de ÍSO missíonarios festlvidades. 
ocasião se apresentou ao Papa cbnt O de paises estrangeiros, autOtizandO-lhes Nestes sentini:entos vem o SeminariCJ 
pedido de poder continuar com suns o exércicio do ministerió em qualquer do Espírito Santo convidar a todos os 
prédicas em toda a parte do mundo classe de pessoas. Por mercê deste Cooperadores Missionarios para as só, 
cristão. Com aquela época coincide cot".sentimento, continuam a ser aten- Jenidades a se realizarem aqui no dia 
tambcm a funda~ão da sua Ordem na didos 250. 000 catolicos, 360 igrejas, 31 de maio, quinta-feira, festa do Cor• 
diocese de Laon. 4 70 escolas frequentadas por 35: 000 po de Deus. Pela manhã às 9 hora$, 

De volta de uma viagem a Roma, crianças, 4 7 ho•pitais, 41 • dispensarias, ha.verá solene Missa cantada, em ação 
de onde trouxe a aprovàção da re- 31 orfanatos e 67 internatos. de graças: em seguida será vlsitad,. 
gra da sua Ordem, a pedido do Bi:,· nossa Exposi<;iio Missionaria comemo. 
po de Cambrai dirigiu-se a AntueY- HONRA AO MERITO! . rátiva do Jubil<>u. A's 15 horas será 

CARIDADE RECONHECIDA r.,alizada uma procissao Eucaristicà, 
pia, onde o herege Tranchelin, qu:,J · 
lobo rapace, causava grandes e,r,u- Nos Estados Unidos foi condêcorado que coroará o dia do Cooperador Mia• 
gos no rebanho do Senhor. Tranche- com a medalha de ouro "Kaiser-1- !lonario do Verbo Divino. • 
li·· negava O Santíssimo Sacranwn- Hind" 0 Exmo. Sr. Bispo de Dacca i>m I Ser-nos-á uma imensa satisfação vei 
to, atacava a aut.oridade episcopal e compensação a seus trabalhos na ln- 1 todos os nossos Cooperadores, reunidos 
ridicularizava os Sacerdotes e sua mis- dià, especialmente pelos êslorços feitos e~ torno _do Altar Eucarisbco num 
são. Inteligente,' sarcastíco 8 !llo· para mitigor os horrores da fome i,m h1110 de ªJªº de graças e numa prece, 

sua província dê Bengala. em que Juntos pediremos a Peus a 
quente, soube dar aos seus disc•frs•'S ' Úlluestra Vida) a1:>undancia de suas bençãos para as· 
um sabor agradabllissimo para aqu€-
les que no ~acerd9cio catolíco c,mhe- MUI1'0 SOFRERAM AS MISSÕES 
ciam um entrave oara sua Jiceni,osi- DA CHINA! 
dade. Rico e dcvàsso, dava grana,, 
banquetes, conseguindo com isto "n • As missões da Chino foram as prl
gordar os papa:·vos -e fazer-se Qu,~ri.. meiras em sofre.r as conscquencias da 
do pelos homens de cara ter fraco. guerra, De outubro de 193 7 a setem-

missões. 
Pedimos que cada Cooperador trag~ 

o maior n,umiero de pessoas de suas 2e
lações para que a semente missionaria 
caia e germine em muitos novos cora
ções. 

Um convite especial fica aqui parâ 
as Comunidades Religiosas e os Colê ... 
gios, nossos amigos esp~ciais. 

Pt1. Otto Popp, Diretor da Acadeo 
mia Missionaria." 
AGENCIA MISSIONARIA S. V. D. 

A's suas ol'dens estavam tres 11111 bro de 1939 foram assassinados 22 Sa
homens, prontos p'ara trucidar ~:iu;- cerdotes e Irmãos leigos. De julho a 
les que se opuiessem á sua dout,ri na. setembro de 1943, foram internados os 
Sua fama de Santo era tal que mui- missionarios canadenses, norte-america, 
tas pessoas bebiam a água em qae nos, belgas e holandeses que evangeli
Tranchelin tinha lavado as mncs. zavam nas regiões ocupadas pelas tro· 
Norberto co11scgaiú abalar a coluna pas niponicas. Da mesma forma pro-

1 da heres~a, ~ libert~r a cidade daque- cedeu-se com os míssionarios irlande- ---~ 
1~ _P~stê. ~ara demonstrar s~a ~r L· 1 ses, ~ue ·no entanto foram logo posto, ~ ~'-'-9~ ·. 
tidao, os '<'onegos de Antuerp1a cede· em hberdade; ;,,r,.:..,_~ 
ram á .Ordem t)e Nor1)erto sua pró-1 (El Jovcn Misionero) f .,, 
pria igreja, dedicada a S. Miguel, e . -~ '\_"-.\""ll._ __ .. 1r /, ' 
passaram p.àra. uma outra de Noss:t O CLERO _NATIVO E OS ULTIMOS 1· "-\. J lf/ 
Senhora, que hoj, é a catedral. PAPAS 

No ano 1127 vemos o S,anto Pre· Desde O PapA L~ão XUI 03 Ponti- . ~ 
monstrat:nse ?~ tron? episcopal de fices vêm promov~ndo com grande -~ ' li 
Mag~ebu1go, :FOI. prec150 Ull)a otd~m I energia a formação do clero nativo. ~ ; "-'.,,_....,-
P,os1t1va do Nunc,o apostol~co, lie· Porém com O Papa Pio XI e o rei- ~ 
r;1ar?, para o mover.ª a_ce1tar rs,.a n•nte Pio xn, tão formoso projeto_ ai- .......... ~~ , 
rhgnirlade. ~u~ ::esoluçao firme de rc· cançou os resultados mais animadores. ~. 'i. . . · 
formar a d1sc1p,ln~ no seu clero tro\t· Com efeito, Eles estabeleceram mais H I!, . 

· xe-lhe g_randes petseguições. nove Dioceses nativas na India, todas . . ~ 
Tomou parte ativa no concilio •1ue com rito romano, e uma en\ Ceilão, ~ l ., 

o Papa Inocencio · I tinha convJcatlo Dois Bispos africanos konsaJiraclos por . - . · 
para -Rdms e1r 1131. Pio XII em 1939) se acham em Ma- APARE L ff o·· ti, '· 

Norberto e· S. -Bernardo toJnaram dagascàr e Uganda, além. de .um Pre- . ' • " ,~ 

!adpeaf eA~ª,1adcleetlon,.~oceq1~ut~o1. cfoO,lli t!nªatºn~.ª1n,•,tt1,.: feito Apostolico no Seneg~l;_. um t .l\tCII• V ,,>.-, na,r,a_Cl... l ... ·A·.·. í!C. '.· AF-K:.~,_.·.", . 
~ .... ~ "·" bi~pO, dois Bi.spos :8:-:um :Prélêítô 'KP9°t ,.,:_, - .y,· 
zàdo. pelo colicilio. ·. ·· tolico rio Japão; um Bispo e um .Pre-. m·odernos, elegantes, 1 

Norberto morreu em M'!gdebu:,;o feito Apostalico na Coreia;. um Pre· em desenhos originais, 
em 1134, tendo administrado a,1ucta feito Apostolico · na Mandchuria e três . . ·. , , 
diocese c'.u.rante oito ànos. s. Bernac·.1 Bispos anameses na Indochina. Nac1ona1s e extrangeiros 
do, Pedro, o Veneravél, e outros es· · Podem .ar adquirido• 
critores daquela época afirn111111 t.H A FRANÇA NÃO PERECERA' POIS lárubéni em 10 pugÓ• 
ele $ido o, homem mais sa11to ~ en· DEUS A QUER PARA AS me!''º' pe/u"Plarw Suave". 
quente do seu ',seculo. Seu corpo fr>i MISSôES 
depositado na Igreja da sua O c,lem 
cm Magdeburgo. 'omo, porém, .,st.n 
cidade ac<litou li. heresia de Lutero, 
o imperador Fernando II dtu ordem, 
para que os restos· mortais ,le S. 
Norberto fossem transport«dos pat>t 
I'raga, capital da Boemia. Lá se 
acham até hoje na igreja dos l're, 
111011strllte11ses. 

() Papa '::rcgorio XIII inseriu P.1•1 
1582 o nomê de Norbé1'to no Catáh· 
t>:O dos Santos da Igreja. 

··=========== 
U 'l.t-.~,t Jf',i/\l<IU :,Jt,. 
Nll-JCA HOA U-_I I UH.A 

~ l-UHMA<_:AO 

CASA FUN D.A DA f.M 185l 

Mons. Lavarcnne, membro do Con-1 · 
selho Central da Propaganda da Fé em 
Lyon, em um 1,ermão sobre as voca .. 
ções missionarias, ,assim !e ·exprimiu: j 
"A França ainda n~o realizou a sua : 
missão, por isso Deus não permitir~ i 
que ela desapareça do mundo. Dos 1 

14. 500 padres que trabalham nas Mis, ! 
sõee,. 4 . 500 · procedem -da França. Est3i 

1
, 

proporção - onorme @m relação à di-- 1 

minuiçâo da natalidade -- não con!S- 1 

titue uma prova de sua n1issão espé- 1 
cio! diante de Deus? ' A Igreja pfo 
.11ui:1 confiança na França e nós ~sp·~~ ; 
rnmos que a França ficnrá fiel a si · 
me.ma, isto é, permanecerá sempr" Jtua '24 de !\falo, .80-90-S. rauf1. 
missionaria: e ests fidelidade é o uni-· •~11•11\i. 

Diante da nova tatica. adotada 
ritta riropaganda comunista. torna-se 
interessante uma recordação do -~ue 
foi o agir da Ittternacionàl desdt 
o seu nascimento na. primeira metade 
do seculo passado. Essa breve ineul'
são historlca nos mostrará qu"' tal 
mudança. de bordo não Rtln~lu ll 
ésiiencla. do programa revolurtonano. 
((Ué quer impôr ao mundo o Esta.do 
totalltario socialista, fica.ado àpenAf: 
em sUà perlférla. - e quando tocn em 
alguns pontos de Importa.nela, ~ómr, 
a.· noção da Patrlà e de Reltglãô 
(Quem disse Que o comunismo' .!à 
foi inimigo da ideia de Patrla e dt, 
:Religião?) é tpet1as .de ,n,Jclo trnn
sitorlo, á, êSperà de tnelh?rês tellll>p;<; 
em que toda sua ,>eçonh·~ p,Jssa Cie 
novo ser lànçada sobre a hun,antda

. de. Pàssêmos, pOrtanto, à Pll:po~tção 
sumaria da obra das l7!temacionals 

declara.do que "os Interesses dos pro- N U V A 
letar!os" eràm "solldarlos por todo · E r VEll:RA vada. Mas esses sectarios não se dá, procurou promo,er a federação 

contentavam em desejar abolir a I internacional dos sindicatos opera.
propriedade Declararam guerra a rion. Seu aiastameuto das questões 
Deus: "Desejamos em politica a rc- politicas foi a razão ostensiva e pro
publica, em economia. o socialismo. pa.lada da fundação da Terceira /?t· 
em religião o ateismo" < o socialista ternacional, ou Internacional de 
Bebei no Reichstagl . "A !dela de Moscou, em 1920. Esta ultima, tam
Deu~ é imoral. e absolutamente con- bem conhecida pelo nome de Inter
traria a todo progresso" 10 "Mlta- nacional Comunista (Komlnter11). i!~~~~~ A lnternac:onal comunista e suas tres mortes a~arentes 
beau ", orgão socialista, befgaL : foi criada por Lenine, 

* 

A PRIMEiltA INTll:RNACIONAL 

Nos anos seguintes, os chefes do 
movimento e especialmente Marx 
trabalharam para chegar a essa or
gànlzação, Hó~e. com esse fim, 
muitos entendimentos e confabula· 
ç6e3. Afinal, em 1864,'uma grande as

. setnbleia de trabalhadores de todos 
os pa.ises se reuni\! no Sa,int Martin's 
Hall de Londl'.êS, e nomeou um co
mité de clÍlcoenta membros que dé· 
viam permanecer na càpltal inglesa 
para. elaborar os estatutos da socie
dade. 

Mazzlni propôs a.o éomlM um ma
Um dos· ta.tos mais ,tr!lvêS n0 do- ·ntfesti> e um projeto de llstafotos qu~ 

Mil'l!ó SM!al foi cértiúnente a otaa- foram regMtados. 
nlzação dà lntenitu:tonal, ou Socie• Marx apresentou um outro proje. 
d.ade Inté11ta<:io1tal dos traball1a~tll', s to de rna11ifi!sto e d~ estatutos, os 
de todo$ os palses. · quais foram adotados por unànlmi-

0 antagonismo entre 11, burguezla dade. 
e as cJru;ses operarias data da MV'>• Esse manifesto e esses estatutos 
luçlio . fràncêsa. Oepols dlSlio. C(llll sêrv1ram de ba~ á. associação. O ato 
Melto, vê-se com frequencla a ,oposi- tomou de Inicio o nome de Pacto 
ção dos proletarlos a.os capltaHstn.s, fundamental. Solenemente apron.do 
dos quê não possuem contra O! qut pelos. chefes reunidos em congresso 
J)óStluem. · em Oenebra no a.no de 1866, tomou 

De 1930 a, 1848, os, proletarios se o nome de Estatutos Gerais. Foi 
_ orgtmll'Am em diversos palscs, prln~ esse documento que. de Inicio, orl
cipatmente na, Alemanha. No -n1s dt entou a Internacional. Eis os seus 
novembro de 1847, os socialistas ale- consideranda e principais artigos: -
mies se reuniram em Londres o "ConsidP-rando:-
ato prit'!Cipal dessa conferencia. foi Que a emancipação dos .trabalha.-
a convocação de um congresso in• dores deve ser obra dQs proprios tra
ttrnacionttl de tràbalhadorM em Bru- balhadores: que or esforços dos tra
-xe1iu1 para o ano de 1848. Mas a. tler- balhadores não de· ~m tender a 
rota sofrida. em França pela revõht- constituir 1iovoJ. pr!vilegws (man
çíi,() nas Jornadas de junho de 1818, tendo, por. exemr,lo, a propriêda.de 
hnpedlr8m a realização do conl.!l'es.~o individual 11 a fail\ilià). ma.s a esta-

Em 18150, varias cidades· da Aleltla• belecer 1iara todos os mtsmos dtr~t-
h j ,< · 1 1 • Oll r tos· e os mesmos deveres (suprlmln-' 

n a. " possu am assoe açoe.s . e a• ·do o• "Ir.,1•A·s À o•. dAverM e!J"'eelaf.~ 
riu que .se chamav~m pelo nome slg- 0 u .. "' " 0 " ,, 

nificatlvo de coinunas, Os chefes <ia dos ricos e. dos pabres, dOB pais e 
consplraçlio eram Engels e, Marx. dos filhos, dos sacerqotes e (los fieis, 
Havia uma caixa central, alimenta• e submetendo todos os homens a di· 
da pelas contribuições, dos diver~s reitos e devere~ uniformes): 
membros e das comuntz$, A' testa rte Que a. eserav12ar;ao.'do frabalhador 
seu programa lia-sê este apelo: "Pro- ao capital .<pelo fé.to da ptoprledade 
letarlos de rodos os paises, uni-vos!" lndlviduan, é a. fonte de tt;,da servi-

Em 1862. ,essa Msociação tomou dão politfca. moral a material; 
am grande Impulso com o nome de- Que, por esta razão. a em11.nc1pa
fin1tivç, 

0 
de Assor.façlio Internacional çâo econom!ca dos trabalhadores 

d03 Traõalhadores. Os chefes se (pelo desàJ)arecimento do capital, is-
, aproveltai-11,m da Exposição Unt- to é, da. propriedade lndivldu111) , é 

vérMl de Londres para ver e alis- o grande fim ao qual tleve ~er subor
tar os tra.ball,Adóres Vindos dos dinado todo movimento r,olitico Os• 
quatro ~ .go ;mWlgo. foi ~t~o ~o ó. aa ,~x0.1~~~ pol1UCU. · de~ 

servir como meios para. se atingir a , tion française, de 4 .de abril de 1879). 
"grande liquidação socia.l''). . 1 "A liberdade política. sem a igualda-

Que todos os esforços feitos · até I de politlca, escreviam os chefes da 
aqui falharam _pela fll.lta de solida- ! Internacional aos opera.rios da. Espa
rledade entre os trabalhadorês das , nha, nada significa, e a Igualdade 
diversas profissões em cada pais e · pô!ltlca sem a Igualdade economica 
de uma união fraterna entre os tra.• 1 não passa de uma trapaça e de ums 
balhadores dos diversos países. 1 ar~adilha. A verdadeira Igualdade 

Que a emancipação dos trabalha- e~1ge que todos tenha.m os mesmob 
dores não é um problema tlmples- j direitos, e que tomem parte Igual
mente local ou nacional; que, pelo. mente nos bens e _nos recursos 
cont1·ario esse problema, interessa, · acumulados pelas gcraçoes preceden
todas M. nações civ!\Izadas, ·esta.ndo tes. Avan~e, pois! .. ~a.rehemos para 
sua solução Mcessariamente subordi- a reYoluçao soei&!. _ 
nada a seu concurso t.corico t pra- E segun.do as dems?es da assem-
tlco · biela que fundou a Liga dos traba-

• lha.dores agrico?as, "1.o O monopolio 
Que o movilntmto Que se ~rticula da propriedade !move! (em geral a 

êntr& os traballladorM dos paisos eitistencla. da propriedade Individual) 
mais Industriais da Europa, faZêndo ~ 1\ cau8a. de todos os males moriü~, 
nascF)r novas c!iperanças, di uma Politléàs e soclâls. 2.o Para. temê
edvertencla solene de não mais re- diar essM ma.les, o solo deve ser. en
cair nos velhOs erros e aconsélha a treg118 a se,u legitimo proprletario, 
conjugação de todos os estorçM tiinda que é o •POYO. , 3.o o Estado deter! 
isolado.~: - o $<>lo em suas mãos, em ndme .do 

PLURARISMO COMUNISTA póvo. 4.o Os proprletarios que ên-
Por estas razões: - trªgarem o terreno a.o Estado devem 
o Con~rcsso da Associação IuUir- ser Indenizados por melo de renda8 

nacional de Trabalhadores, reuni• anuais. 5.o o Estado proprieta.rlo do 
do cm Gcneb~a a 3 de setembro de solo O alUtará. ou o cedétá. S(lb con,· 
1866. declara que essa associação, dições determina.das." .e.. "O con
bem como todas as sociedades ou gresso declara que todõs . os lnstru
lndividuos aderentes, reconhecerão, m.éntos e toda: a ma.teria. de trabalho 
como sendo a base de sua conduta devem ser retomados peta colctivida
para. com todos os homens, a ve1·da- · de e permanecer entre suu mãos .co• 
de. a justiça, a moral ( codigo da. na- mo propriedade Indivisa. e inalleno.
turêZa l. sem distinção de. c6r, {l!J_ vel .. Essa retomad11, deve ser empre, 
crença ou de nacionalidade (fora de endlda por todos os meios passiveis" 
toda religião e de toda. patrlal. <declaração do Congresso socialista 

O Congresso considera como um de Paris, em julho de 1880). "À 
dever reclamàr não somente. para 011 sociedade tem o direito, segundo 
membros da Associação. os direitos prétendem esses sectarlos, de abolir 
do homem e do cfdadâo · (a ,lgualda• a propriedade Individual do solo e de 
de, a liberdade a frat~rnldade maço- · fQzel' reingressar o solo á posse da 
111casl. mas ainda para qúeril quer .comunidade." (primeiro decreto do 
que cumpra sellll .deveres <trabalhe congresso Interna.e!onalist?, da. Ba
pa.ra fazer reinar· em todà a· parte a siléa). "As maquinas devem perten
Uberdade. a Igualdade e a fra.ternl- cer aos trabalhadores e funcionai 
dade). '' para. seu lucro''. "As vias d~ comu• 

* * • nicaçlio. ca.nais. caminhos, linhas te-
O mn da lnternacfonal é, portan- legraflcas, devem pertencer â cole

to, estabelecer o. Igualdade entre tlvldade sociàl: - o mesmo com re
opera.rios e patrões, pobres 6 ricos, laçlio !\o solo, b minas, plldrelras. ja• 
substituindo o capital ou a. proprle- zldas de óarv!o de pedra." ())rimelro 
de comum. "Nosso fim é à ema.n-· e segundo decretos do Congresso So
clpaçlio do trabalhador, a recondu- clallsta de Brnxélas). 
ção. lis mãos do trabalhador. do !n!i• Aos olhos dos dirta·entes da Inter• 
i~_~u,to ,~ U;ablJllO." !.L". Be11oz1.1- ·.21,acwnaz. DOZt&llto, Q m~o 

é cssencla.lmente inhabil para. exercer gtu no seio da Internacional. No Nessa. fase inicial. a Internacional' MUDANÇA DE B,ORDO 
a função de prop!"ietario; todos os; Congresso de Haia., varios partida-! e seus adeptos eram con.tra o, ~-over- . Esta ~. verda~e notona ,a, respei• 
be11s pertencem e não podem deixar. rios· do estado de natureza. entre ou- no. as forças armadas, a rellgiao: to da Intemac10nal, ou antes, da.s 
de pertencer ao corpo social: - a I tros Bakouninc, Gulllamne e Scll- "Não mais desejamos os governos. Tntemacto7:ais, até a celebre cis4o 

, propriedade privada. é um, roubo fel-1 witzgubel, se maniftstaram contra. a porque os governos n<?s esmagam entre 8talm e Trotzky. 
to â comunidade, Torna-se necessa- ditadura do conselho geraL Mas a com os impostos, e nao deseJamos Trotzky porfiava no trabalbo 
rio, como consequencla, que sobre to- . maioria se pronunciou pela manu- mais . impostos! Não queremos mais aberto da lnternacional, enquanto a 
da a super!icie da terra a humanida.- ! tenção do conselho: aumentou mes- exercitos. porque os exercltos nos ala de Stalin mudava de bordo, pa.
de ou o .Estado se tome o unlco i mo suas atribuições, dando-lhe o po- mu~sacram ! Nao quere_mos mais re- ra melhor aliciar a adesão dos inge
proprietario do globo terrestre e de' der de su5pender, de reYogar e de llglao, poi:q~:' as reltgioes abafam a nuos e (!.os "capitalistas progressia
tudo que nele existe, e que os indl~ I dissolver as secções e os comités re- mteltgencla.' (Dupont no Congres- tas". Como antes Bak:ounine erra
viduos tejam levados da condição de calcitra.ntes. A minoria não se sub- so de Bruxelas)· v11, enveredando coerentemente para. 
proprictarios â de rendeiros ou usu- meteu:· o que provocou sua excomu- Naqueles tempos a TntemacionaL o anarquismo, Trotzky cometeu o er
frutuarios. nháo pela maioria < como mais tar-1 com as unhas' de fóra. tentava uma ro político de porfiar . numa utopia. 

Para estabelecer esse novo estado. de Trotsky seria excomungado por transformação radical do estado so- que apenas servira para o exito mo
de coisas, a Intc_rnacional ,apela pa- Stalin). · · r.lal. desejando a, supressão da fanu- mentaneo dos socialistas cm deter
ra todos os que não pqssuem, como Bakounine e seu5 partida.rios ar- lia e da patril!! e negando audaclo- minados palses. Não resta duvida 
mais faceis de se deixarem sedutir rasta.ram em sua. defecção um gran- samente a Deús: - "Negar a Deus Que a oolltica de Stalin e de seus 
por su11s t(!Oria:;. Ela se apli.ca em re- de numero de comitês espanhois, ho- é afirmar o homem,. unlco e verda- agentP-s mundiais era mais util ao 
crutar todos os prolctarios ou tra- landeses, franceses, Ingleses e suis- <leiro soberano de seus destinos; é programa da seita, POr iSllo me~mo 
balhadorcs do mundo a. fim de abolir sos. Organizaram uma nova asso- matar o sacerdote e a religião. A que mais hipOcrita. Sem se afastar 
a riq1teza pelo proletariado, o capital clação !nt'<lmaclonal, a dos Anar- negação da Divindade, é o homem <los princípios socialistas que sempre 
pelo trabalho, ê promover assim es• qutstas, sob a forma, dê uma simples que se afirma. em sua força e em nortearam a lntern.acional, Stalin, 
sa Idade dCl ouro en1 que todos se- federação sem Conselho geral e sem sua liberdade. Qua.11to à familia. em nossos dias, faz de conta Que dis
rão alimentados e ma.ntidos pela dlreç~o central: os cimgressos anuais nós a repPlimos com todas as for- solve o Komlntern, ao mesmo tem-, 
comunidade, pelo Estado, unico pro- passaram ,a s·er o laço de l!nl~o da ças em ,tome d& emancipação do ge- po que 'Jrdena a cessação dos .pro
prietario, . federação. a!é!n da corrcspondencia ,·nero humano, E' á familia que de· cessos 'de· ação direta e de hostUida• 

A' frente desse movimento se acha mantida entre as secções nacionais e vemos a escravidão da mulher, o em- de aos "capitalistas progressistas" e 
o Conselho Geral, Que é 11a Interna- com o conselho federal do país de- brutecimento. dos filhos. O fl1ho à proprla sociedade religiosa. 
cional o que as Grandes ·r.ojas e os signado para o pro:dmo congresso. pertence !< sociedade .e não aos pais E é claro que a. revolução sócia• 
Grandt$ Orientes são para os institu- Quanto à Internacional, de todas A', sociedade é que Incumbe Instrui- lista e a ditadura solíre o proleta
tos constituídos segundo seus ritos. as sociedades secretas, co11t-lnuou a lo. educa-lo. dele fazer um cidadão ria.do só te,.•o a lucrar com a subs
E' composto por .trabalhadores · que ser a. mais perigosa atê a. hora pre- Quanto aos pais. não devem senão t!tu!ção dos Bela. Kuns, pelos OU• 
representam as d!ferêntcs nações. sentC!. "A 11ção da Internacional se I produ~i-lo. Negar a. fam!lla, é a.ftr- manskys. O terrorismo de Bela Kun. 

faz sentir .em· toda e, parte. O ,,e. mRr a lndepend~ncia do homem des- até hoje. deixa o camponês ou o 
MARX E A COMUNA DE PARIS neno de SUM doutrinas carrot a vida dê o berço: é ,trrebatar a mulher da "capitalista progressista" lmngaro 

De 1864 a 1870, a Internacional 
se desenvolveu multo, é abalou () 
mundo com os seus famGsos cGn
gressos, o congresso de Genebra. em 
1866, o de Lausannc em 1867, o de 
Bruxelas em 1868, o da Basileia em 
1869. Em todos eles, as mais ro
volucionarlas moções se fizeram :ou-· 
vir, sendo aceitas e aclamarfas-. 

Em 1870 a Internacional foi a 
promotora. dl\ Comu111\ de lj'a.rls. 
Atrlbue-se mesmo a Marx o projeto 
de provocar um movimento socialis
ta, europeu: teria. desejado que a 
Comuna fosse proélamad11 e.o mes
mo tempo em 'Paris e nas prinoipe.ls 
cidades alemãs. Mas esse plano não 
foi bem rucedldo. Mesmo em Pa
r!s. a. Comuna· foi facilmente ven-
cida. · 

- w.a, .. wu ~ ~.JI m• 

/ 

social <!e todos os· palses. Cego é escravidão em QllP. a lançaram. os pa- com um pé atrás quando se fala elll 
(luem· não ·vê sua lnfl.enci~. no t,lro- dres e uma rivlllzação apodrecida (a comunismo. Oumansky, o falecido 
blema ~oc!al, ou que se ri das uto- civlllzacão do Evangelho). Quanto diplomata sovletlco, com seu geito 
pias dos socialistas. No congresso à patria. nós a repudiamos, porque ma.elo e polido, consegue-·entrar no 
de Gtmd se anunciou -a· criação de não aceitamos que se permita o es- reduto das alas conservadoras do 
um11 biblioteca socialista. de tr~s mil trrmgulamento dos homens em no- Mexico, o Olub dos Banqueiros, pa• 
volttme!. l\lttto· h~ país na Europa · mo ,,as nacionalldades. Todos os ra ali pronunciar uma conferennla 
sem· .orgâ(? ::ocia.J,·-a:. A térmlnolo- trabalhadores: todos os proletartos sobre os "Primores" da Rus.sla so
gia '.soeiailsta é adll'!!tlda. en1 quase são- Irmãos. ó inimigo é a socléda- vietlca.. Basta este detalhe para. 
todas ·as reuniões operulas. .As gre- de tal" f!\lal se acha organizada, A evidenciar qµe essa mt1dança de 
ves. passaram ao este.do de Institui- sociedade é má: i,ort1tnt.o, se. torna bordo operada no selo ria Interna• 
ção, e tornam às- vezes as propor- neces~arfo muda-la, Trabalha.dores clonai foi um golpe lntellgente. Não 
ções de uma Insurreição. Nós atrl- de todos os países. a postos..! Guer• temos nenhuma ilusão, porém, qua,n .. 
bulmos esses resultados mais à In- ra sem ofcdade ao capital. à' pro· to ao futuro dos paises que se dei .. 
ternaclorial. ao socialismo ativo. que nrlNladc. aos c:ovP1·nos que a protc- xam enganar por esse novo disfarce 
a. todos os i::sfor<;o~ reunidos dos dou- '!em!" <Discurso de Vezinler na das a.gentes secretos da revolução 
tores socialistas passados e presen- reunião da lnternactonal em Lon- comunista, E aos catolicos, em par
tes" (Wintere1·: "0 socialismo con- dres). ticular. cllrlgimos nosso brado d& 
temooraneo"l. · Como ~ .,,_b1do, 1t Prime·ra TnUr- fl>lari:na contra esses inimigos decla

o c111e ela at•1~ac;1t 111t. antes cte tu- n,.,,1,,,,a, fni dissnlvlda em !i'lhdrl- •'ados ela Cruz de, Crlstó. que àgllra, 
do. Prit o 6rt,11tal, isto t>, a riqueza, fia. e111 187A. A Seqnnda rnternl<t• 1· re vestem cnm pele de ov<\lha, para. 
li>Y, i.11~oi,: a.lllãa. a. ~rop/je/ULàe Pl'.4• çionai, o.u lnternac1ooal de Amstei;-1 m~lhor (levastar o rebanho. 
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L!GlONARlO São Paulo, 3 de Junho de 1945 

Porque desconliamos da União SOvieticalA CA HDRAL DE TAUBA H SERÁ 
SAGRADA EM DEZEMBRO PRóXIMO Inumeros circulos ,lortc-america· 

llQs têm alertado o mundo contra o 
périgo bolchevista e contra um pos .. 
~ivel "Munique" na futura organi
,:ação da paz. 

Co111 esse artigo que transcreve· 
mos da Revista "Tradição" de Re
cife, da autoria do dr. Richard Pat
tec, continuamos a série de trans
crições de fonte americana sobre o 
momentoso assunto. 

O Dr. Richard Pattcc, alto funcio 
nario da "União Panameriêana" de 
Washington, professor dá Universi· 
dade Católic.-. ·e cola bora:'.or das me· 
lhores publicações norte-americana~ 

.. é um. dos expoentes católicos da 
Am'erica do Nort.e. O seu artigo 
"Porque desconfiamos da União So
viética" cbtcVe a mais y·va repercus
~ão em toda a America, tendo sido 
divl!lgado nas revistas "Cectui·a", do 
México, "Rcv'ist? Javcriana" de· Bo· 

·gotâ, Colombia e "Critédo" de Bue· 
nos Aires: · 

POSIÇÃO . Pfl ,ITICA RUSSA 
NESTES ULTIMOS A~OS 

O fato de as naçõec que estão em 
luta contra 'o· ri·~zismo e o fascismo 
castarem ao mesn10 ten1po aliadas ·com 
'a União" Sovntíca. eonstitu( para a 
·eonciéncia católica do. ·ºmundo iniei
·:ro um dos 1 .. is graves p'rób1' ·,as que 
é ,Possível 'enéarar. A Ii;reja teni-se 

'di.st.inguido ·ur.ante muifa,s. ·d.éca,!as 
·,como o reduto. mais tenaz 'por. sua 
; oposição ao comunismo, ãs doutrinas 
que . informar.i o. Esta~o Ru~so. e aó 

'desenvo!vime'nto de túis ensinamcn· 
'tos fora das fr t ·as da União So· 
: viêtica. O, Es•~do-Russo. fol)Jentou' 
· durante os i:~timoS ·vin e· cinco anos 
· essa. hostilidade. e essas · desconfian· 
·,ças; ·Não ·'-Jeria just· nt:Jassemos qu_e 
.tambem ~s i,.ções .oci 'ont..i a par· 
:1·r de 1919, no seu ,: 1penho· de· cons· 
,"tit)lir o co-,diío sanif4·rio en torno 
da Russia dõs Soviets, cometeram 

'.grandes tor•w,.as qu somente servi.· 
r·m pa;., aun1tntar a desconfiança 

-russa· em relação '\º rcst do 1,iundo 
e fez recrudescer indiscutivehneute a 

1 ·anima•tver:3âo do GoVPrno de Krern· 
J'n contra os países do resto do con.· 
tinenti,. Tudo isso pertence· â dos, 

'-graçada histór:.i da época de· entre 
duas guerras, '<enhuma nação_ p~de 
vangloriar-· d'c ·h,,vcr contribu1<10 

·« a paz e a estabilidade , , nrn '' 
do c1.om,· nlgo · ·undamental. O man1lo 
viveu ~uas r.uas: décnL.~3 de deseai· 
n1ento e de .. vnfusão; , a pert-in-á:tla, 
ininteligencia, mâ fé medioe"ida<l_c 
nõ. coisa- pu1,1ica pro<lt·_':ira·m ine\'I· 
tavelmente , e·,,, frutos anrnrgos. 

A problema russo é probclma ca· 
pital para todos. Não podemos esqui· 
vá-lo nem negá-lo. No mundo do fu· 
turo será mi~tér que todqs conviva· 
IDos com a União Soviética. Se os 
acontecimentns não variarem nota· 
vo!mente,._~erª gs_ta .•LPQt.en_ci~ . pr~.
l'J>nderante nos destinos da·. huma
nidade. 1'~stamos · espiritualment_e pre· 
parados para enfrentar essa. tremen:. 
da rcalidàde? A verdade é que, ate 
esta data, entre fileiras católicas só 
Sé notain reser,·as, 1atner.taçÕes e cer
to ·temor, tangenciando o panico, qu~ 
se' traduz somente em vão~ protestos 
contra este poderjo que vai .inçxora· 
velmente aum·cntando. Este estátlo de 
animo não pode se .. mais prejudicial 
nen" mais t.~untrario â caufa dos in
t~resses vitais d" Igreja, que ~ ti;· 
dos nns intere~::-:am. · 

Depois de passar em revistn ,•arios 
acontecimentos . diplomaticos em ql\,'. 

· S8 caracterizo(! ·a 'desfoaldiide Ôa pO· 
!itica 'de Ste.1in,. o. a'i·tíéulistâ abortlP. 

. ·ó-:~obie.iia---'bá't_ftiCõ~~ . --·-

ras polonesas. )esconhecer um Go· 
verno jâ es•abelecido· e erigir outro, 
arbitrariamente, quando os , outros 
p~ises aliados ainda reconhecem ~ 
primeiro, .já tem certo aspecto de im· 
posiçi'M de força que dificilmente con
corda com o conceito da frente uni
da que todos desejamos. 

0 mesn10 aconteceu a respeito da 
cria~ão em Moscou ·,de um comité da 

. A!en\anha :Livre composto · como etA 
de sup.or. por 'destacados elementos do 
esquerdismo alemão. Po~rá ser isto 
unia.· manobra para constituir já Je 
antêmão um governo ··alemão, pron• 
to para en.trar em ação logo que ai· 
gum territorfo alemão seja ocupado? 
E' tambem · mais um caso des~a poli· 
tica estre.itan,ente · uriilaterÍ!J, que 
tanto dis'ting~e' o KremHn. 

A u. R. s. s. ÉNVENENA AS 
RELAÇõ:E'S INTERNACIONAIS· 

· Q ·GovcÍ·no ~fovié:tjco, d_ireta ou· in· 
diretamente; dâ'se ao luxo frequen· 
temente ' de !a'ncar .. ditos demasiado 

.t:~rinos contr~ Ós. séus ptlôgrjqs alia· 
dos .•.. l)Ul)l esta<lo. totalitário, _ainoa 
que seja do pi·oletaria<!o, sabe-se pei:· 
fei'tamente ,,ue a impren~a reflet.e o 
perisante}lto · dos· governantes ..... Não 
há crít,ica pos~jyel. contra o Go'verno 
ela Russia. Não há· jeito de ··alguém 
lança_ · uriJa op_inj~o. d~scab!llada que 
logo, possà: excl!s~r,se. por. ~aver sido 
<le .· '!l_gum .jl'malista iq-esponsável. 
Quando a. imprensa. sov,iética ;,.cusou 
a Grii. Breta)tha. de. an~ar çonf,abu· 
lancjo c9m a Aljlmanha Pl!ra tentai· 
a 

O 

p<1z em, sep;irado,: quem, po~e · du· 
vidar de. qué· o Govi,lno · Sov.i~tieo 
me,mo não ,estivesse m.e_t,ido · ness~ ne· 
gócio? Acusação IÍ\iJ.ÍS grave não é 
facil ,imaginàr .. A Grã Bretanha com· 
pr.ómetcra'.se iolenenJente·' ã não pro· 
cura;· a paz e1tqúánto as nações .• ni
das estivesse'ni em 'lut11, com o "er:xo''. 
Temos 'oú 'nao Ó. direito de. dé°~con· 
fi~r um' P~uc/o, -qun~1<:>, _semanas

1

-d7-Í 
po1s de Teheran, a 1mpren~~ .:SOV1t"!· 

tica fez 'ciréulár: ess;t noticia ·.de que 
cs 'seus a.Jiados britanicos· e·stão em 
negociações · diretas éoin Ribbentrnp? 
!'.ada de· cspeculaç s. Aquela im· 
pi-•nsa assinalou conv,ersações con
cretas cdebradas nos Pirineus, c.om 
o ·chanceler .alemão. Se a imprensa 
in_glesa, · que n·âo estâ . amordaçada, 
houvesse dado a c,onhe.cer em gran• 
des titulos que Moiotoff e~táva em 
conversações com j:l,ihbentrop em An· 
ca·rà, qUar -"teria sido· á rcaÇfio de 
Mosr.ou? Podemos imaginar " revo.1-
ta ·· que isso teria produzido. "ode" 
mos imagin·ar· que os· amigos da . U. 
R. $. s· e1 todo o mundo, como 
niovid<is por uina só n1ola, abrissem 
,l !,oca para o céu a fim de deli u11cia r 
a infarriia de acusár r Russia de se· 
111elhante pto1iósito. E esses mesnios 
am :;;o:.. das ~mo-~raci~~; esses parti .. 
darios a todo custo Qa ca.usa co:nun,; 
os, es fervorosos 'apologistas do re· 
g(me estállnist.a,. que vozes IHanta
ram cjuàndo é, Grã Bretanha se atà. 
ca de modo. tão infamante? Ninguem 
levánta um·a ·,voz. Ninguem se ocupa 
da honra e prestigio da Inglaterra, 
ultràjada p\Jr uma •acusação tão gra
tuita. Merec'e séria reflexão esta ten· 
de11cía de ver na Russia o unico ba
luart<! d<>s. valores que defende.mos. 

A reforma constitucional recem· 
proclamádà, que converte a Russia 
nullla espécie de manéomunidade de 
naçõ~s t:m1bém levanta perguntas 
in(1uictantes. Uns a s:tudam como um 
passl a mai• p21"a a democracia e a 
lib·ardâde; O,itros,, gue nunca vêem 
iÍtir da Russia' nad" 1errônéo, enxer· 
gam , ni•to .. · lll)'lil.''. ~·011firl"1açâo da ge• 
·füalidâdé ·. 'po11t'cá dos ·senhores. da· 
qude País_.- Coíno ato de politica au· 

·· AGRESSõES SO\'IEIICAS dai,. é,. iridiséutívelmenle,. um golpe 
A incorft<'J'a~ão das tr~. s republicas magi~tral, que vem a dar a muitos 1· Cf-~ · met'ima i, 1prc-:-:1:'lào dolorosa de que-

bâltira~ da Lit.uania, Estoni:i e Le· f:?.h-tÔ10~: áe que o império comunista 
tónia·~rem confirmar l:'-sta tese.- Es- · 

.,. · • não ·tem nenhuma .intenção de iogar tarnos jâ todos habituado~ ás dei· . 
0 l' .po, mas procura na sua tática in· 

çõ,es realizadaf pelos tótFlitário, e ternacior ai "' vantagtns mai, notó· 
todas· as cores:" Os ri1ebisei~os ~e Hi rias sem levar em nta siguer os 
tler, em que o núli,ero de votos con· interesses dos seus aliados. 
trádos é tão exiguo·.que apenas .•xi, 
te; 05 plebiscitos e111 países ocupados Notamos também que esta Russia 
que arremeçam urna: imensa m,i.orb totalitária, procede si)m levar em con
em favor dos elementos dominontes ta os interesses dos ·seus aliados. ln
E' curioso -que essas três pe1ucí1~< quieta •muito o -iato de que o governo 
republicas, cuja vida interracfonnl e bolchevista tenha· rechaçado, se bew 
doméstica fôra decente, decoro·;,, • que cortezn,ente, a proposta do Go
compatível com .as suas obrig~~·õP., verno dos Est1tdos Unidos ,!e se,·v1r 
pa~a com a familia das nações, ha- de· intermediário .no conflito em tor· 
jam estado tiio exageradamente· ,Je. no· da fronteiril · russo-polonesa. ~•
isejosas de inc.orpo.tar-se á União 80· da .de intrq1niss'!»5, foi a resposta. 
víêtica, que durant1a vinte anos só ,.u, Pode ·a fronteira da .Russia e da Po
ciassem esse feliz desenlace. Quem lônia ser mera· .questà·o de intr~nus
pode~á afirmar que, lia realida,1~.· são"/ 'ião foi a Polônia' precisamente 
preferiram incorporar-se á · União So· a vith1~a do nazismo que provocou a 
viética· o povo lituanô, estoniano e le- guerra? Como é possível qu~ este 
tiio, voluntariamente, em eleições k ais cristão, ultraja'i!o e maltratado 
gitin1as e livres? O processo· p,3 recc· pelos seus viiinho!i deixe de ter um 
demasiàdo Com o que is potencia .. ; to agu_do interess~ para < s seu!-: aliarlos 
talitarias fazem inverinvelm~ntr pa· quo pelejam justamente para reme· 
ra dar esse vetrífa de· tegitim1,Jntlc diar essa injuria 'original que o,-a .. 
a seus atos; esse culto falso a U'lÍ sionó. a gueri-.a . em que todo~ nos 
pioccs·so demoeràtieo. . vemos ·envolvido~·1 Os· soviéticos: go· 

A· i)lvasão da Finlandill ·tamhéin ,·erno. ·im.pren.•a e porta·-vozes, tem 
Qe:~i,ertou as opiniões. mai~ contradi, e~se- pê:ssim.o. costume. que tant9s 
tóiias. Agora, alguns. querem crer doutr,narios possuem, de acusar gra· 
q11,é tudo foi .um eshpen<jo truque, tu,,.amei,te a. todos os que não são· 
úm,. bruta· farça para ~ng·anar' o do seu agra·dQ;, de .:aocista& e de itui· 
mundo e fa'zer crer aos nazistas que trumentos da' plutocracia. o léxico 
o Exercito Vermelho era débil e caó· esquerdista :-é· álg() que inf\lnde res· 
tiéo., Uns chegam a dizer, depois de péi to pelo matiza,jo ri1ueza e infe· 
tudo, que Man·nerheim. e os demds rio rida.de. O governo sovietii;o desco· 
chefes finl;mdeses não são mau que brl' â ·primeira vista .que qualquer 
fascistas ·disfarçndos·, vis instrn•,,e,•· go•:cr o ou grupo ,que não se age· 
tos ·de Hitler .e que a decanfaiia ,1,- cba · aos seus desejos, é !)ma quadrÍ
mocracia finlandesà é antes. '1/0 llll~(J lha de fllscistas. a•querosos Q.Ue"mc· 
Alto· lâ!. Durante mes~s·· cri,11u~s to· rec. ser extcrm-inhcla .. Em honra· à 
dos em que os fineses foran1 ,•itima" ,•â5lade, havemos de confessar que 
de. uma das ··mais crtieis ai,ressõe t.odos temos µadecido :..este defeito de 
qoo a historia regista. lmp~rn,li,u10 en1p1·egar os epitetos,.:o dia com e~· 
finlandês!. E' com9 se a Grã llret,i cessiva· ·liberalidade .. Muito·s dos .que 
:oha falasse de um imperialismo belga estamos A.o lado. opos,o, temos cha· 
ou holandês, Ou que a J<'ranca tiveste mado comunista··· a,. um sem fim -~e 
um· medo panico.-do Luxemb•iriro. A pes~oas· Q!Ie' não. teem: nada de, co· 
historia. da· Finlandja . é limpa. . mú!lÍst,.s. Esse prÓc:edlmento é àbsô· 

·Â Finlandia · sofreu um.a ,;grei~ão lutamente · absu:rdo; , cóntraprodueéh· 
11,lejvosa · de qu·e · não .tinha culpa.:· l''Jr te e, mais que · tudo, é um· ·grà vis,imo 
;:iue propaga o Governo R_usso cssP.s pec·&do:cóntr.,a· a inteligel)cia. ·Não de
esp~jes de·fascisnw finlandês, ,le im- via mos expor-nos· a: esta's. grahiit11s 
perfalismo dos seus chefes e d~ tira·. infurias que a nada'. co.ii'duzem. o rê· 
:oia· exercida na. Ca.rêlia? E' triste gime sÍlvié.tico emprega .tambêni, com 
t;oi,aà qÚe para lÓgrar que a União falta de. respei~ pará a realidade, e~.' 
Soviética se defendesse mais tarde, sa . acusàção· de fascista; Por exem·
tivesse · a Finlandia ·1ue passar pelo pio: P't)r querer fa.vor~éer ,ao maré·. 
tremendo s),lpÍi!)io da guerra Je /9:l:l chal Tito, o Governo Sovietico acusa 
40., Que a sua politica posterio,· ern a ·Mikhàilovitêb. ~e .ser pur,; (a~cis~a 
Janç;i:r•se á ofensiva quando a Ale, e estar· em co11fabulações co.m ós ini-' 
ínanha atacou á Russia, tenha sido migos que combate tã.o encarriiçadii· 
~rrada,. pode acci.tar-se. Isto. não faz mente ~orno o seu;cÓmpàtriota de ten
,iue não tenha sido a União Sov1é, dencia· mais esquerdista. Na assem· 
j;ica .que iniciou as operações no in, bléi!Í que aproy9u .a· decisão de -criar; 
'llerno de 1939, contra um povo q!le os · dezesseis lilstado• autônomos,· ora· 
hoje ·tslvez, sem ·aquela agressão,· e• dores .mais •ou menos oficiais' ·denun, 
tivesse· ao lado das nações unidas. ciavam como· agentb ·fascis,iá• ·.aos 

Nos dias atuais, a imprensa esta governantes da :Estônia. Qtie 111oti·, 
éheia de ataques centra· o Governo vos temos para crer que toda pesso"
l'olonês de Londres. Cada dia pa!'éc<' que não esteja -,ompletamente"ªº ·ser-, 
estar. mais próximo o recon·hecimen· vlço do· •o1!'fot .. seja fasclsl 1 inâece!jtc 
to do comité ·de patriotas· es~abel~-· cuja extei-min11ção· mereça .. os n'o•~<?" 
cido em Moscou; ·Pode ser ·que ai- aplausós? Esse .:.f'ã de· pintar.· a todo5 
guns dos eleri,entos poloneses d.e Lon. os hão· soviéticos :como· faséi•tas 'oti. 
dres não es~jam ao nivel · dos sell> simpatizantes· dos fasci~tas ·pode>: f,i, 
deveres, nem tenham o qu" os russos zer n1ais dat!1· que ··qualquer out'rá 
enfaticamente. chi<mam "·unia ·clara coisa depois qa'·a:uerra.-(Jada vez· qu_é' 
pe!'('epçâo dao realidade. " que não -~ alguém levant.a a VOZ,· para. Íljzer CÍ 
sepão outra mal'.eira de d.izer. que os mais· .eve reparq 'a. algum ·ato .. do r•~: 
que . estã, cóin e Rus~ia compreeD· giri1e russo, aqusal)l•nn· de fascista:'," 
der, as realidades;, os que duvidam da d~ v~ndido, reac.ionárlo e retrógradó 
:ti,ssia vivem num muado imagin11,rio, qlie não compreende o '1tlcance do .mo~ 
alheÍados de tais realidatles, O fat{) mento histórico ·em 11ue vive. Toda' 
é que esta .0 ão de Moscóu tem todo via; todos· os que temos algum sen' 
aqnele .carater h unilateralidade.que ·tido critico e n,ão .abdicamos por com, 
í di1Jti.PS!iJ~ ll,Q ª~sun~ Q.~§ ~- t~ .SQ .. ~o .. dà,.~z!Q. .. Wl~,s!!mQ~. 

ao velho sistema da cquilibrio das dade, o mais sucintamente possi\·el, 
potencias. Nisto, não hâ lugar para rações que muita gente, de ten
du,·idas. -0 Governo Russo acertou dencia católica, tem para duvidar da 
por completo; Seria triste coisa que Russia. Afogamos tambem algu,mas Dias 
., · d t t 1 1 razões que n<'s dão esperan~as. Não com o fim de estabelecer planos de Aharenga e Pe. Ismael 

to ele tratar• a Willkie como o seu ~epois e an a uta vo. vessemos ao podem o.· nossos ami·gos de• tenden· e firmar resoluções relatl\·as ao
1 
I Monteiro; pela Comissão ela Cate~ 

RICHARD PATTEE 
contra. esse empenho perigoso e in
ju5to. O Governo Goviético não é !;a· 
ctossanto; não ·está acima da criti· 
ca; não é uma coisa que ao criticá
la cometamos a falta de identificar
no·s .com o regime nazista e fascista. 
Desde quando tem o BO'iJiet o direito 
de constituir-se em patrão, para di· 
z.,. assim, do q:ie há <le ser a essen· 
eia. do anti-fascismo? A Inglaterra é 
tão anti-fascista quanto a Russia e 
.jnfjuitamente mai.s liumana, mais 
·ocidental, mais. chegada a todos nós. 
A Inglaterra aceitou o repto lançado 
pela Alemanha em 1939 sem rncila
çâo para defender os interesses da 
Polonia e ao mesmo tempo os seus. 
Sem ter nem remotamente os arma
mentos da Russia, nem o território 
e estar muito mais" exposto ás repre
sé:lias, o povo britani.·o aceitou va

.lentementc o seu destino e o afron· 
tou. O seu suplicio, épico já é. / Grã 
Bretanha durante os meses de 1939 
t de 1940, quando o .-oviet não pen
sava em defender a civilização, sim, 
defendeu-a,, heroica e desinteressada· 
mente. Que fazia a ·Russia então? Te· 
ria entrado na guerra se a Alema
nha não. a- ataca? E' pouco prova
vei, pois,.'todos estão acordes em que 
o que a 4iussia mais · desejava era 
.m:<nter-se .neutral. Numa palavra, a 
União Sovietica não teve nem aque
le :.magnifico desp1endimento ela ln· 
, glaterra, ·,que também em 1939 tei-ia 
podido alhi:iar-se," deixar que a Po
lonia aísse e ' __ pactuar· com o inimi
go. A Grã, Breta}lha não no fez por 
pnndonor,: por orgulho, por princi
pio e por ser um puvo altamente ci
vi!iz&do, A Russia, mais. calculadora, 
esperou até que não houvesse mais 
remé<Jio :enã 0 defender se. Defender· 
se maravilhosamente, para bem da 
humanidade Reconheçamo-lo. Mas 
não confundamos as coisas. A Rus
sia defende a Russia rimordialmen· 
te. E está ben, que o faça, mas é 
penoso ter de ouvir diariamente es
tas expressões ditirambicas 'â União 
Soviétiea e o menosprêso que as mcs
,mas pessoas express ·1 pel: Ingla
ter-:a. · Honra ~ Grã Bretanha que 
soube atuar quando tudo parecià 

· · mesmo sistema que prevalecia antes º 
pior m1nugo, com doestos e lnJU· de 1914 e talvez com mais intensi- eia contrâria compreender que ao grande empreendimento da con-, dr;tl: Dr. Feltx Gulsard Filho "'. sr. 
rias. O mesmo se passa com .qual· dade. · alegar esses motivos, fazemo-lo para clusi!.o das obras da Catedral Dlo- José da Cunha Canto; pela Predial: 
quer que se atreve a dizer umà pa- 1- 1 a T b tê reall?.Ou se no i;r. HarolcJo de Matos e dr. Ne!Bon Digamos a nossa posição com clar.e- levar o ·assunto á discussão mais 1- cesana e au ª • ' · · 
lavra que não seja de elogios â União za. A Russia não é para·.nós uma· vre, isentos de todo partí-pria? Sa· Palaeio Diocesano dac1uela cidade, Pugliest 
Soviética. Não é a Russ!a suficiente· hemos que a Russi'• 1·mensa rea· no dia 2 2 pp., uma 1mi><>rtante reu- Após ouvirem-•• os pareceres e, d religião, nem os seus governantes in· ~ d 

. mente poderosa e forte para po er faliveis, A Russia desempenhá um !idade do futuro. Queremos saber a nião. 1,re5idida pelo Eimo. Sr. D, discutirem-se as possibilida. es, 
suportar uma ou o::tra critica? Onde papel de importancia indiscutível no que ater-nos, nada mais. Que nôs es· Francisco Borja do A1naral, Blspo assentou-se o •egulnte: A Com• 
estâ essa democracia da qual os se11s mundo moderno, e essa importancia clareçam estes pontos.. Diocesano. Estívera.ni presentes: panhia Predial de '.f:<ubaté, á. qual 
Partidários falam com t.anta ,r.sis· N R o· b 't 1 · p~!o Cler· o·. Revmos. Srs. Pe. E,·a· está. entregue a. conclú'são das há mister· que a reconheçamos todos., ( . .: - s su t1 u os sao nos· ~ 
tiincia? Para que· aceitemos a boa fê . . ) risto campista Cesar. Pe. Cícero obras, dará pronta atê dezembro 
da Russia e aceitemos a aliança peY· Apontamos aqui com toda ª eincert· sos · proxlmo a parte estr!tamentê ne-
manente c~m ela como boa, que n'Js ::=====================================:=================== cessaria para a Sagraçã.o, ou seja: 

~f~!::~~:m .. ~s:: :ºi::~~e~sãao r~s
st
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t
imento Interno, torro • 

desate em ataques contra os demais Co11for1J1e ficou assentado em 
paise~ e contra o Vaticano, como foi reunião, ·0 riso .será e~ccutado em 
o caso do lz·vest-ia nas ultimas sema· _____ ..,....__ i.ranilite de lençol, imitação · ,te 
nas, e ao mesmo tempo o Governo -----'--- n,armore, o que ôarã um r~alcê to. 
Russo considere como ato de hostili- Marcos Nogue·1ra Garcez do particular ao pavimento da 
dade qualquer duvida que tenhamos Igreja, o altar-mór, na parte· do 
sobre os seus atos. Que seja recí· retabulo. será conser.vado conto re• 
proco o comportamento. Se critica- Presenciei ha. pouco tempo, uma Nem os. catolicos podem a.celtar ciona.rio publico . pouco. in_te'l'essa ·11quia colonial do hlstori.eo templo, 
mos a Russia que a imprensa russa I reunião d_e pessoas. que diacu~iam como _boa.· a luta das classes so. que este max1mo !eja atingido._ apôs os de\:iclo~ reparos; a mõsa, 
critique os demais. favestia acusou, problemas filosoficos e sociais. ciais. Quem acha que e.u exage. l Toda nossa argumentatão des- do altar. entanto. sc.,..il. toda c1 8 
ao Sumo Pontifice de ser instrumen-1 Com espanto veritiquei um dos. 1,re- ro, abra .as <>nciclicas sociais doo ,Pnada a respon.der a prunelra te-, marmore. tmltand!). quanto .POSSI• 
to de enaltecimento do· fascismo. Re· sentes, congregado maria.no da ultimos Pontlfices.. Todas sã.o M comunia t a parece, desmoronar, ,·el, a atual, semelhantemente i,,o 

petiu o ataque em poucos dia&. Lo .. a.tiva,· pessoa pertencente ao escól mU-ito c1aras sobre este assunto. Quando se enuncta _ a segunda; - que f~ primorosamente executa(1t) 
go, se algum católico pensa que na católico de Sã.o Paulo, sustentai Antes 'de mais nada sustental'II, atinai de conta•. a Russ1a_ prod•I· nn Santuarlo do Senhor Bom Jesus 
Russla não há absolutamente Jiber· uma. tese exótica. e pouco ortodoxa. base~das na realidade dos tato•, ziu · mult.o. como se endencio)l de 'l'remembê. o altar de marmore 
dade de religião, é um traidor á cau- Procurav~ demonstrar por a'. mais ·que & . igual~ade .. ec9nom,ica como nesta guerra. Portá.~to, diriam _os f uma ex.igericia. para.. a Sagra~ão; 
sa comum e ê inimigo das Nações b, que a. economia cOmunista. mui_~ CJ.Uer.~.m os., comunista~ .ê itnpos·st .. cõmunistas. num reg1me .de ~?eia ... combinando com O altar. todo O l?Í• 
Unidas e portanto partidário do fa•· to se aprçxlmava dos princípios vel. Em segundo lugar - dizem lização dos bens de produção é so da capela-mór Mrâ tambem de 
cismo. Acabemos de uma vez para sociais pregados p·ela Igreja. Diz.ia ·:... a. Juta de classes não ê um bem, posslvel obter-se riquezas de cem- marmore. Para a sagração. as 
sempre com este dogma esquerdista mais ou mênos isto: o··catoliclsmo , mas um rrÍal que se ·deve comba. sumo em quantidade suficiente. paredes· Internas terã.o apenas 0 · 

que altera os fatos, coloca as coisas ê uma religião e como ta,J, não 1,0. ter. veremos A. luz de fatos concre- revestime;1to simples, devendo de• 
e as ,pessoas em terreno falso e di· ·de ser um siste,ma politico ou eco. A Natureza. ê as vezes mestra tos e de textos pontifícios a fra- pols receber O seu acabamento. o 
vinisa o Estado Soviético como inca· nomico. Portanto podemos ser ca: e:-<emplar. E que nos ensina efa? giÜdade dessa. outra. proposiç~o forro serA. todo executado em es• 
paz de errar. tolicos e aceitar· teses politi.cas .e Eritr"e os Sér~s criados, as diferen. cOmunista. Como bons catolicos tuque. 

economicas individualistas-·.ou so. ra~ .são infinitas. Assim rlist1õs a que dêven,os ser, conlel!en1os por Possivelmente. a frente da Cá.te• 
AS FUTURAS RF.LAÇõES COM A cialistas, desde .que estas nos pa.. L>l:Vina. Providencia porqu~ cada, este~ ultlmos .. ~a ~á cit~da "Divl-

1 

dral ficarã tambem pronta. Rté rle• 
RUSSIA ' 1 reçam ,·erdadeiras. cmsa tem uma. finalidade d1ver~a. l nl nedemptorls diz o Santo Pa• zembro. QuRnto a esta parte, en-

Finalmente: muito ligado ao po~to Preçi~amõ~ de it:1icio d}stinguir. Ao lalJo dás geman preciosa!! nã.o 

1

. dre Pio X_I, explicando_ <1u.e O pro-l tretanto. nenl1um comPromis,":-o 
anterior, esta O f'mpenho de apreM I A IgreJa visa a sal.vaçao, eterna. encontr~mns o bloco .. \nfor~e lia~ g. resso ec.onom-ic~ da R~t~sl.a tem f0i firri,.ado. êmboi-a a Co1n11anhfa. 
sentar. a Russia co1110 um exemplo_ dos _homens. Procura salvar: a al .. rochas .vulgares? Porqu_e nao ro .. causas e~tranhae á_ doutnna comi, .. se eeforce por realiza-là, 
aC'abado de democracia. Não O cre-' ma ê nãó o cor,po. Como tal. é ram feitas iguais? Entre as ª"~· nista: "Vangloria-'!,e. ainda este A Citada Cornpa11hia Predial de 
mos. Nada que· signifique democracia uma. associação essencialn1ente es. zi.nh .. ªs do céu~ Umas e,ão canor::i8. i riseudo-idtal ~e ter sido_ c.onio· que 11 T$1t1_bat.é e·s.tá, ~ontratando ·tecnicos 
está presentQ. no ~istema ru~so. Re .. ; piraual. o homem é entretanto outra.g ostentam riquissin,a plu .. · promotor de certo pro~resi-;o eco· em Sât> Paulo que executarão tr;.t. 
presentação :popular, liberdadtJ de ex-: co.rpo e alma. ínti,inan1ente unidos. ma.gem. outras exi~tem entretanto. 

1 
nomko. o <Jual, quando õe tato balho~ rle sua c-specialidade afiJ11 

pressão, de c.:ulto, de reu11;f~o. Onde Disto res_l.llta. uma infinidade de não maviosas nem elegante,; no ex-i_ste, tE.m a stu expHC'a.c:ã.o, ·em ·df' {!Ue Tallbaté possa ter, eni de .. 
estão as chamadas }iber1Iadcs bãsi· problemas.humanos que 5:ão de tn ... ve~tir. Porque nã.o são iguais? ! out_ras cRusas. como Sjt:jRm a in· 1,zembro proximo, a Sagraç;ão de s.ua. 
cas '! Todas estão ausentes. Para que teresse para o ~osso corpo e a Entrê os: homens _uns -i;lo male t~n~ifica~ão da nrodur:ão inrlus- Cateclral. 
a Russia seja uma aliada pJdurosa l\0ssa alma.. Sã.o os chamados ag. inteligentee ou malg fortes que ·OS triai ~m paise• que neta eram r;ua
não faz. falta que seja üil'.a demo- suntos mistos. outros.· Existem. os qu,e têm pa. si falhos v2lendn-l'!!e tambem 11::1.~ 

sombrio.. · 

À LIBE .. DADE NA D~:MOCRACIA 
SOVIETICA 

O Governo Russo tem recusado 
ststentaticament<'·, permissão para que 
observadores militares dos seus alia· 
dos observem as frentes de batalha. 
Os aliados mesmos se tecm queixado. 
Muitos teer• · relutado na colabora· 

r • · o traballio maior -capacidade' e enormes rique?.~s ·n;,itu-rai:::: qu·e r.,ois .. cracia. Aqui está justam~nt,e o füTo. Pergunta.se agora: Nâ.o. tem a "' 
Os que defendem a Russia, .~,e~rn-se Igreja O direito e o .dever de in, ·persiatencia, Elstabelecer entre •• •uem: e o UM rle metodos brut:l.1• j 
no aevcr de· apresentar um qua.lro,lj tervir nestes a 5·.sunt~s·t·Não dizem C"l.q,sses .Socia.i_s. igualdade- .econo- p::lra l>:tecutar trahalhos lngi:mtesl 

' d S · · · - d' t b • J mlca.· ser'ià. criar. um artificialis.. con, pouc-a de-sf\e~a ''. em que o Esta o ov1et1~0 nao 1s e 
I 

eles respeito tam em ~ nosea a .. 

Medicação auxilià.r no 
tratamento da aífilia 

ção estreita que teóricamente preva· 
lece as rcticéncias dos russos ent 4 

perm'tir que militares. dos excrcitos 
aliados se aproximem elas suas fre11 · 
tes. üm dos casos !))ais graves foi o 
nã-,.. permitir ··u·e aviado1·es am ")rica .. 
nos aterrissassem em territorio nado· 
na! durante o bombardeamento d<' 
Ploesti. Eis iqui rm ...._so eloquente: 

muito de ser análogo ao Estado de ma? mõ ""m e;<e.mplo "ª .natureza.: De-1 ·.•,o:ora. ,·amos ªº" argumentos de 
Iowa ou de Califórnia. A H.ussü1. é I De tal natureza são quase sem.. Vê ha.ver na. ~ociedade. o rico. e ra¾â.o natural: Sert a!5sim tão 
totalitaria. A sua doutrina oficial· pre os prob.temas políticos e econo. pobre e a classe média. Porisso, e:rtraordinarlo o preparo tecnico 
prega a necessidade da ditadura.! miCos. E qu.ando·,a econpmJa.. e a. un~ nãi;, ·são superiores .aoe nu. do.e ru!sos? No mômenth não ha 
f'ropõe oficialmente como parte do 1 politica envolvém questõês qt~ê'~i .. t1·n~. pnrque n6z n.s. catolicoi. nln, duvida que é. Elntretanto qu-em 
:seu conceito d~ Estado a eliminaç~o I reta. ou indireta.mente se retacio.. m{)dimos oi, h()men~ i,ela.s St~a." r1. 1 aJ~ompanhou o desenvolvimento da 
dos preconceitos burgueses. Po:s, nam com a fé e a moral. é pre .. qU<,za_s. ~' porem condfdlo r1e · guerra russo.finla·naes~ rlê 1939 ·e 
bem. Aceitamos tudo iso, ma.s como; c1$0 ouvlr o que a- fJreja ensina nr_o~TP:~~o social. 8. exist~nria ri~ l & in\'i:t~ã.o fuJminarite do ter-ritorio 
realistas, sem \'Olteios e sem soluços./ para fazer o qué. Ela ··orde.na. Ne. cJ:.a,~sê,.; m:t.~s e m~nos r,vor(\ccilf.A.s: sovif':iko em t9i0 ·pelaa ti·opas n;:t .. 
Não nos engane~1os, ap1·esentando i nhum partido, nenhum sistema peta fortuna. !'a.ra atingir um:t ~ir 

1,· zista~ .. chegar~ a· uma conclusão 
uma Russia democrati<:a, liberal, algo· politico ou economlcô _podera, ser tuarão e(·onomic:a. :uperior. o ho .. um p~uco -m~is conipfeta. Naciue• 
assim como a Grã Bretanha ele Glrt,ls-1 ao~ito pelos catoli<:o•, desde que· mem tnA. sempre um estimulo., les dias. a Russia esta\'a. muitlssi-
tone. E' falso, é inex::ilo e ê anti· contrariem o! prindpios esta.be.. rt\te comn fa.e°ilment~ p;@ com,-,rePn_. l mn tntt.1 preparad::-i.. N.em menos ~ 
histórico. E, ademais, nenhuma faltai Jecldos por· Roma.. de ê .a alM·anca propulsora do pro. verdade ê que Sta'!in -vem receb,,n• 
faz. E o CQnlUnisn,o. a.inda ~ê conSi.: gresso·· ~ocial • dó auxilio8 econ"omieoS a~ toda ç-s. IV R OS 

Os bombardeiros norte-americanos 
voaram sobre a Rumania para dcs· 
truir as concentr,.ções de petróleo 
que abasteciam <>s exéreitor que com
batiam na própria :,ussir Nó en· 
tanto sabe Deus porqnc razão o 
C-ioverno Soviético recusou terminan· 
temente que os aviões dos seus alia
dos utilizassem os aeródromos russos 

Aqui temos abreviadas as objeções derado sob o aspecto exdusiva'. l!: se Rlg·uem quisera a confirma- >,ec.ie da Inglat~rra é dos lllstàrlos 
que nós chamados de "direitas" sus-1 mente economlco. não . pode ser ção do que no• <>nsina a ~imples Uni/los. Par·a cltRrmos um exem· 
tentamos para. 11_1ani~est,:r. nossa dcs· 1' ace~to. pelos ca.~olicos. pela. simples razão natunral. abra a Bihlla e I pl.Í,: As a'genci;s têlegrafic~• 
confiança da Ln1aorSoviet1ca. Querer razao de ser v1sce1·almente nposto verá ·('Jue o propr;o Nosso ~Pnhor · ~intla ha pouco~ dias. notiehtra~ 
lll05 crer mais na boa fé da RuBsis. ! aos eneinamentos dos Santos Pa. Jésus Cristo a.firma 11Pohres sem- com ::i. tacita confJrri,àçâo de Mo8• 
Queremos que el.a se vá adapta:d.o ás· dres. nre tereis convo.c.~0 1

'- T~t.o tm 0u• cou. que só tlS Es.tados Unirto~ jA. 

normas co1·rentes e conhccid.'ls do No momento o que nos intere!I- f:r:=t.s palavra~ signi1'1"a: a.s de~f .. remeteram »ara- t:Jtu K.liado orien
Ocidcnto. Esses treie casos que c1- sa é mostrar quão diversa de no~- i:t"?lr!S.d<\S e<'onomlras sempr• e,:i•, ta.1. nada menos de 7.MO a\lôes, 
támos ilustram o por que de nossa 808 principios é a. doutrina econo. tirii.o. Su!<tentar o contra.i-io não ~.ooo tanquc•s ., t 17.000 tt>neladas 
ros1çao. Que não se nos assinale de m\ca dos comunistas. . Como jA. serfi. uma heresia? . . . rle ;,xploohos. Oonrle estã, portan• 
reacionários simplesmente. JA eata· acentuamos, o nosso ·.,1iustrado" A luta· d~ 'c,Ja~s•• é· um h~m? 1· t.o. o tibuloso ))reparo tecnico que 

para •dr e para ate, ssar, uma vez mos cansados de pala nas. Nüv co· conferendsta.. queria ··e referir ao 1'1ãp. é .. " que dlMm . .,~· · S. antos·,·pa.. • o comunismo ~t>ube 'organ.·iz.ar? N'o· 
realizada a sua missão destruidora. mos mais reacionários que qualquer bolc_heYisniô. q·ue é a forma. C'nt11u.. c1f'.'~~. 'Tod.a~ ae. en(":1~l~cas que tr~-.. ·te-se- QUê a. ·RuSsta é um A das pou .. 
Caso raro? Não é suficiente para outro. 'Queremos um mundo ,decen-, nista ·hoje. predominante na Rus. tRm da ma teria · afirmam (]Ue a3 . cas n,u:ões dº g!9bo · riue .po!leria 
criar aJgumas' re.servas mentais. a rM- te mas não queremos mudar à bar- sla'. ; : . . élisses devei:n. uma•· coriperar com 

1 
)iastàr • .,.,. a si riroi>ria, ·:à. 'vistá · daí; 

oeito "do u. ·o aliado? E.rítr brita- baria nazi com a mentira ereizt,i. em /:l. economi;i., ooupà· lugar de acen~ M nutrPS. i,a.ra o benefle!o S'ilral. .rique•.a• nat11rals portentosas que 
nicos 'e americanos nada há pareci- sistema de Governo, por um culto tuado destac1ue. na eoneep~ão .so.. A· en_ciclica 11nivinJ "R:ed'!mnto,..i:r-:'• a Pro,·Méncla pô$ a· .-sua riisno!ó:i· 
dn Entre es1 ... duas nações ha a .co· á Russia que dista totalmente <la· sua ,vietica. DI>. Ka.rl Marx.' «ue tMlos d~· Pli'.I X1 /levt'ria n<'~t!l· nartltm.1ar ~ão, A.lem' rll•~o. " trabalho co-
1--:.boraçâo, rnais estreita e ~incera, realidade. ' Queremos ver as 1;o~~as ·os 'fatos· human,ç,s,. ainda os .mats m~ree(!ror "-- "t-.Tlç~,., d~ tr-.'1,:-,,~ 3rJ 11 ~- '1~tfyo ohrlg-Btorio existe no ·'"va· 
i,enta dessas desconfianças que en- daras, nada maia. 'sublimes sã<J produzidos por ~a.11; IN• que tE:nham duvidas a. respel- ralsn ,·ermelho 00

• tornando muito 
torpecem forçosamente a obr" comum. Existem atos do soviet que teem de ~as eeonomlcas. Eº o materlall•- to. menn~ rlisy,enrli<>M ,. · pro~u~io. 

Queixan10-·nos também de que o comp·razer muito aos que nci.o '-'º,;, mn hi:!!tôrico~ que tornou celebrê o * Afinal. o~ ~stâ:.dos Untõos e 
Govê'rno Soviético não admita a mais mungamos · com as suas .ideias. A \'i- autor do· ºCapital'•. Neste \extt.111.@ tigP,fro doR Pt"-int-1 11tP8mo ~ tngla terra. r,a lt111:es que 
ligeira critica, Se é tão democratico sita de Molotoff a \Vashington o ano E~ta concepç-a_o do~ homen8 ê liio! comunisüi~ á luz rla do1J· nun~a ·vi,·E-rfltn Snb r~glnie-- <'ionnr .. 
como alega ser, é estranho que a passado foi o primeiro pa5isÔ de gran.. dR. soc-iedade j girando inevfta.,rel- trina ca.toli.c-a, cahe .. nos. agora tra.. nt~ta, fi,:"rRm nr~te:; u!ttmo,=: ?5 
quem quei:- que o critique acu!;e dE:- Je i"mportancia. A recepção de Chur· rne.nte em torno das riquc~as ma. tar d_e- a.lguma~ quêstôes .atuai~ ano~ progrP.<.:;:iio:,.: eco.~omfrns tnfi· 
má fé e d.e in"erter os fatos. Esta. dtill -em l\loscou pareda in<l1C'."ar v teriais· é coTltra O eentir dl'I. Cris. e·om fr~Qu~n<-ia. ventit::u!·Ae e ~ohre nit::uner.ite 8UPPtinr~J11:· =ins ru~~n~. 
cavilosidade é estranha -e causa pro~ mesmo. A tenacid8de com quf~ o tn:nda.de. Sim, porque não .e.onstde~ as qu;iiN devem os fieitct e:--.tar d,. 'Prn<hu-:em rHtrA ei e parA ft Reu· r1-
runda per.plexitf;ide. O Governo So~ ~xército e a marinha russa tên.1 de- r:iinos os bens sensfvefs og mai,: vigia~ p;1.ra. de:sfa.z-er as ·cflad:;u~ do11= qui:s:simo P8 r~~lro... ~e P5tés, ·c101~ 
viético recusa permitir qm~ alguem ferid_ido palmo a pahno a pátria e elevado$ e cremos ·estar.em aci~a arlver~arios. pai~P.S. t'~aliza.ram :grand_es prn
opine sobre os seus. negócios ou o teem 1·echàçado uma série de --vitó· -dele~ oA b_en,s do ·espirfto. Se n,.us dotou O homf"m de ln. ~r1>ssoS. vtvf'ndo ~overnarto~ r,r,r 
que considera da sua incumbencia, rins sem igl1al o po<lerio•da maqui.. Na ordem puramente natural, 'telütencia. fai.:-amo!!I uso de no~sa uma menta.lidàde llheraJ ~ntt·~l"l· 
mas não vacila um instante em 1a.n~ nária n1ilitar alema, deixaram-nos a ,ú;nioS t1uão .falhõ ~ 0 ma.terialls. ra.z~o! o fato t1um go_\·~rno co- muniRta. a ~onclusãn lo~i<'a ê a. 
çar os ataques mals ~ever~S contra todos atônitos e satisfeitos. A re- 1,10 hi~torlco. Bagta pa_ra. tanto 11 munl~ta. ter estado n~ste C'Onflfto Que r-hêgnu S. S. o -P~pa: tlS reais 
individuos e nações muitas vei.es sistcncia russa tem sido g-loriosa. IJ citac:ão de dois lxe~r,lo~: t .o ....:... o <':ómba.tendo um inimigo comum ilP. r,rog-r~~snA ô.a. f<"-entr:a ru!';,:;1 ,:;;ln r1e
aliadas. Quando Wendell Willkie, que seu arrojo tem feito milâgres para apareetmento do Cristfanlsmo nllo no•sa patrla, não no• ohriga " yiclo~ ~ fatores 4'stranhos ao co· 
é um homem honrado, dec.ente e de· romper a integridade da fôrça mili- podê eer e:rPlicado· relo fator eco. aceitar concep~õe• polltira~ e P.M_. munismo. 
sejost> da vérdade, ·e8-crevcu un1 R.rti- tar itazi, que parecia aniqu_iladora. nomko, _pois os primeiros ader,to,s nomir-at11 r;.ont.rarias á~ noesa:s:. 

* go no "New York Times", pedindo A conferencia de Teherau encheu ,Je da "º"ª doutrina _ homenA de A R 11 ssl" é. um alf,.do llcid,ental 
precisamente que não criticassemos esperanças a todo o mundo. O fa. c<'n/lição social .humilde _ prêga. na. tut,. ·eontra o nazismo·. V<>neido 
tão fortemente a Russia, fez alu~ão to de Stalin tratar com os re· Y;.t.m O ci.esar,ego dos bens terrenos este, não d11rmamf'.e s~h ,os 1('1u-rol'!.1 Ar. têrmf~-u:tr ~sta,; ra:ptd';:;i~ enn· 
á questão poloneS~ e não pôde dE"i- µresentantes do mundo anglo·ameri· ~ 0 3 mor ã pOhreza. z. 0 __ A abo. na.ra edt.::ir as ma.lhas dum tota1i-, ~iõ~rarões ~r,hre a er,..n_omia ni::ir
xa.r de menciQnar a sua con~·icção de cano em um terreno de contpreensã.o, li<:~o riR. esC"T'a:.i•::i.tura no Brasil, te- ta.ri~mo tlo pern.ictoso Quanto-o de xil5-ta. lnromplPta~. flnfs a_ ~xtt=-n· 
que aos Estados Unirlos e ás demais tinha ~ue impressionar proíundamen- ,·a.da" efeito pela ci. .• ..,·soelal que Hitler! •ãn dn trabalhn não ·nermitP ana · 
nações U"idas interessava profund3- te ao mundo inteiro. A participação i j · t - e n 1~• I .,, li~• mal• ftroftJn~a. evoquemo~ nit=t ~ pre mr.o~ eve e o _om ..,__..,__ '{' v 
mente a sorL da Polonia. Numa pa- do 80viet em algumas conferencias mr.,nte Com R. medida.. Nestes d~iff 

1 
uma ht5torla singela mR.s signiff-

lavra: a questi:lo polnnes~ não é as- internacionais, especialmente a de :lCt>nteeimentos -d~ ·tran~c@nde-n'tal I o, simrati~~ntéi,; do regime ver- ~ath·::t. 
sunto que pertença exdusiv~mente ào Hota Sp,·inga sobre a alime11tação, lmr,ortanda, onde se encontra o I m~lho dizem em resumo: Andava certo /lia um lavrador 
sovt'.et. E' ele intcre~se mundial. A 1>arccia um feliz indicio de que a mn"ie-1 economl-co? 1 a)· À . UTlião SovictiCa,· evoluiu neh:I, matas rle ~ua proprJ,,.daile. 
Polonie é nossa aliada e por· causa Russia saía do seu hermetismo e in- Este primeiro nre8 uposto de muito. como·•.e verlf,ica.·t'~l" coni- qua.n<'i<> ha algun• metro~ d~ oeus 

RECEB,IDOS 
SÃO GABRIEL 

Pe. Silvio - Pa ssio11isfct 
Editora: - AVE MARIA 

· A vida de São Óabriel da Vil·. ,. 
g.em Dolorosa tem algo_ de muito ~ 
atrativo para a mentalidade dos 
jóverís católicos dos nossos tempos. 

E' que São Geraldo. morreu na 
·t)or da lda:de, .tendo· passado a: 
málor parte de sua · vida no mes
nio 'ambie·nte ên1 que nôs vivemos._ 
Cercado de mundanismos, bem 
a.~essoado, filho do ~overnador da 
eida;J,. São. Get:<ldo soube. no *'º• 
ti-etanto, c·onservar uma pureza a n .. 
gel ical o que lhe valeu n titulo de 
SAo Luiz de Gonzaga rlo:=i t~mpoa; 
mod~rn"os; 

Ma.ls d·o que \sso, soubP ·n jovem 
G::1.ht'ieJ renunciar. tndiscutivel ... 
mê1ÍtP .::i ("OU!"-:a. n,ah; diffcil ~ saber 
renun~iar <le um· múdO- perféito. 
Mrtxime si a.tentarmos para· t"'12' do. 
tes inte-letua.ts, !l:Or::ais e mesmo fi .. 
si~f)A ilC':stl> mof"ô quê " .un1a·· das 
glórias dos Padres Pa.Bsionistas. 
Hah!tuad<> ao :luxo e ás diversões 
mai1 variadas, posto Que lieita~. 
Rãn Gahriel soube. quando chama. 
do. atenr1er imediatamente. sen1 
nrnior'e\lt nondera.<!Õ~~ li.e ordem nut.. 
teriat ou ile vantagens que n mun..;. 
'1:o r11d~~se lhe ofe.rPCl r. E não !Se 
T'""~"' riuç, nãn tivêsse eneontrado 
r,h~ta~ulo~ fortiAsinin." princfnat ... 
111Pnte uor n;1 rte · do pae. mas 1'i-r. 
m~ n~ s:iua ré.snlucRo. conSeguJu 
s'ohriApujar tuito P ~ hoje utn gran. 
de Sa nt.o da Igreja. 

" 
Num llv1•0 muitv betn apresenta

do, com l helisslma ca,11a em enrea 
a.nre~enta.-t1n~ n Padre Silvio -
Passlonlsta a vida ~este Santo,, 
sett lrmlio da ha bit<>. 

deln. estalou a guerra. Como é pos~i- corporaV:t~se noYamente ao nosso M:a.r~ ~ l!:iP.guido por out.r'o não me- titui~~o russa, (Que eert.1. editora r,és surg~ uma "!óerpP.ntfJ que tiele, 
vel Que se con~idere o a:;sunto, hójc mundo. A dissolução do Komintern, nos .,..=tn,oso n;i. ..,rdcm P-c-onomlc-a;: su, sneitR- difundiu no Bra~IJ). Hn· ~fll- a.prnx1ma: e,\:_cuja picada ven-=,-

d . d t · 1 ' d d d J ~ -~ Com otfma. lmpre:ssâ.o o livro re. em 1a. como a compe encia exc u· se e ver a e em to O o s~u a cance~ a con~r:-ntracã.o do 6a1,ita.l ·.e a lu.

1

5e já sê arlmlt. e ·na. Russia · a prn- nosa por certn lhe o~Rsionart;:i R.. 
· d R · b 1· 1 1 t· f - o 1· lat.::t. ~r,m ~,~nde firJeltdadt> o qu& Sl\'R a u:..sta, em ora co H am as proc uz a mesma sa ts açao. xa a tà de class~s. A C']Ui ,·~mn~ tamhP-m_ priec1a._de dos bens_. de cOnsumo. Sn mr,rte. A situ'a<:àft 3eria. desegpe· foi A vid:1 . do jovem paesiõnista, 

era elogio::10 para a Ru::;8'ia; re<'onhe- a Russja de amaithã abandonou deíi· os marxistae. , zaS de t>rodudio. t-lo coragPm ei n f':..rtio .ÕÃ m~to. Ba.- ve11· o Santo. a sociedade. os seul!t 
suas fronteira.s? O artigo de Willkie podéssemos sentir convencido~ de que a. antinon1fa e:tlstente entre nós e 

I 
mente são 3oci;t.li?.adas as rh1ue- raclora. mas o·ão faltà:vam ao caho:· 

· · t 1 1 ·t· t b' ~ · · • a1,1.·esent:indn.noi:; 1 o m "io onde vi. eia· Bs suas ~normes vtr U< es e me~ 1 111 1vamen e a am 1çao e a asp1raçao O• comunistat111 consideram capi .. · b) o com.unismo ê· uma ottn1a r,irlo <"om.o n~~t.?,l' ocasiões ga. .. 
ritos; pedia· aos seus comp:<triotas d" conquista ideológica. Comoveu- ~ d . • . 1 1 . . õ 1 1 ha.hHos P r<>Rt11m"s t.ornando. ""· 
que gua1Ja:;Scm m:...is discreçf\o ao fa.-1 nos, também, muito, a declaração de tal. tudo. aquilo que prn~uz ri que ... toi:-ma ê orga~12mçaoi SO<:Ht_, el_,s he ser. o ~erta.neJO· l1n .,.~ ;t go Ppflar efm. ·:t. leitura <':ida ve~ mai~· lnte. 

1 
Z'-, 1ndP.pe:nrff;!!nte do· trahalhn a.o'! ({UE': a. reslstenc1a ªº. nvasor a e• 1 d.~ morte ~. lnt.rnz? ::t,tarante. . o- rP..~. ~ºnte. "r delR e <tue tratasseT'1os todos <ie Moscou de querer uma l'olonia forte , - b " n 

ter mais cuH a, o em nao ançar cri- 1• e indepen ente. D1z a dec araeão de d t i t t d f'd t dl . • 1 1 • 1 . d . 1 -p'ossuidor. ni~êm eles: pêlo imuta- ma.o. mo~trou qu3:o em prepara., ~erta. tn::?s. .•• ~o ,p_,·::in~::tr o hra-:n GoRt:1.mos muito deste livrõ g 
' v•I ma•cr,·aliamo hist<trico, .t s. ocie.. (l. __ ecn camen e es ava .o oç,vo e notou qUP_ o "·. l ,~º era ex ra_or · t h so NU•. ti,cas intempestiva, contra a União, Moscou que quer uma · Polonia livre " ' fl' 

1 1 1 
espera mos que en a o suces ~ º 

SoYietica. Mas, a questão da Polo-' e democrática. Democrática? De ~:';,der::u:~~~n~~~;il:e at:\i;;ednoia~~: Sl~~~~. dois argumento; lnvora- 1 ~:~
1
•.n~~~~:,,:~"~ lnl~~~ª: ~: ~r0 : _,=n=P=r=e="="=·=============::, 

nia inquieta·,a~o. A questão da Po- q al estilo'? Talvez dc1hocracia como !!e torna cn.da vez ma.ie riôo pela àog em nossos r1ia.s em soc>orr<, na n,ern! E} 0 lavrar]or. êm r,r,sic:â('lo .,~ .. -
lonia estava no meio e h"via que es- a que se pratica na Russia mesma 

A atitude Imperiosa da Rus
sia perturba a conf erenola 

de São, Francisco · 

Clar""e·-1a· "nte·· que a des·inteligen- , . d't d ' l concentra'":ã.O pro-g-::-essha do ca .. economia co1nunista., não rosi:--nem ta.tica fkoU nh~ervan,ln ,, Que tle 
"" ~ • que e, seJa 1 0 e passagem, comp e· D t lt a. um exame consciencioso e rapldo. belo havia. no animal QUt' nrepa-

cia com. a Russia fosse com~leta. E' tamente su: ge?leris. Finalmente, pital em ,ma.~ mão•. e• R. " ua. m·te •oi .. 
" ã d d 1 ·· ld d ·porque • An primeiro a.rgumento os cato, rava o goll>"· rlet,lsJvo! ~º , 

esta uma declaração desmedida, in- uma das coisas que mais alenta a fm:n.: m:~ 0~:': d:s \~cnB nnda Jlcos ae,'.em 1._esponder: Pr~líml- da.do. 0 1nsens,ito. ati'no:ldn t<>m
justa ou. vi9lenta? De. nenhum modo. respeito da política russa é a decla· nossue - forçosamente ha. de Bur, narmente, ,,uai a garantia de qu., bou por terra. sem ao menos es
Mas ·a imprensa russa deu-se ao gõs- ração terminantemente antagonica gira. luta_ Luta ds classM quê ter: esteja sendo. observada na Russla. bocar a mais leve reslstencia! 

-.... i'ni'naTt exting'uindo as p,-oI)rtas a constituição que o Departa.men• 
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S. PAULO:.SANTOS L TOA. 
. Oniqua' diariamente de 

Rua 
SANTOS 

do Comércio 

Fone: 6777 

Cr$ 20,00 
hou em hora entre s. Paulo-Santos 

N.º 32 
S. PAULO 

Rua Mlj-uá N.° 670 

Fone: 4-3676 

classes. Esta· luta - diz Marx.·.-:: to de Propaganda de Moscou .. alar· 
ê um bem· porque termina ri. eom deia., no exterior? Oepofa. o exa
a igualdade de todo.• os· mr,1•tais. me .. da. ·eonstitul~ão russa. tal eo
Sendo uma coisa. boa. deve ser fa. mn é apresentada pelos comunis
v,;recida e · inéentivada. 'E quan. ·tas, . demonstra. a ·$Obejo a. lncom
do forem abolidas as dlstlncõ .. ~ de patlbllidade entr.. os prlneip.ios 
classe•, ent!l.o o e•tado perde . a ·economleoa nossos e os deles. !ie· 
sua razii.o de ser e desape.recerá.. não vejamos:· existe na· Russla. o 
No fundo, a economia. col'l'.lunlsta direito de própde/lads dos hens d~ 
i,repara. ·t,ols terreno ao ani:trquts. eonsum<>. Menos mal. Sabo.mos. 
mo. E. vemos então quanta. ver. cnm .Santo· Tnmá.s que este é um 
da.d@ existe nn .brocardo:. "os ex .. direito natural. Negam entretan· 
tremM · Sê tocam'.'. Aqui 38 dá pre: tn os comunistas o d\'relto ds pro

·otss.mente Isto. tTma doutrina po,. ni'ledade •obre as riquezas de pro
lltlea ;, eeonomlca ni tlda,nente so. duç:âo. , Ma.s como?! Em Santo· 
ela.lista ·eomo • de M,on tem por '1'.omá.s se Vê que este, apesar de 
r,bjetiv<>. :,.J,-a.n~ar 11m estado soelal Mcundario · é t.ambem um d!rettn 
a.narqulco; ·ultra. ·encarna<:lto ·ae ln, natu'~al 'que sendo 1>ro111rlo llO· ho'. 
dividuall•mo. · mem.· nenhuma· lei positiva pode 

Nilo é preciso ser Intelectual 'tia· contrar1af. Alem disso, como inu1-
1·a compreender qtie. tais .coneel. to bem ensina o· prot. Marlo Ma•a: 
tos e hlpi;,te•es comunls~ai · n!',da. gãn. se o estado· socia.l!za.r .os ben• 
absolutamente nada tem de cato. :de produção, em i,ouco · tempo e.11 

. Uco. Marx afirma a lei .dá eoneen, riquezas t'le· consumo serlio lnsu_.. 
traçãÓ P.rõgregslva do. ea.Plt.ai.: l!l' ·tielentes. para. atender. ás necessl
tsto uma verdade? P<>sitlva.menJ• dades humanas. O estadn é mau 
nio .. O que, se verlfloa i,elc 'mun. produtor. O exemolo /lls•<> temo.• 
do todo. lneluslve nos Jalsea de no Rr3csil e · em todo, mundo. As 
extensão territorial .·va.stiHlma, empresas ,Particule.res. ·lnclu~l.ve as 
como o Braen: ê uma tendenela qm, visam produzir, renrlem mal• 
A,Cêntttalla p~ra . a divt~ã.e ~o. ca: . nH mt.os dos pi,,rt1culares W' qu• 
oltal, Contríbuf·poderoaamente. pa.· na do'. esta.,o. 11l' um fenõmenn 
ra. Isto. <> dlr~!to dn" .sucessões., ,Jnevlta.vel e se hasela · na oroprla 
que regula, eM · ,.-_,ral, a·. ma.nelra ni:ttureza ·humana. E!HJUant<> 
pela. qual f>·e dividem oor m11lt""· 'i,e.rUculat tem um' Interesse dire
a.11 riquez.a.:i·v;i,c11mula.da.s pp;r. UJll,. tq..e1a »..t_pduzk o.ma.:1.lmo., ao .. tun°. 

* 
Meus genhores. ' O homem outro 

não rer,reeenta., genão . n6s. os ca· 
tollcos. Armados com o· esplendl• 
·d<> aço da graça • da doutrina ·sal· 
vatlores da Igreja. 1,oderemos oom 
a presteza dum raio. decepar a 
cabeça. tla hl<'lrR · comunista. Não 
fiquemos <!Om()· n homem tnse·ns;i~ 
to, de,.lumbradn~ a.nt.. a be!P-Zll 
flusorla. e aparen'te do mGnstro 
mo~cov1ta. 

Ni<> 1 Por Deus e pela pa.trla 
go!pee"1oe <> tnlmlgn comum! A 
tutR.. poder-a. ser dura. mas a ser 
pente devê ser atina.ida. LutP.mns 
com ardor I Ser A. este o pre~o 
duma vitoria cerfal 

PRACOS • 
ANIMICOS 

TOMEM 

01111 tm1t1f1 
''Stlj VEillA" ·-. 

Gr1a,d• T611lce -
MP-dicação auxiliar no 
tr;tamento ela -aífila 

A manifesta intenção da Russia 
Sovietiéa, de exercer uma influen• 
eia dominante nas. deliberações· das 
Nações Unida,-; sobre a Organização 
Internacional, intenção que trans· · 
parece claramente na disputa sobre 
a <!leição dn Presidente das sessões 
plenarias. causou uma l)r!>ÍUnda rea• 
ção nas nações menores e em par•· 
ticular nos delegados dos países la• 
tinn-ameTicanos. 

Na· reunião in.icial do Comité Go• 
vern1ttivo da Conferencia, o Sr. Mo• 
lotov se mostrou decididamente con•· 
trarlo á nomea<)ãO do Sr. Stettlnius, 
Secretario · de ·Estado dos Estados 
Unid .. ~. para presidente permanente 
das ·sessões pleriarias, .insistindo em 
um sistema de rodizio, no qual os 
Ministros das quatro ·Grandes Po• 
teneias exerceriam as funções de· 
preRidente Tradicionalmente esta· 
honra se outorga ao Chanceler do 

.. pais anfitrião, neste caso os Esta-· 
des Unidos. 

Nas discussões e nas trocas de· 
Idéias na Conferencia muitos dele• 
gados latino-americanos se mostra• 
.'ram alterados e reeeiosos pelo bom 
e::rít, da Conferencia e pela clara 
intenção russa de assegurar a si' 
mesma posição dominante.. Multo11 
entre eles ,!escrevem a atividade 'de 
Molotov como depreciativa e dura· 
em 'roplll,.ãn · fl~ n:t~ÕPf; menores. "Ade• 
nwfr " Siria o 'Egit, e a Nova Ze• 
landia , p1·otestaram · no· mesmo ·toni. 
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Na vespera do Congresso do Apostolado da Oração 
reduzir, cu1 uma uação católica, a 
Igreja de Jesµs CriitO. 

Sei que conheceis já a doutrina que 
ai_ fica; mas a verdade é sempre 
bom relembrar. Si ·entenderdes, Srs, 
Congressistas, que o que escrev~mos 

-, e,·e a vossa consideração, d are: 
n,03 gra·ças a D.cus. 

: como estamos de caminho para 
Roma, Lourdes e Paray-le-Moniàl, 
em que vamos todos - cor unwm; 
ct ani-ma una' - manifesta:!', em nós-
50 nome individual e no das associa· 

·ções <1ue em" S, Paulo tem~ a hon-

lio Latino Americllno, a quelÍ1 etbll 
a gloria do que fica escrito. 

(2) "Po"l1tiéa", J, IH. 
( 3) 'l'ráité de Pli:ilósôphie Scô!i«• 

tique, Elie Blanc, tom. IH, pai.. 4-;JS. 
( 4) _N on est poLeHà's nisi â 1'&0. 

!tom. · X!II, I. 
l5) Elie Blanc, 440, n. 131:l. 
(6) Potentes poténter tormentti 

patientur - Sab. VI, 7. 

UMA REMINISCENCIA DO PRIMEIRO 
--oo 

CONGRESSO CATOLICO BRASILEIRO 
DA .O.RAÇAO '.HA' 45,-,ANOS ATRAZ 

P.ROMOV'IDO PELO 
\ 

APOSTOLA· 
(7) Jus imperii per se nõn ê•t 

cum ulla reipublicae forma !léeessll
rio éoi,ulatun1. - Acta êonêilii Pl~
narii Oméricae Latinae, pag. 45, 

'l'crào inicio ne"sta semana as -so~ 
1enid.ades do Congresso promovido 
1>clo Apostolado da Oração, come 
parte do programa das festividades 
éont qu'e a Arquidiocese comemo·,-a. o 
<'iegundo centenário da criação do 
Bispadó de São Paulo. 
. Julgamos, assiil1, oportuno evocar 
o Primeiro · Congresso Catolico Hfa· 
eilei ro tambem promovido pelo Apos
·tolado da Oração, tendo· à frente o 
·,·lrtuoso Padre Taddci, e realizada 
na Bahia em junho de. 1900, Fazia 
pa1'te da delegação de São Paulo o 
saudoso Monsenhor Camilo Passala
cquà, tão ligado· á vida religiosa pau
listana do inieio deste seculo, e que 
nesse grande certanfo apresentou um 
con3cieneioso e profu.nào estudo so
bt·~ di~crsas questões que até· h•,Je 
são de · palpitante· 1•ealidade, razão 
porque o transcrevemos abaixo na 
integra coino remini3cencia· d~~se 
Primeiro Congresso: 

UMA PAGli'IA DO DIREITO 
PUBLICO CRISTAO 

Srs. Congressistas. . 
P6rmiti que o ultimo dos •accrdo

tes da gloriosa Diocase do São l'au
-lo ,·os oferc~a este .humilde trabá· 
lho, escrito á ultima hora, _em que 
•• apresta para, cort.. os· represen
t1111tes de sua tcrr.a·, to.'l'.11r parte né•
sfl.S felizes e auspiciosas reuniões -
a.s primeirá.s· que, com sÜn1o gaudio 
d.e nossas almas, vão realizar-se no 
Brasil. No momento em que a i,'10-
i·iosá iniciativa dos Congressos ya· 
tolices vai ser convertida em plena 
1·ea.1idade no Brasil, como sacerdote 
_paulista,_ devo · t'é(listrar_ aqu\ sau
dosa homenagem aos n\en1b:-os do ve
-neravel Clúo de São Paul-0, que, em 
período· aflitiyo da Igreja entre \iós 
O): diante ·da· injusta prisão de dois 
ilustres membro, do Episcopado Hi-a
silt!lro,: _reuni ril.m-se, sob a denomt· 
nação de -Conferrnci(J,8 de S, Ped,·o, 
cujos 1/énéfico·s resultados airi.da ho
je, dêpois 'd~. cete:I, d~ 30 à;nos, i;c 
fazém- .. sentir· etn toda. a nos,fa, vasta· 
Diocese. 

Pouca coisa, para não dizer, quase 
nada, aprendereis con1 a leitura das 
presentes linhái, cújô' cspitifo d~vêis, 
sem·, duvida, possuir. como .. ~atóllcos 
que sois.· Sir,'a?\1, porém, êla_s···como 
um tl.'ibut<> dé admiração ·.à vossa 
glodoaa íniciatira, promissora de· 
gandlosos triunfos pàra ·à causa de 
Deus e da sua Igreja. tanto mais, 
q1.1anto devo confessá-lo, o progra
ma das materias, de que Ides tra, · 
t~r, encerra uma série de interes• 
santes assuntos, de que ·º humilde 
sig-natario destas linhas tem ·-rcito 
sua constante preocupação, quer. cm 
i,ublícaçõés avulsas, quer principal· 
mênti! nôs Jornaís càtolfoos "PaLriau, 
ó_rgfo dá Fédetacâo Catolica de São 
P'áulo e ria atual "Pequena. Revis· 
fa.1'; orgão dos nossos interesses na
quela Dfoéese. 

Desculpai .as imperfeições que,· no 
·correr destas -llaginas; encontrardes 
pGr)"entura; levai-as antes á conta 
da. exiguidade intelcct11al do autor, 

,oA SOClEDADE° CIVIL 

, -O · Direito · moderno, cálcado. ·na~ 
tMt'ias. subversivtJ.S do falsos fi10s0° 

· fos, teria ·-por completo des,·frtuado 
o: eonceito ·da .sociedade, se· não .fôr-a 
11. ,resistencia, cristã. 
· Não precisamos <le percorrer os 

Autores que , mais tristi!mente s.e 
avantajaram e1n falsear essa· instl, 
t•1icio, qac, nos escritores de melhor 
nota, figura logo apôs oa tratados 
d:\ ·moral indlvldu.al o da moral do' 
mestiea. 

Pispensanto-nos tambem, porque .o 
tempo ijrge, de analisar as· doutri· 
nas · da vida· índiddttal e i1i1fopcn
dcnte, imaginadas por J. J. Rolis· 
eéau em seu malfadado "Contrato 
S.~l!i:al'', nó qual sustenta que a so
ciedade ê "o · r.esultado de unia · eon
vinçÍío"; Não ·podemos outrossim em
brenhara-nos pelas <?on~lusões verda
defra~1ente utopístas do ntaterialióta 
Hopbes e dos ci•olucionistas, co1110 
Spencõr. Todos eles tênt · sido sànta-

, josamerite refutados pelos filosÓfos e 
irtoralfst.is cristãos e éatolicos e ê:Je; 
\'Jdaniente jÚlgndos pela experiencia 
de torlós os· dias. . 

. Contt:t_ esses autores, que poderia-
. mos chamar in_imígos da sociedade, 

podemos definir esta com Aristóte-
168: "Perl ectà- _sncietas ,11 ultoru11i ,·i
i(;rom 'lt.r1.bc1t3 cum1<lum onmibu~ i;uf· 
fidént~iit- tlon tantu,n ad dvd,ídum, 
SED AD BENE VIVENDUM, Úu 
fa,nilia·rnm congregatío, quae .iub 
auet<lt'Íta/t suprernao a/icujus 1>&1!1• 
t/1.tis i?& hoc qund /<,G;C UH 1 üS ET 
J<'ELICIUS V ITAM d1<ca,1t, conepi
t"t.tnt,,. 

Com esta deJ'in içào concordam to· 
dôs os autores de boa reputação. 
Hoje ·mais do que nunca, faz-se nus
t11r firmar o verdadeiro conceito da 
sociedade. 

Gom efeito, o f11n ria .•ociedade nâo 
é ·vivê_r-, mas V·iy~.,.·.bem; não. é .ar· 
ra•tar a vída em méio de perturba, 
çõês, e por caprichos pessoais, n\_ao 

fim ~apit_a1_ da .s_ociedaf_cil_ e _de' o_i:it,_i·6s-
1
, df. f~yó,;~Íl'Q d_e, r_svo, e. ólltrç,s. do- --~ª. ªpo;tàsia .da 11ossa Fé e da nossa tamente patriôticós, 'porém, não se lo ci-istão, cni ·toda ·a parte, i b_e}n 

legitimos fms menos 1_.mpo_rt;mtes, O cµm_entps. po11t1fica1,s, . . . , , ·. Religião. . , . conseguem em um. só Congresso. que devam obedeee.r: ª __ uma , '.reça_o 
ic)eal de uma sociedade ou naç~o _não O ·que 'quel'_e_mo~. e. que, çe nr~fc· . · .(,ut1ipre, .aléi)\ _disso, mosLrar que Nem Congréssistas devem' desani' geral, absolutanien_te ·n_ecessaria, em: 
se co1fü>reende, portanto, ~ nã9 . oe _re11ci_a,, to_do3 os C!',tolicos ,:lévcr1am .Qs .. planos ,,de. Déus, no go:verno do mar · á ,·íst.a do qu~ possam di- nêgoc•o de tanta monta, . · · 

·.realiza, separado de Deu·s e sem' a ·ter pi·esente, é, muito de passagem, ,i1Undo nàô. podem perecer, mesmo· zef os co11trarios", quando ·estes ·coino oütros tantos Nchemias·, re
·ac;ão completa· e"orden11.d·a d°o seu tiu- · despertar nos espiritos o _estado da 1,a sociedade civil; eles são essen- · 'ridicularizem as iniciativas católicas. edificareis os muros da vossa patria, 
premo -governo, único· qm!· pa!sue o· -quMtão ·ntis cohdiçóes 'àtliàis'·ení 'qhe· cfais á' vida·- das nações. · ··· lfm direito, para ser lcgitimamen- para defendel-os contra os seus ini-
scgredo da, felicidade humana ..• - se ácha a Igreja, no. Brasil, e, de· · Se por· um erro, -os ho:ne_ns de: te txet·cido, nâo cnc<:e de· rec"Qnhe- mlgos . 
. E'· uma vérdade de nos-sa fé que tini n!odo -.especial, a mbsâ-o :dos Lei- governo ·separai'am o que Déus uni· ci11\ento da· parte contraria, cujo in- Os falsos pro!etil.s tentàl'âo vo·s ln~ 

todo o poder \'enl de Deus (4), di- gos Catolicos nesta conjuntura. E' ra, essa separação não .de_ve. im·pot· teresse está cxata1íiente em desc_o- timidar, A ele_s sós póderéis i·e.s
·zcndo todo O i,odér, .não fica e~elul-· a vós, Srs. <'atolicos, que mais .se tar a irrealização das divínas vistas, nºbéce:Jo, nem se esmAga a golp·es · de pondÚ co>11 a fé° desse· patriota bi
do o poder civil, ain4a tjüe natural dirigem as nossas palavras. Espera- conaerremoo nós eí;sa un1ão, empre- ridículo. Em qualquer hipótese, . " blico: Tt1no, tm mão !l1tHr. grande 
cm sua origem e portanto institui- mos reeebe-las-eis de boa -mente e gando todo, os meios ao nosso ai- E5tado não j5óde deixar de reconhecer ob,·a, ~ não .podtrnos deixai-a.! (20) 
'do em poder publico pelo proprio de grande animo. Kão é uma soiu- cance para ·que ela se restabeleça, o direito, que assiste aos cidadãos, Varias partes do 1·osso programa 
Deus, como fõiíte que'_- ê: d:e · toda a ção partida.ria que aventuramos, e como convem, com feíção oficial, Ur- de, em face da propria Constituição, foram já tratadas magistrálmente 
autoridade, que faz da sóeledade, de muito menos o desrespeito aos po· ge que Deus volte a imperar ofi- 1·eu11irem-se, em atitude pacifica, pa· 'pelo~ ih1&trts- ·adres do Concilio 
. uma _.multidão cm druiordeni e -d@sa- deres constituidos; \?cio· contrario, ~ialmente, politkament~ sobre os ra tratar de seu• vitais interesses, Pl.enario da Amel'ica Latina. O ti
gregada,. uri1 corpo compacto t. vivo·; queremos a concentração de todos destinos civis. Efs o nos$o de:»dera- Para não recorrcrn,os a fatos re- tl)lo 2.o das suu Atas, quando tra· 
pois· com ela, P,r-ocedem de Deus to- os elementos c?.tolicos para a t·ci- -tum. a n·ossa maxin\a aspira~ào. Se- motos, lembramos a atitude dos ca- 1 ta dos impedimentoJ e perigos da 
da a Qrdcn,, _toda. a. -v~r<lade,- toda a , ,·indicação do, direitos d.a lgl'eja. l~s- rã difícil? Não .b l\Crcditan\os. Bas- to!ieos alctriãcs, digna, por sem du, Fé, constituo autorifadissimo ma· 
ju~tiça e toda a beleza, estofo~ dÍ! sés elementos devem agir, por uma tará -para esse -efeito, um esforço ,·ida, da admiração dos contcmpoi-a- nancial para ,is vosus_ deliberações. 
qualquer sociedade que quer pro3· propaganda .metodica e desapaixona- de coesão dos nossos valores, direi- n<ios. Eles eram, a frente de Win- Ai ,·emos mais uma vez condenados 
perar em ácú caratér -altamente-mo- · da, h1al e caridosa, no intuito -de in- .tos. Mciaís e mesmo políticos que dhorst, uma. minori11 quasi insignifi- todos os orros: atcismo,.·materiblú
ral. .Daí se pode infe°i'ir quão insu!>• fluir· muito eficazmente nos destinos possu1mó~, é que nos são. garanti- cante, comparada á falangé ca1Jita- mo. na.turali8mo, po•itivismo, libé
sistcnte é, a teoria, qu! se pret•ndc da naci,o, E' esse o pensamento do <10s, como il. todo o cidadão, peliu neitda por- Bismark é no seio de um ralisrno, proteetantismo,. c011nmi$mo, 
inculcar, de· qué o t',oder veni abso' Santo Padre Leão XII! na sua Car- proprias leis vigentes. Não conse; p-aís protestante, cujo povo, além socialismo, a.na.rqwi~m~, a.merioanÍB· 
lutament<! do povo ou da vontade ta aos Arcebispos e , Bispos Bras_i- guit'emos, no primeiro esforço, rés· dltso, era heterodo:!o, eh1 período. de "'º· panteismll, rt1,~ionalismo e to
naeional, quando é. eer.to . .que esta b lciros, de setembro _do ano paaaado. tal:ieleCH os .direitos_ de JésÍls .Cris- triunfos alcan?ados sobre dois aguér- dos os erros CJ_Ue de longe ou 

ra· de dii-lg'ir; · a-s nossas· Homen;t· 
'-gén§ i J esiis "Ci'1sto' Red_e1\tor é ao 
!;('U Augusto. Vfgarió . sobre. a terra, 
oferecem"os /ainda este nosso humil· 
~ tral:íalho p111·a a 1,taior gloria de 

Nosso Senhci,· -e exaltação do Supre
m~ Pontificado: 

;-:-:,'1'~. Congressista~, seja ·~ vo:5-
sa divisa hoje e sempre: Pro Ecc/f;s 
sia e/. !'a.Iria agcre tt pU,t-i. 

l'alete· i11 Domino. 
( Aplá·Cl80S), 

(1) , O da Questão Iteligiosa. 
do que dos assuntos, qve, todavia, 
são écos do saoer de mestres expe
rimentado~, entre des Santo. 'l'oniaz 
de Aquino, o Santô P,1d1·e Leito XIIJ; 
o Pe. Mateus Liberato1·e, Elí& Blanc 
e·. ulti111a111ente os Padres do Conei-

n. 81. 
(8) l.a, 2.a, q, 105 a. J. 
(9) Acta Concilii Pl~narii A. L. 

, n. 82. 
(10) Loâo Xlll. Encicl. 1,11,mo1·ta• 

te Dei, 1.o de novembro dé l i:i;;. 
( 11) Syllab; prop. 55, 
(12) _ Om1ic• no• ·in- wumi eorpiitt 

baptisit'ti 8U1/W8. I Cor.· ~11. l?, 
(13) Lé Droit Publique Ecclésia~· 

tique . 
(14) A_t IX, 3. 
(15) • . IJ&bta incll!11cta,it<1· nd~cr

tcre reui,am --pô'teefoté7>, tibi it~u M· 

lirn1 ad r,iu.t1d.i 1·cgimc11, scd ,11ei.:·m,s 
ad Eeclesiac preaidium ct11.o collat~m. 

(16) Luc, XIX, 14 e 1.a Cor. XV, 
25. 

(17) Epb, I, 40 . 
(lll) Lib. lll, e. III. 
(lij) Ca1). n, 'I', 3-t 
(2Ó) II ·Lí\'. de Esd1·az, YI, 

os MELHORES PREÇOS 
E A MELHÔR QUALIDADE 

iricap~z de c~iar. e ele expii<?ar cer- to e de sua Igreja 1 Nem por, isso rid-c,s ímperios da Europa, Kão obs- de. perto . infirmem a no~sa santa 
tos direitos inerentes á soberania, Ili nos devemos dé3alc,ntar. ta_nte essa 51\rie de. circ~nstaneia~, oo Fé .. éa~óólie_a! . se~1 c~ja integrid~de 

1 Compreendfl-ae q_ue cada cidadão te- 0 LAICATO CA'l'OLICO l\'O JU:Gl- Trabalhemos sempre, dentro do nossos irmãos na fe obngarani; final- e mnolab1hdade nmguem se pode 
riha · o_ dh'cifo de legitima <.lefésá; ·a: ME DE SF]PARAÇAO DA IGREJ.A rcspélto, que devim1M aos poderes mente, os geus adversarios a ccs~ar salYar, na frase do grandé Doutor 
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EMPORlO MONTENEGRO mesma coisa, porém., não_ acontece . E DO ES'I'ADO. ·con,tituidos, para arredar o qué irri- as agressóes;_a reconhecer a justiça da Igreja Santo Atanasio, (21 l Ko 
<!esde que se tratá dás vphtadés jn- pede· a reivindiea-çâo de direito, con- de sua nobre eausR, e impuzeram-se capitulo 2.o du mesmas Atas, en· 
divíduaís atribuind'o-si a faculda:de A Sociedade cüstã é um· corpo cule:.dos., o reconhecimento desse• á. aten~ão' do Governo dé sua patria. rontrare_is a linha dê conduta a se· 
d.e erigir um poder ach1Ía de _si més- unico, riue tem um chefo tambem direitoá é incontestavelmente uÍ11a as- As noesas condi-,ões, graça.s a Deus, guir, rélativa aos mâus livros e jor· 
·mas, que tenha· de administrai· jus- unico~ que é J<!Sus Cristo, ,~rdadet- píraç'âo nacional. Üs própr~ós repu- sã.b menos ])recarias para a obten~ão nais. Kó. 3.o · c·apitulo, o que pen
tiça, obrigar em· conecieneia a intei- ro Deus. blicanos estão cfüso convencido;,. O do tdunfo definitivo da nossn eau- sa a Ig1•eja acerca das escolas catô
·ra coú1unidadé e os proprios recai- , Essa chefia Ele a exercita por inom~nto do Poder· ,:]as. trevas _pas- za; basta que os católicos brasile1- lieas e neu'tras: No 4.o, cón10 have
cítrantes; adverti-los, corrigi-los, pu- seu,, .representantes _ 0 . PTincipa- sou felizmente, para dar ··lugar- á ro3 assi.mam papel saliente na Re- mos de p,occder. na convil·encia com 
ni-los_: gravem~nte, privá-los da li- do sagrado e O Prineipadn civil, ue reflexão dos. homens de Estado, D1- pr~sentaçii.o nacional, e. a gloríosa os· acatolicos. No õ.o, o cuidado de 
·berdade e até da vida. -E que se há conformidade- com O fim etúno e O reis. que a. Lei ·fundamental . finccr- n~~ão brasileira. ,·oltará a gonr co- espanrattrios a. ignorlinéia nas cou
de dií:.ér relativamenté •~ minorias fim temporal do homem. ra es:1as medidas de exclusãc,.? E -nó~ m, tal, os -1óros de filha dá Santa s:fs da F-é e dos costunics. Ko ca• 
•.ás.oposições, sobré as 'quais o po- Sempre se compreendeu a necessl- vos r~sponderemos que, não sênôo Igreja 4! dverá politicamente cheia ·pitulo, 6.o, _como se hão d!! bo.ter as 

. der publico ·nenhuma ação poderia dade. de "iverem em. harmonia. 0 ~ da cssenéia do regime poHtico esta- de dcla, romc/ exub~rantemente con- ,tipê1·stlções; entre as quais figuram 
,exercer, s<? elé n'ãti proeedessé de doís Principados. A espadá contri- bel_eeido,. essas medidas poderão ser tcmplamo-Ja, ·ha qu_atro scculos, ani- o 1t1tsm-~ritmi> óu ma.g1,otúimo ou hi
Dáus? E todavia, riunía sociedade ·bem buir para defender O baculo, é, por dela rechaçadas, Tratando-se da sal- parada, em sua ·vastidão tenitoríal, p11<Jiiamo, ó $(m/J,mbulwtito e o eapi
organizada; faz-se nceessariô que, força dessa harnionia, a divisa do. vação publka, faço justiça em pen- Eoh as refulgenc!a.s da constelação do 1'itis-mo. No capitu!Q. 7.o, encolitra 
ar,esar da diversidade "de opiniõer. governo, civis, assini como a Jgre- sar. que. todos se_ unirão, ,ainda, com Cru~eiro. reis o que dévcm03 pélÍ3U da seita 
1ior -vezes hon·estas, haja uma qu.e Í" tem por missão, encaminhar, com -sacriticio da propría . vontade e do Entre nós a atitude dos CongrM- ma(onica ' e ·,)é outras sociedádeo 
p_revaleça e se t(irne · ·a \'ontade do sua força divina, os hQniens ao cum- que ·e~tá feito. ~os Catól;cos é uma ob1·a patTiotiea proibidas. Tudo iisó .e ó mais que 
Pdder, qúc ·se tradur. em lei, de to- · · d · · d 1 J d · f d t · d J s ·t I · prnncnto e seus deverca sociais, lniporta muito ao fim da ·ação· ca·. e primeiro n canct, pc a tc·n cnc,a or ~ e:-mma o pe a an a greJa 
dos respeitada. Para· nós·,' cáfolic.õs,· 1, · ·. • , · · t d , , · · · · · , · A · ·d d · · "dad or uma aberraçaó de _pnncipios, tolica distinguir as categorias dos que .e vae no an o ue ,.escr1St1an1sa- c:e con,ornn a e com as necoss1 es 
eSse, como outros· .pontos, não pode d · ' , d' · ·1· d· · · ... t .alguns governos têm mo i(icado, .em ~stados separados ·da lgreJ·R: uns O ção. E' um· paiz no,;o c1ue so,reu 1sc1p 1nares . os povos, serao ma•· 
sofrer tt menor contestação1 m.a:r:.1 · 1- r · · 1·t· l t · ,. - c -· · · ·n·d· d vartil ou integralmente, _essa po ,ti· eào por simp.les ne«a~ão, ou~ros- -pór uma ti-ans onna-;ao ·po I rca comp e a rra para, em ongresso, expa 1r e, 
me depois das formais definições da " • · · J d t'lº · · · ca. salv:ador11,. tomando .o l!;stado a influencia do· falso espirito liberal. e onde os intercsse·s n1ais ,·itacs n- o vos30 ze o • ca o 1eos que quereis 
lgr~ja (5); o CJÜé_ se enfonde, qual' · · · d · d 1·b d d 1· · d -' v ·r 1· .r~presentaç110 _a soberania d<! Jesus Os· prnneiros- nào fRvoreceni a Igre- 1·em ameaçados com a separação a a I er a e pe a ver aue. eri 1u t· 
quer que seja a fo,ma-de governo d~- e · 

Rua Augu11ta, 1.559 (Esq. R Luiz Coelho) Fone: 7.m,35 
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à Ig:·cja} Av. Brig. Luiz Antonio, 2,098 - (Em frente 
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UM A VI TOR fA -D O E S PI RI TO 
Douglas Néwton 

Conheci1o romancista ·católico brítân:co 
· , , - 'risto e su_bstituindo esta . pela- so- J'a· ,· mas deixam•na completamente Ji- Igreja do Estado, eo111 a sceuJ,.risa- btratit "°' (22). uma n:ação: . mon:(lr9u_ia,. aristo~raeia · · · · e · · e ·-1· ,., berania do bom.em: retirou, portai,- vre·, 'OS outros .não só nã_o ··a favo- ção do ensino publico,· etc. Os cató- Snrs. ongressistas ato JtO!, LOXD,vES, <Press_. ln_ format.ion i Nott_lnghan, e outras 1ns'.1ti111•,._.,, 

ou demo_ erác_ia. Por coi\segu.inté,· -º~ t · t - f d · 'Jh · · · · -· · d Ih s p G . o, sua pro-~ªº e de esa,. etirnndo, recem, .ntas Jhe -neoam toda a 1iber- lkos, eonqunnto aejam a grande o ai" os vossos co-11:maos o ve o • ervice) - ara o povo ria . ·rii.. semallliS_ dé "Heligiào é \"ida". v,-. 
verdadéiros patriotu não podem É · d d.· · · 1· • · " · · d J • d ~-p_o e-se .. 17.<fr., .. a greJi,,, na or.dem dade, á excetão da que não lhe ·po- maioria da na~ão, vêm-11e imergidos mundo e mesnio e R guns .pa1zes o .i:retanha. esta.' guerra tc,·e ürna ganlzai;ões .masculinas,. femilihia.,i 

· não elevem. pôr á· margem es3e concei-- ~ivil,. entregue ao apoio ele ~cus. fj... d·e-111 deixar de. recon·h~cer. no ·-ttHtrtJ magnum de ojiiniões aôvcr- f1'0YO. Soté·ni'Ssimo é o· 11\oi-nento. glgniflr!ê\<;âo mais ·c1ara Qt_te <'rual• e ju ven!s d1s<'uÜam e planeja,;:Ltfl 
to íornecid9 Pela lgreja_.acerca da so- n · · · 1 b d' d c N' cicdàde. _ Será um crimé de lesa-na- ,os. S~m justifícarn1iís a séparação qué sas á.s suas crenças. Eles sã, a na· So dados sois en t_tos a- ruz, os, quer outra, dos.de as cruzadas: AI· a r,a,. ém toda parte, adotanl'li) ., 
çf!o. ~acrificá-ló. aos. inventos. ineonc l>'ilho·s da lgreja, sofremos essa l'Cllt03 feita éntre .. nós, que. somos tiio, e todavia o s~u Deu não é o 1 03 ministros· da Igreja, __ e, mais úo gumas guerr,u, fizeram sur~ir tlu- r,on·ro de vista dos principio$ c,i-to-
fessaveis de aeitaa' filosofic::,;, que dolotósa inju~tiça que não deixa de, um povo catolico e n_nçâQ nascjda· e da nnção! Sabem que 'deslocar o Bra- que 11&s, aqueles II quem Incumbe _de vidas no esi,i,.ito <los· b.r.Jta11icOs. llcog. 
pretel\dem,. à fina fo,ça, injeta.rc"so clamar ao céu. -Nessa -situação, hoje criada á sombra da Cruz de Jesus .·si' da i11fluencia do Cristianismo módo próprio a· direção dos desti- Xesta, por,,m, tal coisa nào aco:1- p;skes. fafos não sã<J senão ~lg,. 
no. orgitp_ismo _d.,i; nossa. sociedade, n'lnfa do que nunca, se fa,,_ absolut>1· Cristo, .pareeecnos que, até agorà, equh·aleria a subtrai-lo das suas nos espirituais do mundo - o Su- teceu. Todo o po,•o percebeu in\,, •. mn• da•· lncflcaçõcs da marl°eir,i c~-

d . · , · " . méntc indispçnsavel que se· defin'am ocupámos. a. primeira categoria, dé· mais gloriosas tradições, e submcr- mo I'ontifice ~ entre nós os vene- dia tamente que alem e acima do m,,· _0 -~sµ··iri't·,·, reJ,'n-loso 
1
,,·~•:u'Kd. _ ... qu_e, .. 1gam . O q11e lj.UISe_"rem,. " .crfs- . . d b · d E . d , . ~ ., vi ., , 

ta_·. Dire.~_ ,os,_ triuitõ ·d.é ·passagem, que as posiçô~s. E essa definição. éstá vido á sabedoria ociii;ional do, que gil:-o no abísmó de uma sélvageria ra~ os mel\1 ros. o p1seopa od - deaa.C10 militar e polltico, o naclo- me·n·te' eflrâf,.,:aó nó i,oVII l>ritari'ko 
03 rép_ré~entan~es da :nação Íêm· de ºprincipaln1.0nte em assentar, em _ba< no~ têm goveriiadci. Isso, -.po;éni, não muito in::.is funesta do qua a de que poucmos com mais razão acomo ar- nal-socialismo alemão C(}nstitula. !Íói'esce& nas ,üfü,úldaih!"s e .duré• 
dar ciiriiâs rigorosas 8· De.us se não ses solidas, -que tódôs só'n\6s f-ilhós liaita·. E'· pi'e~iso, repe_tir.fos, ,·otvá- {·ío-se libertado· ha quatro seculos, vos as palavt'as de Napoleão: Das uma ameaça dlretA. ao modo de vi- úi.s" dá ,::"uet'fa: lssó nãó ,ifgi'f(fr. 
i.Óvêrnai-eni _beni (G). Curiipre it .ca• d;i. Igreja, a qua1 se con1põé não mos aos t<irós de nação tatólka,. de p_ciis a apostasia da fé é 1na1s pre-· ct<lminandas da i·os8~ fé muitos se- da. cristão. Os catolicos higJéses. ca -,foê tnclo O ·pc,vci brítánfoó f<!nh1t, 
~a _u_Í?l, __ que_ rnelh~r" corresl)onda aos só de eclesiasticos -'- membros do , que nãó é lfoito abdiéar. judfoia.l aos. povos, _do que qualquer culot vos contMitplaml (Apla.usos), sabiam disso por seu contato _com ath,g'ri/o ú'rii éslalfo p,frféi'táiii·ent

8 
i:,rstulll!'s, a_o ·pa_ssaçlo_ e_ ás_ a.si,úa- clero, nias çê-.fodos o·s leigos. - pes- -Assim,. pois,, a atitude cios cátoh- ·Mtado de barbaria primitivn. Que os catoltcos. "lemãcs, pela~ décla- Ú!stãó. lllll~ 8 ,rg<ire ciue ,, esi,irilo 
ções, l\s. tradfções ·e . necessidades _soascseell_l11res ~ .fieis de Jesus_ Cris- cos deve, ser, como já íliilicamos, a Deus protege o Brasil, &per.ar das Qu. anti> no obscuro esrritor destas rações dos Bispos ·al<,mães e• acl- ·que- lhe 'p·er1111ttu enfrentar º-~ 
atuais, ao estado,d·e.dvilização e.-~e- to. _u,u_pre nota; que .esta parte e de ·roivindicarem :os ,J_ireitos de n·a· ingratidões de alguns de seus ti- ma de tudo pela franca conrlenaçil.o_jlna:ior_e~ perf!!:o~ e ,·es)stlr firno,-
cultura __ de·. _un, po,:o,_ sobr~ 0 _ quál . _de fato a mais. ~>tteMa e .a . mais ção. catoliea;. e,. enquanto· i!Jso· não lhos, é um lato ~Q,Ístetado em cada linhas, esq11eeeí O nenhurit valor de <los pr11~c1pt7s nazistas fe'.ta _ pelo miinte · diànle ,fos re\"~¾e! e do~ 
os goveril"os hã°o d_e_exe,citarsse; ·sen.- podernsa, represe11tando, nv seJO da , me efetua, suprirem,. por uma ·ação pa.gina da ·sua lti•toria, e. foi ainda se11 110111ê, para lembrardes tão SO· Papa P10 :XJ em sua Enc1clica bombardeio~-. 1' ó 1·r· ·ct -A. 
do sabido;-:- e a ·Jgreja O tem sem- n~e~ma IgreJ'l, o que,. na_ socledad_e, coletiva; á -que nos ·falta· por.· ·parte ultimamente eYidéncindo- pelos ilus- ni_ent~ a magnitude do~ assuntos _que "llfit Ere1111en,1er Sorg·e'.'. · os ca.- ,cc,m· a meéinâ lr~n~ei~ 1 ,'.,~;f~ ~n
pre _ éll:sillado 'e até. · po;to· · ~rfi eYI· _cm~,. se ~hama_ a _ _111ul~_1dao. dos _.ei_· do Estado: ·é- 0 _ 'Adj,ao-r. fidtfü, a~- tres e apostolieos ,i1ombros do nossa 1·ao. es):,oçados_,,e que sao como mira- -tolleos brl_tanic~s. _sa_biam que, 9_~. ti.gridá'dé tfa ,•iforla. E\is:{.- cifra. 
dehciâ ptlo ss.' Paéfre LéãÔ Xlll ..;. d~daos,. -? _clero, n9s dn·e_rsos gr.aus. ,sociando-se :o. Laicato a.o _:clerb- ém Epis,.opado em sua luminosa Carta. gem da doutrrna . da I_i,r~.i~. · Da gun<!o às palavrás õo Papà;. est'!-• lldá'7ê jA"'··toi• -"s,,J(éní;«fo ri.té'm~s>; 

·_qú_e .. ntiibu'ma: f<i~a,'--;oveir;gaitti:iiú.:'r ):i_1_exarqu1cQs,, •t _&Cl_ll }!11v1da .. o,.:.'11.~, 'tudo quantó se refere aôs" iateregse·s "(;ij!°étlvã de '"6 .. de ·Jifüéfro' do .. 'c·orrtil'· . mes1111 . ntaltelra fjlle ··mi' mcom~tJsu- vam ·empe·nhados· ·~n-~mâ ' bÍ°talh,;: m<> por Sii:,. Santirlarlé. o Pa1'l4, .(fU9 
se impoejlor· si- ncceuarfamente.· (7 }, mept? _!Qrmal. da __ so~iedade ~i,1s¼; d;,:. Jgreja, favorect>ridó" · SEU ·niinist<!· ·te ano. · R~gulíijllsár, portanto, em r,:feis -~orizon~~s da p~tria . atraem tra,·ada pelás pot,,nclns -<las tre,•as inais <J& ··tin,a ,·e~ éloglou ·a adn,I• 

''Em té>dàs ·. i;i! ·pod~.: ábusar. E', potij, ~8 _ leigo} _P,Orém, sao, __ PQr :ssim ~1- rio --sagrado .. por todos •os , ineios lio :ação êoletiYa, ·todas as sua.s rel11ções !IS vossas .. vidstfs._ avo\uina;ido-se contra a pror,ria. Idéia. da Divtnda• rll,Veí condúl:t '<los hrJtanlcos·. co,,w 
. P.onto cai,-ital,- inadj14v~l,. p\"eparar os . er]. o . e}m~nto n1adter1al,á-. Estles ~ao seu· alcance, conc<>rténdo· para ' .. os e· todas as nianifestações de sua vi- q11antó ntait• • ~/~ dvos aprox malets!, do", por uma' força decldl<la a pa- con<'Julstarlor;:s em T:e>niá:· . . . , 
homens,· A no~sa questão'. não <i .<!e go,srnauos _em or em . sa vaç,i.o, àtos do c11lto, diYino,>.·aUrvórando-se •da ·e11tólica, ê uma necessidade que -com ·: co eo v .. rt~ as _e as, mu . ganl,;ar o mundo p~ra do111tna-16. . . . 
(orma de, governo,. nias de legisla- aguei.e º. ,;llçar.egad_o <le .gov,ernar. e 110 espfrito. cristão e na- ob,:idiencià se impõe li todos os éa.tólic03, A pias r1~uetas; IIBSim ficar•:•. cé.da ReMnh•c•nclC\ ess~ fato. " fale- 1 Ga.uharam ª· guerra no ,oeste C(J· 

çào. Resumi.mos. portanto, o nosso dó .d!ng1r ·em ordem ao bem-estar ás 8Uas leis, na· edu.:ação. cristã ·Jos ti>issão dos Congressos C~lólicos é de . vct mn,s encantados, ~ m_ed1da que e E do Cardia.1 llinsley e os Bist)OS, mo a. travaram .• fortalecidos pelos 
pensamento: a m_tlhor forma de go• esp1ntual e eterno dos porn_s; todos, filh:O~ ~ em manter no pé· conveilitm- pa7.; é cotn "" armas da pa• e Qá rt>ftt11dardce e,. t11al8 ~inda, que ,·atoll~os <la Grã Bretanha não hc-1 prlnclplos cristaos. 8s~es m'"s-
vcrno ~ a qu~' proyê ao, b~m ~o: que reeebelllos o santo Batismo, SO· te foda a vlda cristã •e catolica cm mansidão, ·cumpre-nos a todos executardM, em ,s.çao cnletiva os d~- sitara.111 em lançar todo o peso dn. ! mos prlnc_fpios têrâo. tamLHm] 911,1. 

mum, aproveitando, toda,vfa,_ o_ que m~s ·m,.embros da Igrej~, ~e_sse ·gra_n· ~uas- inultiplas manifestacões.· . clero e laicato - não d~sm•recermo• ·si~nio·. d'e __ Dl!us, que '_sâo os verda-1 ª_·"º'º cato.llco ao _1a.d'O das_ Nacões: roac:ã<>.so~re,_o_ trahalho da 1•az. Já 
o,~ tres· aludidos regiiries oferecem, de corpo, cuja cabeça e Cristo (-121, Para -as circuústl\ncias, l!tu>(is. se da potéhte proteção <)e Deus, que de1Y~s _horitonté~ da vida. . trnl<las. filll] JJma irradiação feita! está s~nlln· re,t.,o um severo exn
um só chefe supremo\ ?ma ar,sto- 'Assim como• cada- membro, ensiha o faz preciso que o ·Laieato cat~lico esp?r~ a rcgrnera½ão, em n:old~s Nao ,prctend'.ª• . vo-lo c~11fesso, ~111 d~~emlHo de. 1939. o Cardi11l j me de. consc_lencla sob:!! a quce,õo 
cracia sempr~ aberta ao rneri~o, e celebre Pe. Libera tore ( 13 ), é obri- apareç_a e- se torne -realmente po·de- catol!cos, Mst~ grande poYo, cuJa f1- Sn~s~ Congrt_ss1stas, .af~star me da H111slêy jâ p_ro<'iama va: "Estou' /ln _s~rvk,:,_ ~nela! ~. il.a r~~o_n$tru• 
por conseguhite incessantemente re- gado .a eoopera·r para a saude e l'-OSO, apareeim_ento e _poi!er ·que ob, 1 dlllidade à Jesus-Christ~ ficou pró,·a- posiçao d.e nlero ad1n1rador <fê .. vos- ·cl'.>nvencldo de que a Grã. Bretanh·a., ção. mterna<>1nnal: Já s_~ recrmh•:c,e 
110vada, um povo. ·verdadeiramente bem-estar ·clo corpo fisico ou moral, terá pela união de. íovças, ·post~s da em 10 anos de leglslação a1tt.i- sg~ trabalhos, hlpot9ea11do todavia a ernp~nhou-s~ nesta guerra prinol- a r_rat<"rnldarl,. _.,sse_nchll. ~('. ho• 
protegi d~ e que, po_r seus ·votos, exer- assim tambem, é• -claro. que todos ~m contribuição sob a diretriz dos ! cristã. Ponha, pois; Cftdaº QU:'11, nes- mt~ha boa vont~de d~ Sacedote,, ·~1 paimente para d•fender as coisas I mein._ t.{lntr,_ "_"' ,onu'.1° Ulll. , ... _ rE8. i 
ça uma lagitin1a· influencia Mbre os - clerigos e leigos - derem coo- superiores eelesiasticos. 1 ~a- ohr" de regineração dá Patria, os meio de _uma _)llernd~ ·d.e devotado~ (1- do e~piritn". . como nn s_~n•_•_il" 1>art1cu1_". "·. jft ~• 
ncgocic>S ·publico•; é O _ que ~nsina O p~rar1 na- medida de suas faclilda- séus t .. lentos e a sua atividade. lhos da lgreJa: Repre,.,ntantc, po· rn,a. ,~rdade, Desde O prlncJplo· _tem a com·tcc:ão <lê que o pro1rros-
Anjo da ºEscola, ·santo Tôínà~ de des, para a salvaguarda e bem-estar IV · · r'•n, nesse Congre_sso, da Vencravel lla,·ta. urna nota,·el ten<lencla e con- ·sn materi"I qu., ignõre ns,_vàlo1•e3 
Aquino (8). Ninguém pode cóntes- da Igreja. V Or~en: Terceira do Cam,,,~ da As· flanea nas-coisas do espírito p'lra es1,irltu,l1-I• é· lnu_tfl e. verlgr,~o: Ji 
tar; ,sem crin,·e, 11 ingcreneia de Deus W sabido que -as partes estão p3ra ATUALIDAOE DOS CONGRESSOS sociaçp.o d2s ]_)amas <!e Caridade; de man,~r e _animar- a Gt·ã Bi·étanha, se a_flrn1a _que_ oa hnmens. Re.m pa-
na sociedade civil, e -afirmar que 8 ,o. todo, conio·os meios estíio·-para o CATÓLICOS · NOVOS NEHEMIAS um _dos Centros do· Apostolado da tanto •t•avé8 dos dias sombrios ;,' drõe, clé con·duta cnmo snmen1~ a 
religião lhe é alhei_a ou· que de ·nada fim; e_ que o bem•estar de todos tam- , _ .. 1 Oraçi10; dos Catequistas Vo)u·ntario• 11,n•idorns como dos dias hrllhai,s · Rel!glãn ca,tolka. DC>df' <'lar dlrt. 
serve, ou que em muitas coisaa lhe bem o é ,das partes, como o fim ca' füs por hora um dos íhis dos· i::on· Anin1~dos · d~ssa5 disposiçõ~s, Snrs .. º tantbém da Associação daa Mães 1.,,._ 0 ai,elo a to,Jn O povo p,i.ra !;'.em-se apenas para _nnrns guerl'a~ 
é indiferente' (O); J\las, se ioso acon- racteríza a -natureza dos meios. J,;' gressos Cllt6licos.· For n,ais numero·· Membros elo Congresso Católko Bn•· Crfatãs, obras ·estas todas flores- unr DEa dê Orações, felt<> pelo Rei, e d"~a~tres \Tiai• 1,rnfunilos. 
tecer, como entre nós, é devei- imp~- a lei que preside -sempre. que ·a Pa- sos que sejam os catolicos · (~ ·1,6s" o s;leiro, uma ~ran<le e nutórisada voz centes na séde épise.Ópal da Dio~e- pelo Carclial e 'pºe!os Biovos·, r1u• To,jas essas coisa, estão -seJHlü 
rioso de todo O catolico corrigires· tria, 'por exemplo, e:dge a cooJ>era• •onros), si não se unirem, n'lo serão t.hama-vo,: é Santo lreneo, ilustre se· de SJp .,Paulo, tive de acede,-, ranco O tragtco neriodo de lncér• dlvuJgadas e e~amlnada~ -a;;oi.t, 
ses erros, quando "de todo não possa Qào de seu& filhos até o imposto de fortes. · P~rlre e Doutor dl\ I:::Yeja, cujas pll· nessé eafater, ao honroso co11,·1t~ de teza rle OtJtaiuerQue. ~ncnntrnu mate do que nun~a. tior po~~i,as tão 
bani-los. sangufl, Lembrae-vos de· qü\! a histonM le· lan~s parecem dirigid~s a ,·ós, no algo escreYer, rclativ11mente ao aus- un1;, resnosta ut1h·ersu1.· li!s_se emlnentt>S quanto ,,. Bisons calo-

II Será _necessario que exponhamos gião romaná foi fo!'inidaYe1,- po:· cau- atual mom~nto da pntria e t!a·nossa picioso movimento que' sé vae ope- lrnens" volume de surlléas éln foc llcós ·aa Ori! Bretanha. aos qui,;;,, 
os infinitos bcneficios que recolhe- sa da s·uperioridàde··de sua óq(anfaa- I;rreja, e'que eon,uhstaneínni toda a ·ando entre nós, ao·'qual e~tamoo elo O lniperin c<>ntinuou durü,te ,,~ t!e deu 8, llherdadfo. ,i!, radio e 1,,, • 

DO, ESTADO E· DA IGREJA mos de ser filhos da Igreja? ção, mar. do ·que· a •numerosa Úgiào atividade neste Congresso e em ou· consagrandô a nossa vida, Ter-me· .-Jlas sombrio, <la <lrecia, · ila Afrl- prensa_ para exi:>orem . sua" oví.· 
. . ·.' . 1'odos vós os sentis e cxperimen- maccdonia. .. ti-os dndouros: "Para a lgrP..ia !to· ei iludid& ~scrt<vendo O· que ai fica? oa e <1.-, Extremo Oriente, sem "º" lliÕ<"s. DoYidn a. essa nova compre•, 

l'elo que acâbamos de dizer, beni táfo en, :os dias da vossa vida e no O Laieito católico não· deve t.mf, mana é n.rosM1·fo que os fi~is de to· Não o sabemos. Só nos· lembramos frcr ,!imlnul~ãn com 11 niuclança <i~ erisl!o. ~- essa nova ai,ré.,ia,:ão. do• 
sé pode inférir_ que o homem não momento supremo de Yos~a !lassa·· tar sua· ação enrre os seus iri;,:ios das 11s partes s, \tOltem, pois ~la é de imitar o que 1!ê ha feito, por ga- slluacão <1m l<!l Alaoneln e a cres• valc,res esplritulll• nbtido tlura,,te 
vertenc~ sti1nenté á sociedade· dvil, gem do seio da Igreja militante pata de crenças; o 1tpostol·ado, a· ~ropaga- nue possii<! · .a po<lero.sa primaz ln''. cerdotes · de gtande valor, em con_ . Mil,,. nnd·• ele tºrlunfo• ,_ 11, _ toda· a.•. 
Om. ·. na·o· ·p· ·er·ten·· ee· "'én· t·e , í. · 11· · d · fé · , 1· Ad I' l · ( n ) t n • • º a guerra, suas opiniões consti t_ ui• e O . • . "º'" " an · o da lgreja. triuniànte. Não há, eon· çao a . devem _transpor esses_ 1- '"~ esrn:m i.Qmanum pro11 M iunturá semelhante á em que ora fr<>nt•~- · · 

lia; mas· pérfenee·' táínbem á sÓ"cie- cordarais, conosco, m~ior i•entura, mites, Ao grito de r-?bt.Uào: Nolu- TJbfrntinr,m .pri'.nci)mlitatem nuc•se vos vemos empenhados. 0 r»n-o ,ia Grã flr•ia nh~. 
0
_0111.0 

ril._õ uma. contril>ulcão ·valiosa r>ara. 
d·ad·e· religiosa qúe todas· ·se dev·c·,,, d ·· · CI · t , "t J • · l · / o 1_nesmo neste mun 0 1 que se.' comp1'l· rnw, · irts u,n rcunar~' ·supe·r tU'3. '"º onin.f.l·,n con·l'c111rc ecr- es1wm, t a N.enh'um assunto -1103 pal"i?ce de ern to(10 <') rell5to ,1,., mnndo. talvez a tnstituicâo tio (JUA o Papa chama 
llarntotíizar, quirnto ·aós fun. damén- á d r·11 d. d o · t t fll 'st eos u·' d' f'delcs J re.. - e que go1.am os , ·,os de evemos respon er: por.e ,u,n " · q·' 3uns iin iqne 1 mais ·palpitan.te atualida~,, do que "~ tr,·Psse ·torna<'l,r 11m_ poucr:, eles; de "J\ova 01_-·dem · crist''··. 
tos; e, qtiá1ito â_ prática, áuxiliti.r·. D J (' · e 16) r J t · ( 18) · . . . . . <!us, que- nmarn a esus ,r,sto, eujo r,gna,·e · • ns au1·are omnta. rn · esse que vós ofereço, como uma cspe- cu1')nd'> ~m mnt•r!R rtP "•I_tg1·~· •. 
se inut1111111êiite iiara o bem gera:!. O d. 'h · t ( 1~) ~ '· ._., . . • . . sangue ben 1to, na expressão dó can- G rt• o 1 · Da mcsn1a man<!ira que, em todas eie de introdu·ção aos rnssos ·t"ra:ba- nrnls riu,· ~Pu :irà_or porlla. s.;,t• re. 
Estádo teili por obrigação principal t f'l f · t· D i f d tJ t t'l' • d. · ' or e I oso o cr1s ao an e, ez a "m pon o que os ca o 1eos nao e- as épocas e•1tepassaclas, vemos su- lhos. Edlflêariantos sobre a areia, o ma• que se11 arcln rnporlin •Ar r--
fázer que il rellgiâo seJªa S!l!Üa e in- I . d fºlh d \ 1 d d . t 1 . ' ~ grcJa aua e;,posa, e os· , os cs· vem per er e vis a,--exc ama o Cl· eessivamente desfeitos os planó•: do que não fora proprió de _catolicos m1- ""''a<ln_. A• n,,n,,,,Asas· ,t•cl~·-·~-viólavehnente observada, ei1jos deve- · d 1 , • • 1 • • ,.,, ~ - " 
t;cs únem· o hoincm a Deus (10) nàs ta seus propnos filhos. ta o e _aureauo ·1tutor de D1re1to 'u- juclaismo, ,lo paganismo, das heresias litantes; si não exa:rassemos f1I car,i- <;li.;a rl<>s lirleres relig·Josn>. ~.em-

. . A e~.usa da igreja é a causa· de· blico t~clcsiastko, é não c&irem ,no dos prin,cit· , scculos, da iiisubordi- te lib·ri das Atas do l.o Corigrc5so pre gnz"'r"m dº. ~tet•,,,• 0 1·1-1,._,JJ,,•a·. manif<!síaçõcs da ,•ida humana sêi- J C · d · d " n ,-. n "" '" -
~ial, e é uni absurdo monstruoso, qiÍe csus . r1sto; os estmos de uma " mesmo erro os go,·érnos, que, a, tr· nação do 'J"·iente, da tirania coroada Catolico Brasileiro, a doutrina eatQ- as ,·e~omén<la~ões esPirlt-uaia. t_a.!s 

. . de outra .são Q& .nossos pt'oprios dcs- tulo de. usistenci"- á lgrejll, · ultra- e personificada em Henrique IV da liea dos fund11mentos da 3ociedarfo, como os Cinco 1, 0010~ d" í',"", ~, 0 perturbat·á ·a ti1aréha dá nação, toda t· I b · d 1• · d - - ª "" " ,nos. ,em ra1-vos a passagem f.a. passaram• os imites e sua· 1nger~11- Alemanha, da revolta do protestantis- tão Rlterados pela aud·aeia dos fal- ra~a. roram "ªl"r·osa A r,111,11"~. a indiferença n~sse· sentfdo. Que o d · d s 1 · " •· ~ 
Estado· nãl:l pode 8 ·não deve se,pa- ,mosa a conversao e au o: Sau/e, .eia. mo, do filosofismo do seculo 18; · as- sos filosofo, moderno~ e as condi· m,.n_t,. Apnl_a'1a~ poln• c,ttnli,,ns. "" 

S t1,{de, · qnid ME p<!rMque,·is? · ( 14 ): ,, A divisa de Í,aicato cm ar.ão·, ha ,le sim <·ontêmplaremos · a vitoria da ' preca riu a _que, se pretendeu ~ra 11,1~.~- ,,1,10,J•--,· ,1,. '1,1 n,,J1p-. 1-·. rar-se da 1grej a,- aS3int como esta S• J . • d J · ' ~ "" " " -•· 
do Estado, é i1outrhía catolica ·.(ll). ·"u o, -11ersegum, 0 ª greJa, era ª ser a ·do gránde· Carlos Magno: Ka.- Igreja sobré as variadas teorias do 

DR. DURVAL PRADO· 
J\fodiçó Ocijlista 

.R. ·!\enadot l'.iulo Egídio, lb' 
.6.o and. Salas 51:l. • 1.3 • 14.~ 
(Esq. da Rua Josi! Bonifacío 1 

·o,ns.: com hora marcada t?élo. 
Te!.:. :l-731:l 

Jésus Crfoto que perseguia. Pode- rolu8, Dc·i g,·atia. Reo,; Eede_siae De- naturalismo nfodcrno, que anicaça 1t 
~>·cuso~me dê ·estúdar com_ o leitor n1os d1'ur· ciucm t b Ih I J 
•

4 
· · •~ • ri, ª ª pe a gre- _frnso,·, ct i,i omnibus Ap. ostolica.e· Se- soc•iedade brasileira, 

11 nossa legislação· patria atual. To· ja é po J e u ç · t t b 
do

5 
a. conhe'ccm e sabem que ela, lh~ r ~ 5 ,·,s O que ra a, diis · Adj,ttor fiddi<. Essa alitudé, que Empunhac, pois, Snrs. Cóngressis-

não sendo um produto dá forma de · ' tanto enob1·cce ·o Laicato católico, de· tas, com a maxinía coiifiança que nos-
d · Isto que diz~mos, prova que, em re ser na· 111cdida ·e na maneira pres- inspira a santidade da causa, as ar· ~o,•erno que -nos rege, é· to a,·ia ft· · · t · · d "' ' todas as circuns ancias, 3111 11 nas -~rltas pela fé q· ue nos ensina n mas p·aaificas da· oraeão, da Mâo e do 

Indicador Profissiohal 
lha dé convic~õc, •ectarias, em um d · · 1· 1 d ' ' ' A D V O G A D O S e .. : go\"crnos llll)IS'OS 0 11 ,ac os a IgreJ·a. O Laíéato nãó ·p· õde e não_ s_ttci-ificio. Panelo esse primeiro pas- . dado momento triunfantca no meio 1 , b d J t · d i:reJa, os mem ro-. 0 e ero e, 0 • devé par,, sua "lorlfkação, .u.bti•:uc- só, na senda .-.1óriosa e patríoti_ea da da turbação de circunstancias a111 a d · r· · d d l 8 

" 
os os -'~1'. evcm, ca ª qua · St,

• se ,i direção da l"'reJ·a·, · •ntus deve atividad_e católi_ca, será cori10 a Pé· não esquccldàs. Essa legislação; sllnt d · • · fl · ,. ~ gun ô sua pos1çao_ ·e l!1 uenc1a, em co· ntar c·o1\1 ela em todo• os •cus n10- dra misteriosa, de que' nos fala o pro-urna ·modlficnção , profunda· ou, me' 1 f · 1, · · · 1 ° 0 -, 

qua quer . es era. re ,giosa ou soc1a ' vimcntós. li sua ·rnaior gloria é ~t- fet, Daniel (1 O), 
lhor, · eliminação, que_ to_d_ ós esper_n- -~ ,r.,,a·r a n·1aior at1·v·1dadª c11i fa · 

Dr. Vicenté Melillo 
Praça da Sé. 23 - 2:0, andar 

Sala 2Ú 

MEDICOS 

Dt. Vicente ·de Paulo Melillo 
lJllnka Dfédh•H 

Dr. Celestino Bourrout· 
1-.es.: t,go, S.- Paulo. X • 'l'eL:. 2,06:>~ 

Cons,: Cttia 7 de ·Auril, z35: · 

Das ~ à~; ô l101·a• 
' culJ ~.,- · · ·' · · r·en1· os bra•·os potent.es d_·elá, cujl) Lemos ,1w parte de Cerro e · par• mos, há ·de .·con1prometér · nééessaria- d t 1- • d é d• • 

·nrente· a -propria sorte·,da ·Republica. vor º· ca O ic,snto, e q_ué. cPO· c11éfe in,·isivel é .Jesus;Christo, e 1·i· te de uarro enün os pés da cstatua, · Cons.: r:. ~I:u·coni, .ai _ 6.o andar 
· f sitaria indcfectlvel " Santa lgl'cja sivl!I o Suni-o Pontífice,' vista em sonh,o por N,1buchorlàno,.or, Dr. Plinio Corrêa de Oliveira •pa,·to. 6• _ 'l'el .. · '-8~0! Dr. Reynaldo · tievea 

de Figueiredo 
O enxuto· parasitarlo, que· se ·ez . _ Ag~ra _ tmag1_·ri11i _ qual de_ ve. se.r a · · 1 · d L r " - ' · 
nas leis' fundamentai,·! que·dá ao _A ,utilid. ad<! do~_Cimgrosio_, __ C_at:\ll- atn a que :1 ca_ eça osse de ouro, o Rua Quintino Boi,aiuva, 116. ,.o 

noss_a · atitude üig~nte, em face da d t ,. d 1 11 .·to· ·d~ p •ata · , tr d · ,\ndai· _ Sala s'i 2 ·_ Tel·. ,,.-,.,-," Estado· uma· feiçio, -irreligiooa, · não cos e ev1 cn e, .,uan o assim . li13JJ · c1 ç 1 , o ,cn e e as coxas e · -- . . º 
·pode subsistir-; antes, co11fiãmé>s qu~ ;~:::~t-~rdJ~1

~ ~~aiioi!asE:i:~~ic_:~l?t rados, · · cobre... Essa estatua é a imagem . .. . . ., .. 

Ue.s.: a v. .~gua oranca n. 11.5 
Te!.; õ.5823 

os 110ii~os ho1i1ens de Estado" elimi- rQu-_se _ da !i;1·e]a Hrasjlcira! 0. de- Os Congressos CatóÍicos sã~ tan,- \'iva da in'crcdulid11qe ºmoderna,•· . Dr, 'Frân~isç'o .'P. Reimão 
narão como elemento dissolvente ·esM ,·cr privad,ó, _ de cada _um, não , pode béi)l mcdídas de saivaçàQ pub)i~:Í, tem 08 pés:: de barro! . : . . • · Hellm~i~te~ ·, 
hibridismo · e · rcstftuirão o carat~r _deixar, mesmo por espir_ito ·de a.cri-· sempre que o Estado pr~tc_11da. d·1·Ji- Resolvei . com sah.edoria; e prt1den·'· Rua -são ·Bf$nto;. 2~4 ,·--'" 1 -_ 0 andar. 
que é proprio da nação. Uom• ·csi;a. ·s_ola<lo _ p~triot_i~_mo, _de . converter-se ni~ar-ae. e abrir um período de !utM eia cristã os. ÍIPportantes assuritos• do sa.fa ~ .:..·- '!'ol:: 2".;liH-á _::- ·s. Paulo 
inot1tuição, de 'pleha justiça, exulta- àm devei· publi~o, o de.ver particu- e hostilidades_ coiitrà a Igreja · de · vosso bem d~linéac!o . programa': e 
~á o i11teÍ1'0, povo brasileiro·.· lar· em dever soda!. Antes desse Deus. i:11ti).ó ·a. 111.i~sã,o · do8 Coni:Í'fS· se-reis, em Jµt11.'1:o --!ião. 1.1111.i .. -rémoto, Dr. Catrlaa: Môraés· 

.Não entra no '1'ós80 piaho tsc1'e· romP.iÍiiento, .. j,ode1:ieis, d_e_ áígunia sos, lo1fge ·de · cfrcuÍlsct'eve1··se ào·s' benemeritos da. Religião e da , Patrfa. · d. 'Â'.·d' _·,_-·,.d-_. , 
ver, nesta ocasião, ·11111- tratado de ·maneira, confiar ~ª- obgervancia_ das deve1•es acima referidos, cumpre-1!!;,s A obr" .CUlllJ<illtemente---social .dos e ~n ra e 
1"ircito l'ublico, em que estudasse- leis. f111t_daÍ1\e.nt~is do ._pais,, qlle só tOl)lllT_. unii _atitµd~ 11~~itiva de n_ttliJI Congressos Cnt<Sólicos,- q_u~. i\l_<ls: ini~' ·.Il,Uá BonJaniil~. )ton~t~n_t, ~~ - 4_. o 
mos· tt :nécesaidadc, fini· ·e "éxécfümffa, pôr inconsequencia, h_ostilízara01 oa déf,cs>1, e~ergica li, co_n~inua em f:tce ciar sob os, iMlho1·e,s ,auspicí9s/ obéé; · a.ndar 1 ~?>t:·~·.;:ti Tel.J, 3-J 986 
da. so<!ledade reli,tiosa.~ .. inosb:a~semOs; in~ér~:,sÍis _ 'catolic~s; ·. {l.g(>ra, _pqró1n,. de 11111 .a.clv~rsario fogoso e obstrna· dece a uni . variado .J)l;ogra111'11·;'.quc,: ,,-,:"""-_.:""",,_.. .... 
O que nâo:.Jôr-a .Jifi><il, ~Q ·essa ~O· ,que O !1ÓSS~ g:overnÓ aqdicoiI, . dcs; dÓ,; IJlll'~ q\le se. obste . uma situ;tç;\O µosto em exçc~ção,. vfr~";Jr~er.":iJili/{ :, 
cicdade. perfeita: é, tão so)1iénte \ 3' sas_ : )ilOSJÍl'!~ lei~,.:. rcve_rte, pçr. µJn ·anfi1;1ai1v:; '. ·, . . . ' . . de ~ea_is ven.t~!'.8f>_;pár_a,; . if');;P~ti·,í.~T .:l< 
igreja .:de' Jeslls'· ·oristo, cnr_:,outr:as l>rincip10 _ <!Í! direito-, publicp. raçfo. A1_. v.eà~s ll _cl1fe)'ét1~a· que. çxJstc Cll· 1 bras1lc1ra. -· . .· ,,,:,.,,.,•:.•,,. ···,, ,, .. , ,,-,·. · 
palavras, a. -lgrl!j:a caU11ica·;,;-iiy1de'n- na1;· a míciàtfva do · bem-estar . da· .tre 9. Âdji;to,· /idftts·.e: ó· .Eca/eeia., Quando a ~o,ssa. ob-faO::.se 'apoderar' 
cias~emos ,a i11:dcp_endencià dõ 'pQdet . Igreja para· 1•6s: · ' · Ucfe•iwr: senJ. abandonar a p~i1)lei-. do animo de todos os católicos e as· 
eclesiastico, j,~ direitos inaufe;iveis Os principcs e chdcs de governo~ ra atjtude, devem os Con;r.es$istas. suqilr as desejadas proporções de 
da li;i:eja e que-se,-®ve cntend·er- por àistãos têm por missão, provid°eneial assum'k resolutamente ·a segt111dª.. . obrigação cristã, não será 1rtais um 
liberdade· de· conscfehcia, de éul.tos · e cfof-eiider a . Igreja de Jesus · Cristo· ~a ,Íirim~í.i'a hi11,ótese, lia_stava , !',; punhádo de homens que se 1·eunirâo 
de imprensa, . bem. _coiJ10 os<, deveres e ser fÍ<!i~ ent "tudo â Sê Apó'stolJ'.. assi.stencià. fiêi. com a aspiração de· para esse efeito, nem serí. em unta 
e mutuós. serviços da lgrej-a. e do cit C 15). Esn defésa é ffdelidadê cristiàn.iiàr ci Estado; ·nà s<1gu11da e dada parte ilo território nacional. Ta-

ki 

ENGENHEIROS 

Dr. Camargo Andrade 

o,.ernf_'Õe.N 

Da. Ben. p·ortui;uêau, d~. àlaterni. 
rlade de S. Paulo 

Cons.: n. Sena<101· ~'eljõ. n. 205 -
'rei.: 2,~7--11 ·-Das H às l8"t1oras. 

Sâbttdo:_ üàs lU às. 1~ t{oras 
t,~s. ,:, Ül!j\ _ Ra/ae,I ,d.e:: !;!ârro~, •" _H,7, 

,T_el,.; · 'l-,Hi93 _,_. 

Dr. Húgo Diàs -éle Anc;lrade 

UO llOSt>l'l'AL' UAS CLi,"\"J<:AS E 
SA.XA'rõltJO. SAi'i'l'A CA"rARl~A 

(.)!l{UhlGIA L>AS VlAS BlLL\nES' 
0ons,: Rua Marconi, 84· , ;;,o an~ 

dar - F'one: t-87l7 -:- Das l4 h 
lR horas ' 

l1esldância: A v. l'acaembu. 
' B"one: õ.2ais 

1,0Ü 

HOMEOPATIA: 

Dr. Artur Rezende Filho, 
'l'i·atamento . !>Tê-natal (da Cl'ia.ni:ai Médico homeopata da e-. A. ~. da· f/il 

é da geStante, do parto e da so'rocabanà, .Diretor cÚnico do A·m. 
lacta~ão). 

Res,; nua L1bern Badarõ, 137 - uons.: n. senador li'elj6, 20:,; Ttle. 

· 1ev:i-Ia ~º"' segw;aftça. e f olici,l</de. 
Ora, esse. fim caractel'istico só se 
poderá cónscguir, pondo cm contrl• 
buição todos os elementos, hannonl· 
zando0os quánto ao bem tem1nral de 
tedos e-de cada um dos membros que 
compõem a sociedade,. e por. conse
l!'Uinte, duma maneira imp-'.icita, ao 
bem moral e espiritual dos mesmos. 
E' um erro fazer consistir- a felt• 
eidºacíe e a segurança da· sociedade 
nos hons · nxteriorcs que, refletida
ni-ente considcràdos,- nii,o passa1ii d" 
meios e complementos, ·e nun~ ·po; 
dam ser a perfeição do ho·mem. Está 
e· a •ua felicidade "re~ultam · éssen·: 
ciàlmente do nmor supremo do bc·m 
da· justiça, ·d,i virtutle, do desen·voJ-· 
vimento possível e conveniente de 
todas as faculdil,des infolóetuais e mo
rais. A felicidade· sócia!,· o bem_· p~
blko impJi-ca· · Jogkanitnt"e, iniludi· 
velmente o bein níor:il e es~iritual 
da: socié!ladlJ · em geral e de cadà uín 
dos s·éus n\embros cm particular (3). 
Sendo, poia, a virtude · e a r<iligiã'o· 
os dois fatores ·do fíni, social co1uo 
tamben1 o,·:são do 1ndh'idual' e· do·· 
mesdco, segue-se que uma 8oc1eda·
de,. que 11ão se· molde nelas, nã.o Ób
t~ln o seu fim, priricipalniente áten•. 
dcndo-se a que a moral social nio 
sofre txceção nessa pai-te, possuísse 
m(!ito embora todás_. as riquezas . e 
vantaJ."en·s_ -tempor_als, . clin,a dos me
!ho_re~ e solo_ fertil, e mesm.o. paz no. 
1nter1or e no_ exterior, inclusiYe .até 
hóas condíi;õés fi11ancelras. Os. me.n." 
tr~s qe DireitQ Publico não vacilam, 
em_ ~iz,er que ;um _povo;, uma -nai;ão,. 
um Estado. sâ·o perdidos. desde- que
l~t!f faltt .a. ação da virtude e da re-

. l:i1ao, _que, ,como todos sabem, ,cons•. 
tit11.&. a ha~mo~ia _ i_nqis_pe!)$a.vel. d.i>., 

Estado.. não · as têin, :io· menos oficialn\ente, · necóss·afr, · • · defuà énl atitudé leai, <los os católicos, que os· ha fefümen
Para · isto, bastá remetámos o lei• os nossc,s chefes góvc"1•narnentais. ui. · nãci .. ·1{qs · impo\1tandn quJi _o, E~tad!) te em todas as classes sodais, corre

tor iiara- ., 11 ;·Eneiéliea--:sapientú:ie ve11to:í, poís," te-Ias nós, que; ·i:rá.c perseguidor não rec_oiiliecessé os d~· rão, i porfia, a realisar assembléas, 
ChriatiaJJ.a~- do,-S, --;E~a~re l,tiQ ·~U:I-1 · ~as a ~ui; tí!o· os aé011fP."11hmnos reili:is dõi cíitQ!icoi. · 'Esscii · :tiri:i · aF recomen!1a-vcis· pelo ·sll"ber ·e pefo ze• 
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GRANDE EXPOSIÇÃO DE 
Preso e acorrentado como um cachorro! NOVIDADES DE INVERNO Algúns tra:ços da 

· · dos 
personalidade do 
nazistas · - Era 

Revmo. Frei TUo Brandsma, da Ordem do Carmo, vítima 
uma das mais ilustres figuras da intelectualidade cato li e a 

da inominavel 
holandesa 

.crueldade 

Estávamos convencidos que já co·da Un'versidade em : 11, estava ele 
nhecíamos perfeitamente a cruelda- ligado aqucl:. Universidade como 
cle nazista. pensávamos que a atroei- professor 01·dínário em Teologia 
dade requintada em castigu seres .r.Hstica, e ao mesmo tempo extra• 
inocentes apenas podia augmentar ordinario em Historia da Filosofia, 
quanto a dm·ação de sofrimento e 00111,ando ainda ·o cargo de Reitor 
número de vítimas, mas ago-ra 1·ec<>· Magnifico desta Universidade no 
nbecemos que de tudo isso a peras ro· período de 1932-1933. 
nheciamos uma sombra. Pelotóes de É difícil dizer quã grande tem sido o 
fuzilamento, _camaras de gaz, má.us Influxo deste homem singular na foro 
tratos físicos, o quebràr doe ·dentes, m~ção cientifica e principalmente es-
0 urar dos olhos, tudo e tudo isso piritual da inteletunlidadc católica 
não passa alem de um prelúdio do holandesa, pois faltam palavras. 1,fas 
martirio heroico de um sacerdote ca- o fato que a fúria das hordas hitle• 
tolico nolandês: o Revmo. Padre ristas na Holanda so dirigiu de pre
Frei T.ito Brandsma, membro glorio- ferência contra os inteletuais, o ia• 
80 da Ordem Carmelitana da tlolan· to que quasi ·todos os gramles ex
da, A morte deste eminente E'rofes- poentes do pensar catolico foram 
so'r da Universidade Católica de Nij- massacrados nos campos de coneen· 
megen passará para a História, a t,a~ão, roubando ao povo os seus 
sua vida . de sofrer de sete ,ongos gulas seguros, e principalmente o 
meses no fa1nigerado Campo de fato de que nas linhas católicas não 
Concentração de Dachau na Alema- houve a menor vadlatéio diante do 
nha ·serà citada futuramente com<> m1m1g~ invasor, tudo e tudo isso 
um exemplo típico da capacid.:ide do. prova insoíismavelmente que o po· 
sofrer cristão, e o seu diario de pri· vo e mais ainda a 'inteletualidade ca· 
sâo, tque felizmente. escapou da. cen• t6lica estavam espiritualmente for• 
sura nazista), tornar-se-á um r!val tcs e preparadíssimos para se tor• 
dos At.os dos Mártires da. Ant:g1nda- narein uma fortaleza inabalavel. . E' 
de Cristã.. . . . . , . significativa a confissão nazistà na 

Já tio,icia111os. detalha_dart\ente em sua · derrota frente ao catolicismo 
11·os~o ultimo- numero o ·suplicio im- holandês. · ' 
posto a ~sse ilustre S<icerdote Car- O influxo do Padre Brandsma 
me(ita pelos nazist;is: ser preso em o'rd. Carm. na vida universitaria 

· umr. casa de cachorro com uma . eo• era realmente grande. Bem sabemos 
leira ·e uma corrente· no pescoço, e que vor um infeliz preconceito ab· 
obrigado a. latir cada vez que a sen· sui-damente erroneo a Teologia l\lis
tinela se apro~imava dele, sob pei;a fc~ não costuma ser considerada 
das crueis chibatadas. Damos hoJe como uma matéria para as grandes 
a. nossos Jeitroes uma noticia biogra- massas, sendo vista até com certo 
fica desse verdadeiro martir e or· desdem como assunto especialissimo 
nanientn rle sua Ordem. resJTV"-do a poucos. Mesmo assim 

tJ maN ~:e:id:ftJ:º U :::f o~~!~/~:n~:~ ~:a~
01

~~~s m~~s P;!'q'ue~\t:d!~ª~t;':~~ 
23 de fevereiro de 1881. Depois de realmente feliz ná vida de uma Uni
ter feito a sua profissão religiosa na ·ve'rsidade, dan~" esperanças segu· 
Ordem do Carmo em 3 de outubro de. ras para uma nova escalada ás ai• 
1899, ordenou-se sacerdote en1 17 d~ turas da vida mística medieval. As 
Junho de 1905. suas aulas eram empolgantes no 

Apesar de uma saude delicadissi• mais estrito sentido da palavra. Fa· 
ma, que até a hora da sua morte zia com seu auditório o que queria, 
inspirava sempre os. máximos cuida- dando vida e formas seguras a es
dos e apreensões, desenvolveu uma tes ímpetos irrequietos próprios á 
atividade apostolica realmente. assom- mocidade,. Formava 'assim personali
brosa. De corpo ô alma entregou-se dades fortes, esboçava herois au• 
ao professorado, principalmente de tcliticos. 
:Fil!:,sofia e Teologia Mistic'!, reve· 
!ando-se um mestre competepti•si)UO 
em questões mistices, ·sendo· consi~e· 
r11do uma das maiores. _autoridades 

Ulll SEGUIDOR DE SÃO 
JOÃO DA CRUZ 

mundiais nesta matéria t;io·: espinho- A douti-ina do Pe. Brandsma ·o. 
sa e delicada. O seu trabalho, · po• Carm. era puríssima haurida da• 
xcm, não se limitava apenas ao pro- fontes mais seguras e autorizadas: 
fossorado, pois ao-lado.e-junto desta s ... .João da Cruz e~. Teresa de· 
tarefa ja tão vasta .e· absorvente, ain- Avila, bem como dos grandes mia· 
da trabalhava constantemel!te como tieos medievais holandeses encabe· 
prega._ o r sagrado, conferencista çados pelo grande Ruysbroeck o Ad•. 
apiaud!do,. jornalista de peso, dir~- miravel. O estudo da Teologia Mis· 
to:r espiriiuii! procurado, missionapo tiea Medieval holandesa encontrou 

.,~ :i:eloso entre, .as por,ulaéi)es p:rot.estim7 em Pe: Brandsma um. verdadeÍró 
tcs,: polemista temido. e 'de .v~lor, -em· .Pioneiro. Me<iiante Congressos ' de 

. uma· palavra: um !iPÓ~tolo uni'(er~al Jllistica magistralmente organizados 
rjcntro ~ fora da Holanda, Serão pou· por ele soube chamar a aténção de 
( 0s os holande$es, prinr;palmente en• muitos, intensificar e principalmen• 
tre os inteletuais, que não r conhe· te dirigir e purificar o mo~imento 
ceram pessoalmente de·· uma ou ou· místico moderno·, até que livre d-, 
trá forma. e·no e do excesso encontrava a sua 

NA UNIVERSIDADE CATôLICA 
DE NIJMEGEN 

forma própria na verdade e ortodo· 
xia. 

Desta forma a', ação benefica e 
espiritualizadora do Prot Brandsma 

Quando em 1923 foi fundada a não se limitava apenas ao campu 
'Universid.ade Católica, a comissão católico, mas exercia tambem a sua 
episcopal entregou em forma pernia· lnflueneh, entre os não-católicos 
nente a cadeira de ·Teologia Mlstica protestautes e mesmo ateus, que por 
a Ordem do Carmo, e como era de ignorancía já não se -preocupam com 
esperar foi -lesignado o Revmo. Frei Deus. Mesmo entre estes, quando· 
Tito . Brandsnia Ord, Carm. como existia bôa fé, a sua palavra era es· 
professor ordinário- desta· catedra. cutada com sumo respeito, medita· 
Desde então, d~ 1923 até o dia em I da e c_itada como a . voz de ?m. ho, 
que os nazistas fecharnm as portas mem srnccro e superior, ·e prmcipal: 

Congregação Mariana do fxternato do 
liceu · Coração de Jesus 

Comemora-se 
desse 

hoje o 
piedoso 

(0.0 aniversário 
sodalício 

Hoje, domingo, 3 de junho, a Con· A C. M. dirigiu a seguinte cir-
gl'egação Maljana da ·rmaculada cular aos ex-congregados. 
Conceição e São Luiz Gonzaga do São Paulo, 24 de maio de 1945. 
Externato do I,lceu Coração de Jp. Meu caro Congregado. 
ims, está celebrando seu decimo ant• Salve Maria! 
versario de fecunda existencia, ccor- Faz hoje, precisamente, 10 anos 
rido a 24 de maio p .. findo. Foram que a nossa humilde Congregação 
seus fundadores O Revmo. sr. Pe. Mariana fazia sua entrada triunfal 
D · Ed d d Aquino Rocha. e o no cenario da existencia. Foram r. gar e 
falecido sr. José Neves de. Paiva. seus fundadores: o Revmo. Sr. Pa·· 

dre Dr. Edgard de Aquino Rocha 
Por muitlssimas dificuldades 8 <hoje diretor do Cotegio Nossa Se

contrariedades. que sempre acompa- nhora Auxiliadora - Bagé - Rio 
nham as Obras de Deus, teve Ql:e Grande do Sul) e o saudoso Sr. Jo·
pa.si,a.r o incipiente sodaliclo maria: sé Neves de Paiva. 
no. · Parece mesmo que o demomo A fim de comemorar tão grata 
assestou suas melhores baterias _oara efemerlde, a atual Diretoria promo• 
exterminar e~ essa Congregação de ve para o dia 3 de junho p. f. os 
Nossa Senhora destinada a. fazer seguintes atos: 
tanto bem á nossa mocidade. Tui:!•> to - Missa festiva com comu-
em vão. As dificuldades serviram nhiw g1ral: 
somente para mais alJ}da consollrJa.r a.o - Recepção de noviços e con• 
os alicerces e o desenvolvimento Já gregados: 
2ão dez anos, que: com passo ·cert..o. · 3.o - Reunião festiva. 
com passo fil'me, está palm!lhmdo Para essa Se!enidade ê que tenho 
o· caminho do bem e da virtud~- a grata satisfação de te enviar este 

Foram seQs diretores: Pe. Edgard convite Insistente em nome da díre
de A,qulno Rocha. (furidad(?r>: l:'e. toria para. vires tomar parte em to• 
Arcanjo Spez!a, Pe. Melico Candtdn, dos os atos da nossa comemoração 
Barbosa e Pe. Avelino Canazza.. seu· no-proximtt dia 3 de junho. dom!n
atual diretor. · go, Faz tanto teml;lo que não "apa-

Hoje Serão. celebrados div. erso. S atos. reces" em nosso meio.,; . Hãs· de re
ver muitos dos teus irmãos em Ma•. 

comemorativos e uma comunhão ge-' ria que foram teus contemporaneos 
ral para a qual estão convidadi:,s tn-· e que foram colegPi lnseparavels •.• 
dos QS que militaram. sob O estan- · Hâs de ver a nossa Sede, que -
darte azul de Nossa Senhora nessa por Isso mesmo - ê sempre tua .•• 
Congregição. n·amos abaixo ª Clr•. Hás de ·ver o retrato dop nossos 
cular com qúe S?-O convidados os ex-· Fundadores, expostos nas toscas, po
congregados, rém queridas. paredes da mesma Se-

Serã'O recebidos como ~ngrega- de •.• ~ Vem com tua fita., que cer
dós: Lui3· Gabriel Fâvaro; Moaclr tamente ainda conservas carinhosa
Placenti; Francisco Zechamann:- mente: ·coloca-a no uescoço. Ela te 
Carlos Martins: Romulo Antonio -Ni- recordará tantas coisas bonitas •.• 
gro: Eucarío Benei!Jto Gur,lc.urll· ···'Nossa Senhora.te. espera,·poi,s, p:F 
Edmundo ·Nelson Russo; •'orflrio ra o dia 3 de junho. sem falta. Oe
Atillo Dlsperat!; Pedro- ·Bertottl;· verãs estar no tr.1 Externato lá pe• 
Nelso11 Kochitz. las oito horas da mànhã. Vem para' 

Serão récebldos como Noviços: Al-. comungar, ouviste? 
do Oliicomo Berar<Hnelll,; Luiz c11s~ '.E agora. mais um· favor. Manda
todio da Silva: LaudQ Ubirl\Jara me um cartãozinho, no enderec:o aci
Gulia Simon!; Marceío Bohn; José ma, comunica,ndo•me ciualquer res-' 
Fazzl Neto; Radil.trtez de ··Bernardl; nosta: afirmativa ou ne~tlva. (Pre-; 
Miguel· Zuppo; Celso Aristides Lo-. firo; porém; a primeira •• ;), . 
pes; Nupzla.to Martins; Alfonso Za~ , Adeus. Atê di!t 3 de junho às 8. 
parolli: · AugU$tlnho· Rodrigues Ca- horas, si Deus. qulzer. 
rnMg(l; ·Q!lllon Me»,M{I 'llb~ Fia Jo~ Ro$3 da Silva. Jr., 1.o As·. 
lhe. · .• rccClli cm'. no~~ melo, , , Uáli 'd.ll· ~--

mente a sua atitude serena, convic
ção viva, espírito de compreensão " 
personalidade marcante deixavam 
uma impre·ssão forte e duradoura 
em todos. Bastava vê-lo alguns ins
tantes, bastava ouvi-lo apenas uma 
vez para sentir dentro de si uma 
s:audade, uma profunda nostalgia uc 
Deue. A sua presença gÓ já provo· 
cava· a fra_se de S. Agostinho: Fe
cisti nos a d Te, Domine, et !rre
quietum · est cor nostrum donec re· 
quiescat in Té. 

O SEGREDO DE SUA IN· 
FLUENCIA 

ca de Washington para dar uma sé• 
1·ie de conferencias sobre a Teolo• 
gia Mística Carmelitana. Baot-lra:n 
estes poucos meses para deixar bem 
patente o carater extremamente 
bondoso, simples e humilde, servi· 
çal. 

Esta mesma bondade simples e hu
milde, esta mesma prontidão em aju-. 
dar a todos fazia com· que a figura 
do Prof. Tito Brandsma OCarm fos
se encontrada por tod,i a parte, e 
não poucas vezes em obras e ambi
entes onde não se esperava um Pro• 
fessor universitário tão abalizado. 
Basta considerar a associação de me
ninos, rapazes e moços candidatos ao 

Jmpr@ssionava profundam.ente. Não oacerdocio que reunia em seu redor 
aó por sua · inteligencia mas muito durante as férias na cidade de Nii· 
mais . por seu carater. .:ii fossemo• megen. Além de fundador e organi
consultar º" seus Inúmeros amigos 2ador desta associação era tambem 
para (JU~ nos _dessem 8 nota cara· a alma e alegria desta rapaziada to
t~rlstica do ·Prof, Brandsma, unani- da que o adorava como um pai, 
memente haviam de responder-: a Basta considerar estas, quase diria· 
sua bondade extrema. A bondade mos filas de homens e mulheres que 
para .com todos, a hutnanid~de e o procuravam á tarde no Convento 
simpliçidade em tudó, a prontidão do Car_mo, onde ?i:ples camponeses e 
em ajudar a quem quer que fosse operanos se m1s uravam com_ pro
Pa,recia . ser uma verdadeira necessi- f1;ssores e e,studantes, onde cr1a_nças 
dade pal'a O Pr~f .. Brandsma. 0 se- vmh:1111 atras de uma pobr: vmva, 
gr~do da a_u i fl ê · t· · velhmha e acabrunhada, cuio filho 

' .· a n u neta ao gran• não nd d"·• it e t de estava n·o seu carater tã~ belo e a ava he o, • ava sem em• 
como este t · ·r· ' 1 prego ou se encontrava doente. To-
- · cara er se mam estava I dos sem a menor distinção de ida-

tao al>~rt,im. _ente e á _,Primeira vista, de 'ou classe eram recebidos P'·lo 
desde ésta rrimeira · vlsta tambem · Prof, Bradsm~, e recebidos como ··.e 
dat.av~ o laço. forte de respeito, _ve·-1 não tivesse outra -coisa a fazer E 
neraçao e amfa~de si1;cera com es- podiam mesmo ter a certeza •abso
te · sacé:tdote tao cativante. Uma luta que o seu caso seria tratado 
pro!a bem eloqll;ente d~ tudo. isso. pelo Prof. Brandsma com todo o cui
encon~ramos na 'impressao forte que dado e dedicação como se trata o 
ele. deixou na. Amerlca •lo Norte de- caso de um bom amigo. Só Deus sa
pois de uma estadia· de apenas ai- be quanto bem ele tem feito nes
guns. mests, quando em 1936 fora tas horas da· tarde, entre as quatro 
convidado pela Un;versi<lade Católi- paredes da sua pobre sala de visita, 

' . . 

NOSSA· SINHORA DE. FATIMA 
I _· A PAZ DO · MUNDO 

· (N. C.) - Terminou .11, ·guerra 
na. Europa. As 'toattlidades ces. 
saram· of!ei~mente a. oito de maio, 
festa de São Miguel Arcanjo, che. 
te vitor,loso da primeira batalha 
c_ontra. Satanaz e as forças do 
,mal. · E' ainda· mais sign!.ficativo 
que. este. acontecimento tenha ocor. 
que· av!Ya ·a espe.rança de que tal. 
vez em <>utuliro, mês do Santls
rido em '-Iaio,. mês . de Maria, o 
s!mo' Rosa,r.io, a. I'11,z se consolida. 
rl!. detl11itivamente no, .. mundo tn. 
telro •.. . . . . . 

A tntervéncão da Sa.ritisslma Vir. 
gem llfarf.a . par!'- o' fim da guerra 

· se manifesta mais ainda em treze 
de milo, diadas·rnães nos Estados 
U.nidos, data que. n presidente '!'ru. 
mam, ·escolheu como .d:a. do ação 
d9 graça" a Deus pela vitoria na 
Europa; " de oraçãó pelos que tom
baram. Com· efelto, dois grandes I 
acontecimentos ocorridos simula
rieamente em 1917 assinalam es. 
ta· mesma data: a t>rimeira al)ari. 
<:li.o de· llosea Senhora de Fatima 
llai11ha. · da Satissimo Rosario, e a 
sagraçifo êpiscopal de sua Sant!. 
da.de o Pal)a Pio XII. 

Ha tres anos,. , u~a serie de ce
rimonias de· peregrinações a Fa.tl. 
ma, para comemorar o jubileu de 
ambos a·contec!mentos, culminou 
corri um discurao que· o Soberano 
Pontltlce pronunciou em portu. 
guês difundido pela Radio Vatica. 
na, Essa alocutão era especial. 
mente uma oração, invocando- a 
mãe de Deus sob os tltulps de 
"Rainha do Santíssimo Rosarlo, 
,&.uxilio dos Cristãos, Refugio do 
Óenero Humano. Vencedora de To
das as Batalhas de Deus". 

"Rainha da Paz, Implorava en. 
tã:o Pio XII roga.e por nõs e conce. 
dei a Paz a este mundo a.triblllado 
pela guerra: Paz na Verdade, na 
Justiça e na Caridade de Cristo". 

Ao pedir orações pela Paz. atra. 
vez. dos anos de conflito o Sobe. 
rano Pontlfice, sempre Insistiu na 
lntercessãQ da. Virgem Santlssima, 
a quem protesta especialissima de
voção: e- na eflcacla das orações 
das, or!an!:as, ã.s quais a Mãe de 
Deus sempre tem demonstrado par. 
tleula!' amor, fazendo-as testemu. 
nha!l, -quasl exclusivamente, de 
3uas· a·pariÇões celestiais. como su
cedeu, em· Fatima e em Lourdcs. 

Com o transcorrer dos anos, as 
mensagens de Fatima que se refe. 
rem .l!. Russia e 11.· deflagração de 
uma, guerra. mundial mais exteri
sa e. d.estruidora, foram adquir.in
do maior lmportancia. 

o ano de 1917 foi transcendental 
na · cronologia da primeira guerra 
·mundial. Os· Estados Unidos decla-

.... 

Na> . .Espanha se traçaram os 
fundamentos do Direito 

lnternaoional 

.raram · .a guerra em li de abril,. e 
as primeiras tropas americailàs 
chegaram a Paris em 14 de ju. 
nllo, dia em que pela segunda vez 
apareceu Nossa. Senhora· em Faü. 
ma.. Neste mesmo ano, sobreveio 
o colapso dos exercitos russos. e 

·surgiu o regimem bolchevista. 'E 
em 1917, começaram a ser uza<los 
os tanques blindados e os bombar. 
delos aereos contra populações c!~ 
vis, apresentando-se assim, -novos· 
.ho1·rores á guerra: 

Em 16 de- abril de 1917, Lenin_ ·a 
Ti·ôtzky chegaram á capital russa: 
Isto acontecia 27 dias . antes àa 
primeira. aparição em l'atima àe 
Mãe de Deus, Em 7 de novembro, 
precisamente 27 dias depois da ui. 
tima aparição surgia a União So. 
viet!ca. · 

Em suas pri1neiras duas apart. 
oões, Nossa Senhora dê Fatlma. in.. 
sistiu sobre a importancia de re. 
zar o Santissimo Rosario. Em 1S 
de julho, dia de sua terceira apa. 
ri~ão de novo recomendou sua re. 
citação como meio eficaeissimo 
para merecer o fim da guerra, Ji"oi 
então que sobreveio a profecia de 
que tanto se tem falado até hofe: 

"Se se Obedecer ao que vos dig·o. 
m.uitas almas se salvarão e h~ve .. 
rá. paz. .A guerra acabará, porem, 
se não s~ cessa de ofender a Deus, 
não passá.rã 1nulto tempo antes de 
que - precisamente durante o pro. 
ximo pontificado - comec(: outra 
guerra ainda mais espantosa que 
a atual. . . Para que · isto não 
aconteça, peço a Consagração do 
Mundo ao meu Coração Imaculado, 
e Comunhões reparadoras no pri
meiros sabados de cada mês. Se 
se atenderem aos n.eus pedi dos a 
Russia se converterá e haverá paz. 
De outra 11uu1eirn, 1Utun1lfr-we.ão 
pelo mundo grande erro,i, que oca
sionaram guerras e perségui .. 
ções. . . :\Ias, por fim. meu Cora .. 
çã.o Imaculado triun(arA e se con
coder-á a humanidade u1na nova era. 
de Pa?.. F:m nove de novell'\bro o 
de 1942, ao falar pelo Radio aos 
peregrinos que se ha.viam reuni .. 
do no Santuarlo de Nossa Senho. 
ra de Fatima. o Santo Padre con. 
sagrou o mundo, então assolado 
pela guerra,. ao Coração Imàcllla. 
do de Maria. 

A referencia ao começo de ou
tra. guerra mundial durante "o 
proximo Pontificado" tem dado 
luga.,- a muitas controversias. Ben
to XV reinou de 1914 a 1922. Pio 
XII só toi proclamado Papa em 
dois de março de 1939. Em 23 de 
agosto do ano de 1939, a Alemanha 
subscreveu com a Russia o Pacto 
que togo le permitiria invadir a 
Polonia em primeiro de Setembro. 
Dois dias depois, a Gran-Bretanha. 
e à França declararam a guerra. 
Porem, para a China a guerra co. 
meçou muito antes de 1939. <1uran. 
te o Pontificado de Pio XI. Assim, 
pois, quando neste 13 de Maio 
muitas mães agradeceram a Deus 
o fim da. guerra na Europa, ~eus 
pertsamentos e seus corações e 
achavam posos ainda na Asia. 

·.N .. e.· _:,:;'Venho··· faJar em espa• Nota. da reda,;1!01 - Parece.nos 
nhol, porque· se O espànhol tem sido mais plausfvel explicar a profecia 
o idioma da·.,justiça .agora o será de Fatima que marca o inicio des •. 
'tambem da claridade", -declarou o de- ta ultima guerra ·para o PÓntifica •. 
legado ·da Colombi11, Dom Alberto Lle•. do de Pio XI, aludindo â conquista 

:ras Camargo; ao reco;rdar ao mun· da E.tiopa e a guerra civil na Hes. 
do· - , da. -tr.ibuna de São Francisco. panha, que preceder<1,m · e prepa. 
- · "que· ·os .primeiros princípios e a raram logicamente, a deflagação 
estrutura gfandiosa do direito inter· em grande escala da guerra.· A 
·nacional foram. ·traç·lldos_·originaria·, guerra da China tem antes RRpec., 
·n1ente ·en1 · lfngtia espanhola", ·por· to episodico e ~olatera.1. tendo sido·. 
·Francisco <ie Vitoria .(1486;1546) e· englobada no conflito mundial por 
Fi:ancjsco, Suárez .(1648-1617). · sucessos posteriores, ao passo qu., 

e qu;inta influencia ·saiu dele em to
das as camadas da •ociedade. 

A INVASÃO NAZISTA 

Atê que ví-'.ram os nazistas, 10 de 
mal'¾: de 1940. Infelizmente o Prof, 
Brandsma se enc'lntrava' na Holan
da; a guerra lhe impedira uma no· 
va viagem á America do "Norte, on
de fôra convidado pela ségunda vez 
para conferencias sobl'e· a Mística. 
Deus quis fazer dele seu martir, um 
martir como a Historia ainda não 
conhece, 

O Prof. Brandsma não era um des
conhecido dos nazistas. Já anos com
batia cõm toda a serenidade esta no
va mística pagã nazista de· todas as 
formas. Prin< ipall)1ente na seção que 
lhe era reservada no dia rio "De Gele 
derlander", e. que ele intitulava "Ons 
Geestelijk E.rf" (Nossa. herança es· 
pi ritual), o Prof. Brandsma não ces
sava de denunciar os erros da dou
trina racista e t1Jdo o fundo mate
rialista e anti,religioso dÓ nazismo. 
Era,. porém, um ~dversario serenú, 
que vencia , pel11 pujança de-. seu ra
ciocinio, ryão · se· entregando n.unca a 
excessos de Jinguagem, 

Ós leitores j ,i sabem como se vin
gar'am os nazistas. 

O PERFEITO CÂRM,ELITA 

Com o seu mar.ti ri.o, o Padre . .Bran
dsmà realuou o ide.ai do· perfeito 

. Carmelita, que se resume na soli
dão, no silencio, no pleno afasta
se do bulicio do mundo - no so· 
frim1?nto, e· pelo. . sofriment.o unir-se 
a Deus. FÓ.i · o que Santa Teresa de 
Avila sintetizou em seu lema: -
"Ou·. sofrer, QU. llJOrrer.", e. Santa Ma
ria Madal.eria de. ·pazzis: ."Não· mor
rer, ma!II ·sofI'er'', . e · São João da 
Cruz: - "Sofrer /e ser desprezado 
por ti". _ 

· A visita que V. S. faça ao nosso estabelecimento; proporcio .. 

na,,Jhe o ensejo de admirar os mais lindos artigos de inverno. 

Dentro do grandioso sortimento que apresentamos V. S. 

tem a facilidade de encontrar muitos. artigos de conformidade 

com o seu gosto e das suas possibilidades aquisitivas. 

De acordo com a nossa orientação de vendas oferecemos 

os novos sortimentos de inverno constitui dos de 

de qualidad~ para senhoras, homens e crianças, 

artigos 

por 

Precos Bem, Acessiveis 
I 
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Fin'S do Mat,rlm o n io 
Um oportuno artigo do "Lider Mariano" 

· . Num discurso pronú1'ciado no ani
versario· eia ·u_niversidad<!, a 1'1 · de 
outubro de_ 1932, .quando Reitor Mag
nifico, sol>re "O Óoitéeito de Deus 
oo. decorrer da ·Historia", quando A proposito do recente Decreto do' um ser, um at9, de ·3Úa .mesmà natu• ,:ttentar para a imperfeição dos se,;:os, 
chegou ao momento, atual, disse o Santo Oficio ,obre os fins do matri- rez11, .se dirii:e ·11 ·detérminado· fim_? Sig- ·que .de certo modo possuem um no 
Padre Brands_ma .que .apesar de exis- monio, parece-nos oportuno divulgar nlfica que. a este fim ·foi destiµado pelo (l_Utro o seÍI êomplemento. As exigen
tlr um grande número. de pessoas aqui o artigo publicado no "Lider_ Ma- proprio Deui; pçrque. Deus ê o autor cias' do· fim primario ·de gerar e edu
que tem _µm. b0111:·~=.1Cgitiino c·onCef .. dano", qu~ e~õe com grande clarez:a da naturéza., POrtànto; 'yigar num àto _ ca'r, .:Só :~e satisfa_zem pelô concurso de 
to -'de:. oeus, hã milhões. e n1ilhões. de e segurança a doutrina exposta nesse i um fim primaria diverso do que Deus'. ambos, A força natural para enfren• 
honíens· que de · Deus não mais têm Decreto. 

1
. lhe impÔs,, ê. violilntar :a · natureza dei ter os dissabores da vida e em espe. 

conceito algum, Como causa desta FINS DO MATRIMONIO um ser, é desobedecer positivamente ai eia! da · anciania s6 se encontra no au-
trlste . ,realidade indicá · as grandes "Como prepar~ção ào êstudo das., uma ordem. divin~. Vale aqui a in';_sma '"!lio de ambos_ ... As. qualidades de um 
corrente"s filoso!icas, 0 pragmatismo propriedades do m~trimonio, importa, ar11_u'?entaçao vigente eo.m. relaçao à li tem .. seu c(\mplem~.to nos dotes _da 
por exemplo, Trata•se realmente de estatuir com nitidez as finalidades do mentira. . · · . outra. ( Cfr, 3.a Serie - Ano I, nu
um fato .JamentaveJ, fato diante do mesmo. Toda a ·exposição· ult~rior su-! Ao fim de gerar,_se associa_insepa-.j~ero 4). . . _, 
quâl o verctadeiro filosofo· dev.e cho- porá esta. demonstração e apelará para' ravelmente o de educar .. T,rato.-se, c_o,m B) Qual o fim deste adJUtorio. 
rar, mas que não· -exime O . vérda- ela · . I' efeito, de gerár filhos em beneficio da

1
1) Adjutorio moral: Ambos con-

de!ro adorador: e 'ai'nãnti3/de Deus da I) FIM PRIMARIO. especie, para a propagação_ da es~ede correm pa13 ~ mutuo aperfeiçoamento. 
obrigação· ,em ·conséienéfa de·- dar en' o fim primario do matrimonio é I humana. Ora, ge~ar sem. educa_r. e &e: 11) . Negat!vame~te, conceden_do u~ 
tão· um·: âtgumen.to. pragmittico a es- gerar e educar os filhos. A fé e a ra- rar para o sepulcro. . To~amos aqui _ren:,ed10, º~- sedativo à concupisc_enc,a 
sa gente;, \! qué por isso. é 11eces_aa- ião são acordes em estabelecer a pri• l educar no pleno sentido da palavra: pelo exerc1c10 casto .do ato coniugal, 
rlo, que surjam ·na -Igreja h_omenli e mazia desta finalidade. extrair (educere), trazer à 'plenitude Pelo pecado de nossos primeiros pais, 
mulheres- em· numero fantasticó, que, A) Porque? de adulto as virtualidades latentes do recebemos todos o aguilhão do pecado, 
não se contentàndo com um:grau co- l) 'E' nos ensina a fê: gerado, fisica·,i moralnie11te;. ·N'ãó_ml• o _estimulo da carne.que se fa,: sentir 
mum .de .v\,tude, que não fala ào có- Já . 0 que • b'bl' D nistrar à pro1e ·a educação neces,arill, às vezes com violencia. Deus :Que 
ração desses novo's pagãos,· pratiq· uem ouvim

1
os ª nharraçao 1 ica. lhe-, alem de ,er um.a grande irtjustiça a criou o instinto para o bem da espe-

po,s de cr ar o omem e a mu er , t 1 • t' f f' · · Ih d' essa_ me'srna virtude em grau ·hei:oi- Deus 05 aben oou lemos no livro do es a pro e, nao sa. 1s a~ ao 1m. supra.- c:e, traz: ~- o reme 101 par:t. a -salva• 
co, e que. po_r seu$ atos obrigu_ e,u G . d' ç • .. c . 1 • 1. provado do matnmonio, çao do. individuo, no seu 1usto exer• 

enes1s, e tsse: resce1 e viu ttp 1- · · d d 1· · d · · -o.s ·pagã.os .modernos- a con-fesM.r: - , h . ., (G 1 27 ) SJ Consequencia: c1cio entro os imites o matrimonio. 
I t • d , c1u-vos ê enc e1 a terra en. , . J . .d ~ b) p ·t· t p I t 
s o· nao. po ~--. ser ·imita.do por um · Este foi O mandato que Deus lhes . ovem congrega. o, que daras na, . , 051 1va_m_en e. e o· mu uo e•· 

ateu. · impôs, quando diferenciou os sexos. e vida o passo seris!lmo . da escolha de: hmulo a perfe1çao: O exemplo de um 
E 

O 
Padte Bradstna deu· um exem- .os umu na lumiuosa auróra da huma- estado, considera a· tiobfeia do .fim. ,. j esposo correto e fiel a se~s deveres, o 

nidade. A imagem, 8 idéia exemplar que ês chamado.'. Mo'.'sab~é em ·uma 1exeinpl~.de uma esposa piedos~ _e ~o
pto vivo dessa virtude heroi_ca leva.- que o Cri'ador faz·,a do homem era ta-o de. suas __ co_~feren_ct~s. s1i:,.ie_t1za: º. s es;-: delar tem __ enorme: poder .d_e_· e~ilf~eaçao. 
da até, ao .. martirio, além de- reali- 1 p I t d t · · · perfeita, tão sublime, que não podendo posos cr1staos · sao t:hamados "a par- 1 e. as . ~u uas , a ve.r enc1~s -~ que o 
zar o~ ideal carmelitano da solidão, 1. d . d' "d . i ticipai da . ação criadora de Deus e .

1 
amor empresta, espec1al ef1cacia. do· sile.ncio i l · f t · d ~er rea 1z:a a num 1n 1v1 uo, ex1g a a , J . f . 

' < 0 Peno. a as ar-se O multi'pJ,·cara·o dos· mesinos· para O des- dar " vida; ( cabe-Ih_ es) o gra_nd_e. de-. . .. untos mais ac,!mente arrostam as 
convívio dos home. ns,· do ·sofrimento ' d f ld d f t d 

dobramento de suas riquezas. E ·esta I ver de povoar a terra de cristaos e ,i I te~ a es. en r~l_'l am ~ mun o e $~as 
e da suprema humflhaçâo, nesse ca· d 1 • " doutrmas m nt m f p . e-,·gencia· imper,·osa se satisfaz, e este o ceu e e e1tos, . f • ~ e - a e -se 1~mes nos._ nn. 
nil em _que o · odio · nazista .o colo- ~ p · · • · d D c1p10 Quand d d f mandato divino ; s~ cumpre pela pro- art1c1par· da açao cria ora de . ~us! ~ s: _ o em .socie. a_ e se ~% 

cou. criação de filhos, que sé realiza Jlo Crear é tirar do nada. Os esposos pro- mister . a uma esposa crista assun:i,1r 
Que O martírio dos catolicos de m~trimonio. p_riament': não criam, l?orque tiram de ufat atitude, quan~od conforto sadbefr qdu" 

nossos dias sirva de ·penhor, junto a 2) E~ o que nos erisina a razão: si. Participam -da açao· criadora por- sQ1 - e;i u';,1 matt o que a e en e~ 
Deus,. para nos.. ·livrar· d.os regimes E' a mesma natureza do ato que O que combinam as forças e a materia uan. o_ se. a~ ~1ster ao esposo defen .. 
politicos que inV'enÍaràm · as Siberlas indica. A união dos sexos, de sua: e as preparam para re~ebet de · Deus der u~ pr1nc1p10 contra. os sarcasmos 
e os Dachau Pª_· i·~ impor ao mundo me-.,ma natureza, se dirige à p_ropaga· l u?1a al~1~ e fazer aparecer· um ser q_ue dos leVJa..noS! .qual!to.conforta ter a ~er-
seu jugo anti-cristão. 1 ção da espécie. E que significa que na:' ex1~tia. Colaborar co_m Deus_ na teza que ah, esta ela, a companheira, 

açao cnadora.! . Ontem nao extsham, que o compreende e luta com ele •. 

O .COMUNISMO ATACA VANTAJOSAS 
REFORMAS . SOCIAIS NA COlOMBIA 

hoje existem estes filhds queridos que 2) Adjutorio afetivo: E' o matri• 
juntam as mãosinhas · e rezam· ao P~j mo:nio q4e Obvia do modo mais natu .. 
do Ceu pélo Papai e pela Mamãe, . On- ral a dupla· exigênda do coração hu• 
tem não @)Xistiam, hoje existem estes tnano: · amar e ser aniado. Já exp~o..: 
jovens idealistas qu_e triunfam na vida ratno:, . esta ideia no nümero d0' Líder 
e arrazam de lagrimas de alegria os supra-citado. Agora apenas insistimos. 
olhos dos pais. Ontem não existiam, Lembra-te, ~ongregado mariano, que 
hoje existem estes novos pais "que Ía· amar; demonstrar todot: os carinhos do 
zem rever nos neto! pequeninos O re- afeto, não é apenas uma qualid3de do 
trato dos filhos- já ·crescidos." esposo, é· um fim· do proprio matrimo• 

Povoar a terra de cristãos!· • Grande nio. Lembra-te disto principalmentA 
"Ao comunismo não interessa dou-1 "Qual tem sido a contribuição efi- dever e modo. sublfme de ·propagar o quando fâ enveredaste pelo cantinho 

trinariamente nenhum acordo entre caz desses grupos, para conseguir a cristianismo. Ser Í,ai por idealismo ensoalhado e rotineiro· da vida domes• 
as classes sociais, pois prejudica• paz e a estabilidade coletivas? Onde cri,tão de contribuir pJra o reinado de tica; lembra-te disto e aprende a 8ua~ 
seus planos tudo quanto contribua estão seus serviços á Rcpubl!ca e Cristo! Enquanto O mundo se esteri- vizar tudo com um afeto indefectivel; 
para criar um ainbiente de hi,t,mo- quaes são seus projetos que se des- liza com do,•rinas egoistas, os pais E' o mais- poderoso penhor de seres 
nia.", escreve o diario '.''EI Pueblo", tinam a uma. finalidade generosa e crfatãos, heroicos e fortes, -propagam o correspondido. 
de Medelin, para esclarecer os que patriotica?" pergunta o diario dmgic.• cristianismo e o melhor cristianismo, 3) Adjutorio domestico: A educa
estranham os ataques co~unistas á do-se aos "que ficaram surpresos pe- que é o haurido coin o leite materno, ção dos filhos exige 8 cooperação- rnu• 
legislação social na Colombia, la oposição comunista a<> plano so- desenvolvido ao calor de um· .lar cristão tua, não s6 para a educação fisica, 

0 Congresso Nacional votou· recen-· cial", para adverti-los de que "a de· velhas. ·usanças cristãs, confirmado manutenção, alimentação e apresenta• 
temente a lei social que consagr,a unica coisa que conseguiram com pelo exemplo de uma vida impoluta. ção dos filh_os, mas para a educação 
uma serie de garantias e direito.s pa- suas complacencias para. com os Propagam a religião, povoam a terra moral 8 religiosa. E' uma verdade 
ra as classes trabalhadoras; mas O maiores inimigos da Colombia", foi de criotãos e o ceu de eleitos. Grande que. se depreende aprioristicamente pe
partldo comunista desmandou-se "facil!tar sua penetração nas multi- gloria, eterna felicidade, que realiza em las proprias diferenciações organicas ., 
contra O 'governó- e os legisladores, dões, amparar sua qbra de enfraque- todo o seu encanto a fresca. visão do qualidades morais dos pais, e. que tam
quaJi!iéando-os .de tibios nas refor- cimento·". psalmista: "Tua eoposâ será como vi- bem se· depreende dos fatos. Quantos 
mas, o dlario "El Liberal", de Bogo- Recorda "EI Pueblo", "ao julgar deir·, fecunda que sobe pelos arrimo, traços indeleveis vêm modificar um ca
tá, que tem contemporizado com. a a agitação que .agora. se observa no de tua moradia, teus filhos como re- rater a· cuja formação faltou O con• 
penetração comUllista na, Colombia, vale do Rio Madalena", "ciue os bentos de oliveira, ao redor de tuá curso de um dos progenitores! 
mostrou-se surpreso em um edita.• jornais que preconizaram a tese es- mesa." Eles darão eternas graças " As mesmas dificuldades da vida exi
rlal, ante a atitude do partido con- druxula. da mão estendida para es- seu, pais cristãos .que .os geraram para gem eote adjutorio mutuo. Todos 05 
tra as reformas sociais. "El Pueblo", ses grupos anárquicos" são os qÚe Pterna felicidade, miudos problemas da vida domestica 
sob o titulo "Logicà. comunista" ex- agora despertam sobressaltados, de-- * * * 06 são obviados suavemente com esta 
plica: · pois de favorecer ·ao comunismo em II) FIM SE<::UNDARIO. mutua assist<mcla. São verdades ca-

"Ao cOmUllismo,não interessa dOL\· sua. "permanencia na direção dos O fini oecuneario do matrimonio.é O •eiras, nem importa insistir. 
trinariamente !'enhum acordo entre movimentos sindicais, cuja chefia eles mutu .. adiutorio, * * .* 
as Cla••es socia1•·, prei·udica •eus conservam apesar dos males que com A) P . , CONCLUSÕES 

~u u u isso provocam". "Os sindicatos OP. .orq,.,e. . 
planos tudo quanto · contribua para 1 ) · Qúando Deus viu Adão só no . Apontamos algútnas de ordem pra- . 
Cri.ar . um ambiente de harmo. nia en- opera.rios que funcionam ao lqngo de . d' " •.. , ..: . . h ti A d d nossa principal arteria ( o Rio l\¾ida" para1to,. 1Sse:, nai> e .,,tm ·q9e, o o-. ca. s D or em teorica procurare-
tre os operarios e. os chamados i::ru- lena) ~stão dominados pélo comu- mem. fique só;· faça·mos-lhe um adju- mos deduzir estudando os erros contra 
pos patronais; cons!)i.a· contra sua nismo, foram organizados so!l O cri- torio semtll.t~nte a ~!e." ' o matrimonio. 
razão de ser tudo quanto se· aproxi- terio da luta de classes e conspiram Segundo pois 'a palavra do proprío 1) Sendo as finalidades do matri-
me da· justiç,i.' nas relações. do tra- sobre a base de que O numero e a Deus, o destino· de ser um adjutorio monio tão nitidamente. definidas pela 
balho. Por isso sua missão lica re• ' f' !'d d. d · • d - 1 I • f ferrea JStrutura revol_ucionaria que e a mesma ma.1 a e a cr1açao ,a razao e pe a greJa e undada,s nas Es• 
duzlda .,a provocar a resi_stencl.a dos Ih s ' 1 d' t · · · d h cn·t ' d · · · possuem serão suficientes para im- mu er. era e a o a JU ono o o- uras, e e suma 1mportanc1a que 
Proletarios, · a a.proveitai' .sua dor e • d ' ··1 os ru· t b t· • por suas contf,nua.s reclamações e· mem, mas nao po er.a se- o sem que uros nu en es se capacitem per-
angUStia para precipita,,los na. -re- pedidos, ainda, '!Ue não· c&r:-espon-. ehcontr" nele um outro itdjutorio for. feltamenté delas. o seu passi> deva 
volta, a manter uma , atmosfera de dam com a realidade econmnica, te que ·a sustente. . , ser ·eonciente e voluntario. E' certo 
desconfian~a · e. de .receio em .-rela.· 2) E f' · d · · b. · d. · · · ~ . · nem s_e coi:npadiiçam com as diflce•• · ste, 1m ••cun ario tam em·. que gran es inconvenientes se seguem ção a toda formula que, .ainda . na "' - d. . . . . circunstancias que ·0 pais atra.ves- recebe oua cortfirmaçao no proprio sim- a 1gnorancia nesta parte, dos quai"' 
apa.rencia. trate de.· conciliar -º~ ln.- sa." · bolismo místico· do mátrimonlo·. Como não , o menor a propria nulidade do 
teresses do. -0apita) e.· elo· trabalho. "O comunismo age logicamente vimos .Crlstó -recorre ao -odJutorio de enla~e, 

'ji,:;-·;útór'' destà 'nôia, que apare-: . as cfoas · 1ufaii citadas. principal. 
·ceu :no- diário -'-'Excelsior", ·da cida· mente a revolução hcspanhola; es. 
·de··do Mexico,-"ô· comentarista Diego tão nitidamente entrosadas com os 
Tinoéo·Ariza,- que·ac;escenta: "Fran-. acontecimentos posteriores. E' 
·ciséo·.,ie Vitoria, autor ·genial de "LI·· preciso nlio esquec,er que a Revo.
niamentos para a paz mundial de to- lução Hespanhola, chegou :nesn10 
dos. ôli .tempos". e Francisco Suarez, a ser chamada de guerra ·eut·opea 
_cham_ ado' por_· Jeglttmos títulos "Doc·.1 em miniatura, e ·que foi .nessa re. 
tor E:ximius et .Pius" são os funda~ voluçiio ·que se aper!eic;oaran, 
dores· da .. do11t~ina é das· normas qne j muitas maquinas bellcas. e 11" 
<:levem presidir as relações entre os! exercftar11m muitos metoclo~ _no., 
-l!jstados soberanos;- para q11e-:p11.11~ãlll. -Vos' de. estrategfa; depois empregai:· 
,co~;.istir-.llacit;ii;amentel',: , - · ·· · µos. caiu- ~xHo fullnii;-~nte ... :. · - l 

DISto nascem as campanhas, inex- quando multiplica a, caâa passo· os suá Igreja, não •6 para multiplicar fi- 2) · .Sendo tão sublimes as meomas 
licaveis.· para.- os qúe, ... tend0·-·o1hos,. fatores de transtornos, quando excl~ lho~ para a ,vida sÓbrenatural, m"~ ·p~r~ finalidade:, ocorre-nos de novo a con• 

não._qo_erem v~r. ta os trabalhadores ·3 manter-se em encontrar nela o.·confo·rto do amor d~ dusão' tirado no Ano I numero 5, ds 
constante agitação e luta. Os que não licado, fiel . e i;:erieroso.. '·E· à 'argu- 11ecesoidade de preparação. E' um 
agem logicamente, nem com crlte- mentação de · São · Paulo: os hom.,ns ponto em que importa sumamente .in
rio de oatriotas e de pessoas preo- devem amar suas . espos~s "coino 'Cris- sistir. A ele pretendemos dedicar um 
cupadas pelo bem social, são os que, to amou " Igreja. -e entregou;•• a si numero ·desta serie. 

DR. DURV AL DO LI• 
VRAMENTO PRADO 

. . r 
Clinicá· de moles tias ,dos olhos . 
- Cir11rgiá oéular :.,_. Côns.: 
Av. lpfranga $13 '(8:ó andar) 
- t.el.: 4-_4681 ~ Res.: Av. 

Angelica, 14ó8 te!.: 5~9275 · 

conhecendo a ~outrina.comunlsta e mesmo por ela," (Ef. V, 25). Congregado; ten• o teu diretor. Ele 
sabendo ·que "ê Intrinsecamente per- 3) Se pedirmos· à razão natunil, o é amii:o e pai. Se estás para dar este 
versa". permitém .sua difusão e to-. porqui deste fim·· ~éeundarlo do,. ·matn- passo decisivo 'na vida, busea~, fre• 
leram as . atividades dissolventes de ·1 monio, ela. nos ,fatá · àténder para o quentemente. . Ele te esclarecerá e te 
seus adeptos Até certo ponto estes instinto · n;,tiil'.111 pelo q)la! -_hpm~m 'e trará- luz. e ·conforto:- E depois, nas 
ult!mos são . os . maiores. res11oq~avels mu~her, d_esei.an:> .. if!Ott~ta~,se .. nós . yi11,::u- horas, de· trevas· e· tristezas 'que te as
pe!:aruª ~ .§ il: f~~~< • . . Jg1. Qe Jllll. am9.r tm;lUB!YS!, .. !':at•;ll!!I•~ 1alWemi lembra-~e que -ele te espera. 

,fJ , 

'. . ~-·~'~· -·-· ,_._. --~:....· 
.,_.;,:.:,.., . 
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:I_ --
Publicamos hoje a. alocução 

do Sumo Pontifice, referente à 
~ituação na Alemanha, do
cumento de alto valor doutrina
rio e polit!co, rico em impor
tantes afirmações, que julga
mos conveniente acentuar com 
pequenas notas feitas ao longo 
do proprio texto pon tificio. 

O nazismo e- o co-~:,· -u--n-... -is_1_1_1_o_n_a_.(j_ ora alu(1J 
... . O~icomunismo, não é menos Importante alocução do Sumo Pontífice tirânico que o • nazismo, afirma Q Papa 

Para esta secção, reservamos 
umas observações de carater 
génerico, que se relacionam, não 
tanto com este ou aquele inci
so da alocução, mas com seu 
;;entido geral. 

Na monumental E n e i-c 1 i c a 
"Mit Brennender Sorge", o Pa.pa 
Plo XI narra o silencioso mar
tirio que sofreu -ao ver, dia a 
dia, apertar-se .à perseguição 
1·eligiosa na Alemanb;i,, que pu
nha em sangue seu co"ração de 
Pai e não obstante conC:enava 
1:,eus labios apostolicos a um do
loroso mutismo. O nazismo ele 
tal maneira empolgara a opi
nião publica, .que o Sauto Pa
dre só ·se sentiria em condições 
de o condenar quando sua poli-

' tica anti-religiosa se houvesse 
declarado plenamente. Antes 
disto, qualquer palavra elo Papa 
serii contraproducente. Desvai
,rados pela propaganda llitleris
ta, muitos espiritos se aP.ega

'riam obstinadamente a todos os 
pretextos, para afirmar que o 
nazismo nada tinha de :rnti
catolico. E persistiriam nesse 
erro, não obstante a palavr?, (o 
Papa, enquanto o nacional-so
cialismo não deixasse cair intei
ramente sua diabolicD. mascara 
cristã. 

E' impossível não pênsai· em 
todo esse martirio, lendo as de
em.rações de Pio XII sobre a 
:Perplexidade, as teservas, a in
quietude com qu~ a Igreja dcli

·berou aceitar a càncorclata que 
o nazismo lhe oferecia. Pio XII 
toi "magna pars" em toda essa 
tragedia, como cx-Nuncio, ,cm 
Berlim e Secretario de Esta:cto· 
de Pio XI. Ninguént pode, me
lhor do que ele, t;cpôr sobre esse 
tenebrnso · dnnna. 

VA'.i;'ICANO, 2 (R.) - Pio XII 
PrOJfenu hoje uma alocução, p~lo 
microfone do Vaticano. em ret<pos
ta a05 votos e cumprimentos que 
lhe enviaram os membro-s do Co
lcgio dos Cardeais, po1· oca.sião do 
aniversario de ,aua entronlzaçáo, 
dizen(lD o seguint;(:: 

"Meus amados' e ,e:1crados ir-
1111:.os: Recebem<i·' com a mais gr.;.
té<. rnti.sfação os vot-0s que fize;;t~s 
Yir até a mim através do Coleg10 
dos cardeais e, ao recebe-!oe. os 
Nos>sos pens;[m·:nt,)s vcltam 6 rnos 
~~bre o Pa~saclo. quando, em if(U:tl 
ota:sião. prodig,)i,·,;\,stes pela p1i
meir:.ct vez cs mesmos votc.s pela as
cemi\0 ele N'os,r. rl,svalià.L pc,~<·ª is 

ode divino minHn-b. Ea1'ia então 
p:,7, no mundo. Infelizmente bem 
Pl ecaria era aquela p:rz. Pois tinha
m o.,, os cora~es rep]e: os de dolo-
1·O~·-.1 angv~ti?i e- ciJbrava.1nos nossas 
~lma.s n:i. contemplação dos 8 con
tecimcnt.os. como se cs(iYc:osemos á 
cabeceir0 de um moribunJo a quem 
1;:nütJ a1na.sse1no.~. E.sYaia1n$e-Yo.~ a.s 
f~Perança,~ de cura e roga vainos 
ao Altlssimo que poupa~.•e 8 1·ic1,J 

do cioente - Pala na'!. estas qur v0s 
üissemos então. para vcs demons
l;·ar as apreensões que contm·ba
Yan1 os no~so~ €'~,Jidtos llt) litniar 
do con[lik> . que parecia cada \'cZ 
n1ais rrcxi1l10 e cu.:-:1 ext.ensão nin. 
guem pcdei-!.1 pr<:ver nté onne fria. 

Os acontecimentos posteriores 
\ lerRm infelizmente denDn-'tl'ar que 
li&o a.oenas fü,_:) \:O':iSa? n1ais td.:.:te-s 
i:revisões se conformavam com a 
ieaJidade. c-imo ta111bem que ,ssa 
i,deliz realidade a,, excedeu d(!I 
muito. 

t-:e: "Aquele que empunhár e, es- · 
pada, pela. espad-a parecerá". O 
que contemplajs agora? A obra de 
estacllstas que não tomaram na. de
Yida consideração 0e mais sagrados 
sentimentos da humanidade, qµe 
c~pczinho.ram .sob suas botas os ln
viola veis prineipios da fé cristã 
(2). 

o mundo inteiro olha · com ea
panb as ruinas que se segv.!ram a. 
til.o nefa,sta oolitica, ruinas que 
cie.sde muito antes de se iniciar o 
conflito já poderiam ser. antevistas 
pols dur2.nte '12 anos .da vossa v!
d.;, por dever .. de oficio .. viveramos 
r;a Alemanha. e lá pudemos apre
ciar as qúalidades dessa grande na
ção. no.is e1ativemcs em contacto 
p6»soal com seu,;, dirigentes. Por is
s0. confiamos em qUe. depois de ba
Lidos. os satanicos (3) aspectros do 
1)1,zismo. seja.. potsivel restabelecer. e 
dignidade da vida ( 4) naquele pais. 
A0 tempo em que vivemos na Ale
manha, dispertdemos os No.s.sos me
lilore.s esforços pela consolidação 
civ. fé. catolica. tanto quanto vos per
ir.itiam as condições pcliticas e so
ci,:;is lá existentes. Enquanto hou
VC' um raio de esperança de que esse 
n~ovimento de restauração da fé pu
cif.<,ae alcançar C<'l fCUS alevanta.dos 
fms fosse nor via de mcdificação 
d& mentalidade dos membros mais 
moderados do governo germanico 
· (5) e dS. p,·oot·'·J J)Jpu!acií.o. fosse 
r,ila resistenc;a (6) 000..~ta !!:º es
facelamento d.o· que ainda resta
'ª· a Igre.ia tudo fizerà por levantar 
um dique ~ontra a nefasta lnfluen
(ip. r\1 politica.. 

Pela primavera. de 1933. o gover
no alemão tentara obter uma con

Seis ano~ são clecorrid~s. dlll'l'..l1- cordata CQm a San';s. Sé. A Igreja 
t" Os quais ,a humanirlacle se em- não esnerav8 m.ulto dessa concor
penhou numa Juta fratdcida e sem data. (7) Por p:mco que fosse. va• 
precedentes na hi-st-Oria e. graçzs H,:1 a pena tentar. (8) Entretanto, 
ao Senhor. a 0 az \'Olta. it imperar, a, luta contra a !,.reja recrudescia 
pelo menos cm uma parte d:> mtm- cada vez mais. Seguiram-se lOl(O 
elo; so é que a <l-eposição das a1·mas a,i perseguições aos catolicos, o fe
pcdé se1· cl~-.1mada de naz (D. Lem- charnento compuls'.:.rio . das escolas 
bro-vos agora que ainda. por pre- catolicas a mobilização da Juven
cana quo seja a p::z que o mnnclo tllde o e'.~ p0licla contr~ a conscien-. 
r'oteve., para nne p.oe.sam0s conser- e!a. Era uma campanha ststemati
va-la e consolida-la. hr,vemos çe Cf, (9) da nrooaganda nazista nre
;,o<; entrei(ar co1n absoluta dedica- uarada e organiz~da contra o Clero 
r·ifo e \'l\oi',1nl<> cuidado ao tra.balho os Leigo~. 0,s instituiçõ~s. 9' ~outri
que cab; a cada \f!l1 denós; Nilo nc. eriBtíl. e. a pr.opria Historia. As 
i-:erá. nunca. dema~iado: ll esforço casas religiosas " foram. fechadas, 
que empr<lgarmos ne--se sentido. nem · d.i,1,s0lvidas e confb:adas. As pU
e:c.cc,,·.sivo será. o zelo qu~ pmermos ·nlicações caklícas' foram climlna-
n'> .cunitll"ÍP'Pnto dos nos.5,H d,:,veres. da~. õ 

Orn, porquci se 8ent a ::>. Santa Gt,3.nt.o· a Nós- quanto ao Nosso :1•" Resistindo :.'>, essM nersegu!ç eg, 
Sé ,,a impossibilidade de fulad ,r,;,,f.c,\b) ministedo. sabemo.: noder m!Jhi'b, <fo r-.1t-01icos. homens_e mu_ ... 
1.. c:ificuldadc mals es:;encio.l ni:.o r~utar. com a. y9-2:sa. esclarec,da. co- ·J\ietts reunh-om-sA ('m torno de $eus , 
estava 11:i; indign3,çtio .,.c1ue Sl!a i. op~r9;_çõ.o. /°,m :ai ~:º"~ª rit]nca: (\"5- ispo.~. cuja. voz .. cora)osil. .Sf".~~ · ·. 

:.1zt
1,~~:~\1J~t~t:'t?ti?&~if&ct:1i~ rr~,~1!li~N!~r~f~\\~ ·111~t,,.2;··10:~~,·- . 

· . \. ·,,orém.- 1\fto ante,. e;_() r,brí,· trem@- no de é\et:& Pi,<Ü'es (11> Tlo>'S !l.UXl-
(CC,üinua na 2 ª pág_) ' c108 feridas. Disse o Di\•ino !vics- lia-lo~ ::i. o_daptar srn m!stér ~s al-

n Carta Mun~ial. na Conferência ~e São ·francisco 
Ao ~:1tr:it· a conferc:icia de:.; ,1a

~ ÕCt5 uu, ::e;;:; na ulthna L:n;; -.~ ;):-; •'·t ·,,.', 

dc!ibt;n::çoes, co1nesou a (;::11~2:t'.·.::_.: 

_,~ r\üura carta 1nundial
1 

·que h1t:·11-

tará ajustar a paz e ::1, .:.e.; ... !r.;1:1<;:1 

l':tit:.:! as nações, 
A.1tes da rc:iaçã•J co;n;,i·~d c:o 

10,:u1n::'.lo, Já ;:e 1;0,t.1 ;.:J<.·\·t:r c1t:~ 
scia muno 1nals espt.\:i'.ic::) dJ c,:_1: 

ac::; gran'1,:::::S p::t.:.::t1ci2~ p: .. ~'.·'.:'·:i(i,2:·;.,. n 
vr,f,;.1narú1n10nte. air~da ... )~:.,,1 lo n.':o 
cc:-1ti\·es:;e toaos o> pV:tn\.'::cre--; qu: ... 

.ns cn2ma..:ht0 l!nçae as~11,;.n,,:·:.'s , ~:;~:...-

1·a\·an1 alcançar. Eri.1 .~1...:::1~1. os ,- b
jt>tivOis c::,:1seg1.ü<lo.s .uoj!;J!;: .:s-:r c:1;1-

~i.:c-n:,clos con10 pro~·(:._':.::;:s03 t~:"i >:·;:t~--": 

r.o ca,.1--;po da~ relaçõ::-> hJ:-:::1J:1~/-,. 

pJr BURKE \>:.'ALSH, do corpo de redação de N. C. 
Oc; Bis;;os que integram a Junta pos elos E:stados UnHos d~clararam 

Adn1'nistrati\·,i .da "Na:L):1al Cr!thv- S<:'1~ essencüll para a lnsthuição in
l,c Weliare c.mfere:1<:~ hm·iam ternac!onal. Sem embargo_ lia con
re,:tdo a pro!;:L~:63çi>J G<..L:1a D2cla- jctu!'éls ;::.:~erca do ·•esI)irito" t,Jm 

raçú•J Int:>ruacional (ce Dit·eito~, que ~-~ interpretará esta "letra" da 
su..:tl't~ti:'ind.:) qu:? "a p~!·tiC-ipaç~10 Carta, e tambz.m acerca do papel 
c1tiva na (,rga . .Íz3~/0 in!(·rnacliJnul c;.uc às grandes i:;otcnCias. queiram 
(!lye ser coJV;:;crada" pela brc,·c t~r na me.0 ma interprCtqç,{o. -

.:i:citaç~,, destes P' i:1cipi"s. :'.\a Cat:~a AD MISSA.O DE NEUTROS 
qno e~tâ -.,enJ,::> r2-:1igi:Ja não hav~rá 
nc-.n t;tl d::.>claracju· n~:11 r-T!n ... ·!h3.:1~c 
tx.ige-ncia. C1J;~{u(:J, pode s..:r que 
a cü:ni ...... .::ü') csr~,·ia.in1<211~c. pa1·a o 
ca~o c-hç;;ue a icr:~-i...:lar u!na. D·> 
cbracão de Din:i:o~. Ctib,~· pe-r
gunt:;;.- .s~ .s~ pt~iri~ dt'tJ·,is indiYi~ 
ci'vo.linenle, a caaa u:11a c.h.s lias;(/:s 
un~c.':a:-i qu.~ r~c sl:Ü!n1.·u·s~c ú~ ~st;_
r,;.tlaçà'-·;-j i..lt:ste do~u:r:.e:.n 1'. Pr(~s

cindin::in Ca cs~a~.:-;ês de l :~np0. tli
li~·LtlC:l::i.C n:~rxLr,a ci:Je i:,/c ~~-- al(•ga. 

S1..!.rgiri:un pnr c--r:.) out:::--:~ u~}:eçõ .. ~s 

1 
c~~~andv' d1t'g·:;sc ,: n10:11r·_n:~ {le ra

,.ti;1car a Det.~·'"• raç:to. S~!·1a :1_nro..,ta 
a1gurna s2tnçao a q:..i.!:1<tc:· pLs qu:-. 

Ainda q uc não tenha r~:,Pondido 
dircta:nen,1 ao;; que interrogavam 
~v0t·e a at)tuie da l~ussla nõ_ caso 
r.:~ que r. B.esp,mh.i petlieJSc _ingresso 
n<', Urganiz:.c;ií,i, o 01mis,;ar10·-;;oy~·,
tiCO co extedor, s,-. Molutov, tor
nou pat:ntC que a Unlã<: ~o''ietica 

· lutaria contra tal pedido. Cabu 
perguntar, l'.n conseql;,'.:nCia, qual 
seria a atitude da Russia ant0 as 
solicitaco<'s da Sui"sa ou da Irlan
da na~õ::s r:;ue "e opu.;eram an1-ba·; 
á ~:missão da Huésia na Liga das 
!\'ações. O r.cccnte discurso do pri-
1r.2!ro ministro ChurC;:1ill parece iU
dica1· que tambem a Grà B1:etanha 
se 0 pOria á incorp::Jraç~,o dC, J:rlanda. 

t_eradas condições vigentes. Até ao t'.'Ouxera conforto a todee os que 
fim. com paciencia e firmeza opu- praticavam oo ensin_,imcntos de 
SEram ao as.salto de Impiedade e do ' C1ist::> e neles acreditavam shcera
crculh<:; uma frente de fé. oração e 'mente. 
educaçao. puramente catolicas. Mil e novecentos e trinta e sete 

Enquanto isso, a S8:nta Sé conl!- f.oi. pará. a Igreja Catolbt na Ale-
1,Uava Notestai;to Junt) ao~ go- manha um ano de in0minani.<1 a
v_rrnantes alemaes, chamando-os mar.i;uras e terrivds tempestades. Os 
frn110 e diet~ntamente aos resreito grandes acontecimeatos pc,!iticos 
e á observaçRo dos deveres quH se que assinalaram os dois an ::e f~
dt·rivam dos d\"eitos da natureza e ·guintes e, em seguida a guerra, não 
que tmham ~ido fcrmulados na aplacaram ae m:mdra alg1:ma a 
concordata. hostilidade do Naci.ona\ Socialismo 

· nham ainda· de dado.s estatistlcos · pa! dos organizadores da paz é 1>ó1 
çcmpletos, não podemos deixar de um fim ao crimlncso jogo da gue-r
mencionar aqui, como exemplos, al- ra e def~nder os direitos vitais 11 
guns dos lamentaveis ºca.sos trazi- as obrir:-.içóee mutuas -(21) dos fo•~ 
dos ao Nosso conhecimento pelos tes e doH fracos. No rondo de ma 
Padres e leigos do campo de Da- (()nclencia. os povoo <>etão convie• 

· chau, os quais suPortar,am ter.rlvds ,~ de que tais regras r,ão poderr.o 
.i;ofrlmentos em nome .de Jesus. Os lmPerar SIJ a hegemo'1:,l da tor~;\ 
r,rimelros, p0r seu numero e pela nfio for srguid?, peJa vitorin, do Di.; 
~6VÚidade no tratamento que sO- reito. ,221 Entrementes a noção. 
freràm. foram os Padres .polorieses õa nova, organl~açií.0 dP rnz SP r1f. 
Entre 1940 e 1945. um total de · • fnncle e ninguem pode kr qualqmi: 
2 .800 EcJesiastlcos e pess-0a.s reli- õt;\'lda sobre sua · von ~ade corrf-''l 
l!iOSM polonesas foram internadoo e Jeal. (23) Toda a hu:nanid?-c'.a 
<'m Dachau. Entro eles se mcluia ('.stá sc,,uíndo 0 tentamente .o ~~ 0

-

-0 Bispo Auxiliar de ·Pow-:im, que gHFfo de tã0 nobre em.;irc(n·"
faleceu vitima da tifo. Em abr.11 menh. QU<l tragedia humr.na r"n 
v]timo apenas restavam 816 da- Pfria se e&ºB emprc-enrlim~nto f.::.• 
CJUele total. OS .ou!rDS morreram. Jha<M. ~~ tantos nnlls de .1ofrime'.l ... 
cc,m excepção de dois ou três, que to ,.. privaçõc~ •o .demo11.stra·º"""" 
fc;ram transforldos Para ou(.ro, l11uteis - pcrn,itínd) r ~ esr,lrJ•.c,, 
campCiL No verão de 1942 existiam dn onrrs,ã(\ tr;unrar no•:amen7r. 
840 nadres de ltngua alemã naque- nuandn a hum~niàade ffT..frava ~0 1 
le ,c.:impo, DeS-."'€S. 45 eram protes- l:J;rr',,rla 11ara "'emrre 
i:,,ntes. Todos os . outrcs eram ca- F.m mais de uma regi~o t.,,,,,o.s r'i, 
tnlico.s. · Apesar do continuo f]uxo c1•':1lorsr a mor~ de Pi.1re·. d'·-
d0 novos internados; que so diri- ,.c~t2 cões de cids e n1as0 acr?s de 
giz,111 para o campo_ e,opecialmente r'dadto.~. ;.-em iu:.;amento e llº~ m'
das varias dioceses da. Bavarla, da tJ,.0 ;,,, vingan~º n€,ssral. N1íe1 .~,, 
R~nanla e da Westfo.lia. o numero rr,rJh0rr, ,..,, nd;cias a1rn Ho~ rh 0

-

c,c,, que lá se encontravam n,J co- iram de. F.sk1·aouh e·,1,i Crnr,da, Y~n 
meço desse'ano nã.o era superior a c1,.,v0mo.~. p:,:-ém. n;;l:ê{rr,, o anh--. 
359, em re-~ultado da elevada me- e·, p1·nirnnciammtc.~ d~-, ,J1,o:mP'1!1 
dia de falecimPnto~. Não P8demos c0mpet.Pnte!; 0 1•e,,;non.o.a,,;ei,",izi os 
tambem deixar .de mencionar os cz- nno t:J,;....,as sr-m~n~.s 1,-vr..m-N"''-'\ 
ío!lcos dos territorios ocullado0 tai~ ""n~i· c:ue n vilorh do Dirdt.n 1'·0L:'i. ·~ 
com'J a Ho\,nda. a Belglca e a :1. iii,h.. não ~,,en~, comll oblo''-•'l 
Franca, (inclusive o Bis,-,o de Clc- r.oli1.!co nrns ta.,-,.,bem cnmo c.b1 ,.,. 
n1ont), Luxemburgo, Eslovaquia, e vn coru.~iderado ern sru dever ri:>· 
::t.ália. e,cfrimento• lnominavá; fo- ral. 
r8m experimenta:!os nor ee,,es ~ele- • A pelamos. nc,·tantn rom trr'f., Ci 
siastic:s e leigos devido á ,,ua fé e }',,.•~o c.~;-~cfo, a. todos n,. Nrr•r,<i 
voca1ão. fil!io.s " filhas do mundn 1ntf'',o, 

Em certo ca0o, o-s implos. em ,srn co1wida.ndo-o,, a, r,·-.,r (?5\. r ,~ 
.odlo a Cristo. chege.ram a ront.o de vultarern nqra o yn~is amwb P ' e 
c,;;cenar uma. parod',:i do Redente:-. cuja sem.elhanea foro:Jm crla,Jn.~ to
f)al(elando um Padre internado. em rio< o~ honrnns. No se,0 c1f- Crt•-0 
cuJa c~beç:1 colocaram uma coroa b'1tP um coraç1h clivino: C,istn de 
dr:· espinhos feita de arame farpa- 11trr;"rl". fonie frntifern (' · inexati
do (31) i·ivel ri'> t•0do o !J.em da ;:,az e ,lli 

Cem persi.stencla cac!-:: ve7. maior. !econciJiocíío. 
e, nadonal-sociali"mo ~sr01·çou-.~e O caminht1 d'l treima. d:i.s armnâ 
por denunciar a Igreja como lnim!- para a r.,z real. parec" duro ,. J0n~ 
ga do pov.o alemão. A manifesta [!n rarticularmente pa~,. umn. hu- . 
in.ím.tlca. d1. ncu~açi!0 teria orendi- manjdad') que ,,nseia pela 0rdem '<'I 
a,., profnnda:-nente o Mnt.imento dos nda Pcz .. F.' inevitavel que a.·•;m 
cat.olicOs alemães e o Nosso nrn- ,spi·~ e talve7. ~-ia rnelh01· a.,;.•ini. 
prlo se tivesse outra procedPncf.·. n,,ve-.se permitir r,rímPirD que r,<4 
No entanto_ vinda dos labios de t&'.s 1,aíx6es Re arrdecam, O odio dn!'i 
acu,<iadores. longe de ser mna .C>ler.- õ.,.sa11,o-ec,r nara O\Jn ~,i;~.ia. a co·,,~ 
s~. a acusacão é um t.est~munto ,-,,·er,>c•<i.c mutuu. enti'e tod2. a htt• 
brilhante e ho1;ros0 d~ fort.& e ln-- llV'"''1u1,,. 
cessante ooodcã.o mantida. 1;;;::.a 1- Esriríto San~o. luz. da sa,bedoria, 
i,n~J~. contra dóutriuaq e metodo.- Amad,, senhor dos .c.oraçô~s. ouve 

·t~o -d~-4 OSc.~ ttc~- "inle~•e.s.c.:F(' rj9 -.... ~~:~n~f':Q~~~-- .<lP:,!.rt1~ ... -LU:'.tdH.- _ç:_-.. _,jri,r-:p1?:c( 
': .. ·.f .. 

1
;?- - _;.. .. clvit1?).fl;;o/_:~··-..._cré'ºixiic' ,m s~n trabalh0 ·o..q 1:10men1J'.<>s::.,on-,,, ··•··· 

. ç~ .- ·-~~l.ei~ a~-.~~;Çi~rd~--- co:n,'·.~J.iaj.,;.~!evg~~-,.--_,;;i>-?~~ 
t t:' :"Áii''P~<i :l.1erO:âci _.. lii.~·ênios ,;oto-<; nu:3~ao, a. flm {lü Q.lle aPes~r c:l,e t,,~ . ·• ·.· > 

r, fé de seus anccstra:s e O dever 
sace:1·dotal cor8.jo,<.:arr,_r'"".t·; pr8.ticado. 
Por. todos ele.a, oramos f.rd,•nte:nen
f ~ e esforçamJ-nos ·c,,::1 to~b ., di-
lhrencia. sen1pre que ioí po.'!.~ii:eJ: 
rara h·var-lhes N.o.c;':c<vs p~1::; ·\l·r~;.--; 
confortadoras e a be1çã0 d2 ;,..: osso 
c,,r;:ição Patern:.il. 

Qua.:1cb se eri,ue o ,,eu c;~ic c2, 1]

t~va. a tri.~te p<•.ixfio da, Igy«."1 ~nb 
e, l'\.·?in1; n,1ci·,.1n:1; .. .. ;y;i :;!~ta t\'i
ccnc1r.·11·S·~ .-i cvrage:·:1. ;f)C'~:nu :1.tó 
a mcrt<\ con1 que re.sis\.<ira.ni inu
n:e,·:weis caklic0~. e a i,nr:e r.i,J
río< .. 1 que o Clero desem;Jer,llou i1r-s
e.r. período. Embcra r,f..') "' di'po-. 

r>::P·~. cii2. ·ub2i-t"(.; d~. cn·r, c.ne (\ r-::.\<~ -.o:, ··oostacu}n.s ~ con.b·&dis:ôé,;;->:,:_~-- -
merguUion no cél.os, 1..,0:;s~ fi::12.·;n:{-'J ~ r,oss~n1 a.tit1gir o objetb:o _tão uni~ 
to conqui.st2.i- sua pl'ú\)ria S.8.lva- ·,,{,tsc,i ·3 tfi .. J 2.xGe!lt<·ment: dc.r.:?-j;~" 
ção. <.k: a PaZ! Uma vcrdad~·!ra Qii.Z, 

Qt:ando olhamos para O fatu,· :.. ci:.,ma ,;.é seu nome - umn. paz é'-( 
r,ercebf.'mos que fri cert,1meiüe uma fol:;dec:da e confirmada 11a s::1ce~ 
dura lidío a c:ue aprendemo" ne';- 1·ídac! - nR l~aldade. na ju,<ttç~. l1:j 
tEs ultimos anos. Deus queirn Pflo rr·alic',1de e no esfOrç.'.> ,-e~"'1ut8. dé 
menos oue n:,"'ª ,,·r corrinreenr!í- \'encei• ,, robre;mjar· aquelas c::m
cla e. anrovf.'itada t,ela-s outras 113 _ <lições economicas ~ social~ r;ne, 
çõw. Esse é o ardente rle<c,ÍO ele C',·mo no :>assado_ ,,oàen, c~a.~lo~1ar 
t0dos os oue amam ~incernmc-nte a r..o fuluro um novo conflit-0 arma" 
hnn1anida.<1e. noi~ ,, h111'Yla11idPd0. v~- {:.O: un1a PaZ OU") p:-).?!;:i s,·r npl'C-1 
tinia a.q-ori:t. do infniedo&J nr.oce<=\<-o lada p1;l' tcdfüq 'a-e;- nações: ;1m,.1 pa3 
.df· exau<t.ii.o e de cínico ,1csresnf'i;o. r>c1·a a r-ua\ as geracões fut,1ra,i ,,9-s~ 
ndas v:rlBs P, direitos rlo hnmfYI, .. ~, m olb,-,r com gratidão, co:no 4l' 

- t - · - , j fru.t.o feliz de uma ~r>oca infc,liz 1 :ia'.l em srna0 um" ,-,spiracao· JC- 1 v::-a- ll!T'o:l viria tranouil~.- r. r.aci fíc:-1 un1~ l.1R:Z ou2 n12rciU," o ponto eu .. 
nri. digní,',,de e honebLiàadc do tra- n.ín~nle "·, afirmação da dígnld:i.1 
br lbo. di~ hurnana. da. liberdade· e 11n1a ;~.a.-3 

F . oue [e.ia, como a carta magna cuti 
. a~.:::1111. rspera111os que m~ia dajo f ".)cllou u.n1a era ::: .Hnbrb d1, Tiolen .. 

flm á imolencla que. n0c~ àn,,s t: e -ci~~: \lll1é~ paz que. sob ::i. dirr-çao 
gu,,rra. menosprezou e nrofanou " 1,'ed'.lAa. ,,e D,·u,~. oios,•., levar-holf 
fami; ia e o ]sr. fonnar,do a luôão ~ tra..-é;; da prosPcridan" írrrestre, 
cics de.,amparado,~ e clese-,uera,i.<.,, cl.· r,,anr.ira a n:t) pe!·derm ,a nossa 
aue <otiio dettinados a se transfo:·- {scl,ddN]e ctc-rna. 
mar nas massa"' da reYoluç.ão e da 
dftO:·dem. a saldo da tir,,nia, ná'.) No entantJ. ante.e C(Lle .sur.ia tal 
m0nos desn~tica (18) dJ 4ue ac;u€- r,az. é cert.o e;ue milhões df' hom,,ns 
J11 já abatida (19). en -"eus lares. nos ca.m110° de ba• 

A.~ nr.cões. ewccialmen,e ae H- blh~. no cafr;ejn ou nº exUo, ain~ 
c:uc-n._,s e mectias, pedE>m que seu.s éa devem oroval o f,l da t.,~. Co4 

c1e.stin-:-.is sc>la1n dr-ixackn en1 HiD.3 n:o ansea1nos n.or· ve1· fin21rntnie c'J 
r,1opr:a., mãos (20). Após ten·m tc,-mino de seu sofrime::to E de &\lâ 

cie•em pcnhaào o Eeu pa.;,el. 0 s-"u aL.gustia é a satisfação do.s ,.eus úe~ 
g, ande pa:iel na de,truicào ào sis- Jc!.s Por des, tambem })Or toda ái 
; < m" de forr;a brutal, têm elas .o 
c1,rcib de recusar qualque1· novo HurJJ.anidad,~ que sOfre .e.cm eJ€s Q 
eictdn;;, J)Olitico e cultm-al que jhes Por eles, ouve, oh! DeU.9 Todo po .. 
r.-ja inli>osto. Sustentam, e não -
sem di!·citoe. quo a t.:,refa pl'ínci- • (Continua na 7.1 pág.)' 

!)(','.!e.:~ o- inLio, tl:S J}(~Ç(~l'::' lli_·.:J.,

re-:•. procl;;;.maran1 a ílC.:-',~:::iJdd-::- C:c 
q·Jc- a Carta rtconhecc:_,sc (• . .; .. j,!·:.·'.1• 1 :-

ht..:.:ran1../' a jtutic::i. e, a ll-i l:1t(;·:·:1a
cicna:, · i;1si.Stin:io ... ca1 quB l-..1~ari:11n 
pt:io E:St2beleci;n-2nt<J de l:1na C\1:·i2 
:vI:1!;dial con5titui~'a s1 -1 !):_j::rn2:1t::, 
cc,.11 poderes ci.::.l'a!11t'n~e d:.>1i;1Hc:--: :..: 
('D1 q,ue p1·ocu1·arian1 t:·::Sl2..i:1r p.;:·a 
a ç:,s;'.~n~b:éa geral ~ lgun1a3 d--,l.; fac,;:
(ÍaJ4:S rnz.is ilnpol'l,ant.-:s li·:> C J:1 "·> 
Jhu <..JJ· ~t·gurélnça. E' prv·,;<1n:1 'ille 
R.; 11açõl's pc::iut'r.a:-; trh.ln~c:..,_1 ;J•li" 

t·~1r:a.- ... ,--.argcin tl~ nsp21.-~oi::--; p;1rd~/s 
éa redaçã~ <la ca '.ta. 

ha\·L·:1dt) ;ider~~ 1) á CaI·:a ~1:..in1Ji~'. 
:-e negas<;c a adotar 1..:rna D~c}ara--· 
C':\o - de Dir<:itv~ r.~>nnulr. ia P~ra a 
Crgniz.aç}u'? Pan.:·cc ncg::·,íva 1.t n:i-:
rcsta. 

AS QDATilO LrBERD:\.DES 
Os Bispos dos Es!;;~·tos l;nidcs 

t:nnbern havi;::.t.n di~o: ''n~to 110s ins-
1.-:iral'ia co~fia~sa ;;vr~bu:r,a paz qy~ 
11~·:t> lt.va~se" Ú p:·atica. Sc:n p::Sfl'Vê.S 

(ln e:1u:Y<;Cts, ::., ' pri:1dpi,.'s da Cart.; 
d:> AU:.:ntico.,. O Sct:·t··tc:rio (iO Es
tíl~(\ ~r. St.eLiniu", c:\1e:'t.~ ria Dele
gr.q::;.ú nol·t>a:11e1.i~ana. '1rcl:1rcu a 
Lsí::: . respeito: "o governv tL•s Es
ta::.\f.: U:1idos 1rabalhsrá ativa e in
ran:---avcl:nc:1i.C,. tanL,} ';)a:·,1, 0 seu 
propr'o rovo como t:t,nbern )Jara 
os pü\'1,..:. vn1 gt·r21_ t1"'..<·dii-n:·e a Or
ganiz~.ç ~:u In!i:rl:(.1cio~1a\ para prr)
tc::::c: ·t· pn;:l~~)\"':·r (_,s cii~ :S di!·21~~):; 

For enquanto não é Po2-sivcl i:'na
ginal quando o co:n0 a 01·ganiza
~ão 1nun<lial a.~i.1~itirã en1 seu se.ic 
acs paises inimigos. _ 

A menos q11e, á ultima hora, so
brevenhain i,1,:spCrada.mc.1te, 1~1u
<la:1ças eíctiv,1~ as pC'q_ucna3 naçõ2s 
ni;o · cons2gu:!·20 arrancar ao Con
Stlho o·e Segurança as fa::-uldadr::. 
lt.xtraordinar-iai; que assu1n.'u. Pa1•2c.~ 
certo qu€ a bculd,:d~ de exercer o 
1-zto será intoc:;vel. Como fator qu~ 
no futur,) poderá compl'tar c;u·.ü
qu.er combinação tcúrl<'nt: a har· 
1noniza1· a C21·ta 1\-Tuncli'a.1 cc:n o 

Neqtcs anos criticas. Nosso gran- }contra a Igreja. - ho3tili_dal:e que 
de Predecnssor Pio XI. unindo a. .foi rempre. até. c.-,tcs u)t1mcs me
r-~trita vigilancia ao Pastor cem a Se.S da ~uer1·a.. qnand:) seus ,,deptc.s 
p,iciente m1gnanimidade do Pt:I, r:!nda se ju1e-,:o-vam capazes drJ afàs
dc sempenhon rna missão como su- tar para:~fl1'lpre a Ig1:eJa ca.so fo~se [ 
1,remo Pont.ificA com de;,t€mid,, for- -.CC':t1segulda. uma. vitoria milikr (15). ncerra se 
tr..Jeza_ Cert;1 vez. quando t~cJo.s os ,.Pr.ovas autorizadas n irrefutave!s 1 · _ 
mdo~ d0 0 ersuasã.o s" demoVitm- infc.rmam-nos de tais ctcsir;nic,.,_ c;uc . · 
r~m incfVil7.~s e e]e se viu dla1:te -foraM. tambem evidentes l',7 ação 
,:~ uma delibera.da vir.lac,ão do ~n- ,1·2cpetida e cada ,-,,z mais host'l Para 
1ene. oacto e de tt..'Ila pers::r'uição -com a .-Igreja C:i.to1ica n,i. Austria 
1·e]i:<i~~-a abr-rbt cu e!lc-:berf,, dü:s 'f,ls3,.cia., !/)rena e C':,'.)C'C.i-:>_hncnte na_ 
rcmn:re impiedo•~mente rhlízada, Pol.onfa. · Tudo ó que cstev~ ao ,J!
J'M,ol.on no ~nndo. no domin 00o d:i. -c,:i.:r.ce da violencia fci destr:.üdo e 

. íloie o Con~resso ~o Corn~ão ~e Jesús 
For sua paito. as ~r;:11:dc"> 1>:~!~·~·-

~<:-~·~ rro.::::ur~nn:n proaUi.:ir, d··..:,v.1..- o 
L,!::,. d'J. C.'Jllfcrenc-ia uma Ca· t~1 
!" ~: e 1!ão: D.10:jfic~1.sse, qu?.i:.to ::o 
...... vi ;}.S rropostr.s . dC· DtLT1b:,r: •:1 

ca:~s; çret;2n_d'.:-ran1 ac~12:.·.::r e;-; e_!~· 
lª<'" C'5 e rcdi!til' t!m cloCt~~n:··n~o r~· ;~~ 

tl·:!~8n1ente si:1.1pie~, que. 80 cr::;-·pCS 

:1'._' :;0°:11.~,j~:tt'~);,~~ri~ri°~~'.':~·~1:: 
l:;tiíic~l:-10 r,r-to .. 3.c:~?.cl- 1,' ,_l'·f ( :1·: 

·-.-:): do~un;.e!-,to crinrvliCr:dO ·e -(':~;~ 
~ , pç!·c:-:1 . :ive,"l1:Y _'q:J1 :'~;zcr e 

·;',{'S C' 2.t.J: ch:·ga;·a-'.11 a r'·~:·:, 
e : :o nt,:11ei-1> d~ C-:11crd:.--..s. 

cs :crn:-rros nv:,11, \'OS 
F'--;~;0;·~1 n:.o :--eja n~1 ?"1v:1d;1 . 

f: ·1:\:1:.1 3. Cart:t r-2cn11hecerú 0 :-- p~·:.-·! .. 

~,'!/~\~;-' t;~ti;;. :3~~~11 d~~~:;·~.,;;:'.,'.''; 
<,-, d')reitos · h 1 11"!;anns; 1::1: p:-i;1ci~)iO 

;.',: ;:::~'·';;~~;;\~~;1cseS~J/~! ~0-; ~::; 

:?.<:1igi:~ .. ~·cb1·e· ctrs. A·s qu:tF0 gran
Gt:>. potenc.:Íê.s ql:{; pa~rocir~:1".11 O 

cn1;c1ave Concordam C:n que n:to :-': 
,r ·.:d~ intentar. no 1non:e211.o. a <'nu~1-
c:~ ;'io dos C:.ireitos é llber'd3:le, hu

':r,:?.no1,: indivduais e colcliYOs. Le
vs:·iá de.i-i1o~ia:iO t<',.rpo". cl!z~n1 ch1s1 
clc-ci::lo aos "diforcntcs óst2mas sa
c;;:1>< ambientes e t• adições" que 
r,rcv~lece:n na meia crnt?na de i1a

: ~5l''l rPpr.~senta:fas. E' provavel que 
·il. Carta chegue a pedir a promoç,.o 
êos clir<;lto~ e liberdades d,o h,,mem 
,como um dos ·propositos fundam~n
'.t?,is de- organização n1undia1. e 11 

ronstituir para .. este ~eito uma coa 
~issã'o, 

·,,-

e lil;r:·,:".;c:;". 
Os DispCA ti O:; L :~~1.Jn.'.: Uni:>•:' co

lo::<tr;:~:n u dcd•) ... o(.:rc '.,1]11 j)'-~·1rü··,:1_ 
t;'., CJ_l:<~n.:--:() (lffrr:1ara:11: "na D::.·ga.
n!z.'.:~~'~,) intern:::cional t:c\·l'ria fun
tlonar· u:na c._1r:_;.• ruun~i:t~ pi:Tantc 
n q1.;:_:.l fe,sse pu~.::ri;..·.el ~-u.h.netEr ju
riJi,·a1ncnte hS q_ues~(Jcr-: surgidas 
(icntre as r:.açüc-.,'\ cuja .::.~1tUri-:!acl~ 
"11;;0 fosse n:::ran1e;1te de consl:"lho, 
i;,as e:xi·\tmnente ju:iici:11''. A qucs
túO c:2 u:na ,luris:liç:1.q .. V1)luntal'-ia ·• 
C~l '·,:;brigatoria.. :, E•xe;.·cida pc '.a corte 
n1undial é cf'rtan;cnte a n1aiiS d1Ücil 

: de resolv2r neA\a iá. pl'Olongacla 
fa,e dos trabalhos e:11p,·r.2:o<li:io, 
para o estabelecimento d.i organi-
zaçf o mundicl. · 

1 
A formula já. aprovada, c'.i:. que 

to:las as nações z:rnant<·s la paz 
podem ade,·ir a Organização, sem
pre que a, jniz,) da ml:<'ma Orga-

. nização, "estejam habilitadas e. bem 
dispostas para aceitar e ou:nprir a.~ 
obriga,;ões Publicadas p<>!a carta"', 
prece significar um: progffrsó., .. para _. 
l!quela. "universida~e", qu,~ os Bis-

convenío.3 rrgiõei. 

PhEVISÕES :C ..':IUDANÇAS 

Pc.ixõ.r de 1937. cm ,ous: Enc!clica aniquibdo. . . 
'·_Mit 13'.·2n17r"1der Sorr:e". ouc o Na- Contil1ua~dn o trabalho de Nos-_ 
c,~n~1 :'.:'0c1,1isn-io ern, realmei1r.e; n sr, Predecessor. Nó~ proprio, nun
mgulhosa ~nostas'., àP .Te~us Cl'fr- ,ca d,eixamos. iturantc a f"Uerra. es
to a n~~ação rlP sna d">11trina e c:ua · Pecla)mcnte cm Nossa;, mws,.geP'>, 
1 r··lrnçº0. o culto da. fOs("l.. a ido- iir 1'1'.os opornv,~ á iriex·rav€l ª"'.li
J~iria. rh r 0 ca ·e ,-. rnno-ren•.a r-r.>re,~- 'c,clí'o e'., rloutrina Í1acional sociP
.i,f,,, àa J:bcrdad~ e dignidade 11\1- . Ji~fa: que che9·ou " ponto <le apli-

0 que s;; tCn1 feito ate~ ao-ora n~~r:.o---. rr:~ t"<; m 01s -refin;1dcf} mr.todos ciC'n 4 

Para cmc:,dar as pl'Cpostas (e Du,n~ Ser:.•. Pntão. falvez. 11oss!ve1 J)e, tHico." n~ra tol'turm• e elimina,· pes
lcarton Oaks. faz res.,3 1tar. a ver- Wé>ill elo, adequados meios r,o!füco3, csoa~ (lG) muito.s delas inocenteco. 
da::e quo (nc.crrarn as palavras do crnter. para -~~mpre. a expr>n~,~-1 Frn. r' ,ne!o ma\s oportuno e, podc
:Lpiscopdo <los É,stdo .,.Unidos quan- c'.,i fcr~ bruta] afim r1 ~ permjfü· :moo d:ze:-. o 1r-.·!s c'ica7: r;-:: p':ocla: 
1 r· r.:) povo alemão desvenci1ha-r-."$t' dos 1-;1gr o~ in1utavP1c; nr1nr;pJ.0t!i ri~ le~ 
''º u,lr,.,:ou quo ''ta:lt::> para 25 na- tcnt.a.c:uk-~ que o esta1·,)m esüan- lY'·"!al ,:, nara trsnsmiti1: 2.os N».'a

ç:0cs co1no para os inC:ivfrl-uo;. n vida f:ülan'10? Seria possivel pouppr 8() r'c-·5~-; r ar~ es,1irit::s dos calolicos 
11 '< 0 6 estatica · .. "AsSim ~~ demons- mund.o c.~tá inundação de .oangue? n.;cniães. n,n•mo em m0io a/ tanto 
tra t::1p1b~.1n cO:no é nccc.::sai·io e N1nsucm pode dar u..,na rrigposta, h~,rror P,: vir,lr,1.1ch1, (}~ jdenis su11e
:t>i'cqua:fo prever e prov0r 2nt.;~ci- c(,,finitiva. Sej~ como fôr. nin~ueni, ·ricres dll vn·c;i!1e e da õustica. Es
p:::lamente a rcccnsicle1·açiio e po.s- r,: de acusar a Igreja de não ter· ex- .•~-~ -n°:,nlfe,~t,cõ0s · não r~--ani taw,
~iv.d_s r<'visõc« na Carla Mu:idial, a r.o.sto n,i ~r,oca conveniente a ,',)tu- J,r·m inte!ramentn i:1frul.if<'ra•. Sa
cert<•s intervalos. r2~a verdadeira. ào Nacional Seda- '>be.n)O•. de·,;,<·,?. r,11e Nr><·<;.9~ rnenso-

J;~mo e o perigo que o mesmo re- ·,r·r.i•~. es.neci~hhentr. a d.e Nat~.1 r:e 
Po<l,e ser que o que até agora se i;rcsentava _para a civilizaçã,o huma- :.1(:42. · <>n•-snr r1~ todc,• n~ ob~t.8culos 

fez Je.scoroçoe . a uns e surpreenda na. Quêm -cuer que eleve a 1·aça, '~ ,-,roihiçõesi,. fornin su'"iia<; ao és
a cutros. As medidas sobre "man- n Povo. o Estado. o re11resent,1nte 1ut;1\ e a. ,,,·clec§ó r1,-, Cler.'.) ~1<>mi'io 
<l'atos ou pr,3ktorados" acresc 2nta- ! de poder governamental ou outros . n en,', sn;ui,fa ~xc0nstas e cxplir-1das 
r tod - , · c!enientss fundamentais da sode~ rn~-~ief~, ce.toJicu,. 
P;;~as '~/

1
~;~-t:;:,~~~?ª~a~:. pr~- d;,de humana. á suprema dir

1
eçr.o ·' Nn Pnf.,.nfo .. se o.<. 1;,io,·e~ da P,,.lr-

1 
r1e t·,:;.uo • ._11:n inclusive dos V:t are~ ·mr. nha..· ç~t~'":uii ,1oc/,Jir'k,o; a <i"~

"'.ç.;,<?ã,"' ~on~dida !103 rlir~itos hu- nligiosos (14). à.t.%.~i·;,:I,do-os CO<Yr 
n·.ancs, â justiça e á lei interna- r,rati~'.ls idolatra5, rer,,-:;te e fals!- :t111ir_" ·_rr-refa,' Gatolica 07) a Pt·'.'
ciOnal, exc?d:i bü.stante ás especta-. f'c" P, ordem cla5 coú-,1s criac1r.s e • ,videncià c1~crt'iar~ de culra n1anei-
t . · h D ;.i·o1. 1\s atiib1Jla.cões rh. fareja n~-i 
IVas que s.e tln am. Os exitos lo- c:-denada,5 por eu.s. hl,1fr-~ do ·n2.d!o11 pJ socfolir:no· k1·ini-

gra:',Js C'm momentos em oue à · .Nossa Encicl!ca foi f.ormulafüt a: .. ~!!.r~.in. ni~,,., 'ra.pkl_o e ti-M:ko. rina1 
g;ucrra cheg_av_p a um fim -~;ami- . crosição fun?amental entre o Na-. cl,i. ,..,,rstguk"ío. 0cm o3 p\';5;onciros 
tico. fazem esperar .que se poclZt·ão 1;rnn~l Socialismo e a Igreja Ca~oº .\]~litkcs. ,:,;! agcn1.. rl-~ prl,•õcs dcs 
alcançar outtos triunfos á ·me:Iid'a I hc;_·- . t 1·. ,. l • h. ·:,,. ')õlJ:l)'.lr>i.s d" ('~"lcenh•11.0~1> n d~s (',.\11~ 

ué p· lt . .,. fl , '-"'. ca, o ices .ª emaes rec~~-· .?ce.., 1:f~'i.- .de .tr~J:m_,,vi" fnrc~,é.10-<i:.· ~·-.:.f.ifa.n~. 
q , com ª. ,i_z. vo .. ,~ a re exao. rs..m q1lase unanimemente "Ue :,. ·EÍ,1: ""' e1· ~s t 1 e 1à '"j ~·c-;:..da.o_u•,Ie~ nTerir-~~ rw, ,-~-ia:c-~··cuio 
s ena a m e 1g nc s . ..cíclica. ''•iit B1:~nneder S"r:::e" ,,,,;,.,.. crb1e fel a lcakla<le a Crfoto. 

. 'l'fan s.e reve~tido de grande brill10 e singular 
piedade .as soleriicladeii,,,do Congresso do Sagrado 
Coração. de Jesus,-comemorativo do 2_o· centena
rio da Diocese e do centenario do ApostolaC:o da 
Oração. O magno· certame encerra-se, hoje com 
a grande .. P~·ocissão. Eilcaristica, · cujo' programa 
publicamos na 4. ª pag1na. . . 

Nosso cliché ílxa.c:um aspecto da l. ª sessão 

solene realizada_úa Praça da Sé, dia 7 ps,., ven'{ 
do-s~ os Exmos. Rvmos. Srs. D. Carlos Carmeltl 
de Vasconcelos Mot.a, Arcebispo Metropolitano1 . 
D. Idilio José Soares, Bispo de Santos. D, Ernes1 
to de Paula, Bispo de J.acarézinho e D, Frei Ellselt 
van der Weije1.·, Bispo Prelado de Paracatú, e 04. 
Revmos. Srsi Pailre José Visconti, S. J., e Patb'j 
João Carvalho. '· · ··· · 
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potesc prevenido'; contra o ?a
.pado. Estava na Incompreen
são ·que ela :haveria de encon
trar mesmo em multos cato
llcoa. 

O TOTALITARISMO SOCIALISTA 
1 DJr:icação : 

Nad.a. mais interessante a .> · Da ck'.ade do Vaticano recebeu o Exmo. Sr. Arc:,bispo l\:'etropolitan~ 

A coudenaçã.o da Igreja teria· 
vindo muito· antes, teriH ülssl
pado multo mais cedo certas 
duvídas cruels, s~ tódos os ca
tolicos esclarccictós tivessem sido 
doceis à voz da Hierarqn!a, ti
vessem atendido ao que seus 
:Bispos o a genenlJ!dade elos teo
fogos 8.le,nães lhc·s diziam soore 

po!emica po]itica surgida entre oS 
snrs Churchill e Attlee, a respeito 
cl.:J sociali.smo. E' preciso reconhecei· 
qu.e o Primeiro Ministro Inglês fez 
um:. incisiva critica doa pl'incipio.s 
<lo socialismo. com um1 concisão e 
clareza extraordinarios. Transcreve· 
mo-Ia cm nossa edição de hoje. 

1 
1 r o seguinte ofido : 

------------------------- Ciàade dei Vaticano, 11 de Abril de 194:3. 

. _ Plínio Corrêa de Oliv. ·eira 
Não escrevo este artigo J)ara quem queira dish-aii·~se, ·1~~~ 'lff. ··ct1\1v~m agorlil tomar uma atitude apa1·entemente concillatoria, 

J>ara quem deseja 1·efletir um pouco sobre certos boatos que clt• ":· irias Jlão lhes: convem cortar qualquer possibilidade de recuar 
-culam· 1,rofusamente em nosso ambiente político, - · f:.i para· tinia atitude novamente hostil. 

Diz-<se que o comunismo, hoje çm ... dia, ºjá. nã.o tem su~a1J.• X~t · .- ,· .'\·,uião 'direita nos e estendida cheia de flores. A mão cs
tigas doutrinas, e, J)Ortanto, já não incid~. na c~nclenaçã,o_ ºdo~ir; ·. érda kh1culta llOl' cletrás das costas. 0 que· contem ela? Po-

Excelência Reverendíssima. 
O •Augusto Pontífice teve onhccimen:o, op~rtun_an:enl~, c~::1 v;~? 

1jrazer da "Comissão A,·quidiocesana de Scccorro as V1tinrns de Guerra_ , 
creada por V. Excia. Revma., tend-o per finalid,i.c:le angariar produtos ali
mentícios e objetos de orimeira nec<:sl'cidade e colocá-los à disposição do 
Santo Padre, em fayoi-- de- quantos, impelidos pela in{,igênda, recorres-

Aludindo 20 estado de emergen· 
eia de um .socialismo radical, qu~ Pàpas. E' isto verdade? ~Xít · :ôi:itll~ll)itir,,qualquer hlpotese, excepto uma: rosas, positiva-

sem à Bua cal'idade. · 

o 1ú1zismo. 
:Mas as pai!iões políticas, o 

ideal aliás legitimo - se bem 
que lew.d0 peio 1mzismo a uma 
monstr•.rnsa hipc .:trofia - · c'a 
g1:t.ne!c·~J. nJ;Cional, de tal ma-1 
i.,.e1ra empolgou os esplritos, que 
eles 'perderam a serenidade ne- · 
cessaria pat·a considerar todas 
as -coisas "sup specle netern1~ 
i'at!s''; 

a r,ngbterra· foi obrigada. a _por em 
Pratica para enfrentar os· embates 
<la guerra. e quo só se j~tif1Cava 
cm face desta. sitnação exe;epcional, 

~ <, .. e:não/ J'sil:.g'ucm esconde flores. A's vezes, esconcle punhais. 
Antes de tudo o que })Ode significar exatamente .a.afü:p11à- ,("'li . .. . . " * 0 

ção de quo o comunismo de hoje já 1~ão professa 5.Uas ~u_g~s M'11 ·';êoijtü1ucn1<is a raciocinar. Afirma-se que o regime sovieti-
doutrinas,? l!m rigor, naifa. . , .· .. ' ·. ·::.·, ,. ,:- l@iik. : Jfoje, Jlitó e··mais o· que era, e que a evolução ideologica dos 

Suponhamos que alguem dissesse: "o. p,r.ote_stantis1110. j~ nãqtifff 1ef$_-~e lê 110s fatos, e não nos compendios. Embora esse mu
sustenta seus antig~s erros,. e, port~nto, _!lm ~at~lico pode s~l'·{.1l~ )llO::~os compepdios seja inquietante, anali~emos este novo 
protestante", Que significaria tal afirmaça,o? Cozsa algul}llh ·-:. 'f·:l\r:.~·git~ento. QU_al" a· prova desta transformaçao concreta? Os 

-com efeito, chama-se protêstantismo -a. c~fa doutri,ua.\ini:--tÍiJ'.~lfiuenfari9,~. àcerca da Russia são os mais desencontrados. De 

Sua iSantidade, ne$t::t providencial iniciativa de V. Excia. e com a · 
op"erosa i,2rtpicácin riróprb c~o.:. filhos ge·nerosos, ·.:lt1 fc,Hzrnentc atendi
<lo o sett apostólico apelo para aliviar "as sempre mais agudas e cre5c,en-
tes necessidades quotidianas das .J'ítimas d-.t guerra". · 

Iguai à presteza com que V. Excia. acolheu o com·ite do· Vigário de 
Cristo, foi a correspondência geral dos católicos brasllelros de toda:. a:1 

classes sociais. Esses fieL~. <'e fa,o, tiveram em mente, em nobre emttb
ção de solidariodade cristã. d.,r testemunho, nuiú tempo ele inaudita ca• 
lamidade e·.através da ca1·i.dado do Paci Con1um, c:o e3píd:o de fraternidadd 

o snr. Churchill decla.ron: "Vejam 
cD;no, mesmo. hoje_ os pregoeiros 
socialísta.s consideram os controles 
de. toda a· espec~e como se fossem 
accepipes dellci;sos, e ,·não imPosl· 
ções de tempo de guerra". Nossos 
leitores dev~m estar lembmdos d'e 
que, por vadas vezes, maríifesta
mos nosSa inq1.iietação de qtte um 
regime. legitimo apenas dttrante a 
fas,o critica da conflagração, fosse 
prormgado .âob diversos pretextos, 
até tornar-se o regime normal, 
quando os povos se tivessem habi
tl!ado a suportá-lo. Vemos agora 
que 11osso5 temores nã.o eram ln· 
iunC:a~ o,. P1eclsam,ente na Ingla
terra estão os que pretendiam aprO· 
ve1tar-se da -gueri-a como um meio 
,para obter o que, de outra. forma, 
jamriis obteriam: um sOCia!iSmo ra· · 
dical um Estado que s.eria "um 
arqui-empr0gador. u:n ai:qul,pla,ne· · 
jador um argui-administrador e 
!'.10vtn.:O.ante e um arqui-patrão a.u· 
tÓrltario ". ' 

nuclosamente cx1wsta 11elos respecti.vós eorifeus,- -e· ,condena-daf~os- eles····~ e'-·o- 4'Legionario"· exibirá opo1•túnamente trechos 
pela Igreja. . . .. . . .·. . .. · : . ("/:''}ijí1,fopr~ba.to1·fo!> :tlcste fato - ressalta que ninguem pode exami

que é a ba-,e da mensagem evangélica. · · 

Seu grande erro, sua grande 
culpo. consistiu, pois, em .se em
Polgarem com entusiasmo fa-
11atlco por uma causa humana. 
Em permitir .que um ideal ter-

.• '1.'Cl).(} asfixiasse neles o esplrito 
.sobrenatural . 

· E:a ni.sto, para nos brn~ileiros. en
ªinamentoo de gra.nde atualidade. 
'.Aprox:mam-0.11oc3 do 1ilelto eleito .. 
ra.r,, e ¾ paJxões polltlcas, já vl\•a-
2:00, tcndertio r,or r>erto a se· acen
tuar ainda ,mais. 

· Conwreendemos. evidentemente 
t~ a inwortancfo, dos probl~ma~ 
teinpora'i:19 atualmente em foco. E, 
r,or col)Sef:ulnt·e. C(illSidel'amO,J ex
àllicavel que a con!,rove1,sia suscite 
<la Um e ·outro IarlG grande entu. 
.siasmo, .i.\IM, nas looet·vas de en-, 
tu.siasm,• de tcd.o C'ltólico, ha mna 
2_ona, s~tve-~·±t,.:1 ·c!n que os :nais al
t-0o idea~'-' temi,01~:,é'S não devem 
rlcdt.·\r raize~. Ei. o ''sancta sa11c
t,:,r.u.ni" resaaactc, .,m todvs os co-
1:a.ções c.:i;tol3.cc.) 0"xr.•.l-ush:a1nento pa-

~ !'S· Dev.t1 G .8Ua- I1J.'C-ja. 
En1po!~;:án~}:-J-nos ·pnr e.;;ta ou ·a.qne

·~1 00rt·eate. tenlaa·:cc2 se1npre su-
, .. rl':lúf-e:nr,,3 ,:Io:ninió e:-:tbre 1:..os, pa·rn. 

remmci...1r a grni.iq,,•::r posição, r,ara 
reti[i0at· qua;i{juei· !l:.•itude, vara a
t..andmli,· qualquer grmio. desde 
~ii.t: a 1.~)to no., lev:e a. rcon..sid2r('.1ção 
dcs superiores jnt~1·1'.Wl~S e dos d.1-
t:eltos iml}l"t·Scriptlve:c, da Jr:t·~Ja de 
Deus. 

Amar !l Deu~ s,,trc,o todas a9 cci
tr.s fo1r-lica em ani0.r. mais do que 
ami"'os. parentes, oc-religionarios 
'POliticos. int~re..s::,es economic0<i ou 
·,,ont.os de vista Pa.rt,füir!os. a Igre-

, ~~ qt1G Jê>i$US ·Cri1Sto tnstituiu. 
<i:= ,, '1; 

~ "A outt"a · -Oos,,rvaçiío que se dc-
prrnnde .da leitura geral 'tio doeu-' 
menGo pontiflclo é referente á Rus-
1>ia. 

O pro,,rio Pcntific<1· expõe t-Oda· a 
m-udencia com que o Va.tic-in:> ngiu 
:no cas0 a.ie1não. sahendo.se e,nbo ... 
lºíi. em face de um ud,•er<,arin ar
r1.;-Úte e iuexon1v2l co.mo Hitler. 

Por isto mesmo -- ee não tives- . 
i;emos out,ras rázões - Pc-cl~mús es
tar cefk,s à,· que t.nc1as a• suas atl· 

' tude$ 0nerglcas siin tomadas do
rois: C,J l'.iais rpadu:-:i; ponde1°i:1<:ão. 

7 -· · · ,·· · -o=. -o cdoe,""~at.,. lUJ.é .... nno.l!sruno~ 
-~ é· 1nuito· t·:-1Vtl'<?~ ,.,n que diz respei-

to· á· t]RSS. · o Pai», não conde.s
i ·<.-i:>nd.:- -etn · f2.-zPr 1·,oiB1niaa. com os 
r sc:,,iaticCfl ú · o dfa éXPrestan1ente, 
· Qttar:cln- .-..fir!n:.1. O!li? os v.ltnnerk1.~ 

I·l'Occdcl'te:< d, fcnt .. r.nmunist:1 são 
, 'r['ra f\ I<>--"'i;i.. n~Ó hbcos. mas tJ. 
l tule,, de ~lc;·i2. Po,· J,•t'.l não se dig

:r1~1 cie p1_encioi·. 1_!" dirtit.a1nentG lX.Ios-
ccu. Su .. 1 r;i:7.~n ,; {'--~.tTi.trtn1ent-e ten
lc~iPa. A,, in.iuriM de~ mãos sJ-0 
r.Ir.l'ia :)u~-~'- os. bon~. 1\s.~hn. o _ndío 
f:. t"Jnio,,.,, d~;s d-,n1cni:)~ ;:'lil'da é tnn 
f:Jto .Qt1, revert<.") •'m ~lo1;ü'. cx!rin
~rca 1~ar:1 Deu.:::. Dch~ r,oren1 11:i:o 

, rr,nciesc-.:~;c~e r-r1 l'P\ }cl'J.l' as él:ld-
íc-1n1a~ rr 1 rir-r:tc<.;_ 
' M"?. 1l·-,I) ,nr,,1'~_1 ,,f\nôc dir,._,te1.
r10nt"0 ~ r;R_ç,:::; 0 Sfi:"\t.n PaCrr. f'lll 
~ ter:c~ .. , á r·--iniún n• 1.ttidi,1l qu, H1-e 
Cüll)Pütt' .:!uir1r. cc• .. 1" P::i.n'"l. P~t.ig-
111~;.i5:-1 tt 1,011: ic.1 i11~,Jl"1"1áciona1 ele 
!\'Tr:.::-c.c-u ç, t.-cn-1 D. ~·~.--\pPltn cl,,h1 un1:1 
,3:fi"r~~~r-:J.·, oue v~11e n~r .toO:i.s a.s 
·cutr?<;: r.hn 1ua r, ft''•V"1·-no Stalin c1o 
,t:rn1li3. '~nflo pfdor" do oue o na
zif.n1r>. ao f;tirr'. l 1ni)''': ~ciina. o Pa-
1·~ c~1aD1:1\•·"1 ,:_~:1trn:üc .... -~,. 

Ou, ... ~if"Ynifica _if:10? Que o ~.~nto 
7~adrc ;,r'1).rn·;'. C'..f(:;J.(lf'.:.:o 0n1 s,~ inter 
lD.ar. ·r,·ln alirn?nl'.1 :-, n--.P.nor e . ..,pc
l'f,nc::i d.e mf·;i1-0rr's r,,'.~c,l<~-; con, o-= 
~{)\'jP,t i('_r, ..., 11.:\,~ t..c:-n1 llQ 11121101" 
í'Or:.~id~r·:il"".:i.O 8.-5 fitq·,~n..-.~tiVfl.~ Ck 
1•n10.. rnlti1a~õ...:, <i..:t polit-ica ccnn1-
11i::;t;.: .· _ 

So ·ttff·.1 cOlh·1cç:to mnl+o Pl·orun
<:tá d8 OU\! !'!.a.d·1 r1, 1 .... 11·"'1)kio~n :e 
r1cà~ 0.<;;:.:°'cr;-:r d.-., u.n f! s .. -lr,:aria 
(', po.ntifl_C?. D. ~:·c&r f"OU1 {nr:O:t .O~ 

riscos de sua ncrnü<'r;a atiturJP 110 
1nc1ne:nt-0 nreci~c, eni 01H~ n onr:f..- · 
sã.o- ,...n,..,,.uni'-'ta pede :·:--rlnb:·~1· dn 1n
t01~idaàf'. con ... ra o~ r, .... tt}11cos h_"._1-
]j~ .• c1.:..s não só 0111 <;;:.:)lo sOY,iet1co 
cmn0 no~ n:1ize-5 r1/\111rn<)o.~ pc}u 
-CRSS na E!lr"'''1 c.,,,f.ral. 

Por t.uào i9to. nJ.o pc,de2ncs dci
:l'al· de -consideru1.· ct111 aPTt.:etisao 
as seguintes palavra., do P1·of. Zdc
:nek Nej{>(!Jy. Ministrn da Ecluca
<;Jo da Tei1eo-Slo'.-a.r:,\!ia.: 

"O mundo e~tá mudando. Sabe-
• mos que <>? precisar.mos de auxilio, 

te~Io-en1cs do_ E::erc:t0 \7 t=:l'jllelho O 
'telegrama de sauda,,iies do MaÍ·e
chal Stalin no dia d~ nossa liber
tação foi un~a g!·a!!t'.e n1ensage1n: 
"Apô;; llmf\ luta que durou S?culos 
--- dis~e c-le - a naçfio choca. asse
gurou <iua indcpez:denc.',1 e sua ll
berda.de". fato t.or:1a a nessa po
f'ição muito menos cmnTllicada. Não 
110s amedrontemos rr.9.L~ com pos
t::h·eis rea~õ~ elos a1;:>n1!les. Somos, 
agora r.eaimente. ume. nacão índe
<Penàent;;. S~ o Exercito Vermelho. 
~" glorio~as forças dt, Tito, as bra. 
1",is divi~õe., polonesr,.,, e ,:, exer
cito do. porn chern rs'..lvcrem uni
dos, teremos nc,.sa ve:; de fal,u· na 
Em·opa·". 

* (: {: 
Ingenuidade rcinatarla? Não .r, no

<:{'lllOS admitir. De f:üo. e&;Jas i,a
la.vras siio clé' rn:i n:~i:, agente mo,
ccvita,, quo apela descarac'..1mente 
p~ra a !llt~rvüaç-i'ü:,· russa en1 sua 
P,,tria. . 

Um "quk>ling" vermelho. qu., 
lsubstitue os "quislin:,;~" Pard9s. E 
llnda mats. 

Se os protestantes abandona,i'elll' essa: doµti·iná., nâ'ô-1'é dirá{ff'.,''.~4~ ·ã wntade a Ru.ssia. Uma policia vigilantíssima orienta iu
que o protestantismô evoluiu e se. tornou catolico. • DiT-séf,1; <qáf ;1

; .· cêsi;an·temfnte'ofi passos dos visitantes, e paralisa a cs1>011tanei-
o 11rotestantismo morreu e seus .. adepfüs se con-y:ei'ferà1µ1. : .. ~ão;<(• da4e. das ·pcssp1fs ·do povo com que eles tentem conversar. Neste 
evoluiu o protestantismo, doutrina com erros carater,is.ticosi é. "~,: cfe que ·valem os de1)oimentos, a priori todos eles versando 

1>roprios. Abandonar suas teses é sinonimo .de morref;. 1>ara>tüi1#'/f > .f /uina. parcela insignificante de fatos, escolhidos adrede 

O Santo Padre, portanto, agradeceu vivamente este gc,slo dos cati,ii
cos brni;iieiros, cqmo lambem àprecimi grandemente a· í,ai-ticlpaçiio doi 
Autoridades Civís à iniciativa de V. Excia .. ,is quais deseja tamhem cx7::&
s0r, por .intennédio de V. Excia., o sou reconhecimento. 

· Queíra a.inda V. Excia. fazer-se íntérpre+e destes augu.,tos sentimen-

,dou.ttina, Porque as doutrilla-s têm 5eus .nomes e seu con'teufüh{, ·· l\ a:nalise dos estrangeiros.? 
ideolog~co_ ~orrespond~nte~ e elas ·<levem logicamente abandôzfa:r ~i- · · ·· · · ,, ,., ,. 
sua prnmt1va denommaçao,. caso seus a-d.ep.tos abandonem ·suas,1; 9A~'bhitam,o>s, .. porem, que de fato o ·regime seja dh•er-so elo 
primitivas idéias. · ·· 4 ' ·::Marx sonhl)u, O .que demonstra isto? 

tos perante todos os membros da Comissão Arquidiocesana &e Socorro a 
particularmente pcn:nto o SN\ zeloso e inteligente Pnc,sidente Mons. Joa
quim Nabuco, a quem se deve parte tão saliente no sucesso consolador 
que obteve C3Sa valorosa 01,ganização. 

" ·~' t \'l'.oda,s,.an,;grandes revoluções 1Jêm feito 1•ecuos estrategicos • 
Isto faz lembrar a auedótn de um 'iftuseu em que estava CX"' · ','r;4'i, deJ>Ois: .. ~e um período muito itgudo, elas se retraem, 

posta uma velha espada com o cartaz: '"pe1:tenceu it·D; Pe.d,ro''D'\ ·~'.o'>fi~s.'pOY algum tempo a un1 estado de .coisas inter~ 

l::'.•ua Santidade está certo de que o Senhor quererei, tambem poi 
meio das orações d<l"J q~<. :té ilg<iJ-a foram beneficiados ~ daqueles que 
a-inda o serão. pela caridade dos católicos brasileiros,- ser pródigo dc n1·i-

. sodcórdia para com V. E:,cia. e todos os ofertantes. · 
Com o tem110, o caruncho devorou subrepticiamente O,J".!D:M:xd.t-. 'io; é·pross.eguem pa1·a reformas mais arl'ojâda~ 
madeira, da velha arma, e a àireçã.o do .museu o s1.1~tu~)iol' '.:"jii)i; ó caiiô :da França. Depois do Terror, veiu finalmente 
uma peç_a. nova. . O c1u·t.az continuou,. Passado~ maiis ·· alguns .•.. puleão; Rt1presentou o Corso porventura o fim da 1·ev-0Iução? 

Ne:;.se sentido o Sunto. Padre tem o praz.~r de formu1a1· os ·se.:.:;:; ,,o:os, 
de que é prova para todos ';ig-radavel, n Benção Apostólic.i. 

'l'enho .a satisfação de aprÓvei:tar -da circunstância J>ara beijar-lhe o 
S;:igrado Anel o protestar-lho os sentimentos de devotadíi) obsequio aitlos, a fer1,ugem tinha. inutilizado a lamina •.. · A direção,. sóliçfüi, •:t · :n~nhum·:hlodo. Ele foi, s.egundo se disse muiÍÓ espirituosa-

prov:iclenciou lamina nova. Tudo mudou. Uma só 'coisa fi,~OU, ,, nte,. ''la 'l{évolution en bottes", o grande realizador e propaga-
Foi o velho ca1•taz: "espaila que perteneeu a D. Pedro U •·• .. • ;:r dos prhiclpfos mais vivazes e sutís da Revolução. De lá pn·a 
Asshn tambem,. no comunismo teriam niudado as idéias, e com t'. · ó'.que Jen1 feito a Revolução, senão progredir? E como se fez 
ell!,s os 1>rogramas, e o espirito dos seus .pa11tida-rios; ])ffio.seritt.;r{ ilnenso progresso, senão com sucessivos periodos de~realiza-
tão grotesco chamar isto de· comunismo, quanto contiuuar :a afyi~ , àl'í:ojada e de recuos prudentes? 

E o snr. Churchill pl'ossegue na· buir a D. Pedro II a ,propriedade .da espada do museu? - : .. · ~· ,., ,, 
sua critica eontun:l:ente: "Como $ ,, (1 ", 

poderi~n ,os Cidadãos comuns 1·e• d ·t t 
sislirem a estru maquina formidavel, Se o protestantismo pudesse cvoluil' a ponto e acc1 ai.' o-
ciue, quando estivesse no poder, dos os dogmas cat'olieos, sem <leixar de ser protestante, a con• 

d d d sequencia seria; que o Catolicismo, sem. deixar de ser catolico, 
preScre,,erfo. para to Os on e. eve• poderin vil·, por um movimento igual e contrado. a assumir toda. 
-i:lam trabnlhaT, onde deve-riam ir, .. 

Mas admita1mis que 11:io se trata de um recuo estrategico . 
De lJlUito concreto, o que significa para um catolico, na ordem 
·absolutamente praticà das coisas, que o comunismo se aplica 

· · Jnuito. mitiga damente na Russia? . " 

l 
de V. Excia. Revma. dcvm.0 &ervidor 

<ass) J. B. l\1onlini 

JUBILEU GUADALUPANO 
(1895=1945) 

' . 
A 12 de outuqrc do ano pas:;ado nirodor,,s das festividades do 50.<> 

teve comeÇo o ano jubilar guada- aniversário da corqação da Santls
ll,pano-:' isto é, a comemoração dos sim.a °virgem de Guadalupe. Esta .e O que dáeriam dizer, quais as a doutrina protestante. Se um comunista .pode c.ont.inua:r a se . 

opiniões que podei-iam e até qne dizer legitimamente comunista, tendo embora abandon,!.dO a sua 
limites poderiam expressá-Ias, onde ideologia, seria forçosau!-ente leg,itimo que um catolico se dissesse 

E' preciso tomar em consideração que a Igreja condenou, 
11ã.o só o comunismo, mas o socia;iismo. Isto é, toda a forma de 
org:anízâ;ção .socíal em que se hipertrofiem os direitos do Esta
do,. cm detrimento dos direitos naturais e· im1>rescritiveis da 
pessoa humana. 

5J ·anos da coroação da imagem de orgaP.ização compreende uma Co• 

suas pessoas deveriam· bttscar as catolico embora deixasse de professar o Catolicismo, Fe-lo,. p. ex., 
N. Senhora do Guadalupe, padro.ei- missão Central, wb a presi<lênci{,. 

d o hilariante sr. Salomão Fe:rraz. E' só perguntar a qualquer teo~ O ·que pode ser um "comunismo mitigado", senão um regi-. 
me em que se violam, embora de modo algum tanto menos ra
dieal que no comunismo,. os '1,ireitos naturais da pessoa huma
. na'! Por que, enfim, pr.ecisaníos ser se1·ios, e não podemos admi
tir que na Russia tudo se passe sem qualquer làivo . .de socialis
mo, e nem ~ o que pretendem os mais dulçurosos dentre os mis-

ra da América l.atina. do Reitor da basílica Guadalupana, 
rações do Estacl~. que f:J ucação re-
C"berlam seus filhos para· mold'a.r logo o que ,pensa desta atitude. Ela não é menos barbara-, em 

termos doutrinarios, do que essa do comunismo que continua a suas oplniô<'s sobre a liberdade e a. .,, 
conduta hurnnna no futuro?" sel' comunismo, e que entretanto. passa a ser càtolico. a!. se um 

catolico acusa de deslealdade o "&ispo Catolico Livre Brasileiro", 
· Estas coisas não são novidade-s Salomão Ferraz, com que d-ireito toma a serio qualqúe1• _"comu-; 

para nós, Mas é lnteress-antc _ ver . nismo catolico"? 
qu.o o .snr. Churchill fere o ponto e 4' 

em que sempre insisü:r,o~. iSto- é, Sim, dil'·se-á. A expressão "comunis1ho" é inadequada aos 
que os nazismos e eSquerdismos vermelhos que deixaram de ser comunistas. A expressão evoluiu 
convei.gem Para um unico objetivo: ilnpropríamente mas designa hoje, embora .indebitame:nk uma 
o estatismo absolnto, 0 totalltarls· corrente, inteiramente diversa. Ou pelo men»s consideravelmen.._ 
mo. Devem recordar Os DosSos 1~1• te diversa. Os que· hoje se di,;em comunistas não têm niais as 
tores de que sempre foi pelos mes· idéias de l\'Iarx. Seu programa, portanto, já não pode ser con~ 
mos motivos que i•epudiamos O co- · denado pela Igreja nos termos em que a lgre~a conffenou o 
muriismo e o nazismo. A este. ~ marxismo, 

tificadorCB so•rieticos. · · 
·· O regime. ·socfo:lista- tambem está co1fde11ado pela Igreja. No 

inaxhno, essa evolução social provaria que a Russia passou de 
um . regi.Jnc lllfliis detestavel,. para outro menos detestavel. Será 
Jicito para; o catolico aderir ou apoiar doutrinas erradas, só por

: que menos detestaveis que outras? 
· Pio XI definiu-- que os vocabulos "socialismo" e "Catolicismo" 
são incompatíveis, "hurlent de se trouver ensemble", 

A histórica data, qtte relembra e várias comissões particulares: li. 
a descoberta do Novo Mundo po1· de Congres:ros, Conferências na ba• 
Cristóvão Colombo, recorda fanr sílica, e sessões literárias; a d<l 
bem aos 150 milhões de católicos, Propaganda e Jmprensa; a de P~re, 
que povoam os pai.ses irmãos da grinações; a de recepção e aloja• 
América, a signilicatíva cerimônia menta de Prela<!os e visitanW 
realizada há. 50 anos na ha,l- ilustres; a de M ú~ica Sacra; a d< 
lica do TepeJrac. A Virgem Maria, festejos populaõ:es. iluminação e or
que em 1531 aparecera ao índio nato na vila dQ Guadelupe, na CÍ' 
Juan Diego naqueles cerres, ficou dade de México e demais po,voaçõet 
swdo desde 1895. ·a Padroeira ofi- do Distrito Federal; a de festivída
cbl de todo o continente, dR.s religiosas na basílica; a dil 

Extraordinárias e de grende re- ordem e dcc·oro dentro e fora do
percussão fora:n as solenidades com santuário. 
que se inaugurou o ano comomo- OS PREPARATIVOS PARA 

seus assemeJJrndo, chegamos mesmo e ,. * 
a chamar de "pseudo-direitas", "Seu programa"? Que )•rograma? Ondé está esse prog,ra-

·:·; · Assim, puis, v,erdadeil'a que fosse a hipotese de ter evoluído 
piu.'a um socialismo menos cru o regime sovietico, nem po1· isto 
dei..::u,ia de ser inço.ntestavel que mn c;ltolico não pode ser fa
vóritvel..a tal regime; Não é comunista, más socialista? Então 
.está ·ignalmente. condenado. 

. rativo. O Episcopado mexicano, e~ .. A C01'11E!.\-]:ORAÇÃO. · 
pastoral coletiva, dedarou o JtÍb1- O Serviço d~ Informações Cató, 

ndotiindo uma feJlz· expressão do ma? Ha um escritor, um·pensador, .um estadista sovietico que 
Rcvmo. ~e- Garrlgou-Lagrange · tenha definido a nova ideologia sovietica<de. um modo claro,. pre'• 
Sempre acusamos os nazismos de d b ciso, palpavel? Onde ,se conc1·etiza essa doutrina, de mo o em· E concluamos cqm uma observação rn,uito importante. 

leu a toda a República. O E.,ono. licas (SIC) do México, nos fom1r 
Sr. Arcebispo de México, D. Luiz ceu o seguinte relato dos prepara• 
M. Martinez, celebrou o solene tivos para a solenidade, 

tere mum~ substancia comuni
stª, nitido e tangivel, pal'a poder ser objeto de analise da ·parte da Não se pense que é só p01· sua politica anti-religiosa, que o 

sendo apenas._de fachada ª sua opo· Igreja? · comunismo está condenado, ou o socialismo. Se por absurdo 
sição Po comunismo. Agora, o snr. . 

Pontifical no 'wntuoso temp1o da A música sagrada terá um es-
. Madrecita, assistido pm; vários Bifr- plendol' extraordinário e um carater 

Churchill inverte O argumento. e Não falta espalhafato aos "soviets". Dizem o que querem! houve~se um Estado cm que a Igreja _Catol1ca tivesse ~d.as as 

acusa os so. c.lª .. Jista. s. d.e ter;em p .. 
1
.·!n··· . e se.mp. re.. q. ue .··P .. os. sível a.g .. e. m·.·· . . c.sp· .. alh ... ª·.·.f .. atos.~.m .. ··e···.nte. . ..... ~. v. .. ·.º. r .. m. ~Ih•º .... ··. e. ~as. llberdad:s1 efscl'upulos~n1~etnte respe1ta~as, mtas .º reg1md e cedo• cipio.s naz~stas _!1~ sua subst,m~ia,...; __ uma cor grita,nte, Q _ _m_tante_ ~a_ e _r :!Jn:r~ce .. :~~~ir 

1
.~, jl'1tan~e. -:y..,. -~co e Jsoc1~ _ osse soc1a JS a, ·-s~ reg1me es ~r~a con ena Q. 

··-~~~~~~~~= ; 1;~~1;~::!ç<l~/s:~ ;~t!~efµ1e ?. •. :Não-ié ;Ttres~'"a~. ~'. · 'l~~~;~~un· if.· ~onde mu · a ;r~prla essen~t!?-;; ~eú 
pe ,. ie "O &fado s;ocialist~. ·- :gttidade ·de ~ontirma? ' . . T ·. te~i~l;onueo-so iar. ' ' 

pos e cabidos dioc05a119s. Subiu à l tal, que r.gnifique 11ma homenagem 
tribuna sagrada, no momento do. coletiva, na.dona! e inter·amo.rieana 
Evangelho, o Exmo. Sr; Bispo de à . Imaculada Virgom Maria, qu-3 
c.N!~jQ. D T,uiz, Altamil:IU1Jl-~ . , nfüfoóu-foni-suà ºpi'esença. e ·Stl~ 

, nesf~ara expli~r o alcance da co- imagem o solo americano: Com este 
m'ilmoração iniciada. Expôs a missão fito foi feito um apêlo aos compo· 
especial de N. Senhora na vida da sstores - do Continente Americano 
Igreja, na vida d~ caca povo e na para que entrem mn concurso apre
vida ele C'ada alma; e prosseguiu: sentando composições sacras; Mis
"Por isso é a osta Benfeitora excel- sas, a três ou mais vozes mistas, 
sa que recorremos <em todos os variações sobre o texto tradicional 
males que nos afligem, Muito mais guadolupano "Non fecit taliter 
agora que estamos mais necessitados, omni nationi", variações sobre tema~ 
quando parece que todas as forças e11C".arlsticos e marianos, canções re, 
do mal se unem po.ra arrancar-nos ligiosa.s po.ra o !:·anta Rosário, peça~ 
dos braços de Marfa: a propaganda para orgão litúrgicas, etc. 
protestanto, sttstentada com todo o Uma Comis.'.:ão se reserva o de• 
poderio que a garante; o comunís·, . rcito de eleger, entre as obras re· 
mo, que mina inexoravelmente a cebitlas, as que melhor preenche
ordem social. . , Mas não temamos; rem os requisitos àa música sagra
Maria ostá conosco, como a gran:le da e do. ocasião a 9.Ue so destinam. 
lutadora contra o mal que ameaça Entre as composiçõe.s aceitas fo. 
s~us filhos ... Nossos inimigos con- ram escolhidas algumas para for• 
fiam no. poC:er do dinheiro; nós po- mar um Album ll'.'ttsical Comemo· 
.rém confiamos no auxilio e na po· 1·ativo, ,.cuja venda reverterá ºem 
{ência da Rainha ria América-! .. ," benefício da ptópria comissão. 

di:~c n~uito b~m O chefe. o:mser· · · "' (• " Assim, pois,. todas as vc11sões sobre a propalada liberdade 
v:i.doi· _ não po:lpria p&rmltir a ·Conside1·emos o p1:oblema de outro angulo. Por toda a religiosa da Jttussia - que coexistiria paradoxalmente com os 

·t 11 e parte, os "leaders" sovieticos tomam ho;e uma atitude· branda ataques das emissoras sovieticas ao Vaticano - não alteram os · oposição que hoje se agi -a vr • . • 
mente na Inglaterra". _ "Irei ain· em relação à lgTeja, e procuram convencer os catolicos de· que tennos. substiurciais do problema, 
d.1, mais longe: declaro-vos. do fun· l'eina plena liberdade tcligiosa 11a URSS. Ao mesmo tempo,.. in- Ainda que a Igreja fosse tão livre na Russia "quanto na 
do do meu coração que nenhttm sinuam de mil maneiras que o regime social em vigor na Russia Fmnça, no Brasil ou na Argentina,. e ainda mesmo que lá como 
sistema ,oclali.sta pod.~ ser estabe· já não é pro1>rlame11te comunista. .aqui se admitisse a familia e se p1·oibisse o divorcio, o regime 
lecido sem uma policia politlca". - Ora - e todo o mundo sabe disto - se os "sovietsr dizem comunista, e o soci:dista, continuariam a ser, por seu mero as• 
"Nenhum governo socialista, <li.ri· isto, é porque lhes convem. Verdade ou não verdade, eles sa~ pecto economico, um ideal prifü!do ,,Pela Igreja a seus filhos. 
gindo toda a vida e a industria do beriam calar o fato, se não lhes conviesse. Não é em vão, que 
u:n paiz, poderia permitir exprcs· conservam a Russia como uma fortaleza impenetravel aos 1·ep..,r~ Do que, tudo, se conclue c1ue um catolico não 1>odc coope• 

rar com um 11artido comunist:;,, ou socialista, .admitida por hi
votese uma àiferenfa radical entre estes termos, ainda que seja 
muito evoluido. . 

sões livres, dttras ou violentas dp teres estrangeiros, e aparelhada com uma imprensa absoluta~ 
· descontentamento publico. Ele cal- · mente escravizada ao Estado. Eles dizem tudo quauto lhes con-
ria <lo novo em alguma forma de vem, e só o que lhes conve1i.t. 
GcstD-ro e;11bora isso, em certos Isto posto, se lhes convem jnculca1•, com. ou sem 1·azã.o, que 
casos, pudesse ser 1,a~oavelmente suas dout1'inas evoluiram, por que nã-0 definem suas novas, dou• 

Para cortal' ,qualquer discussão, lembremos que Pio XI con-. 
·denou, não só a cloutrina socialista, mas a propria palavra "so• 
clalismo". E não condenou a palavra "comunismo" porque ao 
tempo da "Quadrageshuo ano" ninguem tinha tido a exti-ava• 
gancia .de pensar em mu comunismo catolico, Mas se o comu• 
11.ismo não é :;enão a forma mais 11adical do socialismo, a con• 
clusão é facil de se tirar .. , 

humano". trinas? Po1· que não demonstram 1>or esta forma - a -c:nica 

Eln S
eu discurso, 0 snr. Churchill forma decente e possivel -, com cla1·eza meridiana, que não pen-

sanl ·hoje como pensavam outrói·a? Por que não promulgam de 
sonhe salientar muito brm que ª modo oficial e publico sua uova posição doutrinaria? 
Hberdade humana e,stá intiman'.e:'te Evidentemente, a explicação só pode ser uma: porque lltcs 
reI;:,cionada com certas condiçoes 
materiais, Não ·s.endo o homem 
puro espirita, pelo contrario, cstan· 'tll[I X% 11 X X t-XXXX :x X X Z xx·x x-x z.-z X% Xt X X x·x XXX i-X s-zxxxxx-xxxx·x·.t'.I ! i XX X t S 1-:t::x %_ti zx.x XI f 1931 uma. bem documentada blO· 

grafia do Servo ele Deus, Pe. Fran· 
cisco <la Crnz Jordan traçando n'J· 
vam~ntc em 1942 a ;ida edificante 
do Ft!ndador f! as linhas caracteris· 
ticas do Inõtituto em "Os Salvato· 
1·ianos", Em 1934 acolheu com viva 
dmpatia a ideia <lo "Saba.do do Sa· 
Cet'~·ote" manifestada por um salva· 
torlar.o. O Pe. Pancraclo Pelo seu 
prestigio ·pessoal e pela sua amizade 
d.e quo· gozava no Vaticano nao .ob· 
teve somente a mais alta aprova· 

. ·do a sua alma ligada vitalmente a 
t 

um corpo material, se não se per
mitir ao homem a livre disposição ~ 
d e certos b.ens materiais, a liber
dade será um mito. Será livre um ~ 
homem que não possa dispor da sua ~ · 
casa, de seu camp::,, Jo seu traba· 
lho do seu salar-io, dO seu corpo, d0 ~ 
seu destino neste mundo? Se ls(o 
estiver subordinado ao Planejamcn· 

Co.mprem exclusivamente suas j6ias e seus pi:esentes na conhecida 
JOALHARIA 

to do Estado, ele será um esc,'ª"º, 
cm h.'Jra pàssua um espirito Iivr2. 

O sr. Churehill fol, portanto, 
multo perspicaz, quando afirmou 
q_ue um Estado . "argui-patrão. ar
qni-planejador , arqui-aclmll1ist1•a· 
dor" não pode dispensar uma ~
t:1po co,:n o subsequente controle 
d•i ,;piniiío Publica. Uma coisa, po· 
1·em o snl'. Churchill não Viu: é 
que' so"'clhantc Estado tambem não 
pode disp,ensar uma mistica. O Es· 
tado EO.oci"alisto. tende, por natureza, 
a ser lllll E)Stado·Igreja, e a tornar· 
se. aêsim., t:m concorrente <la ver• 
da1:?c,it·a Ig1·eja. E' a mistica que 
põ~, em ar.damento a imensa engrc
n~g2m do Fstodo Socialista, 0 que, 
sem ela, emPerraria. s~ 0 S11r. 
<:hul'ehill tambe,:n tivesse observado 
1~to_ o seu (;,iSCtU"sO estaria n1nito 
pri,xlmo cfaS t1,clo.1'nçõcs pontifícias 
~oh1·e o totaiitadsmQ. 

Quanto á 1·efutaçfo npres·entadâ 
pelo ,<m·. Attlel', é ínt-eh·ament<, in· 
c-Onsistent<l, e não atinge 11.enfitm1 
dvS pontos esseélciais d'o discnrso do 
snr. Churchill limitando-se a abor 
.-der questties ~ccundarias-. 

meaçàs chstinadas a paralisat· pelo 
terror. os catol1;:..,., maio, soJ,rtcs. 

E' este o jogo so1'ietico, Ora. não 
~ ..... pod0 negar çuc as seguinte; lla
l;,vr:,s r1e Tit,., consutuon1 um cxetú
plo tinico. d~s~~ li11guage1n agri
doce qu,; tem um pouco da. meigui
ce de,,1fina.da com que o lobo de 
Lafcmtaine copversava CO!l.l O cor· 
delro: 

CA,S4~ CASTR<) 
.. RUA 1~ DE NOVEMBRO x, 26 , , OFICINAS : : : . únicos conccssiomhios dos AFA- ' ção como iamb.cm as mais ricas 

indulgencias do s. Padre Pio XI 
em ravor dc~ta nova devoção. Nos 
ultimos anos dedicon-se com intc· 
r.essc particular á c,::u-,a d;:, beatifi· 
cação do Pe. Fundador, cujo pro· 
cesso já se acha bem cncamlnha.:b. 
Em 194.3 foi-lhe confiada pelo S. 
Padre Pio XII mui delicada mis.san 
que soube des,empenhar no intcjrÓ 
contentamento da Santa S~- A 
grande preocupação de sua vida foi 
o desenvolviment,o dºe seu Instituto, 
a santificação d'os membros e o at,· 
mcnto das vocações. Só Deus sahe · 
quanto nesta intenção rezou, tra · 
balh,:1u e sofreu. Não lhe fi~aram 
poupados grand'es sofrimentos mo
rais, que soub.e supo1ia1· com _!n· 
teira Confiança na. Proviclencla Di
vina, exortando os seus íilhos em 

~ (&quina da Rua Anchieta) • • • PRÓPRIAS • . J.UADO:_;; relógios ''ELECTRA" 
;;;nx;a;1umn,::. ·;;;n:uxnu;xuxll'.txuxxxl<1'xxia:X"4'.XY'lXUU:xnnmu:rxu:muu. 

Padre Pancrác.io Pfeiffer, 
O !Pe. Pàncrácio Pfeiffcr nasceu 

aos 18 do Outubro de 1872 em 
Brunnen · (Baviera) . Aos 17 anos 
ingre~"ºll na Cbngregação d'o Di\i· 
no Salvador. ReC:sbeu o habito sa!· 
vatoriano das mãos do Fundador, 
o servo de Detts, Pe, Francisco 
l\!úu·ia da (.;1·uz. J ordon. Fez o seu 
nov1clad,o sob a clireção dO ··virtuo• 
.síssimo Pe. Boaventura Lll1eth,m, 
primeiro fi1ho espiritual '!! o mais 
fiel colaborad'or do Pe. Fttnda-:!or, 
6) Pe. Pancracio guardou sempr<' a 
mai.s grata recordaç,,o deste seu Pe. 
M:estre cxomptay, citando, muitis· 
sínias vezes os mtu{i;;traiJ en~ina .. 
mentes recebidos. -.Emitiu os pri• 
meiros Votos no dia 4 de outubro 
de 1890. Cttrsou filcsof.ia e teologia 
na Pontifícia Unlver3idad,e Grego· 
riana recebendo a laurea de Dott• 

e :.r.c-uistando a estima das mais al• alargar ainda m,,is as fronteiras da 
tas personalidad,, do Vaticano, talll . Congregasüo fundando 40 casas e 
como S, s. Pio X, Mons. Della ~en~inarios cm 'diversos paises, Di
Chie.sa, mais tarde Papa Bento XV,·· Vidiu 2 e ;erigiu 3. novas provindas 
Cm·coal Bisleti. c!O qual foi secro- e 4 Comissariado<> Provinciais. Com 
lario durante anttitos anos na Anti· grànde pezar sett foi constrangido a 
camera Pontifícia, Pelos s.~us ta• ,;e,•olver á s. Sé após mais de 25 
lentos invulgares e modesta amabi· nnos ele l_)roflcuo trabalhô, devido á 
Jidade conquistou igualmente a sitt1açiio J)Olitica de aPós-guerra. a 
simpatia e valiosa amizade de <>u· esperan<:<:>sa miS"ãO de Assam (In • 
t r-os eminent.es dignatarios eclesjas• dia'), 'I\ive porem a .satisfação do 
ticos. Não menos elevad:a foi a• poder enviar os salvatorianos para 
consideração que o Pe. Pancracio um 1101'.o camprJ · 111issio11ario em · 
gozava enl,--e os seus confrade.s. Shaoou (China) indicado em· 1922 
Prova ,disso é a sua eleição, 1io 3.0 pela s-•. Sé. 
Capitulo Geral, em 1115, para Sn· Dentre os mais notavels utos <lo 
perior Geral. Ainda vivo o Fun• seu governo revela-se a adaptaçiio 
dador, porem de ~aude precaria. o das Constituições ciit Congr,egaçiío 
Pe. Paucracio, pela sua."Irnm!Jdadc â 11 0 1,a legislaçã,o canônica, al)½':J• 
e venera<,ão csp;ecial para cOm .o vaclas , estas definitivamente pelo· 
FnnclaC:01·, ehnmou-Se Vigardio Geral s. Padre em 1922, Nos 30 anos 
Passando a usar o titnlo de Supé· que o pe. Pancracio ,ocupou a <1i· 
rdior Geral apenas após a mort-e 1•cçiío geral do seu Instituto visitou 
santa <lo Fundador · ocorrida aos S Varias v;ezes aa casas .ealva.torianas 
do Setembro de Úll8. -nos mais distantes continentes. Vi· 

todà.s a, <'~i-c;;nst.J.pcir.s a•) curr.Pri
ment0 do dever e í,. conflanç:\ em 
Cri.;to, o Salvador. 

AJim rico de m:: 1:0, uc·ix,1ndo 
im;;1'PS-So em todos <.> cunh'J c]e sua 
11ersf'nalitladc 1noral ~ re!igiosa, de 
se11 c-spirito franco e do S·~U c!o1ni!lir> 
sobre s.~ me.fmo, de grand•3 bonrla(íe 
no ti ato e da mais att·.1ente ~•'re• 
rl3:1dr: cspiritL•al, d~ ~ingu!ar ta
lento de organizador e admin!strq• 
dor, realmente. o Pc, Pancracio 
tornou-se merecedor da rec-,:1mP.ensa 

O brilhanto prog1f!ma musical do Po1' último, não existindo ainda 
cô1·0 esteve confiado ao "Orfeão um Hhio Oficial Guadalupano, foi 
Pio X", de Morélia, sob a babuta aberto un1 concurso, pru·a e. cxiaç~.o 
do Maestro Miguel Berna! Jiménez. ela letrn e da música do Hino Ofi-

Ao redor do altar da .. Virgem eia] Guadalupano. 
morena", como no pórtico monU· A letra devorá referir-se: 
ment,al do templo, tremulavam a) ao 11:Iilagre de Tepeyac 
unidas as bandeiras das 21 repúbli- bl ao Patronato Guadalupano 
cru; latino-americanas. cl à divisa dos festejos; "Salv~ 

No mesmo dia 12, à noite, rea- E.sper:rnça da América". 
lizou-so na basilica ~ primeira Sês· A mú:;,lca deverá repender a.os 
são Magna, a qual terá lugar todos r~uhitos àa arte sacra e aos de 
os dias 12 de cada mês durante o um hino religioso de caralor po· 
ano. jubilar. O santuário apresentaYa pular. , 
o deslumbrante aspecto peculiar às O hino premiaào será publicado 
cerimônias qtte se celebram em seu e àifunàido amplo.mente per toda 
sagrado recinto, especial.meato à a América e será cx-ecutado du· 
noite, quando resplende a feérica 1·ante os festejos comemorativos. 
luz inilireta, que faz ·ressaltar a 
profusão e combinasão. genial de 
seus mármores, ouro, bronze e mo· 
saicos policrômo.s. ' 

Foi o próprio Arcebispo l'vlõtropo· 
litano quem fez a p1·imeira confe
rência, na qual p·roclamou o jubileu 
guadalupano, em nomo de seus· fr
mãos de Episcopado. A parte ar· 
tística do programa foi desempe
nhada pelo conjunto côral "Cinquen. 
tenário G uadal upano ", cirigido 

"LEGlONAR!OH 
SJ::.U.\X.UUO IJATOLH'I) CO:f\ 
APROY,\ÇAO I:::CLI·:SL\STIGA 

e A1hui11J!';traç.1io 

Huu do Se,ru.h1nrlo 11. 100 
'l'el~fonc ,j_o:.j;a 

('ah:n Po6tnl 1-lí-.A 
S:lo r:1uJo 

pelo l\faest!·o Paulo Escobar, Sa- Ano c,·s 2G,OO. 
li,mtou-sc. entre os titulares, o te· Extoeior •• .. ., CrS 50,00 
nor Emiliano Ronacin. De fino sa- .N'umcro avulso •• •, Cr$ 0,40. 
bor clássico foram os números exi- Numere, atrazado Cr$ 1,00 
bidos. Uogiuuo.s ft0,'1ó n&.!iSO~ n~sinnnte.( 

O Sr. Arcebispo. de México desi- eonnutle:>rem a mudnnçn de seu~ 
gnou ainda várias comissões orga- "nd"reço, 1>:ir:i ,.. Cnl.~n l'ost:,f 

1.a-r .. ~1. 

( IIOMLIVRO 
ÓTIMO AMl'Ô 

fi A , •. 

E~T?M. V~~~~~ 

Sl:CI:IIS.\L NO nrn: 
·1 

Agevcia not!citisa Sul 
Americana _ "Asap_res&~ 

Rua Almirante Barroso, "l2 __ ...;:... 
Fones: 23-·1375 e 43-6637. 

Anuncio~ A-.• 

Peça1u tabel:l .sem compromisso,·. 

Nilo 1molkamo,11 colnbornção d\ 
lll"""ºn" l>stranlrn11. no nosso 11un:.i 
tlro -de re!llttores. j Isto i}(-isto, ne!:,~~-::;~ involunta

l"famente cm Tito. Outro qni,ling? 
Ou um pat.riota iludido"? Os quis- ·1 "' * ,. " 
r!lgs <1ã.o tit0 res. w,e i~.,zem s,,m "BELGRADO. 5 (R.l - O Ma-
l1rnitaç:i.o o jogo de seus mandan- rocha! Tito cscJa.receu sua atitude 
ks, O icgo moscorl;;a é ül::Ora d~ l em fac 2 da Igreja_. nurn discurso 
. "crunoufiage". em voz dulçurosa, · noiavel pela ftanqucza., que pro
<llzer cois~s arnl,il)"t'.·,,. qu_. c,-d,m nunci.ou ao receber uma delêgaç:i.o 
~lgumas blanãicies p,~re. 1iai·.co.·íza,· do cler0 catoJlco, chefiac',:i pelo Bis-

•ter, No dia 30 de n:;;:o foi crde
n::ido sace1·d.ote e pouco tc:!mpo de
pois encont1·amo-10 Lente de -fi!Oso· 
fia r::-. Casa-Mãe aio R::..'l'_o, u1·cstan· 
do ,:,,.mbem va:-'losos auxi!iós ªº 
FuniêAdor como '.!!:Cont-.1:0 rlu Casa. 
Foi tatnb,m incumbido Pelos tJeus 
c01i.hecin:entos !i;iguf~tic-.:,s, da cor· 
re~ptmclcncia epistolar r::om os nt:· 
mcrosos 1::_:,mfeltorcs da Congrc-. 
gaç5o, 

"A Congregação progredirá na .-itcu o Brasil em 1927 e 1937 ex
propvrção ·em que cad'a um cum1>ri1• pressando, ultimamente o desejo d'e 
oom -0 .ieu <lever", Era este o lema vo:1ar mais uma vez. '.Aflm de 
que ditava o s.eu constante esforço t:·ansmltlr a tod.os os 1;eligiosos uma 
para imprimir em toc'os cs mem- autorizada interpretação das Cons· 
bros o' zelo ri:1-vénte da proPHa ti1,:1fçõcs fundou e dlrlgiu d• . .tranto 
santificação. Inspira<!<? pelo mesmo 30 anos os ''Anais da Congregação 
s2 deu incansavelmente aos traba- . -dü Divino Salvador" oferecendo 
lhos ela administração, organização tambem amplo relatorl,o da ativi· 
.e extensão do jovem J!n.stituto, De• <lade das diversas Provinclas e ca• 
poi,i de conso!id'ar as fundações já · sas; Para comemorar o aureo ju• 
ex19tentes o. :Pe, Pancl'aci9 :procurou bileu da Congrega!,ão -publicou _em 

DR. DURVAL DO Ll= 
VRAlvIENTO PRADO 

Clínica cl<! moléstias dos olhos 
- Cirurgia ocular - Cons.: 

\ 
DR. DURV AL PRADO 

MÉDICO OCULISTA 
Rua Senador Paulo Egídio, 15 
• 5, • and •• Salas 512 • 13 - H • 
CEsq. da Rua José Bonifácio). 
Cons.: 1'1,30 às 17,30 horas ieii! ,r,..s catolicos W.itos -ou folos. e bem 

,fH~t,llS!!dils, encerr;.,:-. ..,.êc~:lacl.<ê',_,- • (CONTINUA NA 5.ª .PÃG.l 

Q Em 1902. p~ 1.° Capitulo Geral, 
íOi eleito Procui-acor Geral da Con
gregação junto. á s. Sé; reeleito em 
1908, desemp,mhou a sua mi&São 
co111 rara Perich e in.teligencia. 

Av. Ipiranga, 313 (8.0 andar) 
- Tel.: 4-4581! - Res.: Av, 
Angélica, 1408 - Te!.: 5·9275, 

... , Tel.: 2-7313, 
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. GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
:, Grande variedade. em RELôGIOS das melhores marcas suiças · 
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Pre:gando 
m-artelando 

-· ---.:.~ • .:~ ..... ..:..., •• - I~· ·- • --

1 O A•ost;l~d~a Ôra~;;;· dev~~ão ao Coraç; de Jesú~ 
#E tiWSMF 

Pe. Arlindoi Vieira, S. J. 
· Conferência pronunciada na Rádio Excelcioi:, dia 8 pp, 

Ha intima relação entre o Apostolado da 
CJraç2.o e a devoção ao Coração de Jesus, antes o 
!apostolado não é mais que a pratica (essa de
voção salvadora. 

Ter devoção ao Sagrado Coração é amar de-
. veras a Nosso Senhor e transformar-se nele. O 
Coração traz-nos à lembrança o amor e a fonte 
ela vida. O amor supõe a união ou torna um só 
coração e uma só alma aqueles que se amam. E' 
assim que a devoção ao Coração de Jesus tende 
a unir-nos a Nosso Senhor e tornar nossa vida 
intima semelhante à sua. Segundo as revelações 
e ensinamentos de Santa Margarida só se asse
melham a Jesus Cristo e podem gloriar-se de 
nmar de fato seu divino Coração os que procuram 
viver vka interior, vida sobrenatural, Vida de 
imolação, vida de reparação, vida de apostolado e 
vida eucarística. Todás essas vidas não passam 
de modalidades de uma unica vida a que pode-
1·iamos denominar vida de amor ou vi(a segundo 
o Coração de Jesus. A propria imagem· do Sa
grado Coração manifesta de certo modo essa exn
berancia de vida sol:> seus diversos aspectos. O 
Coração é o emblema da vida interior. No Co
rreção, segundo a linguagem de todos os povos, se 
r.ninham os mais secl'etos sentimentos aa alma. 
Q,1:ndo alguem nos comove, fala-nos ao cora
i;ão; quam.o alguem nos cativa com inequívocas 
demonstrações cte afêto, ganha-nos o coração. A 
vida interior exala-se em frequentes atos de amor, 
de adoraçüo humilde, de aniquilamento ante a 
~nfinfta Magestade de Deus, de profundas e sen
tidas ações de graças. A vida interior leva · o 
hom_em a desprender-se de tuC:o, do mundo e das 
a;eduções dos sentidos, para entrar dentro de si, 
para concentrar-se no coração que já não vive de 
a;i mesmo mas se funde no Coração de seu Deus. 
E' essa a unica e verdacleira vida, que a outra 
;!tntes parece morte que vida. Só vive quem vive 
scb o olhar de Deus, só vive quem morre a si 
mesmo e a túdo o que não é Deus para perC:cr-se 
:10 oceano incomensura vel do verdadeiro amor. 
A Imagem do Sagrado Coração é um despertador 
ela memoria, um cst1mulo poderoso da vontade 
!emissâ, um apelo à. vida que sublima a criatura 
~ como que a diviniza. 

Na luz que circunda a imagem do Sagrado 
Cdracào vemos um reflexo da vida sobrenatural 
que é luz esplendida. Jesus Cristo é o principio 
dessa vida sobrenatural que rasga a pobre cria
.;ura os amplos horizontes da eternidade. 

Seus ensinanientos são jatos c',3 luz que dis
tipam ·as trevas da cegueira humana: Condena 
ele o pecado e tudo o que leva ao pecado. Ver-
1.Jera o P.buso das ·riqüezas e dos prazere'.•-~ e11si
na-nos que só vive aquele que morre a si 11iesmo. 

· A vida naturzJ é acanhada, como t,ido o · que é 
cadl:co e humano. A vica sobre:rnJural que di
.nam\ C:o 82.grado Coração é uma fonte de agua 
cri:;1,alina que rebenta o coração da criatura uni
do :,;, Cornçâo (e ·seu Dei.:s e vai até a vida eter-
11a. A vic:a sobrenatural dilata o coração e sua
viza todo.s as pe1w.s elo exi!io. 

:-. crnz e os espinl10s que ci,·cundam o Cora
,-::.0 de Jesus simbolizam a vida· de imolação. Essa 
u ü," e esses espinhos amedrontam a fraqueza hu-
111ana, mas encontram-se no Coração e se nos 
~r,rescntam banhadas de luz. Quando ha amor 
·,,à.u lla sofriment0, e se o ha o proprio sofrime11-
le: É. amado, na frase ele um santo doutor. 

· Pela cruz vamos à luz, pela cruz d2p.ira-se-
110s O cor2.çãoc 8 0 coração mais leve, mais dia
fa1;o, facilmente toma o voo para o ceu. As 
grun(e3 rJmas que viveram vida de imolação 
.... prenderam muito nessa escola do sofrimento, 
;:;:mpr2 cheia de fecundos ensinamentos. "Sofrer 
vu morra", era o lema de unia delas. "Sofrer, 
não morrer", diz.ia outra. S. João da Cruz, edu
\;Udo nessa escola, interrogado pelo Mestre divi
no ;::o!_::re a recompensa que clesejava após tantos 
<;rub,,!hcs sofridos por sau umor, responde: "So
:rrer e ser desprezado por ti... Sar, ta Margarida 1 
viveu c3,a vi, a de imolação e tccl2s us a,rnas ver- 1 
ilaclt'iramente devotas elo Sagrado Coração pro
cma,m atingir esse iC:caL A morte é principio de ! 
·, iC:a. Do grio de trigo cliz o n':Iest.rc que se não 1 

!\!ctir na tc1:ra e nê.o 211O1Ter, ficn.rá só; poren1, se 
1llcl:rcr pnxiuziri n1uito í"ruto. Cs qu8 fog".2111 du 
crcz nunca conseguirão saborc2~r ru3 delicias de 
1:111 fccun::7.o apostolD,do. 

~:cin o:s s0~l'in1cnLos. ~c1~1 8-s ht:.~11:11:::çõ::s, sc1n 
o ::·8.1~~-~1c (~.o ccrJ(_:,":.o tl~"'to s2 f~z n2r:h-;.1n1 l:cr:1 às 
G1rn::.s. C~ncrn cnntc111l)lrt o Con:ç8.o ele s2u I)::"JS 
enc:1:10(0 (e urna cruz e ccrc~c~o c:e un;.a curoa 
Gc c.-.,pi:-_:hc;:, 11:'.o p:;de C10i:x:u d~ con1p2n~tr::1r-sc 
0a ncccs:.:i::.~~(c da c1Tz p~- r:·l a obr:l clr;. rcdcr:c:lo 
(',) ''ll'llç1o C:-ó {""'-"'V'1''(T'lç<-"' ')(.' a1n'\')S lq'1 Ç'Jl~(~O 

11-;~~~-/,.c:(~s -~11·o~c~ d;~c~'J~
1 

s:ts;r\~i{1 J;s~;;· Cri.~i~ :~;r~ 
lit:::rta-Jc.s l~O jl-~g-0 C:o p:c2.do. 1-I:t h1j-2: n1uita 

agitação e pouco fruto c:uradouro, porqi1e se 
fiam mais os homens nos meios humanos do que 
na força irresistivel dos meios sobrenaturais da 
oração, da vida interior, da vida de imolação. 

A chaga que divisamos no Coração de Jesus, 
traz-ilOS à lembrança a vida de reparação, des
pertada por úm vivo sentimento das ofensas fei
tas a Deus por uma multidão de criaturas que 
respondem tão mal á seu amor. Não ha amor 
sem intima união <e sentimentos. Vendo Nosso 
Senhor tão pouco conhecido, tão pouco amado, 
e tão ofenàido, sentem as almas nobres a doce 
urgencia de i:_eparar tanta miseria. O amor que 
consagram a Deus lhes faz sentir vivamente essa 
onda negra de crimes e de pecados monstruosos 
que sobe continuamente da terra aos ceus. Em 
toda a parte reina o esquecimento de Deus. Os 
homens, na sua grande maioria, não pensam em 
Deus; as familias descristianizadas não têm em 
nenhuma conta a lei de Deus; as nações paga
nizadas é.os nossos dias prescindem completa
mente dos direitos intangíveis do Criador. Quem 
contempla tal espetaculo, se ama de verdade a 
Deus, não pode cleixar de experimentar dor acer
ba, ni.io rnro manifestada por torrentes de lagri
mas brotadas do fundo d'alma. 

A tetrica visão C:os pecados do mundo opri
mia a alma dos grandes santos. O Cura d'Árs 
desejava retirar-se para um lugar solitario, lon
ge, bem longe do bulício da terra para ai não 
presenciar o quadro repugnante dos crimes e pe
cados de tantas criaturas que vivem como se 
Deus não existisse, 

Faleceu na madrugada do dia 
7 p. p., nesta Capital, .no Colégio 
São L1Jiz, Q Padre Romeu Gual0)1di 
S. J, - Na~.eu om Pistoia, na Tos
cana, aos 28 de Março de 1872, 

Concluidos seus primeiros estudos, 

entrou na Companhia de Jesus, aos 
19 de Abril de 1'887. Ao terminar o 
estudo de filosofia na Universidade 
Gregoriflna de Roma, foi destinado 
ao Brasil, ao.- Colégio do Itú, aonde 
chegc,a aos 26 de Julho de 1895. 
Após cinco anos de magistério e 
prefeitura nos Colégios Anchieta, d~ 

Nova 'Fr1burgo, e S, Lul..r, voHCi'u: a 
Roma, para o estudo-da teologia, 

Sacerdote, foi recebido novamen
te em Itú, aos 25 de Setembro. dQ 
1904, Foram então outros 15 anos 
<le mngistério: seis passados em Itú, 
dois em Nova Friburgo e 7 no Rio 
de Janeiro, 

A partir de 1931, dedicou-se 
exclusivamente aos ministérios, em 
São Paulo, dirigindo por vários 
anos a Congregação Mariana de 
tMoços e as Filhas de Maria, ela 
Igreja de São Gonçalo. 

As chamas devoradoras que iluminam a ima
ges elo Coração de Jesus simbolizam o apostolado. 
O apostolado é um fogo devorador aliinentaC:o 
pelo amor de Deus. E' tanto mais vivo c;uanto 

maior é º amor de Deus. º apostolado irrompe , C ·º n n r e S S O f U C ~ r 1' S t 1· C O 
de uma alma abrasada de caridade como de uma : 9 Ili 
flor trescala esseneia deliciosa. ,l 

Régional 
A ausencia de zelo significa a morte do amor. d M ' M • • 

Teresa do Menino Jesus sentia tais arrebatamen- e o g i .. 1 r I m 
tos que desejava correr toda a terra, ser missio-
naria em toc:os os lugares ao mesmo tempo e isso COMISSÃO DE !UúSICA 
até a conseumação dos seculos. Continuam os ensáio.i do côro. da 

São lo.ucuras do verdadeiro amor que só l\'Ietriz, agora reforçado com cle
ecmpreenclem as almas que podem repetir com m:::ntos novos, e do orfeão do Co
São Paulo: · "Para mim o viver é Jesus Cristo!". Jégio lmaculad.a. O coral do Co)é-

Finalmente, no sangue e. na agua que correm gio selecionou números especiais, do 
da chaga aberta, vemos simbolizados os sacra-1 .seu j:i v;asto repe1ió,·i:J religio;;o, 
mentas. que brotanm1. todos do Coraçi:o ,de_ Jesus I para 03 dias eucarl:ti~ê>s O e~co· 
~ espec1~lmentc o Sacramento da E~icar~stia que . Jh2 u i:111 prog1·ama de auto,·es 
e o 1:1~!or e o cent1~0 de todos._ Eis fel a vida ! clássicos; para execulr.r nun:a das 
~,4cansc1_ca:' A devoçao ª.?. CoraÇf·º. de Jesu~ leva I scssêes solem, .. :;F . .o.r. am. ~l·"'.· '-lJUC3,.-·U. 
a l:ue~ nst1a e a Eueari 'Ta leva a· ·êievog,âo ao· · , ·· e · · : • • · : .'":· "'' . _" . , º • . ' 1 Co1·poraçao Musical dâ . 1líadc, a.J 
Coraçao e.e Jesus· . . . . r,a1·ti:uras co.:; hinos dos c~ng,·es-

Ora, ouem duvida que essa vida d1vma ei:1 "os a·~ c n , d e:·. p 1 : \ ·r .., - .:. ..... a lp.nas e, e o_;ªº au o e 
su~s multiplas 11:am estaçoes, dCSC_?VOJVe-a mag- 0 hino Poní.ifício. 
mflcamente o Apostolado da Oraçao? 

Gr2.cas ao Aoostolaclo st:rgem nr.s paroqui2s, 
aqui e aco!á, almâs sedentas de Deus, alm::.s sim,
ples que saboreiam na oração as doçuras da vidà 
interior .. Não conhecem os tratados de alta es
piritue,lidade nem compulsam as fontes da reve
lação. o que sabem C:e Deus e das coisas de 
Deus hauriram numa terna e solida devoção ao 
Coracão ele Jesus. Tenho-as encontrado em mi
nhas· frequentes excursões apostolicas e fico ma
ravilhado ante a ação dominadora da graça nes
sas almas pequeninas que aprenderam a amar a 
Deus nesse livro aberto a todos: o Coração ado
ravel de Jesus. Essas almas privilegiadas vivem 
a palavra do apostolo: "Senti em vós os s3nti
mentos de Cristo". 

A vida interior não é senão a pratica da vida 
sobrenatural. A vi(a sobrenatural é a vida nor
teada pelo espírito de fé e animada de caridade. 

I,1centiva-a o Apostolado da Oraçii.o de di
versas maneiras. Fomenta nos fieis a vida cie 
o:·ação, sem a '1Ual não !la nem sombra de vida 
sobrenatural; leva-os a total con~ag:·aç5.o de si 
mesmos ao Coração Santiss,mo de Jc::;us, i:utor e 
centro de toda a nossa viC.a sobr2naturnl; ensi
na-os a ,mir suas intenções, seus saerifieics aos 
ele Nosso Salvador que pela cruz nos comunicou 
a viela sobrenatural; aviva nas ahnas un1 arden
te desejo de re:;tabelecer no munc'o o reinado de 
;res1!s Cr'ste. obra eminentemente sobrenatural. 

A Yida de imolação exige renuncia d;} tudo o 
que possa destruir nossa vida sobrenaturn.l. Só 
vi,·c de Deus c::uem morre a si mesmo. A ( cvo
ção e.o Corc.çto ele Jesns é un1a escola de si_,1b1i

n12 ~~b:1r~;J.Ç~i_C)_ O 1ip0stoludo da Ora.qão .. ensina 
e::, fieis a cf~,__·cccr g2ncro~runcntc a Dci.:s cs so
frirnentos de radà dia e é nessa 2cc1tação ~mo
ros~i do. vont2.de de Deus qu:: consist;:; principal-
111.0;:tc a vlC:a d~ in101ar;ão. Nen:1u1na cru?. é táo 
s 0 ·ntif;.-.rdor2 con10 a que nos prcparJ. a 111:J.o pa-
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, (Continuação) 

COlUfüSÃO DE PiEDAilE 1 
.. ~lé1n dos n'10.vfrn0:1to_:> particul~-
1 e.:> entre as Assoc1aço2s e Açuo 
Católica, promcveu-ée no C:ia 1.0 de 
1naio solene llora-San~a pregada, 
que estave bastan :e conco,-rida. 
Ai::da nc.::te 1nês, realizou-se un1 
grr:n<le mov:m~nto eucarÍ.3'dco in
fantil. 

BOLET1iH DO CONGRESSO 
Foi C:ivêlgado a 13 c'e m2.io o 

szgundo número d3 Bolelim do 
Congresso. 

l\1ISSÕES 
Real:zaran-:-se 1ni3::Õ8s por dois 

1niss!oP.{11:Jos re.:!entoristas e q uatr·o 
innã; mis.sic-Jfát in.s- cn1 divet2as zo
nas C:a i;,aióquin: f~zcnd:1s Jacuba. 
Mc:;cuco, Iguat2rni, Iiaguatmnizi~h~ 
Chic3 Bueil(,>, Paraíso, S. Tc:·eza s: 
llfouricio, Capela Jo:é· Belmi:o.· 

SECRETARIADO, 
O si-._ J uão "Finazzi, num gasto de 

fdiz ad;são 2.0 Congresso, ce::leu o 
seu prédio &ituado na Praça R,ai 
Barbosa, esquina da rua Dr. José 
Alves, para 1,cle funcicn:ir a Eéde 
d~ $ecreÍarh:do C:o CongreSEo. 

PRii\1EfüCS BENFEITORES 
O ,;Livro do Out9" conta em 

suas págin?.s iniciai$'. com .a:S se-· 
,gt(V'lle3. a,sinaturas:,. C.1 ... !An~on,io 
'revares. Leite e Sra., Cr.$ 10.0.00,00; 

.D. E:-ncstina de Sou:::1 Loi:~ e seu 
fi:ho !:-~·. Edulno. ·de ~Alr:1eida Leité, 
juntc5, Çr.S ::_ü.O'.;D)OO; D. G:;ní Sil
Ycira Franco, _Cr.~ 10.CDO,O'.J; senho-
1L1ha I·,'.fo.::i::1. Gz:·ald.1. oa S]veir·a 
B1·ito, cn1 n:cmórin de s:.:a mà~ D. 
Lí::i., Silveira B,·ito, Cr,S 5.000.00; 
81·. Brn~:::ito Costa c ·sr"'., Cr.S 
5.000,00. Existem numorcsas ns:F 
na:uras ú, · C·.S 2.00J,CO, 1.000,00 e 
500,0tl que a ~eu !0~,ipo s2rão pu
bEcadas. 

BISPOS 
He2pcn~e!·nm ao conví~e, r~g1·a~ 

<lccenao e envbndo !:Ua-3 b~nçãos 
1xt. a o CJngn:·sso, os Exn1os. ~rs .. 
D Carlos Carmelo de Vasconccl s j 
Mota, Arc:bi.'.;po Metropofüano de 
S. Paulo; D. bil1o Soares, Bispo do 
~··antos; D. Luiz Sant' Ana, Bispo de 
Botu~atú; D. Francisco BQ;-ja do 
tônlo, Bispo de Afsis; D. Antônio, 
Amo;al, B:spo d~ Ta;.;b::té; D. An
Bispo d9 Jab;ti~ab~l. 

62 - Não pod,?mos negar qu::, 
m,1:tn se tem feitci nc.,t, 2cntido, 
r r,:_·titular111c·nte dc1foi0 dn:'1 En~1cli
c!~s '"Beru1n Novaru1n e Q1.1adi<t2;0-
r.3n10 allo··~ e, _c.0111 lJatei-nal agr,.1-
O,•, aplaudimos laboriosos desrclos 
pastorais de tantos Bispos e sacer-

! ~-?te~ .. que viio Procurando e· expe-
l~E8A VER-SE CDNTTI\ ,\S C!- com ele, no cha:nado camD, lrnma- "CU cuoi·d·a·o" (P< CXX "I l) p · 111 11· 1 t 1 .. " s ~ lc ·-. • , ,. , • ,or ~ Cpcrarics evangcJico:; ·,d2Ei,o:•_1ados ·.~ ___ ,. ,anc,o cau ·e_ oéam0n te, com a 

LADAS DO C::J,1<UNff_1\'1U n1tcr'o e ca·rit:ltivo, 1,rc,·,011'lo pc,· 1·o•o c 111 Jt· d ! · - 0·1 e! ' . , . · , , , o :> u 1mo e p: eras ~sano i,do divino Rei Jesus Cristo êão cm 
1
· 0 , a PrUci0nc1a, nov:s me todos 

5 coit.as. YZ'.:(S P.•11 tudo. at.~ c~r_,fúl'- 1·~m ,11·0 i·ec~·~ nd 0 ~ V • V n . ' ( ,, a,,ostol do qu 11 7 - Sobre este ponto. j:í b~:s- - V ' e . "·-''' ~,"e- º"· e c-· r.:nmeiro Jo,rar os "-aC,rd"tºs A ··· · , ·· a , e me 1or corrcs-
tllnos ein Nc--sa Alüt:UÇão d~ 12 de 1nes ao _?.Spirfto cristã e á doutrina n.tVeis Jrmãcs l)romovcT O i~tensi- dP~, por ~pe;ial \"~dação.., ~-~1i dos 3,on~n1n a erigencias do te:11110. Tu
n~aw do ano P:ts.Jad::. 111 r .. ~ JUI·,.:..1- ~ d~ Igreja. r:;111 cutra.9 partes, ~llJ. [ ficai\ da 1naneira. n:,.:ü3 0ficn~~. cn1 r:dos. ~astores Sagr . ._1dos, e ~11; u~Fto clD 1.::~o. P?~·~n1, é ~1uito p.ouco pura 
Jnos n: ce" ~ t do, Vene. a\ eL:-; 111nfro-,:, l1.ro~11 c.:1a vai e.O pcnt_o de fa2.2r a- vo::::3s Diccesc. o cs1>irito da cruçã::> (1f: flhal .obêdiênda aJ Viu-. rio de: ~:-~ necess1aad~s p1.;sentcs. Con10. 
i'~ovarncntL' e ele n1odo p:1rtlcu:ar. er:d~tar qt_l: o C01nun1sn10. cn1 Pai- urüda á penitencia. crisLU. Quand,J I J0sus Cristo na terra. é º~~nffado (U~~do a pati:a ~;ta /n;- }leri_go tudo 
-t1;an1ar vo.ssa atençáo. O co1nun1:-:..: t.c~ ~"e m,:}or _f?_ ou ct:~ rn~ior cult~- ao Salvador Pí'l'gun1.aran1 C-~ Anos- o encargo de conservar ac::.':!a no ~q'=:1}~. quo nn~ e c-:tr1tmnente nc
~n mamfrtou-se, no Cfl:ncco, tal la Lm~.a feic,10 mais bianda, nao tojos porque não haviam eles éon- mundo a chama da fé, e de !nfun- C,~~:'ª1!0. da d,fesa co'.:1um, ])assa 
.:iual er,.1 c:n toda a .~ua pcr'.'ér~Jda- 11n;!"ct1;·~, o culto rdigJo_~o ~ resP~l- s~.~uid:> ]jbortar u1n Pos-..~essJ dâ e~- dir nos fieis aquela cper nç BO l~~ª .. -egund:, pl8.no, ,:;,~-~1n1 .tan1Jx-_1n, 
.tll. mas Joo·o PH .,b , º'-l I fora a ,;oerdade de c:J:1cienc1a . .i\'l:als, pir,to n!rrlh;nr,, respondeu-lhes o brer,1tu1·al cem q:ue ca- r-ªr·eJ· a e • ,,m o nosso caso.. (!L',.1lou·,r_ outr·.1 

e, e~ eu qlL c.- 1
::., m -\bu11~ ha ('llô re"Pnnct·, -::: fl. s 0 r e l ' . V a n1 b t 

~f«.<"tava d:"' ,;:i e~-, r.-)yo:-;· '"'1"_"·1ou "''1- , ;_· ~ - , . ~ ' --: . ~ .. "'~ .... ~ '-· "" - ..__;cn_101·: "Ta;~s::, demon;os 118.0 se ex- ncn1C de Jesu.9 Cristo. c·0i;nba. 'teu ,... o ra-. rnºqu~n~ n bôa t b~l8. -~1a c!e 
~"o de tat1· .. . ·' . , • ': '" ~-\·' ,a,, muuanças mtrnduzic,_,s recente- n1lrnm si•1ão ,,e' oraça"o e A] J. \".·nceu tantas out1·as batalhº. º· ''E-·' ccr1e_-1 lcºa.i a ncce&S,cl'.ldc_ n:Rl o_c 
11,_, · ca. e p1oc\ua arulJO- e t(l 1 ·~i :-- .· t· , . -c.. -•l P · o e-- \ s-1-"" ~ 
1!?.m2n;e alrcir as muh,dõcs. octl[- ~n~:;ie~ª oigJ.. a,.,o, scuc ica, :'~] jum" (Mat. _XVII. 20). Tamb~m o esta a vlt.oria que vence,o n1un,10 ;.\1.1,ai-_o fu':'-~t~mcn\º. ela fo e da c1-
bndJ c:s prorrio,s i.)tuito·; atrás c'21 ,:· Ío . ".b e ~ C:lllUl1lm1lo. e._~ mal que _hoJo atormenta a huma- 3 l1C>'~a fé (Ep Jo V 4) •1 lZ~r.ao CIL a. Fcltant::,, 112-~ p3· 
1,- éas. ,.m si bêJ.s o a'.r,.cn:,•.,. . ~'; cs .,s ~. <> a_:1, -~na, o, seu 1nogia- n~dade nao poderá Sêr vencido si- . . . . • ioqma.··•. dando cmbor, o qnc deve:,, 

' N. c1a IL O l?re.sente ar•_ 
tigo se publica sob a re;ponsa• 

· bilidade de s.eu llu.strc e douto 
aut,or. 

D, BENTO ALOISIO MAZELLA 
O Brasil todo conhece €&te a:omc 

e o pronuncia com reverencia e ad· 
mlração, E' o Ei.nbaixador do maior 
e do mais poderoso dos Reis, por
que é o Rei de mais de trezentos 
milhões ele subditos fieis que e> 
amam até a mais fervorosa decli· 
cação em toão o Universo. Embai
xador da Patria das aknas e do 
Reino de Crist~ o rcpresentantri 
daquele cujo no~e está gravado no· 
coração de cada brasileiro fie] á 
Igreja de Cristo: Pio XU. 

Em D,. BENTO ALOISIO MA· 
ZELLA, vemos o Papa, rev.erencia • 
mos, amamos, obedsccmos e home· 
nageamos o Papa. NUNCIO, c!c 
nos traz a mensagem da fé, as cr<2· 
dencia!s d,o. reino espiritual de J csus 
Crbto, de Roma eterna, 

Bastava-nos tão só a missão que 
o trouxe á terra brasileira para o 
amarmos com aquela dedicação fi. 
lial com que todo católico ama o 
Chefe supremo da Igr,eja: o Papn. 
As h.:Jnras do Embaixador siío ns 
da patria e do Rei que o enviou, 
Eis porque no mês em que vamn, 
celebrar o dia do Papa, queremos 
rever.entemente prestar nessa homc
nagçm ao Réprcsentante ilustro de 
Sua Santidade, Todavia não apenas 
sob este aspecto, mercC;e D. Aloisio 
Mazella nossas mals calorosas de
monstração de reverencia e de amor 
filial. s. Exa. se impôs á gratidão 
e á ad:niração do povo catolico bra
sileiro por qualidad,a<> cxcepcionai3 
e raras. por um finíssimo tacto di
p]omatico, por uma bondarle a toc]a. 
prova, um espírito sobrenatural e 
um zelo que o fazem um hom€m 
de Dem. u1,na figura àe in1ensa 
irra::liação de vida espiritual, e um 
destes homens raI'O'', raris,simos 
hojz, cuja grande virtude é uma 
Consumada e 2dmiravel prudc-ncia. 
Nosso grande embaixador c1a Sun(a 
S6 junta ao finis3im,J taclo de, um 
dip!Onrnta o espirita sobrenaturci! o 
zelo do homem de Deus e as vir· 
tuclcs sacerd0tai3 requeridas num 
lcgitkr,o representante ele uma Po
tencia €spiritunl e de um Papa, cu;ci 
fama do santidade não é m.enor que, 
a ria magc;tade do seu pontificado, 

Um dia q_uando te escrever· a his- ' 
!<::,ria da Tg,·éÍa no Brosil,'.'ha de s2 
lE1· naquelas pagi.::1as um nc-:nc COh
sàzr~do o:m'!o uin dos expoentes 1n:t
xinr0s da v_ida catolica nestas pla
gas de Santa Cruz: - D. BENTO 
ALOff:IO MAZELLA. O que l]i, 
de~.r-emos é ünenso. I\/Iultiplicou Eo
licito a hi:õrarquia cm to:J,, 0 1crri
toria r:.aC\)n,1!. Ta:ivcz nenhum f'rn
b1bwrlor da Igreja num país tenln 
crcar!o tantas Dioc,cs2,s. E'· ~m di
lntac:or das fronteiras do rc;na<lo do 
~rido. A obra da Prop:1gaç,io d:i 
fr, teve em S. Exa. o m,iis ;indaz 
e o mais ardoroso dos aPoslolos. 
Só 8-;tas duas obras bastavam p:1ra 
0 consagrar· ConlH~ce tOJo 0stc 
imenso Brasil do nor(i' 80 sul. N;'io 
de.:.cançn. A sua grnnde alm:t àn 
.:!_POst01o scmp1·c em so]fritu'.'.!cs co~= 
tin "? 5 P210 bem da Igreja em nossn 
P!t1·1a · E' verdadcira1n0nte irnprcs
t:o:i;:inte a ativi<lndc ~ no.,50 gr~:nd0 
Nuncio Apo2tolico. Deu-nos uma 
Ccl'oit de Eispos jovens aliVO·· e 

1 ' 1 . ' , c.w10s e e entusmsmo pelo reinado 

Um grande Núncio, _ 
um grande Bispo 
e u m a parábola 

ídolo daquele povo que até hoje não 
o esquece, e muito o venera. Chc
f.es de Estado Jhe cons.ag,·am pro· 
funcl.l estima e veneração, E' um 
elos vultos mais admirados dentro 
cs diplomau:s da Igreja. A ·s. Exa·. 
Revma. queremos prest~,· nestas 
colunas a no5.::a hon1enagen1 5:inctr 0 .. 

e queremos nest:1 hora revelar, úirei 
mo!hor fazer brilhar aintla Ol<S!" 
est8 no'me que 0 povo catoiico h:·a· 
sllcirO pronuncia cheio ele gr~ti<làO 
e respeito: D, BENTO ALOISIO 
MAZELLA! 

D. F'REI LUIZ MARIA DL 
SANTANA 
E' 0 SL·· Bispo de Botucalu, u:n 

gr,,n:Je bispo, Gran::le P.eh posi.c;ãcJ 
· ' J I-<rCJ" hicrarqui_ca de p1·1nc1pc . ~ ~· ;·; 

granel e <·l2s obras que rea11za ·. c. 
filho de s. FrancisC.J. Capuchinho, 
De uma or.clcm austero, e c,,;e êem 
a2 ao á Igr;eja, c:irdeai6. s~~bir-s ,e 
santos. Apenas na.;ccti cm ,e:-ras ~o 
Papa. O Brnsil O viu des(]2 s P:·1-
n1e:ira inf~ncia. Aqui pnssott ~ ln-
fanc,,1. a Virla to:fa. Aqui se /ez 
sacerdote. professou e ex~rcPu o seu 
admirove1 apostolado. E' tõo br::-
silciro co,:no qnalquet brasi'.riro· qu0 
inciclcnLemente tEnha nc.sc'.do na. 
]talb, E' nosso, bem nosso. AT.:i._ 
a 110,s.-, (erra com a paixão a:·dcnte 
<lc um patriota fervoro~o. To,T0s c,s 
suores e lu'~a~ (1e sua agitada ,,J(i:i 

de 8 postolo <lcu-o.s todo; á terra 
brasileira. Já percorreu sertões e 
provocando um:c admiraç'éo pro
fun<la. C:e no~sos militares. S-ecnpre 
scfreu ao ]ado do soJcla<lo b1·asiiei:-o, 
foi O arclor0:30 e eloquente dl'f<:1r1soi.1 

do ciue é l1osso do nosso nc(nC. <lo 
nOf:s~ digllid.ide, de nosso pa(:·imo
nio hislórlco e cultural. D. LUIZ 
so~> este aspecto· é tão brasileiro 
C\'.)mo o 1nai:; brasi l-cirO d0s bispos 
bl'nsi!circ-s. ]·Iomen1 de u1n zCü a:--
dz~tc P.~las 8ln1as. Ern de ~e \'f;;:l" 

aquela Vnlto simpr'.ltico e étustc~·,1 ~o 
capuchinhq de 0 utrórn no 1ulpt:O 
sagrarJo. ·As multi::iões i?nchiam o, 
t:mp,os p~ra ou,·i-Jo. A c_:cc;u-:nci:;, 
b1;~tava·lhc (los labios cm torrcn\€.-; 
e ca ta(lupas d~ idéas r1 rrcbatador<~:::. 
O povo s:.i~pen.so. dos labios :lo ftade. 
'Foi ccns~1gr:1~0 cnt1·e 0 . .;; f/;11H:e:-": 
0l'é1do1e.s sagracios d·o pu!pito br~si
Ici'fo. IVIit . .;ionar;o incúnçavc·I. ;}1;,tr

t.élO düs hEregc~ que O trmimn po:· 
onde passav,i. Na 01·dcm, foi r.i,:;• 

d.010 <lo religioso. um otganizador, 
un: discipu!o autentico do S, Fran
cisco. A Jgr~ja que lhe viu os me
ritos JJ talent•J e o valor eaurou-o 
Bi,p~ de. Ubcra ba. No · Tri;ngulo 
Mincir.o a a;TTo apostolica Je D, 
Luiz foi admiraVcl. Seria pto:ixo 
demais enumcrar-lh_e os Obl'a.,. A 
DioCcs~ Mineira ainda hoje o ;:;cl

mln e .sente os efeitos c]a su~ ad· 
mini,~-L 1·nç,1o e~piritual e 1nat-edo.l. 

Un1a Dl,JcC:-c paulista P.ericiita~,a. 
O Bi,:po infdiz por de.3a,:ra<1a e 
pessi-:na ;1C.:n1inistração a i:1 le·.-a11d,,> 
ú bancarrot-i, Est 0 Bi,,po a S:rn'.cc 
S.é o fez rcnunciat·. Qual 0 ho:nc~1 de J~sus Cristo. Esta coroa de pre

lado:; e estas Dioc·,,cs tão bci:1 pro
víd~s, constitu:m s0n1 cl"uvida tuna 
da3 ovras mais bcncn12ritns e dº 
íh'!O tacto. de zelo QrJcr1t,::' ~ d~ 

s:::n:::o ac~1niravcl G.e- r~-:.-ponséd~itid:1.dc 
da um Nunc-ío cm face da k··e·º 
d ~-"=".1. lü e 

0 /JC\:o qi.:c c 0,:no o noa00 pc,éc (Qr 
um cp1~copé1clo tào cheio (!:) virtude~ 
e, t5!) hfilha,ute! Es~a é a s'..!a gr;ndc 
o0ru. A icrmcç~Q d,0 ,wsso C!cro 
ti::vf~ c!n D. A1°1~io Niaze! l.1 um im
Puho, e ü1~to lhe G0VC:nos nc:-·te 
tE:ri·enc:d !ião ha p:1.ttvr;::.~ Ol!.:) tr:t
dvz~:..· p02san1. a noss2. gra:id:,o. E 
O S2n-dnario Bra.sile~ro cr:1 l1c·ri1.? 
~ ~ C.q_•uçGo c:os s,::rin;:J'i:~s C2;1·· 

traJ.s? E a rcforn~a e org:i_1:iz:1ç,lo 
de. nQ;-:sos se.:1Jn<,l ios"? S:'.i cst:i r;bi~a 
O l!}YJl"i~;IIz~:u n.1. histol'iq da I_;rf'ja 
no E.r.1~11. Que oti-a de ze'.0 rela 
c~iusa ac Deu.5 e da Igrej;1 não f:z 
o_ }"';'..lisar grande coraçüu e~ . .:- r,nss~> 
1'. uncio Apostolico? Todos O ccrcani 
de ve11er:1ç.s,o e de .t:rüfunda e-.ti;n0. 
do Norte a Sul deste v~!-:to p 1ís. 
Bo:1áoso, amavel, fin,J como um di
plomata, apostolico como um B'.spo 
prudente. e ze:o,0 . An:os quo ; 
ccnheccs.so o Brnsil, Portugal admi.
rou nele O en1l:uhrndo1· 111-:m:1 das 
h0r.::s 111ai-s: üiHccis e [1nguitiosz:s 
P~.ro a Igreja llas t0rrr.s de s··tnta 
l\Ta1 ia. na hora de u:-na tr;.•.r. cn::la 
1·CvrJ}Ução . 

· de Deus Capaz d'e enfrentar c,S :nai6 
ç:ngw~tinsus e dolorosos nroblei11as 
<h.. ajmii~istração <ic tal~ Dioce.~c? 
A Tgrcja escolhe o fiei 0 8 ,1.:uira\·cl 

Ei~f,) de UberDba: D. FR:ZI L1JIZ 
l\1/\RIA DE: SAXT'ANi\.. Co:n oc,e 
nbn.::g~çdo 11croic2 con1 c:ue c"'oil~Ü/J 
d0 fé e rc;:l::-tcL; açCit'::.l e>~ ... c~:a 
pc.::nda cl';,_n! "Vis cbclqc,1~ J,J.~··c-

;\~·:it;i~::,:'.~;'\'.üo-;:;a .
0 }~i:~;~,: .~'[,:~ 

A E1nb~âxada Cn1 Portug:1 l o ccn-. 
sag~:c,u u:n do.9 1nais ha,b;JW,:i.~cs e 
actmiraveis diplümatas C:a Santo e-;, 

NO CHILE D. Aloisio · tor~ou~,,~-~ 

Ç:"!(i d·> n >\
1

0 Bispo de Bc)~~Cz:tc:)- [~,i 
u:11:: \~~TODJ1A, u:n n1i'.ag:·G cstu-

t~,;~·,,~~~~:};;-"t::-~~,~l·ilo~·.:tz-:\::,~~~ 
lni..:!8..-~. Lcvr.tntou o C!'eJito r, o 
11 omc cl:i Dioccs': ri'0 B ,tuc-nt~·- "R.;)
c-r~~r)~-i!.zo:; l.1 \'hlJ. rc-ligj._;Sa, o E-:<~n1i--
11,lri~. :::.s .Jbr~ls Dioc2.-.:ar:.as. Stilvc·.i 

~~~;,:, ;·~/;'. ésc/1~,t::e:f ~rci~;;,} :;:1;: 
L:..1iz re-:}izo:i um aute-n-'l . .-.0 ~~; 13c;--C 
de clfi!nl:1 i.::L·c:câO. ~ ... . d (;,

1
. 

O q"0 s·/re~ só Deu, D s,h<:' cs 
~ncu~ 1cüores n·:'i.o O podei·üoc.;l .. ~uc~ 
1rn3gln.lrl Un1 hom_~m de ú:.1tra 
tcn-.:pQra tCri3- des1nimado nus ~ri
meiras h0ins só a:-itc o q:1aclN ·de· 
5olaio1· <l~ u:na DIOCESE DEVAS
TADA, ARRASl,DA, p,,ra u,ar o 
icrn10 de g~!c-rra, pelo b:,n1Da:·l:cb 
il'C'n1endo da rn2is cks.1st!'<1da ô.:i.s 
êH~.,.r,jni.~tn~çCc-f'. Pois O horn.?:11 de 
Dcuf': cui·tiu 8~argura.s. vcxa~11cs
f:!S-:on h 1H~r;s de ll!)gus~ias inrn.1:·~ 
ravCiS_ sr)frêu corno po:..ico:; Bispos 
ns.:.te Rr&r:il, n1.::-i.s n[o :1r!·c:2c~u :ia 
Co:-1vi::çio ~e sa1?ar a Di<";~es0 q_ue 

a Igr_eja. lhe c,miial·a. E venceu.· 
Botucatu' é hoje a mimos,1 Diocese 
de D, Lucio. D, Lufa é hoje o 
heroi vznccdor d'c uma <las mais di~ 
flcei.s batall,ns de Ordem material e 
espiritual. Reconstruiu. o que cesta· 
va arra.sarlo e construiu belas obras 
sobre as rulnas. . 

Eis porque no fervor de no2~0 
e-!1tusias,.--no não ach_amos .- · p:ilavrRs 
que traduzam a nossa admiraçãu 
pol' es.te Bispo que sem duvida é 
nma ílgurn Iiv!PAR , mais,·'Q'NICA 
do que RARA no Epi.~cop;\;Jo Na, 
clonai. 

Queremo, prestar nestas· coluna! 
u:na caloro.;'1. e cntusiastica :Ji;Jme· 
nagem de aclrniração . .'.JO;,grandC 
Bispó -de Botucatu'. Bem o c,,nhe· 
ce hoje todo o Brasil. 0-ee~ ·nome 
pnir;i acima de qualquer ili,sul,te, <1a 
q_ualqu.er insinuação malevrÚa elo! 
seus inin1igos. · · 

UMA PARABOLA 

!'fosso senhor nos rcconi.encfou, fa
;:,~sc-mos Cm parabolas ~ ."siiic pa· 
L,bolis non loqueb'lntur efo>', Pois 
ri vni uma. E va_i !;em expl~~ação. 
''Qui POteEt capl:-tre, capiat.;.,,·qucm 
quisei· entcncl,c0 b... Era w1,a ve21 
um grandJ I{Ci um rei bóriis~iin~ 

' . ' um grande Pai, vestia-se dc,bra.nco 
C!';,. todo solicitude e :imôr., p~loa 
seus suditos C.;:palhados em t-.:,do o 
mundo. EBtc, Rei tinha·principCs em 
,odas as partes da tcn'a, príncipes 
eaco]hido~ per ele, homens de vir-
tudo e talento, ~. unid'os a ele go· 
,·er:1élvam o grande Reino, Numa . ·~ 
c:zs r~giões n1ais vistas e fieis 0s -~1 
príncipes foram sempre modelos da 
Ed,0 !id;:i<IC e amor "'° Reino e ao 
G:·::nde Rei. E que príncipes adml· 
rnvcis, sabios, santos e zelosos! 
F,>rem, ó dC,graçal, um aos Pl"in· 
cipe~, na sua região, ia adr.ainis .... 
tranclo rn uitlssimo mal os bens de 
P,incipndo, o não se mostrou digna 
do Reiio-0 e do grande rei. Pacien• 
!C:nente, ·paternalm<i.nte. o Rei .G 

"dv,erte. Nada. O Príncipe de·sgra· 
ç~damento perdera a cabeça nas 
:n8is desastradas emPJ".Csas! Quando. 
já não era possível. remedear a ei• 
tuação, o Grande Rei, cheio de do1·, 
,l,emitiu o Príncipe infiel e deu para 
aquei'a região wn outro Principe, 
n:uito virtuos0 e bom Para. reparar 
o mal do príncipe infiel. &te, dcs-. 
peitado encheu-se do inveja e tudo 
fez par~ dificult~r a adi:ninistraçiio 
Jaquele.. Não o poud<';. Perdeu a 
c:1beça. O Embaixador do grande 
Rei, um· homem aclmiravei e pru · 
(l(:1lo, foi objeto da ira e dOs in·· 
,,1!los <lú pl'incipc ln fj_el. E um di:,,

1 
cm publico, o infeliz príncipe de,;• 
Peitado, insultou em letras cte im· 
1:re1,sa, ao grande Rel. Um tre· 
:1,e:odo escan<lalo. Silencio geral d< 
Estupefacção! Um vassalo, porem . 
.cpaixonado de dor, por ver o gran· 
de Rei que ele amava, insultad'o {l( 

;i10do tão vil, e cm Publico; tom<l\ 
,l,a pena e tra,ou uma calorosa de· 
fcs:,, do Grande Rei e disse "ver• 
dades verducleiras ao Príncipe atre 
1,1·i::iü. 

Foi outro silencio geral de c-stu 
pcfacção! 

· - CCi:no? ! Um vassalo sair a pu 
1:.:i::Ó contra um Principsl cl1 
Reino?!!! 

- E fez bCm, diziam uno. Pcii1 
o Príncipe não veiu a publiCÓ in• 
•ultar o nosso grande R<i e as leii 
d(J Reino'? 

- Urn vassalo não tem a1.~t1'ori· 
,i~:le para atacar um Príncipe, 

- E um prinCi,>e,. re."pondiam a 
:r:n p~ra insu:t::r o Grà:nde Rch 1 

O pobre vassalo ~cntia--sff _·'.feli: 
com O · s~u cara:;ão e ccns:.:i21_1cü1 
t:·:inq_ui]cs porque ckfcn(lé" o R,,; 
(i,-~ ~eu cori .. Ç~º e (l~ostruu-se fj_::;l j 

cloJl:ina <lo Heir,o. To::Iavia, pobn:· 
zinho, cumo so(rcu! Foi insultado 
a1~ontaram-no curn0 rebele_~ e go1·qu~ 
)~:,:;uu tocar nU!n rrJncipe-, 11orqu< 
;Júü Jhc C;.,J1!a t..-·f.::nder o Grand~ 
Rei cc:,tra l,1n J)rincjpc. E~fin11 
::1-~::~tc:.> va:::t·,:ios se ncov:irc.k1!',0m nn· 
~e a inju;:ia 1·cita ao Gtar:.de Rei t 
na stu. c0v:1nEa fe.::ian1 cn.:ei:1~entc 
o pc.,bre vass:Jo fi~bih~imo! 

. t:ó Dn,_; ,a:,c o que este pobre, 
viu, ouviu e súntLu durdanitÉ! lollgo~ 
di:ts e rr:e-se.-:s... só porque .. ~- · Sél~l' 

ü.Pdbhco C!n d.:/csa do Grai:tr(.~iRci. 
O_ Embaixador co Grande Rc; i 

. ·1 
:-u:::.u viu e ~cntiu e a eJc c0 va.-ssal.<J J 

queria. e an1.ava como a \Hn Rei e 
con1 a.q_ue:c a111or e \'.Gn.eracêi.o que 
ccnsagr,n-a ao Grande Hei. -

O Nobilíssimo E-xbaixado1· do 
Grande Rei confortou; :1b,nçoou o 
;K>bt'c vaSfí::110 nas horz.~ c1e a~na.r
gFrc.la. Fui o 6Cu grande coüf:Jrto. 
E, u:n di:t O Príncipe Infiel foi 
€xp~lsO c~o R..:ir.0 e sofreu as p'éna--3 
cl:..s L~fs. Os va1-:-;alos rompl'CP:-i~e• 
r2!n n1c ih:ir a eravid'2de da SitUa .... 
ção. E jft n:: o ccn--~urQran1 tant~ · o -
Pcb:c vrr1xsr,lo fiq· ... 

Entcndt..:·:-im? E' cngr:1-:?1~linha a 
hist0r~a, 1:~o é n1esmo? 

º"t' . , ... a d" li.:.,a C-ntia Deu,. nac, por um. santo ci'u 3 ,1a 11, ._ 6
1
1 - Lembramos de modo narll- r.~tnralrvt~ntc, dar !>ara, r, cur,, ha-

Dc. rnte \'C1'Cb o r] 0 <CJ' C0ill'"1' 1 58 . V 1 ' ' " '1 •• z . .ll cu ,r Oº o CG!'d ·e t - • 1 tie P"Z os chc' . · ··· , ·"· · - e a1. Ven8raveis Ir'naos ver.êal d0 oracõcs e penitencias ' 8 ·' ~~ r. -s a 0 xor anao. oiflla da 0
• aJrnas. resé1",2111 cs s1-

"'ir,o-,,~;· ser o.s 105 
3
. Cl:J ,..

1 
COnJunr·Tao l rc:r que .-:e nãn deixern iludir os Recomendamos: p: 0 i~ nrjnci11o.Irr.en~ f?.ntas vezes_r::T'etil',1, de Nosso Pre- crrdotes n !nelbor de Sll?~~ enei·rrjns:; 

Mo n s . ASCANIO BRANDÃO 
• -o· . 111 " ,, z. OS:JS féllllC- r: .. 1·,, I11t''J·n°cc m"nt" a· ' co t' . 0 1 ' • . • d~ces•c:r LP.•o XIII do ,·,· n~ o·,,n t1·,.,A ~rs d ' C . ---·------------ -------
1·cs e p <:p-.o·)_n,ji...:t ,.. C: ..,, , ·;, ~ ., '··. ,. _ :::, \, t.· m l1 P O - .~.- ª~~ reens C(n1ve,mpl::..tivaQ.. 11'\18- . .., . ,. - · .... ,, . \"-- <' ó vJH-ri ,. r3,ffl, l':~crin U7.lr 3 ··1.~-.-

1 e.~- • • a., ,O 1..-)\ •• n. n- r 1"Plº"'O e 11"0 s o·le admi'lr C'll Cl'li a f · ' · d ré\l'Jó cX::rt.ac!lo CJUe Nr\., fazemos lo e á Iin-c,ia as mas~,s cl,ns_. t.-ah_n_ to pela paz mund:n]• r1ac: , , ..... e: 'll • ,.... V.' • : P '-- -, ' ~ • · • n S 0 -cn11n1nac:. re-- :br:1.1\:.tn J ...., ,_ .. ') , l 

:t,:;.o tem"JO ,xciLant';i }
1 

:, _:
1º n.:~.-. c~c·--~J .~Jc,,;v.111. a cola.bnração 1·eci- ~llar; prec0s ,.. ~a~ri{icios ar~ 1n de n;-~.~a, <- 001'!1n ctamos: Hide ao ope- ihnd'.'.'res e {azc-r J).~11etr~r O espidto 

·t Jti·a d 0~
0

(',·,n ,,.-sf :c1.1 
__ ns .. P~;.l~ r1 or~L _ Pôt· pr1.rte d2 cinr·1n oner qno nnpet,·a1· c1o Céu pa 1~n. a Igt·cia va- 1 

':
1 ~o, .pspecia}mf"nt. .... ao rperarl~ DO- cristão c1n 111eios qua dele rr,1t~ se 

Pá;;cca dos ahm..Js do 'huti= 
tufo de Serviço Social 

< ' ' ,~ •• -e. Qlk ez CCl•r'! 1 ~s .. ,, d l . ·,· " ' ' t - . he 1rlP t'Jn "e1· 1 ºO b s'' Ih E t " à·_, ~a, o-ue e ,,.
8
,., t'' d ·f--J ·-: ·j t ,C_\.n ,1, :::n vnr a r.1v1_1zaça11 cr1-'>- 11e·,~,;:;a 1,1·c cr·ao n~s lut2 ,-:i. prcs:nt:?s, ' ·. . ~ a· e, s PO re- . s. Ciaran1. ·ncon 1_·arao na.s n1ultl-

.1o . , ,,. ,s,n m o ,, ta 0° 1" E , , , ., · d· , · , , .. 1 d . - , <0<1umd n1·sto o "1,1·11a1nQn! de d- 1 · · · d · fü-iá rn_arcada para .o p:!x,·1no do-, c-,rantia intern dQ . •e ~-·'" • "· $, ,,_.g.i• .'1. lll ,l%1QO em CI lo, Pr' a ))O e!'<'So 111tercess·,o da Vir- • . · O . s ,._. · ' .. ,O· GeS ponu ares. m,,snera a cnrres- v 

,.;;· armanlentos :f'ln\.l /:~-7:·,/ ... ~v;,1.c111.1 ~~-~PCr:35:so para~: ,·ito1ia do conn'.- g.,m nnacu~.~a2 .. a ou11. C;-,mo cs- Joms e de _:ua J!srr-.in. C:0111 ehito. 1)Cndencia· e abund~ncia d-:. frnt0~. iningo, e.ia .17, às 8 e meia, n~ Ca-
-~vb ll=n: h1açõri ,,.,;.1:,:-,I~,l- .. \.,~.1~11,; L .. '.;~~n rl;.1 5c:..1 i:a1-:: _P.cria o p1·i11~.;_1- magcu um dia a cab~ça dc1 antiga ~,_., nobr~s s~~o as ~11aiOrE!'!. vitin1a~ CUC' lhes reCC'::YriDent:ará o - peno~::i te·i":1~~J Provisória (Jgroja d2 San1a 
~--. , 'f ;1 , '~- 1., . .,.,, que. n,m L' a c1n· como v,tnna do propuo serpente as~im eontinLW, semlll'C. n::! ;mbusteir~?·. qu~ e~olor.,m sua ll;abalho da 1,rimeira la.voura.- como Ifigêniai, a Páscôa dos alunos do
... _c,~.r a~cm ª'.u~~o 20 comtm1,<mo,; n ro. ouanto mais ~e didinguircm , r.~mo ~-cgura <lefen<orc e invencivcl n.1.;rnv_ct. c:in01ç3 ~- Pata_ lhes des- v:mos 0 vemos. em Roma e cm vr,- Instituto d2 Szrviço S:,cial. 
Í:':1ªª111 a:.~~ci~çoc,, e PDri_odicos. t rc1,1 ant,guid~clc e granclezQ ele sn'\' "Amdlir, ,;r.s cfr;•ãos". P;1/~~ 1nve1a centra os _rico$~ ex- ;·!-:is m~tm:ioks. onde. ao sure·ir ,lc Como pteparação l)ara essa Pás-
:~~~r ~~ne~~1-:ª::I~. ª.";·:•om so 1'~ 1 '1; c:dlnção cr'slf\ as regiões cnc1c I v _ MINISTROS E AUXILIARES c,ta-J 0 ~. a tomar 1J!lr:1 e:1. 11_~!~ frlr- uovas ier,,ja~. n0s · anabalde.a, vão cca, ~E,ão realizadas na s8dc d;; 
·;e d·utr ai _sl,~s ,e ea, ~ 1~ mci~s cor.Mgno Pen,tr;,r o comnnl•mo, 1 DZSTA OBR \ SOCIAL D\ ca anuilo que lhes Parece lllJUSta~ se fonnando ,e!-~as a,snc: 0 cões Iqstituto, à rua Q_uinlino Bocaiuva 

}\,
0 

• 
00

.ª (0,ima 1112s, ~.e11a_m n~"- t,:,nto mitls denstaclor Ae manífcs- IGREJA · . J monte recusa<l~~ p~l,t forLuna; e •'1 pi,,roquiais e i;e opcl'am verdadeirn:> 17G, salas 303 a 310, à.s 3 e me:a da 
•11 _ _.., ace __ ~iv_e;~. procuram at= lnJJJ- t:::rá ai O <'dio dos "sem Deus", o ,acerclcte nao fot· ;ios operario,s, . . . _ · , 
-ti_ar-.se ms1mornmente cm associa-· . ORACÃO E PENITENCIA Os Saceraotes . . ~os pobres para pre·ni-Ios ou ,te- milagres de conversoes entre po- noite, emas c;:,nfe._~ncias a pr:meiia 
jfoes cato]lcas e relig'iosas. AS<>im. 59 - ,. SI o Se ho. porém não 60 -:- Para 1! obra n:und1al de 1 ~rn2:an~ -los dos prcc-ncei'OS ou cl!'l• P.Ulaçõcs que... eram hostis á nligi~o. na çuinta-feiru, c1~ H, a cargo d; 

:,'!1:1_. /:1.~u_ns __ ._.I_o __ g_~r._cr~_' .. · . __ m_.· __ a .. n._t_e,n_~º_:~e._ f_l.~mes __ e __ m_ .. _'t3_e_._u,. .·_.1i_ .. º.~ .. er_1_s_' o.~_.Pr._!_n_c_·i._pl_Oll_ .•.. eal_vaçao <.ma _yimos de]m"•:ndo. e fi 11>0,5 teorfa•, tor,.:ar-se-lí.o ~le~ só Porque a· não conhecia l Revmo. Padre Jo~e V~rani, a se-
-- - --~ -- .. - - . ·_ _ pai a a _aplica_~o ~011_r_emg!f1o_~ 9J:1.e __ Jacil J}l'esiLd.os .ano.slolos~do comu~ m. , gunda, na soxta:fo.u-a, aia 1~, a car-

- ._;',<·_ \__ -"-º do-Reu:mo~ Í:.nnfn:10 Ant.nn'n T.PmA 

(i'': ~" -~.-.. .,, M ll_i-.J '.J 

tmk1 t2fraca3 ma:nana .._.., tJ ..:i, ~ 

J f' . ~. 1 1 _ ue f\ttS~a rJEfü)m·a Ha 

Paz e S. Luiz Gonza!!a 
'-' 

Iio c~ia 17 do cor:·en~~ n1ê~, ést0 
.sodalí:::io m.:ll·ian~ fc!tcj,~!Ú .cD:-:
dign2m0nte o seu q:.ie:·ido p&t.::cno 
êão Lulz Gonzaga. 

Às 7 .horas da.manhã ~c:-ii rezda 
mü::sn pclÓ Rcvd:no. Pe. Agvstinho 
Mendicuto S. J., havendo. comuCJhb 

J{traLdo.s .c.om!re1rados. 

Hcdiz..:,···:;e-á no dia 17 de .Ju
r.llo, às 8 lu;~~u-; e,:a 1n0nhã

1 
na· · 

lg.cja :':'!;:;triz de Nc.:-sa f·~nhorá da 
f:;~úde, a Pú:..,LG-a C:os 1-Ioir.ens. Pata 
qnc a mesma seja ccnccrrida a 
Congreg::1ç-üo Mariana da Paró~uifl 
dn Saúi'e ó,tribuiu inpreêsas cJn. 
citando os paroquianos da Saúie f 

compatecen,m à .sck-nidade. 

assembléi..·i._ .devllndo 11s,u:_,d:a nala .. : /.J 
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CURIA METROPOLITANA 
Procissão de 

CORPUS CHRJSTI 
E .DTI 

EriterramenM ifo CONGRESSO. DO SAGRADO CORAÇÃO' DE JESUS 

EDITAL 
DOM. CARLOS CARMELO DE VASCONCELOS MOTA 

J-.OJ merl·ê tfc Deus e da Snnht s.;. Apo5tólicn, A1·cebispo Métropoli!ano de São Paulo, aO"s que o presente E<li:al virem, sau• 
' · dação, paz e bênção 1w Senhor. 

Fawuos sa11e1· que no clb :ll de maio celebra a Sànta IJrcja a soh:midade_ de CC-RPUS <SHlHS'J.!l . .U: sendo Nos.so desejo 
<Jtl( todos os fiéis tomem pnrfo na grnudiosa lJl'ocissãó do SAN TlSS!lV[O' BACltAl\IENTO, havemos 1>01· bem ttmdcn-!a 1m1:a 
,; tloming0 dia l'O de junho; data em que n A1·quidiocese de São PaU!o encena os trabalhos do, Congresso do Sagrado Coraçao 
.:it ,fosus . co111emorativo do Centcnát·io d,; A11ostolado da Oração. 

Á tlrodssíío sainí ~:s 15 l1oras. da noYa Catedral, e percorrer-á o- seguin(c ilinerário : . · . . , .· . 
l'raça (.a Sé,. Ruas- 15 de Novembr1J, João Briccolà, Boa Vista, Largo 1,e S. Bento, Rua Libero Bada10, P_raça do Pai11aica, 

Il.mi. Direita. e f.>n1ça da Sé. Haverá mim só J.m1,;ão 11:> pórtico da Cà!cC:rnL De conformicla"cl~ com o_ cilno~1. 1921, _ S 1..0 do .e. D. C. 
mfü1damos a fodos ·e quaisquer cl~rigo~ ele 01·<fons · menores cn sarn,~, existentes nesta- Capital e nao kgllnnaltleu~c !n111edidos, ~ue 
,:omiiareçam iis fi horas e meia do dia 10 na Caiecl1•al nova, ,·evesiidos de sobrepeliY:, para aco1111mnh,ü·em a proc1ssao;. na segumte 
c,,o!iém: Exmos, ·r>relaclos da Casa de Sua Santidade, em hábitos prelatido, atrás dei l'álio. Adiante do Páio: Colendo Cabido, De<;_an?s; 

l'at·<N'OS, Vigârios E:cônomos. Vigários Cooperadores; Reito1·es de Igrejas, Capelã-es, Cfüro Secular, Clero Regular, na ordem d~ prc.ccdenc1a 
,·.2.nHnca: Cônegos regulares, l\longes,. Clérigos 1·egularcs, Con:rregados, Religiosos leigos. • • . . . . ,. 

Dcveriio iamhém com1,arece·r tôdns as Ordens 1'crcciras, Ccnfrnt'ias, frnmndaclcs e Assocmçocs Rd,grnsas de f1e1s de um 
• <J"u!i'o §CXO. 

Reeomellflan1os a (odos os fiéis o maioi• respeito para e om o Augustís,imo S-.ic1·a1nú11"0 em qllc está realmente presente 
~· p,ó11rio ·filho (fü Deus · Jesus Cristo :'fosso Senhor e Rei dos p avos, pelo que fizemos Iavr-ar o p1·é~211tt, Erli!al.· Darlo e passado 
!'m Nó~sa Ctn'Ía lVfot1·u11:litana de Siío Paulo, sob o Noss1J selo e sinal do Nosso Vigário Geral, ao,· 31- de maio de 1945. 

E ei,,, Cônego Paulo Rolim Lonrail'O, Chancelei· do Arce ui:spmln, o subscrnvi. · 
De ordem d~ Sua Excelência Jfovcrendís,inm, 

(a) MONS. JOSÉ l\'IARIA M-ON'fEIRO Vigá1io Geral. 

1'\ANDAMEN1~·c) 
Sl'A EKCm. N!!:V?,L\. O SEXHCR ARCEBISPO J\1ETROP01:,ITANO, PARA A BOA ORDEiH E D1SCIPLINA DA PROCISSÃO 

DE CORPUS CHRIST!, DETER;\IINA: 
1 

O SEGUINTE : 

Deyerli .ser a seguint-e a iiSpo~ição d.a5 divêrsas as~o-
cia,;õcs: 

-·--~---, 

'A v.oz de n,oss.o·s Bis;p O- S'_-· ,. 
No·· ni\'.Smento em gu-e· cre-see· a· Gov~rno' ~stá. á fríCicar nos sctrs émbora: o tenh"!! feito st>ii1 fal- arm:.,,s, na nrão e, com elas en

. atu\Uidáde c:os :i>rol)lem'ti:s· IegU;... funcionario_a , solteiro11: d~~c,Josoo t ve;; cuidar ~ue da"l~i~icava a r_on- sangúenfadrri;_, . ª.,' ~Usfo _ ~e hafü 
lativos, ju~amos sàbio reprodu- de- ptomoçao - e que- p<1r f!n- te· perene êa .-nulta brnslle1ra. centre aqueles falsos pnncipiM 
zlr'"a1guns topicos de 'nnportan- qu~1tto _não podem_c~n"tfü1r' 1M-.. Proeu:tâ,'lldo' resgira:rdar. a ln" lque· tênt:li1l'l l)~l'de~'. o's- p~vo,, fo:

'ciro dài fà1Ílosa ·Pastoral Coletiva _trlrnonio, ou a ele 1en~clarnm fanc!a llascidn em condições'. que' . cfos. Sõ. o sa11gue co~v~nce'. à~ 
, . do·. EplSi!ô)>!td<l' paulista em . 1942J por motivos superiores que o . gravéinent~ oréndeur á ffi'ota:l e \<eZilS''. que .()S. ér!tls, PvQU!lnos _ a 
: : fe1ta pe1ó pràntéado Arcebispo melho_r ca~inho _para a conse- 0 direito, pr-otegerldo os ei'IJeifa- , l;lrmc1p10,- . cedo_ se to1;nam . e!u 

· D. José Gil:spa:t" cre· Affonseca e gulr e da'rem ~1m mau pass? e dos; suscitando nmhares de- füs- · nefasta babel que ar:u,na .. Nes· 
· snv.,h Ê-ssess tópicos;. em que a aprcscn~ar como_ c~rta de rec,o- titulçõe-s que se consagram à: ; ta universal ~ombu~tao,, fa1s~ani 
. el'e'va~iiô· /i}f Jintuagem se· alla a mcnd~çao·.. .. u)n _ filho- l'.latuml. asslsfoncia a O 8 aba'lldonados as anrra_s para defehder ho,c _ o 
.• uma: rii:f~:.ó'.Porfunldad~' cre. con- Sera preciso mais para evl- . tem a Igre•a muito· am . de!' • . que alnrn ontem parecia ·nao 
c'eitbs;. fo~1lzam• problen\as, que denclar quantos males pode tal • Jeo-isladores ;e preocupa;esm os · ter nenhum valor . 

. 11ossos 'füfüros'- Iegislâtfüres de- de~;eto açuri:eta1,? , _ . tais pro!i!emns; dedicado O ~:'.: Patrlclos- _ e- fieis' de Cristo! 
:'Vei'ão leva't''em, corttà1. se' qú1se- No- t_ocante' à proteçv.o ~os fi- lhor dos seus carinhos a es1;e.s. Propugnemos ardoros:J.menlei en 
1•em ate-n·der · aos, retilãmcs da lhos. de P_ais solte:ro~, diremos pobres frutos h,umnnos c'uma quanto _é temp?, este concei~o 
ctihciertci«·J'ea:t"olica- Brasileira: opo1tunamente ? que pensa~1os, pa:ixúo Msvairnda, que cedo os Jmpr~scmdlvel a segl~r~nça aa 

'·.,, · poi~ que. nos, cumpre exam.n~r , repudia. 0 fato .. de havc:n.m Patr1a __ 0 da estab1Ldade da 
• Hi:J.. tri:eses, éfitiretâ11toi. foi' ª' antes outr-0 decreto, ainda mais :nascido de mcfto conublo n•m- fanii!la legltitha brasileira,_ Es

secfed_a(e ··bt!fsll.e~ra fel'idá ~or pre~t~~1cra1, e_ que a~ar~1ou a ca m.e vedou, nQ selo da .;ocltl- cudemo~la, enquanto ~inda_ é 
, , .n1::~1erosos _ escan~alos êl_e anufü-; ; oplmao publica , bra,llc1ra de dade cristã, 0 acessõ füJS ma's tempo de planear a resist'encla, 

11. ço~~ ,de c"ll;same11füs:. _ Casa1s att!, · no1<te a sul do pais. Fazemo-!~ . altos postos da vida civil. pois bem pode _ser que tenhamos 
; , on~ao conceituados a~egav~m, de : CO!lStrangl~os, porquanto. a no.? Ampliemos O sistema de a.-;.sls- de ver amanha sangrar o corpo 
: ; ._ sül:>ito, w n:Ulidadlr ~o- matr!mo- , mu~to . mais, _ nos ,praze1ta so tencia a essas infelizes cria.i-;as, Inteiro do país para salvar uma 
, : 1?110 contr-:J-füO, mot1v~n'Clo-a. 110 aplaufür tue;o O_ que O Gove~i;o multlpllquemos em seu. pro•,eit,o das. bases em que assenta a 
i : . co11str.ang1mento sofri~o por uin _ Naclon~l. tem 1'_e1to em benef1c.o os meios de se educarem e vros- g:andeza do Brasil - as suaa 
, , : o~ por ,a~~o~ os_ conJ~ges, Cº~- da faJ?l};a. Nao obst~nte, nrnl- peratem, façamos por elas t,tdo · íanriliàs legitimament~ cónstí~ 

çao que só chegaram a desc.ohrlr to m3:1s al!o do que nos mesmos O que estiver 30 nocso aL!ance tuidas. ~ntes que as e esorganl-
dcpols ae, 20 e ma1_s anos de vi~ . e mais acima que os lnte:esse~ _ nunca, porem, -golpeánclh e ·:ié a. amm;iüa e as nivele tod~, .. 
da· e~ co:núm! . E~identemente, . da _Patrl_a.. colocamos a ve1dade, sacrtficanc:o O q:ie para a Patria :.rrasanda os conceitos e .cqm
a raz~o,~a~1havi_a: e.e s_er ~ssa:.: ~01que_ e ~ervlndo-a. c01_n lme~= é muito mais importante do que para:nclo os ?oce~ e castos amo-

Avlaudu:~ms,. pois,, o, decreto sa ~ed1caçao que o Bras1_l _se to, todos os filhos adulterino.,. a res do matnmomo aos estes da 
Jei n.º 4·_529· do ben~m·erito G~- nara um dos ma!o1:es paises do intangibilidade do matiimonio lubricidade e da libertinagem -
vcrno Nacional que fixa em dms mundo, como almeJamos. uho mdissoluvcI· e mo·iuganico Bi-asileiros ! erguel 0 vos pela de-
anos o -prazo para se denurtclaL' DECRETO-LEI N.º 4,737 fonte de onde emana~ , 11;!!ª~ fêsa dos nossos lares! 

I:·. . ~ãiasa~:::~~~s~el~~~:dialc:ec~~t~ f1'!Ehsotst>.baedleucleter·lª11oslegaalp,zo,ªsçãoo ~os.; radfna~ 1?1. ap roltecP-g1· it~na1saspeblr?a, ·E1'.~e. tar·~sc, PSEUDO-CASAIS 
· :· · · . . · t s ' u~ - as 11 1 1 s O • "

1 
· " ' Tom fovadido certas esferas : a porta aos_, ª. busos con;ra O quite dos conjuges. Quanto no.; Jinhao-bem de valor, cor,1'"'cm e 

I as mau; auto b da soclédaé!c a manfa do c'.cs-quais e amavai!1 ; . - ctoi a simples u-anscrlçào dest,l inteligencia. E tão infülu•;rn-
rizadas voi,cs ao Brn. sll .. , '!Se1na frase, até agora estranha às vel de·ve ser esta institU1,:ão, e ([Uite perante as leis nacionais 
, d re•os le1:s ns ., e com recurso a um pseudo-caso.-e que .os, e.e • - . • · .~ nossas leis que se prezam ce tão solidamente pre~ervada, y1:e 

~37 l goJp~aao mortal~ mento· em países estrangeiros, 4., ten~u;.;rn . ~ , . . . cristãs e aos nossos "integros todos os cldac'~os compre.:11iam 
men~e a san_t1dade aa lam!lia costumes nacionais! que só dentro dela poderãJ, c:m.1 Já não é o amor, a compreen
crisia,. em, ,çuJa defesa andai;1os Quais as ra:wes de tal 1110 _ alegrla e se;;urança, constL't:lr O são, os sacrificios que resolven: 
t o d os e~npenhados, solte anos dida '? 1 • · as incompatibilidades de gmio 
com O Governo, Nacional, qi:e, L Alega-se, em primeiro 10 _ seQu!1 

· diriamos do a6rl~ultor . mas sim, os pretorios de outra~ 
neste partícula:! __ com van~~ gar, que nao devem os filhos ~x- que, para poupar algun:~ fnÍtc,s · nações. \ 
Oc,t,·os decretos,J-:: _se, tornou _b': piar as faltas do3 pais, e que mirrados que lhe vêm en~r-, •;S Casais de tal jaez, que usur
nemerito. ,. DeseJando prest~:- seria injustiça punir a criança demais, ferisse a arvore t:')m pam o nome de esposos - por, 
l11e a nossa· Ie_al colaooraçu.~, por uru crime que nií.o cometeu. desapiedac'.a furia? E quem tur- quanto os ditos casamentos sãa 

·-que nem por pequena- d~ix~i~ Estamos de pleno acordo com varia uma fonte apenas port;tal, manifestamente nulos - pro, 
de trazer o. cunho ~o nos~o «r essa arirmação. Contudo, a ,a- nas corredeiras, uns fiud são curam, com explicavel sofregui
dente amor ao Brasll e do_ nos- zão alegada nâo sufraga O dis, menos cristalinos do qu-e o..itros"! dão, aparecer na sociedade, cul• 
so indefect1vcl amor .ª Cristo e positivo deste decreto, porquau- Parece, todavia, que· é O :i\n fe tivar relações, insinuar-se na: 
a Santa_ IgreJa. exa~rncm_os se- to a ilegitimidade do rnho 'lào quer fazer colh O matrimoni::i, a familias lcgalfüente constitui
r0r:amente as conse~uencms d: ter o menor viso de punição i,1 • pretexto de salvar algun~ rrntcs das, para ver se conseguem, pe· 
caua um dos menc1011adcs de fligida a este, como o nao tem ilegitimos de uniões ilicl~us lo menos, justificar com suat 

l ·etos o 1··1h pob p ct · amizades a situação irregularis~ e· . _ . • 0 . 11 o re or nascer e pais Não! Em vez de olhar unit:i!· -
DECRI;TO-LEI K _ 3_-284 pobres, nem o filho enfermiço mente por esses fruios l)ei;o.5, sima em que vivem. 

Estàbele~e o decreto que, nas por hcrc'ar as taras patermJ.;'.;. cuióemos antes de toda a ârvo- A's familias paulistas serias e 
promoções ou _provm1e~ito:5 de Se, pois; QS filhos nascem ,ias re, cercando-a de carinho;;; e' ut:~ dignas peC::imos; nas precedentes 
cargos ou funçoes publicas ~a- condições economicas e hig1d'l-5 :fesas para que possa com liber- Pastorais, qúe cerrassem a porta 
vera preferencia dos_ solte,ros dos pais, tambem nascem 11a,; dade frondejar sobre a; Pátria'. a semelhantes pares. Entretan
com filhos: s,ob~~ os ~o_lte1ros. sem condições morais e juridicas eiu Ém vez de tentarmos fazer des- . to, e com razão, houve quem 
fi11los. · Este uspos1t1vo _foi re- qlie foram gera'dos. A llêgitiml- apar~cer 110 espelho das aguas estranhasse ver Autoridade~ 
produzido·-fl.o Estatuto dos. Fun- dade é punição do ato imoral . a impureza de uma onda, tur~ eclesiasticas em solenidades ofi
cionarios. d~· algun:ia~. unidades dos genitores, como a nulidade vando-as todas, preserVElmos a c!ais e sociais·, a que vinham 
da }-''ed~ra·ç:"'? B~aslleir-a: de m:--1 contrato é punição da fonte, impedindo· que infiltrações tambem sÚpostos conjuges. Jus

1 
f 

~4 ho,·a:.· Q. !'neia do dia 10 de j·..::1:io, todas as Associa· 
,;;,3'e:s l':Ctigiosils dêvein e'ncontra:·-se nos lugares qüe 

..::o~ixo lhes siirJ, bciicadcs, com os 1-es1Jeetivos estandartes. 

Cc,;¼ g11upo & a,<;sociações será guiack- per dois sacerdQ.tes 
e trê.,, cl'érigc\, :mxHiaros. 

rI ~:::~;::..;; as 2Smcíaç6cs de:,·erão for!na~· e::n col1Jnas de 8, scn-
~--" 4 de· . cada lado, resenanco. 110 centro, o e,,paço 
1,co...">S2tr"io' pera os estandartes e para locomoção cos 
'.':~:-arrega<l'os da direção. 

ReYmo. Clero ~c~ulai· e rcgu1a1· - na Cate:::ral nova . 
Ordens 'f"crceil'as \2ão Fianci,co e Ca:mo) acompanhadas 

dos n:spcctivos Ccmi,.sários - na Praça da ::ié, junto 
à e~cadéria. 

frmàmladc do SS; Sacraníenio, c'.irigicla l_)elo Cônego Agui
nal<lo ..J. Gonçalv~s - na Praça da Sé. 

Innani:t1de:,: dos Passos, Boa Mor,e, Nos~a Senhorn d2s Do• 
Ias, Ro~ário dos Homens· !'retos, Remédios, Diviho Es
pírito· Sanio; sob ,il direção dos PP: Luiz ,de Fari~ Car
dmo· e Mário )\fa1'ques e S~rra - na· Prnça da Se. 

A pnmeua vista, pod~ e~ta omissão de elementos essénciai~. menos puras lhe venham man- to é que publicamente nos ex,
lei parecer , um_ ato de ~ustiça Ainda mais: o filho de pai char O cristal, onde O Brasil re- pliquemos coni. os carissimos 
para coin as maes ~u pais sol: cruninoso trará sempre a humi- mira orgulhoso a segurança do diocesanos que tanto nos ajuâam 

. tciros e p~ra com _os filhos na _ Ihação de ter ti6o por pai, v. gr. seu futuro! Protejamos, antes nesta campanha pela moraliza
turais. Nao se pe1ceben1; clarl).- um assassino. Que diríamos se, de tuC:o, a integridade e a san- ção dos costumes. 
mente . os ulteriores . efe,tos ~o condoído da sorte deste pequeno tidade da familia· brasileira! Quando a Autoridade eclesias- " 
cte·creto-·em apre~o. ~em emb~r- e· a fim de lhe poupar o vexa- LEGITIMO E LICITO tica- é convidada para uma so-
go, ·esta determmaçao do legis- . me, o Estado acabasse com a . lenidade qualquer oficial ou so-
lador contem flagrante e clamo:.. distinção e11tre filhos de homens Ha, porem, em tudo . isto algo ~fal, nem sempre lhe é possivyl 
rosa injustiça para com cente- de bem e filhos- de delhrquentes, que nos alarma profuriqàmente," . fndagar dâs condições mor.als 
nas e milhares de. cidadãos ho- e cj.ecretasse que o assasslnio e é a batalha que se trava em c:os outros convidados. Anum· 
ne·stos obêdéri:tes·às léis_ divina:s , não' afronta o Codigo Penal e se todo o mundo para mais e ma.is do, pois, M convite e: ~ompare
~- llum.o.nas/fi.êis aos ditames de classifica tfotre os atos bons e confundir as noções de legitimo cencfo por dever de of1c10,. quan
sua conciéncia, e que foram e~-- _mei'itorios, nem pod,e, pois, de e lÍcito. , ' tas vezes não se tem visto cons
loca.dos em situação de manr- forma nenhuma reputar-se cri- o éoncelto de ato bom, lêgit1- trnngida ao da:r fé da pres~nça 
festa inferiol'idad&-_ · d)a11te de me? Onde o homem probo, on- mo, feito de conformidade com de casais irregularmente unidos, 
outros para os quais_ e_ ~e so- (e o honesto cidadão que se nãci as leis divinas e humanas é um que, se m~Ihor compr~endessem 
menos a exata observanc;_a das horripiie diante de tamanho dos maiores bens do homem, a sua equivoca situaçao, talvez 
leis, os preceitos da Rel1~ao _e o absurdo? um dos fatores c'.a civilização não hesitassem em poupar aos 
clamor da propria conc1encm, Sem embargo, tal é, mais o11 verdadeira. A distinção entrei o demais. e sobretudo ao ministro 

! . 

nos cânticos 
<los vários- grupos de a.sscciaç,)es. 

Xi~{: rrnvcndú· '6,~"nçno, no truj~to d:a PL'bci:;.sfio, d€verâ esta 
0esfiltu· i~-n1a, continua e o:·J.::-:~uc'.a:nc-nte, evitando-se 
i::tE.rrupç:-õc:;_ na rn.:.1Í-cha. 

-e·:: f-:i.[~s e farr~ífh)s- q~2 n~o puc'.crc::1 3C:Jm}):.1nhar a p1·ods
r{.C\ 1Yosf:tr~se-~i10 nos passeios ,i ... 1s rua~ do itinerário 
Ç'~:tu assiln prç,s:,:u:.:111 

· c::.;mcnL,do,, 

O~ Co~~\;ios 
dê.S l'U~iS 1.)01• onde 

a ~ua a Jesus Sa· 

l~êls prcibe111-se 

co1n iru::trum~n ... 
-:os da P-:iix.~ío, rcFtesent2.,;õc,.s de i:lislél"ios e caracteri

:, . .:-~::-ões de ~nntos, corno, ror ex,~:::~:iio. Santa Tcrezinha, 
s~-1:fo /~ntônlo. (;te. 

~c-r r:gorosan1cntc 

" ... ,o ... itidas ;;,dos 

.A:.:c~ do se c~1r .Sacran1ento, 

'-'.&ncg') J;;fw Pa,·e,io, Cónc_gu Pedro Gr-mcs 
e l'adr1: \"icc:ne ~I Zi"ni. 

·= 

l 1 

Fraiernicadc Euc::rís!ica, Aiquiconfraria da Sngrada Paixão; 
do Coração ele Maria, Ap3stolado da Oração, sob a <li~ 
reção dos PP. ,José Germano e Luiz G. de Moura -
na Praça da Sé. . 

Gum·,la de Horn-a, Co11frari~s do Rosá. io, Damas de Ca:·i
clac: c, ·Mães Cristãs. Côrte de Sã,. José, Arqu'codrarh 
das ,'Umas, sob a direção dos PP. Luís Gon_zag 1 Biazzi 
e Manuc-1 de Carv,,Jho Neves - na Praça ela 2•t, 

Oura das Voca\·ites, Crnza::la Ec:carÍ~-tica e ctÍtras As".'ociaç62s 
cu i o:.: nomes não figurem nesta lista. sob a direção dos 
P?. F,rnant.lo Pedreira C:e Castro, S. J .. FrEi Emílio 

V/k,nk, O. Carm., Frei Lúcio, O. F. M. e Rubws Aze
vedo dos Santos - da Praça da Sé a:é à Rua Anch'.eta, 

Congregações i\larianas e J. U. C., rnb a éi:eção dos PP. 
A:-01ti'1110 Men:'icu'.c, S . .J. e Leonel Corbeille, S. S. C, 

- d-a Rua Anchieta até à Rua du Quitan:la. 
Ligas Católicas J. i.H. J., scb a éin:ção do P. M\guel Pcce, 

C. SS. R. ~ da Rua dá Quitauda até à Rua 3 de De
zembro. 

Filhas !lc f,faria, J. F. C. e J. O. C F .. sob a direção d:s PP. 
Eduardo Roberto. Sabdano e Pedro Paulo Koop, M. S. C. 
- da Rua 3 de Dezembro 2.t6 à Fraca Antônio Prado. 

Circules Operários e J. O. C., scb a C:ireçi:o" dos PP. Jerônimo 
Vermin, F".1. S .• C. e Ped,o Balint, P, de S. - na Rua 

- João Briccola. 
Colégio Arquidicce,ai,o e Liceu do Colllçfü1 d~ Jerns - na 

Rua Boa Vista e L~;-gn de !"i\o Bento. · 
As Etcolas d<' canfores eles Srminários formarão adiante do 

Pálio; abís dêstc, a Gnarca de Honra c?a Adaração No
tmna Brasildra, dirigiC:<1 pelo P. D;tino de la Parta. 
C. M. F. 

Tan\01 no trajc,to da pror.is,iio como na Praça da 
rão tcdos guardar profundo ncolhimento e 
respeito; proíbe-se. pois. cxpres:amente <l2,r 
bat21· palmas, 

Sé, sabe
re!igicso 
vivas e 

Cúrh Metropolitana, 31 de maio d2 1945, 

(o.) Côneg:> Paulo Rolim Lourcir') 

Chance-] ei· do Arcebispado, 

De fato: observando os q_ua- menos, o que se aduz para legi- que é bem e O que é mal, entre de Deus, semelhante vexame. 
dros da vida social, quantas ve- timar os filhos adulte:·incs! se O que é legitimo e O que é i!egi- Entretanto, a fir.1 de acaute- ' 
zes não admiramos essas Jovens o l:.dultério é ato mau, justamen- timo, entre O que é licito e O lar a nossa responsr.'Jilidade. e 
heroicas que i.:e abStêm do casll:- te condenado por todas as Iegls- que é ilicito fuudamenta as re- resguardar-nos de qualquer m
mento só para serem enfermei- lações e passive! de pena, suas lações de cidadão com cidadão, terpret..c.ão C:esfavor-ivel, aqul 
r·as ,· 0s vell1os pais, alquebrados do Estado com os individuas, de t , - consequencias imediatas não frisamos. estes dois pen os: 
e do:>ntes, e nessa diutm.·na de- d 1 .,. 1 ·t· um povo com ou.tro povo, e pro- . 

- po em ser eg1.imas nem eg1 1- d 1. Aos promotores de c2rimo-dl·cacão -praticam_ os m:us belos 11.1ad·"s. move a justlça, a or em, a pros-
f " nias oficiais ou festas sociais, 

l~;r:11
P

1
b!s~~b~t~i~~o: fl;~;11t; 2. Alegam, cm segundo lugar, pcg1:,d~.ão são poucos os que que julguem não podJr disp2'.1· 

- que, em havendo desquite, não -1 t arroJ'am com sar· a presença de pseudo-casais_ essas denodadas ·professoras ou hoc. ernamen e se , 
enfermeiras que, para. melhor pode haver adulterio nem ofen- escusada valentia, contra essas rogamos os Bispos da Provlnc3a 

$ ~a grave a uma (as partes. - t t d mi·stura las de de são Paulo a gentileza de 112.0 servir os seus alunos ou o seus noçoes, en an o -
doentes, renunciam aos casto_ s Vê-se que baralham de todo tal modo que se venha a conrun- nos convidarem. 

e1n todo as mais elementares · ·1· ·t o lcg1·t·1 2 s - bsta11te es'a ad afetos de u·m esposo, aos can- dir o licito com o 1 1c1 o, - . e, nao o " • 
nho:, dos fi_lhos, só por~;1e,_ no noções os patrocinadores de tnl mo com O ilegítimo, o bem com vertencia publica, ainda aconte-

b 1 l•na" rnedida. O r.dt.ltério ofende, e 1 tudo r·einatar nu c~r· que nos veJ·amos expostos a exercício de suas no 1_155 • ~ o ma , para · ~ 
d . J ºbTavemente. o vinculo, o qual · Q seo·u1·a11ça ha t ·menhs de"tc 0 ·ene1·0 .p.rofissões, vêm nos., _1sc,pu os anarquw, ue b . . - cons rangi ,v ~ · ,, ·. • 
h V. 1·nculo perdura mesmo aJ)ós a h ns 110 dia em 'b t dos quô t~ra sido ou nos enfermos, os fll os, o es- verá. para os orne , . - sai am o " L 

1 -1-, tldª e ·separacão dos ·conjuges pelo t · COllCºt'tos se tcnn::im Ul"'U ºb,,.ado noºso, co'1tra o, que poso, numa pa avra: o g a - , que ais " , • - _ • , 
incomparavel ideal que lhes en- àesquite, e tanto que não é lici- obliterado? - de antemão deixamos aqui h-
cne a vida toc'.a. E que ~e CIH,~-- to aos desquitados convolar a Visando a delir a noçao de i:;·9.c:o o nosso veemente protes-

, ae novas nupcias. Afirmar, pois. 1, I ·ti equ1·parando-a to e a ex\Jl.·1c1·ta af;rmação o .. ue a o·la carater e magnanmnuu fami 1a eg1. ma, -
nºã~ brilha nessas almas, v.:,:da- que, concedido o desquite, já à ilegitima, só por amor :::os ncs~a presença jamais signifi-

não haverá adultério, é insinuar ·a O Eºtado 'lO • 1 · tr·~nsi"'"Dcia com deira legião que enriquec3 t. s;:,~ " , . 
0 

• • 1 . bastardos, renunc: ., : cara qua c;ue1 ,, · ·b~, . 
·., d brasileira com su.ts v;r- que nao _exist- mais.º. vmci1.o, e mais seguro esteio de sua pio- c.,scs falsos conubios. os qu'.US 

ckda I e . mtro'. uz1r sub-rcpticiamcntc o! ··ia ~utoridade porcu::u~to bem formalmente reprnvamos. p::n tudes. d' . ; . l . 1, pt ª ' . - I . d D Réverenciamos ainda t'~3a . ivm e.o a vmci: 0 qu:- ª;, cs;; pode ser que. amanha, r.egue o afrontarem a santa c1 e cus 
. .d- d moços hoiv.1~to, e mcubado no d~c1eto-le1 n, 4.731. vo a c·istin~io entre a auto- e menosprezarem cs interesses mc1lt1 ao e B • . 1 , 1 .., , 'd PO . ·t·· 

1 
· . d que v·i··en1 castos as,a examina- o L1a s ue,1 a- , de leoi'l'n1 ~ e a 1leg1 1ma. dº, sor..·iedade brasi eira. mor1gera os, · v ~ • . , • _ n _ , ::.· .. na ;:, ª u , • • _ ,'. -

ór ue almejam entregJ.r :i éS· n:e'.1te e mte1y1eta 1D peL expo Dei-nos estar a lembrai c01 Exoramos as familias cristãs 
P q , s sonhos um cor:1- . :nçao de motivos que o acompa- sas tão c'.emcntares, numa hora a que se abstenham de receber 
fi~ªn~~s P~:~anado e tra,1.,mitir l nham, ipara_ se v~r \laramcnt~ pressa~a de tantos males ?ª1} esses pretensos casais, de con!i
'Í vindoura .p;·ole um san~uc I w1e o e ivorcw a vmcu o, ao ~~a o mundo, e só o fazcmc~ po_rn,u-. da-los para padrinhos ce bat,s
-. 1 v·ctos hereditarios e se ve1:1 opondo a conc1cncia 1a- no dia ele nossa 28graçao, J_:1.a: mo crisma ou testemunhas d€ 
imune e e . 

1 
nlnto E amaé.u- 1 si!e!ra com admiravel tenacida- n,os n, Deus nfirmar one nao e casa'mento', de prestigia, io.,, l'fl· 

- um nome unp_, " . , ' . . . f'lt. . s 1 I~g··s " 1 d . . parcimonicsos e u•. p1ocura m., IaI· e la ~, ,, - b;m o mal, (lue não sã0 uz as fim, sob qualquer forma oi: "re· 
w,_.;} ~~~-~~. ~ã~s~~~~ealllando o tes~u- lação ntr:1vés dcn'la f'.J.lsiricação trevas. que não é verdade o er- texto. Sintam eles na ,:_(·tJro":<· 

t~~;\1~,(f_;;t~:,:~,~;tt~~<~t Os sindicatos católicos argentinos 
:t:;·,çt}:;:~' t",:;:,;,~e;tº d6,t; ,;::':~ i contraries à unidade sindical 
:süL"s. <tdc·'.:-.:: -, -__11na \'~Z 1nai"' .:.1,.; 

,._ . 1 material de sua 1u- de coi~cot~s. _ ro Urr>,e pois. guardar tem ção das corÍciencias retas am U,·· 
paz e ª. justiça desejadas d~ntro de \~l'~º/:mifia. Quem negar:\ se- E. nao t:m razao de se ~11.ª;· c];ras e;t;s noções_; que s? , ª~: timulo a se emendarem, 
u·.n regrmem de liberd'.lde crisfü". ·am tais mocas e moças um dos mai ª·~- foi_ ço.s vivas do Brasil i ,;ím acertará a naÇàO r:os rn,no~ Homens ha, tambem, que dt:s-

', , . - , . J . - t .: .. ni·os ct·o Brasil? 3. .!\ao na mister de mui o f t o 1 gos de imuo, L,1;:i-A llvre assocwç'.lo, como pr1nc1· mawres pa n1,10 . .. . esforco de reflexiio para se ave- nara o u ur, · cmpen 1am car , _ · 
p:o diretor <ia mganização das pro- Pois bem, em boa m_awr~a, ~ao r'miai· c:ue O mencionado <lecre- · Quando. ha nrn}tos ai,03, Pm eia e que, infelizmente, . nv~m 
fis,ões 6 inseparavel de toda ação eles e elas func1onanos O 

1 
s-

1 

t~"'-foll'Cnta a JJoÍ•o::un•a vÍsto :cfamaclas UniversJde.des da Eu- em. corrsorcio ilícito e m.;:"'11 
nsan1cn~o -:~:: :,:-::eja Catolica s('l:i·e 
di,gnida:k (Jc >~0:-:1en1 e a quest:t) 
:!ial. Er.~:·c 0~ ;._t'.>s Con1B-moraii\",J3 

primt_i:·o e.,,; >l~.io, o:-; cpera:·:o~ 
tóiiccs m}.r;-..l;c.:·;; ~ ce_lebr,;n· J\Ii~s3. 
tl•Ue, nn I:;:···:,~ d-:· No..:sa Sen!-1,,:·a 

Pieci;_;jt". ~'::-.:,··1'...l.a::::iou un:a or:l
J,fin~\! 1., f.~·-.-:~-.·~, Pe, José A~:co
.l àc L,,,c:::::_ ~ J. 

\o-· n1e:...:n,·, :-_·:·:·.r< as vanguar.:1~~ 
Drarias ~-.:::~.: ::·:- .s !'~tificani·:n ::iU.'.l 
::ição "ju:1:0 r.: 

justi~a, e-e::::::. 
l_ni:1uid;:.C:2" 

ci"':c::,. : qcc·:· ,·abe alem ài.0 so se· f! intenções poli,icos". E icg 0 passa 
rC':-:.: ('·.·:~: 1 ~1::ié•.:5 Ú ·Patría~' • a '\lecla1·ar qu.~ tem ainda inal ... 

Agorc; a feci··n:çiío dos CirculoS1" teravel seu pen<Samento acerca elos 
CatO!iec, O,)e:·ai·ios reafirma "seus dii"citcs C"-,Cnciais <la pessoa huma· 
rr,0y·-•:-it-)::; p:·in~orc"t.~s d::;- prOn:oYer na, cu; 0 reconheciffiénto e respeito 
e dE>i·-~:1_,_ll':· o btn1 estar e..:;piritual ;;C1nprü n:-clarncu. "~ó .com soluções 
,. n:at ·:·:e,: ct,1 Cla,se trabalhadora como a:s recomenJadaG pela doutri
prcsci::-'t::cco ª')oD!ut,.,,r.entc de fins na "ºeia! catolica se atcar.çarão a 

REUMATISMO QUE DEFORMA! 
~--\.:; :r;1~-_inrczas do s;:ingue provocon1 dores ciáticas, d0.r.es nas cos-

las ~ no-0 ciL:adrís; reumatismo doloroso nas juntas, sobretudo nos 
Gcc'.os d,:s pés e das 1nãos, que so defornnun1 s~ h.ncbilizam e chegam 
a:c t1~~·der defi:1itivamentc o n1ovilnento. Combata estas dorc·s tol: .. 

A tcit~a:te.-; c~ue fazeln da vida cm yale de lágrhnas. com' 

· f · t 1 ·e ev·i'ct~ntemente. ane am ' .. ,, ' ~ · ca1•31n os lentes a com os seus subalternos por que qve aspnc a crear uma e ehva so- ac o, qu ~ - lh . sanc10nar e le 0 it1mar os frutos· ropa, come ' ' -
luç~o ;.;;ocial·. E' incontrovertivel o uma justa promoçao e me ore~ I de dti·'s rn,ões" simultaJ1eas E m-opuonar doutrinas aberrn_nt~s estes os frequentem com ~~1:.s 
J • • d · t't · • e c·r,·c "e11c1·mentos "Rntretanto, com O ,a ' • • , ,., __ n, ,,c;c'."c',0 _ como a s11.penon- familias. Damos a quantos nos ,a:reito as m_s 1 11 1çoes . spc 1 a· ,

1
• • • 0 " 3 284 tie faz O I a p0Egam1a até os países me- ''·" · - - • -

d t b Ih reto le i n q ., n ra~a c~nfr-,nt~dn soli'ci·t<'ram uma norma pai;a mente operarias e rn a ar ~em I c.ec · · · ' - -1 nos aparc 1hados 110 toca11t 0 :\ c:2de «e 1m1" · ~ , ·' : ·. · ,· - \ ~ 
. · . t d l101·a das promocoes ' , ' , · 0 0111111'0 e os t"1·s caso'', esta regra gera_.: i',.· Jun1taçocs pelo b0m de seus mero· Es a o na _ , · t· 1 c1efesa da familia a rei<'itr,m <'0111 as r c;ma'~. 0 ·. · .. ' -- -

d · ·<l , " p· I u 1·eco1npensas? Nao a,en a · 'oº fo"tes a Ô""n 7.'- qui'v<'m-se de comparec2r as rc-b,,cs e a co!etJVi· ac:e · ma men· o . · . . _ pol' incl;gna dos foros de um f,.:,,cos Pf' ' • · ' · · · • -
F l - 'fe, "s a to p~r·a a Jovem dedicada, a p10 - d "'ºt-~do e su:1 pr'mª"'ª c~pc_. O- 2s 1)l'omovit'as pelo_ s_ 1s_2_us tP, a et eraçao mam s,a u - "' ' . . f - 'l" povo c1vil1,~nào. Por 0!1de r.lJ.- C2.() o ,• .. , -r ' • . • - . 

tal e intkr,a identificação com o 1 fessora heroica, ah en teime: '1 rai"e'ltc se vê a cítle des"_stra- sc-'7re n íi1divicluo ~-. a Jgr2,1:1. cl:'.des; se temerem repie,,ctü'.lS. 
. . · 1 1 · 1 n1oço ones o e 111- ·• - - ~ L J h 0 ri~o·1t"" ns c'"'rriD"I·ecam - nunca. porem, pem:amchto é'.a Jgreia" sobre a <11g- • ac m1rave .! ? , ' . . ara a dos efeitos leva esta medid::t 12- rei n olhnr n cnnea .. . . ~-··, - , ti· 

nl.d~de da ·pc-ssoa ." a qt·1est"10 soc1·a1. 1 tegro. Nao. Vai buscar P ''"'::tis Jonr·irouos. ro•·a'o 0 nmente a'.'.omp::-,nhs.dos ·<1.a esposa 0 ~ 

Dizem por Sua parte as vanguar· 
daB operarias catolicas: "em 1neio 
<la confusão aqui estamos com os 
mesmos principias de sempre: Pela 
justiça social, ramo da arvore da 
Cruz cujas raiz.2s penetram no co
r3çií~ do homem. No<S.;o esforço não 
foi inutil; ai estão as regulamenta· 
ções sobre o aprcndí;zado e trabalho 
de menores. Mas isto não é tudo: 

« -- :,.; · g·lslativa. que cxunü1:a1:1-os. l1H • , .. J • • im bcs 1 ·111-promocão ou recompensa a_ mu- ~ _ , _ . , S" -l'rguen n 8 r1 co11úenar tais en- lh:is; se tiverem an. -o v,. · 
lher qi1e ei'rou, que prevaricou, Sl;,UAÇiiO . DOS FILIOS sínns. e sozjn1,1, :c,c m"1,tcve nes- te (o m1c é sobremoc'o ccs•.;a· 

• é preciso def.ender esta conquista; 

que sacrificou su.a mocidade e A~ULTERINOS , . tn heroirn atitude. Insultos os vel), recu~em-se a ,;omparcccr e 
sua honra ao vic10; contempla li.caso nao merecem os filhos rn,:,is ,sri270,q fo:·sm-lhe ~.ri-~nws- arros~em r,:; vi:1g:::.aças de qu,~m. 
o homem que Se transviou, que I adulterinos, a proter10 _CO. Esta- s::-dos 2.S f~ces V1'11eranc1a$ P, ll1'1· sobre r'c,s(ourar O ~argo . .:jue 
seduziu uma (onzela com me- do? E sera a lgrcJa tao mscn- tP,.113s, .Acoimai-am-n'>. {1[, an- exerce, r.i,1Ga ,J:·-:-t~ncte vi!Jpen
nosprezo de todas as leis lrnma- sivel que (eles, se não apiec,e~ 1;""",da. ret•·l)O·,·r-do. ,'l1·.r3viven- füar a dignidade ,,i':::ia, esqus-
118.s e divinas! Merecem-na e ampla - nao, t,-, de v,.,.." énora obw-.1,:,ta e mil cido talvez de que. a d2spe_,~o 

Perguntamos aos brasileiros porem, com sacrificio co matri- r"ti·os al"''•es <1t"' os livros rr11.ar- da" afrontas e ·violenc:as. a vi,~ 
dignos: é porventura justa se- monio legitimo. Almejamos v2- dam. Mc.s n, I g r e .i a fa'axa. · t;_1de sempre vence afinal· 
molhante. disposição? E temos los ampara·dos todos, tantos os ~n;i,ndo era ah,~1a temn!"l de re- Aos pscu(o-casais instance
certeza que um imenso clamor filhos legítimos, quanto os J!egi- .sinisr.encia. :F os povos, ludi- mente suplicamos que mecüte,n 

t.tú.s de nb.1--=. :_~;.,~~ e:;ono1nico-.-::J
:l·'·; tl'atêi:-r: e.;.: m:~n1O t-.'mpo di?' 
.cntar c0.11 f::.-.·.<:.o. en1 '\.'11Pio c'..a 
:Jusfto'' p;·~s~·:-.:,·. Já cm fjns de 
·er-eiro, 0:-5 Ci:-:-·.~:: s Catoiic(,s Ce 
,_'2'r.ai·ios h:r,·:.2.:1: ;;#~ .::·e+.entado u:na 
1.:u!ta ao güy frr,, ·.. ;-;/ arn1a(fo:; corn 
'Cndenria e:,, .. <(e ;c0 :) 'antar na Ac-· 
:ltina o sir1:Hc;1!:::· '..1~i~o Para cada 

1 
e em seguida rea!lzar totalmente o 

! conteud·o da justiça soc.ial cm todos 
1 os que trabalham". 

1

, "Reafirmamos nossa ré na justiça 

· se levanta de todos os corações timos, sem contudo favorecer briados por fal.<o~ mentores, · nR, triste situação em que ss en-
dos nossos patricios, protes-tan- estes com prejüizo daqueles. C("'t'arRrn rs ouvidos. centram, no estado de pecado 
do ser iníquo e intoleravel que Legit'mo 0u não, o filho é um Passarr:n os a>iM. o e"l'h1o em qus vivem, pro.'.unando a 

égo_ria. O D~r-.;~:,; úLo• PrinCi-. 

1

. 
>~". de' Cor, .. \<O~. :f~:;.via 'Cl°ado a yG?; 

alarme, ao ~,trn-~r editorial· 1 

.

rite: · "um o;:,cr;;,l.J catolico não I G.-and" auxiliai· no tratamento da sífilis; que purificando o sangue 
je ·entregar-se lf. um SinàlcatO elimina a, dores e evita a defo1mação dos ossos. Usá-lo com con4 

fiança, poi<1 não ataca o estômago neh1 os intestinos. É indico~--' por rxista. Não p.:--::e· obedecer Ci:·e ... 
grand-! n(:mero C:e médicos. \'.! E e) tas gn~ ~t~~~ ~r_1t 'i.lJ!! 7<>nfi~ .. -~----====-----..,....,.. ____________________ ,__.......,_ 

· social, sem a qual toda a organiza· 
ção social e economica ,e instavel e· 
ínhumana; na liberdade, considera
da como um privilegi0 do espírito 
perante o bem; na eficacia -de nossa 
ação e na de todos os ,ovcns on,,-
l'a rios~' •. · .. 

assim se. faça; porquanto cofü- · ser humano, pessoa a quem as- dr<; ratedi-as p·R,,h011 :J<: p<>1·mPs santa lei de Deus, escandaLzan· 
pete ~o Estado promover a jt:s· sistem direitos e incumbem_ de- n 2 ciornI1s exace1·hn(1a~ e r')11ver- do O proximo e expondo-sé à 
tiça, o bem, a verdade e a vir- veres, e que merece proteçao e te•i-se em monstrno~os sistem<>s eterna condenação. ExortamG
tude, e não premiar os que se . defesa por parte do Estado. ur'iti"os. que ..,,,tePebrecem hoie los vivàmeJ.iJe a que abandon~r'l 
mostram infensos aos ,postulados · 11.liás, reco"nhecemos e;ue foi o l1'" -r~ e cont.inentei:: e rugem o , màu · caúlinho e resornEm 
basicos de nossa vida moral e , Governo levado a: adotar as me- nr'a bocarra elos c<>nhões amea- ·entanto .anfo~, mesmo à cus'.a de 
nacional. · · elidas em apreço pelo dever que· rn:1do tudo exterminr:,.· . .o mune. . -sâcrificios · qúe. sito o preço d'\. 

Com o· decretos lei n.º 3,284, o lhe cabe de amparar a c1·iança, · do intP.iro le•,r,antou-se el1tão de f.elfcidude;. à-çasa c.1.-. :r,,-:: ,,, '-"'':.."--.-



' >rocissão de 
dad • 

CI 

"Corpus Christi" Os Bispos da' (olOffibia e,os problemas sociais Os alemães.,deslruiram a Igreja d~ 
e d e Munique "()S cOMUN,ISTAS DEMONSTRAM CLARAMENTE .QUE 'ô;QUE DESEJAM NÃO .: SERVIR io POVO, Santa Catarrna1· e,m Hoogstr4eteo_ na 

nxu,:llttfi• MAS stawa .. sE DELE PARA os: sws FINs ,ou11cos" · . "# ,i ·, 
O Ji!pi.scopado catolico da repu

blica da Colombia., recentemento, 
:Et;;téVe reunido em c<>nfere.icia, 
havendo, após esta, publicado um 
manifesto de grande atualida::!'e e 
da mais alta significação ·em r.,ce 
dos problemas politicoa .tOC!ais do 
-mundo hodiérno, 

Os Bispo~ da vizinha nação his
Pano-amer!cana rev:elam claro co
:r.hcclmento de causa e tomam atl· 
tucle defillida e de rara fi~mesa ante 

, a gravidade da situação. 
1 E' assl,.'n que dis<:orr:em 0 s guias 

espirituais daquele póVo católico: 
1 "Akavfu de todos d' teinpos tem 
i sido preocupação constant~ da. Igr~ja 
· Católica a sorte doS trabalha:lor,,s e 

<los pobres. S:eu coração maternal 
sofre com todas as mi..,w-las tempo
ral.; e morais de que são vitimas, o 
nunca. deixou ele intervir ~m sea 
favor. s~ J:esus Nosso Scilhor :!Oi 
o àefen<ior dos humildes o doa opl i
midos, a aç~o d'a Igreja na Ord~m 
social rol a de reivindicar a dignl• 
clad e humana. Contra a e.;crividãc,; 
a proceSsar uma àistribuição equi-

1 

tativa dos bens da terra cont,a as 
ambições dos i;;o1ero,ws; li <l~ eicvàr 
os trabalhadore,3 ao poSto honroso 
que lhes correspondia 11a sOCi~dade, 
como chegou a cons:egulr na Ida:!c 
Media. 

E1eme1hanças qile pOSsa ter com es• rigent~sí ou Comunistas, €Cja uma I gresso material que no.; pod'e mos
tM a critica. dOs abusos do capita• recom~~dação tatica, o demonstra o _tra,· a União das Republi.cas Soe.la• 
!ismo e d11S reivindicações sociiila, ultimo congresso sindical de Buca• listas em seus Vinte e sete anos de 
S, Santidade PiOX1 afirmou insls- ramangil, no qual se adv.ertlu 0$ comunismo tem sido á custa de mi~ 
tentcnwnte . que um catoliçó não traba,lhadores contra o perigo da lhare.s de vitimas illJOCéntes, á custa 
po:i'e ser ao mezmo tempo comu· nova 'ordem social cristã e ~e afir· da conllciencia e <la liberdade, e 
niSfa, Ultimamente se tem préten• mo1{wic wn d~S maiore~ obstacu:os não tem aproveitado sinão ~o poder 
dldo qu.z o cOmuilis:no mudou ràd1• para. q progresso socla1 da Amer1ca politico e militar do Estado e aO'I 
calmenje em seu! prfncipios; a lm• Latini, é constitu~~o pelo pred0rni- íunc!onarios do regime 0preS!Jor. 
prensa Publicou a noticia de que se nio d~- Igreja Catollca. Ouçamos as Dev:e-se, POr cOnsegúinte, não aos 
havia dissolvido a Terceira Inter· palAYr~ de um d.esses dirigentes: prinCipios comunistas, slnão aos 
nacional, ou Komlntern, e que se "Lutarémos coritra eSsa. intervenção metotlos totalitarlos da ditadura, e 
haviam a~rto de novo as igrejas; e (da Igi<eja.) porque a experiencia encontra-se O m~smo em todas .as 
ainda Se pensa na ColOmbia em mu• historica mostra que quando a tir,;:nfas não prova nada pOiianto 
dar o nome do Partido Ccmuriista. Igreja tem sido um p0::l'e1· eco• a favor' das idéias co.'.llu~lsas. ' 
Mas essas confissõell opOrturilstas nomicO., e politico em nossos países, DOUTRINA SOCIAL CATOLICA 
não podem :enganar a ninguem que a vida .nacional tem se detido, e o A unica doutrinif saívadora, na qual 
conheça a filcsofia e a historia do progre53o tem se c:emorado in.iefi- tem ce inspirar-se qualquer pro• 
comunísmo essencialmente materia- nidamente". (Revista "Cultura" nº grama de recp1,1strução social, é a 
l!stas e m{tl-religiosas, e todos sa- 50, Bogotá, janeiro d~ 1944, pag. que :ensina a Igreja Catollca. Os 
bem de sobra que a tatica in½rna- 27), ,Dizem 0 s comuni<stas que o que f:ofrem com as mi.Serias do po
cional comunista tem sido sempre que .pretendem é melhorar a ,itua- Vo, Os que desejam um futuro me-
a dO engano e da falsida1e. ção d9 povo, mas taxam de rMcío- lhor, não têm de lr buscar em seus 

O PERIGO COMUNISTA m,riOr,e fascista tudo o que se quei- siste..r.as falazes a solução dOs pro-
O movimento comunista tem ra raz_êr a favor do povo e que não blemas; não devem ~e deixar en

vi11do adqulrln:lO forças em nossa favor~ça 0 s intercs.;es dO domlnio ganar com as promessas mentir0sa,1 
Patria nos ultimo., anoe; os agi,a· cOmut\ista isto é demon~tram ela- çlos agitadores revoluclonarlos. o 
clor.~s se apoderaram da direç30 da ramentc que o q~e desejam· não é programa de. reforma catolíca é am

. maioria dos sindicatos e da Con.fe- servil'•· ao povo mas servu'-S~ d,'?lc Plo e plenamente satisfatol'io; ei, 
deração de Trabalhadores Colom- para ,seus fins politlccs. 1 aqui seus pontos principais: 
bianos (CTC). Respeito á Igreja E' muito facil clcsp?rtar na e lasso - Distribuição mai" justa da prO• 
sua tatica contra ela é nor ora, ~ proletaria a cOnsciencla aguda e do- prieda:!,e e efetividade de sua fun
da. cli.osimulaç-ão e .do aparente res- lorosa da sua miseria, e lançá"ia a çào social, Para que não se con· 
peito, ~'! bem que• não·· pércam oca- destruir a ordem socinI :"'xi.stente; verta em monopólio de uns Poucos. 

O Aµt1séolado • 

ºª Oração e a Coração 

dão de desacniditar 0 s saCérdotes ma., ·a·. vlolencia .ti·ás sc·mpre maio- - Salario familiar e prestações 
como explora~ores ào pov0 e ali'"- , · 1 . j sociais. para que o' proletarlo possa ~ r:s ma es, conculca dtrei:cs sagra-
do3 aos ricos, e agentes <lo mod- dos, -~ em ultimo termo agra\·a a l viver comodaménte e mélhorar sua 
mento reacionario. Qu.c €~se as- situação dos pobres,' para favorecer pos;ção. 
p2cto. no que toca ans supremos di- · 'l>i - Associações que defendam o 
__________________ ª_ª_m,:,.· _ç,.,cã_o dos agitadores, O pro- , (Continua na 7.ª página) 

ao de Jesús 
2\fUrHQUE, 4 (fU - Com as ruas tocas engalanadas e 

grande, snimação, rca!lzou-se nesta cidade, a velha capital 
àl, Br.viera, a r,roclssií.o catolica de "Corµus Cristi". Perto 
de 20 _ ooo pessoas - .homens, mulhere-, e menores - to-

J!'orças hostis arruinaram e.s::a 
obra <la ~;;reja, e não lhe têm per
mitido realizar plenamente seu pro
grama de justiça social no mundo 
mod,,~mo; mas o, Vigario,5 de Côsto 
o os pastores de almas em todo o 
mundo não tem cessado de elevar 
,sua voz de protesto Contra os abu<Ws 
do capital, e ~m favor dos <lireitos 
do trnbalhador; e a Igreja cm to,tas 
as partes, aillc'a que não poucas 
veze3 perseguida e embaraçada P.e-
1,os governos sectarios, tem aliviado, 
plen<t de carid.adc. em scu3 asilos, 
ho.:pitai,; orfanatos e infinidades de 
obras, à,3 miserias humanas e tem 
i11spir:1do e mantido as.;ocizç3es e 
instituiçü,es quê dcíendem os d;rei
tos do p,·oletario. 

(CONCUJSÃO DA 3.ª PAGINA) 
terna! d8 !Nus. " união com a vitima divina de amor. - Para vlvcrmos vida divina terr.os absoluta 
nossos altares realça a beie;.:a des;;e sacrific.o. A n!lcessi~acte e~ comunhão frequente. , E' o pro-

uma e.essas_ a,mas que estava a braços com ín- P_no tiaivadoi quem estabelece essa condição: 
g-:mtes sacnf1c10s, perguntei se não se revoltava ··;,;m verdade, em verdade vos digo: Se não 

mar:cm parte na.grandiosa manifestaçári de fé. . conõra as permissões cte Deus. "Quem sou eu comerdes a came do Filho do Homem e não be-
A Hostiâ sagrada era conduzida, sob o palio, pelo vene

rando Arcebisp·o,: Caré!;,al Faulhaber, que tanto sofreu du
rante ~ tirania na;1,ts'ta e que foi o destacado arauto dos 
protestos cfa cftcligião contra o paganismo hitlerista. Des
tacamentos c'e ,çoldados aliados catolicos wmaram parte na 
procissão, que foi n:ntecedida por missa solene na Igreja da 
Santi.ssizna 'trindade, que pouco sofreu com os bombar
çlcios ::.liados. Ao t:om de musicas de diversas orquestras e 
do cant,o do "O S:üut.ans Hostia", a proclssão percorreu Mu
nique. a. cidade onde na,sceu o hitlerisrr..o e que tantas ve~es 
nq, decorrer dos ano'.; da c:itadura fascista viu os desflles 
elos camisas-pardas e dos membros da chamada ''Frente 
Alcinfr do 'I'rabaiho'', 

Em csoecial na ColOmbia fel a 
Igreja, d.;sde o prin1Eiro, pdr m•i0 
doo seus missionarios, a que defen
deu o índio dcs ,eus opr,essores a 
que áeu instrução e cultura p~rn 
colocá-lo no mesmo nivcl dos colo
nizadores. a que atendeu com obras 
de carida::e ao recncdio de todos os 
males. 

padre - respondeu-me um tanto escanda11·za·da' ber~es o seu sangue; não tereis vida em vós" 
1,Joao õ, o4J . 

- para. r~vo_irnr-me contra Deus'!", Outra alma u 
e!1canst1c_a, igualmente iavorecida de Deus, me 111. dos pedidos de Nosso Senhor a Santa 
d1ss1: ao ia~e,--111e a mesma pergunta: ".N'ao me Marganç a e que ·comungue o mais frequentemen-
quc,xo; olercço todos os meus sofrimentos a te pu.ss1vel_. l'lo tempo cta santa a comunhão quo
:t--.osso sennor, pois ningucm neste mundo sofreu tiaiana nao era conhecida dos fieis, Contenta
tanto como ele". vam-se estes em geral com a comunhão nas gran-

Sii.o essas as a)m~s. que aplacam a Deus e des solenidades aa lgreja: Pascoa, Natal e Pen-
povoam o ccu de eleitos. tescostes. 

A vida de reparaçao é um elos cii,rateristicos Nas comunidades religiosas fazia-se em geral 
do Apostolado da Oracão. ª comunn v.o semanal. :Na vida como nos escri-

No mundo, m:uiws • vezes por vaic;ade e L'ltui- tos ua cvrmdente Ob Sagrado Coraçao a devoção 
tos menos elevactos, fazem-se solenes reparacões ªº. _l:iamiss1mo _ ::lacramento está estreitamente 
a cert_os, personagens que roram vitimas de· al- umoa u aevoçao ao Coração C:e- Jesus. l!'oi no 
guma mJust1ça, 1vfovimenta-se a opimap, ativa- banô,Sfümo bacramento q'(le ela recebeu as prin
se o esp1rito de solidariedade, fazem-se belos dis- c,pais reveiaçoes; foi sobre.;udo no alcar que eia 
curso~, ot~recem-se opiparos banquetes ao ilus- VHl Jesus LULraJado; era ali que lhe o{erecia ho
tre c1dad~o que justa ou injustamente }oi ataca- menagens e reparações. Passava a santa largas 

Por 400 anos M:unlqu8, capital da Bàviern catolica, as
sistiu 2, essas demonstrações religiosas que. no entanto, du 4 

rante o nazismo:. i;ofreFam rigorosas restrições. 

PRE'fENSÕES DO COMUNISMO 
Olvidando todo erte passado o 

comunismo pretenda ser o primiiro 
r1u2 rc-ivincUc:1 o.s di~·eitos do ·0pe-

Nosso clicbe apresenta a Igrej::i. de Frauenlürchc, em 
i Munlque. 

rarío, e que,· atra:r para ás suas 
: ~ t t!f7i"1 1 fi!cir~s o nozso povo cref!te o ·::>t, .. do por alguem. · horas aos Pés cto cantíssimo, imovel, como que e mn: u:zxxno::uuxnxx::n:n:u:xxuzu:::az 

As ~!ntas de_v_otas do Sag:<ado CuraçJ.o não ex.;a~,cu. uma das ictéias !avoritas a seu cora-

~ ~az e o futuro da l erra 
frcdor, com mentirosa" promessas 

S t , c:e pi·cspcrida~c imediata e a:nda ~n ~ chega a acus~i." a I;ro:-C,/ e tcrnar U l( impomivel o progresso rna:terial cto 

p~;~. O com unisrr;O foi concknacl·J 
r~PCUd;,.6 vezes pela sup•·.ema auto-

podem ficar_ md1fcrentes diante do menosprezo çi,.o a01asacto era_ consumir-se como uma vela que 
e1;1 que o tem os homens, Procuram reparar as , ame no samuano. A comunhão é um de seus 
o,ensa,s, que 11:e faze!11 com uma vit a santa, com atrativos: é uma pratica que ela recomenda in

uma vwa d~, 1molaçao, . com publicos,. e- solenes s,scentemente e: e depois da: comunhão que desc
prnte~t?s cl'e inquei:>rantavei' fidelidade. A este Jt seja !cita a:i-t\~nsagração ao Sagrado Coração; 

fi!:n 9mgpm, ó oferecimento, quotidia,no. das ora- , lúllltrn; dos e:,e,cicios que faz ou recomenda em 
çoes, traoalnos e sofrimentos; a este fim· dirigem honra do. Coràção c:e Jesus estão relacionados 

,U-or Frei ANTrÍ<GNY BRUYA, O, F. M. 
1·ldade da "Igre;a, em CL'nSequcnd:t 
do séu carater mc.terialista e ateu e
pcreret" oprCzsor dos c."ireito3 in:'a .. 
Iie1:1avci.s da pessoa, da fan1i!ia e., da 

co1·rcr.1,im~dc11te_ µe X. C, cm Jel'Usalcn1J 
as ~omunh:ies reparadoras e tantas devoções eu- com a J;,iucarístia. , 

Ao tr~:,,r do saber qm,i o futu:·o 
ja Tern~ ~:1.nt_a_ conY~nt rcc·Jiiliese1~ 
Lun Iatu: iodo plano· pl1a t:J-t1ser-.-1:u 

11 Paz e 2.lcànçnr o ,pr-cgrc2<'D da 
T2rrn Sc:,ta. cleve da.a o ª"cqua
Jan:cnte ~~Yar cni Ct.tnb. o:; i:1~2r2~
•es dos· c-ri.slãos cmbJra c[,,3 ~e
~~\m rnlr:oria na · Pz.]esl.i!:1~. i\ Pa
Íestinu (; :-:. te1ra de Cri..~t·.: ful n2~)
~:, 1x··que:::1 região. do mtt::!do quz 
No:::::o ~-c:ihor. fnnd011 5tu Jgr,:-ja e 
tuda E\::. i:-2 to!·n~>-1 u;n r;Ú ;::;.:..n.lua
rio, c-r.-! cujo ecn~.ro cst.i _ o Santo 
:6c>:dcro de Cü:.to·, 

Ô O:·i:::!1:c
1 

·terra de mi;_-')":, e C:c 

~::~::· /~tt;at~''.; 1~:;~~~-2t~ 
Ja font3,·;:,.. Nc<? devem c:.qu2cê-iv 
;Jc:, que EC prupG2n1 ap-n..::c. i:tr 2111 g::-
,ul a ~i~uciçiio tb 'f2r,a S.:n'.a, e 
e~n n:i.~·::c:ulc.r su.1.s r~L1ç::-l2:.:; ( 0.11 

~,'. n!';'t ~,-u~~i.:t~,,~';;':Íi 't ,~'3n:;~,~ l 
i::írcu:rr::: ·~:.a 1\tl~.:...tina. I'..! pc,r c-r- ; 
t) nc:.::-. :o::.lcs &!o d-:! n1en'..~1i.:.;:;1.dc 
1.Ji'Í-:·n:a! ·i2~.coh:-~1n-:::: ~L" f:~n::ic:1c,i<~s 
,.jUC rn:.-ü .. s ;~od(\ .. ~).o :~L~tar o f\:~~:ro c'.a 
f-.:g·:ai{: Regi:t~. 

Ant:-s :~e: tu:lo ap<1r2c;; :·, (;~-2:·na 

;~;~:2,~ :~,;~~:~,; ~: ~;' .. :~,\!~";1;:,, ~ ':~',: 
:~ n ::.-::-..::1~'ão rdi~;(o.:c1, E.:: t..:;rno 
c'.c t;;l c~·..:cst_..'.lo cib..:uhrn 0:) 1n-.1:s 

ói\·crs~:::; \·e~·sêl2s que s.d.·:, c•rú ~u:-:.1:t: 
Prin::c::-0: qU'.?: a l'·;:.:~c_;'.i•n .s::.:r~a 

n1: 1 cf :-: scn rc.Jct·v·1s d::: r: 2r:l1u~1.:1 

S:__::z:.1;-:-:: L '.':rJ:! U T:.?rr:, S·.~:. ;; ~c·-
1 ::1 11:~·'::.;01~.i:'r, n h;n f,.t":.c~--

do e levado o nrá.ica depois da gucr· 
ra um dos diversos esqu::mas já 
conhecidos para a "repartição" ou 
"(;.1ntcnizacão 11 <~,e;::le di:nínuto P.ais, ! 
c::11 ef.taio;_ juGaico1 musulman; e 
(·: i':;1àJ \S~.ntos Lu;;a:·e3). 

Quarto·. uma solução final, sobre 
e~ uc a:6 e gora s-;; t~n1 falado rc:a-

soc1edad e. · 
Suas C:oulrinas têm sitio exprcs

s2.:n ente declarada, pela autOrid:dc 
dcã Sumos Pontificci,, desc·e Leiio 
XIII, cm indisfarçavel oposiçiio co:n 
nJ dOut:·i:12s Catolica;;; e apgsar d,:S 

.;~i~,-~,~~~:~a :€t:i~'_,1~~~[~~;i:/i~ 1 ni~~ '1_ ·m ít'VSS'[íl· 
r:-1 c-:e· toda a Pale3tina a uma e:.:.p-2-, l~ U &}~ lJ ~ ~ 
l'il- cl2 ·· Ccv~1 n0 c.a::s Na]õzs lini • • .. tS -~ 

Cc;s\1; Ü~~J~l:~n;c~r~~CS · 1 (CüNCL,.fSAO DA 2." PAG.') 
, PJ 5ali<-·. per ocasião de Eua vi.s:ta 

?Úi.> h:.1 n~ '.J°lto o que d:zer scb!·e a Zag.:.·eb. 
o.-, t~ois p:·:1~eii:os plan:::-:-J p')~qu~ "D<:. lo dizer ab_'.rta1nentc _ d~'
c;•:.;J nú J tc.rr.2:~1 c:n conta, :n::->::1 clarcu u 1. o n1:ni:-"tro da Ilq:oslavia 
~ ( c~'J:::i: .st.:p2ri'.ci'..lln1c-n~c a ques:ão - <1U-"' nüo c0nJeno Rom8.. vo.:~sa 

, 1 autcnr.2dc ,m!)l'cma. mas de•:J di-c:_,y~. Sa r.1.os L ug:ar ~s. C'.:> ~:-:..::~s-
zer tnn1b~-m cp . ...: r,~n·,;id··-·I) cs fat~$ 

c·L.~{L~s :1~L) ch~~a:-::1 a dez por cen- . , ... , 1 eun1 c--111nro de c~·: 1 ;,.:a, 1•(•tquc e:s'::1. 
to; o:; j·:.:.~c1.~s n::o são c~i.:;rcio ; LD1 autoriQ:.·d[; sc111'.:.r ... .s2 n11:-:<r::>1,t 1n:-1is 
ton~:e<1~12rc1.:::J, se torna irr.po2si·v0l inclinada. P.c!a Italia qu~ p;~Jo n:s
i.::·r.:2:·a~· (_it:2 cp.:a\r.:er àos dois gru- , so J:-,OV:>". 

prJ~ c'.1r:.1prczn:)a 0.:lcqu2.cL1:<1-:.,,nlc, 1 Dq.c. i1 c\:-i sali(':nt'.lr r,u:; co!:'n 
os :cELnientcs cbs cris:ãJs p:1!·:1 oroatri. s-·(' f (~:;ti 1, d 0cepci;nn'.do pelo 

P8Pd C.r,.1c~mn ~nhadJ pelo clci'0 c:1-
t(\lico 11:1 1\0.r.nii,n,,nto ele Lit~rt.Gção 

~an1, .:.t ::.: :--·_: ! c,sp~i Lo un1a a~iva s:ra- Ti, 'l ,.:crc'".;rrntou: 
va:!:1.- "I~~o não ôgn:fica q:.12 c-r,n:Jc-

~-)inCT:.::: :',:) t :;rrc:1,:, c~c u:1::i. ~u
po.-.ta .. i-:~~,r~içíl.;)" s::: ch:-,1,;:1 a v'.s
]u'.11br3r ni) ap0s-~ucL·a u:~3. Pa
k ~t;r::-, c.:::22 os c:·L:;t5.sis r5.'1 rejJ.m 
{"~·t":2-n~E:Íi"t:S C111 SU:t ptóprb. pá
~rja. C::::i,: UC~:.l .. ln. r2z()c,s p:na !..il;

;''.'C.H' e::_;.-_: c:-r.-.::ni,:::- pnrtc das te!Ta.s
'.·,:c:!·:~i-;; d.J G,::Llén r~:·ia in~o.'-r::o~·n:h.1, 
<·0-~t?~'Õ·, e t·1 ::oluc;õ.o, a(J cs:fl.:o j~:
('.;:::·o: S:"> p:c:.s: ·r) q·.~:::• 8S terras ~-c:--r!i-

11,~rncs o c~r,·:,• u11 i2era1. Pura~1t,~ a 
lut::i,. ~P:1;;;i-e tiv~,..no--1 2m rnc;1te a 
Jdéi:1 d? q1~ ... a rc]j,:(:le> c·:-,Lá r,roflff!- 1 

dz:~-:-i0nt~ rnr:-i?-::i.d:i. n~ rwPso povo 

car1s-t1cas tao conhecidas onde quer que haja um Pó:: 1 se d_izer com toda a segurança que a 
centro cio Apostolado da Oração. comunl1c:o frequente e quotidiana, que O decreto 

_Esses santos e_?tusiasmos de.sperta:•<)S pelo prov1denc:al de Pio X a ci;se respeito foi prepa-
esp1r,to de rcparaç::..o acendem nas almas a cha- 1·ado no correr de cerca de dois seculos peia de-
n~a do apo:;tolado. o_ apostolo compreende fa- voçao ao Coràção de Jesus, . 
cilmente_ a ,!iesp!'oporçao que exi~to entre os meios Não admira pois que seja a· Eucaristia O cen-

ct9 que d1spoe e o fim altíssimo que tem em vista. tro mtens:r1cador do Apostoladq ca Oração. 
Nada ha _mais difícil C:o que levar uma alma a lJne ela os 11e1s num mesmo amor, num me~mo 
Deus· ~ao mistr;riosos e escabrosos os caminhos sacrifício e na mesma vida divina. As praticas 

elo coraç2.o, ü 11:Postol~do da Oração estimula O e imc:ativas do Apostolado da Oração demons-
~el,o e o tor1;a soorenaturaJ. Leva os fiels à mais tram com toda a evidencia como ele promove a· 
m~ima unw.o com o Coração de Jesus, fonte de vida eucarística. A Hora Santa, a Comunhão 
tocws os bens e e e todas as gracas. · das primeiras sextas-feiras, a Cruzada Eucan~~i-

Essa vida divina se manifesta para lego num ca sao mcics de cwe se serve o Apostolado para 
anse';l @ comumcar ao proximo a mesma vida levar as almas ao Sacramento da vida. • 
so~rena~ural. O Coraçao de Jesus não e conhc- Os sacer(otes zelosos que desejam afervorar 
cido, nc.o e D.rli:ldo, e a alllla que vive seduzida suc.s paroquias P.ão encontram meio mais eficaz 

por sua mcfavel beieza seme impe,os de Zelo que para atingir esse oojetivo do que o Apo:;toiado da 
a 1r. íelcm aos mais generuws sacrifii,:los. Oração. üm Apostolado fervoroso transforma a , 

..,,na senhora mflamada de amor ao C0racão face de uma paroquia. Em uma grande cidade ] 
S,uL:se,mo de Jesus, com as bencàos de seu ze- do nosso pais,. cuia i;opulação orçava por un.:; 
1?30 vi;,;~rio organi;,:a na paroquia o Apostolado '1.U. COO habJtantes, :ipenas ::JO ou 40 sennorn.s ,a
cia Ornçao. A i:arowia, até então fria e indife- ziam a Pascca. Um novo cc.::djutor que chegara 
rente, afervora-se. MuicipJicam-se as comu- àquela paroquia empenhou toda força e esfor.,;o 
11 nse;; e a primeira sexta-reira e cclebrn(a com em despertar nas almas. a devoção ao·Coracào t;e 
pcmp:i e:-:traordina:·ia. Desmembra-se a paro- Jesus. Muitas fanlilias consagraram-se á esse 
;;u::J. e Cesse apostolado Icrvoroso saem exc<)lC'n- Coração divino. Seis meses mais tarde con·,a-
tc;, zclad,iras para organizar o novo centro. A vam-se _1, 700 comunhões pascais. Não foi tudo, 
qi;e fora a alma de todo esse movimento conso- Dentro de alguns anos havia na paroqLli:J. pe.-tc 
li::dor deixa a paroquia para trnbaJhar cm outro (e l, 700 com')l'.'hôcs ctiarias. A salvação do il,Uü

campo, dizendo i:.s zeladoras que lamcnt:na.m seu do e especialmente de nossa patria, tão amcaça
sfo.stamcmto e receavam pela vida do Apostolado: 1 da peles in:migos de Deus, pelo espiritismo diabJ
"Deu~ aão precisa d2 mim nem de ninguem para I Jico, pela heresia protestante, pela maçunari<t, 
a :sua obra. Out:·a:;_ tomarão o meu luggr e l1ão l pela prnpaganda çomunista, está na ctevocão à 
ô.e trauall-,ar melhor que eu". Quando tivermos ! Santíssima Virg,êm e no culto cada vez mais in
Cetltona3 e e alm:1_s dessa tempci'a, formadas na ,· tenso elo Coração c'.e Jesus. Maria leva as ainrns 
o~cola do Apos,o!:do, rrn:ito 01:tr8. ~crá a viela à Eucaristia, i'.Iaria desvenda aos homens as ri
rdi;>;io~a c1as nos~as paroq 1.tias. A vida eucaristi- qur;zas inciclve:s "ao Coracão c!e seu Filho. 
n. co,ca toQa essa feci•nda manifestncão de z2!0. Traballlar peia clift!cã::i do Apostolado da 

<'.o t>tn-:. ·a:.)(! r.1'.1'·.t1Ini;_1~1-:.•. 

1 
a: i:·2a:~ de .:<tl c·ci P,11.'2.:::th:,. c.:n~!

:.,,COnt:,;~1:l 1~a 7? pá:(na) 

e C'lW f)<; rcbr;5 ,:-, da igr2=::i. r'ln1 o 

fl~üH10· n?í,) p0-}f'?11 Sfr 1'"'" clvidas 
pe1· ôccr2io. er.l'fill(· tccluçõcs ~ .... -~t 
r-rc1,rll1 .\,!Y• ,i; f,)r:-un b::1n SU:'"·d~d:l('. 
C;-::.:1 e>:.·r~ c:-,..,_iritn. (,::.-,':-8 ~1103 l:·,:..:pc--
tc:; a. <··!1c:-rt!·::-.i- ~ !1t')'.h-:-:r ~~:u::~.c 
))(~.,-\:d ,., ci'"":-'io t\11'C::-i·:1.Í"-"~) :--U

Ec~·tAp.;; r.-') t"nf:j(lo G·~ l'{'<-·clvcr cta 
n1dhor m:1110.ir~ 1;-li<:",·!veJ o 1,r:::;'.)Ie
rna d:i igreja catcl:ca cr:::utn. '', 

Ni:o ll'.l. vicia cristã intcns" se,~. V'.·.·,.,_n e11c~1·1·s- o - · t b Ih ~ •• , 0 ,~ - •• · raçao e .ra 'ª _ai· para propagar a c'evoc;ão ao 
tica, O Cornção de Jesus se dá a nós, mas cl8 ·coração de Jesus, e dessa devoção salvadora po
se d,í, parLiculanuente no So.~ramcnto de seu I demos espera:· toàcs os be11s. 

Jú ó> . :J~-_<-:~o l:('nhur t;u:: \:.-. ii
]l·,u:-: de.< ·111und11 süo. rn,11.,; :j(...Í 1~~c:cs 
1-.-1 tr;::· ;>c:1n .sc-us -~~:~tuc-Jt:~!11:~'·'. elo 
<1 ~:c, \ ::::1 ~s d~1, h~z. 

E ·u::1 :·:·(~npl 1 fri:-.!1;.~,c ck :.<t r,ru
(: ~1,-u. :-e,,:., o v.ir::~-:~ 0 ~1..--::'rL1.:·r e.o 
i.~::;C:o c:~:1·, ó rn;;1T1,:1,_h . .....: r--:--:!'.i:~-:-

1 
c:~1 :'. _(l>_:·:1_ rcv,.lu:.i:;_o,.-h cL:. cuj 11 

,,~o· 1~1:-:-:::. laZ p:tr~r, fl. r ,dP.Ç\0 dü 
.!'H'.!"'.(~J : 1 1n v:.1:~to p n::i;10,er:t.e 1 

.1-: k.do :z.cl:tario ~~r,~i:tlh-J;1. 

E.at(' (\ a:~cnt2- cl ,t.;:.;:t r~-'v:1Juçã:: 
ri..LL1~:i_-:; ::~·;tr p1cv:.,i~·o d? to :03 0:-
1:g _;~,-:. r::~ ('.~l~ Se CDCO!ÜLl \~. Ill'SSe 

~ ·;~~,1 ~ ~-c~~:~/~1 }:~u~/~ ;~;~;;\ ~\\t~( l~J.~~ 
,'..·,·,2 !:s.; L,·,.u·s". :rtlJ ;::i_~~e e~'-' 1n:1dç 
1,1::i oi-n-c -::t:J to~t!•; -..:.1'.1 t~--:,C-...'.aS e 1...-n1 
t((.c:, cs '.'.l"'Rrf"~ o p.~rZ(!i~o a/;~'!lti:' 
(l,1 ··(-'~:-;.·ti:-.-- I(o;-,1i~11c-rn z:,1. o il> 
'..~·L·-:-cff,'." r·):fc~~~·,;:r o:>> ,q:·:1?.:t' . .i cr~iz1-
1,r.C'~" ,;:--.~ ·'arri~-r~~ lc1_1:.~:,''. Z aién:. 
(';,1<:: l]~·Q S ',.-..''Cerl.';,{fo.'-; C!11 j1!1.·"S'.ld:JS 

1·· :-·UC<_:..c:--::.... ~-::1n f:{s C:":'l\h) ~;s:J.irt r,;l'P

('~G(o r..s trndPt:.tia,;,; ps~c~ loi 1cas cL_~ 
nn: ci<.:ci::- 11 1':u ou ele Uff,.l d:.:-::!a e~)C

Ci. 

F- a~·:-ci?n corno s:,b~-rn. 1)0:r Unl a:.:
C:-..c:c . .::o g:.l: 1~. l1C rr:J.o. f:-lzer d~·:-,d1-
C8dcai.· todc,~ os h'1i·r1ire,'-i A vwien
c:·21_<:. ,,::u·8. j111pb!'!t,:,fr s:-u plano rt'~ 
, clucio:1,; :·~0. quarirl'.1 o ::t!nb~cntl' 
lhe<; é rr:.:::,iclc. corn., na B 1.r:sl:1 d.2 
j9J7, do ::wsmo. _m:>do. e com o 
JHt'f:mO _.:;.-nro /,\ or1rirtuni:lade. ~a
bci.n c·1 ntr>mncTi7ar e r:::ar a tauca 
'1~. infi·t,- 8 ,ão "m naidrs como a 
Jng-bt1::rr::i, P111 oue 1'jntla existe ;.:n1a 

<-Pinifo riublici ater.ia e hnunc t!o 
fataiismo que <'-:'raricrlz'I .o PC\'O 
f.~lrwo. n~T~ o 11ual AV08 (qut,,á l, 
CSE · RÀ \'1\10 (n!l,o t.~m impcrtan
~ia) ,- N'ICHEVO (n!l.r> !::·:;:;;,tal são 
~preSSões··· co~.;..-:- ,,. :_._;Tctbla~. 

r,,V,d: "c,:l';'.io r•,11 r,:csccu·· d-0 cX· 1 N O V A E T V E 'f E (l;) A 
('~Y,.~.)G.~!~1.dCr Da·, 1C..SJ. ' ~ ·... 

1 

--- ; .... ,,.2~ 
I> fo:·;:18 que aés olhe,- do p8r- J 

:l'_i,l_~o '~;1:;'.ºrt~\: :"i;1~,;;~~}~i3:.~fi~;~ ali ~íl*e-~íl3]~;~fl'l~',tflil 
rl:1 l:::i;,''.ic1:.nci,1. <;U:i'er t,~noplan- ,, j~ l~ 'íl :ilrr~l1 ij~tP ~~~· 
tnr i:::ra ,,; !l:1:,., brl,J.n:c,,s C< N ,_ ~ ~ ~ l'ü .i~,!J ~ ~jj n,! e suas três. mortes a~arentes tf:;:>c:, ~.-~c1-:?ni.:(.'-: à(} 11~1'.)cc..içt n cio 
rrg;rt.:? c.:1D 1.l!1Lta que tran~·!onn'.1.-
1 arn. 0 i~11p2rio cl·:~ Tz3n,:~: na U.R . 
S S. Co:n1t fci r1<ina'.la irn}J!'U:}e::
ci:". l~ ;, ·~·fr.i ... ~1. 1ou~ura o gol!)c de 
rr:~o ~-c:~·-1cio peLs a~;C!"\'cs s·)yi8ti
CC:1 :;.:n B~·c1. -H no ;:ino d·:, lf:3::i. 

T-Ic-~r,.:,, C'J."0$, COlll'l lllrd-'.da PrC'
pt,~·3:ori,:i.. 1·!ln1 a aln.12jgdfl.. c~cala
c~:1 (,. P~ d :·. i:n:)3c-:--·f' w:1 1:"."~"1'.l:lo 
d"\ :. c-~.t2cu::-"c-" r.-, oP~ni ".o nu!Jlica 
t:.con::,<=""J,:ú1a.,l:l cl~: · preferencia.. por 
m.c·dida.-:; l·:-:-.Ll8th·a.:: e r~,~ais. b2n1 
('1'· ... ··'""'l :.e:· p,·o~:ic!-2ncia•: de ordetn 
t·C'Ct~'-T:1ic,·1. ,P. financt~ira. aun 1el1tJ. 
C' i11.-;,p-:·::::t:·:.ti·:e!:11t'!~t:; façau1 P.:>r 
\ ·.- -~ f ,1c1fic-;:..~ o que n:l.o pôde sc-r 
i,it-O ;.::.1. iClÇ[!. 

X X X 
-:,.;{~o "t' prn.'>e, pcré111. qu~ <'S-~a 

tf..tica ê- t:,0 1:a. Varncs dCm0?1.Strar 
CL~i"· e-~:1 ':€rn ,:,:;:a,ndo ada ptaàa p::r 
Un~,1. tt:it~. ,.::ccialista fundada ha 1n~is 
,"i.-, t42~.;,:-nra 0n\"\fJ atraz n::i I1-ig'1a
:2rr:1 ·:: qlre hoj~" nc-:->:-:ue filiais p-310 
n·.(:r,(:.:, :~1; :=oiro. Trata-~c d:i Soçic
i::tde -11~.~ Fabia.nos. QUe ~é nroriõe 
,rr,:,: 2 :~0 a-- o .0 ncialismo no mun,lo 
:'eia z1;0LUÇA,O. a•,ewr de não 
E1e r~o..:gr,1t,.;a REVOLUCÃO . .,1 o 
ami,,;ea,a e os tempos se mostrn
n·D1 1,rc-piciqs .. 

Inicia,,do ·11oh neste rodapê um 
~i.t t:.dc 31Jl:-:.ar1.t, · sobre as atlvictadc-s 
!â' de;envo1Yid8.~ · ,,or esta seita. E1!
creta. _,. se-;,,. nfotf;t1os de ação, que
rei11cs" fri.sar : ·:,obretuçlo o -qne de 
h/ mC!bo · Yéri(,:o, leg\onariO denUU• 

cir.~1do ccn10 r-cndo U!~1 vc-rd~dei~·o I r~1C'nh:• ao sc.ciali.::;tno de E~,tado. F.::.- fabiana, un1a yez que ela ex!'.:-t~ e fJ;<.a Otgani?,_7c~ilo riue abre a.8 POr
t:.1rPctlc3.1n2:i~i) ou env1~n:-:né".r:1:nto Ljan?~, -~ão vari"S das 1nedict~s OPC f--l',:. acf:'.1 c~palhad~ }Jelo nn1n.dJ in-1 t..ts do socialismo a uin vasto nu-
clf', Vilor\1. n!ind.1, c:::,ntt~ o t~t.:-.:i- á ,..,r.~tex:o clJ c_~'...1c·,,'o c·.c !2: 11 ,.._1·~,:u.. 

0

fo: t 1 ? "u d b · ' 
.. , .... _ .. .. • ..1. ·(-1'!

1_.-'----t..~ an _o_sa en;os que a _1nauc;- rl_lf:ru do _intelctuais, 1:!;ntretant::> {'la 
t~:risra.o nnzü:ta. · r«rn dennnciacla,'-l por rnols de Ut;ia tr1:.1lJZ.;.Q-,lO c:;tadal e un1 fo1\e e!e- r;ir:da ex1st.€', com cet·ca de 5.COO 
~~~n ef·~ilo, t:-1110_.:; i1Ei~~ido C'lTI V(~Z velo Episcopado C.: to:ico d~1s n-1c,ntn Para apoiar urna t0nt:1t1vn n1umbros, nun1ero b,"111 restrito. n1U!{ 

é"l.f1nnar ÇU:! de nada val:·n8111 tn- ilhes britaniCP.!;; cclno u1na. t2!1ta- de soc_lal~s1no ~e E~:~ado e vB!~os (Ue exerce unu. graí1d-e influencia.·· 
dl~) (:~~c.s ano~ dt• horr::r P_ ele· 8ª11--- t·,-:. ele· in1:i:antação. aH desc~ n1es· <-~~a ~lt~ 1nduc~tr1a retirat\1 <1.as 1118.cs . ··cc1n <'Jeit<~ todas ai.9 no:ncaç5es 
r,nc. n. ror deti·:1 z 0a.s llnh:is d~ 

1 

ir.o totalitnrh-:m')· ~uc- os valoro:=.:os c1.e riarLcu!are:s. l.Jara. ser e::plora0a n~c€ntC'S, seja Para altos ou pequ:-
fco·., se desenvolvia m:1 trnbalho ,,cl<1adcs do g,·.,nde i;np8l'iO c~:,1- ror d~!eg9d~s ao gov.er!10. podenws ncô carg.:s na administrarõ,,, tra
Ic-nt.o e 1),---rti~uz no rentirlo d~ tor- bf!tia1n na ContinN1t~- e-...:ropeo tnn1ben1 .. -:·uE-1).eitai- _ct?8: clest;·nios de l:t'.;l:ista, forani e:n faVOL' d'.: 1ncra
cer a vit:;ria en1 f,_1vor ela itnolan- T.on1amcs a Ing}ater .. rn D::-t '"U ,,,,;eln· ct~e1n d1nge e:-.:~s:2s 1~11e1ati~rr: s. E que Lrcs da Sociedade dos Fabianc;.<.}' 
taráo do H'cial'smo toh!i'?rio nos nlo. per ter sido ali que ,e "cri'si- ,xt1licaçio tambcm. devem_os dstr ~s 

1
,or ex~mplo 

O 
corgo de ;,rinistr~ 

pa1z;:,s em Juta c"nlra o f'lXO. Em 1;on a açi'lo d9~-,a verdn,lcirn q,iin- viutas c,u~ b3nqueircs e mdustr'.1is e:~ Avia~&:> dado a Lord Amubrec 
r~.,·tiCUlü1·. teve o b~gio!1a1·i::> OC:r t2,·coluna socinlizta e ond-:. essa jUCid~~ -~ inteligentes faz_em a co- P ' 0 de Prc-Curudor G-~i..:il, dado a Sü: 
~v1.~, de se refel'ir á propri~anda fa- rnesma ,1cão se faz sentir de .. n1odo Phec1dc,, 1,roce1 ~ con11.1'11stºs e O .. · d " · · · ' _, .. ·,~ . ; , " .~- E,ta[ford Cripps, Estamos tambem 
brnna elo falPc1 " arccb!Sp"" an- l'l?is polpavd á vista do cara ter rentes_ rn,tc_uos da_ 1evo,uc-,o _ sccia- ii;rormad:)s cte que pelo menos no-
g!icano e.e Cantuaria sir William emjn-,ntemente concervada da, in~ kta m_nndial? Nao s~&erao l?ºr H·nta per çent::, dos membros do 
~~~;l~ei~u~qt~t~~~~:~.~nt;~ 1:~·i;;à•;:_ ~!~i1_~~mi~-~;s:~~n1:i1o~s tYâfc;>~:ª~-!~~ ~~;~:, a que senhor 0stao serv1n- Governo e~ acham in~critcs na SJ-

l ~ d d " · · - · . ded~l1P e que contra cs re~uia-ne 'I ??-"-~açao :s. _ramados Pr1y1- s, me todo fabiano em out,·cs paiz ~s Per tudo 1stCJ ~orna-se muito o- ll'. ,iltcs dministrativos a propor-
k91c.s <',1s 1nduslna.~ o prop1·1e.- "inda não mod,·rnos ,,ara a lmplat1 r 1·tu1'o 0 tuao que 1111'J '" · ª · - ·'º ' · O. 'e' , e am.a ão é a . S a lla a C>l fUnCion'1-
dades privadas e por outras med1

- t._,çi•::i vio'.enta do regime comunís- ne,stc numel'O, elas ativHlades de:;sa e, ubli:o~ ~Jt m;nte color.
1
das". 

das socializantes. t,1. !".1' ouvirmos nOI' acaso f2lar que ,·e1' qu~ 1,1·ccL11· faz,1· 1·enc ·· ,, i.os P ª 
~ ._, -''1 ~ a r. '" _ · • ei_ " "E~~es funciona rios se clefende-

Fabbno mcstramos ser o metodo um pRlz como Cuba prolblu o fun- p·cgram:1 da e_ a,,a matnz soclal1s,a ,.- , d ·ida lega do como 
de imJJingir o comunismo no povo cicnam,nto de queno.s engenhos de peh mirtridc.tização <la cpinláo pU- .dao. sem fut,, ,. · S ª

1 
"''cni·e· ~ d 

8
'.e·• 

' !" l "d - " d $ f b ' .- ' 1·.P n escura C :=i O ue a ._.u ' 1 '-1 C" l 1ng es u-:a,10 pc o eao ,1 m3 - cana e a a rrcaçao, ll1e<"l1lO caseira ,.,,,c... ir-a;~ intelectual do qu., p,olitica". 
ma fé vo estante ,-,ir. Hecllet John- e para consumo proprio. d~ a•.su- 1 x x x 
son, çuo se mostra Partidario do car e de aguardente. tsremos todo A 1.o de Novemh;·o de 1920. o "E!sta predommação é devida. ser 
wciallsmo POR EVOLUÇAO, em- o direito de ~uspeitar que consclen- ' ,',,éning stanc;:lard" de Londres .dLJvida. á influencia todo PC1Jernsa 
c1,ora 1n·ccure pcstificar todas as to ou inconscL~ntemente está-se pubijc~va O ,-,,guln+e: à., Lu!'d Pas~'iE:.Cl e de .sua mulher 
infam'._1s cometidas na Rmsia e na prootando concurso aos fabianos. "GOVERNO$ DF, F.-\BIANOS" ll,l'I'. Sidney· W'obb. <'S qú'J.k~ du-
Espanha. peta,s atuais diri$entes do SJ notamos que grandes Pro::,l'le· "Numeroscs membros do Parti- r,,nte toda sU'I vida., têm se dedi-
c-xtinto" e nunca tão vivo R~min- tarlos rm·ais e nrgbos csrenslYa- , do i '.'abaJ!lista fa'.1m da predom;- cndo cem verdadeir:i ualx1h a So
terh. ';; 'tambem nos ocupam os do mente dedicacl@ favoraveis ao n&nria 0"e ,-xerce 1v) "Dverno •'"S!I c:edade dos Fabianos" · 
plano ãe segur-0s r.ocia!s de slr \J'Rl- georgismo cu ao socialismo a~rá- co1ncrrcã,o "ac3clemica" que é a l . x x X 
liam Beveridge que cóm ele q\,.,r rio, porque tambem não ver nís~o eociedec'I~ dos Fab'anos. Parece Que SPrá, portanto, essa i;ocieda-
ccndµz.ir o Povo !ni.Jfü1 in..ehsivel· t\. ação ocult"'. de adeptos da seita I c,ue muita 2ente julgava exo,nta r.,. llco Fablanos, culo., membros, 

A 26 de ouúubro de 1944 os bri
tânicos expu!Earam os :ilemães da 
cidade de Hoogstraeten na região 
de Kempen ao norte de Antuérpia. 

Antes de saírem da cidadQ os 
alemães fizeram saltar a tôrre da 
igreja ele Santa Catarina, sob o 
pretexto. de que poderia ser usada 
como posto de observação, Explica
ção bem fraca quando se recorda 
que o tempo inteiro os Aliados 
tinham completa superioridade 
no ar. 

Por êste ato de bárbara destrui
ção aniquilaram uma ê!as mais ,be-
las obras artisticas da Bélgica, 

.Esta igreja era um dos exem
plos meis proeminentes da arquite
t1na com tijolos no pais. Havia sido 
construida de 1523 a 1530 por dofa 
famosos arquitetos de Mochelen 
(Malines), Rombaut e Antony Kel
vrmans. Quasi todos matoriais que • 

empregaram para a construção d4 
igreja foram encontrados na re• 
gião, 

Era um esplêndido monumenfG. 
gótico, e empregando tijolos os ar~ 
quitetos provaram a possibilidade 
do um estilo localizado. 

O carrilhão compreondia muitoi 
sinos fa1nosos. Um dêles, Kathà
dna, tinha 500 anos de idade; ou• 
iro Maria datava de 1513. 

A igreja continha valicsas tape
çarfas antigas e magníficos "vitraux",. 
alguns executados por Dirk Velleri 
ou Bernard van Orley ambos pJn• 
tores flamengos conhecidos. O tú- . 
mulo dó guardião <la igreja e pri• 
moiro Conde de ·. Hocgstraeten, 
Antoine de. Lá'laing (1540) e sua es-, 
posa Isabelle de Culembourg (1555) 
escultura em mármore pl'eto ora 
um notavel exemplo âa arte do 
Renascimento na Bélgica. 

DIA DO PAPA 
Comemora:.~e dia 29 próximo,· 1 rJ1ão geral, e prégaç~o sôbre o Papa; 

fosta <Jcs &,, Apo:tvlos l'edro e 2 -· coleta, em todas as igreJas, 
Paulo, a festa do Papa. A propó- c;,pdas e comunidades, não só à es· 
sito dessa grande solenidade, o ta~:ão do tocas as missas. t:omo noi 
Rvmo. Sr. Cônego Paulo Rolim outt'os ato., ..eligiosos e reuniões 
Loureiro, Chanceler do Arcebisp·a- desse. dia, integralmente destinada, 
do, bc:ixou o s~guinte Aviso, sob ao óbolo de São Pedro; .. 

n.ú 72 : - 3 distribuição de folhetos im-
DIA DO l' AP A pressas .C:outrinários sôbre O Papa; 

''De ordem o Exmo. e Revmo Sr. 4 - o "Dia do Papa'' deve, enfim, 
Arcebispo Metrcpolitano o d:: con- con.éistir em prnces pelo Santo Pa-
ÍO!!nLade com o decreto 34, pal'á- dre, instruções dovtrinárias acer-
gmf )s 1.0 e 2:1 do Concílio Flenário ca da autcr:cade ds:i Vigário de 
.C:rnsikiro, comunico ao Rvmo. Clero J esu.q Cristo, nJssos deveres para 
e fiéis do a1c2b:spado q~e no dia com ftle, e outras homenagens d,: 
2~ cie junho, - lês la litúrgica dos reEpeito e amor filiais. 
g!orioso,s apó~tolos Siio Podro e mo Siío Paulo., 6 d2 junho do 1945. 
Paulo, - na_ Arqu:diooese, como (a.) Cônego Paulo Ro!im· Loureirn; 
em toda a Província Eclesiástica e.e Chanceler do Arccbi,p3do". 
i:i.io Paulo, ..sc,:á ,:vrnemorado c:m ' · · u-._.,,.., _____ , 

e!::'pçcü1is solenidade.s - Q Dia do 
Papa. 

Nesse dia, à·, 10 horas, na Cate
d; ai Provisória, i;~reja de Santa 
Higênia, s.:;rá ccleb::-ada fVJ\.ssa Pon
\ih·:al pelo 1',XlllCJ, Sr. ArcebLpo, 
cstanc:i prcsenb o Colcndo Cabido 
MclropJhtano. · 

l'J a3 iit·~jas p·~roquiai3 cape!a.s e 

oral0rio púb:icos do arcebispado 0 

"Dia do P<:ipa '' deveJ."á constar do 
se~uinte: 

1 - missa, com cânticos e c:rnu-

CONGREGADOS 
CAPAS EM vAm~s 

PAGAMENTOS 

r i•p • \.remarm Vimar 
DE 

Vince, Marqu~s & Cia. 
Rua Líhero Badaró, 488 -

7:, an,'ar - Salas: 68-69 
Tcl. ::_.nn - Sãl Paulo 

sr9undo .o "Evening Stadard" GO- 1 · -
v ERN ,\V AM A INGLATERRA' ?. ..\ ~:, icaçao do Socialismo a.os pro-

tl rmas da atualidade· 
J'<'SpO>ta nos é dado. Pela propriq . ~) de i,esquiza" d;s relações so
Sociedadc em uma cu1·ta erpo~ição CaJc-J_. indu.-::trjais, poriticas e eco .. 
que f:C acha anenas z todas suas non11c,.1s; 
p;1blicaçõe.~. do teor seguinte·: e_) _da inlerpos:ção de nrincipios 
"IlASE DA SOCTED,\DE DOS FA- >·,Cl"._llstas na lcgisJação e na recons-

BIANOS'' trueao ndmir,i0 tr,,ti\'a· 
"A Socieclaàe elos Fabianos se , dr da publicaçfo rl~ suas peSY.(Ui-

c, m,:õe de social ista,s. zª" e dc,s 1 ições Praticas que delas 
"Ela por c:nscguintc. tem 00r ckcorre1n. 

fi1n renrg·.·nizar a sociedade, pela "A s::cie~1,_~(1e. Pl'ofr.~sando em 
:n1çr1cci1>a.~fi0 <1,v~ Tcrra.s <' cio Ca- !cda su3, rilenitt.1.-Je -~ doutrina da 
: :t81 indus:rial do ,iu0,•o ela proprje- 1guald2de ele tod::2 "" cidadios. ho
cindc Jndivictual. para os fazer ge lll:'!IlS e P1u·11err~, é ac2SJive1 a todo 
rir r,rla cem unidade no inter6te Sf m distin<:5.0 r1e sexo. de raç;i ou 
c;rr~1·~. rir rcliz'iã:), ae.sde quo se compro-

"A scci<'dade, nc>,se SPnLid'.>, tra- metam :1 trabalh~r Pelas finq[i,1adêS 
talh1. nara obter a abo~ici\n c',t pro- e desígnios acin',, exnr.stos e a fa
pricda,12 imobili,.ria rarticu!ar. le- 1or,cer seu de•envolvir:i.entn" 
Y~ndo em c,,nsiderncão. Porem, os Não se n6d0 deixar de frizm· ,a 
já rcn~agradc{-1 cr.c;l UiU8S e o · es- i:·onia ccntida nas Palavras '"nor 
h,.bclrcimento do lar e do "ho- nH~k::;, ccn.~'.titudonafa•t acin1a refe .. 
rue,Stead ··: - €la tr~ball:o.:1, assim, t·idas. Cc~r~o é sabiclr). os ~ocialistas
J:Or efetuar a transfe~.~nci-a á co- l:olchcvistas da Russia alegam ter 
nc1midade. por meios constitucion'.1.is, e,c,nfi0 .cai1n e de!'anl'Oprfado "por 
de tr.das a$ Industri1>s que p:dem m0ios- ccnsljtuciol'ais''... o qno na 
;,cr admiriLstraaas em comum; e, 1 ,alidade nã0 · Jla~~cu de rcubÓ le
:,m v\st.1 d~ regularizar 0 si«tema ele gnliza,lo, 
prodt'i;ão e d., distribuição, o oue é A Sociedade é chan13.da dos Fa. 
uma c',1q consideracóes r,l'incloais, bic.nn., nor ter adotado como 11rin
D, sociedade trabll.]ha P01· estab~le- ciplo detcrmi''·lnte de sua 1131itira 
cer a cón<ideracão d'.l be1ri de tP- a CONTEMPQRIZA8Ã0 para che
do.~ em Jn,,,r d." lucro individua 1. gar a seus fins. é nis: o procura imi-

" A SociPilade faz parte d.o Parti- tar a modo de agir do pro-ditador 
do Tnbal!üs.t a e do Congr.~so 111- romano Fabio Cuncta t.,r. durante 
t,,rnacicn91 S8Ciali:l'8 • aPezar disso, sua luta c~ntra Aníbal. a quem 
da participa livremente e t0ma v,nceu em Tarento n0 0.no 215 an
pr,rte em.. todos os moimento tes de Cristo, peja tatica morosa e 
écnstituc!onais, sociais. econcmicc-s paciente de cansar o inimig:o. 
e poJ!ticos que possam ser gul"dos A e.ate res1,eito, Frnnk Polmore, 
no sentidn de ,..,us objtivcs. Efa se uni cfos fun.dad:res da SOcieciade dO.S 
ocu0 a diretamente. • Fablanc-s. e conhecido como:. ocul'!. 

a l da propagand,. eocialisfo e da. \'.Continua na 7,;,. púgina). , 
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13 de Junho 

·.5 a nto Antonio de Padua 
Pü:.;c,.>w são 0-5 s ... ,ito,, Que com 

c.into A ntonlo poderê.o rlva!izar. em 
. l>(>pulana .. dt, ~atre o Povo catol!co. 
Com gra.nde IJO!llpa e .alegria lhe 
<1,:el>ram II feiita. e todos. com cou .. 
fln~ça & este santo se pldgem nas 
,•ec..,.1clnc!es ma'.erbe~ e e<>Piri
tua'l". 

te concorreu. pal'a ~eiw · trabalhos 
na vinha do senhor terem tanto 
iuce~so. E' eiata a nota caracteris
tica na viela ele santo Antonio. "Si 
ptocuraes milagres - cllz s. Boa .. 
ventura. no l)íno que compoz em 
honra .do Satfto - ide a Anto
nio". 

saui;, ;,ntonio rcr:ei:ce ao S'-'Cll- Santo Antonio é o taumaturgo 
!,, treu. A:lt"'3 d._, ei:t,·,:t!a para a do seu scculo. Quem é que nl!o tem 
Ordem vrnw:'~ca::R ,lnh,; o nome lido ou .ouvido folar da mula, que 

. àe Fe~nHn<'.,. Acrecli,a-.;e que cm 1,or ordem do Santo se JJrostrou de 
<lf'~ceno:,:·.; ~ ,:,: tam:lia nóbre, cyi- joelhos na presença do Santi~e!mo 
i.;.nda da ;.."rai~ç~·. qlle no_ tempo _da.~ Sacramento; doo peixes. que v!e
icruz.icte.4 l>r .. ,\ on granuc:; sc~v1ço, ram á tona d'aJ.!Ua. para ouvir as 
.,_ .~fon•o VI- ,le Castili,a. co!llra os Palavras de Antonio; é'u" profe
:Mour°"'· ,,u :.omou w:·~e nnva. na elas e revelações de segredos inti
·rt<.,on1r.1~L1. C.e L~bo;-t, do:; MahO· n1c-~. r:•.s curas :nc.ravilhosas e rC?
tbe1a1\(.1t, :-:a,duo em Lisbóa cm n,rrejção de morto.s? Admitido que 
1193, receb~>'' a prlmcira iru:t_rnção nem todos os milagres atribuldos 

21" e,,ct,la ,J,. CateJr,,l. Na idada a Santo Antonio su0 ortem o bistu
ii,• a;,en:t·; 15 anos. ent.1 on para · o ti de um:i critica Imparcial e cui
c~t1"1e!1t 1> do• Concgos de Sonlo A- c'~dosa. certo é que poucos Santos, 
gce:inhG. Como. p,,rém. o f.,cil a-1 c,;mo Santo Antonio. têm p,J.ssu!do 
,t~1'6o elos parentes íl<> convento Ml o clom cle fazer milagres. dom elo 
JllP t?rnas.,;e nrejudicia]. pediu e ai- ut:e com ta:1ta nmab1hdade. Pe ser
~r1ncuu 1ra11t:1fer-:111...la par:t o nv,s- , .. u. l\:.:.ra :i.tr~Ir t'S ~o~·~c.5e.s e úl!·i
t,,1:·o :na!s nu,tcrcr; r~e C~lmbra. T,á gi-ks a D~,!:; 
fj,·o,i rlez ?.110·'· dedicc•ndo e.sse tem· Antnuio morreu no ano de 1231, 1 
p0 todo á oraçãn. Ú< funçõe5 sa- ,.endo-Jhe o corno sepultado NU Pa
('.Crtlot.aes e ao e~tn::h da teologia. <!na. nel Egreja dP Nossr, Senhora. 

Cm f,,to c:.;t,-qmc\in:ui" . cati..,nu o,., milagre3 q~1e lá se deram. pu-
1.trna i.rt!nsf01·n1ar;!i.1) n-1 vida (le- z,~rain em 1nov1mento a Italia. totla. 
:C:a!1tr, Antrm;a. O., Fr~ncisc:,nos Ccntenns Je proci.s.~ões dirigiram-se 
p,:$snlrin, ~rn C:chnbt":1 lHn ~1;_rp1P- n:1, ~un1uio do J)Obro Franch::cano. e 
l"j cnn,rnl.n. núo m11i10 clis,a•1te n:1l,:,1res de devotos cl1ei:aram des-
11,, mosl,,iro rios rcae:;M rc:;nlur,,!;. cr.lc;os. Jlar,i rendei· homenagem ao, 
vm rrrt~ oc.:1::i:i,; p:i.!3:.:irmn nor J:ff·.,nrlo n1nig-o de Dell..~. r-uia can::, .. 
Coimbra ci,:co mic,•ionari0>, Frn:i- l)f,,ação teve lngar em 12ii6. Qnan
clscanc<s. ~º"' c!e,tiH,, l1. ;yr,,iTOC'"; (.e, cr11 .12r,3 lhe fo! exhumaclo e 
M;de 1wc:ellrlhm ;,:-c;;ar a fó crl':L" tran.sfcr,_<10 o corpo, descobriu-se 
ar,· Mailcrncinnos. c.nc :i lmcrua e~tava intacta, en-

n::a,1to tu,io o m.,i.s tinh~ nago tri
h11l0 á decomposição. Nes,p c.otn
do e'e c:on.seeva,;i'iA uerfcitR f cxpcsta 
at0 h0je ri. <lt>voção d2s fiei'. 

Ec:~'3es 1111::::slcnarj~ ach3r.:i:n cn1 
.l\Inrroco5 a morte elo martirio e cm 
1220 vpltaram seu.a cadave1N · e ro
l'nzn com grande solcnidadi~ expos
t-,s na Egrej:i d:> Ccnvenln. cnclc 
'') ;icha,·a Antonio. Com licença elo 
r::lot·, pedia o habito rle s. Pran
c,<co. mudoll-l'G nara o Convento 
dos Franciscanos O tomou o nome 
de Antonio. No mesmo ano O ve
Jnos. <'lll companhia de um irmão. 
<'n~ viagem Pnra Afrlca. O homem 
t:Jõc. Deu.~ disoõr,. Aco:netlclo de 
'1nt:i. febre v!olenl::i, vin-se obrlga
clç a volfor pa1·a Portu.<sal; uma 
~Tande temnfstade no alto mar. po
rém. desorientou o rumo do navio, 
ljue aponou á &iciHa. Era. o ano 
em c1ue uma circular de São Fran

. ~i,co convidava os rdi~io, nara ioe 
·1·wnirem num capitulo geral em 
Assjs. 

Compareceram 3. 000 frocle,. e, 
.,rntre tanto.;, religiosos. Antonio de
saparecia. Nlnguem o conhecia, e 

·1,arece que mesmo são Francisco 
não Jhe dava atenção. Quando. no 
ifhn do capitulo, o.s frades recebe
~·am cada um seu destino. sómen
te Antonio ficou. como extmnho, á 

. r1lsposicão do vigario geral cl.1 Or
_d€m. Afinal achou um superior na 
r,essoa de Frei Graciano. Provin
cial da Romana e com elo .segui\l, 
O unico oficio que tinha era cele-

~,rar Missa num pequeno conven-
to da nroximiàado de Forli. onde 

:c1ivernos confrades, cuj0 estado de 
· ,.aude 1·ec'.,mava descanço, vivimn 
<·m C<>munidarle. Os nove meses 
que Antonio lá fico11. ·1,assot,-os na 
mnis ccmnlet.a s.olirlão. em uma ne
f•Uena ermida. entreg-ne a pr,.ticas 
ele pieel::tde e de ,,enitcncia. Acon
teceu que em Forli al'sistisse á or
f1rnação de diYersoe rnllgiosn.•. Na 
falta de mn Pl'eirador o Provln
irb! orde~vu <l Ant-onio Ol1~ cliri
ri•se umas n~lavrns ele N.liflcação 

·c..os neo-nre;,biterc.s. Obediente a 
r,rrlrm r"c,0,t;d~. ,lntonlo fcb uma 
;a1ocqcão. qn·, a todc,,, eleix'111 .cheio.s 
de arl1,,irac-"í:1. Fnl esh n, hora da 
!PVPiaç8.o ,-:e -:.m1 gr.,:1de talr-nl.O. até 
eni,~o ele to :lo:; il!nor.-.rlo. Um~ Vez 
ccnhrcirlo. os Snneriores. o nllZl'
rA 'Yl. á luz.. e r•ntn8(''1U n. obra çrnn
tl:osa e brnefir., ,1~ Santo Anto
íHo. c01no Jn~s~~iOnário. 

São Franrbcn. vendo a necessi
t'!, ele cie m·o;>orcionar ac.s futuro.• 
inissicn~rios urn~ instn1<;,io. C!Ue os 
puze0 se á a!Lurn do minlstrrjo sa
tl'a!lo. viu em Antonio o nersvna
f;em idoneo. J)ara d?l'en,pcnl1.1r van
tajo.,ament.e o ·papel de mestrn e 
ri~meou-o "Lector" de T~ologia. 

."(;rawle lhe era ao me,IY\O tcm1n a 
fttividacle. como nreg,,dc1· nn. Ro
tr:.s.gn.,_ cncle a seita Cus: ~aL:irn.; fe 

·f'.stcrdia com r,"lpid1?2; :.1~ru.s•_a·:l0r:-:I. 
t"vinnrlndo uor S80 Fr:::tnci ... °'Co :10 Snl 
<1a Frnnca, cor1 S. Don1ingo~ abrin 
c8 mr,snlrn c0n tra o,s A lbiS?c•n,es. ,J,i. 
h,aude tem110 Deus distinguiu sn1 

.re1·~n cnm o r10m dos n,ilagrc,. A 
}Jab,_.·r:1, clonuenti~ e arrcbat3dor,J. a 
t:;-.nti<l:>;·1~ c1c vir..:1 e n nnn'\1.,,ro cn.
idà v~z :11:::il~~ crr;ce:nt.r, elo~ rni;ri,y-r0s. 
f;zer:ci 1n c·."1n quP. n, 11erC'sia .c<o-tre<::se 
fr,ri:--:c; l"rYPZc:~. A.ró-;, a 1110':.'t,C clC S. 
Fr~n c1ecr. .\ PtOr'llo C<Hi •.in11r~1 a~ 
Jll:::p·'"lrÕP-"" ,.,~. IL-ii~1. r- c1e.,;;;l:-. F1orcn
tn. at~ TTri~n·"- , ;p }\lfi1?\.o !Ji 0 iJ0nrz1. 
'f1;; 0 1,".'\-._·;:i, c1.-:1r1,~ nu,.. nfto ·,irr"'se 
1.,drnfr:1,10 ?. ",lon~:{'lnch. 0 f,~ 1.ni~8-
f1'f-~ c:..;,\-._:ç.r·:1~;0-; dJ s::u-:to ~\'l\f'f-;10-

r:arin. 

Nn ~:10 <1c 1~~n n~~:--.~'.1. C'81110 
Provincial dr i'.'íi1f..o, ~,, c2 o'.~ 1:~n P'f'-
1\Ü cl!'.'l. OrÕ01YL rrn .A .zc.·h. · orrlc frz 
f'nc-r9.:Je:1.. r0~·1ui.:;::'l. fi., iclf.~-c: inronçt i
luciÔnac·~ ele Frc:i F:lins. }/t:andw~o u 
Rn'11~. 111ra :1nJ'c.nt8r ;:_::, Pni1':. [;:·r
rcri0 JX n:1::.1.. no\·:1 rrcb.c:fi ,) _d;-~~ 
cons.tit;nicaôf'c; c:(;1'!r,-,, o \'( 1 Í n (1.~ nn
bl'(:7.-,. 1v-stn u10,s:r:-1.1. -f'C:1_ c::in n 1)r0.0,·on 
<liant.0. (in r:1iPçtio carclina1ic~o Tan
io 0rn o f"l'./l1l1r-(h·r1C~'itO d:t F>cri11l
l''.l.. ,S?.rTr1d.1. ilc cn12: 11::i:.rrl!'.'1e ríi;;;
~ur.sn d:u pnn-a. c111,.,, o Pnnq, o di;::
i 1nr:uiu e:::rn o i H n1fl 1-.,~nrn,;0 de 
,: .\rc:1 dos doí,-, T0<:-té'ln1nito·s''. nec::
clG <' ano r10 J'.~30. ,.., can1po rxr.luçi
"º r!f-: fll3,. ;:iCf:1r) era ,;_ ci ... 1::ct( .. (le 
}~dua.. ímnorj:intl'.l ,....,rla rirnJC'!'.'.':.. )Y'l

<1,.r P. univer~alirlade. An'oniJ t !
rh~-111P $'.111101'. nor c:?..usq r10 eo::1)]_ 
1·it.., rr-}jq,iosn do ,-.n,·o e prl0 ~n
-fo,-f11ni) , nUP P... f·Ut.rr-,r,S,ra. 00 <1C'.S
;:oti~n1,... ele r..,.,. ...... 11r'lo II!. :\ P:1h1vra 
~10 santo clh·i,;·in-sr, conl.r.... r.. he
l·e2i!l rt. cn·,·111·,r,q() r1n~ cc,~\ UtY'(·~ e 
f?, 11c:l1r~. il.Tnitfl;; j11i111iza0P~ for;1,-,1 
{'X~ermin~da~. e n• 11 it~s c:ncd·ccr:1-
1ln~ ::üc:1ncarr.1n ~- HbPrc12.clc. n'.Jr ~·"n 
jnl-f•l'l11f>dio. _.\•1c!-·,1r d-, !-:a1_vl~ h~s
i.t._l't.,.,, debiliL:::t.d-,. 0.r:1. incr;nr::i:\· 0 1 1H 1 

y.n1i::t.:'l P no r.:--i1r0,-.,-.;)011Prio. As E
t1·r,;8~ r1·r,,rn rnr111r--n~,::::: no 1·1· rnmlHff
t~,· o n:\•o. qnc lhe aflnh á., prc
~lif'~.::::: •. 

o rrsnl1 ado p:ra'.1,:ioso dos l r.;l.Ja-
1110s do Santo nrcgaclo: .,,.a motiva
{1n 1)01' tres c:;lFtl.~. A .Prin1eira era 
n Qrnnde ,,,11ticlade. ..\ntonio era 
!'0;,1em de Deu, e o no1·0 cl10.1,1a
·ra-·1 fin1ple<:n1e?1te "o Sô.1110·1

• A 
e(~-~t1nda. fra o zelo 0 o n1nd0 par
tfr.u\1r d~ Dl'éi!ar. Con10 S. Pran
tisco tambcm Antonio se serria ela 
1inr;n\qgc m 1v 1 )Ular. tm11,nc1o a S:.i

'j(reda Es:criturq, os Santo, Po-
1t:rr-s por bn,-::c d::i arg11~nent.?.ção. o.~ 
J~erries ref11taY::1.-n~. n5o N:u1to por 

-t.ryun1enf..acã<J fil:;scfka e t.e{l1o
. ~·.tca 1nas âes::-n·::)~carand'o-1l1e$ r,~ in-

ftnçées e praticas. Santo Ant'.:nio 
. tn1vez não fo,,-e t:b brilhante 111'.l' 
' g que lhe ,1s1•a fc-rça á, predica•. 

t·~. ~- sin1Plici·1~c10. c1:,.re7._1 ,.. n'\
urolldade com. que falrva. Final
.ente os ml1ar,re;; qne fazl~. ernm 

. i. tercel!·O fa tnr. que 'pod1?rcsamen-

nuas virtudes ,.ncontram-"'€ n" 
Yi<ln de Santn Antonio: a simPli
c'dacle e hun'!ildade. Amigo de Je
nts huJmlde. este se digno, comu
r]cai·-sc ao Al"ligo e cm figura ele 
m 0 1;mo descer-lhe aes braço.• n .... er
mlt,r que o cobri.s,,e de caricias. 
&mto Antonio procurou o martí
rio: }):,lo seria C<>m " palma d;, vi
toria. Mais belo é tendo no, b1·a
cos o Menino Je.su.s, a corôa dos 
Martiree,, 

O amavel e glorioso santo .\n10-
r.io é- lnvccado nelas ,1rvntns. r>ara 
faze-lc,. ,achar objeto.s JJerdidos. Pra-
7,1 ,i Deu• oue l'm nó~ encont.re um 
coraçií.o cbeio de amor e abnog--
cão. a 

. 14 DE JUNHO. S. BASILIO. O 
GRANDT; . 

São BasiJio. este ;(rande doutor 
éa F:greja,. nasceu em 330 na cida
de de_ Cesaréa, na CaDadocia, como 
.o ma1s velho de quatro irmáos. dos 
qi;aes tres alc<1nÇaram a dignidade 
t,p!Scopal. De cinco irmão,. a mal'.; 
1Tllm. Macrlna, dcdic"u a vid,1. a 
D,w . 

Os paes do nosso Santo Basilio e 
J;:melia, eram ricos e go~a vc.m de 
grande estima, Crc,:inça ainda. Bü
sblio foi acometid" <le grave· do
er,ça, da qual a oração do pae 
maravilho..~amente o curou. Entre,. 
gue ao-s cuidados de ,sua avó, Mu
crina. recebeu Basílio 0 s Jlrimeir8 s 
instruções na pratica da ,,ida cris
tã. Mais tard2 começou os estudo" 
en. cesaréa. completando o cm,,·o 
em Constantinopla. or;Je ~2 Jigcu 
a S. Gregorio de Na;;ia.nzo em in
tima amizade. Quando voltcu o c~
s2róa. estava morto .iá o pae. O e· 
xonpl0 e as pa:,.:ivra., animadoras 
da innii, Ma'crina éorifirmarr.,,1-lhc 
o clei,ejo de nbandon:ir o m:mda e 
lcrar uma vida de pcnitenciu ,. 
al:negaç:"to, Neste inluit 0 dsilon ,li
wrsos eremitas no Egito. Siria. 
Pa!estina e Mescpotamia. \·oltanclJ 
1,ara Cesaréa com disno0 ição aincb 
maior de re8 !i7,Jr esse Plano O Bi"
pr, Dianio conferiu-ll1e o lcitorado 
I::!anio embora fiel á religião c:c
toJica. 'por umas declarações. feit~s 
no.a concllios de Alltiochia e S:1,·cll
C;,, fez com que ftla ortodoxia fcs
s~ pesta em duvida. Basillo. pro
fondamente entr.i,,kcido com cs:se 
f.:,10 e Para não. se expór a on-Jer 
a fé. com grande dor se scpnrol, 
d0 Bisoo·. a c:uem dedicava g,-ancle 
arr,izati.e e dirigiu-se par?, o P01·to, 
N:de a santa mãe e uma irmã li
l'ham fundarln um ccnvenlc para 
clcnzelns cristãs. 

Basilin imitando este exemplo, 
\ornou-,; fundador oe um c,nvcn
ta para homens. cuja d ire ç:\o ~o!, 
mais tarde. entregue a seu irmuo. 
f1. Fech-o c1e SPbac.:t.r. A f'r.'--:JS rl'it::-:> 
1uncbçõe.~ scguiratn-s~ ou:r~c; ~ C'~·r,':
ccn considc1·8velment0 o nnn1e:r•: e:· 
convento~ no Portq. Foi ec.·ln r-~ 0nc
c~t 01n aue BtJ.silio .PsCl"2\'f_'.-l. c~)l";:·~
hcJissimA..C5 s.o'1re ::i. Ylàa H'1'.n:1-:s?\ { 
frz n. re,ti·:1. da. vid,1 r.:.1n:"'l---..::t-1c:1.. 0 1

.::, 

t1té hoje é ob~crv-.da pelo:; ;110:!~~c,: 

C,c Eq:reja odc-r~t~l. 
A villa d8 s. D:1~·i::o c,r:1 rc•7,id~ 

r:or un1~ üUs:Yter i {l:; de. ou\~ cr. ~t:-:n \·8. 

nclm!raGfi8 a tod >. El2. f;i!>rlc;cl ,,· 
c!zi. Ordc-111 era a. l'CG1·a v;ya_ da::1C:o 
n todos o~ religioso:.; o r~,:cn:l)lo ,_:r
L·(!as as ,·irtudc-<; 111:::.!1a:tir~>""· 

O L1.-~po Dia!1:o. r•.-.:tnnàt) r;~-:-~\- 1'--

n1C'nLe cnfcrrn.o. 111.:ndc~t eh:;· 
1·,:r::1 pr-rto de f'i o .'-'a:1~0 tln1~g,L ~;~:
ccd~t:-1hc Bispado Eu;::1.:tio de 
Gt:Cn1 recebeu B[l.Bilio o Pl·c~sbit c-
1';11 o. con-:: a ordcn1 ck p~·(·:-'.'."',~·. EJ
fijio con:ü1ucu a YUa ,:1.:-~tr.~·:1. c~
n~·) ~í e.stiycssc n:.> 111:io d:::, c:)l~

fr,,rlr'. Como. pori:11'. 8 f~c,~. c,:
~i~ntir1."!de 0, sa.bPdcria c:d Santo S:::.~-
vn de Deus corncço.~~:c a inc8i~ ... ~
r~s.r ,0 h·ritat· ªº Ei:..:pn ElFZf)iO, E:1-
:-·iLO rcUroU-f.'.C Ps.ra a solid::o. l"~:~:o 
pcdiarn ficar (lC.saerceLidO':, o-' ~:::<1-
tirn0nt0,,, ranccros:s de Eu0cnio o 
ql~8 l. intin1sdc.~ p2l<1 e.; r< ·c:1~ ,,~a:;~r.s 
e rn1raça:,'; d0 -POvn. t-~·._1tc~1 de re'.:'!
Lilitar o ,·upcsto rmu]J. A il1'i 0·t.~::
te rffoi,aganda. 0o Ariani~n1n 8 e:-_ -
hunidade public~ Jlt·OYOC?.d:1 v·r 
tnn8' grande carestin. a ,~ ir1.,,ç3o <i(.· 
rH,·ersos ccnventc .. ~ ele c11nbo:-: os ,:.:e
xo::-:. torr,.Jratn nece!:~(lria e, hnm·0_-:: __ 
dndi\·Pl a pl'e5'enç:1. e.-.: E·aSili) Vi:1 
C(saréa. 

o,~ servi~ns olrn naqne13 c2~C,)lE.o 
l)l'C.ston á populaç,io_ CjUCr ~oni~ 
presr:1d019. auer co!11n c.t1nfc :s.s0r e 
E'"tT"T"!01f'r. f0ran1~ t.an~ç1:._ Ol\'3 o pl'O
Prio BispÓ_ de de~arc-to que era. ,e 
!he t0rnou um cleàicac1o amigo e 
r2; !a fRzia sP,;1 ant'.2.,, ~ 
lhcr cem Ba,,ili:i. 

0 ~onse-

Euscbio morreu cm ~,O r tn·e por 
sucr,;rnr Basilio, o qual. com:i ,\rce
bi-'po de Cesaréa. veiu a ser um 
8Sfro Jmnincso dq Egreja orientr,i. 
Cumnrielor do.~ deveres epi.scopae.s. 
J1lOdcI 0 ex~1nrJaris~in10 c1n tocins 
a.~ virt.ucles. ei.11 Basilin um baluar
te fortíssimo d:> catolicismo. c,,ntr?. 
O', continue~ e rudes ataCJllt~~ da 
l,ci'esia ariana., cujos defenHor, s 
n1aj~ ardentes e podc,r,Jsos ~e arha
,.,hnl nas h11ediações do linPerac1:.r 
\ alente, o anal por .,ua v\:.7. c~·-1 
2.clepto fanatico d;i. .:=ci~;;:i. Valcn~e 
1:1\0 podia de bons olhos obser\"ar 
o de<senvolviment:> grandiJso que a 
nquidioc?se de Cesaréa tomaYa. sob 
,, direçá,o elo Santo Pastor. Utr.1 
ccmi.ssão imnerial. chefiada ptlo 
\"alente, capitão Modest:>. .,egnin 
con1 ordcn~ e.s.peciaes nara • Cf'sn
réa. para pôr um paradeiro· â .,_tivl-
ds.cle anostolica de B.,si!io.. . 

O exlto -dP.Rsa missão· foi tá::, hu-

fls CC. MM. ~os 
BELEM - PARA 
A V. M. de Nossa Senhora de 

Nazaré e S. João B.erchmans (tur· 
ma d'e Menores) em princip!os do 
ano passado contava 35 associados, 
tendo haviclo recepção <lc 1wv os 
membros a 3 de maio e a 11 de 
ngo3 to. Reuniõ.es semanais, de 
acordo Com . as l'Cgras, todas a:; 
quartas-feiras ás 13,30 horas. Ness'.'s 
reuniões um dos Mestres ensaia 
cantos religiDsos para serem exe
cutados pelos Congregados na 2.ª 
missa elos domingos, ond~ todos os 
Marianos .externos se reunem aos 
internos. Ap6s o ensaio, ha expo
sição· de algum trabalho, ou decla
mação de poesias ]iterarias c reli
gio3a.s. Vem em seguida a palestra 
de formação do Ir. Instrntot· · As 
reuniões semanais se n,alizam com 
uma pontualidade e regularidade 
jncxce~ivds. A frequencia do., COn
gregados é o qu.e se pode a·esejar: 
a qnnse totalidade. Todos se apro
ximam cada domingo da Sag1·ada 
Mesa. 

Nos \rê3 ultimos àias 1ie maio do 
::::10 passado a capela foi ornamen
tacÀa pcla3 du:is Congregações 
(Maiores e Menor.es). e a çoroação 
de Nossa S2nhora ficou a cargo dos 
1\ÍiarianoE, As chacaras da cidade 
jú s2 achava:n exgotadas, pois du-
1antc o mês os alun~s das difercn-
tcs turmas competiam e·.11, trazer 
flores para a Mãe San'.iéSima: n:cs
mo assim, era un1 goEto ver os 
Congregados entr~r no Coleg!o com 
.,cus ramalhetes, frutos d.e mil pes
quisas e ,acrificios. 

Em o,;tubro ouve no Tesourinha 
u:n 5en.úVel aumc nto ele cOm 1Jll~1õ?s 
e de terços. Um bom numet,.1 de 
Marianos .0.e ufanava de recitar, en
t::o. o rosario lateiro cada cli,1. 

<Da "reportag~m" à::! um Con
Z1'cgado ginasiano) . 

RIO DE JANEIRO 
A C. IV[. do füternato São Joú 

desdobt"Ou-so .ern 1944 em r.0!•c'gial 
e gina€ial. com dit'etorias proprias. 
Eis o relatório c'o secretario gc•rnl: 

'
1Pro~urmnos desenvolver o Cspiri

to marinno sob o triplice aspecto da 
pi2dade, inteligencla e apostolad.:,. 
'Prntic:imos o Tcs.ouro do Sagra-:Jo 
Coração de Jesus; desenvolvemos a 
cl2voção ás a kr.:is do Purgatorio, a 
cujas intenções man~·amos rezar 40 
Missas. 

P0r i:1icbtiva de nos<Sa Cong:·ega
ção cslabel;eccu· se na Fedl'raçê·o ,, 
''Setor Colegial .. Mater Boni C.111:;'lii 

Os Concur503 promoVidos sobre o 
Vcn. P. Champagnat e as Vocaçõ·:S 

. .Sacerdotais foram mui'.o animados. 
Interef!sun10-r1JS ness2- a!'lo, n1ais 
particular,:ncnt:,, pela Obra das Vo· 
caç:õc.s SaccrdOt3is. A:1gariamos C;·S 
3-43()_00, qt,e foram rem~tidos ao 
Revmo. Pe. Dit·cfor da Obra. O 
mais impoi·tante foi n movimento de 
orações e -estuclo3 ('n1 k)rno de:;:.:z, 
as----:u'.1to. DLtribuixos tcn1.as .-s::g~n
e,o as Series a que p2tt~ncis.m os 

FIRACOS a 
AM~M9CCS 

TOMEM 

mnto treoiij!aún 
''SILVEIRA" 

Granda Tênico 

mi lhante para os emis>arjos c;ue 
maior não p9clia ser. Com ;o,18s 
ar, in~truçôPs de que c1~nm Portad:-
rr,':. com todas as lisonjas e a1nea

ça.~. com todas ,_:s argum,m:açõea 
sdistica.~. não pudc·ram impedir 
Qllc o e;pirito. a inte}igencia. a co
rngcm e intrepidez do sa:lto Ar
ct bispo s2 1nost1 ;:.s.zcm d~ u1na su
pcriorid'".ue aclm;ravel. Em tres au
Jkncia''· para as c1uaes convicla
r .. ,m Basil:o. ecle lhes re.s0ondeu 
com t,mta man.'idão. clareza e ener
gia qu'-°'. no 1·elat:Jl'io ('!Ue a:.,r~.:-.:en
t~:rRn1 ao ilnpcrador. .. conrêssaran1 
1 tcdonclamente a denota. 

Valente. e1n cunscc:uec;a de~se 
fraca.s.so. 5.o 11!,.ii;j i:n.)11l'Lttnou Q.$ 

;·:!tcl:co$, Por cCa{-;iJo d:1 festa. (1a 
E·;:;:.h:inia (Tros Rri.:; i\'1_a·.r0.~) f~,: 
ri",.- me.sino a C;.;-sar&a. -a~..-.~is-:i~· ao 
~anto sacrifício c.clebrc:do por Ba
-~jlj_'.). Tú~ ndrn:rac~o .iLcu l'._1 1na-
-~c ,;,~_ele e esplendor ela uu1ta 1un-
t~:o qu~~- cn1b(>ra nã0 ~:: atr(•v{'::,~2 
a. n_'cebcr a S:i..;1ta C01lJUnll .. ;o dn::
n:',ç3 elo ,\1·ccbi;p,,_ foi cJm cs fk'.s 
fr,z:::-r a uíere:ud,\ n CfJ?..l fvi a::::ic:.1. 
por B::t.silJo. qu~:. por n1c~iY:~ 1:l' 

i.:·lt:l-.·nc·._,, ju1:;.:.:u ter cDnv~ni'...:ntt~ 
ciitpC'~1"8.;,,· per c.s;la. vez \) ri~:;ur c1,;.s 
lt·i-.; (If:TiI~li 1.l:l!TS d:1 L:;:·:\~::l · \1:J.
lcnt~ caiu cn! .si e CC;!1r:ç::;U a tra~ 
:~~i.· c.s ca~ollcos corn n1ai.~ cl~·rncn
Ci8 e tolcnncb. 

N~o cs! ~\·nn1 cc111 j~to ele :;.corc~0 
nl:;tn:.s pu\1cia1:.:~:-:. o.s qu:l?S, lan
~::11do rnEto t!c l oc::s os n1do.~ con
t::::.:uil'~un 1:c:r fi::1 un1 dccr~tO un
J:, ;·ia1 C!lJ.2: or(icnava a e::p?ttriCtt,'io 
à~~ B::-<li:l. No dia c,111 qu~ deYj:-:. 
~·-:_,;,· rxccu:ndzi a iní::-JUJ ~:}:HC:l1c<t, 
c:-:.iu grrr,.·en1enie crifl-r:n::> o fi'i.L1:> ·u
r~=co do in1prrador e no e-:t.::.:10 de 
u:,11de da ín1prratriz se deran1 1na-
1,~!0staçõc,~ al2r,nantcs de ~,:_,2·t1-~r

h.rões sérias. Entre dôr,s e de
t-:l·~peros. dizia da ao Í':11P;_'rador 
qt,c núo haYh duvida tratar-w àc 
u1n ju-;,;tJ r,:1sti2,·o ,~e Deus. 

Ba.,iJio foi rchRbilitado r, cc:n 
g~·a1:de21 honras recebido no oa1a
cir- imcer'-~l. Valente promctéu ao 
.1-\rcrobispo a e,n1r~)ção cio princine 
l1~rdeiro na relie;iifo catolica. si lhe 
aic-ança.::.se d0 Deus o rc~'-'tabelr.ci
mcnto dJ mesmo. De fa,o o prin
c-jne r-:rcu. 111as o in1prr;.dor. n5.o 
<t~lnprindo ds-Pok~ a aJav1"1. tr-:l:2 o 
dc,;,gc,sto de p!lrdet· o filho. Reco- 1 

mrcaram então as maquinaç5es l 
crntra Bat.ilin. Estava la \'rn,da a 
nb:1 .. qDe ordeP.ava o exili~ c'h Ar- 1 
C<'bispo. Tres vez.es o imuer._,.dor se 
liispoz a cla.r-lhc a assinatura e tres 
YP7ES quebroU-HC a. ncnR. A•s,lS
Ld~ com este falo Val~nte tc:nou elo 
,-.:mel e com a mão tremula ras:scu 
0 doctun0nto. 

Nm1cq ma.is abriu campanha con
f ra. o f',)nto. Nem ião pnUCJ CSI 
~1-.balternn<;. Mcdes'o fez a5 pazes 
cr,m. Ba,i!io. Eusebio. u,n cut:·o nfi
ciuL deu voz de prbã.o ao a\rcebis
ro mus v2ndo a atitude ameoca
do;.a e hostil d~ p:,vo. qu~ ,-inha 
un defe~a do prehdo. desistiu do 
rhno. ca.iti de joelhos e pediu ·per
C:ão ao Santo . 

A' tem0 est,Jde seguiu ·a honan
ça. Basilio pode com tranquilidaC:e 
e paz dedicar-se aos trabalhos do 
q,cstolade>. O ano do 179 trouxP
lho a 1·ecompensa elo céo. As ulti
f')as u-:::.lavra~ que di~1:e. foram: 
"Senhor. em vossas mfo.s restituo 
mlnha .,!ma".' · 

tEGION:fiflO 

Cote~ios Maristas J E s u s e R I s T o, M E s J R E f M o o H o o n H ~MI ma~ f 
Congregados. Houve magnlficEJs 
ti·abalhos, Pensamos ter alcançado 
a meta. s.ogulnte: 1) desviar a ima· 
ginação e o interesse de preocupa• 
ções malsãs, para assuntos nobres 
e morais;· 2) dar um pouco d'e bi· 
bliografia ascetica i# ci·istã; 3) ofê· 
recer oporttmidade para referencias 
repetidas sobre a questão sacer~o
tal; 4) despertar o amor dos C,im· 
gr,cgados Para com o Chefe ospiri· 
tual da Al'qui~iocese; 5) incliná,los 
ao estudo da Historia da Igreja 'no 
Brasil. i 

Os trabalhos mais bem . clas.sifi
cados em cada aula conslituiam um 
Albur.n, que tivemos a honra de 
oferecei· ao Sr, Arce;-bispo Metropo
litano. 

Encarr.egamO-nos tambem da re" 
presentação de um auto evangellco 
na Escola Nacional 1i'e Musica. na 
assembléia da Obra das Vocnçõ0s 
Sace,·dotais, o qual foi bastante 
apreciado. Em sinal d'e sua muita 
satisfação. o Sr. A.rcebispo veiu-nos 
traz.er Pessoalmente os seus agrad ~
cknento,g, 

Aproveitamos :i vinda de S. E,;eia. 
. a 28 de nov.embro, para encerrar· 
mos solenemente as ·r.oszas a!lvid'a· 
eles marianas de 1944, e oara serem 
entregues os premias ;onseguidos 
no concurso das Obras Sacerdotais. 

RECIFE - C. M. DOS EX· 
ALUNOS 

Os noszo~ moços. escreve um 
correbp,:.>ndcnt.c-. d.eix~rarr1-sc guiar 
ain~a 1nais, neste ano, pelo pcn3a
mento <le uma cordial uni:jo (! ,·s
treita colaboraçi,o com a Açi;o C,i
tolica, agora que é pre~iso enfr.en· 
lar a luta de.sencadcadã por t,:icJ03 

os 1n1migos conjurndos cont1:. l a 
Civilização. crii;tã e contra a 22.nla 
Igreja. lVIovidos ainda pelo deseje, 
ele formar cm Cada Congregado o 
"Cristo total". d.~ que nos fab Sto. 
Agostinho. os Congregado-~ con+.i · 
nuaram no segundo s(1 mestre o~ 
Circules d? estuclos :;obre relig:;,) 
Em i;eu.s apcctos de moral, clogm:i, 
historia, etc .. e O trabalho de san
tificação pela meditação diaria 'e 
vela frequcncia dos Sacramentos .. 

Todos os Marianos colaborara:n 
com as Congregações do aluno3, 
t.:nto na .~es.;80 sOh~0'?. pl':·1nOvida 
p.e',:, Apustclndo da Oniçiío d·J '·Co
le:sglO IVIarista" em hc:nnenr.igen1 tJ> 

Cen[cnario do A. da O. bem Cc.mo 
n:ls COrrc:-rioraç·ÕCS do cerr'.enÓrJo de 
D. Frei Vital. 

(Dá "E.:trela Co M~1r") 

o DIA DE "CORPUS 
EM MOGí CHR.~Sri" 

MIRIM 
O dia dedicad:, à S.:g:a:ia Euca-

1 í,tia, quinta-feira, 31 foi c:imemo
ra:lo folcnementc n2~t1~ p:Jróquia. 

rà.s 15 hQ:a,, 2briihan.ada·. pela 
Banda Musical C3dos Gomes, r:1,u 
c':a Matriz imponente . p_·odssãp, · 
percorrendo primeiramente a 1ua 

15 d3 N·cv2n1b~·o e, üep::>is, proz.s,2-
gu:ndo o itinerário de coztun1e. As 
hn1an::laics, incorp:,~·a::!as, compa
rc,..--ram c.cn1 os teus c~i:;:intivcJ e 
l!'~."-,dartes. Os fiéis, cr:Hant2 o trn
jeto p,oc:ssi:·n:il elcmonstrarmn o 
máximo re,peito e dzvoção. 

Às 18,30 h')ra~, na l\;~1atrtz, reali.:.. 
z'.:u-s2 a solzno Co!·caç.1o de N0~s3. 
Scnhor~i, · cncerran~o-.tê, co~n e 3ta 
tocante c.erimônia 1 o ·culto êo ·Mês 
de Maria ne.sta Paróquio. 

nux:iiar na traia-
1ncntJ cl~ ~ífl!is. 

Nenhuma virtude nos ensincu Je
sus Cristo com tanta in.s!stencla, 
quer Pela palavra, quer pelo exem
plo, ccmo a humildade. "Apre1~dei 
éie mim, que sou manso e lrnm1lde 
de coração" 1). "Não diz". como 
nota. S. · Ag<iatlnho, "aprendei de 
mim a. crear o m.undo ou a re>gus
citar os mortos; mas aprendei üe 
mim que sou manso e humilde, de 
coração. O' salutar ensino! O' Me:9-
tre e senhor elos mortaes, por cuia 
sr,berba teste entregue â morte!". 2/. 

o mesmo doutor da EgrcJa diz 
noutro lagar: "E' tão salutar Para 
o homem a humildade, que o pro
prio Jeslll! Cristo se õ.lgnou i:~co
menda-Ja com o ~eu exemplo. ? 
homem soberbo perder-se-la eter
uamente, si um Deus hum1llladO o 
não viesse guiar. 

O Salvador veiu J)r.ocurara o que 
e.,tava Perdido. Ora, o homem per
clei·a-se pela soberba, por isso, de
pois de encontrado, devia seguir a 
humildade de Cristo" 3). 

O Homem-Deus humilhado é para 
nós o caminho da p,atria celestial. 
"Caminha Pela humildade, si que
res alcançar a gloria eterna. Jesus 
Cristo como Deus é a· patria;. como 
homem. o caminho que a ela nos 
r.ondu~" (4). 

O Par::i S. Leão Ma;;no a.firma 
stm hesitar que "a vitciria alcan
çada pelo Salvador sobre o demo
nio e ,o mundo começou pela Irn
m ilda de e pela humildade termi
nou... Por isso o ensino das ver
d:,des cristãs não consjs\e na re
c:undancia de termos, nem no 11,J. 
bi' manejo da dialetica. nem muito 
mcncs na aspiração ao louvor e 
honra. mas na verdadeira e volun
taria humildade, preferida por Cris
to a toda a grandeza, e ensinada 
durante toda a ,sua vida, desde o 
ventre de sua ·Mãe até á morte na 
Cruz". 5) 

· Mas como pócle Cristo ser hu
milde? Não é Ele o Filho eterno 
úc De.us e Deus Ele mesmo? E póJe 
um Deus ser humilde? 

Noss.o Senhor Jesus Cristo é no 
me•mo temno Deus ,, H,ir.."m. A 
segunda J)ess:a da SanLi:i~i1na T1in
dacle possue desde todo o sempre 
a llatureza divina a.s.sumiu no tem])o 
a nature?,.:i .humana. En1u>.nlo Deus, 
r,ã.o póde ser hur:1i!d<>. porque a 
humildade ró a póde Praticar quem 
é imperfeito e lirniJ,:l,J.J, lJCiü~ só e~_se 
1:cderá ,,spirar a unn grandeza q·,ti! 
j!Je não é devicl:1. Or:i. >en:b Dc-us 
po,· natur0za a meema perfeição e 
a infinita gran:k m não péde a 0 -

pirar a gran,:l~za a Jguma que 111 e 
1~1\0 seja devi:h. M 01s Jc•sus Cr1-'l•• 
é tambem vcr,hel,'.it J lwmcm cm 

· tud0 semelt.1nte :\ n·,1s, mellcs no 
Decado 6); e nor j.ss,)- n6e!'.! \l dn~ 
.,er humilde },. A lei da lmmil
dade estende ,,~ tanto quant.v a 
cr2a tnra raêional. 

/\. Incarnação n.,., ~ um ato c'.c 
J0sus CristJ c:_ 1111O ho1nen1. n~ 8s ~in1 
como Deus; nbo é portar.te um a~o 
,1e humildade qu~ rm Deus ~0:-i:1 
um absurdo, m,~< Urna obra da n,a 
infinita gcneros:dMh ·e bo1"vrd,·n
cia ''Pe;rc:n·1.nt:-i.· li·nê1 .> a. 11:nur~~--l 
de Deus. c~cr~-J') o AnV'>tlJ]O. nac 
,ít:lgou que fos.--P nFJ.e ?una U-'5ur:)z -
çJ.o o s,r igual a Deus;· mas Ele se 
ciDiquilou a si rn2s:n.J, tn111an,do. a. 
fónna de cscr,.v,,. l' foi lido n.~ a1,a
rencia como homem" 8}. ,lt>,u" .Cn~~ 
to -deviri. ·exist:.t a~1t.,~.3 .. 10 !)!:der· tl;gH' 
ce,m 1 homfm. 

l\:Ias. 8 pc:i8s ';~ear~1ad ~. r.,:nhe 
cr:.u, como .1omr.m _ a i i1finu·;,1 p:ran
deza e per~elçú0 c}a. Diy.".1d:1G.c, de 
qud particip~-; .. 1 iarr:bPm. e 0 avii
tamento da li" t.1n:~<t ht1manr;. t,uc 
só á graça dl3'1ia os ~ublil;-.rs ~~ns 
i:Om que r,e a:h,tVct ennqi;:o,\a. 
;\linguem, ~o,n0 o nomn:1 r:.:ws. a
tinge a ::.nünira. di!:itanc·.a <·nt.i··'\ n 
Crcador e ~_:rçaJ ~ll'<l. il{'l' jSt-=O llti1~ 

guzni c,:mo El·~ ~s'~ eumpenctn'. :-ie 
i;m sentiment-> tão urcfui:do t,o 
humildad~. • _ 

De5de o prlnr.ipio dJ inunde, niio 
'·e f;zera ato tã.o perfeito de hu
n.ildade c~mo o que Ele fez no pri
meiro instante dd su2, vida, aca
t:111,10 com o mai<i profundo' re,pei
to e subm1s.s5o os manda tos d e seu 
divino Pae. Esta humildade nunca 
resfriou no .seu Coraçã.:J Santissi. 
mo: a todo o momento i>::d1.1 dizer 
cm verdade: 

"Aprendei de mim. que sou man
so e humilde de coração". L~go 
no primeiro instante de s1ta ex,s
tf.ncia. Jesus Cristo ofrrcce1:-se em 
h,locausto peles pecados do mun
dil. 

E' i<to o eiue nos ensina S. Paulo 
2 -, afinna!_· que o FilhJ de Deu-~, 

o aue 
~ 

disse o médico 
Cgc. AR 1.1 S CRUZ 

Leio cr,.!c c21·to csc:..::i!.piv, dc-:;cis d2 cni'...-:~dosa obser\'açdu 
c::10 ciuron t1111 qt:::·:.r·(o de :::cculo, i'11.::11ou a sçguinte estatisth::J.: 
l>c 04~ fo.1nili2.s dcsr:.vit1dl~.';, contei 320 que nunca ian1 à lVIis,>a 

.1,'?_SS dcrail:gcs. 
D2 41'/ j:n:ns l)t'.C .são a deshonm e o desespero Cc suas 

Io.1;12.Eas, so1nc~1tc 12 frequcnt::tvarn u igreja.' 
I.)e ~·7 ba~~ç_1.1c~i'CS c:1:e h~:nL:.111 q:.ieb.::ac~o f::audu1cntan121:.te, 

1:c1~ ur,'l só ia à I\.íissa. 
De 40 rst:1belcc:1'!lentJ3 cor::erciais que abrcn1 aos do1nin

gos s:.u:~s portas1 nc:n 10 p;_·cs:JerJ.t31'}1 verd~deir8..1:1entc. 
De 25 filhos q,:e não têi:1 coraçào parà com seus velhos 

pals, 2,1 Eâo volts.:·am a ci:::1prir seus deveres para com a· 
lgroj ri desde a primeira Ccr;:cmUí.o. 

Só um ingenuo t2ria o c.irc,ito de manifestar estranheza 
cm fo.ce da correlação que exist:o entre o proceder do homem na 
sna vida ele negocios ou na sociedade, e a o.titude que ele as
sumi,u diante da Deus. Fór.a da pratica dos Mandamentos, se
ria absurdo q;.1erer encontrar no individuo, pelo menos, aquel.a 
relativamente digna linha de conC:U!a que se comporta nas 
talisas da lei natural. Tal p.essoa, equilibrada e honesta, por 
força terá de regular-se pelo codigo das duas taboas, visto co
mo, antes de esculpir na pedra a sua lei, Javé entalhou-a no 
coração de seus suditos, pondera Santo Agostinho. 

Quem se nega a viver em paz com Deus, não tem capac;í
dade de viver em harmonia com seu semelhante. 

o moto que, rep~tindo a insubordinação C:o filho prodigo, 
insurge-se contra as prerrogativas, e, talvez, até, contra a exis
tencia da paternidade divina, zombará, automaticamente, de 
todo aquele que se permita fazer-lhe observações a respeito da 
estima e reverencia aos genitores. 

Constituiria um fonomeno capaz de atrair ·a curiosidade e 
provocar a mais profunda admiração o caso de alguem que, 
sistem:üicamente, fugisse à Igreja e, entretanto, se mostrasse, 
em tudo, bom filho. bom irmãô, p?.rente exempla1·. Os eletri
cistas terium captado o segredo (e fornecer energia e luz sem 
o emprego do dínamo. Que vantagem! . 

E os banqueiros, como, em geral, os industriais e neg,:--
ciantes, que não se jc:!gam obrigados a permanecer, durante 

alguns minutos, ao meno13, uma vez na semana, na casa de 
Deus, para lhe agradecer .o amparo já obtido c asscgurs.r aquele 
de que necessitarão no futuro? · 

UMA PÁGINA DO PADRE .VlTOR CATHREIN 
entnndo JlQ mundo, disse a seu 
Eterno Pae: "Nbo _quizeste host;.s 
nem oblação, m,.,s forma~tc-me um 
corPo; então eu di>.se: Eis aqui ve-
1,ho Para fazer a tua von ta.de ... 
(7) Nesta vontade somos santi!i-

. cadcs, pela oferenda elo corpo de 
Jesus Crj.sto feita ::ma vez" (lf/. 

De•de o primeiro ini;tante ela ,ua 
conceição •oube Cristo que e~t-~va 
encarregado. de .salvar o mundo. 
viu Ledo o caminho de sofrimento 
e humilllaçllo ciue tinha a percor
rer, e o seu remate final - a mor
te sangrenta 110 Calvario: ma.~ Par 
llo'!i;.o amor abraçou cor,3josamente 
todas a., humilhações que o (>spera
\am. Quaes os sentimentos que 
ei,tã'.> animavam o .seu coraçã:i 
santis•imo no-laH diz São Pauto: 
:(,ai:cem os os clhos para O autor e 
consumador da fé, Jesus, o qual. 
havendo-lhe sido propooto gozo (ou 
ermo diz o texto grego: em vez do 
g.ozo que ~e Jhe apresentou) sofreu 
a cruz. sem atender ao de-'PrC.'30 e 
ignomínia" (11). · 

· l"viuitos exegetas explicam assim 
estas palavras: Ao cntror no mun
d0 o Salvador. abriu-se-lhe o ca
minho ela honra e do goio. pelo 
qual nos pedia remir; mas por nc:s
s0 amor rejeitou-o. Prefrrintlo o d·~ 
sofrimento e dn humilhação. O ho
llll'm-Deus accitcu voluntariamente 
a morte ela Crn2. a confusão e o 
al,atimcnto. dando as'im a toda a 
.sua vida carater de sacrifício. o 
primeiro pas~o que deu parn a ,al
vaçã,i dos homens foi log0 um a,o 
de herok.J humildade. 

Em muitas imagens rcprcsr.nta
s~, .o divino Salvador no.o braç:s ,1e 
~ua Mi'oe. fitando :J. cru,, que a".·,
nce a distancia. ou abraçando-a 
cncima.ndo um globo ouc a v:rgem 
su~tenta nas n1ã.cs. Como são si
gnificativas e.stas alert"ric .. ,., ima
gens! 

Desde o priml'iro instante de sua 
v'.cia apareceu a cruz ao Salvador, 
e Cada lla,sso que Eln d:,va no ca
minho d-.1 viela aproximava-lha mais 
e mais. O nascimento é o inlch do 
caminho da Cruz e um:1 admiravc>l 
manifestação da humildade ãe Cris
to. Ele tudo nrctlispõe para vir e.o 
rrunclo no meio da mais al)s.oluta 
1·.rbrcza e obatimcnto. O filho de 
Hnodc.s nasc0 num Palacio r?al; o 
filho de Deus. num pobre estabu- · 
lo. A' semelhança (lo.a reLs. que ao 
~1;birem ao trono 1111blic,im uin ma-
1:if0.stG· onde r.xpõem os princlPios 
r1;i sua politica. 0 divino Salvador 
Jlú seu nasr.imcn10 mR11ifr., t ., ])Cio 
cxemnlo as norma., rio sr,u rovcrno: 
:, pobr<'Za e a hurnilhnd,o. D0prrs
-~a cmner-am B<; perf'l0.guicões. Para 
,e livrar do furor de He1·ode.s. Je
su,q é levado p.wa o F.,r,itJ .. Quando 
:i. Sa<!rada Familh volt.i. a Palestina 
retir~-sc com o S?lvarlo1· l)91'a N-,_ 
7:1reth. onde Ele \'ive alé á l:lacl~ 
rin trinta anc.s. na mais ,,rofurnh 
r:b::curidadc-, con:o t:111 pobre ~.rt;
f1c0. 

Mi.strrh nrlrr.iravcl ! O mnnclo 
'Hspir:, d•Jr~nte milllnr,•s ,10- anos 
1__-;r-lo Mei:=~iu.s. os Pa trh,rcha.s iln
riJoram a ~-u'l. virda. 09 Prnfeta.'-: v::i -
t;c-tnam o 1emn0. os. ::::inar-.c; " n;; 
~cõe-'.'; da ~ua vkla do hun1idnde P 

:·rnor. P E_ln:. ,..,nar0c0nd, n:1 l~~-r:i. 
vivP- durante 1ri11la aT10~. n 1y~aim· 
1:~;te ,]e -~1.n vi,1:i. oculto e igncra
c'lr, ! Nã.o rcvrila a ~u.,. nre-<.;GH'P- r..on1, 
t"t;il?c:r~~- 11e'""· ,r-a1"\lfr-stn. :, ,!lr.rta · 
r'.·· sUq Divinclac18! p. Penas rle]r. ;;n
b,m2s c,1:c. rl11•·~nte to,1o esse \~1!1-
r.0. ('l,-Z:t~1-:r1. .cu):::it0 n .('.::,us ,-,acs. p e~·;i 

r'"'r'lh:-ri(lo. C"';r:f'l fil!)J cl0 nrtifice. 
Poi- t:sn CQ/ ~, .... U°' ccntrrr;)nPo~. 
r tJ""ltvln pcb, pr!JY'lf"i,'8, \'<'7. ~e lh0s 
llH':c.,trou r.nn,') Mcstr~ (\ THl1'l .... 1 -

-turf!"O. p::-nant:::idoc:: exc1,,n'1'lretrr: •·i.J:-:(;c 
r r,c1·ventu1·a cst ~ .o filho dD cR,:· - \ 
p:r11Pirn. 0 n:lo ~r~ {'h~n1a .~na )1.,,2-e ' 
J\·Tf',...-i'.l? n:ndr- ll1e YP.,11. :10i<::. t·~r:1c, 
pc:-_c.-,..~ ctlic-~s 12) 'T'f1o :::;n]ici1 n fnra 
,,· s:11\,,,~10,: 0n1 cc-u1t.-i.r s('us f!.tribu-
1 o~:- divinos! 

os humildes scnt!mcnk,s de meni
no, a "santa infancia .. 17), como 
db sto. Agostinhc. P;ir J:.so els.se 
Crlst0 noutrn ocasl{.o: "Quem não 
re(eber o reino de Deus como urna. 
crean(a n/l.o entrará nele" 18). 

Para. acautelar seus disc!pulos dO 
;,"oc•·flment-0 a1Uv0 e •oberln dos 
Ja\"iAeu.s, PNP6z-l'hes Jesus a Pa
rabola do fari,seu e do publicano 
que ntbil-am ao templo a fazer ora
ção: ''De pé o Phariseu oraYa desta 
n:anc!ra: "graçaa 1·.o~ ô.ou. meu 
Deus. por não ser como cs outros 
hr.meM. \ac1rão, injusto. adulte:'º· 
eem como este p11bllcanG. Je.1uo 
ciuas vezes por semana e Pago dízi
mos de tu<lo qnanto possuo". _o 
publicRno. 0 :rém. lá de longe. nao 
ou~,1ndo siqucr levantar c.s olhos 
1),0 céu. dizia, bate_nçlo 110 . peito: 
"'Meu D,us" .,ê pro1Hclo a mm1 pe
cadOl'" -Em verdade vos <ili:o que 
este fel justificado mas não R.QUe· 
!~. 1101-cn" qu~m se exalta Mrá hu
mi,hacio e ouGm i,e humilha será 
exa1:.,do" 09). 

Est-a Parnbola rncslr-1 clar~men
te c,ue o soberbo, alarcieando a :ma 
justiça cm louca ostentação. e des
pre.~ando .os seti.s sGmelhant.:,s. Será 
1coueliaclo e lrnmm1ado Por Deu• . 
r·nr;tEn1~n Cil!.e O hun1ilde !=Crâ ~or 
r:Je cxai lado. 

~ Vendo um tF.1 ,J,·~us com,, num 
~anquf,to os convivas ~,e r1nre.qsa_
\f.ll1 0- ocupar fS prl!udro::. a~sen
'.~s. proPô;-lhes l'~t;i vara bola: 

Quando fores CO!Widaclo J)«ra al
gt:\ll ~anque4'. ,não te :i.s.,,-ntr~ i:o 
}.ll"Imrno br.,:~1'. T>al';:i qu~ nf.o suce
c.la que. tendo sido conYi<lada o,Jtra 
l'< s.soa mnis clignn eh que tu. venha 
r:. c,ue C?llviclou :i. ti e a e'( . e te 
c,1.ua: Da o teu Jogar a esse e tu 
<·nverg:nhado tc1:h:::s de ir ~Cllpar 
o ultim.o ri.ss:cnto: n1a·~. qllúll_do fô· 
lc'., coavidado. vac tcm:t!· o ultimo 
Jogar. i1ara que. rindo Quem te con
Yídou. te diga: Atnig(). senta-se 
zprJ_., ·oar,..1 cin1:). E i,;ervir-le-á L~to 

,..cl~ tf.0 de glori:1 na. pr0s('nça.. àos 
r;ue c·,nLi::,-o estivM"rm srntado.s á 
mesa. Poroue todo o nue ·~ cx;;lta 
terá lrnmi!lrndO P todn o Ql!G se 
l1umilha <será cxaltad:i" (20í. 

.TPsu<; não cn.11:·n de ac:r.utdar Aeus 
e:i,,r,ipulo.s cfa sobcrJ:.1 elos escribas 
P- fari-senf4: "Gaardac-1·0:-; àos escri
l>a':l <!Ur.. gc.-~tnn1 d(' vl"-~l!r l'..1X'Josa
ll1Pt'ltç_ dB .,;er RaUcbdoc, na~~ praças 
f': d~ nc-:ul)~ r ac; nri·nr.ir·~s Cit<.li.í,,ri.s 
na Sir'.1goga " o:-; nrl111eircr; a~-s:::nl º" 
1:os b~nqu,•t.es" (22) 

. O .. di_vino Me-stre na o Primeiro 
:i. Jlt allcar esta dclll.rin~. que lan
~·?··~ \'üz~s rePcUa a EPU~ dbcinulo~. 

.EJr: nno (;ucri.'..t", c1lz; St-0. Arr:s
t :U10. _" que os demai.s tossem o que 
E!ti nao •··rn, o não nrn.ndou coisa 
a.gum,1 que El~ primrio não pra
t:ca~~e·, 22) Não procuran-1 a sua 
;~J~~r1a.~ n1a.~ n. de .se,u Pae ccle~t.iaI. 

Lu nao htisca a minha honra" 23) 
E par,1 só a. Deus· hc!."!rnr, diz riuê 
a doutrh\~1 (JUo ensina. , .. os 1nih
g1 1'S seus. mas do Par': "A mjnlla 
cicutrina núo é minh;i. 111 a-s daque
le que me enviou" 241. "De mim 
n-.e-.smo n:tda. nor;so" 23). "0 Pae 
que est.\ em mlm. esse é c,uc faz 
fl · obract As PaJa\Ta_<:::: que c-ll v0~ 
ci!ri:o n;to :,s digo de n1irn n1cs1no·' 
2G). . 

/) Snh•,.1d,r fala aqui como homem. 
mas Ele J>órle muitn bém dizer: O 
. que di,ro e o que faco não procede 
ele minha. Lumaniclade ·como causa 
ulthnn: o Par. QUP con1ig::> é u'n1 
só Deus. clá-me poder para ·a.sslm 
folar e reag·;r, noi.s enrmanto ho
r:.cn, ~on r3en::1.s u1n inst;,·tl1nrn10 
,,., Divindade. J,sus. to,o humil
ila<ln. só a Deus atr;buc t2úa a hon
r,.. 

lJm rli,>, vciu um jov' m rico tet 
cr.m o SalvHclor e fez-lhe e'ta per
gunta: "B,,n mestre. que devo fa
,er para alcançar :i vida eten,,t? 
Jesus respondeu: "Por que me chã
mas bom? Ningnem é bom sinão 

A nccc-":;.il~•Jde urgP.nte que O povo Deus" 27). Coisa rnnravilho$a! Não 
l:nha clR sua deu trina ,, do.s ~eus era porventura Cristo bem? Com 
milagres parece que deveria ter si- . crrteza que o era; mas o J:iven 
(ic razr,o decisiva para o forçar a I cl!;,mou-Jhe bom, não vendo nele 
r~tcntear-s" mais c.-dn no mtrndo. i n,.,is que um puro llr·me'm. Ora. só 
Mas nã.o; Ele linha coisH mais 1111- n.~us ,. bom 11or sua natureza e 
portante a fazer: confundir e cu~ar ~ rrPcncia.. -O- hon1c1n a])ena.s o será 
a nossu soberb:J., 0 nS,º·''n ,•xces.,ivo 1 rla trraç;i de Deus. Je-•us refere 
cte.0 ejo de brilhar. Com quanta eJ,,_ ! Lnmildemente a. Deus. s~u Pae de 
Ciu:;mcia nos ensina Ele O '"cm~ ; CJUPln deriva todo o be1n e a ouen1 
1·,e.,ciri" qne tanto C'Scancbliza O e'- .

1

, prntrncc lücla a hcnra. a· gloria 
p~rit::> n1oclerno ! 

1 
ouo lhe, é dnvida. Quis 01sinar-11Js 

Pnsmndo orrante a htauildadc de. ~;;n o exemplo o t1ue dcr'.J;uos fa
Jf·sus na. sua Vida .ocu]ta, <'Xclmn::t 
Siio Bernardo: '· . .\lé ou:111,10. ó For- O divino S;,lrndor mo.<L1·cu ;,Inda 
c:1 e Sabedori.1 cHvil1a. t 2 ocult:i·--: 11 ~11 :1 ad!'nlr;:vcl lnm1iJci:1.dc. ~ub1nc-oo mund;> qu,J horn<'!n clcbil e i;;- tc,n,lo-''' :i. 10,lns Rs <lisi;o.,içõe.s ele 
11r,rantc? Até quondo ~ofrrs. ó nc- ~f'll didnJ Pac. HNi1,.-1 ;)roc:1ro fa
brc Soberano e Hd cdrsti8l. que: : Pr a n1inha vr.r:iadP. ir·.-:~ H daqu ~
t:· Lenhan1 c01!10 o filh:> do carpin- ; iC' que n1f~ ei1vion ·• 281. ºPn~o ,c::'rn~ 
lf'!rc? O' hun1i1Jadc, ó c:-~~e:~:1 \'ir- j pr(' o (]'Je . ::o EC'U ag;rado·· 29). POr 
iLld~ d..,, Cri:-·to. qu::-.nt() confunde.-; ! l 1'r ~·-!:1o Cll\'!·1 do uni~;n1~·-·n:E" z. u1·,,_ 
n nos:=:a. soberb.n P y.-jdnclc ! Eu Pou-1 curí:lr r,s ;v,,Jh:l<.:;, c:.:-c.:~:12a1ninl;.:1d 1:; 
cJ :::Fi, ou. n1C'll1or. ponro j1~lt'' s;~- c1:i c-,~n. d0 .f.~1'8"1 1hnit~il ., ·"'tu ati
Ler; e ap(·-<:::t1· dis:~o 1;')0 1,c,-;:·o :~u~u-

1 
,_·iónct-:~ é Pa10~ti:1:1. r: F}e. r:ue r-r~ 

ô,:r ~ilcnci 0 o i:1Ch·''creL,1nwt~tc . 1r,c ncbre. r;o:--;t:t:;,i clr nn-iar co:11 os pJ
c:·...::1It.o. Ocul:<.:r-:-::"-i<t .:":'SU:s per l ln<'s 0 dr~s2n1nr;r8do~ (·,.~n o_-:; p,1-
tanto i:2n1rio per t.21n·...,:· a. nu::;1> 1..,::ra:1cs. ,, prenC!:::r,·s. Ltz(0 :1d0 as .. -;i1n 
r;z:.? f.1fl.~ C:ClllO nO,~z-rh. 1_-!.<l1C·l' YJ.n- t't J'!'C.iJO C'\~l1t!',_!:,.:,t~ ('C'.-:1 0.-:. ~:;:)Ci:b:J." 
0 ·1c-r~. 1r-.~·e ... \riu:--1~ (JU(' (' 0 Y0rrla- f;lJ í~n1-:.:. (!lh rn::n -''}) 1·?-:--~~.-~1:1;, f'c;r,:1s 
~;lr1..1 c-r.Jcn{:11· (-.-, r:i.,·? Tc-!-::ia. r- 1

·- ''('<• ]1urn·'.ldPS: (' : 7;;) crl""'" \!-; 

;<';~:,;1 n;l~, ~~~i l~· ~~\~~ iv:~, ;:,'.'\i;.' \,' '.,',\,'.~.:.·','..~,;·i':~1,':(_ s. ,'.:~~.~.'-~_:_:,'.:.".~.-:.:(~ .. :.].. t,·~.· : .. ~.:;l;:.,·,.'.:._--.~1··.,n:,:··,_.n.·~,;:··.~,.·,:..;~e .. 1j 

~]Gli'.l P:::.1·~: t(-r::rr. TrrnL1 1/tl':l PC~ ,. , ~ _ , .... 
e- c-.·1· e r,,l.1'1·-r C;i.la\'a-.~·,:· a ;-:,t··1 Jr-.--v<.1 c1"n no~ ~h,c\1 11:,: 

b~c~. ~~~~n.s p;.;~-~.'.:1c~·ti..:n ;e,-.: ..:11;:·c: c'-,:-~1.·-
C cllf' rn"'i" t:-.nir' h'.~\-)ct d(·' cn::111;y 
rc.n1 p:i.lav···:, r1n:t1~e'~~t\'rt-·, _iá r:'-i-:1 
.:,C'U exnn11Jo: •·t~nrrnrl'.'i d,· 1;1in1. 
c.c,, .sou n18.r.:o e ha~;1~Lt~ c.:c cc:·~1-
1·[:ç'" (13) 

~ A hun:.ild«dú (;, r-ii:~:b .-:.. c~mnp:1-
r.hP-ii·a in.~2p::1rri.vr1 ci., cllvin,) f-·.~--:l
v,1d:r nrr !=-aa vida. r ... ubli(.1,. Sn.jC'i
tri-<·ú a 0 batisn10 ccmJ P~~:-,1clor: [?.

braça-se corn a ,11::.i:'.si1n~L pübrrz:1. 
t.fmPre unida a0~ dc"nn::si1s \lrs h:
n-.E:-ns.. o pcl' is.c:o Vi~ c:::ntr:1ri~ _á 
sr bt:rt,.1. No s0rn1fio dJ n1~ntc l~re~ ºª a c:eus disc;~Ju1·•s a cobrrz-1. :"l 

~:a1;~1_Jão. a p8-Àr-ic,nria. e r-xoi·.t~-o~ 
n. sofr::'l' C<)!1l alegri'.l as h111:1~1n:1.
díes. "·Be1n:1..v~nturad'."s ~crds r;Fpll
tio vos injuri11ren1 e P'.'r~e~u11<~t_1.1., 
~ di:c:sPren1 1 odn 0 1r,-:l co_n1 fa V"l'\ 
rnentindo, por n1cn rr.snr,iLo Al~
grRe-vnc:. r. cXU1tae .. nnr0uc ~r~nr,,c 
é no cén a voss recon1 nrn8a · 14). 
Jncnlca-]hP.:.:: aindn. q11:, nfi:·i prel'.?1.1-
r13m man;fcst8r uos hnmcns a suci 
iu:=;tica Para ~1r.-.,nçar J;:t.1Vor, com~ 
fazi:=?;11 os f::'..riscus. 

( "''·---1-':, r1,, J111-y1iH_";f:r. j.~:Y:1·-,.1 i ~~i. 

1: 1t::1~'i. ('· 11,. {'S ]lf!,; :l ,-('.:t·~ ,•:<'i1"!· 

Jr,-c..:. ~·:-"cl"'. c:0'110 ('l':t. o F~P~D 1-'
í ,,n,,, (,, D-:"11~. o rrP, ~o~· rl,i u·11 
f' (' 1. ü rr;i,, l·,va e.--· n'.,_.:: {v .--1L:- ct·,,,.t_ 
ti·,·;-ic: f'"<; ~Cl<..:: ~[T\'!':--: n :1,1.:. r,0 r•·.J-
1,l'~') ,"f:1cl."''-. f·lF' r• h:"'1\'h (:,, t:"1\,-! 

/:~~:~}!~~\~ :~.- .~,;~'~i\1~~-'./-~·; ... ~11~::;, C:~;~ 
[ llnr ("C:: pn.-..:::::'n1cs ~' >n-,it·;t-10: "~i 
,·P .~·c·nc]0 9-. .-nh0r " ':\:i~-<:·2. yoc:. 11-: 
\'ri _.,,. pP.~. tarnlY•· .. 1 ;·4:.:; .... r1~,,:n 
1,,y:-i_1~~ ll1.~:; ric~ cuLn-, D? 1 -v:1s o 

< ~-:rm-:·1,1. 1·:;r8.. q~1"'. :;1;<.:-:.:•,-.! r'l~·nn r11 
jj;;r \'tr-1~~(' vr-~ 0i_0·n: n.;1 {, 0 ~,:-,:··".'" 
,... ... ,.i-.·· nn:- ('\ ~r,,.11v-'··. r ..... ,, o f'·1v 1"1-

~" nl".);rr rl'1 r,ur _.\ril.l~,,., nue n p;1-
\ 10 11. C::.i ~al·r-h 0e:~0-:; <':"-i,-::1.s l"~"'Yl ... -
\'<·r•,u-a<lcs :-:,rci.s si as 1)1'2<":~'."':r-
(!f e;:"'. . 

Os di?(il)U~OS df\'('~11 ,c:egr.:!· 0 í:',u m:1110 dJ ::1nor hurnilde e <l<'~!c;- } 
do de ~cu Mrstre. E,t.a _n1ax,1r.,:~ 
'lf'liC;-i-~·e a tO(lOS C~ ('.1·>t::S,OS .n.v
;ié. u~a. 111;:ineL·._1 especial ae>~ r,~J
te,res c1e ::1l111a~. ~::i. Es:re~,a. gove~·
n2.r dC'/C ser f::,erv:r. 

Prtl'8' com(·1n~rar .o I.·1v:--Pé,: (~r 
1,,-:p ima Ce:ia e àal' cu1n~')r.1!1..1enL? ,,s 
·1J2.Javra·'" du 1:-.ilvcdor. <-ii1::ca hoJe a 

:l!'.gre1a r<~ ~ .ia Quti.t,e.
ff!ra &.nta. 011 Bl~l>OI l'loi,a ~ti
vas ca.t..ctru. l.aYOm o., ~ 11 4~ 
sacerdotca ou c16r:roa: e r.lnda nOI\ 
ultlmos temp0a ~t. 96 .m uac e<'l't, 
cerimo,1ia, etá m• ma.!or ,par:• dtU 
córte• catolkM, 
~ :Não ob-•t.ante tudo isto. em Pn~

t. alguma ela \'ida, d~ J6'1\Ls res. 
~!1mdece tanto a humildade como 
LR s~ta sacrafi<slma Pa(xl,,. tto 
Jardim da., Oliveiras. Crl•lo i,~o-,
tr~cl :> hl;?lildemente de Joelhos. 

0

eu. 
J;llCOl:: Pae. si é nossjvel. r..:a.st,1 
~e m:m ,~te cs.llx, _não s6 faç,a. ?),., • 

1 ti>'!. a m1Ph1>. vontade ,.,,as a i l'." 

V(n F:le tôdos º" in;ulro~ ~ tii~/ 
fei11t,3s de que la ser a!vc,. e o.s ,o. 
Ít-lllrn t01J atrocíssimos nue o e..u,,. 
r~yam. e nceita humlldq11ente · d:, 
mao rlo Pae esse pn1ar2·oso cu'.!,. 
E'. e:,f-:e ato de humildo abnAq·ii~ã.·• 
o m1c10 da cenf!. cru~nt~ ,1 0 C>.Jv:,. 
l'io. olld, os má.us trato.,; n::-• in]u
nas (\ insultos_ PXCEde1n a toda. ~1 
1>oncleraç/\o. O Filho ele Deus é u:·c
.so como <'l'lJn!no!"O e fr1tatnP; e· ,_ 
pC-1n e esbofelP~m o 1.',.'f"'ll rosJ.,, n:ri ,_ 
l"t0.vel. ,. 1>r•:v;t;a111-11..-, ele trib~ma! 
em 1ribunal. HPl'O<l~s tni.'.1 -~ cc,. 
1n("I n. 1tn1 Joucn Pi1at-.r,.c;' map,1:1_, 111'(1'

lõ.do COlllO a vil ,-,,~r.ravo. Crll'~:"!.·n-
11O dr- et.i1}inh0s r-0l11O a 1P1t l'l'i de 
comP.:dia. e nor fin, C:'f'lri.P,naw,_p,') 1i 
n1orte. E ~goni7."'nclo iá na Ct·uz á 
t ind:::i. h' . ..,sfen1arlo e (lCm)rD~>ndc rir-
1fi.~ fari~<'11~. r,.r-lo ])()lJ'\ .'1 t)('!:')'S .v·,1-
rír ,1rs n.té (')(<\lar o ufli~r, spop:,,o 
drnni,<-1 de te1· e·llCOp1.enrJ'1do ç, r--...
r·Hlo nas 1111\0-s de e'U o.ivinn P:-.e. 

E' "0111 i ",.-la a, verd;>r1P, quA o ~
nr,Vlo Sã.., Pon!o (31) ,,.~crr•:c: 
,. r.1.·ist" h1nnilhrm.-~"'! :1. .C>i n1(-'.Jl10. 
ffito nbe11ie.nte :,t,j á morh~ P n,o:·t, 
cir f:ruz. P~l,.., vue T)eUH t.a111hrm r 
,,xalt~l! r enau<'.lntc> hnm,,in) " " r,. 

:·oou e]() honr:-:-. e fdori;"' ''. "lh1l.nri-
2P-se a)fim n homem da S\J.R. :õOh,0 ,·· 

b.s i._ ~xcl·:n-yi.., Sc'ttiLo A~cstinha. '~viç- · 
t0 on0 f"'n1, ... Dor seu a.mor s::.e re~ 
l111milcle ! " 32) · 

Numn vist., cl" coniunto. vê-si 
P~is. oue a hnmilctaele foi •empre e 
c:uninh'> ~rcfnido pnr .Jesuo; p:,ri 
u,,. Px':'>1'·,-.do or ~0u ,Hvino Pile. 

Hmni]ha-~e profunclament., 11ascr11, 
,10 num pobre c.stábulo, inas os 
.\njo.q anunciam acs Pnstcres o .scn 
1·~scimcnto e uma r,str2Ja !!Ub. r,.s 
Magos do Oriente até ao prc.s,·rio 
(33), 

Sufoil011-!le humildemente ã '<'Í 
elos Jll"imoo:enilcs e pôz-se no log 0 r 
ci.l' s:1crjficl0 da A1:tir,1 Aliar.ç3 
n1anà.0 foi aPresentado .no Templo; 
ma.s logo o velho Simeão procla
ma que F.;le é a salvaçii.o ·do mun
c]o. a luz de" p.ovoo. nosto para Jler-
1'.iç;\,) de uns e salvacão de outro~ 
:'~). No Batismo, conftmde-se • c0t11 
f'S pccadGre.~. mas uma voz celcs
liat declara sot· Ele o Filho de n,,us. 
cm qUern o P~e Põe as suas c:m
P; acencia.s (35 l • 
. Ao morrer no natibnlo lgnomi
;lioto da Crnz. rnsga-se o véu dO 
J c·n1plo. ,;scurcce-se o Sol, a.q ro
chas fendem-se e resuscitam mui
ío•, mortos qne n,,arecem 'em Jeru
,<·.-,lem. e o c~ntur!l\o glorifica a Deus 
ciizendo: "Na verda,1e este e,·a ~ · 
Filho ele Deus" v6J. Flnalm0nte r·,
;;urgiu glorioso do s,,puJcrlo. para 
1,1:nca mais .%frei·. ,,Porque~se··11u
milhou e fez -cbediet1te até â mor
te e 111orte de cruz" "Deus .o .exal
tou. e lhe deu µm nome. que é n
brc trdo .n nome: nara que ao no
n1c de Je-sm se ,lobrem tod~s os 
.ioelhos. 11oq céu~. na terra e nos in
ferno,:" /37). 

Il~a.s não acabaram cem O nia. 
mone as provas ela humildade cll' 
Jesus. Em todo o orbe ela terra, e 
Ptó ao fim dos teme.os. pratica con .. 
linuarnente esta excelsa· virtllde nc 
Santíssimo sac1\1111ento do Altar. 
Na cruz aPcnas ocultava a ~ua cli
vindade; na Eucaristia, porém. O· 
rnlta .. scb. as especie.q do pã0 . e de· 

·vinho. a sua divindade e human!. 
dade. i:üra continuar através do! 
,:eculcs e ele um modo incruent.1 
o Sacrificio .do Calvaria. 0 . come 
verdndeiro maná, dar-se cm ali
n:ento á.q almas_ 

A que extremo abatimento che
ga a majestade cb divino Salrn
rlor ! Cc,mo •e Pareee com o pre,é
pio de Belém a meracla tle Jesu.1 
Hoslia! Nela continua a vida ocul
lfl que pass.cu em Nazareth e a hu
n-ilcle aberllencia oara com tndo•. 
8té J)ara com cs sneerdotrs indi'.'"
no~. De ou~ntas irrevercncjiJs {, ele 
cb.;eto! Quantas vezes náo ccns~n
tc Elt> C'm ho~Peda1'-Se em roracor.q 
manchados pelo p,rndcC Quan~os 
v clc.'.ccnhccem e blasfemam! Ma'J! 
~r.c·~í1eqas cheg;:i:11 até a ~rron1l~~1 
e\-: ::-.,crarjoc:; ::i r-.1_s8..r ao~ ne-~ r-s · .1~ 

·p!·~das l)articuJ...,s. ou a }anç~-la~ a 
u:·,irna.e~ imnndos! 

Qnr1n ,...,A<1.e c .... Ir1118.r ~ hu-n!ld·;-
2·.' cio Fil~o .do Drw,? 1 _ T:n';,'<1; 
p;(:'~Ti\O a0n1 tr=m1 :-,nlicnçao o · l~~· 
,:'1\'inn ua1:1.urri: "Quc.n1 sr hu1n.1. 
lJ,i 1 t:?:l'i.Í c,xrtlt~r~oH _ Ern ~~:::..rh1 fl.1-
~'.c:1:·:.. é .Jr~.n') n,".'l~S v~n~rad.n <'cn;,::.,~
<;f'\ do on~ n't F'uc .... nsl1a. O ~-·:c . .1,

Ti,..- r, 0 rrnf .. ,.., rlc t.0-dn r, culto c)~-
1c1,.,.,-~ _ ,\ p-ryrr!~, ernnrr-~a. a a._,e 
1~~'1i.c- rxr~ 11:.-.j~q, 0rn ~d0rnPr a r.

1
"~~1 

~~t' n,,11~ ,.. r-rcwtP·r-. 1.,.,.,~ .. :::11r. r1i11.-=1 :1 

\~,,c:_~ivr··l bC"ln e ,1,,-:mJ " c111t~ ,:.:1 

f ~"-:::::~'X::~;::~o~~:?{~;/;\~'.f!;~ 
11'.,";~',:'./'.~~~':º n:~'\,~~;~:> J'oi ~=:: 
G r,:-,__,..,;;.,..,1 1 ,) r,11(> _T .... ,:-,~1,:;; tri]11r.u: 
y,iM·q'!') )70") r11'.} t1•rhql' (:~ fll';'.~~ r:: (•ll'.

;.("'J'(',"','j St'.-Yll:r h.Un~ilh:J.-:,:.<O {~ ( 
{.'. ;· ~-r 1 ti ·i-i., r, '1, ,... 1 ,..,.:,., • 

)::J:\r:·:"~_{_,, ;;'.~'<.;•i1:it o,. e. ~, 
::i la E,·ang-•. Jn:t11~i1:-- -~1_, .... ;,;i 

(.\li.-.::;:ln. 1•. I.; X~X\.; li_--''· i1,.d 
.1, ~. _\u·._~-. Scni.u J_,! e. .) ( 

;--::_\~ \'~;}.;.; 11 ~/:-;) ·in EL1i11h:111:a. (:>li;:!G 

J'. r. !,IV_ 25S). _ 
1:) t 1 (1 i} r . . i V. 1 v. 
-:-) ~- Tl1om .. S. '1''.'C'dl. 

J ·; l a J ad 4. 
~\ ·l''.iil .• II ti e ~t~_:.:;. 
:, ) J lt•lir .. X 5 o se:~:-, 
}O) ]!dJr .. ·x .. JO, 
11) IIPhl'. );Jl_ 2. 
1:!) )1::11-?L~ XII. ;i,J e ~cg._ )T.:r() 

,·\:;) ~\'.-::::~~~ 1 in E11ipl1. D<)ffiini, 
J 1) ).f,1tit,. V 12 P :-;e;;. 
1:..) )1 11,. XVIII 1.· 
Ji,;) \larc: IX :)1. 
J.':) Scnr:o· :):,3· e. :! (.\li,,..:!l.C'. P .. 1. 

:-:XXlX 1:,1;1). 
J:-:) )..LH,!, ~'( 1:j_ 
)'.l) J.,t1l: .. XVII[_ JI) " ~·e:.':~. 
::'.H) Luc._ ;-.;:1v. 8 (~ :-:(',:~:-:. 
:?1) 1-. .. ut;, >,;.X ,;i). 

31 

U1n dia 1_;cr~untararn r.5'l nnosto
lo:: a 1Jesu:': "Quern iulg:-is tu ~C'r 
11,nior p') rcin:i <lns Céu~ rno rctn0 
Jl)essianico. na Eg,·r.ia) 9 ''. E Je.-us. 
,h8 manr1o um p,enino r01ocr1H1 no 
l'l't>i:> d,,Jes e cli.-sc: "E1:1 ycrt'-1dc 
vo~ diao que. :=si vos 11f0 conY~rt":·
,1 et r,~1110 incn1no .. ~. nfí.o e~1 h';:i,r": s 
l'o rPi,,o do, Céu•. Aqnde qu'\ fo;· 
humil<lc con10 rste 111011:110. e-=-50 e 
o n1àio1· nns rPÍn.<"--:. de~ Cfu~·, <1;;~ · 
c:::eôundo ·s. 1VIarc:3 . ,lj.::_:o:- ... h1. 1"1~e 1' 1 

;;(sta oc .... o:;ião: ":\r<u~lc 011(; qu1z~r 
Ber O i---ritnr-11·0. t-"''l'.l. o 1tl~in1.2 e .o 

~'.::) J)(' ~~:11w:n , !1·~init:1tc. e. 
, ......... ,..,,..,"Cl,, .. ,., ..... .._ ..... ..,._,....,,.,.P {).l:.v:;1~ P. 1 ::-<I. 41'.)). 

f'O"VO ele todos" (lG). · 

Por conseguinte. a humilr1~r1e r- o 

I - !!:'.) ,Jofio. \'III :i(}. 

f tn t r1 ~ e f:j 1\ 'h! I :;.i) J<1,·1:). \'ll Ili .. , íl J \] .. 1 · 11., f,\ _e_·~ r;,1 • 2:,) .1,.,~·,. v ~º-, !i 'À_ .. 1i. ..,,.. --- :J. &'.' 2l~) ,J('â•l :XIV. ~t). 
~ ~ ~-i) :\i:~:·;·. X 17 e ~e-;; 
: 1\12:·,ê ele : ~,) .lnº"'· ·v ~O. 
1 ~<es bui-r::lJnio.3 · ~-t 1 ~ , 2~1) .;11:'Ln V11 1 2:l. 
f '~.J,..,.q f :!li) .b'";· XIÜ 4 ú FC6S• 
• • ::,) l'hil. li s. 
• ó·· ''r'i'' ~ ., f ,::'.) Ei,;11r. Z n Ps. ,, TI. 1f 

1 cante f.:::11inino · ·t. · 1, t;:, 11 ::<'m <'t·1:!w•.<·al lHrnlo c~s,~ ::u, 
,. ~ . ,. n(\l'lH18 p:-onter quem fact~1~ p,;1 

Repetem-se coisas bem tragicas acerca da obstinação dos 
insaciaveis caçadores de riqueza, a quem a Onipoteneia poupa 
anos e anos, na esperança de que reflitam e se emendem, res
peitando o que Deus reservou para si, e, por fim, baqueiam 
fragorosamente, como começo c'o serio castigo que atraíram do 
Ceu pela desv8.irada ambição e surda e recalcitrante impe-
nitencia. . 

Na sua vida em contacto com toda sorte de pessoas, o 
médiéo observa muitos fatos ·curiosos. Esses que ai ficam, por 
~xemn1o. nãn são dos l'nPfü1s ínterP.ss,i.ntes. · l 

caminho oue leva á · gr,nclcza no 
1'6ino. messianico. . A pratica yol.un
taria <leve fazer de seus dtSC1PU
Ics o aue ,,_ na•ureza faz do meni
PO: a imagem viva ,'\a sill')Plicida
dc e da mode.sti~: devem ~bracar 

- .LTIO : .... , u- j # C\P,q;:10 l'. í. vXXVJ JG3): .Li•n 

: - Fónnula do ~ : liumili 8 l}cii:-~ . 
1 DR. TEPEDINO ~ r · . ·f n, Luc. Jt 7 n s~;;. Malh .. 11. 1 
, especiais TA- , 31) Lur:. lT 2~ e scgs. 
,. , 3C.) Lue.~. JJT ~1 e seg:. 
, NAGRAN i-emoça a · mu'.hcr. , ~ JG) L,t.". :: ,, · 11 4;;_.n. 
' 1 XX\JI .. ,.1._ ... ,. 
~ ..... ,,,..,.,.,,.,-0..-., ........... ,.,, .. ,.,,-,.., ·! .. , 2't) ... Pll:i.l~. 11 _810.;_-_ 



,ão. Pau1o, 10 de Junho de ! 9·1' 

~rande interesse no Rio 
,elo grande comício • da 
'U. D. N. n:> dia 16 no 

Pacatm1hú 
R:10. (A~2pres,) - O grande co

~ . .lci,J do pru:ümo dia lfj ·do corrente 1 

b facaembu, promovido pela 
Jniã<'. DenH,crutica l\iaeiuua?. ali1n 
h oue o l)r1g,•.deiro EGuarcto Go- 1 
,ne, - fole ª" p-0vo P,,,,tico paulista 1 

111ici-~ncL .. L .a ca-ir.pànha civ .. ca pr1•CJ i 

,0:,'J li·.rt·e. t:hnCenLl'a ctS atençÕ'.!::; de 1

1 
\odu u mttido político carioca. 

.Sabe-se qu 1.• civtrsas comi~sõcs . 
Jt ~eoprcsentanles de toctas us cl,i,ssec 
pai·tlrão dtsta Capital, afim ·de as
.distlrem ao comiC!o. F.,stá senda 
preparada umR compos~çi>,o ·e.;pecial 
~t"- condt'.zir a S:1<> Paulo ·o, quê'. · 
.d"evem HssU:otir H e~s': grande ccn-
1,,ve poJjtic-:•. 

A U. S. P. participará de 
comici~s da U. D. N. 

S DO RIO txpelliente Da Curia Metropolitana 
· · - · - - -· - ---- · EXPEDEE,,•TE DO DIA 2B DE l_1greía do Imaculado Coração de 

O . 1 N I A d 1 - ..!l d MAIO r· faria, na Paroquia de ·santa Cecilia. 
S C':D:~mstas <10 Orte ec araçao :ue guerra O Mons. Jvsé M, Monteiro, Vigádo LICENÇA para celebrar em ora· 

esi:...i .am desiiuclido.s Brasil apreciada pelo Geral, ele\• o., seguintes despachú~, torio particular em favor da. paro• 
Rl'IJ, (Asapr::s;;) - o JUrlHlll~ta embàixador chinês QUERlVThi3SE - ,im faVOl' da pa·, /{1 11fa de São Jo<'é do Bele,n. 

cratensc J,,c:.er de Carvalho, que ". e 
1 

(, , 
0 

b·. ~do rcquia de Tremembé, 1 -RETIRO em favor· da Congrega-
tornvu conhecic)o pela sua ativa, d~ O,h

1
,..sapre,s,, e~ r-~- '''\( r EXAi\iIE CANO,~ICO - em favor '·çà_o de. s~nta Catari:ia, ~om' re,l· 

aluaçéo nas forças oposicionistas do a C na,. :r· • iang ien °0, das Rellgi,,.s2, C:<·_,iditas nescalç~~ )tlcncia á A.v, Paulista. 
Cõará 0 or ter :,idO condenado a aoer~a ela c~c_,ara,ao de guerra _do ele Iv[ogí das Cruzes, . ROMARIA em favor da Igreja de 
20 alloS <l; prisão pelo Tribunai.de Brasil ao Japao .. prestou a.~ ~gu1n· Cônego .J\guinaldo José Gonçalves, Sào Francisco. 
se,,urnnça NacioU:aJ i;:or desacato a tes_ t1ec1a1:açõeS ? imprensa: ,. auxiliar (10 Mons. V!gârlo Geral, AUSENT_~·SE da Arquidioces1: 
ln; pro;,,otol' que '11te insultara.., o . "0 Jap

1
::
9
°
3
.
1 

a~/nvadir, 8 elVIan~ch';l: C:eu os s.eguintes despachos: ,0 ,- por trinta dias - ~n favor- do 
~~ acu motivo ,a um grande mo- na, e:n , . J a pr,m ll'a aça DISPENSA DE IMPEDIMENTO,, 1revmo, Pe. Fiorente Elena. 

q_, e t ·os ·ornais ·e dos advoga- que desrespeitou tr(ltado, Interna- e-.:n favor dos oradores Manuel Fer·,, QUERMESSE - r:n favpr da~ 

dvun n ° e. 1 . d - e a cinr,ais e pe1-t•.1rbou "- p[tz no mun- 11and- Lones· c Ter~sa ROdl'i,rnes, ,\paroquias de Pinheü·os ele N. Se-0,. con trn e0 sa coll enaçao m p " . , , e~ 0 _ 

·' - · ·ilista !~cal de- do. Asslm torn°u·se te primeira na· Gouveia, .Tos6 _Goséhitavo Nimi e, lnhora <ia Salette. te,tra c,:)m um J orn- , . 
cl:rou que l"dos o.s esqu<·rdista, e ~ão agros~ora 0 . por'.ª" 10: _seu cnmc Feliciana 'l(ISzoki Gamamcto. · · . Cônego Aguin:).ldo José GOnçnl-

t b. 'h·1dor~s do nordeste e3tã° C i:,,al .. ,-. ªº q u(' '·' "~ Hlt-,<õl' . JUSTIFPCAÇÃO' - ·em favor cio,~. \'e3, ~uxiliat de Mons, Vigário Ge-o.s ra <l~ < _..;~ E e ··e t o e n .. o "' 
oci au á polltica traçada por 'ssa gu .rra <· ff·)tt:,r u qu ª. oradores - :lNDIANOPOLIS: E1u·· ~,al, 2eu o-~ 13eguintes despachos: em óP_ - ç, P·e·tes por ocasião do ha re,:anto no munc\0 • longe demOJs a'·do Au1·el:o e Loudes d.e Jesus,·:. ""T-"·P.,EN' SA .DE 11\lPEDJ)MENTO Livz Car,0 , 1 s • ,1 l' el · ·o ' ·.v - • 

" ,. e O no campo do V:asco <l'a pam - car ivre ª agrcssao e 1~ª E~·ga1·d Louzada e Norma Rossi Fo- · '•cm fái·or dos oradores Fioravan1'' 
s,u c;is urs ha n~çãc, longínqua <l~mais para gaUioli; VILA GUILHERME: José ºLuiíchcsi, e Geny '.Perini. 
ºªn:1ª' , p O d, 3u3tentar o princ;pio da justiça in- de Oliveira, e Jorgfoa .Escocio ,de TESTEMUNHAL PARA CASA· 
Luiz Carlos r<!stes per e ternacional. Carvalho, seba6tlão Martins C0,dhO 'MENTO ,,_.. ~em favor •dos ora<lorj!S . 

ter!'CllO fracassa O.; brasil:iro~ av:am ª Iiberdªde, e Antonia Mota de Morai5, Paulo l- Carlos Sii.Ja Segundo, José Fet·· 
a paz e· a• Ju~tiç.i, tanto CJ,uanto ou· Crocci e Resa Feruande.s; MOOCA:. '·nandes ..da :Sih•a, -Nelson Ri'oeir0 ,. 

tr::i qualquer nação amante da li· seugio Paulo Percgi:ini ·e. ]Jrm_garcl. : Americo Rufino e -Myriam Taaí!e 
berds,tl"c. E' natu:·nl, pois, ·qne eõ-Sc Rd:lcckc, Antonio Lour;eiro_ e Lu~, ''Seba.8tiany. 

',grande p~iz <lCciu1,e :guerra ~u Ja.: , · d s SIRIOS Os ldo · · · 
P0 

__ 
0

. creem .. e . essa; . · . : , Ya. / t E PED!ENTE DO DIA. 1 o DE 
" Jacob e Ro-sa ,Balzan~. Alfredo Jose .. ,,, X . . .. 

·Ruo ,, ·d• Molo, 80/90 
5ÃO PAULO f, 

-RIO (As.;ur0ss) - continua f:r
vt'.n,;o · o ambiente da " u n d C r -
grou:Hl" esquerdista ~o Rio ·de Ja
neiru devido r 0 discurso <'o sr, 
LuL 'U;;r[o.< Prestes. C~m esse nobr~ g<'sto, ô Éras!l C L dºs G d~ . SA-O Lnrz ,. ,JUNHO. 

ury e our·" ue. vS,, "" ., C' A . ·1do J. ' ·Gon íll· .. O 'FUTURO 'NA ifigurará na hLstüda como .w11 elos ZAGA p i A B er e onego guina 0 se · Ç, -A· •P,A•Z E . . . . · 
1rnilr,res c,impeões da ordem e ,,az GON · · , '.. · Jr '::1°, 'R ahsqu ~ªr ·•es auxiliar do mons. Vigario Ge-

. Juvita -Ac'º·'· ºªº ·aa , ºº ª ·f! ... a·: ,, • , . .· .. ·t ·des1, h . . ·y· ER·RA· . .s. l:NT· A intr-n,acíonaiB. . 'l' F d J 1 'Fe .• ral deu os s.egum es ac os. n 
:p~1·a o !'º''º chinês esse nobr~ na Eml m . er-nan ei!, a me, . 1 1 •• iUSTIFIOAÇAO - ·em fayo1• dos ·~ 5 'á • ) 

1 

o naz1sn10 e o comunismo na hora atual 
dero"so_ Noe~-a. !1um.Hd~ e ardent.e 
-J>!·ece! 

Const1tu1 "!n1enso conforto r>ar0. 
~&-:,. oh! Innáo3 Vetl<!ra1.-eP. o fato 
de .pac·tl[hardeB NoS.'!os cutdadw, 
Noseaa -o,•ações e Noi,sa..<J esperanças 
e -º •fato ·de, em todo o mundo, oo 
Blspos; Paclre.i , fieis juntarem 
sua vozes á Nessa na grande 
rnz ela Igreja Uníve:·sal. Como slm-

, bolo da Nossa 1>1·ofml.da gratidão e 
como prova. da infinita mercê e -
cl°"' favores de ~us, extendemo-9 a 
\-Ó~, a ele.s e a todos que sa jun
tam, 110 desejo e na procm·a da "D3 
a Nosso, benção apostoliea", 

1) O P,.1Pa reafirmà lndlre•amen· 
t0 o principio ele s~u brazâo ele ar
mas "OPus Justltiae Pax". A Paz é 
fruto da 'justiça. Uma tranquilit'Jaele 
fundada na •tnjustlça náo mereca o 
i:ome •de verdadeira paz. Ver-se-á 
mai, adiante. :que essas Palavras se 
n1>1icam -ac:-s manejos d, Molütoff 
em São Francisco. · -

2) ·o Santo Pâdre distingue dois 
aspectos. no 'nazismo: opreswr da~ 
naçõw, e pcrne-;;,tidor da Igreja de 
Deus. E muit0 comum ·e•queearem
,; ~ do segundo a;ipect0 os escrltore~ 
c;ue tt-atan-..·elo aseunto. 'Vigario ·de· 
Cris1to, o Pana realça o maio1' ·e•tig- · 
ma de ignominia do -tota!Jtatlsmo 
r.,ardo.. Oprimi!· o.~ mais fraeos •é 
U'rtumentc graVifflllmo Pecado. Ne- · 
nhum, porém. ·CÓn111aravel é. ,perse·. 
guição movida contra a santa Igre
ja Catolica. 

3) O adjetivo não poderia ser 

l'.i. !3' e 10 O ~ant'.· p,,d,·r a,. n
ta ~1~1 tennos inr:í.s~··ue 1 .l~v::-1··i·· , .. 
tibilicb~e incansavri f'ntre o Gt~o~ 
J.ldsrr.o e o na2ls1no. · 

1.~ i Afl:·n1~çã,,:, prC'C'iO$J. · o S" n !_<J 

Padre esta\'a informac.o ele q'..le a 
,·it.oria nazistil, imPlicarla muna 
perseguiçã0 total contra a Ig1•,; .1',. 
1,rova evid,nto do acc,-to. c0:n quJ 
ngim0<1. sll~tcntando que a Jgreja 
("-~tav'.l diret.'.1 e prcifundanient0 en1 .. 
p-e:ahJ.da no -~.:'11:aZftt:1ento do n,l.

·;;f.:.1nO. 
161 gi i111porto.ntc rrco1L1C"r ·pnr:1 

fnt Ul'"- <:egurn nça ela 1.J.l'.torb c:~t:t 
:m0o,·tante afirmoção rlireta>n(·n•, 
drr p~na !mnm·cial e autcrizada C< 
E:iunio P.0ntifice. 

171 Idem. 
lR Manifesta rdutaciio cias nu, 

Spcõec, 11azi"tes oua o Santo .'Pa• 
e''"- -·ão condczc0ncle em refuta! 
ó) r L~n1ent1.:. 

19) O I,Pp:ion-orio sempre ,9uste''· 
lCU :i, id,nlidade nazista· e ·co1111 t 
rlsta: Afirma, em PXpress.:::.s ter
mos 0 Suma pr,,1tifice. ' . 

2oi Cial'O alusão úe reinv:~licn• 
cões das r,equna6 potcncia.s. e~ne<J· 
nhada.~ por Molotov _na Confere:, 
ci~ de- gão Francisco.''; , 

21) O santo Padre co;1aen11, :S"· 
vn·à-~1e:it~ 0 deplorahilíss1ma ,atlttl 
ãe cie .Molotov <"nl São Francisco 

22, 23 A. u.R.S,S tenJ procura
elo expl!car a sua g"'nancia lançan· 
dn swapeita., á honestidade áe JWC· 
pos;to,; da JngJatcrrn. ,. 'c\08 E,sta.<lot 
rJnidoi. O Santo Padre mostra qul 
'?ó uma pessc,1 sem bom _senso pO(H 
ac-,.itap es.se protesto. 

RIO, (Asapre.,-"! ~ Sabe-se que a 
Uuião S 0 cia:ista PO,)Ular participil
lá ~a campar,ha de comícios Pu
~licos qu• fl Uniãc, Démucratica Na
clvnal rc011izarâ no pr,:,ximo mês de 
,u:ho. Es,·., ca:r,panha enc-:!rrar-se-á ·l 
jw dia 14 daqt1e!c mê<s, data da 
Queda <la n::u:Jha. · 

Apesa1· de'. propa:,;anda B:n contra
rio partida dzs hostes do "cavaltirO 
<la' e,Peranç:i", a ala .esquerclista 
está ·sj aiast2.ndoJ c&da vez rr.ds. da 
pc'itica "pKstisb". 

I',.>1· outro 1:::.do, a ven-:l.~1 d'o jm·~qJ 
"TJ'ibu:m popular". de pr,,p::;i:1nd:i 
clo -lider da esquerda, tem caido 
-muito O quo vem demonstrai· Ó 
afastamento <'.a opfniãO pubiica drt 
.po!itica. cl,{! Luiz Carlos Preste3. 

ns.ntles Alveno e Yo_le ·Rodngues; .. • .. d . _ .CR·. r."TO .,,,EI: ·Ma·nucl (Conclusao da .• P gma 
gcs',J reo.· rlisenta mais '·dO nue tr.~1-a TTE . R d 8 d c.11 01a 01 es ,0 JC1, t "- SALE · : ,Luiz o Ngue · a ~ va ·,, · · · . ·· ~ .· . A • · nuariam ,sendo nredominantem:m e . 
simpatia de a-po'o moral á.sua causa e Josefina dO Prado ... Sebastião :Bue- ,.Moreno e Luiza c. uos Sant<>,;;, . u -: 

mais energico. O Santo Padre faz 
o epitaflo d-0 nazísmo. E' com ,a· 
alcÚn:ha de." futanlco ", -qUe ele pllS· 
sa1'á para a histor,la da Igreja e da 
·Civillsação. . 

2~) cabe1'6. a U.R.s.s. a. res, 
ponsa.bilidade sobre toda uma. tra, 

,c1édia 11um ena. Estão ~m ,mdamento C:cmarches 
ho· sentido {!e uma a_ção 1nãÍs f~

treita nc, terreno ,politlco ~ntre ':u' 
União -Dtimúcratic~ ·Nacional e P. ' 

!Jnlão focialiSta .·Popular. 

Pa1,a az Nllç5es lJnidas. repre-, M ., ·G .' SANTO ,Au., _ .. i•elio Torres e ,Etelvina Riello, Er- árabes, com ,governo ,autonomo, om-
110 ~ . arl<l omes, . .,.,,.,..... , - h . d . I -t 1 d· V'd' ·1 . ·1 . 1 .. • da cos· 

senta um gra11~e passo no sentido RO: Mi"uel 'J.'avaTc-s. da. SilYa ,e nesto O<; sen or e . °. an_ ª, 1 e· ,ora com as nca.s .p aiJ1c1e. · · 
cfo ,promvver ,ainda mais a solida- ' : v"' 1 . R d . e A tô 10 i-os, Mar-lo Favorelto e Ccha P. Bra· ta repartidas artificiQlmente entre 
ried3de · e ·cooperação 'pBl''.l. um m11ll- LULZa a :rio ,o. ngu s,_. , . n n 1- ga, Frarcisco ,Roy e Genriy Molina; ambos 03 ,grnpos. Não, se pode ,es-

_ do -melhor". G. .Arnay~ e Ma~la Feneira, V -CONSOLAÇAO: Pedro Celestino· e' quecer que tanto os íudeus como· 

A ~NTERNACltlNAL 
SUAS 'TRÊS IvlORTES 

COMUNISTA E 
A11 AR.ENTES 

AS. 
O D d h d. cl':,te N~es Domm~ues ,e ~urde~.· ,,;Qdete Rodr.igues Ma:râllhO'l, Ciro· uS árabes sempre se opuzeram ·à 

Sr.~ O SW:Oft ll~ pe lU cl.~ Lucca, SANTA CECILIA. Ota ,p -~·Ie •·e . Dhc · Monfort Hugo' "1·epa1·t·1ç·a·o" :do pafs. 
, · C' ""' tt· M r' ,De Novl · · · "' nu s e . ms · .. ·de ... ;~S,..1) vi:::na "r J.,a I e · ª .a · ' , ''Ia1·ti s ·Bonilha e Cora Mendes . Se,g.undo o·· mesmo ·plano Iica - · ••u "' B · 't S tt H od Ad lete ·1' n · · ' , • 

, '
oa,,en, _urr. · co. 0 e .. ·. ª , , 'Pedro Gfeo-orio ·de Oliveira e ·r,e- · r·iam encravados dentro de~ta de-BI-0, (Afapress) - ·A notic.ia ~uc 1 m 1ina de :Aze edo Ma110 Go "' 
ur ª . · v. '. · F ,- , 'lt1·cia Bur;n José Janini Junior e 1na~.caça-o, .a· ,n1aneira de Estad) . v~.n circulando, d-:! q1;.1e o s.c. He!!· <l s l A 1 r ....... , 

, (Ct·nclusãó ·da .5,• página) ,Este método do pcnc~rar 1:º5 o,·· · ,.., ~- • , · d rnes ª~ · 1 va. e nge .':'ª .· : r:r.~, · Laura Teixeira Antonio Rodrigues Cristão dentro de outro estado, o_s 
d •ft -11·21·a O' ncl en t Ü'\ ··r,· ,01·t·c e "C)n<•,11h,s rique ,.,owv:ortn teria .sodc,ta-c, Pedro .1ar.1.balo e Carolina P,1lleg1. ')\,' ··- 'B: . f .• .::.:o· .· .• d 8 L . _ 
r~""'' ,., -a" ::r ,-~ · ' ,, - ' g,.ni,,mos 1 11 .os ' ' '· "J sua c·emissão carece d:, iun:la- EXPE'D· 1"'1'"I'E n·o n·rA·so DE.MA,IO ,,1ar,1 .. ez e . um .. a .ln ª1:1~· ..,,.., _, -ternt-0rios os autos M,garcs, a c1 . 
t:iclra ho:---1: - :! ,;eu .com· o conel' elo, lcnDOs 11,,- • -=-· = - RAF··""' Qs l ·o 1\Iart '1 Re d d S t d J l as -· "S ua·, 8 Fa.b' ,1 , a de$-· ,, .,, , ml'nto. "[ J _. •. l.\'I ! 1. + i·o v· .· • · ••=: , va.o. · 1-s e· •.· a e ana e erusaem com · 
· . eme 1 

.i1,@ a 10 q, ,"' ·t ~· 'é.SU.ltatlc~ gra 0 a~ uo t:-aba· 1.". ons.. o,,e . · _ 1. º.n.{' .1 • ig_ ª1~º. b.elc·1,0 :"cllacosa, José Domin.gos ,populaço-es .aldea"s de maior imnor-J,ezt0 ,daa censuras_ que lne eram av~-s, 1 
• ·--',. . ' .. ,.· • __ ",. _ Fa'.an<lo á :n~prw,a., o ::Vli11 istro G de _ te I h ., " "' "' 

t
eitaa eso"rou vacientement~ cm- lho ·O.e v.cula<l-1.o, c,.,,,iii, -:b,t-.l ela JuSLiça, sr. Agomeno,1 Magalhães ;;àARit os se.,,~:t ;a;o~~t: ºc1; Grigolon -e ·Rosalfa .illli!hosi, Alercío. tancia biblica. Da mesma forma, 
ante 'sua· t.cnga luta contra Ani!Ja(, vu1yiu.:,s pelos fa bianos. Muitos dec[.t1·ou -que O 5,-. Hel'l'ique Dod3 - N ·s , , . p . f d , 'i;amassia e .l\.fai•.la ,Tomazette, Fran· . ser.ia constituida outra regia o 
m certo momento ·eleveis espei-ar. deíe5, exercendo t\,rgC\; pub\bu<>, worth continua -a merec·,T inteira' ossa e;~orMa. a~ _Ra7;, ~~d_avor o . cisco -de Souza .Luoas ·e ·zn1mina S, extraterritorial -ao nÓl'tQ do país, 

"'º quando soa•· a hora haveis de · · · r·it e' rc-vmo. · ario m: 1. ' p ~e· A· · ·ed~ e r · e ·L c1·a N th t p 
'"'"9 • • ' ·. Lncllmcnt,, se 111 J. rara,:n H''s ir-, cor.!'ümç"- do gove,·no. I'LENO U"O DE ·ORDE:r-.= . , . e, ira, · rquim ·. ,s a p1 · u com , azare por cen ro. orem, 
tlesterir O g,o,1,e com ·deoisáo, cerno cutos Lbcrais, rnqunnl'> -0utro,, • w ·f , s R::,u -FJ?~r 'Wla.aviéh José Funicelli e Irma não se sà:be se seria estabelecido, 
!, . fez Fabio, cu entao vossa espera R d R 'f um ano - em · avor <iº· ,,. .- . . . •NT ANDRE' p 1 R . . , , 
lerá s1'do va- e,.sem fl'Ulo". fa,wn:;,D em a!tt:s \'OZCo prOfi3si\O egressou e ec1 C ·o 1· . - . l\I . 'F e1' d C t ·Rlva; SA . 0 : au O o-: ,uma espec1e do con-eoor. att,aves i - re\ mano • ' ana err . ra · a os a . . . ., . • . . d 

A sociedade fabian .. esperou por de lé ~Ocia\L<ta, g.:mh~ram a c,,n- sr. Osw-aído Aranha :F' . B . 'I)I l e dl • ' 'mahn e Ana ·Marconi Joao Geraldo: do .qual, em um trnJeto dQ mais e 

{
",uarentíl, ·anos. desferindo uma se- •·i·,,r.ça cl 0 s c!ass:s op_s:rari3s. C,,n- rei_ em~no 5

0
se ;c!'ºer d Mz · as.1 · 'Fábú.s :e·A.'de\aide Sa~ches, Antonio, ,70 ,milhas, fosse ·possivel ,,iajar ên· 

• - ~ ( ) · · , f\ll ita vor e o revm . on go 1 anu~ _ . . . 
·1~ continua -de gol!>cs ocultos na Scrvavnm assim um pé em rscl:< PIO, Asaprcs,s. - l!.tn nVii':u C: 3 AI _ Gomes e ·Tere-•a Vrnira, Paulo ·Ro• ;tre ambos o:; lugares, sem necess1-, 
t,st.rutura ,política, ec;nomica, sccial -cami:.:, e recrntavam a boa v,:,n(a- "Crl'z.~lrn cio Sul". rcgre"scu <1 3 vcs. 'oha .e Te1•csa Rossetti; SANTA ·CE· dade de_ passa-porte, nem alfande· 
o reli11:io..:u ela 'Inglaterra-e em 19:!4 ele tiln\O dos liberais quanto t\os Ree;i!c, os sra .. Osva:c',:, AraDha e SACRISTÃO - c1a paroquia ele ·CIL~A: Sebastião F, ,(l~ Souza - e gas e outras .formalidadw de fron-

~

. a1gou O poder ccni O advento ·<lo tl'd,aihi<:<tas. 0 general Mc:l'·1el RabSI-o. qu~ rea- ~:ão "-'ito, (!ln favor do ~r. ,Joaquim, : 0l~a ·veroül '.P;intner, Edgad Jos_é feiras; quo ·ª? ,autoridades á~abes e 
· ri.meiro Gabinete fcrmaelo pe;o Iizaram uma viagem pol~cica á ca· · 
. artldo trabalhista, que ll1e é·iil!a- 0 e_stucio ao fabian',smo equív,,- Alves. , .de A. Gayotto e ,Elisa Alves Viana; judias trat,!lriam .de impor. 
"O. . , pilai pernambnc'' na, afi.m 0e i:,.,ta- C:AiPELA - por cinco ano.s, -e;'TL. -SÃO RAFAEL: -. João -Fer1·cira e Alem ci:isso,. :se apresenta oulro 
.. lo a· e.nalisc. <'.o mais crasso opor- l de ' t ,. t" , so 'cd lº v· d. i . ·. Não se 11cde negar qu, a Soci,-da- l ar O pi,r am.:r, - ca e- at O favor da cap2la ·de São , 1cente, · 0 .·Beatriz da Conceção, Francisco ptoblema: o de .precisar .c,uais ha· - l·l1'.1'>m.o, Os fabianos não e eram A I d • ' l " !le dcs fabianos soube ngrupat· em ... n~ gos -' .-.mc1.ca nacp:.,o a co.· Percario :;:;r.rrta Tc.,_ezinha <lo M; Ala,:nino e Ermrnia Fraccaroli; viam de ser -os Santos Lugares in-, 

d 1 · 11 ,_,·a c.ie nerthun1a originalidade ·t 1 , 
/:eu ecio um ~ran e numero e e 111 • " · P1 " · J'esus na 1>arnquia de Perdizes; por BARRA FUNDA: Romão Correia cluidos · dentro do E&tado. Cristão, 
telecútuais, tcrnand 2 -oo centro <'·1 qu~n'.u á sua pr.:,fiesií0 de ré, mas In-umeros amig,,s asslsti1•01 m ao um àno, ,om favor elas capelas -de . do ·Prado e Ern.estina ·Campi, .Be-, Por e:i.:emplo, incluir-se-ia Ain-
l,_;n'elig0ntsia" reb.,_.lde cui·o pro- s.-. ,·,.o·-tacam ape.na.s por uma re- de 0 •0 ,. 1° dos c's1·· !1,,mei-s IJ't · d G · G 

" ç - d -e ~" s-m c.qt" · '' 0 
•. '· :Canta Ctt'l na paroquia e , uara- .1~eclito ae Brito e DolOres R, on- Karem, onde tove J.ugar a visitação 

trama rnrccer ser a rea)izaçao " soli.;ç·,o inabala. vel c:e escai;::r O -b:icos, clostac<'ndo-se entre eles o3 · d .-o • i d 
~ ~onho a'o 1·:tim1·nis_,mo mac:nico_ de 1 t 1 E rema, e <le Eanto Arit0 m0 · e r..,O•., .,'çalves;. TUCURUVI: :c<Anton o e e onde nasceu o Balista? Incluir-. 
~ ·, • oud.u' e governar a Ing a ·e Ta. ' representante; e\, major brigadcin · · d Ju ·d· ' e e 1· l L·o d N' ~'v1eis hal;pt habilmente combma- · • tuq1ca:ia, ·nn. paroqUia .e.· n. ·.1a1, ,JOaza e ar0m·ª· ce. · ur es. 1· se-ia o monte Olivete, com oEon-
. • ·1 · 1 ju o n1esmo podemos d:zer da açno E''uar<lo Go,-,,e,,, elo major Jurncy e NFES"'OR EX"'RAORDJN·' J · 'Ah'l' d s·1v · R S d llo com o sonho do I Umlll smo · " 01 ·~ · ' · "' · · · · · · n· A:o au · 1 10 a 1 a e · osa oa- tuario da Ascensão, e Betfagó e 
(laioe (Ha.s,mlah) de Moisê;, l\ien- uo-; fa0ianos em outros pdscs Ma2alhã 0 s, de, sr. Jos~ Augt:Sto. RIÓ _ da 'Comunidadí' ~·u· :,;~mina- ',·es; VILA ARENS: Prland'o J!'avaro .onde Nosso Senhoi· iniciou sua pro-
;. l ht muiLu 1~~ssos conhecic1os. Cons~- ale1·n ele rr.uitcs outros ::,o!ltlcos 11cr- Gl . f d A t S h' , I e·1 B ·s ,uc ,so 1. , - ,rio C:a · ona em avor o revmo. e ugus a ponc iaoo, f'ra ri • ci.ssão ·do domingo de -Ramos rumo 

Par,.i esboçar rap!dam~nt, a his- q'-'ent;n;,ente, para atingir os seus nambuc~no3 e opo-'>icionit~s. pe. Luiz Teixelri, Arau10; das Rc· ,chi ~ Iolanda Tresmoncll, Osvaldo à Cidade E,ànta? Incluir-se-ia Be-
türia da Sociedade dos fabianos, rlc- ·fin••. e:es se adaptavam ao credo o 1-. Osya\:l'o Al'anha. em ligeira1 · , · · d I S d , 
-\,,-moo. remontar "'·º ano de 1883. JigiosM Ir.i;ãs ·füilVatori&nas, com· ''leix~ira e A e ina an uvettz; tania, com seus arredores .sagrado:.? 

- - ou ao meio do cam, po em que pc- p.alzsrns á impt·cn:a. m::nífes:·,,u · · · , F 1· C e 218 "BR'Z He · l\Ke ·t F 1· En B I f ·'ata de sun fundação .. Por ,essa e- rew:;,encia a ·rua re ane a , ··. •,-,, : nnquc , squ1 a e . e 1- .. 1 e em, ormariam. par.te do E.-
" 1.1 ,1 d n,·,·_·J.v"rn ~, por etapa~, depois grancb síl,tiSfaçãO Peles rernltados [ d p B , B i\l'l J · p ºl k' d ,r,oca as concepções ·1 oso, cas e. -· ~ , em avor · o revmo, _;!, runo c1ana ueno 1· 1 an, · .ose -aw, os 1 ta o dos Santos Lugares 8 0 campo 

hn St n t · M'll na In«tatcrra ele ca',.·va~· a contian.0 a dcg c1' 1c o de sl'a ,missi\0, clCcla.ran:lo-se ,r.ag· Pok -1· - ·,:: D s · A L c ·s1·1 B.ELA• vr-~=A J 0-o d t ~ 1 Jo U"'T, · ., · "' ' o m, , ... · ·. ·.. . , 'v u Y · va; · · ,. · \':l•-r,,,,: · ·a : os_pa_s ores ·e to. a.s aquelas cal nas 
"- · ·p ltiv'º de -\U<1US- 1• '' · 1 " 1'1 "i•S -11lf!c•-rr1ente im"'ressionodo ci.uanto á r·AR O d f · i d ,iem como .o •·os =mo - - -·, ~ · • ccL·c"vam, n,e cs. meu cav,,m '. '• - " · " CONFEESOR 'ORDIN,~ ,I - · a Veiga-·" -I lgenia Ma1-t n. e Paula, cheias ele tradiç5o; tanto no anti· 
'to comt .•.. em F:·,~n,á,. l_1aviam se- õ. 1,,·inci'pios tz,ndentes il'resistlv·,1-, vlb1,ação do ntovimento civi:o que c · •· d a· Ir - ·s 1 ,0 1·a 'H M· D' · Go I s e ~'í · t d ui v • omumaa e as mas · a va, 1' - · om~.o m1z nça ye Jv ana go como no novo 'Testamento? 
.nea,do a duvida no {)Spll'l o - · e m · - nicnte a ,pi'omover o ·pro!!i'e;;so da ,se está operando ·em todo o nor- 'd · , ·F e· e B ,1, 1 C L . SANTA tos pensa<lores e dado abundan- ~ nas com :·.cs1 enc1a a rua r 1 a- as11a e e amargo cite; MAIORES 'COMPICAÇôES 
Ir, alimento aos llvre-pensauores. A cau•a fabiana nos meios politicos, elcsle · ncc~ 218, em favor do reymo. Pe, · , CECILL\: · José Tato e Aparecida Na região da Galiléa, ainda mais 
-1ona dtl HemY ceorge sobre,,º_,so~ in;.!tc.;(dais e cducacion:iis, Desse Regresso ao -Rill do sr. Eertwino Goeker, s. -n. s. · Camacho Sanchez JoSé Glannocaro se complica 'o problema das demar-
·cialismo: "Pregresso ~ P,Olçza moc:o, chegaram a oCúpar varios Ao, ofonio Sales TRINAÇAO - ~m-·favor dos RR- : e A11a setani, - Helio -Arnaldo Re- · cações. D~sde logo, Nazarcth sa 
·fazia ent,,o grande furor. QU~nto posL ,_, estratcgicos, ou rosiçõcs- PP. Mario Rimondl, f1·ei Huberto ; bouças cl_,,, Carvalho e Ivone Infan• tomaria 

O 
nuc!eo dos Santos Lu· 

n influencia dire~t\ c,U~ dite1;~i1!~~
1 

<:i1avcs, Nadei _elespi·ezBm, nem RIO, (AsaPressJ - p,,r ,·i:i acrea, van Têylir.gen e padre Pc&ro Paulo tosi; PP.NHA: Ednarclo Olitta Neta> gar·es do Norte, porem, quais os 
formação <1

·1 rc.~cr ca .._,oc ·, ,,. · · r deveTa' regressar r11~1? C:e sua viagern I' ,, T , · J 1 e , 
';egundo se·• historiad·r E.R. Pea._~e- mc.-,1:•> o ,marqu1smo, para a p a· . \.OCp, . e . ereea Rugg1en, u io oaato e Santuarios .que .seriam incluídos nos 
• ~ 1 1 f 1• · do.- :1nspeç5o ás o'cn:.s d: a::>1:ovcit~1- x i d R D' e M'I ll '"v,-~o 11rccura-h Crr. uma As,o- tica e o qua orma am um ra,mo BINAÇ,,.O - em aVor os R ,. . . n· e l ane o-,.., lun' ites <leste ·Estado? Que ·aconte• 
"v - ~ ·r1 na · ·· · 1 t monto do Rio ~:ão Fr:,nci,co, cm . d . .. dacão fonn~da Por 101nas - - i,;~.',,,.o espec1a . que amou o no· PP. Jrai ·Benigno Di"scl, pu res j\'11· '---------------- c•-ria em relação a~ monte Thabc.i·, 

• i 1 nom~ de p 1 d F companhia. d0 vario~ tec,,icos,- o 8 · 1 . aí , J. ~ virlson, conhcc <la Npe O V"dº" a•- me <le "Lig,1 ar umentar · o~ 'a· guel, tams au. SJ!vio. R ae,. oa- _.,...,___________ onde oco-i·r·eu ,.a 'tr,n-ofi'guração do 
~ d v~ 1 ~ " 1Vlinist1•0 <lcc Agricu:,u,·a, sr. Apo· ~·= 

'·Fraternida,,,~ a - · I ninou bL,nvs". _quim, G0rardo, Fernando, Basílio, C•A'B.E'·OS BR.A,Nc,os !".ónho1·?, Que ser1'a dL,posta a res-'•oc·,acõ.o que ma\s 1,,rde cu t •.• .. Ionio Sales, l\I ( , · M R L -·v 
~ "Sociedade Etica ele Cu~:u.a E nenhum camPo de ação pare- . aTCCS pas~10111stas) • mari,, ,i·. .peito das aldeias ·de Caná, Naim ·e. 
Jt Nova !orque. Acicm,üs. 11 ao. se ce \. r escapac·o a .eeses "ilumina· Revügada a Portaria 204 moDdi, frc•i Inacio Maria F01Teirn -.,.,..., ______ _. Seforias? Qual seria a sorto re-
.Jc·v~ omitir a. influr::icia ·~:er~id_aq cl _.. j;:tclectuois e socialislaS. , B.Iü, \Asapress) - A comlssüo da Co5la- "' sei-vada ao mar-.de Galiléa? Cafar· 
scbre ns f:,bianos Pe c,_q 1 º\(

1
c~~~ ·· -,;' 0 que c,,ntinua!·. mr·s a exr,or design •cía pe 1o 1Vlinistr 0 Gusavo Ca- RITUS PARVUL01iUM - _cm fa·; "'i'l'l""':lr't~~~Pli~lllil naúm faria parte do Estado Cris-

Lccialistas de Robert Da e. w · 1· ºr '"º · pa11ema rc:ra s•.•lul'iOnar o assunto voi· das paroquia, de vl'a Arens, E .. [l.gbl,;.;~~l.i.l~í&il.:;:alll ta·o com .a .s-.·11agoga onde Jesus_·_ 
Deve tamb~m ser 1~mbra,10 o fa- e.:,1 ,,,,;,o prox mo n·.::,i- :,, .,. _,- , 1 204 A 1 .. ll;K v· 

· . ·t· 00 me•n · , ., ,,j·'\'cli cn cil'cu ar - . e r.a quc1 ro1·am :::.:io âgul'! e 1la Esperança. Cristo pro'gou O &eu primeiro ser-
te de ou~ ent,·e os pnmi ,v · " - P, :.:lo as Ct)llqu:<",as m·,q,. -· · a::im1·1·1cl•" rcpr.e-sentantes estu:í»ntis PROCI~'-ÃO e f o d ? Q · 1 
t,,1.05 dà Sécl-:<ladc de<> '.,,~lan,.D". v 3 • e.,; uos fabinn"s prlndpali,:entç. ' ...,::,· - m av r ·· as pa· · mão sobre a Elucarhhla ue vir a· 

"Ul wtas e dos -l{stados c:o Rio e ,São 'Pauio 2 roquias ct~ Parnaíba Ponte Pe u - d b t ~ n ... dC5 C'rnffi marO\lS ·f• Ov" ,_' nO :·,,:·;;J),3 po/í[icCJ, n·) Cc.llOji>O ÇçO- . ' - , ' q e- · ser do monte M emzven Ul8 , 
(-u~ ent·,'.o ,,., s\:e"~·"' mal.-. la,cl~ .. a d ,. 0 do Oistnto F2d,1·a:, cic·cidiu, Ci2pol, nn, f,nta Mar.garic;a Mari~. N, ;:;e- cas e .do •'i·t,o onde ·ocorreu a , - do e ... ta nr.;.·:·;'.' ·) e ·no cnmpo e uca,1v · º ~ 
,,,•a!l, ame nhvn,v.-k'.'. qua.,n .,,, .

1
'1, .. 1'_ d <le longos e ca:.:,ros0s debate,,_ ccn- nhora A11xi!iado1·a Carmo-Santo iºntii'ti'Dli·caça·o dos pa"es", E O lago de J.'J.. ._, • t z. . ..:ç:. 0 0sluà0 do.,s p1·oc-Zs,:;o.s o , . 

ifundcu seita tec,,·o, ·~a· '-·º ., " . · tr_a .a Penas u:n vot,,, a re,-.,,,,vç:,o Arn:!r<'.·, S:.o Miguel, Vila Fon.1c,,a, ·r·i·ber.i'ades pertenceria ao Estaco: 
. ·d d~ um ddr-:o. r•'>'?,'1;: PDd:noie- ,·:,,·fo" ~ocjali;ta nos s:rn , , . A ... l . . B--.NÇÃ'l DE In·"GE'" 

e,} e.~ .... .· n· .o"••·',.i,s•.'-'·"' , .. :"'' "- 1 oaquC18. portarl:.1. ceci.,ao ot 111:~- 1 ól ...___ i iú..i:~ 1\1.L - en1 .;...._______________ C-rzs· ta-·o.'I, 11 - n:1_;~t0 ulil p(Ára ~txp1icr,t a su )it·1 · . , 
'l',il, ·.,m1-~. Ç0;_

1
<>f":,·1· -.. "· -~- . f,.Gl'n •C8m, a$- clialameut.~ omciogad,\ pelo tltu[Ul' !avo,· <las paroqt>ias de Smíta :Mar· ·o ''L..,...,, G' 1·0, ... ·.'' .. A-1)10 "·sIG- Al<>,un1as versõ~s d.e última .-ho1·a' QCl 'fll,, (_.I.{)., . ., tr ~!_,f·ir-rcaçftO (~OS r.i:S.-305 fCl·~·:i- d ,t i "'t .• :1 \ h .., 

f '." 
1 " uin \n'»l'•"-'~-~~e r''u'~- · U,l p8!ta dn E 0 uCaçü•1 , gai'icl'a Maria, São Miguel e Gua- sobi·=a ·~ul)os•- ºre.,artíção" da 

.unto p;ira . ·, ,. , . " c•·1~ in- 1o•·::7.. s e s2nguh11rio, ngitadore3 AS.c:1·· .. 11, \•t•,·1'fico11-.<e ,, \·it_o,_-.:,º d,) ·a,·e a 1'1.TIFIC A BOA 'LE·ITUI) A . u - • "" ., • 
""'nt--~ º" "mtc·,~ 0

--·
1 13 ,, v 1 1 - " 1 rr. • ., ' · ."1. - · .-i ' .lJ\. Terra Santa, pret,mdem preve,r ·uma 

,., • e " c'c:•p:1° dcs ['.1~-c· s •1·'·º:,Í(CS nas pom!i3 s sem fel que 1no,.·ãmento u1c gre·.'~ (ÍOS estu:Lcr,tes "'X!'.ME CANONI0 o " f ~ Ã ' ' 1" 
•re.;,.saram na ~". -· · - "1oQc .. , e•1-1 • *" · ' '" v - ~m avo. ·E, JêQ. 1) ~I .!!-Ç, O quarta zona, de tipo '.internac1ona . "' 1 r-·n ., ... 1 

• a-:-:n:·,1, co:no\ rm os roraçõ:2~ sc-n- - · d ~- o· \o elo d .,,. e , t · 1 d F h l.tl :l. ·e,.< 1. "o no \"'. e,~. ·, 0
•·· • i · secun::arios O .d'', r.P 1ac s p· s as « gu.n es comnn1, a es: •il as que, enfre outras localidades <!no 

~~nLr;i: o .-~;·b.ü~êf~ ,~::·;1
0
·"'s1,,djá S;~

1
';~ ~!,.<·i:1 cOtn a3 su~~s enti.·c\·iSl.'.:s e seus ·col,:-~as de~ E.StHdc:s ·,!0 Sã° Cc [!lo Jcs6, CQn residepcia á ruã l. cluiria Hz.ifa, aos !)és de l\!Ionte 

oc s\~O os "!'~.-,.....-, lr_1_'.:~:-::::to.::. en1 favor elo pr02c.-.;s:.J p 1 · D -r• e-, t' 2 V •L 
~ec"",1 ·· a·· Pl ,t~;:",;1,, sei,araJos au,o, ·. <'.~ o.as 1ca, , em ila J1.Spe-• 

1 
llffi J Carmelo. 

-~~~ªV.~f;i-,,t,,~~;~,.a,,: .. ~~ ~~~u ,,:~~-:·: ;~·~;~t :~~,,~~ch:t~;:bs~ft~:~~l 'ci; S0 c.,)~ni~t:: a~,º\'.:~.~~ :~;e t:J~':l·~~ :·~,
1~ç~:a!t"5~~~:r:.:~i::~·;i:s e~;~ ~a~p:- '. nsli!uto . 1nOt1eroo Os palestinos acolhem c~m tloda 

·e 'á .11av' 0 m fo--m '·., 0 - :; º,·e- ., " ·, ' ,j nco seriedade os rumorBs rjue c1rcu am. 
1 ,.,,.,, O al o · rev0:,_1<",'u" \·crmelha pc!a cor de r.5(?.he',€ci,,1e-nto~ ,·le C;1si1~0 secun- An:··,ro d t rr-:Í. eocial'.<;_ta prr.--,.·"· . , ~e,· cmnn ' ' -- ' ' .~- · PR-AÇA DA SÉ N.> 163 Por exemplo, j-Udeu5 que urari e. 

· 1 . t ··te,..,u,.,1,011 a e c,c,,. · ·. l2!·an.:a. dario e de e::~i:,o c,,o:o·c:·cic:\. PI!\ BATISMAL - <'nl f.i\·01· de; SÃO PAULO toda v.ida residiram nas margens do 
·h;;b~~1t~o/"'_ e~ f't~;v '!!'.~r'.1~;~'.~ ----------------------- ------------ Fundado ~m 1917 mar, de Galilea, puzeram à venda as 
tarilc 

1101
'1 · a!<S, ., ,:., 1 e Olivl<·r "J:r ,.· · , d p· i' " · 1· SUº'S p1·oprledades, porque acham · Colonia•) , <l ,-,,cm V · ···· '' • · · · · • DACTILOGRAFIA = 

~:::al.; tard
e·,~:'~;~1?":~·\:,~ú~,:,~~l~~;: _i_',}:,;_:, t.~_;._ .. r,-.·.~ "_1 c ª- ' ·o r . ·r· ·O I· 'S -sr)·('" 11 a. TAQUIGR'AFIA dqauetTodiboelo'iavdaelse, 

0
dopr;~;~~!ª;~á eJ:~: 

,,o r,e~fl. ''"·. o te,r,p~ deno\, .. a ll' J U j . , . . . . . , ' ,JI . . ·• 
rorta1nc,,.' Pcuc .... ·; f• •cid1 c6 e O mar Morto, ~eríío goven1ados · 
s~nh~'.''\ J\lF'l'.' F-M~onh/c'..13· :-o,y,o D--,,·. ·v. ··O G A-n ·O s FW Ep D I e o s o IUellior "Ensino pelo Emit musulmano Abdullah 

\l ,. • "11 nou ' ;;Z ' ·, Dr ·Ce!est; .. o ,Bour1·0 .. 1l Pelo Menor Pre"O . , , d T e· c, e " -, , .. nto te··sof\co. tam- · - · · · · • •01 -" ' como ·parte do ternlono a rnns-c•ier do m,. ,,m, s· ·'e ti 
• , 0 . 1 st m~mbrn ela ·· ,,e .. -· jo:::dania. 

ll::1n foi r r,_ ·' • l:es.: L~o. S. Paulo, 8 - Tcl.: Z-2622 
c'.~rle elos _l'rbianns. ·. ,._ r-,Gl''"º Dr. -v1·cen·te Me11·110 

De in iCJ.O t) ~~r,lêHt::,:11~ - -~11"- 1 
-1,,t.eou ás s~alpaaz· 0 "' p< .<J:, ~:;-

1 P.i:aça üa Sé, 2:1 ~ 2.G ancl:u 
• ,. .. B pr.-10:., 1'<-voiuc;.rm.::· e J 21" nlio, \r2çac<> - ,, • E _ oa a .,_ 
. ·;) h:1vi_..r,, prc<'tc.:.· .. o. .n 

1·10s qu O ·. ·;.·...,1"1 .,;, 0 elo 
v-:-1·cC.ca pC1.: ... ,ou\·: n1 . P 
1'íü1r~ih1r:.o, p,-..10 Brkoun1sn'o anur

quisttt <· ret.)~ C:.ifctenl~~ gru~-~~" 
~ocL~is-de-mr,~··qt;t'-;. Senüu ,ent. 
-t,:,nto 1fo1•mz,,,f) cnf' 1na..ioria_ por 
1ntzlCCLnai~, burocre.tas. funciona· 
rt0::J p~ibHc,··s ~orr~:--liStn.-;, etc-' es
te:J fablanos. 'c~iju ,:.-:io_gan" i~:n.::ia· 
u:.-entn~ p:1 ceeia s.~ re~umir un~ca
rnento nls reivindicac;ôc3 da Gins
so opcrarít1, n;to .fC n1ostra\à\n 
oartlclnri11:c-; dr desordens e a!Tua-
Ças. e \Íl:' lin1ita_v~1;1 de h1i(:i~ . D. 

c-xercer ,s'.'.ç,s nt1\·1c1actes c-,;n 1 e,..1 
rriõt-; tt no~tas .fechacl {1S. Es.;as 
tvuniõ.:f.1-1..•;am. ·co1n 1nuita l)rOprie
~adt-. (j_ll_)lircada .. -1 de 1'pa:-!anien
t1r~.,>I. 

X X X 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

P.ua Ql!intino Bocaiuva, 176, 3,0 

,andar - Ss.lu 322 - Te!.: 2-7276, 

Dr. Francisco P~ Reimão 
Hell.meister 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
Ssla :J - Te!.: 2-15~3 - S, Paulo, 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

Rua &cnjami:u Constant, 23 - 4.0 

andar - Saia 18 - Te!.: 3-1886. 

Dr. Antonio Firakoski 
ADVOGADO 

Rua Colombo, 302 
CURITIBA - PARANA ,. 

ENGENHElROS 

Dr. Vicente de Paulo 
:M,,.!i~1" 

____ f,., 

cu:,,;1cA i.\il':DICA 
=cc11s.: R l\'Iarconi, ~J -·- u.-, andai· 

- Apart. 0 &3 - Te!.: 4·8501, 
:Rcs,: A\'. Agua llranca, 95 -

Tcl.: 3-58~'.I 

Dr. Camarg·o Andrade 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPEllAÇõES 

Da Bcn. Portuguesa, da l.\latcrni
cladc de S. Paulo 

Ccns.: R. Senador I'ciló n. 205 
'Te!.: 2-2741 - Da~ 14 à1.s 18 hot:as, 

Sábado : Da; 19 ús 12 horns. · 

Rcs.: Rua Rafael de Banos, 45, -
Tel.: 7-1563 

Dr. Hugo Dias d-e Andrade 

E' impos-.~i,;el traçar ne,~(C :·:..:dr\
pJ :1, }ÜSt0ria da Sodcdade düs 
Fabianlls 1'1a,~ 1:ãO cleixll.l•emos 
!de far,er · tes-~altar un1 pOnt0 rela-- ; 
nv.o ás r~uniõês ,a q:::tc a~ab:nnos 
d~<,,,,[;,cl!r. E' qu-e dela" surgiu a 

w- , Tratamento· pré-natal (o.a criança 
ta.tfCa ,contt>-m;,orizadorr,, <l 0s ·~il,- . A d 'C' l d p d 
bianos e Slla -ClOCisiiO <lc pcn?trat'' : 19ª -Or >ll ra O fa O O da gestante, do pfll'(O C tla 
oll, como Bernard -Shaw se expri- _ EN~ENIIElRO ARQUITETO lactação), 

Cons.: Rua 7 de Abril. 2!35 -

Das 2 às 5 horas . 

Dr. Reynaldo Nev.es 
de Figueiredo 

DO IIOSPrT.1L DAS CLÍNICAS E 
SANATômo SANTA CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

CollS.: Rt:a Marconi, 84 -- 3.0 an- l 
<l!.u· ...... Fone: 4-8717 - Das H às 

16 horas. 
l.tcdclê11cb: Av, Pacaembú. 1041 

.Fane : 5-2625 

H O f~ E :O 'P A T I A 
Dr. Artur Rezende Filho 

Mé<!ico lrnmcopata da C. A. P. ela· 
Sorocabana. 'Diretor· clínico do Am
bulatório .ffcmeopátlco do Carmo -
·cons,: R. Senador ·Feijó, 205 - Te- . 
Ielonc: 2-0839 - ~s.: 8-6471. -',/·. 
l\Ia1·car hora, das 3 à's 6 horas uer, , 

ta t:t1:1XtlX-X-XX,1 ti.XIII Xll·IXX,XXXXXX:tlXXUX%: :t xxx:x:a:r: 

os MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO 
BISCOUTOS 

e FRICS VINHOS FINOS. FRUTAS, 
e BOMBONS - GÊNEROS ALIME.NTICIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1559 .(Esq. R, Luiz Coelho) -- Fone: í-00~5 

!1ERCEARIA AVENIDA 
AV. nm:G. LUIZ ANTONIO, 2098 {Em frente il' lgrcja 

Imaculada Conceição) - Fone : 7 -5453 
úNICOS ,DIS1'RIBUID0RES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
PACOTE Cr.$ -2,50 LATA DE 1 Kg. Cr.$ !l,50 

4) ·O regime nazi,,ta extinguê .a 
Proprfa di,gnidn.de ,da vida huma
·na. ,Eliminou, ~rrt,:into, -as condi· 
cóes mais fUni!t,J.ffienta-es d,3 ~ro-' 
pÍ•!a éxistencla do. coletividade. Mal 
perto do · qual a:s ;irregularidades de 
outr,os governos, como impotencia 
militar, inca.p!.\cidade dlplomatlca, 
!ncompetencia nnancelrn. i!ão .in-
significantes. Collsideração 1mvor
tantissima .par::1: refutar a ·ideia de. 
que o .-i•egime nazista, ·b1·utal :e odi- · 
oso em stõ.1 -po!ltica 1·ellgi6sa ou ·111- · 
tHnacloníl,!, foi be11e'fíoo pa1•a a 
Alemanha .. Não, diz ·o Sumo Pon
tlfice, Moom0 :para .a Alemanha tal 
•regime :foi -abominavel, a ponto .de 
ter destruldo •a Própria dlgnldade 
da vida n:.'I. sociedade kntporal. 

5) D~irant0 muito temvo. Hitle1· 
t0ve a. astucia _de .manter no gover
no ,elementos muito moderadamen· · 
te nazistas. O ,·aticano desconfiava 
elos "prestlmcs" desses elementos, 
.como veremos adiante. -Maa, ,Be 

rompesse cc,m O nazismo ,antes de 
~e 'ter comprovado a Inutilidade 
desses ".moderadcs" · seria -acusado 
de prs,eipitação. 

Um desses "moderadosº' Ioí von 
Papen. Que. h'~1'nenda reaJ>onsab1-' 
!ic'..1de dlant~ de Deua ! 

6) Afirmação fo1·ma1. contra as 
acusações comurílstas, :de que os ca-. 
tclícos -alem:'<es não opuzeram a 
mais ·energlca r~!3tenc1a 110 na-, 
z.tsinO. 

1, -8) .. Manifesta Prova da que ~ · 
Ii:reja fez a concordata, premit::G 
pelaa cl!'cunstanctas, e Rt:m o me• . 
no, .ca\m. 

O representante do Relch Alemão 
· e;•a o fam\ge~'s:clo vcn Papen. 

9) ô santo Padre ,foco.lisa um dos 
as~tos mais :Ealientes ·de ,perse
guição nazista: o emprego da teo
nic,1 mais refinada, dcaen-:olV!c'a 
atravez de um .sistema admiravel-· 
mer:.t-e calculado rara matar a Ign•
jíl, por inanição. Isso . demonstra o 
odto nazi3ta contra -a Igre.!ll, ,pwva . 
e.vidente de ql,\~ SUi'\ ?re~<'!nsn. e.ola-. 
boração com o tetah'lar;smo parclo 
:,ão é senão calui;.id ·da cnfis..on:\ 
ele Mo:i:ou . 
· 10, 11) Magnifica aPl'OYMão da 
conduta heroicu <lo Epís~<>pado ~ 
c!o Clero alemão, que Moscou pl'O•. 
cura ne~w.r. ,, 

~ 25) Lambra.nca oportuníssima ~Uf 
no;, chega precleamenta na esplen• 
óld:a Icir.,;ina do Apostolado da O, 
l'E:.ção. 

OS .BISPOS DA COLOMBlA 
E OS PROBLEMAS 

SOCIAIS 
(Conclusão da 5.• p~ina) 

!.nt-ere,Be do operado e etev,em ,seu 
nivel moral, cultural e pr~fissional, 

_ Instituições cooperahYas de 
credites, .de &eguro, de auxlli?l 

-mutuOJ que O ajudem nas neceJJS1· 
daties -~ contingencias ·da vida, 

- Uma justa proteção cm que 11 ., 

trabalhador encontre- salvaguar~.i 
,pai'a aeus interesses e_ -onde naG . 
seja v:tima de. explOraçoes, , 

Mas ,é evidente que tão ampla ·~ 
,benefica dÕutrina jamais poder11 
produtll' seus salutareis ,efeitos si 
-por píl rte d<;> 0 perario nãO exlst:e o 
-conhecimento e .a pratica dos seu( 
p1·oprlos deveres. 'Pelo _que . recor• 
,damos aos nossos operar1os ·o deve? 
que tem de 1·espeitar seus patrões, 
confonne o quarto mandament~ da 
lei ,de Deus e de cumprit· jem c'OrtS· 

ciencia obrigações a qu,e se hajam 
eOmprometido por contrato, expresso 
ou tacito.; que não . .se ll,e1xem se• 
duzir :por muitos errOs que c\üun· 
dem hoje os - socialistas e comuni.;s• 
tas, pcinclpa lmente contí-a o direito 
:de :propriedade, fazend~ crer ao 
povo que pode apoderar-se da 
aiheiÕ por vias cw fato ·ou outros 
meios ilicito.s: que se esforcem·por 
•economizar o ·poSSive l e não dissl • 
pem o !rut~ de _seu trab~lh? , ~1 
gastCIS fauteis e amda pre3ud1c1a111 
para au,1_1 ~auds esplrit_:1al e cor.P,o• 
ral; e muito menos va,o entrega-lo 
aos que com falsas prQ.'llessaa lher 
oferec<,m um futuro llus6rio e· uni 
bem estar que por este habito d< 
economia fonte de po~itivo ben 
est~i par~ as familias, nada ,s,e hw 
verá obtido com· as YantMens e<:O 
nomioi.,~ alcançadas por outros C!\' 

minhc", 

fAPARKLHtf§, ' 
. -~ ~ 

:})a:raCHAcCAFE: 
·,Jnodcrnos, elegantes, 
ém·dcsenhosoriginais, 
_Nacionais e extrangeiros . 
0f'oilcm ,ar ·culquitido• 
lltmbóm cm 10 paga• 
tiienlo, p~to npfo,:o Suara ... 

Em consequencia, chamam09 . 1 
atençãrJ de todos os catolicOs ·p·ar1 
o perigo que representa o ~ert-en 
cer a associações de ideologia 'C() 

munisla, E Para que Jesus 'Cristo 
Salvador Nosso, que se dignou d.ei• 
xar·n<ls constantes exemplos d'o tra• 

· -baJho ·que santifica\ torne me~it~· 
ria o fecunda toda atividade crista, 
os veueraveis párocos ~xortarão fre· 
quentcmente aos pati'ões e -opera· 
rios, a fim de que, procedendc 
s_emPre cDm justiça e caridade, 
atraiam abundantissimas be11ção1 
do céu: os primeiros. consid'erandQ 
cristãmente as condições da Igr-eja 
e oS .segundos. cumprlncló religios, 
e fiel.mente seus deveres e compro· 
missos como está dito, e:np1:egand( 
devidamente as horas de trabalho 
_trabalhando com pontualid'adc e es 
m,ero, intoressan:lo-se Cada um con 
Inteira caridade pelo bem do pró· 
ximO e esforçando-se · com a maio: 
prudencia em não · malbaratar < 

fruto do trabalho. 
Fin:1.1.mente recordamos aos pro 

pl'ieta,fos e emprcsarios, aos 1'icos 
. , em g<0:-al, a obrigação .de presta· 

ajuda áS obas catOliCUs no tel'l'em 
social, 

E a todos, rico; e pobres, encare 
ccmos a nec.essidade de trabalhar 
cada t:111 na medida de Suas possi• 
bilidades_ para a realização de um, 
nova ,,rdem social, que nunca po-
derá fet· o fementid·o paraíso cCJ< 
n:uni.•ta na terra; mas que trag! 
mais hEmnonia mais bem estar "'i. 
bem maior á humanidade e sua pe
regl'in,,ção terrestre até a felicidade 
s.~ 111 fi n1º • 

~x.x,x.xxx:txtt·XttttXJtltX.ttXX·X!tXtlXXX-XtXXJ.XJ:XtttlX'' 

EMPRtZA AUTO-V!AÇÃO 

São Paulo - Santos Ltda. 
Cr.$ 20,00 

ônihus diadamente de hora e111 ho1·;i entre São Pattlo~San!cA 

SA:N'TOS S. PAULO 
P.ur1 do Comércio N,• ll~ Rua l\'lauá N.º G70 

·Fone: 6-777. Fone 4-3676 

rnfu, de "p.~rmea,-" todo<'! os' or-. !11-quitHura religiosa, ·colégios, r,e- Cons.: Rna Líbero Bad;lró, 137 -
ran!smos s1>ci:ds para neles diíun ·: ;• sidênciu coletivps das 15 'às 17 h5, - Te!.: 2-2~70, 
tilz- su,.s iMhi ·e srw, tirlnciptos · :'Jlua, Libero Badàró,. 641 - São· Rcs;: :nua Thomé da Souza, 517 -

:5!C1ali,.<;taiió · ~- \<e" l'au.lo - ·:ré~_;. i-4763 -das 18 •às '~ ~. - 'fel.: 5-0565. ielefone : Z-0839, -~, · ,rnxnnxxu1x:n:0nnnux::cxn:tx:n:xxx:uxo_;!t:o. 
1,.;· 

./ 

------ , ... _. ','.:____: __ --------····'·,-~· .. 
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ANO XIX São Paulo, 10 de Junho de 19~5 NúM. 670 

"REPORTAGEM SOBRE OS RUSSOS" 

'.l luuia t~m a m1ii ri1i~1 1olitila ~o m111~1 livili1a~o 
os CENSORES SOVIÉTICOS 

os 
CORTAM OS PARÁGRAFOS' O.UE REPUTAM SEM 1IMPORT ÃNCIA . OU 

ESTRANGFI~OS SÃO OLHADOS 'COMO E'SP:!õES CORRESPONDENTES 
, A Russia tem a censura poli·· 
tica mais rigida do mundo civi
lizado. Tenllo a primeira cx
periencia com o censor, quando 
lhe submeto uma reportagem 
na minha viageµi. a Leningrado, 
reportagem essa que inclµc a 
sentença: "Os finlandeses lut-1,
ram arduamente por Viipuri, 
que foi antes de 1939 a seg,nncla 
cidade da F'inlandia". O censor 

._ riscou 'as palavras sublinhada:,. 
No entanto, elas não contêm 

' informação militar - não ha 
nada que não esteja no livro de 
geografia de_ qualquer cr_iança. 

Os reporteres estrangeiros me 
explicam; porque me c_ortaram .ª 
frase. Quando a Umao Sovictl
ca reclama um territorio, ne·-

i nlluma historia proveniente de 
. Moscou ·podé mencionar o fato 
~- de que esse territorio uma _yez 

pertenceu a uma outra naçuo_. 
Por exemplo, os Estados Balt1-
cos _ Estonla, "J,etonla. e Litua
nia - formam 'agora· partes da 
União sovietica e nenhuma alu
são ao Jato de eles jamais te
rem sido republicas inde_pendcn
tes, poC:e ser telcgra!ada de 
Moscou. 

Não se pode discutir com_ os 
censores ou dizer-lhes as_ra;;oes, 
nem irão eles dizer as suas, 
quando devolvem um tele_grama 
mutilado. Sua resposta e sem
pre: "Não podemos discutir. i~so 

' com O senhor. Foi dec1d1do 
assim". 

A censura exclue naturalmen
te tudo o que porventura pode
ria dar ao mundo de !ora uma 
impressão· desfavoravel C:as con
<Yções na Russla. Um corres
pondente não pode divulgar o 
tamanho da ração mensal em 

· pão ou carne destinada a cada 
cidadão, nem pode ele dizer que as classes pi:ivilegiadas recebem 
rações especlais. F.:le não pode 
dizer que,· f_ora do pequeno al-' 
cance do ràcionàmento; os pre
ços: para as necessic'.ades quoei'-- · 
-cllanas tornaram-se, em grande 

. pàrj;e, semelhantes aos. de uma 
inflação, superando tudo o.-.11ue 
se poderia· iínaginar no me'i·ca-

. do negro americano. 
Do mesmo modo, as autorida

, des ocultam, quantas centenas 
'de milhares, precisamente,. dos 
"habitantes de Leningrado, so
' :freràm ou morreram de fome 
durante o cerco da cldac.e. O 

rc,.:ultado é que o mundo sabe 
pauco acercá dos sacrifícios, que 
o povo russo ei,tá fazendo. 

um burocrata menos impor
tante do departamento de cen
si.rn risca ocasionalmente um 
p:·.ragrafo inteiro de uma repor
t~ .. g·em escrita por um corres
pondente de experiencia, ale
g:>,ndo que ele o achava "desin
te,cssante", ou o considerava 
"sem lmportancia". 

Os correspondentes não obje
frriam contra as sinistras con
dições C:c vida na Russia cm 
te.ripo. de guerra, se não fossem 
trntados como espiões tolerados 
~ isolados de qualquer contacto 
lrnmano real com um povo que 
admiram, encurralados no modo 
de viver prefixado c'o Hotel Me
tropole, conversandrr apenas um 
com o outro ou com a pequena 
co:onia diplomatica, lendo ~pe
n:,s jornais e revistas ru;;sos 
co:,trolados, e aluda tenc'o o seu 
trabalho diarlo atra,palhado por 
ui;,a rlgida ce:qsura poíitica, nas 
m:ios de homens muitas vezes 
1111:diocrcs. 

Embora os correspondentes 
nunca possam visitar o "front", 
de vez em quando são levados 
em massa para visitas a cida
des recentemente libertadas ou 
a quarteis-generais das áreas 
atrás da linha de frente. São 
sempre escoltados por um cen
sot-assistente, um de cujos de
veres é verlflcar tudo o que 
acontece. Se o censor não con
segue ver ou ouvir qualqUL'• c~i
sa na viagem, os reporteres nao 
têm permissão de o divulgar. 
Não aconteceu. Até em dzsp.k. 
chos de rotina de Moscou, os 
ce11sores riscam geralmente· ~u- ~. 
do que ainda não· apii:1·eccu 110: ~ 
imprensa russa: ponsso aqui 
nüo ha "furos" nem reportagens 
excli:sivas. Um reporter pode 
ter colhido material para um 
arLlgo durante semanas, s:nnen-

AS VIOLAÇÕES SOFRIDAS PELA IGR~JA· 
NA ALEMANHA NAZISTA .. 

<Js falos e dccumenlos relativos a_s condições da Igreja Católlca 
n·o· Terceiro Reich as· atrocidades nazistas denunciadas por S.:. S. o 
Papa Pio. XII eu{ seu discurso proferid? e~);.,de Junho último, 

·-~ estão relatadas _no livro :r1, . ,-,j,,,,,, ,. ,.,,i· 

"O CRISTIANISMO NO TERCEIRO REICH" 

tc parn ve-lo destruído porque 
ainda não apareceu no "Prav
da"; Eles consideram _sua ati
vidade inC:,ependente como c;ue 
aproximação da espionagem. 

PODERIO MILITAR E 
J''RAQUEZA~ ~ , d 'd" " , 792 páginas com gr~wuras fora do texto aocumentan .º o o 10. na- ~ 

Os americanos frequentemen
te manifestam o seu espanto 
diante do fato · de o · Exercito 
Vermelho ter sido capaz de re
sistir ao ataque alell\ão,. _e sen• . 

~- zisl-0 contra Cristo, em sensacional e empolgante . leitura, P. reço : ~ 
i< 35 cruzeiros, Remessas p"elo Reembolso Postal. Peçhdos. a LETRAS " 3 EDITORA CONTINENTAL LTDA.'- Ç~xa Postal 4103 • S. PAULO .. ~ 

~~~~~..,.~~%~~ 

. DESINTERESSANTES 

SCIENTIFiCAMENTt 

AS SUAS -FERIDAS 

A ·grande moda em 

:ijlusa 

Colete 

••••• e> 

.••• t. 

Cr.$ 

Cr.$ 

290,00 
230,00 

º 
Três modelos desta· 
cados da nossa des, 
lumhrante coleção. 

"ENSEMBLE", blusa e· cru.aco, 4!1I!
vistosa malha · guilhechet, nuances 
de salmon, verde,_ azul-forte, mar• 
ron, bordeaux, beige e marinho. 

Blusa ...... Cr.$ 130,00 
Casaco ... .. Cr.$ 160,100 

,AO LADO: 
CASACO-E-SWEATER. em malha 
de lã lieige, marinho e escarlate; 
Gracioso modelo de fabricação es~ 
coce~e. 

Casaco··. 

Sweater .... Cr.$ 

Cr.$ 

Rayon de Modas - l ." sobreloõa 

Casa Analo-Brasileira 
~ ~ MAPPIN STORES 

ESPIRITISMO PANTEISTA 
Padre Vicente Zioni 

.do S. N, D, F, 

Exai:ninan:lo o conceito de Dc,us. Ccntr~ este mal i,:nrnso que pro-
no EsPiritbno, vemos que a ('.ou- cura tirnr Deus do mundo desvir· 
trina espirita e antrOpOcf!ntrica. t:•ondD-Lhc a noção, prtcis;mos rc

N E' i-T, 0 D _ . . E '"' agir cnm todas as 11os:cas iõrça.s, 1 0 , s~ .1 isn1 , .. :u~:.. e UJn Dl., c~1 Deus não é o que dlze-m ,os Es .. 
secun::ian° · A p~<,e19ao do ,L,o:nem ( p;ritas_ c,u então a Humanidade fra: 

, consiste em cOope:·ar >"'ª que a I c,,ssou na'< suas i::léias r.elativas ao 
Humanid:ié!e alcance J:,rev'.'ml'nt~ o Ser Supremo, 
grau supr<xno de Evoluçf,:::,

1 
atraz<l, 

da, ou melhor, rete11·dada pelo mau 
ex:'.mplD de tantos homens. em par
ticular dos 1nateria!Lt~s e dos ro
n-::.~u1istas, n0 diz;'.?r dos partidario:> 
da dcutrin:t knrdccis:a. 

Quanto 1nais u:n e:,pü-ito se p:..::·i

r1car1 to1nando consCJ.e~1cia Sl:a 

l'efpon~abilidadc- pcrnnte a h u:na
ni~ade. tanto rn~üs con1pr_~~n~:e.::á o 
Szr Univei-sal, que é lY~1s, nf:e 
ubisman:io-s~ cOmplctamcnt·-'· 

A Hun1anidac]~ é u..I'-a g1·a:1:ie 
Parte desse imens~ e pod.2rüso ~cr 
S_\lpremo. cm perpetua ç\" .. 'luçiíD, O 

· individuo. por sua vez, cteve evoluir 
com a Humanidade. 

Os fatos de=nstr;:un qt,anto é 
vagarc~o este progres~0 hw~1a:10. 
Porem a era eh Espiritismo já se 
iniciou e, atuahnente, o E3pirito 
Faraclito, prometido po1· Jesus C:·is· 
to; <iOmina toda a terra, espancando 
as trevas dos misterios e !Iumi:ian
dO, sem <fog..nas ou imposições do::;
mátiéas. todas ,as jnt_~ligencias, , . E' 
a era elo espírito; a era dn. Eyu, 
lução! 

• • • 
Esta, em tinhas gerais, a -doutrina 

e.pirita. 
Vê-se pe.Jo .:xv,sto que um 

fundo· panteísta colore 'todas estas ! 

afirmaçõe.s, - ·tanto. i:nais. pe,rigoso, . 
t,u;mto maios sutj.l e cultlado.;ai.nent~ 1 
vela-do. ,, 

Q..re o E-::píritismo ~~j-1., panteist~J 
n1au grado os c.tPare:1tC.s protesto:, 
~os r::~us grande::3 rnestr~s, prova1n
no :numeras pél'-'•sagcns colhidàs 
~i.Ii-ali nos c:scritcs oo~ scas prin
C1p:is mentor1cs, 

.-\ · tituio cte exrmplo, citaremos 
alg\.1M4-S: l:'Cn1 co1nentario. 

1. - Le;ío Dc:-iis, ~ucessor de 
K,., c,e,-, e Gabri,·l DcJ.:nnc c0 nsije
rzicl;J un1 dos grand.~s cientistas es
píritas admitcc1 explícitamente o 
pu;itei.:.mu n~aterialista evolucionis ... 
ta. Eit:> corn0 o priD1el1·0 se explilnc: 
•· O Ser por excelcncia fonte de 
1

' to:!Os os seres é Deu/ trÍpi;: t. 

u t·,:1,), ,e!:l .. sEncia,' subst:::i.ncia e ,·i::i,\ 
"e;n quem s.-C rcSt:::ne o unive1·eo." 
"O unh·erso não é 1nais essa cria
" ção. essa obra tirada elo nada de 
" d~ que falam n.s religiões. E' um 
·• orga;1i~1no imenco. an11nado de 
'\1:na vid:t- eterna. As2i1.11 como n·=--s
" so corpo é ôirigido por uma. von
" ta:io central, que. 0 go~erna com 
".srus atos, e regula ·c0m sruit 
"çõcs da/·-carne, .~entin10s qüe Vi
" m:n·lmentos através das modifica
" ,,emos e~n uma unidade pnmas · 
" nEnte que chama.mos: alma, cons
" ci"ncia, Eu, assim tambein o uni
" vers,J, debaixo· de suas formas' 
" c:::;,biant~; variadas e multiplas, , 
" se te.flete, .. conh~e e possui, .ell1 
"uma. Unida-de em, uma Razão : 
" consf.'i.e~tc: qu~ {! Deus: · · 

''P.i~a n61:l. a i,tléia, de Deus ,não 

"exprime a idéfa de um ser quo.l• 
"quer, mas a idéia do Ser qu( 
" conkm tod,0H os outros seres". 

2, - Esse testemu:iho ln!er,essau• 
te pc!o seu arrojo é complemdo, 
nos seus erros, pelo testemunho ,fo;. 
<l!', Martimi Velho: 
" Deus é um espil'ito sutil, dond~ 
" l'm~m,m to:loe ;s espiritos; força 
" unh·e:'.Sal dJ::de brotam tod-ns as 
''_forças; vida que aden-sa em d 
" todas as vielas; substancia primo1·, 
": ,,ial dondo, por con-jen"ações pro< 
"' gresSJ\'as, .dl,r.ana toda .sub,stan• 
'

1
· Cia. :i 

3. - Como si isto não bastaEse, \, 
C;·, D'Unr:o, me,tlco espiri:a. p ó 
c1t~ido Le.: 0 .Ue1f'1is coroam 0g erro.~ 
cspi~·1t.1.s, relativos ao cenceito. pa·r1 .. 
tei~ta e, por i~su 1nesmo, fabCJ _je 
Deus: 
n· ,.-'\ Palavra criar deve ,de.-::anar:e .. 
'' ,er <los uic,onarios, porque { un~a 
., rala\'rn. sem Sc"ntido. Deus não. 
·' criou; prottuziu. Não criou, por ... 
" que tudo é mnt-('1·ia; mas conden--= 
" sou as mnterias "ünponderélveis 
'' que tinha em S;eu Poder, e ani~ 
" 1non-as pela 6Ua, força,:, 
41 Dens é i~!inito <le wna Infini• 
" cla:le material, porque nada existe 
'

1 fo!'a clE1e. ·, 
~ 

Es,e velado panteismo, professado 
peL, E,spiritismo, é o grande respOn• 
e~vcl pela lgnorancia religiosa tão 
ge~.eralizada rm todo o Brasll e tão 
irr,p:-t'.,.Sionan~e'.uen~ . rasteit·a , n:119 · 
ca,.na1a~ esptr1tas, Nem mesmo ,o, · 
Prote13tántes com suas trezentas é 
tantas. seitas desceram. tão baixo· · 
como -0 Espiritismo no conceito d11 
D~us. identüicando-o com a mate~ , 
rfa,: "es'J)lrito .subtil". . . 
. Eaind;i ha quem pense ser ·o 
Espiritismo uina rclil!iã,, esoiritua .. 
li.,til-1 • ·.• · . 



·r 

' 

No recente di.,curso do sr. He,
iot. presidente <la Gamara do, 

Dt-PUf,_1.1.10., e anfiig11 Prhneiro lvlini-~
vl'O da França, lemos a , ,guinte de
claração, t>l'O[Unclamente -melancoli-
,a: . 

"Somo.<; uma pl'quena naç,10, co:n 
slJl.?. JJOpul,,çao dé 40 tni;J1Õl:s ci•Y 
·:.abitiínteca, ent1·~ E<"tados du 150 
.n.ilhões de habitantes, como a Rus
:ia: _e ~e. 125., milhões como e s Es-
.ado,. U rndos . 

"Uma peque:ia nação·•. De quem 
ce t:iz, if:to? Da. França. da prjmJJ
;cnfüt ,ia J3re ja, ela qual "" pcde
rh dizer as 1-:ilavras bíblicas: "na
ção d , un1a beleza ~erteita, alPgria 
~ gJor'.3 do mundo inteiro''. · 

E po, que isto? Porque a desobe-

NúMERO AVULSO 

CR.$ 0,40 

------·· ------·------ -------------------------,;.,i .... _-..... ------------------------------------------ ·-- -------------:-----'-----------
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ANO XIX I 
Diretor: 

1 PLÍNIO CORR~A DE OLIVEIBA 

' 
17 cfe Junho d~ 1945 Diretor-Gerente: 

FRANCISCO MONTEIRO MACHADO NOM. 671 ___________ _:_ ___________ _ 

V atíca no tentciu evitar que /l Itália entrasse na guerra 

• RI.a entre fogo cruzadtt 
CiDADJiJ DO VATICANO, 12 (U. P.) - O secretarip de ' · • 

.~;L~~(l ;~gi:;~1

~·tªs1~:it~rc~~
0
f~r~o~UJ~~~~~:~i~i~i~ ~º:f~et~ 1~;~~~~~ Um exemplo mais'·q_~.·.u.'.t···.é.'.:, .. ':1.o.,qu.ente da identidade de propositos e de ação do nazis.mo e do comun1· ~mo 

para ev,cm· que a lcalia cncra~se na guerra, culminando esses i) 
e,,orços com uma mensagem do Sanca Padre a Mussolini, na o Legionario já teve or,r-,ião {!e;· tler e de vou Ribbentrop re-
qua1 8. S. dizia: "Nósnao receamos ser enviados para cam- se referir á J,onga serie de crimes.: .. que o Pacto de 23 d~ agosto 
pos de conce,1traçâo". O folhcco em questão revela ·os esfor- e de atentados ao direito., interna:.;,; 9, referente á repartição dos 
ços eia Sanca Sé, que àté hoje pennaneceram em segredo, para ciOnal que transformàra-m a confla·,, ... · ,d98 Balticos, indicava ::i,ue est7s 
evitar a guerra em 1939. e 1940, por meio de gestões entre : grnçã,) mundial numa verdadeira :_:fii. ~~ .sob a .esfera d.e mfluenna 
lVíussolini, Ciano, Ribber,--;,rop e Sumner Welles. O titulo do revolução internacional tendente ~- r~~r:::U·R,S·,s.,. ~xceto ,e Par_te me· 

suas mais importantes revelações é a é cscrição da viólenta do abutre nazista ora do chacal co• . q ,devia ,ser 1ncorporada ao Reich. 

mundial, que p,ouco mais tarde se
ria <liriizida contra a proprti UniãO 
Sovleticà, , , 

O cavalo de Troia vermelho mo.s· 
trava de iniclo certa inquietação, 

AS OSTRAS SOVIETICAS SAEM 
DA CASCA 

Jiencia ás kis d<J Crcadür minguou r ,ida a fecn,1c\1de das fonte.; da vi-
.. 1;·. E sobre ,suas tcr:·,_,s clcs -n,1s 

folheto é: "Obra pela Paz da Santa Sé e Italia". Uma·. das lançar a human. idade .ora. nas,.garras ... ,· .·.:··.·.;X ....• 1···.·pn. a;_ e .oc .. 1aenta1 da L,:t__uania, 

cerni. entre S. S. e o embaixador fascista em Berlim, Dino.Al- munista. . ... '/ , ún,. sem o menor iiscrupulo e á 
fiere, a quem o Papa afirmou que não tinham medo de cam- · . , ·· ., · de ba!,onetas estava destinado 
pos ele concemraç~:o e o apelo final do S\11110 Pontífice a Mus- No decorrer do conf!ito • · eiit:: ?~,,~e$aparecer o que as democracias 
solini para e-.-ié:.ci' ().Ue esse levasse a Halia à guerra, "datado porem, escas.sas as noticias. tele}~ : · ircls\ entaiii haviam defendido té 

damiinte o proce~o da 0 cupaçã0 e 
gradunl sovietização da Lituania, 
testemunho pratico ~ eloquente dos 
metodos sistemas e fins caractúis
ticos do· Komlntern. Servirá fsto 
como .alármante advertencia para os 
apologistas da boa vonta.6e e boa 
fé dos dirigentes comunista;;, ê que 
aindc1, não tivc.ram contacto pessoal 
com suas idéas e realizações iii"a
tlcas, 

O CA V AUJ DE TROIA 
VERMELHO 

Os soldados vermelhos na Litua· 
nia podiam ver diariamente que os 
habitantes. tinham SemPrii boa co
mida e ve._stuari~; estavam contentes 
e, em geral, o· nivel cultural dO 
Paiz era niuito mais elevado qu~ na 
União Sovietica, Eles, durante vinte 
anos, foram induzidos a erer que, 

crível boa vi,la <la Lilu~nia, o; w:• 
Ch-cvi&tas Jlara manter a iiusitu ,:1'~ 
"Ua genté, iintre outro.,, invcntaraut 
o seguinte procedimento: - sobr~ 
os trens mi:itare,; que se dirigiam 
á Lituania, punha,.n a inscriçfu> 
"D lia golo dayuschij v Litvie" 
(Para os "famintos" lituanos). AO 
entrar no territotio lituano, a pa• 
lavra "faminto "era aPagada. 

E na$ vesperas da terrível trage· 
dia dos PaizeS Ba 1 tico.,, o Presidente 
do Conselho de Comissario,; da 
União Sovi.etica. sr. Molotov, ell) 
discureo pronunciado a ~9 de mar~ 
d'.<, 1940, ante o Su1n·emo Conselh9 
d<t U.R.S.S,, entre outras coiea,i 
afirmara que "As obrigaçõ~ con• 
tra.idas mediante o pacto entre oi 
Paizes Balticos, e a União .SovietiC( 
cumpriam-se safüfatoriamente e. 
eram prom,;i-.,sas da Paulatina melho• 
ria das relações entre este:i paizes''.,; 

t·· :>«i:wt1 a clc•clacão da ,<steriliclacle. 
~ .. · 

üe :l4 c1e .abril de 1940, esforços ou algo parecido uo conde Ciano. ficas e ~cesses crimes apenas via1!1-ºll·, ;,"" . com unhas e dentes. ª 
,[hí( In:elizmcnl.P, porém, nã0 é ''Ó J.O 
~·:· CJ. Hariot qu:i ouvimos se:nr·lllan
J\' tn _c·.):1íis< ão. Falando r ,centc~1ne11te 
fd\ r.,elo racliJ, º. sr. Wlndo·n Clrn:·clüll 

.,-?---· tf"vc• a~ ses:uin'c:-; palavras: 
"As e,;iatisticas eh nos,sa futu:·-3 

:~r- r.opu}aç5.o con~tituc111 u1na da-" pou
·l'. cas fdrn12s de pl"t'Vis:5.,> qu2 a n1.1-

•2matíca no,~ P1·oporcicna. Já em 
:(;15 temos muit0 m ,no~ jovens de 
're:)OS de 20 anos do qu,, tinhamo• 
e1n fins Cla ulthna gunTa. Es\.1111:-s 
;ertos. e c~-~a certrza é de carater 
,b 0 olutamen:c, p,·atic.ll. d, que rl-:n-

. ,ro de 30 anos eºta.5 ilhas contHào 
,1\ltnero ma;«r óc nessoas de mais 
:l~ 65 anc.s. <lo c;ue qua]quer outro 
:-,t1cleo c'..1 po:,ulaçf,0 britanica. 

para evi~ar a entn:1da da Irnlia na guerra e os fatos que pro-, um pabdo reflexo. . . . .·. . · J"ê · este aconteclment Lord 
.mm a oposiçto do povo italiano à guerra". Começa_ agora ª surgir f~rta ~,,-, x a 5 de dczei.'llbro · ~!°e f939 

1 cumcntoçao, que vem conf!l'mar, .• e. • . 
!is relaçóes entre o Santo Padre e o "duce" a cançaram a reavi·var 

O 
quadro que i·á vinhamo'll· na Camara dOs Lords O ,se-

maior te1isào no l ia .. 12 de maio, dois dias depois da invasão 
da Belgica e da Holanda pela Alemanha, quando O "Osserva- api·esentandº aos nossos leitor;eá ~o-

bre O desenro la1· desses acontecitore Rc,mano" publicóu o texto das mensagens do Papa hi1p-
tecando a simpatia dos catolicos aos governos desses paises. mentas. 
ü "<.iucc" enfureceu-se e p;:oduziram-se incidentes em toda a Acabamcs po1· exe:nplo, de i·ecé· 
Italia, quando agentes fascistas tentaram impedir a venda do ber da ColOnia lituana de S, Paulo, 
jornal rn1 c,_t.c>stão. A 13 de maio, o Papa recebeu Dino Alfieri o livl'o "A Lituaufa entre fogo crn-. 
o qual rnanifestou a S. S. o C:esagrado do "duce". O Sumo zado" em que o ecci'i'or e obs~r-
Por:.tificc respoÚdeu que havia cumprido o seu dever, e que '1 vador · político Cas.imiro ve···.rax nap·.a · 
nf.o o atemorizavam as reações do ditador e finalmente disse: toda a trag,cdia. da ocupaçfo de~se 
"<Nó:; r.ão receamos ser enviados para campos de concentração". Paiz c·o Ealtico pe!as hordªs n(\,,, 

Quando, depois de frequentes entrevistas com o conde zistas e comunistas. · ~ .. 
Ciano, o Papa convenceu-se"de que a Italia iria à guerra, en• começam{)s hoje a. .-!ilstoriar . oi!, 
viou· uma caáa aMussolinl, na qual dizia: "Devemos evitar essa pontos altos de··.,a historia . san.-:, 

A gTavidade destas Pahvras sal- grande calamidade para o nosso e vosso ama(o país". Depois grenta. por onde os nossos leitores 
, ca ?..O-' olhos. No;b,~lo di>curs.J com ele uma semana, Mussolini respondeu, enviando uma carta de poderiio apreciar mais uma. vez ª 
que c~mcmoroú ,o "tim da gu .. rra proprio punho, dizend.o ·que a Igreja jamais· aceitou a fórmula profunda idwtid'ade do sistema qe 
µ et·. Winston Cl'lurchi!l dis~e que à da paz por si mesma ou· a qualquer preço, ou sem justiça e que agir doa mandantes desse~ dois re-· · 
,merl.sidade do · imperio britanicn a paz colocaria a Halia em perigo, porem, se a. nação italiana· gimes totalitarios e socialistas, , .. · 
cabe uentro do'circulo de ouro da ia à guerra. 0 fazia com honra.'". · · s PRQCESSGS 
ior:a· ingleza, M.1 ~ o ouro de~sa - UM· EXEMPLO DO . · . 
l.'-Ol"-ua. n 0 _fu1ido. não é senS.o un1 

6 DIPLOMATICOS DO ~AZ!S1'~9-
Eimbolo. o verdadeiro ouro real · ,N, da R. - Neste trecho final tem-se uma bela amostra da Logo após a queda da Au1Striª e 
;!entro c1 qual se contem O rmpc- ;presunção ·e dà. hipocrisia de-Mussolini. Presunção e irreveren- da Checoes:ovaquia, ... a posição_ do.s. 
rio é á inteJlgencia. a capaci<la-0e eia ao querer dar ao Santo Padre lições sobre a conduta da Paizes Balticos pa,:tou a ser 1nse•. 
de trabalho. de iniciativa. de Juta. :Igreja. Hipocrisia e c"esfaçatez ao falar em honra ao sç refe- gura, aP.esar <!°e ISe assentar .sua_ pr1 
d,, org!,lnisaç5.o. d~s suai tos brita- rir ao seu premeditado e covarde ataque à França e· à Grecia. litica exterior sobre os segun1tcs. 
nlcos. Haverá. esPetaculo mais alar- · · l'd ·d · e 
mant~·- e mai9 ameaçador, do nuc princípios: - 1,0 neutra 1 ª e, 

.:l.G 11ov".~ comeÇa a fenecer m ~ua · · · relaçé:;,s entre .a Lituania,~. a ;\1e·. 

._ Assinado em Moscou a 10 de ou• 
tubr0 de 1939, entre a Lituania e 
Os Soviets, o "pacto d·e. ajuda mu· 

Pelas estradas da. Litua.nia 
ê cor:nun1 se encontrai.~ cru
zes t:plcas como as que re_ 
pro-duzimos neste cllché. E' 
a. arte J>opular desse' país 
cato!leo que assim ac.ha. ex_ 
pí•cssil.o nara o seu prorunilo 

sentil11ent0 r.ellgloto, 

Veremos, pouco dcl'ois, - com<l_ 
essas relaçõe,,, que eram "satisfato~ 
rtas" em março de 1940, passara.Ji 
de repe11te e scem mais aquela, 1 
ser completamente "insatisfatoria"' 
em maio do mesmo ano. 

A verdade, Porem, é que ª" alir.« 
mações de boa vontade expressada( 
pela Russia tinham O unlco fim d4 
adormecer O' mundo e atrofiar ~ · 
anl.-no combativo dos EStados Ba~· 
ticos, O trem.elido plano de bolcM• 
vização já estava preparado, co~ 
,veremos. Esperava-~e apenas o mo? 
m.eíito oportuno, 

PLANO_ DE CHANTAGE 
_ POLrfICA · "-

Stalin e o -Koni.intern haviam e' 
tudàdo $eus planos de chantage ~ .. 
lítica e ~ revolução mundial Jlat'J 

, i: \,-ança de que esta se pro10ngass ~~~r ~:~e ªd~ªf:~ fu!n::.·~fi~º~1~~ Con~resso _: 0·1ocesajjo· ~o ll~ostola~o !i:i.~º~ ;·e~i:e~ã~º·:b:ta:.,q~:;r 

l

~'a,c1~nilai-d9,dd11e,:abo1·11·aa~duee epresso~1i:./,1.1qe·zi;td.~e. .·· . ·,· .. ·.·. . . . . . manha d eixass2m múlto ·a. d-e:e~ar • 
~ . Enormes cli[iculdadf:S surgir:im· p9r . 

lüdo o eüificio? · ~ ~ - 8 • ~ ~ ~- · , motivo da atividade ,agressiva e se:;,,: · 

. Enh·e.tanto. ': ,)";rcmie'r" brít.ani- ~ .. ·í~"~º ·"º . 1s· "ª ·o- ·e uaxuna ~:.~~:~f:~:s u;:11:1'.~~it~:r:í~~!e;~;t~: 

0 flm da guerra. europeia, na ~·-' 

po1· muito ~mpo convertendo·. · 
em extenuanté g~erra de p<>siçõ . 
que_, de igual .form_ª. '. il'ebiiitasse. o . 

tua ~ .. restituição dà cidad~ de Vil· excet,o na Uniã~ Sovletica, todas as aliados e os nazistaS, Eritão{ ooari 
na coín seus a,·t'edoresrr, · ffcõü á nações sofriam privações, qu~ os a. hora em que devia agir o "hei:~:. 

,;o acentua: "Se Os casae<, de<·te l U ·. . u~u '.41 ~ pb . nomO d·e Klaipeda <MemeÍ)': ··,<os 
ç.alz nã,'.) _c.on.stitulrem famllbs ll",,- ... •' · . · , ·. · · ch<lfes r-i.azistas, insuflados.~. dirl.- 1 
fores no futuro~ do au, ante.s detõt1 Pai'a comem .• orar O · pl'im.. eil·o · Cen- /il{'· d~ saudação ao EXm,o·. evmo. t u n· d nt d 30 h á ,, " · · · · · gidos do cstrangdro, pei:t.ui.-qavam, i., 
f iri'3,- ~;rop~r \~ n~ n .. adnos c•··!~~~s t.e1_1.a1. ·i·º· d.ª ... F,un .. d.;..ç.· ª.·º .. ~Aº.·,.~. A.· .. 1 .. 1. ~:,t~la-_.. sr.. Bispo. Diocesano e~i- evmos. : ... Pélo~. P:cµ' '.··a·,)·.ªm···.çi!.o.~'··. d.in·º.··.·.·a:te_e··r .. 1·.·a~··.rt·,'r>.·e1.J.b· .. .,.a·,·,·.a··._ª· ... _e,i: ... ·.'o··. P_.~_<_.,1_,_·."1.1•l···l?nr-e.~·".'.':'.~í.:,· ·"' · . ·, . c,,v ·. e .. O!'_, 13 ... •I ··· :< e'•,,,,,,., Ü!',""'o, 1·.\a,!1.s~e ·'M. """"·~.a- Sitc,_fü•.Dtes. ·p·Í'es:Írtte,f,t: ~lõf.·s· í'',•·"':Pl'f:· •. , -º .• · -· • :. • ::e min# cte la a9cs e uma PtOriõr- ,. "" ,,,a. - 1.,prs 
.:f.o. ainda mm.o,. .de homens e mil- r,quia dé O~Hceição Aparecida, Bis.- kito•· João Barbo·a Sobrinho. -'- tuania. e incorporá-lo ao RGich, 
ln~l'es jov-,ens que terá, de P.l'Ca1· r,8 do de Guaxuµé, de 9 a 11 de ju- Canto. -- 2.a Tese "O· Apostolado Em murço de 1939,. o :'1inistro das 
Mm O princlmiJ neso c',1 indu.~trla. nh.o pJl., 0 I. congresso Diocesano da Oração e a Enciclica Ml,dcis Relações Exteriores da Lituania, ~r. 
dp ReTicultur,, " d,, defE>"a" • do Apostolado da Oração, presidi- 0:rPoris Christi'', pelo Revmo, Pe. Urbsys, d<l regresso <J·e Roma, onl"le 

Teà·rlveis nrognosticos, na ~erd:1.- o·o 1,cl' Exnio. e Rcvmo. sr. D. Dr. Gen~sio LopcS Nogueira. - d 'e <t 1 o I o a que ~e v participara das cerkr"1nias a cO· 
u · oue me~ ran per g · · Hugo Bress:ane d,_ Araujo. l'oesia. 10 hora.o - Ho,·a Santa 
"""'ô 111 ,,s 1)01·0s que • aÍ""'ta1n i·oação ,t~ Sua santidade o P"I'ª "~-,- e. · ªª · = Foi o 8 eguinte. o programa: nelo Rcvmo. Pe. Orlando O. Vi-
de Deus. Dl:\ 9 l~la, l'in Xll, Pa~sou por Berlim '.l fn! 

,, '' ~ 19 horas _ Abertura do Primd- DIA 11 nll.'" rtidO p::,r von Ribbentrop 
A e.st~ resneito. convem Pf'l1s9r ro Congresso Di.:ceaano do APO,s- 10 horas _ Pontifical. 16 heras _ , Ú<" ,,itol'io de' Memct d~via 

c,c Brasil e lf'm.brar um en•ina- toJa<to ela Oração; _ .Hino Ponti- S.essão de e.stud0s. 19 ho:·.1 s - se.s- . .,. .;do ao Rcich e sua res· 
1"ento <la I;n· 0

'•,. As duriAsim99 p\l- fi<"'.O. -~ 1.a Tese "0 Arostolad'.l são solene. Canto. - Discurso de vi,·,. ..0via ser feita im_etliata-
1:içües nor ou,~ pnss.,, presentemen- da O,·ação e a Encíclica "Myst!ci ~gradec!mento. - Poe_-·ja. - 3. a- md1cc s-m a menor demora. Se a 
:~ ,,· Alemanha. ilu•tr-.,m com ria- .,., qu1·a". ,.,('lo Re,,1110 • P.•. J(is/• Or- Tge "0 A1r.stolado da Oração meio · • t · I · ! a -- , Lituania não satisfizesse Pot· boas mo .t"aQ'.lC·'.l. 0 que a grcJa en, n mias do Amaral. _ Cant:i. dl' ,ant.ificar as almas. conforme 
-"- este r11sn,ito. DL\ 10 a Carta do S. Padre Pi.o XII, de 16 j maneira.; essa exlgenda, o exerci~ 

As naçõt,s ·não ~~.o como os ,..,_ 7 hor:::s _ Missa e comunhão Ú' Junho de 1944, oor ocasião do do Reich marcharia sobre o territo-
,,,virluos. 1cstes denois de mort.o•. clrr,s creança8 . _ Fundação da cru- c,.nt.enario do Ap·cstolado c\1 o,·a- rio de Memel e Bi tomba~se um 
f,<'der,, recebe·, o Pumio ou o ~•-•- ,ada Eucaristic.;i. 10 hor..,S _ Mis- çâo" p 2!o Exmo. e Revmo. St'. unico solJacl:> alem[,,) não res!lon· 
;,üto dP ~,·u~ ivos oelo ou,,, n1uit-~~ .:i A j l ' 
;ezes Deu• não lhes -retribuo uou' ~~~c~a.nt~~~1a-:- o 1ri~ül:i.,:o~r _s~~ ~- d!~fu. ~esi'e~:ur~e da.sra~~~~IU- ~=~e~it~. }ue J>On',o o exercito se 

(Continua na 2.a pág.) 1,oras - s,-~~ib solene, - Discur- rões. O ESPlRITO DE MUNICH 

[ncerramento ~o Coniresso ~o Sa~ra~o Coratão ~e Jesu~ 
, 't' U 1

• 1ma'i solenidades ::: A P.-ocíssão 

Imediatam€ntll foi convocado o I 
Con,oelho de Ministrvs lituano, que , 
:;3 comunicou c0,11 os Sinatar;,:,s e 
fiadores da Convo1ção lie Memel, ! 
Os governos da Ing;aterra, Frn11ç3 ; 
e rtalia, solicitando-lhes ma Opinião 1 

a respeito. Infelizmente nl'nhum ! 
deles of~·.eceu ajuda. e, pelo con- I 
trario, acuns2lharam que a Litu3nia 

1 
c0.c;e,;:;e. ESt>1, sozinh", é logico que i 
não possuía força ,uficiente Para ' 
ofcr€cer r~ststenci:1 á A'emanha. E 
não lhe. restou outra alternativa se
não aceitar o ultimatum nazista, 
fazendo entrega ú Alr\1~anha do ter
ritorio de KlaiJJeda, pois do c,mtra- 1 
rio a Lituania c,,ri'i,1 o perigo cl2. 
scl' totalmc:it.e aniq1,1:a:!:l pela,; for
ças armadas do Rei:.h. 

Dcve·se frizar · qL:e .o po,·to ,10 

Lituanla obfiga-d·a a consentir na operarios- eram muito explorados ~ .. e.ó . exercito. v. ei'me.lho" ... : . ·. ··.· .· ·. 
instalação, em J)ontos- de antemão " f · E · · L'' · A guerra ante a lin,ha Ma,sinot rassavam orne.,, ntrando na 1· .. · é d ~-=!, · .. ·b·1, ó''•· u· · 

escolhidos, de base" terrcst~8 e 1 . · 1 , . · ,eom9 o .wm mo pu 1c., :i,ro x. 
a . u . , .. tua~ a, viram cosas contrarias. Pa· i· Porem, inesperadas e iBllll)glliave 

. ~ _ .ereas, nr q at.S seua mantido um 1·~c1a estarem numa pequena Ame.~ surpr~a~, A frente dOl(.~lados f? 
~ ~-, iji,is.ua, seroP.re ,.Io,. · :!;Jir:~~~.i~~,:':-~~~1~--,s,~I~!: : . r,1c~ . do,. No~t~ :;.-:,- ;'( 1JllYº .s~ v:~i,a · Mmina.ntemente batfJª 7 <Os; in~l . 

móf• ffe oPipiáQ que Ofl intê~seS dos. verm~lhos, - •·· ,.~:;-- .. •. To\í1fu·•ben1,:Co-m1a,:coll\>Sattsfaçao._e

1
· ... seS ... M:.· ret1ra;'a!ll. a.nre,;sa(i.am~ 

. de' terceircs paizes não podem ser E em fins do outono de 1939· foi livremente se· di•fert.iam, falavám, pira .suas. ilhas·. ·BerÍim-trfurtfavà:'-. 
tocà:1~ óú. ferHos em 110~sas deli- 1 . d ld ... . . rezavam, cantavam e trabalhavam, Móscou se inquietava; · ·0s · do 

ju~to o comportamento do gov.erno ~aval~ de Troia_º verm:l~o: - os foi eeque~ido por muito temPO, E diante do outr,o. Mo,ieou ª~te · 
beraçõés. Po,· isso penso que era ntto uz O no tenitoi!o lituano O l'udo isto no "parafoo·· sovietico "amigos'' de repente ~e ·vir J. 
dei Sua. Majestade . ao repelir tal b xzrc t~br da Uma7h.~~ietica. Su~S o ambiente sadio da vida lituana .serieda·1'e da nova situação,' e tend·· 
Pacto com o governo s0 vietico, que ª.d?s am ,esc? 1 ª' nas PrOx • de,,;moronava. a disciplina dos sol· cm conta a potencialidade guerreiri 
indiretamente poderia provocar in- m:

1 
ades das giandes cidades: - dados sovieticos, desmoralizava-os. do Relch, c-Omeçou a enviar incah 

cj<lent,es agressivos com os Estados V na e Kaunas, penso que, em ca,,o · Nas guamições vermelhas eram cu laveis tropas vermelha,;i para 11ua~ 
Baltlcos. Não tenho duvidas de que de e".,entual. ocupação do paiz, a frequentes as fuga.s e tambem os fronteiras ocidentais, · 
os ho.-néns de· nos~ llaiz preferirão oPeraç8o se ftzess.e rap!da e como- su!cidio.':, A {req\i'êncla desses in- E foi nesta altura que se deu .~ 

'sul~Órtal' dificuldades e Padecer iso- da;,.;1te., . .· . , ~ident('.s_ chegou me_1Smo a causar . aleivosa agresSão que o "New' Yorlf 
frlinentós, que ~entir que a honra , a ?0 ~isto'. 1adoies do futmo ,.,preen.,oes ás autoridads:s lituanas, . Tlmes" justificadamente cJassificOij 
d'e, nossa naçfto foi comprometida sera m111t? mteies.sante analisar co- qu 8 temiam fossem esses fatol! de gangsterlan9: _ o roubO da u::. 
com semelhantes atos indeeor~«os" • mo O Rc1ch mediante sua. 11olitic:1 aproveita:!os Pelo Kro:nlin para herdade dos &ta dos BaltiCul", · 
A SOVI$TIZAÇÃ0 DOS ESTADOS a,;tuta atraiu os bolchevl.stas ao in· p-0r fim á liberdado da Lltuanin, Veremos em ooss,J proximo D1\• 

· BALTICOS terlm·. da Europa, entregando-lhes A "LEALDADE" STALINESCA mero detalhes im!lr&Sio~ntes de$~ 
Depois de firmar o p,tr,:'.O com Os ~"~zes Baltl.cos. e como O ditado,- Enquanto isto se passava, o Ko- sa ocupação bolchevista e dOs POS" 

Hitler Stalin Podia agir 'ivremen- s~vretico Stalm, com sua poli!"ca milltcrn desenvolvia sua vropagan- tel'iores atentados e infa.mia.s come~ 
"te. Pàra. penetrar ml sua' ,;esfera nao me?os criminosa, animou Hit'er da de duplicidade. Ao propagarem- tidos nesses paizes pela OtUPâçt:1 
de ·influenciai' do B~tltico, so1nente a e:nvieender a segunda guerra -~.e na Ru.sf-ia as nOtlcias _sobre a in- nazista. · i 
néce,%iiava de 11m simvles pretex~o. 
Den·ota<la a Polon.ia, os 11ajz;:,s bal
tiCÓs - Estonia, Letonia e por ul· 
timo a Lituania - foram ubrlgados 
a entabolar com a U,R.S,S. pac
tos suiciJa~. OfiC¾almt'nte mm es
te~ pactos a u. R, S. S. ;,parente· 
mente asSegurava suas posiçõe., c0 -

traieg:cas e n0 z:nesmo tempo :-:.al
vagi•arJa,.,a a segurança dO.s :litos 
€stacios. · Na· realidade, Porem, e,ta 
finali:la:le oficial era um s::n,i::s 
n1eiQ de· acaln1ar a opinião 1.nu1;dlal. 
fob ef<te inoC.ente pretrxto. o K u-

,As zonas de ocupação e os cató- Sª L U I Z D E 
licos na Alemanha e Austria GONZAGA 
?elo Dr. Max :Jordan, correspondente de guerra de N. C. 

M,,jo, 31 (N, C.) - Uma ))Jpu-

1niritcrn de Moscou havia ti'..a:,c;:u~t) ç~.o c:orres~ ordente eia Alerr .. at1ha t: 
a Sovietizaçâo do~ r,:ovcs .d,> B1~ti- ct·::. Au:,tr.la anroYaLi'-'s o-'3 TJ!áno.s 

co ,e seu saque e:;ononüCn. prcp,h"'t8s_ Par; a a;_f~·L::.'.(lÇ:'.J ,:o~ 
n.ial havia estalado a gu~!·ra teu- te 1·1i~odos~ para st:ren1 ad1n!Hist1 a-

to-colonesa o subn1ariru po'.onG'~ dt/.i lr,i·ii~a;.·1ncn~e pelo..; f~;~a::\::i.:-, Un> 
""O;·z.cl" foi' obrig:tdo a bu·<rn- rc- dc.J, Gl\t Breta:1ha, .Fr'-:ris·a e R::::,i~1 
fugio no porto cl-.! Tal:in. ()nd~, se- SDvleti<.:::1. 
gllnt1o a~ praticas int2rnacio1:rn.l.:.-, í,_:i A zona norte-a~·ne:·;c~111 .1

1 
inc~u:-

intern:·,do. Pouco mais tarde e.::.1"'e ri" se.su.ndu c.-:-Lt's pt-Hi'·i-:i <.:s e.-~u-Hl .•s 
sub-.'1.1ari:~,J fu2iu, bUr!and:> a Yigi-...... ai·:.n~~i-C:-5 de:- Hes:-ie, 1·\.~ .... ~a:..t, \\'ud,...r-
ao ·governo suvietico parn tom:;, os burg e Bavkra e o ll",u.:, ,e da .P,u.,
lan<Ha e:-:t\)nia!fa. Isto dtll p~,et2x~J , tl'i~-t urn thTitorio g:Db2:.i q ~:e abc~:--
0.stóniano3 :;Ob ~ua "tutela". 1- ::L·- · 

:&iatllment.e forrtn1 chamado!3 a r,.Ins·· caria 12 Di.o~·e::.es, ~:·:t!·e el:is a·g.:~ 
1nac:, ~a in1pL\rtanda ::e F-.;lcJ:;, )11:;

. co:1:· cS chefes i:olitic"s <.b E.-;o::ia, 
;aos f quais õC impôs o Cha:11;.-t./) nkh, Ausgburg, Rvgb~.L-g, \Vu.s:J;..irg. 
."pacto ce ·"jllcia mutua". 'Por 111,:'o Ro',te:1:bu1·g e Sa!zbu: ;'.. A populá
déle Os sovieticos ct:-tabc1.~c<·L·,_n E1:1 ç:J e:a'.oiica só n~i< ar(: .. s a ier1~ú~ 

ter1·.~ c:~·:oni::n~L brtfl?-s n1ilita1·l's e C1 !Ptt·ola:.:la:·-; p.elns E:;.~,:l 1 '.S U:ii<C\s 
navais. Igual s;,rte coub 2 á L. :onía ~ubi:-h a quasi 7 nii!hC,cs dê h bi
e en1 seguida á Litur_nia. 

RE::ISTENCIA FINLANDESA 

e:n algumas regiões como Berlim e 
Ví,'na. Em todo ca~o excetuando a 
Si.lesia que sem duvida Berá con
trolada pelos russos, <1S regi6.~s ale .. 
n~.~~es en1 ouc PredOminR.n catolicOs 
c-~idam e;n proporçt:.o quari igual 
.t-,J;) o go'(:ern<i n1iEtar dvs Estados 
Unidos e da F1·ança, se ·o guvorno 
n°rte-é.l!1H>ricauo niio retive1· o con
:!·u1e d0 todo o sul da Alen1anha. e 
-..:p os h1g}2'.-.e . ...; não Í!Y-~isti~·e,n en1 in
ciuir Colonia na Su3. regi~o de con
:.roie. 

E' fato qu_ç os catoli~os da Ale
mànha e d,1 ·Rena:üa e c1,, Sul da 
Alcn1Z!nha st\1.-pi-e se n1ostrar::n1 
C(1nt.rarirJ:S av regJmc~n nazí:-:ta. Du
rantz. a:-; e'eições- an:c:riores a l933, 
r:;:u..; de- n1etad.e dos eleitor'es se 
p: o:1uncia·\,a _sistematiC::11ne:1te contra 
i-Iitier, fazenio co,.n que o 'Part·ido 
e .tClien aurnenL~:--e f!!ltJ.·e el:,c:.~ o 
r1L!nr-r·1 d~~ se~s a.::!'2pt:,,'-. E-:~a ati-

K!,dpecla F,ra a Aleic,anha nfu> tem 
significação cconurn:~a nenhtuna. 
Sua entr€ga s;tisfez ,~pe:1as a a:1~bi
ç~!0 exIJan~·?onlsta do Grê,r,d(~ Rrich. 
E con1 ela u~1Hl. P.Ova pl\>n1es:-:a dos_ 
chrfe3 d,eoesc mernw Reich, fc;t:t 
acs ing}t:scs. e demais · :---ignatal'ioS 
da Convenção de M::mel, foi que
brada. A Inglôterra. é certo, ap: e
~.entou á Litu.ania ~:nccr,1 s condo
lt•ncias, m;:;s foi tudo. A uma i':r
gunta for,nul::da na c~,w,ra 'dos 
Cornuns ~i s'.! havia enviado algurn 
protesto' ao Reich pelt an2x~ç~;, de 
Meme!, o sr. Butter, c1n nnn1e c\J 
gcv.2rno britanico, ;·est_)orHlcu que 
tal protesto n;:o fora enviado .. , 
HITLER PRESENTEIA STALI?l 
COM OS ESTADOS BALTICOS 

. D~· n1e;:;ma. n1aneira quic-:2ra~n us 
,<;OviCtic:os im1>or seu ju:;o r:os :'in

Logõ· da visita de von Rihbenti·op 1andeses. que ficara,11 diante cl::, ,;c
a Moscou, Stalin anunciou ao N!i- guititc a'ternativa: - ou satisL.zcr 
niBtro das Relações Exteriores· li- as .e:iigcncias do gigante bolehev'.;-

E:: a zc,na de oeupnç;· ,_; n G-atgu '-h 
Fra:1ç;t ccn1prcendc-t· t~,d 1S º" tcrri-
tor1os al::\r.~es a cz::,,~,:,· d 1 i HE'nq. i!1 · 
clL:iné:o ta!nben1 o cs:;:,_d,J cie B:id~·\1 
e qu.iç-á. a cidac1_~ d~ C.,lonin, e a l;!·D· 

vinda austriara dl~ Vü!'a!berg_ :;,i~

l'L:n1 qua$i 0ito 1n~ 1hô;;s rns catolic(l.s 
de sete Dioces2s alem:., e de Parte 
de uma Dioce"e <',ustriaca que ii
·cafiam sujeitas ao cnn:rl)'.e f1·:1:1cês. 

Entre ª" Sed.~s ,,f:ta<l;;., sobr ss:ii
riam a3 de Culonia, Aa.,·ht'n, l\f:i,1, 
Trcvts e Friburgo <'m B>·i-ga11. O 
numero d-o catolicos n3 zo:u\. <l~· 
ocup:ição britanica p, o;)•Jsta s21·:-;, 
consid.er.avekr.ente m<'no--, co,n um 
total aproxima::o de 4 milh0,'s e 
m€~::> em cinco Diocr'.--e~~ e·1tr2 as 
quai~ as de Mumt,1·. Pa:le, born, 
Ornabruck e Klagenfurth (Austrh) 

'u:;~;- tp;.·á g1· :n~:e rl•percl.Ls~;",(} qu::i.n
-::1 1 O C:_,n{Hll-: alia(1o tl'.;,f~ Ce obter 

,,. ... ti.lL1·l.J3 Jr:d1cos na:-: zonJ.s ocu-
1.:~1d-:s da Alemanhn. 

Doutor Hans f uchs Comemora-se esta M:ll11:t

na a festa de São JLufa: d& 

O Exmo. Rvmo. Sr. D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota conduzindo o San~lmo Sacramento na pro
cissão de domingo último 

Alcançaram o melh.or exito as 
eoleuidades do Congresso do Sa
grado Coração de J,eSus, encerrado 
l.Oming0 ultimo nesta Capital, 

Com o grandioso certame SãO 
faulo concluiu festivamente ~s ce
lebrações do Centenario do Apo.stO· 
,lado da oração, comemorando tam· 

~

em o Bi-Centenarl.:) da criação do 
spado, Tod'as as cerim<>nlas do 
ograma, seja nas paroquias, seja 

Praça da Sé se desenvolveram 
meio a cr~cente entu..siasmo, 
~ulminou, em verdadeira apo
. na procissão triunfal eucar1s· 
i tarde. de clominir,o, A e>nda 

. 
de frio, que atingiu grande inten- roa, tipicamente paulista, caia sobre 
sidade nos ultimos dias <la .semana a c!;J.ade. No logradouro, apesar da 

não constituiu abstaculo á iluminação reforçada, a visibilid·ade finda, 
elevada 

edra quase nula ~ fo sob o m:1.nto 
COncorrencia do povo ás da. neblina cerrada que jovens e 

.sessó:e" magJnas realizadas a ceu 
aberto, no cora~ã,o da cidade. Dt- homens. em filas que se extendiam 

• da escadaria até as proxi,mida<fos do 
monstraram os catolieos paulista", abrigo, participaram da piedosa ce
de sobejo, a sua fibra e O seu ter- rimonla, oficiada pelo ·BisPo de Ja
vor, permitindo que o ~ertame, ape- carezinbo D, Erne,sto d'e Paula. Um 
sal' de qua5:e irnproyisado, exctd't-ttse • , . .grupo de 15 sacerdotes i,e encarre-
as melhores expectat1vu. gou da distrlbul,..-o da d r-Ass' e 1 unhã . ,..a sagra a pa 

1 
llll, por xempo, a com O ticula, p.ercorrendo de ponto. a pon-

g.einra dos'homen,, ªO! primeiros l ta as f.ileira,S de comungantes, e isto· 
m uto,- !

1
. dm.1ngo, reun!u na pelo .,Spaço de mela hora. NeSBa 

Pfsaça da · cer~ do& ~ ·mil Par• OCa,;iãti a Guard -CI ,1 r 
Uclpant~. quela Jaora mi~ as.- , C:Con!1111 ~ 5.~z p!sr~ua 

. tuan0 que a Lituania se achava na ta, .,éôm risco (ie Perder sua incl:>
"zona de iniluencia''. sovietica e pen,dencia, ou e-ntru1· em luta com 
apoiar..lo-s.e "em que o Reich ~â~ forças matcdalmente dispare.~. · Os 
se intereSsava 1>ela Lituania·· exi- finl~ll:feses, cOmo é sabido, .esco]hz
gtu que se pel'mit;S.SC a irutitlaçãO rarrt,a Begun<la alternativa e com 
de guarnições do exercito verrniilho isto .. puseram seu prestigio a salvo 
em territori.o lituano. Portanto co- na1ueJa ocasjf,,0. A vale1r,e atitU<le 
mo paga de t<::r a Lituania se' ne· da Finlandia. cm parte r.cdundou na 
gado a aliar-se ao Reich e junto postergação da ocuPação do-5 tres 
com .ele atacar. covardemente a l?o- Paizes balticos. 
lonia, aProveitando sua desgraç~, A- Lituanià l'orem foi foi·çnda a 
como havia feito Cinicamente a aceitar a i~P0tsição' ~ovietica, de-
União Sovietica, foi entregue aos vid,t à uma serie de circunstancias 
bolchevistas, ou em outras palavras: e Cj;\usas · fatais. Os dirigent~ pro-
- condenada á pena de moi·t~. cur4vam se persuadir de que serinm 

O Pacto Hitler-Stalin ou Rib- cúmprr.iae aS promessas da O'. 1t, 
bentrop-Molotov, cC\:no é' do domi· Si S( de. não se Jmiscuirem nos 
nio pwb!ico, ca\wou ao mundo a assl\n,tos internos da Lituani?, de 
impressão do estourar de u.ma bom· .1·e.sJJ~ita1• aua cultura e estrutura 
ba, que com_ golpe não menos mor- ,)eéi>n~IOO-$OCial, como tambem a 
tiiero ia ferir o destino dos paizgs· frei<titbição da Capital Vilna, 
Balticos. Os posteriores disCurll,Oa l Vale a · pena. anal~ar mais .deti-

Os catoficos sujeitos ao cont:·O'<' 
rus50 somariam 7 e meio milhões, 
a ms.iorla. deles has Dioce«es de 
Berlim, Bresla11, Vina ,é Gr.atz. 

Deve-se advertir que es?a infor
mação nfo tem carater oficial ou 
de-finitivo, e que a adju,Jica,ão do 
control.,. aliadG pode mojificar-se 

Buna, l\faio 30 (N. C.) - Os 
cato'icos <l,st~ loc,dida(ie elogiam 
s-:.·;11 reserv;:s a non1e;::ção d:1 Dou~or 
Han-: Fuch,--: pal'a rresicler.te do dh
t:·ito milit,11· da provinc:n do R~no. 
pelas au'.o:·, :l d·es de ocnpação dos 
E's:.arlos Unidos. 

Ant<··'\ cfa g11e;-ra, o Dnutor Fu, hs, 
qa· tem mr.i.; de 70 ar.,s de ld11le, 
membro d,, P21i.i:lo Cat'>li~O ,A.Je
n1iO .iá h8vi:t a-~su;11irL.J un1 ca: go 
~e-me]han!e na n1e~n1a R-enô~1~3. 
g:ra11ge:.n-:\1 rer.iut ç:- o e Prestigiu 
como funcionario <lo g.'.)vf'rno ch·i!. 
D11ra~te su:l carreira poli~ica jama:t: 
t1'ar..s}giu cOi-:1 o regim~ nazi:ta e 
semp~;, gozou da p1e:1:, conflanç:1 
de todos aque!es que ron(;.tituiram o 
mo•:iment0 catolico de 1'-'.c'"istcnc-ia. 
Dur:·nte l1 c,1,vs foi •0;,erµ,-acr-·j · 
denf' da provlncla do l',e:io. caruo 

Gonzaga. No 
nosso cliché reprodu:i; ~ que 
pertence ao :\Iuse11 Artisti~<J 
o Iiistorico llc Viena, ch.t
m,1m a. a te nçâo a ptBr~za e 
inteligcncia do Santo. bem 
como sua singular e!e-J;an
cia o distinção. 

que s óaLandr~nou qt.1<1~nd1.J f's ndJ.· 
zistas se apot1c,·.-1ra•n do poJer nt 
Alem~ha. J\.!1tes, durante 30 anO( 
havi:i. ~esemp~nh~rlo <iiverooe c~sgO( 
no -.~0rviço civil a.JeIT;ão, 

O distrito acil'br q:.~ o uo~it<i-i 
Fuch~ regerá clvilmC11te Ü-,?.!rn ,1m( 
extcnSft<> tPrritOrial de 14 mil mi". 
lhas qua,lradas. e )'.11 s p~!lximada• 
meríte onze mi)h/h; · de h:ihit2nitlt 
em tei.:nPoB norm::i~- · 

.,.;,; 

/ 
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A ORDEM DE SUVUROV 
Recentcemente, o General Zhukov' 

,.m nome do governo sovietico con-' 
fniu ao Marechal Montg~µi#ry' e 
ao GJ-nera] Elsenhowel',. a mats·a1ta 
ccndecoraçâ,o da tJ,R,S.S., a :·Ord!!l11 

. de Suvurov. · : 
·;· Orá. na. seinana Passada, grandég 
rhomenagens foram prestadas. -na: 
.Inglaterra·, ·ao Genéral Eisenhower, 
(]uando o mesmo foi decla:·ado el
e.adão londrino. Naturalment, o:ho
menageado compareceu a eiita ce-

. rimonía com a,, suas condecorações .. 
que não são poucas. Entretanto, al~ 

Em tomo de uma · :,e· ··s-'' ·.· \IM';;;s. · .. 111· .,,.,,. /; ·.· .. :' :· '~l~.a;···i ~~ 

Plinio Corrêa ide Oliveira 
. Um dos grandes a1•gume11tos i.nvocados cm favor dü reg(Wf:;,r,« ,tna,i~. largame11t_e seus IH'o111·ios correligionarios, para "salvar as 

.sovietico .é-o exito militar alcançado. pelas tro11as russa~, cm sua ~1· a1;àrencia:;'"? 
resiste~eia contra o nazismQ. · ' · ,. • ~ 

Se o regime fosse man, argumenta-se, não des11erla1·i~ ,QJ l).t:, . Num regime como o russo, não apoiar O governo signitíea 
entusiasmo que os russos manifestaram em sua( reação ao inva- dele discordar energicamenfo. Porque só uma pessoa e.e con- · 

-,sor, E, acrecenta-se, um·· rei;ime · de tirania ·e ·-de§organiza:çã-wU ~Vic~ôes "tí.'tli.ít6 'firmes, ·m:rito vivas, muito ·perseverantes, · tiode 
jamais conseguiria montar uma maquina dê gucfr~ t~o· l>O~s'iinff1 t ál;Ístf!i-se ·p1>1.:,çsta forina, da participaçao em uma ordem ·de coi• 
Quanto o exercito sovietico._ · ' · ·;;.:~~S.~~)~ra,d~ quâi todos são, ou pá1·ias,.ou ''out-la,irs", Assi_in, poi~, ·, ~ ~ . 

'-- , :• ... : · ~'l'Óc mentor, os·1>r~prióR' 30 % de a.gradados não comunistas, ha só ini-
0 argumc!1to é ·debil. Se ·se fosso aufetir das exr,_elendas dQ1f_; ·,mrigos:· dcclatados do regime. Onde; estão os inimigos .tibios ti-

um regime uniea e exclusivamenLe pela eficaeia de slia -~1àquilia:/ ,,:,,míaM, 'disfàrçados? Evidentementeí entre ·os 68 o/o. ' 

~ão :l'a,uo, r, Cfe JÚ!111Q oe.; 7: f 

·consider:tr:do atentamente os prln
c;;,iu.s ;JUndamentai• cts1' . ,doutrina 
v;Pll'ita,: vê-se logo Set· .(i,E.s11irltiS, 
mo inteiramente falso e :Oposto não 
>ó à ._doutrina e.,..ao, ensinamentos 
'(!a Igreja, n\â,q 'expressamente cull
!.,Í:rjo à mesma Revc-l,.3.ç1\o diviha do· 
'Antigo f' Novo Tes·éamento. 

· Padre Vicente Ziorii 
do S. N. D. F, 

s·-.ia fcit.icei1:n·· ou cnr,~ntad.or, ncn, 
'que-m "COnsult0 os pitõt>s ou ;_ad!vt
rl!os; nem qttem inctague de•; foor
t.o,· a v~•·darlP: 11crque tôdàs ·,e,,tas 
çous.as abomina o Sé'nhor. e p,or ·•e
"tr,elllantcs ma!dacJ,s rx1.ermltlat,\ 
E!r êstes po.vo.• à tua entrada" . 
2, NO. 'LEVJTICO DE MOÍSES, 
CAP. 20. ·v. 6: . 

"A pe-~soa C111" ·declinar par,;i M 
n:.aglco-s e- aclivinho.•. e .tiver corriér• 
cio com êlcs. cu J)Or~i o meu rosto 
contra ,.Ja e ~ pxterminarai ·ao. mrlo 
do meu Povo"., · 

. _., ·: -(, t>eb~-~·~(\1.t}el.t sí:'m compromisso. 
·.·, ; ' . ·.• )- . 

. · ;{l'elll notou que faltava precisa
ment, uma. a da Ordem ·de suvu
rov. Interrogado. o· General Eisen
how-r resoondeu, 1iilherlando. que, 
.ré ele a ·e0 tiv~s.h usando. ,seria ne
Cfssario fazer-sp acompanhar de um 

.. coroo de Investigadores e Por isso 
ddxant-o no seu Q.cl'. De fato 
0r.ta condecqraçã-o é uma · joia dé 
eJ~i<s!mo valor, que ultrapassa tlé 
muito as mais valioeas. 

de guai:ra, -OU ·pelo fa11atis1no de seus adeptos, 1tdotat~se-ia uHrt .. ; :s·e 'se· désse Úber<l.ade a essa maioria balofa de sessenta e oito 
criterio largamente utilizado, náo ·ha muito, pelà p.êop,agan~

1
: · ., ;;pql\ e~nto; quii,ntos os que continuariam fieis ao regime? 

nazista. 1. ,,., • • . • 

Seja como for, e a despeito ~e toda, a sua debilidade;· -o a1•.1- ., . · i . ; ,, , · 

"C:aro· está, 'que a· ·:gag,'ad::i Escd
tura nã0 emprega os t<'rrnos técnl
c?s_ usados ho.le em dia na · exrio
,,!~a(;. .e, na prãtica da doutrõna "d<' 
Karaec, Porém é(lulvalrnte e p~r
f, ito é o senticlo ·cías prOibl,ões di
Yinas, r .. ,zão norque · se aPlica intei
ra. e comp!etampnte ao Espiritismo 
l,0di ,rno. 

z. Nns ,\'T'OS T"\')<; APOSTOLO$ 
CAP. 19, VY. 13-18 ' 

"Ora. tambe~ al<:,uns dcs exor
cistas judeus. r.u~. anilavam de kr• 
rn ·em · terr9. 't~ntaram invocar o 
r.omi' d" <;rl'.llor Je,sus., · sôbre P!I 
r·itfi º~ ..-.ch11 Vj,;:1 poc-~é~(;os clb..s ma-
jin,nr..:: es·nLHé-.~· .. r'i 7 f:'PdD: ·"~H ~r~ !I 
"~coniuro. pnr Jrsus. a. quem 'Pau-" 
J,-, ,,re~~ ". F: n.• mtP f:Ú'B >n 1°1 o 
rrmn uns seti' fi!ht?.~- clP c~rtc 'n-

i, 
1. 

.·,_'.1:.-: 
Nsro ·' 1n1bll(•rnnr•~ polnhorm:no · llc 

7
:.· pt-.i~i.!,"i r-sirt:uhA1 qnn .... 

· -· llrfi• ~l t~· rt-il:1 to 1·<-:11. . : : ; 

t~ias em revista 

glimento l'orre mundo. Ele merece, p"is, que· lhe coli~àgreuíós · ·Tu~o:.,~ein , . .zie;,-ado e bem, analisado, chegamos à conclusão 
· · ,. >de, cqué: osédei_:ensores da ·útthS· nao sáo ··úe moúo .algum ·defenso-

algumas lh~has, ,. & •• •·• 

~ V •• ,; ' :res,"do •ciununistno,. e <1'úe as glorias do exercito• russo não •são, 
. . . , • . . " diJ.e1if.'de longe ·ti'ofeus':do 'l;ég,me 'bolchevista. 

. Ninguém ignora, que na Russ1a so,,pode · funcionar um .·pai::~ .1ulrc ., · .. : ; '. .. . . . . . . . . ; . . . · . . . ,. 
. tido. 1,oliti·c·o·. · n··1·sta · 'E· ·· tod· lt .. · ·bi· . ·•.. . . ..Nao e o tl. ntus,asmo. 11e.a 'mà,1uwa ue guerra · dos suviets, o· comu • . que · os os -a os cargos , pu 1cosn., ,· .. _. · · . . . .- . · · · · . . . . · · · · . · 
estão em füãos de. cotnun:istas .. ·séja quai·.for o :atual matiz ideo- : nem 'por se~ ·s1stem~ de govern9,: que mo~eu. os_ russos a lutar 
logico des;;es "comu!_listàs" .(que, diga~se 'entre parentesis,· con,~ C, :'.c1mtra. o -~az1smo._ Ent:,e·o~ -~~e~reu·?s, os· d1Ss1de~tes eram ;t·an
tlnuam· a ser,-.11ara nós, tão egcarlates-quanto ha· ·dez ou quinze de ma~ona. Eiürn ~s hernis · selemona~us, Pelo d~~~º J>~rc,al ~o 
anos atrás), o fato é que a Russia está no regime do partidóê ;,,.C!)ll~umsmO: ?ªS f_ile1~as ·ve11~ed?ras, :os d1.mdenies sao forte 1111-
unico, e que nos·quadros·desse unico partido. é 'que se :esc<illiê11,r' '.noria, ·e,os· situa-ciomst~s maioria fraca e balofa, 

!numeres · são o..~ kx'or. bíblicos. 
,· la bnr ·ni'.o pouco · éll:aústivo teria 
colecionar todo êste Imenso e pre
c:1oso repcsitório de sentençns ·e 
ron.s 0 jhos. de leis- e mandamentos 
dltadcs pelo mesmo Deu., contra 
ru: o.berrações religiosas do E•olri-
tc dar; trevas. · · 

'.Prde-sl' mesmo afirrr'll' niío exisc 
:t:r uma ·página· ·s1oue,· dós Livro~ 
Santos· qué 1,ão·· contenha uma con
<'Enaçã·c> g,ral ou parcial. explicha 
<'l' imolicita da .doutrina falsa e 

. deu pr;,:,cio<' Aos ~,c,rd"'e•: eh'.\• 
· .. 1naclc, CP\'a .. Mas o esph-;t,, m~'l"
no .rl".onortcl,,l'clo Jhé• oi.0-.~e: "Ett 
conheço :i ·.1es11•. ~ ~·; ,-,uem é Pau
lo· ,,.,,.,~_. ... f(l"F:. nt1r,,n1 -::i-ois? 

"E O hcn,e,n. no qual •.<t 0 V:\ 11'\1 
r~pfrH-.-") n~alirrn;c-.:-;"'º ~alt,""\f\rlo !:J~-

. (COncltiS;iO da 1-ª pág.) 

ou ,0 . hem. ou o mo.l · que fazem._ 
Mt..!> .ga ,povos c\esaparecerã-0 com o 
Jul.zo Fina!. e ·devem rec~ber ainda 
n~te muúdo a paga_ pelo que flze
t-em. 
'E". óbvio que. r,or mais ·P~ados 

que ·sejam os 11ecad-0s de certos po
\ros ·< ... ão Ó.tingem o gráo ,de perver-

Eis uma co_isa oue charr.a a atcn
cão. oois. á primeira vista, . parece 
o rumulo do paradoxo: a condeco
r~ çáo mais preciosa. tão · preclo.0 a 
cu,· é Preciso '·.guardal~a: com cul
<l,do e não a11~0r com ela em nu
b!ico. não é outorg~da por nenhum. 
FOverno aristocratico, bur1<1.1ez ou
ca pilalista, mas .. nada. mals n~da 
menos. que. pelo governo. nroleta
r!o da RuSSia comunista. Isto · faz 
·iembr,-,r neée-ssariament~ çertM · n\.1-
lionar!os sibaritas. qUe , professam 
os esquerdismoo mais .i'ádicà!s ... como 
o sr. Leon Bium. por 'exemnlo. Era 
costume Pensai· a~ , istQ ·. 'nll.o pas
··ava ou da ·oportunismo, ou d, ,mo
blsmo. M'as,;,0 gora .e~te requh'1te so
vietico vem aemonstl'ar que · pode 
não ser uma coisa.. nem outra, A 

t d d t nfol' 11 P dei· · ,, ,•:' Nã:ove111os·co1ttQ t1rar·'daí qualquer-argumento em 11rol do 
o os .os. e e es o o , . \,,·comunisn1v .. 

Numa ·sociédade íguaütat-ia, onde as diferenças de fortui1â , ·,r. 
e de·teor•de-vida não existem,·.onde o Estado tudo dirige e'.tµdo . . . . 

· · · ·· · ., -Quàl foi então; Q movei ·<la· resistencia? O . que exÍ>lica o 
domina, é natural que a influencia e o llOder se acumulem nii.s. , r, . , . ' 

·maldosa· da· tercefra p:retem,J re1•e
Ji;,ção, scb qualque1, forma. ·s,, apre
-"<=nte á curiosidade pubJ!ca: Ocul
tismo. Teà•ofismo. Magia. Astro•o
g!a, Espiritismo, Esot?rismo. · Men-
fa !ismo. etc. , 

A· titulo c1c exemplo, citaremo,, 

bre. êk~. e ?1iO<.'!ers11do~~~ d 0 fll.11·. 
bos. ,, .. el's'eceu rontr~ êfr, ,,e tnl 
rr,..._f1C"i1·"' fi''(\ '"'11~ º ferldo-~. ÍU"i
r7"1-c1~r,urln. · r:i.~a. 

. •i<lMt~ áa. a l>')Siasl.:1 -nazista. Ao su
ln{) dellto; .tocou o ,maxlmo castigo. 
Mas !•to nilo quer dizer que tam
bem. nó.:; .. que felizmente não . nos 

. distan.cia,mos tanto de Nos.~:> Se· 
· r.hOi', n!i.o · tenhamos muito qu? re
t:-lâr· de. sua Justiça l)elo decresci-

., mo ·do natalidade de no~r,1• gran
·. élos ·cidades,. ·Pen~mos no· Bl'asil .e 
: tl.t> ·mundo Inteiro. e rezemos ardcn-

., tement-~ .. neste .1nê• do Coração de 
... Jesus, ~la fecundíd,ule e santida· 

;_éf.,, '<las iamiUa3. 

CS PRISIONEIROS ALE
bt.ÃES SOFREM COM A 
FALTA DE SACERDO .. 

iES . . , 

· V<irwrde é que·. os :ufümó.s 'âcont,,cl-, 
mentos têm demonstrado. · me.sino 
rntre nós. àue pode haver - e- 11a; 
realidade :exlst~ - Um ·entertdlm<'n
to muito P,rofundo . êntrn o ·super
r·apltali.smo e· o comunismo. OiFeX
ti-.emos sa tocam, prlrich:;al.me11te: 
l'U~ ndo. sllo falsos· <'xtremos. 

'Porem. (l O1·,htn de suvurov · fa,m, 
·~ma si!(n!ficaQã.o · ainda . mais suba· 
·fancial. Todos ·sabem· aue. vivemoa 
uma épor(l do·· tlmnlificacões, ,-m· 
c:ue. a p1•étexto de. sirice1·idaàe. n~: 
Yam0s. desoola11do de todos os ad()!
r,o3 de todas -as f,ormu1as, d~ todas 
~·,, iwáxes: de ,todo os slmboJos. 
Bostam o.~ sent.imentos e· as co1wl
rões intimas. · afirma-s~. Ma.q -o fa.ta_ 
t- ou~. reduzidos n e~ta abSoluta. ,111-
Umidade, ,cs · ~ntimentos e as r.011-
vicõ ... s môfffün. Porone a re.-ilid~de 
rompleta <la sub~tsncl11. humana 111· 
clue necessariAmenh. um corno· ma;
fcrial, (', ... or. hso. tu<lo 110 homem 
Nira ser co111plet-O, 0.br.anP:0 · ·exnr<',!• 

·e · e • falt cl s d t 1/íes ccrn0reas .. , o ·. ui.nga.mento 
N. ., - ª a. e.• acer o es r.Uél' a. r>1laVl'a,. o ~ent,me.nt,n necla 

· ,11ue , falem e_ alemão dificulta a· as· r gesto 8 ~~l\'IOP!i.O i...,1sca --a. fl~!11,,o
&Stência espi1itual aos prisioneiros r,,i, · a ·convlccâo E>Xl<>'e o !l;mholo. 
4,e guei:r'a alemães no sul o no cen:. T:' ~Úc.nto maior n1enihi~e t.i~we-m º:· 
¼ró· <h Itália. cscreV"e· o "Osserva- ,,enM.1-nent,os, o.~ "~'!11.imento~. ,:· 
tore Roina•10". r mccões , fí!I convicd'lf'll, tanto mll,is 

• obl'PS ;o\'ão I\~ 'Pa fa.Vl'll.<\ ô!! ftCS
,Q d(ário do Vaticono clá essa no- {~e ~. f\slonoml.,s os ~imbol.M. 

oticla baseando-se nas informações PoLs bem. A•+ a11;nra O m1m<10 
for~uladas· p~lo Exmo. e Rvmo. rh•ilizi~o t.~m vivido eh sjrnb"ll~a, 
li~~ns. 'Antonio Riveri, Delegado r'o cristia11ismo. d0.'1 esmos d.o vida 
:Apostólic,, 11a ÁÍlica · p·ara as iVHs· tue a. Igrela fez nasc,r na conduta 

, 'SÍ)es que. dependem da 'Sagrada individual e social. Contra eles se 
€,;mgregação da Prop·aganda <la Fé, .1,wantar,,m o protest,mtism.o, a rc-

rnlução franceza e o espírito mo
~· ,qjuai. l'isittu em nome de s .. S. o 6~rno. d. que O comunismo sovle-
l't<po. .·Pfu XII os campos· de con- t ;co era · 0 exnoente maximo. o~m 
eê1~Íi ação·' . . s;1a a(irmacão do.q valore3 súpi.'errios 

mãos dos f1111cionarios govemamen·tais. 'E, assim, o melhor in1éio.1:; ,~.denodo. e. 0 eX:i,~o ''~ª.5. lro'J.)as sovie:icas? 
. ., ... t . . . . f' . ·. 1• . . : -. .. . . A,res11osta e simples,· De um 1ado, o triunfo do nazismo na 

·de "fazer .. carre1ra ·cons'is e··em·:1ngressar no· unc1ona·1smo,:para1 '=' · • _ . ·. • .· • 
r • 1 t 1. • · . ·.,1 , . r ~ ... Pàr· t"·d ··e ... , .. t· 8 .. , Russ1a :qao s1g111flcava p.i.ra a massai bolchevista nenhuma .. · hbcr-· . o ·que o cana na ura e· o pre, o mg es~o uo , 1 o · omums a. . ,._. , . · . . .. · . . . . . . . . 

Isto ;1,osto, é 'facíl de comprêehdér .. as vanta,gens ·de : toda . ;., taçao •. A analogia dos totahtartsmos pal'do e vermelho salta aos 
· ordem, -que qualquer particulat· auferiria, · entraiulo ·nâs hostes ' olhos, Qual ª 'Vantagem .do 13ovo,- na sub5tituição de conterra

neos, · liabituados ·'á' dkeção , dO!i negocios puhlicos nesse imenso 
pÔliticas bolchevistas. ,, (: . t: 

Ora, a, emissora · de Moscou· irradiou · lla ·dias· uma ·estati«Hca \:, 
da maior -importancia, transmitida a esta capital 1>or telegrani;i. : 
da "United Press", 11roveníe11te de Loildrcs. · ·· 

mundo desco11h1foido que é a 'fütssia, 1>or '.lgauleitei's" que íeríarn 
· ,de ·se afazer às condições do ,país, ·que se éxp·oriam com isto aos 

f\lafores insucess'>s · administrativos, e .que, em uitima analisr, 
fariam da_ R'ussia mu eam1>0 de. drenagens cconomicas em favor 

. d::i povo ahimão? 
:··t:vidçnten_1e11{e, 11é'nhuma . . Seria preciso ver ·se os · rüssos 

oporiamJgual resiste11cia· a uma··invasão inglesa ou .americana; 
· desde que, soÜbessem · que era a· dignidade nacional, a liberdade, a 
·legalidade, a fa1·iura, que lhes seria 1·estituida 1>cla vitoria 
· (lo invasor, · 

Segundo essa, estatistica, 'trinta ,por -cento (-:t11enàs!) dGS . 

membros do Exercito, Marinha e Aviação >soviéticas J;erte11cé1n 
ao :t>artido Comunista. De ·Onde :se ,deduz ·que os restantes -'Se.
tenta por ce11to-dos soldados que ·esmagaram a liidra nazista na· 
frente oriental não são comunistas. Ou seja que o grosso dos 
homens que compõem a "formidavel maquina de guerra" que 
serve.de "irrecusavel argumento" à propaganda soviética, ·são éles, 
·mesmos contrarios ao ·regime ·dominante em seu pab;, e, a de,.~ E, alem disto, lia o Jiairioti,;mo. Talvez por sentir que a 
peito de todas as vantagens, i·ccusam'fiiiar-sc ao-.pa1·~h:io · oficial. ·ideologia eomunista-nunca moveria o's r.ussos a:o combate, de ha 

·e, • ~ ,,,_ muito que ,st:tliu vem imprimindo uma· f.eição nacionalista à· sua 

o mesmo despacho .continha mais uma 'irlformaçã'o estatb:, 1 ,Pôl_itiea. Seus anieeessores:jamais·falavam e1h patria, Seu uni
tlca preciosa, ''Sessenta e oito Jlor cento .daque:es que fora1Ú·,~f: cu.ideal - a~a:rentc ao menos -'-·.er~ a_ditadura lllll~clial do 1>ro· 
agraciados com O titulo de i,,-rni ~a União Sovietica s..:io mél'ít~. '' lqtariado, por cima de tcdas as dlstmçoes de fronteu-as c de na
bros do Partido Comumsta". • · ··'' ';._'çõcs, Dcpo,is, evoluiu, · Suas cqnquistas deixaram de ---ser "prolc-

A' primeira vista, cii.r-se-ia, com bar.e nesie calculo. qne, pelo,, ·, .tariàs" para ser "russas"; e-por -toda a parte a diplomacia sovie
rnenos a ,minoria coniunista cou:;t,;,uiu o nervo vi1al da l'es:~~-·: ·tiêa acentuou mais a nota nacion:i,lista, que a bolchevbta. 
tencia: Nalla, porem, caraei.etiza m!!lifür os mGVôs da rcs'stcn-- . ; · Ora, é geralmente sabido que os rus.sos têm mna secular idio• 

eia .russa, vist.a sol! sua verdade. ira··· luz, d.°;··· ~:te c~sri. cs.·Latis~.-.·ic_r.· .. ··:A· .. ' ·," .. ;1· .. · .. · .. ·.· .... ·si.no.r .. ash. contt:a ~~.· g. ~r1man. i.c~. :,. E' facil com1H·cender a impor-. despeito do regime. tle compressúo, .de vtgw:i,nc:a, C:e- ncgaçao ,qe ;, _:-.\tanc1a desse sen.1mc1-i.o c011.,> elemento motor da 1·csi,,tenci:1 

todas as.liberdades qc1e vig·oxa na Jk!;::úa; vemos tJ,:e nada ·mé:µos ., ; crussa. 
que trinta e dóls ~or ccnfo' elos C).he o proprio r~g'mc agraciot~' s;>,: ,··'~,isto poderia e~plicn~·ou,ti·o·grande enigma .. ~,· a mol_e7.~, o 

· :I:t~:!~:~~:::~~:::~:~~~:::;:/ii:7·1·:~.:f ::~E: .. : ;~;~ç. :l~.%?::.t: .. ~•j, ,., ;:~!-~!~.· .. ~:.~:~l~c ... :;;:i.;:~:·~:t:;,::t,~:~::i~'.: ·:::;;:E 
gunta: _ será que rcalme::i~e fol'c:!11 a1r:!ciat'os tod,ls os que o , nem o terror <le uma tira!l.i.,a. finlandesa s~bs.ttt.mndt>"·sc a tmulla 
mereciam? Ou os dirigentes sc,v:::i:.iccs preferlrah\ contempl:!1'· ·. r,;ssa, servia dt; estimulo aos so!clatlos sovieticos. 

·l\1ons. Riveri ,Icclan, que-fez suas. "c:fa ferr 0 1nenta.. <lo macacão P. da· 
vis:it.a~ cuí1 q prnpó'ilo ú!l atender rqnb1·-~da,tem. Daauela s!mholi.M. e 

. is ;eee,;s_ "id'lc... es e;;pirituais dos pri- r,aouel,s estnos C1U<l..«1 11:ada m~g 
~·,,~!~: e o mie resta esta aa~tn e 

aioneü:o, na medida em que o per- c:wa"iadn .1)ela apo•to..,.la montqnt.A 
nlitissem as C'lrcunstâncias. O Prc- /,~0r,J. \u·ge re-con1<trulr: E a TT.R. 
l.àd; a 0 sev,;ra que .f's força_s aliadas f.S. tom:i. a inicbtiva da crl9°1io --------------------··--·--··· · · ~~i~;;;~~:~:~~:t,~=~ ~1!f ~?~~:;:~;,~};: . ..,Ms:..,~x;::x;;::c.._X~ ,.x-

0

:::.~::.x..,..p_cx,r:X:_ffil(~X:%XXX~:I.'~!!.:~!<•

5

~~;:F!~"·~~~%%~:C ~·~ I cog~~if ~j~~~: 
• • ª J O A L H A R l A .· r· . . •; 1 r.ealizar-sc-ú 1ioj,,, domingo. ,ra , 

. Ü$ . ctocumentle·c~~:~7c::º (~:n~ª~!~l~~n~:~ ~~!:~~· de- ~ r -~ ~~ ,lt\ ,. -A S'.e;, . :R (.) '1 

~

7
~s à~º~:::ª~·ª ªP~l~~::~:hã:c ~~~::,~ 

'atil1e1-i-és ao Comunismo .iá. são I veria admitir como tambem de-. ~ ,.,,,.,,li A, · '>:',:J ,r., '"= . , , .,. . Scnho; a da Saudo, promovi a 
· belit numerosos. Em todos eles, tende-las com ardor e zelo. O .~ ~ · S i· · 

l F"c·1·i •··. ,. , · tH_1. i~os concessionári.,s dos AF/\- · · j pela apo~tóiica Co11g;·eg::çãn Maria-. ··a c!cúcrina marxista encontra me1;mo motivo vale para o .tã0 RUA 15 DE NOVE?,Elgü N.'' ;w _ l' < 
\IUJ...a. t":d expu~íçao de seus prm- Ldículo "catolico-evangelico", ou . M }' • .) \ • · ·•., M:NDOS relógios '\ELEC'H!A" L na e:~ Nossa Scnhoia da .S;iuue e 

(E:quina da Rua Andü~.a) ·, \l,;i'i,1A.:) . , , .,; ·., . . . . . .,'l1 ,. . 
cipto;5 e maxhnas no que ctizem ;,iais ainda, o "cawlico-ma- .,......,.., ~,.,. ""''. , , .,.e. -·~·-,--- ,· ,, " ....... _..............,"·· ,x::,z,,. ;;;.;,,;.;;,;;, .. ,..,,,..,.;:.. ,,~A , ••• e.__, 1 Sanco Ag:Jstinhn. 

,.11cnas uma ~ue outra Pas•,:,gem da 
· Sagrada Esv,:ltura, torriada a . esmo, 
rcm o intuito <lC preavisar ·os espi
:·itas bem intencionado,• col1fra os 
c·:1gano, a ·qu~ pretendem subme
úHcs d()utrlnadorcs de vou<'-1 ou 
nenhuma ccnsclência e dr multa 
:ná fé. ign,,rancia ou · preconce!to. 
1 NO DEUTE"RôMIO DE MOISE'S, 
C.\P. 18. VV. JO .\ 12 

"Ncm:1 re ~che eRtrc vós qurrn 
1',,ef:,nda nurjficar s.,u filho DU .su:i 

filha f'azendo-os 11assa1· pe!o fogn, 
rcin r1ucm, consul~ adivinhes ou 
c_,1:~:er\'C sonhe~ ~ ·ag(,tua~. nc-?n qrtCn1 

"E ê~•· r1•0 s,. fe7 not/,•·io º b
, tlo<:::' cs inri:"'11~ e rr"ntioc;_ (lll.6 11':,,-.f_ 
iq,·nrn r1n 'F"rps..-). F.· ,.. ..... ~u Mh,·~ 1-10~ 
nrnnde t-mor. e n "'~",~ rlo se1,he1r 
Jf''°'l;<: p.1''1. r,116?"'1.l'rl~f>icl~. 

cc~ 1Y'lttHA~ rq, .... h3VÍ::P11 .. r"·{rfO • 
1·irJ,., 111 · r":,r,M·r-1ndo e àcnuhcif\n~ 
e~.) .c:n"C! 011·~~ ... 

OOmo c.sla. n5.o tecm numero as 
nisiagcns ·:hfülicns cxJff~ssamente 
o~o~la-~ e tô,1.l e qualquer d:uti-iria 
c,cc nã,, · seja ·a doutrlna gemtina 
cir Jr-,sus Cristo. ta is como Profes• 
tantisnw. ErpiritLsmo e con~ênercs. 

. av,-mt4S · 
· ªPRE-ENCOLHIDAS ·NÃO, ENCOLHEM-MAIS r 

"'F.~.'f PRECA:i.!OS. em ~ossa3 confrcçô::s. m.1tel'iaP 
d.a: n-.e-ihar Qua!i~J~e. !'.·ksmC1 assim. molharrioi 
long:m,ente a ç-a>mHra. os aviamentos. e Qualque~ 
Pt>ça. ain,b Que s'"ja um Pequeno fundo de bolSo; 
Resultai de t;1is tuidados qff"e as nossa~ roupa~ 
são pré-enco!hid:1s ofÚe<"endo p!ena garanti.a: dd- · 

nenhumR deforr:wbiiidadc: futura. Queii-a ·fazec, 
':..irtr.:1 ·visita à nos<:;3 Secão de Roupas Feifos> 

concluirá Que é -uma inovação, pois · aitid:l, 

n~o se ern::ir{"gou mnterial de tão alta qua4 
.. ti<!ad~ na Confecção de Roupas Feita~ 

• !m lO pagamentos pelo "Plano Suave• 

respe·;co à reiigiao, à 1amilla e ç,m"... Uma reconciliação é _,,..;.;...,,;:cw .. .i.;;....~ .. ;-,..,, ..,____..,__.,_,L_.,,.;,...;,.,,.~,..,,_·"_·_· ___________ .,-:-

il. .;u.c:2dade. Invariavelmente, ~,mplesmente impossível Ja que . ------·------··---··-·-·-----· e s .EM A' NA . MAR· ·1 A. NA 
.em t;o,:., <locumentus a condena- :,e trata aqui de (:Uas palavras p r •. m e, .·1 r ~ D r n .... M e S S a d o_· .. ·-... ",'~ .. ·,·. li'> . .rJ~_ra·ç .. ~o d·.:is ·O n grega Ç .o-. e s. · · ·.. ·, · · .· . . . . · 
çâo'·~v~· a Igreja raz aos princi- tJue traduzem idéias antagonl- ,e., u I" .... 1 · ~'-"'- 'l.i g 

, ,,pios :coi1cuiL,tas e a ma·ls vigo- c..ts, diãmetralmente oposta.,, ! .,· ·vi d ~ d N ! 
';,cfos;;, íl. inais peremptoria e ex- Muito maior absurdo, .porem, M ·e PI\ ;.i;--'ij. o : D s ~ij.s -d~ ·e p r· a· ·g ·a;,, .... ,arian .. as . a ~.iCC;;~,, .. ·e iA-e·ro .. :_ l'1'0COdlc:1c:;g1c1·1e·~1a1ª,'a?o_scaucx.'.·~. daeriN,·~·'·;ss:a·· ·,;x pliciç,\. que se pos:;a e;;pcra t· em encerra o termo ou expressão I M 1 • 1 _, ,r,. 1.;i 1 ~ - "'- 11 1. « ,,. "-

. " 1 1 ' S"nhora ,Ja Ccnsohção e Santo .. ,::escrk,J:;,. ele tal monta, como são, ,;ato ico-comunista", porque 0 · .,. . L d M · J .. . Empolgante dem011scraçao cte vitalidade Mariano., foi o. Con- A"os\inh·, kYerá a efeito u:n8 ·,,,· .. - ,e.Pi.: .. i::_e,·aL as 8nciclicas dos Su- sistema politico do Comunismo i. · 'l1' ·r ,,,. s o 'en1no su:s " ' - l rei ' lU,,-·, · • " centração· das Co,,gregações ce nossa cidade no domingo c'.e Sunana Maríar,, de Estudos. sob e 
,_-.;,mos '.J?ontifice,; ou as Canas 1.ão nega um ou outro dogma patroclnio ct,i FNleraçãcc d:s cc. 
'.) i'a,,;torn,,;, eolecivas ou nào, dos é a nossa Fé, como faz o Espi- "Quan~o mais mo honrardes, rna:s Eu vos favorecerei''.· .f-eêencostes. 1\1;\l. àe S:ío Paulo. 
· .r.,~r-·. P.).,;Jus. ntismo, e sim o propr1·0 coni·un- D D 1 1 \< "so· te a-o lu"at· 1" s0 Iio 

:o u ~ -- Esta é a p·rumessa feita pelo propno · 'eus no eco. ogo ao seu · ,1,-, tar·dc, d ' · se ,.,. "' ·' · · - " · Pai:a o calolicu que wocura tJ dessas verdades reveladas . , . . . . . . . ' A's três horns '"" rewüram~se os Congrega os, na Ma- Nobre <lo Ccl~!!io San'" A:pAinho 
1>atw.1r a sua vida de conlonni- por Deus nosso Senhor. Ouça- se:vo Mm~es. O .~;.,.-ª.1:;,o preceito u:~ · H~nra ~ teu pai : o. t~a ! 'triz de Sr.o Lourenço, OJ'gamzaudo-se o desÍlle que perco deu um <Pr. st. Ag0Stlnll?,- _79l, ts 20,30 
tlaese cwa as t ;re,rizes ,,a,adas uos a palavra serena e autor!- mae e teras a fenc,a.;.de nes.a vma. E~ta pmneira promessa " 'frecho da alameda .::;...,0 Buaventt.i·a ate O Colegio Biasll, acompa- ,Jio·as dos dias aba.xo. 
pe.a atrconcl::dl! ecles1ast:ca e ?ada do Ep.iscopado · brasileiro do Menino Jesus de Praga é uma t eclaração do premio prome- )J"I ii'lhado por tm:a bam,a ele music,t, cantando Hinos Religiosos, com DJA 18 _ 
nela t!m1.iiacias, nuo po,.c l1avcr na magna Carta Pastoral de 8 tld . J 0 • • ,, d·entes ·: . . . 1 Pre-1dcnLc de Honra: .ttcvdmo. 
11omi.1 à.igurn oi.Jscuro nesse.; do- c'e setembro de 1937 sobre. o o por euus aos o,.,e , . , ,tanto en.,us.asmo e v,c;raç«u, que.u povo que assistia a sua passa- p, .. Mannrl de Can'a\bo .:--:rcves. DD 
cÚ.m<'tLGó quanw a uuslç,to que Comunismo ateu; "Não é sobre Deus como tal nede-nos adoração .. Quer que O homem lhe'> .,

1
,: i,;"m apiaudlJ.-m, co1a puimas e cemon. s:;rações de jubilo, pela co- . Diretcr _da e. M. ?e Ka. f., .. '1_ª 

. • ·'·· ·• ·' ' · · \ 1· çao Pres·de•1t Ex,cuti-.a l.0 ·,·e:::i. as .. untiu i;e;.i,:te o CJ- ;.m ou outro (e nossos dogmas · · -· ·Ya<'ail o:os nossos i\.,ar.anos ele enfrentar o respeito humano. · e 1m~ . · - · ., ' · · ,., 
º · - sirva em corpo e alma e prostrado no seu altar o adore e renda "' . vo· preºiclente <1a e. M. do C»l. -

nm1,ü;mo a,eu · En.rc O catoli- c:;ue se lança a duvida; é sobre .1..,e "o' .. , ·a~, l;Z''lt '"" 11·' Pra, .. , ,:a Matriz uina sessao sole11e · · · · t · o tributo de depç11acnc1a absolu.a. Tudo jsto o Criador sin- · ' ""• •v"- • u ·uv " ~" u , . gin .-lrqwd10ce>ano. 
c0 .e ;,: e ,i<1Unista 11a uE;a JJJn.e '' exis encia do Cristianismo ou em pr;:;pa.-aç"-u ,w vvitgre~sv ·bucans,ico .umcesano de Friburgo, e conferencia: n Papa e o Cem· 
in,J:a;::;;1;un,vei. Cat0Lei~1,w e :1 sua negação radical que se tetizou naque.1a frase lapidar das taboas da Lei: Eu sou o -comell,uí"aoivú .c.u ~-v nfüversar'lu Cta congregaçâo de s. Lourenço, g,,~oacio Mariano. 
CmÍU..ilÜ;;<mu s:10 cuis concei,os :.,·ava a luta gigantesca. Já se Senhor teu Deus ... Nao terns outro Deus fora C:e min-.. Co-- mo-é!VO t,~.e pe,o quai iui a coHcentraçau ·realizada neste local. Parte :iv-creat!va:. Filme,, cine· 
que se én .. l'echucam e se repP.- n::io discute sobre eSta ou aquela mo consec,uencia co pr,me,ro mandamento gravou o segun- -E;om a preJe11ça u0 Exmo. br. bispo 1.nocesano, D. José Pereira matográficos -duc~t,vo~. 
Jem o catolic:.i. cm ne1:hmna r'.'!i;::i:io; o que se pretende, · · · ·· d. d · 1 DI \ 19 do: Não wmaras O nome de Leus em vão. como sacerdote .~. ,Alves, o 1'e. Hugo i\i. :ttego da 111lc10 a reumao 1zen o Vir a 111('S- · 
hluutese. pode ser comunista, e ;:um esforço de imenso orgulho, ma de encontro a0 prog·rarm, que a si mesmo traçara, de disL111- Presidente ele Hr.nr'.l: Rey.\m0. 
o ~011iunisU núo J30c:e ser cato-! é eliminar Deus da vida huma- instituiu o U~i'ceiro: Ltmlira-ce de santificar o dia do Se'nhor. · guir .caLolicismo veidauctro. l O nosso Catolicismo. de sentüüen- i r,. Carmeio putorti. DD. D're:or eh< 

.. lico, · a n,·o ser que ha \a tnLa ,,a e construir o futuro sobre O Como pai escreveu: hunra1ás teu pai e tua' mc<e. (.;omo pro- e. M. de N,1 sn. Assrn1d\o Achi-
çonver.;ão real e s'nccra drsl.e ateismo mais intratavel, com O ximo cusse: Náo m;;:.mr:i.~. Como Crea<ior: ,,~o mancharas 11,llismo. roPita; Pr<"sld,-nte F.xPct1tl\·c: Pre-
para o c.atoEctsmo e abdic1ue t:e C'Jrtejo tetrico de todas as suas minha obra, não furnicaris. c"omo Senhor to mundo: Não·· D · d d t· · d d 1 F d - · f.;(cnh ela C. ~vr. da Sta._ CrtF .. 

.. . . . epo:s . e agra ecer o pr.es rg10 a o pe a e eraçao a nossa \ , e \\fa 
li.ma vez as suas idéias mar- l''.linosas consequencias". furtarás. Como verdade infmita: .Não mentiras. :i!: como pai · Conferencia· "· ccevo ·ª'' , .. n· . . . ,,,t.esta aderindo à. nossa ela.La in,:rna·, dá a palavra ao Congregado nna ~10 c-nr(rr"ocio Mn,·iai,o" _ . 
:listas. Portanto, como poderemos do grande lar humano: Não desejaras a casa de teu proximo, ·. Dr ... .Dayl de Almeida, Presidente da congregação Mariana dos sa- t· 0 0 ren• 

N t h · d. d · t 1 11em a sua mulher, nem o seu ser'"º· 11e1n a· sua e-crava, nem·· ' Part<' Rf'~re 8 '"·º · ror'> · - -o en anio, oJe cm ª se c:Dmpreen er ª exis enc a· do • ~ · lesianos. O .orador fa~ uma vibraüte at vertencia aos· nossos ca- co ,1a· e. M. d~ N'l Sq. A•ntnr'.t0 

1;uve falar frequenLmente em "catolico-comunista" e em que o seu boi, nem o seu asno, nem coisa alguma que lhe pe1;fonce". j tolicos, .para a indiferença. que hoje reina em nossa .sociedade mo- "-rMi·n.-,i', 1r;:º!'á á """·1 ª .. ":·~" 
tatóiico~comunista ou em co- scntic"o pod~remos tomar esta A prímeira promessa do Menino Jesus participa do laco- , d~rna, a respeito do sobrenatural. Muito aplaudido por todos que tca•w,J o~, 2 ~'os: jntit1.110r\a ': 01 ·. 
munista-catolico. Sem duvida, c'cclaração de Carlos P:·estes: nismo em que .estão formulados os preceitos do Decalog·o. · Não · 1 guarelaral~l bem viva a idéia de.que ou seremos Catolicos decidi- t, Fatnl". Nns entT,atcs. rraYa-

: lemos aqui ou uma ignora ,,eia ":':o meu discurso falei da or- obstante mostra-se-nos suave 'e agradavel, como Rei e Menino .dos ou üão seremos catolicm. r,.- ·s ornncstr8iº. 
1\1.".ito .crassa c'os que ac'mitem r,anização de éomités populares encantador, para no3 fazer mais -agradavel sua realeza e mais nL\ 23 
.,. ' molistro - o catol!co -ca- ,:os bairros e locais de trabalho. , leve· o jug·o da escravidão. . .·o Dr. Geraldo Bez.erra de J\Ienezes, Presidenle (a Federação. 1 P--esidente de H"n,·n: P.Pvr1mo . 
. "nista - ou uma diabolica má Cc·.1ztituldos de comunist.as, ca- _1:ião pode conter O seu entusi,.:;;n0 pela feliz escolh::1 do D:·. Dayl: !_.,,,i ,\,-.se1•no d~ :'fcic,rni. n F \\-1. 
fé dos que ainda atentam t,llicos (o grifo é meu), enfim Honrar a alguem é tributur-lhe amor, reverencia e obe-" . de Almeida .para falar em substituição ao oradm· convicia<'o- que! T'D. D'•·ctc-r c1:1 C.M. e'-. 1"10r11 -
dés.esperadon,mente rstate'.ec.r I de todos os homens e mulheres diencia. Jesus de Praga para_ grangear nos1;0 amor .se fez · D pr · c · · d Oli · d F d · M · d 1" ·'·1 C0 ~1ºº;c5o · p\· ,sir',..nt" i;-~.,,_,,,_ . .,.. sen.a O .. r. _ 11110 orrern, · e verra. a e eraç-1.0 1 arw.n~ o I t.:\·,-.· Pr,-,ir\."nte eh e:;:,.·• .. ,,, sou .1~ 
ilma. pretensa união da Luz com r:c r0a vontade ... esses orgãos Menino; e para ganhar nosso respeito e .obediencia 6e f-ez Rei; . Estado de sao Paulo. e ·,n·--·~·,ch: "\ rongre~a.çin 
IS Trevas, da Verdade cem a t,·atarão das reivindicações pro• Estas C:.uas idéias estão ad1hiravelmeúte sintetizadas nà Imagem'· :-· ,.,J,'."', ,. a 3,,•:cn·u<lo ... 
líenfr:a. Se já é Pm g··:rnd~ pri3s de cada setor"? Tais ca- do Menino Jerns de Praga. Sobre sua cabeça ele louros cabe-" ·Mons. Barros Uchôa, Diretor da Federação. anresPnta o r 1·:'- p,.,,. 1;~0 ,. º"''"· PiJmcs cin-ny~, 
•bsurdo o dizer qi:e algucm é 1 tolicos devem sacrificar uma de los ostenta coroa real, e sobre seus ombros o manto purpurado c'or designúdo para falar sobre o Congresso ·Eucarístico ~e Fri- tc,ré-.:iccs cr'•"''',:-s. 
1ml catolico-espirita, ou um C.J.- i mias ic éias, porque não podem da realeza; a mão ésquerda segura o globo, do mundo e a mão bürgo, e que foi O Dr. Mario Ritter Nunes, Legionario do Coraç:i.o 
tolico-Ínaçon ou um catol'co- s2r. ao mesmo tempo, cat9Jicos direita lança suas bençãos sobre os seus devotos. ' _de,Jesus . 

./ ·&Wangelico, quão maior d!spara- e con1unistM. De c.iua.s, un1a: 
·te não deve ser então o chama- Ou eles hão de abrarar total
'º' ."catoEco-comun's,a"! Mas, mente .a Igreja e rejeitar o Co
'ti.Ve,mos em um seculo anormal, munismo, ou hão de aderir a 
,onde toda a casta de embustes este para renegar a fé do seu 
e de absurdos tem o seu lugar batismo. 
.em que ninguem perceba o Triste dilema, perante o qual 

. 'rontra-senso de sua existencia, cada um de nós deve decidir 
•ão podemos afirmar que um nesta hora incerta da humani
eatÕlico possa ser ao mesmo dade ! · Ou com Cristo ou com o 

. tempo um bom espirita porque, Comunismo ateu, negador de 
·•ino tal, eie forçosamente ha · Ci'istlariism.ol Não. ha · melo ter
. ,lJe. n~i::.;- _.:, .-=-::,~ verdades Que. mol •• · 

Ele com seus "labios de ceu" sorri prazeiroso ao se cdn
templar tão belo e por .ter sabido harmonizar numa imagen1 · . 

Jesus üa sua Imagem de Praga quis ser o slmbolo -de nossa·,_ 
tão pequena, duas idéias tão diferentes: a meninice e a realeza ... 
vida espiritual: crianças C:evemos ser na inocencia e pureza de · 
vida e 1'.eis 110 dominto de nossas paixões . 

'·.· ,., .• o 

Faz o Dr. Ritter um estudo. sobre os· Congressos E,.,,..rtristicos. 
Jrizando. ser este o Primeiro Congresso que se realiza ctcpoh do 
restabelecimento c;a Paz, denominando 0 o por este motivo o Con-
Jtrsso Eucai:lstico da Paz. · 

. ~'. 

. -~ . 
. 1.:1\i~: ;: _: 'f.:·/. .,.'.'-J.,;.·.:: 

DIA 21 

-~ . 

Presiden · e Ex, cnlivo: Presiclenl~ d: 
e. l\[. d,, Stn. G, ncroóa. 

Conf,.-rênci:1: "O C-.nr;r·,gado Ma· 
1 L1.no e a Sauta Mis~a.,. 

P.:1rt~ RPcreativa: F1lrn1:s eine--
1n11tográfico:- educativos. 

D!.\ 2:1 
Prt sid(·I1li~ ·cte !1,,!!ra: Rev<l!'nc. 

Pt'. Don1i11iClr111() Barc!ón. DD. Di~ 
r,.tor d,, C.légio Slo .. -1.g-ostinllo.: 
P1 std-,nte Ex~cuti,·o: PH'siclente c\1 
C. i\L de N. S. A, .. unção Acl1iro-
r,ita. . 

, CcnferC'ncin: "0 Cungrzgado ~v!a
nnúd ,., a Co1nt1t1hfto frequente ... 

Fart{~ R(•crcntiva: P-:f um grupo 
dP a.tcrE':-- ex.aluno~ f-=a,lesian_os. 

Don:ilngo_ ha v·~râ graade Concen
tração elos Con~re3~tdos M·::t.riano~, 
, .. ., Póróquia de s~nb, Agostinho,"á-, 
S hr;rgs r- n1t·b: Ivii-'"lfa dr Con1u 4 

11l1ão G0r-:i_.i: L~nrl1r-. no pátio: Se'.l• 
-~ü o nv:1~~ .. a ele r,-soluçõPs da . sen11.
nn. 1,rt-' . ..:.ictlt:a '.leJo Rtvt1'.110. P~. 
\g0Hinhn )1IencHr.nt1;- S. J .. ·birPt.-:r 

oa F', d,,raçào d·1° Ccpgre~9.~õ~~ ~.11· 
rbn-"": .(~() Sãil p,,nlo: ,ro+-._1ção dai 
rrsoh\ç5rs d;1 ~r·nl::i.na ~ 

·.~: 
•, _,,,,,, 
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JOIAS últimas novidades 'em JOALHARIAS MODERNAS. 
de ouro, rubis ~ brilhantes 

..... GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRF.sENTFS 
Grande variedade em RELóGIOS das melhores marcas suiças 

CASA a·ENTO LOEB 
RUA 15 DE NOVEMBRO N.6 331 

. l\ Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 GFRAÇôES ·: : ·: :1 
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Intenção ~e Junlto ~11- A~ostola~ o ~a Oração 
A ,!evo~ão a,) Cvr;,ção uc Jcsu; 

f a devoção do amor_ é uma Comõ
-vente manifestação da caridade in· 
!h1ita que flameja 110 cornç:io do 

Pe. Arlindoi Vieira, S. J. 

..... 

COM OS .PECADORES 
.!)Ói\llNGO INFRA OITAVA DA FESTA DO SAGRADO 

CORACAO DE 3ESUS .. ~ 

.( São· Lucas, XV 1-10 ) 

Naquele tempo, os publicanos e os fariseus aproximaram-se de 
JeBus parit ouvi-lo. e ~s fàris~11s e os escl"ibas começaram a. mur
mm·a1· dizendo: "Este· homem acolhe os pecadores e come com 
eles". 'Então lhes propôs ;Jesus esta parabola: "Qual é o_ homem 
dentre vós que, tendo cem;ovelha.s, si perdei· uma delas, nao c;lelxa 
no deserto as outras noventa e nove, e não vai procurar a que se 
tinha. perdido, a.té enco11tra-la,? E a tendo encontrado a põe sobre_ 

i :filho de Deu~ fe:to homem. 
Para que sejamos 
dignas das promes
s a s do sacratís
s i m o e o ra ç ão 

possa em meno5 tempo lceva:i[ar 
uma alma a maia alto pe1·feição e 
fazer-lhe provai· as verdadeiras dO· 
çuras que se encontram no eerviço 
<le Cristo Senhor Nosso". 
EXC~CIAS DAS PROMESSAS 

. os ombros, eom alegria; ;.~epois, voltando, para casa, chama os 
amigos e vizinhos, e lhes diz: Congratulai-vos comigo, -porque en
contrei a minha ovelha qull se tl~ba perdido!" Assim, vos digo e_u, 
haverá. maior alegria no ceu por um pecador que faz penitencia, 
do que por noventa. e nove que não precisam de penitencia. "~u 
qual é a mulher que, tendo dez dracmas, si perder uma delas, nao 
acende uma lampada e, varrendo a casa, não a procura com dili
gencia até encontra-la? E tendo encontrado, chama as suas ami
gas e vizinhas e lhes diz: "Congratulai-vos comigo, po1·que en
contrei a dracma que tinha perdido!" Assim, vos digo eu, haverá 
grande alegria, entre os anjos de Deus, quando um - só pecador 

Não hn. il.11101· vcrdade!ro St'n1 -:!-n· 
trega total <le ·si me~mo ao objeto 
111maào. O amor é d.e i;ua 11:J.turez'.I 

_l!eaerv.so, Dá o que tem e f!na!
~,ente ~e dá a ú me,mo. 

Daí as p1·0nK~satS magnificas que 
tt:; 0 :r.clora,·el Coração de Jesus 

' 2c,1 :111c se tlm11Cn!rassea1 com to<l~s 
.i.5 forças cm prop::iga1· e,sa dCvoç:10 
,.'1',1,•adora. 

E' conhecldo de tod0s um <:on
. ,Unto de pronv:s2a,c; feitas 11or Nosiso 
Senhor a Santa :.vrargarida em fa
'\'Ot· ,las rle,·otos do Sag,·ad'.l Co,·açã<J 
Qt daqueles que propagar~m essa 
icvoção. São 0stc:s as seguinte,: 

1. D:cr-lh_e~-el to,Lts as graças 
· 111ccciSarias Pata ~">cu t'staclo. ..,.. 

· 2. 'P-lrGi paz em ~,rns familias. 
3. ·Hei S0l consotá-:os e:n todas 

~!:. St,12S pe::nc-~, 
4, Serei s0n s_egu1\) r~ft•gifJ J1J. 

;·id'a e ,obre\udo na morte. 
5. Dc1-ranw1·ei abu11da11les brn

~{iJS sob!:e toda.JS ;l') s·.1as. er..1Pl'1.:"sas, 

. 6, Enconlral'iío 0.1 p_~cadores cm 
r,1-et: C.,raç;,o a fo1:t() e o ocuno 

. ~fin)to àa _1nis(~l'icordi·J.. 
7. As a!nw.s tib!as se t0r:1~r;lo 

. t"t rv oroeas. · 
s. As a11n:1s fervoro,~as se e;eya ... 

ti\o a uma grande pNr_eição, 
9, Abenço~rei as casas em qac 

rl'r e:;p,1sta e honra,la a image,u dC 
meu Sagrado Coração. 

10. Darr;si aos ~acerdol.c3 o du)l1 
· ~e toe~, r 0:-5 co1·;içõcs n.r.ds e1~1pcde1·
l)idos.-

11 _ A;,. pC,Eoas que prOpag,,rC•.11 
lt!:i.ta devoção tc~·ii.o f,cn nornc ins
crito cm meu cor::içüo e dele jamais 
,:crá apaga,.10. 

~~ estas Prvmc~:;n3 podemos acrc6-
e.cntr.1· outro.. vcrclaaeiran1enic ex
~1·c:ordinada e p0r isso mesmo cha
mada a "g,·an,1c promc<'sa": "Eu te 
Q)rometo na exce,siva miscricOrdia 
lic meu Cora~~º que seu nmm· oni
~Olcnte cc>nce,lcrá a todos os que 

,~cm.~nlgrr<\n néls Primeiras sextaG
. {eiras de nove meScs consecutivos, -
.-, e. graça da peaitcnciu · finz.l; nJo 
itnor1·crf 0 E.:-1n sua d,Qt-:graçn~ nen1 s2n1 
tt:ccbcr os s~1crarncn-tn;--, tornando .. 
~ n1en divino Cornç5o sen a~ilo 
erguro nc.Stz ultimo momento". 
ORIGEM DESSAS PROMESSAS 

Tntdt;z.:çin cBs:1s pron1ess.as exata
lhente o prnsamCnlo <lc Santa Mar
: garida, €mbora não se encontrem 
textualmente e:n seus ~scl"itos. seio 

: 11u1ncrosos o!'{ textos q tic le1nbra:n 
c~ta ou aquela JlromeSia d0 S3-

: gra<lo Coraçüo Cm favor <le ,\c•.:s 
,,kYotos. 
; v·an1os citar ih.Tia longa Pa$sage1n

1 

; na c,uu.l ,e encontram qua"e tü<las 
: a qÜe acL.na 110s referímcis. Em 
,cart,t dirigida ao P. Croiset, datada 
,rde 10 de agosto ,lc, 1689, ckpois de 
;.tcl' falado cl::> gr:m:le nume,·,J ,!e 
:c,Jma~ que a ,levoção ª" sagrado 
·CoraçLo ha ele tirar "dO c.:nninho <Ll 

ipc-rdição parn as colo~ar Jlo da ~al
: vação, aci·t·:--Centa a co~1tiden:.~, ll~ 
:l\oS"'., S.2lihr)1·: "'Po,·que tem um tiiO 
i~r-dent~ desejo ,'.e ser conh~cklo, 
1

fln1r.:c\J e ho!ira:lo rJo:-5 hom.(;ns e1n 
· ic-r1jos curaçiie., <kS-eja Uln!O estab:

:1 .. ter o imp('ri 0 1.le teu puro ainvr, 
p::omctc 6randes rcco~nPt:n~~s a 
todos aqueles que s.'.'. cle:!icare:n n 

,pi.·c .. --rovei· r,. SC 1 ! 1·eina110 ..• Qu01·c
;1•:iL de;.-/az0r-me en1 açélo <b graç8s 
e gr~itid;.o a Ct-:te divi:10 Coraç::v 
})C;c.~ grand:-s 111(:rcés q_ue nos. faz, 

de Jesús 
e 

c1 ignand·o-tc <lB servir-se de n6s pa
ra ajudar a (ol'llá-lo conheci:lo, 
·amado /:J hont·a::lo; po1· e.ste motivo 
!HSsl'gura bens infinitos em. favor de 
todos aqueles que se dedicarem a 
islO com tod-a a aLrna, ~cgundo su~ 
iÚsPiri,ção ... Dá ele a entcnd~r que 
este desejo (d~ ser conhecifo, _:im~
do e honrado dos homens) ,i tao 
exce.;sivo , qn_c, ele promete a to
do., aql,eles que se consagrarem e 
devotarem a ele para lhe dar ~sl0 

prazer de amá-l,J e fazê-lo amado, 
honrado e g!OrifiCad0 quant_o POS~1-
vel. .• não d'eixá-]OS jamais peie-
ccr ·e <e1·vir-Jhes de asilo seguro 

·, h s 
co!itra lüLlos os embµsle~ de seu 
i·frnloos mas ~obretudo a hora da 
' '..t O ,.'.,,cebeiiCl'O-os amorosamenb. 1110 .. e, .. ,.;; 

e~te divino Coraçüo e pondo-lhes a 
sah.:açt.o e111 scgurnnça, t~1nan~o o. 

. 1 do c1~ sanlificá-Jos e torna-los cUH a .• • . 
,. diante de seu pai eterno granCtes · 

na mcllida cm qu.e se cs.rorçarem 
para engrand€Cer O reinado d; s~u 
amor nos contções:. e com.o e e.e 
a fonte de todas as benção-,, as d.e1·
ramará abundantes sobre todos 

0
: 

lugares onde for honrada a imag'. , 
deste Sagrado Coração, porque sc_u 
amoi' 0 impele a repartir o tcsol_l'.º 
inesgotavel de suas graças santiü~ 
cantes e salutares ás almas ?e boa 
vontade, procu1•t1ndo o coraçoes v.:3-
~ios·l>aro. os encher ela euave unçao 
d."' sua ardente caridade, para_ os 
consu;uil' -e transformá-los 1nten:a
mente ne1~;,:,:,Que1· c-"J>irlLO-S hunul-. 
dcs e s"ubmi.ssos que não tenham 
outro cles,~jo sCÍ12,ó o de fazer ~'!ª 
vontacTc. Alem di~so, que rcumn11. · 
a.s familias clivicil:las, por este meio, 
e~ protegeria as que estiv_escm em 
BecesSidade; que (!en·amana e,ta 
fnavc unçào de sua caridad_e cm 
todas i:s comunidades religiosas em 
que f,J€se ele hanra:l'o e que se co
lOra~sen, sob sua particular prot.ê· 
çào; que conse,·varla todos os CD• 

1·ações unidos. 11ara delt,s fazer um:t 
só coisa o:im ele, e que deles d_23-
viaria todos os golpes da divina 
jucstiça, restituindo-os á graça quan
do a tivessem perdi<l'o... Se me 
fossa permitido manifcstal' as l'i
qu0~az. infinitas que, estão encerra· 
das neste pr-ecbso tesouro. e de1s 
aur:is enriquece ce faz depo~itariti'S 

~ ~cus fieis mnigos! s~ as pude-se~ .. 
mo., compreender. nada pouparia
mos Pafa dar-lhe o prazer qu.e ele 
dcs2ja com tanto ard'o,···, 

Ac,-cscentamos a esta out,·as pas
~agens nã.o menos exPiicltas sobre 
os frutos ma1·avilhosos da devoção 
ao Sagrado Coração: "Se qu.~remos 
o caminh" mais curt0 para a san
tidade e o meio mais segui·o para 
n salvaçtio, consagremo-nos a. este 
divino Coração para lhe pre.starmos 
t.odcs os obsequios clo amor, honra 
e glori,, de qn_~ somos capazes". 
"N,'\ sei que haja outro <?xercicio ele 
,Lvcç::io no c:iminho espiritua I que 

· DO SAGRADO CORAÇAO 
Abrangem eo,sas pí·omessas todas 

:is condições de pessoas, bem como 
o lndivicluo, a familia e a eoci'.ll· 
da:l'e. Delas participam os peca d O· 

res, as almas tiblas, as almas fer
vorosas, leigos e sacerdotes. o.; que 
sofrem, Os agonizantee, todos em 
~uma qu,e tem neCcsSf:!a:!e do au
xilio divino. 

Para os pecadores será O Cot·aç::Co 
adoi·twel de J~us a fonte e o ocea
no infinito da mise1·icordia, ~::
muitos os que ::,:ifrcm O jugo igno
minioso clo Pecado e d:cseja:n liber
tar-se c]ess3s cadeias aviltantrs, A 
força do habito os retêm cm sua 
mi.seria- A devoção ao Coração de 
Je,,us não cessa de ot1,erar estupen
das ressurreições f:SJ)lrituais. O di
vino Pastor. tiío solicito pdo bem 
dê suas pobres ovelhas cle-sgal'l'"-
c!aS, mostra-lhes s,~u Coração infla
mn<lo <l'e amor e os in1pe!e doce
mente a bwsca1· ::tí as graças d e que 
precisam para sair do iniscranllo 
estado em qu_c, se encontram. A 
devoção ao Coração de Jéus é in
o:impativel com o esta.:o de tlbit'z'.l . 
e-.;t11clo sumamente lamentavel, clO 
qual dificilmente saem a.s almas. E' 
mais racil a conversão de 1131 gran
de 1,cc,d'o1· do que o ressurgimento 
espiritual ele mna alma entorpecida 
pe]o sono da tibieza. E' llm mal 
quase incurav:el. Ora o C0raçi\o do 
Je:;us ,nos asS€gura que fará esse 
milagre em favor dos .seus devoto.1. 

As almas fe1·vorosas sedentas de 
pe,-feição, precisam de· um e,~timuio 
para não esmorecei· na luta -,;em 
tregua contra as ~aixõ.~s. contra as 
ciladas do inimigo lnfer,;al e as se
duções do mund'o, A cleyoção ao 
Coração ele Jesus, o zelo e,n di· 
íunllir seu reinado i:npuJs'ona it'
rec-ist!v.e_lmente as almas á mafrs su
blimada pcrfeiçií,_o. 

Propagar a devocão ao ~a"ra,lo 
Coraçfo,.é _ter o no~e iyc:-i~ ;~s~e 
mesmo wv,no Coração e <le tal mo
do que jamais será apagado, E 
qu.e maio1· feljcidad'e para uma 110-

bre creatura do que ter o nome ins
~rito 110 Coração de seu Deus? 

Os. sacei-dotes. os que trabalham 
na v1_nha do Senhor, 8ab:,m, poi
propna .exiieriencia, que n;\ 0 lia 
nada mais dlficil do qU:! arrancar 
uma alma do pecado. Falham to
dos os meios humar.,:is nes.sa obra 
do inccrnparavel transc.endencia. 
Missões_ rctfr9s eSPiri!u::tis, cc,nfe-· 
1:encias ,;_s quais acorrem centenas 
cl'e homens <leix~ as almas na 
mais lastimavel insensibilidade. Em 
ocasiões como essa · é necessário 
muito espírito de fé e profund:t 
humildade para não entregar-f'e 0· 

ministro de DH1s a .um comp!eto 
desanimo. Temos á mfio o remedio 
procligi~o para. tão gr·andes maJc.s. 
E' a. devoção sincera ao Coração de 
Jesl1s. Os apóstolos do Sagrad·o 
Coração t~m o condão de tocar os 
corações mais empedernidos. AlguTL5 
deles foi·am, em diversas clrcu11:;
tancia.s, postos á Prova por peca· 
<l'orcs obstinados, Interiormente 
recomendaram-se ao Co1·ação dê 
Jesus e quando menos C,5peravam 
viram essa,:; infelizes vitimas do pe
cado desf~itas em lagrimas u.e sin
cera contrição. 

De minhas, frequentes excursões 
(Conclue na 7,~ página) 

fizer penitencia. · ' 

COMENTARJ.O 

11ode ultrapassar aquele que temes 
Por nóS mesmos, segundo o proprio 
prec!lito divino. Ora seria grave 
falta de caridade para consigo mes
mo expcr-se a pessoa a um pecado 
mortal, · 

i:~ ,:e ,:t 

A finalidade destas })arabo!a.s ó 
obv1-i: pretende com elàs JJ Divino 
Mestre sal!en\.u• a bon :ade divina, 
e sua infinita mlger:col'dia. para 
com e~ pecadores, Na e~·momü da 
Providencia nada maio l:igic_Cl, A 

Aliás, embora nos pareçam sobre
incarnaçã.o elo Verbo em cor1>0 mor- modo .óPortunas ·estas consideraç.(í_cs, 
t-Jl já foi fruto desta ml!!.Crieordla não é sobre elas propriamente que 
de Deus para com os pobres peca- incidem os ensinamentos do Evan
.dores, JJois, não fora a rem!:;;,ã,J do 1,;eJho ele hoje, a não Bel' que es

Hibelecessemos, e.~tupiclamente, que 
b'enero hum::mo· 11ercU10 pela pre- 0 pecacloi· deve Ser evitado sempre 
vrn:icnção de i;eu chefe, e jamais " Nll qualquer circunstancia, c:mo 
e.,ta i1Jcarnação se teria dRdo. De- r,reten<lia o orgulho estulto do.s es
pois ctcste fato, não Iu porque acl- niba,~ e dQ.9 farisaus. O que o E

. vangeJho salientu é a mlsericordia 
mirar-se que us~ DeUi ae compai- ele Deus Para com .os. pecadores, de 
xão ])ara com -OS transvi-.:td.os no mal, m 8 nGira a propo-los a nossa, pieda

Deante ,lesta ordem de :cotisas, do e compaixão. ao nos~o amor 
nada mais natural do que lJarabo- mesmo. da mesma maneira _como 

são cbjeto de amor e .pred1leçao de 
la-5 como estas duas, na Preg-.ição DEUS. E este nosso amor deve_ ma-
de Nos~.o Senhor Jesus Crk;to. n:fest,~r-se s 2mprc por meio de 

Para que. no entanto. não v2nha 01ações pela conversão dos Peea
e.,te ensinamento ser mal entendi- <leres e. frequentemente. por ob;as 

. do, e as palavra-i do Salvador cm de aJ;ostolado com i;ituito. ele _mo
vez -de vida, "por no,.ssa mald1c!e, se v,r-lhcs a vontade a pemtencia e 
trunsform,m em morte. permitimo- volta à casa paterna. 
1~os ajgumas observações que auxJ- A expre~sã.o do evangelho pa:·a 
!:em a compi·eensão da doutrina significar a aJegr:.~ 9.ue ha no ceu 
contida nas semelhanças propostas- p€la conv1crsão dos pecadores po
por Jesus Cristo. · · c,erill. levai· a quem a JesS~. sem 

•Em Prírneir.o lugar. observa La- maior rêflcxão, a cre1,. que Deus pre
grnnge_ não devemos crer ou, os ft'riria ter só pecadores convcrtidçs 
1:ec3dores andassem assint e111 -gru- d0 ou, justos cíue não tem necessi
po, de ,re.ndra oue, neste m0mc11- dade doe penitencia. O p~oprio sen
to o Divino Mestr, se t~nha vist~ s.o comum se revolta contra essa in
cercado a])ena,~ de lDmens perver- terpretaçãc>. O significado cl-~ ex
-~0s, nubJicanos e necadores. Não pressão. muito viva, serve allen31s 
O que r.scandali2ou aos farfaeus e r-ora nw.nif,star como a conversao 

- 'h f f · elo pecador é uma c~usa aJtament,e 
aos ,,.scn ª·" ci a Pr~se11ça rrquen- ctcsei·ada. Nest~ J)onto. a parabo.,1 te de Publicanos e l)ecadores entre e , 

c:.s cuvintos ele Jesus Cristo.·· Esta a,,xili,i muito ps.ra penetmr o pen
c,bserváção cio e-rande exeg?ta do- samento do Divinn . M~stre: 1;or 
n,;,,;r,,nn Já mostra cn1e. a perver- m~is inten~a, cme bnha c1do a a,e
s:dade dP,,fos pecadores e r>llb'ica- grla c1a mulher que achou a dra~a 
nc5 era mai,, ou mencs , r~lativa;. perdida. ~ó parn ter essa comoc'.'.o 
Eram nubliéanos "' necpdo,1•e,; _ que 1,sicolc?ic1. eJ.a ery1 absoiu,.o, nao 
i;rocuravam ~0 Divino ~,r~_st1:e. P.. d0sejaria perder as outras nove. 

·,r,0~tà' Bua àt.ihicle:- já. ;,-.,.snife;;...a~sm· • Fnréc,-nos .on~rtunb,, neste paSSI'. a 
1m1a br.1 vontade. cPrt.a 1n·nnen- <'b1>ervacão que lf'mos num ;;utor: 
.,fio ~ deseio ele ccmverter-se. E ~s- "so a mais jubilo no CO)·?~~'> do 
t.c.s .,80 ns · peca<l'.lre.~ ,.11e ·o~dins.ria- B~m pa,t.or ..or um pec,ctor qup 
mcntP. dPVen1 ser obiet.o ,1.e nosso se con,,erte ·do ouc 11or novf'nta e 
:rnostoladn. TI" ~o encAlce dos ner.o- nove illstos r>\.le nerH•VPram. _R c~,;.
cl.orcs. :,.c:-s!ln s ... n1 f'.l. "fr\P:n:i• r€fl2x.B.o. ~enuenei;1 lorricq, é oue ha, ·ma?s tri,s
c,n r-.studo êln · ?•nbiPnte,· ,.x4ma ·ao t"2"1· no Coracii.o de Jesus r-0r um 
ln<1iv;rh10 cu !Pdivid11"s a.fim ele vm· .itish qu,, anost~ta do aue 1101' no
r tA r>1Õf' SC oOcJe COnt",• COrn. a r,f.S- VPl"'ta e UOV,, r,Nn,clor,_S que perSC
s'b;lid~rle ,1 ª cn'lVP.··S/ir, por- .imrte vr•·om no nec3.do", 
rh 1"-!lsc.1 iunt,_ 11_, ouem "ª ,-,i•0 J.en- De maneira OUE>. nor n·-JiOrcs aue 
,10 faze,· a,>osto•aclo é r'n'rário a ,,.,bm nossos cui<lat1os com o, JJ0-
toclo " bom sPn•'> P. est.á 1011,VP ile cac~ores· 11 :i intuil0 ilc conv,rte-lo, 
~'"'· ?.tit.u,1p siquer louvada .peja Dou- jamais 11ercarn.c.s de vista aue a 
tr,ns. Cs.t.olica. P~is oue., -"e .. :.> C()>l- nerseverPnca dcs bons rlcVA ser 110.s
v~1·sã.n do .-,,ca<101• é cott.0 (1, ~"'' d,_ sa primeira nrel)CUppcã.o. Vis•o co
nrnh clesl'iad-,~ _ r, 1ironrio -F•lhn de mn ·em gera.1 11a., col,sa.s d" !qr,,_ia. 
T)(·Us narn, esse f;m v~iu ,, P•ta ter- 1·.·-le ~, norma d:> ~~rvador: "h<tec 
1·,, _ é 11!1\ fato. r1nbrn..so muito i>,,-,-,- <,n..,ortet fac"re et illa nO!). omitte
bnra. m~ s um fato que n<>m tor1o.s 1'c". 
o~ 110coilnr,s chc-Etam á cnnver.s'l·o. 
1.."icamenfo - porquA não se 11redis
nõem a P'<t. ma• afh-mam-sc n<> .seu 
nf.t~-1o. Cr-~ r..e,tes ,,ecad.or,::S. n,<, .. Sa 
ec rida d" só tem tn·YJ. meio de se 
~xr•eer:" é p~t., oracã.o, . 
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· i\fas, o meio h1ais eficaz de 
aposwJaCJo, entre as muJlidóes 
oe poorcs e humiidcs, e o exem
plo cto saceraole, exemp,o de 
lactas as Yirtuctes sac:raotais, 
conrnrme as descr~vci.,10s em a 
Nossa Encíclica "Acl catho!ici 

Tanibem nií.--, ,; acorn,e]havel. mu1 -

to neln 0cnt.rarh. ;, opostcj°'a toàa 
~ tr;dirão da Igr,,ia, com pretexto 
de, fa7.e1· apo.,t<ilar1o_ P.Xpor a p,ssoa 
.,.ua fé ou sua v;rtude. Baste lem
brar que é doutrir., . certa na I1;rr
ja .. P. rme se enco,,tr"' e"1 t.odo-" 0° 

rr,ora.•istas ou~ comete fa\t~ ,..r.,v" 
P ,-,essoa NUe. sem c,.usa justa e 
rraw, exvõ~-"e a peri•m r1e necado 
r1ort,nl. E U>"Y>a tentati,·-1 imnru
r:entr, d, :i.nostola.do .ian»is <> ronsi
d,r-rla, causa justa. A cariclad~ diz 
o rif-iio. r.omeça nÕr Casa. e n dr.vPt• 
rle 9111<'1" par,1 COm _0 DroXiJUO llâO ----------::---------~-

C AR J B ENCICLICft "DIVIRI REDEMPIORIS" 
sacerdotii" (:!U-:XII-1935: A. A. (Conclusão}, · 
S., \IOL XXVlll, l!J3ü, PP- o-53/; dcckramos se_r C 12 - V -1936) 1 rocemos, como o mais apropria- versos campos da cultura e do venientemente, se afastaram de 
e, no caso presente, de modo _s~ib8ldio,, particularmente pro- do meio, para preservar quei:i- trabalho. Deus. Os operarias catolicos, 
especial, e neccssario o exemplo ~.idencial pai~a a ??ra_ da Igre- dos filhos Nossos da cilada _co- E si, por condições ~ivers.as da com o exemplo e por palavras, 
luminoso da vida lrnmilC:e, PD- J:1, 1!estas tao dificeis co11tln- mumsta. vida economica e social o Esta- mostrem, a seus irmãos desvia-
bi·e, desmteressacta, copia Iie, cto gcncms. Com efeito, a Ação Ca- AI m d t I d · d' · do se J"ulgou no C:ever de inter- dos,-· que a Igreja é Mãe cari-. -, ·011·ca e· tn111bem a t 1 . e o apos o a o m iv1-
Divino Mestre que podia, cu.1: '. ' "I "' pos ? ªªº. so- dual, quase sempre oculto, mas vir até o ponto de. assistir e re- nhosa de todos aqueles que tra-
tranqueza d11ina, proclam<1r: cRia\ podrqueJ tende ~. difun~1r ~ sobremaneira util e .eficaz, cabe gul~m~nJar diretamenti: essas balham e sofrem, e nunêa fal-
"As raposas tem seus cov .s ,, :·s ,,cu.? . _e . esus Ci ist~ nao . so à Ação catolica fazer com a inst1tmçoes, com particulares tau nem faltará ao sagrado de-
aves do ar seus ninhos, m<1~ o ~,os. 1.nr:ividuos, mas amda nas propaganda oral e esc{·ita lar- disposições legislatiYas, salvo o ver de mãe, na defesa de seus 
Filho do Homem na.o tem. 0nde ~mitida::; e n.a sociedade. Antes ga disfusão dos princípios' fun- -respeito devido às liberdades e filhos. Si a missão que eles 
repousar a cabeça" (.\1dt. V dI, e u 0

, _ I?01 ta1:to; deve formar damelltals que sirvam para a iniciativas particulares, ainda rte\em cumprir nas minas, nas 
2UJ. O verdadeiro saccrclole, com _particular empenho seus constituicão C:uma ordem social r.ssim, em tais circunstancias, a fabricas, nas oficinas, em toda 
evangelicamente pobre e desiu- ~~s~ciados, e prepara-los pai:a cl"istã, de acordo com os do- Ação c~tolica . não pode ficar _a parte onde sé trabalha, 'exige 
teressado, raz miiagres de be,n, ~s --~ntas_. pcleJas do_ Senl1<?_1 · cumcntos pontifícios. alheia a realidade, mas _deve t)Or vezes grandes sacrfficios, 
·no meio do· povo, como S. Vi - Em cal habalho de formaçao, . . - . dar,- com 11abedoria a contribui- lembrem-se de que o Sálvador 
ccnte de Pamo, o Cura d'Ars, o mais do que nunca nxgente e ~ 111 ~torn~ da Aç_ao _Catohca, ção de sua inteligência, com o do mundo deu exemplo não só 
Cottolengo, dom Bosco e tantos necessario, que lla de ser sem- agrnp.,,i!~-s~ or~amzaçocs qu.e estudo dos novos problemas à do trabalho, mas tambem de 
outros; ao passo que o avaren- pre ant<";iosto à ação direta e f'.~~os lda aplaudido, -~~1~t auxi- luz C:a doutrina catollca, e a sacrifício. 
tq e interes.seiro, como Cissemos positiva, servirão decerto os cir- 1 es _ ª mesma. xm amos, sua· atuação com a participa- NECESSIDADE DA CONCORDIA 
na Encíclica já citada, ainda culos de estudo, as semanas so- -com Pf·i~rnal afeto, ta~be1;1 es- ção l~al e cheia de boa vontadé ENTRE OS CAT0LIC0S 
quando não se precipita, como ciais, cursos organizados ,de sas u I i~s!ma~ ~rgamzaço~s - a de seus membros nas novas A todos os Nossos filhos, por-
J'udas, !".J abismo da traição, conferencias e demais iniciati- consagrar -se a grande - missao forrnas e instituições impreg- tan'to, de qualquer classe social, 
:será, no mi>;imo, ôco "bronze vas apropriadas a tornar conhe- de que tratamos, m!s~ao que, nando-se do espirita cristão de qualquer nação, de 'qualquer· 
retumbante, címbalo.._ inutil que ci(a'; no sentido cristão, a solu- p.or sua importanci~ vital, su- que é sempre principio de or~ agremiação religiosa e leiga, na 
tine" (I. Cor. XIII, li; e mui ção dos problemas sociais. pera todas as demais. dem e de mutua e fraternal co.:. Igreja, desejamos dirigir novo e 
frequentemente, antes entrave Soldados da Ação Catolica, ORGANIZAÇOES AU::i:ILIARES laboração, mais caloroso apelo, para a con-
que instrumento de graça, no assim preparados e adextrados, l'losso pensamento tambem se APELO AOS OPERARI0S cordia, Varias yezes o Nosso 
meio do povo. E si, por dever serão os primeiros e Uãeo,::tos dirige às associações da classe CATOLICOS coração paterno, foi magoado 
c'.e oficlo, deve o sacerdote se- apostolas de seus COl.l";a1fheiros de operaria~, de agricultores, Uma palavra particularmente por cisões quase sempre futeis 
cular ou regular administrar de trabalho, e se '.vrnarão pre- engenheiros, médicos, patrões, paterna queremos aqui dirigir em suas causas, e sempre tra
bens temporais, lembre-se que ciosos auxiliares do sacerdote, estudantes e outras semelhan- aos Nossos caros operarias cato- gicas em suas consequencias, 
não só ha de observar escrupu- para levar a luz da verdade e tes de homens e mulheres, que licos, Jovens e adultos, que, tal- ponc'.o em litlgio filhos de uma 
Iosamente tudo o que prescreve aliviar graves miscrias mate- vivem nas mesmas condições vez para galardão de sua fide- só Mãe, a Igreja. Dest'arte, os 
a caridade e a justiça, mas, de I riais e espirituais, refratarias, culturais e, quase pela propria !idade, por vezes heroica, nestes amigos da desordem, que não 
modo particular, c'cvc mostrar-1 em varias partes, à ação c1.o mi- · natureza, se 1·euniram em gru- tempos tão difíceis têm. que são tão numerosos, aproveitan:-
:.e pai dos pobres. · nistro de Deus, ou por invetera- pos homogeneos. São precisa- cumprir missão mui nobre e do tais divergertcias, as tornam 
l - AÇAO CATOLICA dos preconceitos contra o Cle- mente tais grupos e organiza- trabalhosa. Sob a orientação mais agudas, e acabam por lan-
. Dirigimos, depois elo cJero, ro, ou· lamentavel _apatia. 1·eU- ções destinad.os a estabelecer,! de. seus Bispos e sacerdotes, ca- çal' os mesmos catolicos uns 
.~osso paternal convite aos cu- glosa. Cooperar-se~ de tal mo- na sociedade, aquela ordem que be-lhes reconduzir, para a Igre- contra outros. Depois dos acon
:nssimt>s filhos Nossos ,,do laica-1 do, sob a direção de sacerdotes Nos tivemos em mira, na Enci- ja e para Deus, multidões imen- tecimentos destes . ultimos me
' to, que .militam nas file-iras da especializados, naquela ·aslcllsten- clica Quadragesimo auno, _e a - sas de irmãos no trabs:Iho, que, ses, deveria parecer superfluQ o 
~-ç ç.i ã .. º Catolica, de Nó1 té.:. .Cú-: eia religiosa às. cl::sses traba- di!undir assim o r~onp.ecimen-

1 
lrr;~ados por não terem sido. nosso aviso. Repetimo-lo, po-

\nÕª· cue. =~ ;-.·;!::::--:. :.-:-·;-:~ _-_, ,_:,' ;1·~ador»:.. :;•.:.e :,o .. ~.::,to t:.ca. _ to rla realeza de Cristo nos ·dr- comnreendidos ou tratados c.on,._ · ~ (Cnntlnn..:' n_~ 1.~
1 
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DEFINIÇ.'\O 

Ha uns catolicos originais, que 
costumo- chamar os "côr de ro
"ª". Estão na moda agora. Eles 
sempre existiram desde os fins 
c'o seculo XVIII. São filhos 
espirituais da Revolução de 93. 
O Syllabus veiu dar-lhes um 
golpe e uma póda rigorosa. In'." 
felizmente como arvore de fru,. 
tos maus, brotou de novo com o 
Jlodernismo. Pio X extirpou-01, 
da Igreja com aquela ferrea 
energia de santo. Pois voltou a 
praga hoje com novos brofos e 
já vai produzindo flores e ·fru
tos. , • côr de rosa. Porque en
tão os classificar ruisim, dar
!11es aquela suave tonalidade de 
uma cor tão delicada? 

Pois não ha c.ie ser tão belo 
ser côr de rosa? Por que ci:n
sura-los e ironizar esta gente 
tão simpatica tão doce e tão 
amavel? 

Afinal que vem a ser um côr 
de rnsa? E' o que nem é bem 
vermell1o, nem bem. branco. 
Nem dia nem noite - crepus
culo. Nem q\1ente nem frio -
morno. Algo assim como diz o 
v,.:lgo que nem chove nem molha, 
nem vai nem vem, nem quer que 
o veado mon·a e nem·que a on,. 
ça passe fome ••• 

E' mais ou menos isto o quase 
indefinivel ou inefavel que cha
mo um "côr de rosa". 

O côr de rosa é catolico? 
---'-- Perfeitamente e ai de nós 

si ousassem os chama-lo hereje. 

· ·Catolico, Apostolico~ 
· Romanot · 

Uma das maiores injurias fei
tas aos jansenistas de outróra 
era chama-los herejes. Os Li
berais catolicos tambem se en
crespavam tojos como ouriço 
cacheiro· quando alguem os. de_,. 
nunciava como menos fieis a 
ortodoxia da Igreja. 

E ós MoC:..'!rnistas? Com que 
furia se revoltavam só à pala
vra heresia! O Modernismo foi 
a mais subtil e perii;osa denLr« 
todas as heresias aparecidas 11a 
Historia da Igreja. E sedu,ziu 
Mussolini eràm geniais sal
vadores da patria, duas colunas 
Teologos, Mestres, Sacerdotes _ 
ilustres. A desgraça dos sedu
zidos pela serpe inferm11 da
quele erro subtil foi ~ nao ter 
0 Modernismo combatido abe!
tamente O dogma. Fez:se cor 
cle"i'osa. Era tão suave, tao dul
çuroso, tão belo, e arg?mentava 
maravilhost>.mente. Pio X lns,. 
pirac'.o pelo Alto, s~s~i~ado por 
Deus numa hora dlf1c1l, desfe
riu golpe certeiro na serpe ve .. 
nenosa. Ante a energica e fe!
rea atitude do Pontífice os "cor 
de rosa" Modernistas se desmas
cararam. Novos tempos, novos 
erros. Hoje estamos em f!-ce de 
outros "côr de rosa". E tao ha
bilidosos e dulçurosos como os 
antigos. As mesmas taticas, os 
mesmos disfarces, o mesmo pun
donor de fidelidade à C:outrina 
da Igreja, etc. Eles querem 
apenas a gloria de serem pre
cursorns, profetas de um mun_do 
novo, 11erois de uma nova cns,. 
tandadc ... 

o " côJ· de rosa " 
totalitario 

Era pelo Estado forte, Auto
ritario .• Embasbacava-se com os 
o-estos solenissimos e o tomtroar 
dos Jupiter olímpicos dos Movi
mentos Totali tarios . Ameaçava 
ceus e terras si algucm n~o 
acreditasse no poder e na efl
cacia maravilhosa da terapeuti
ca fascista ou .. nazista na cura 
c'a grande enferma - .a socie
dade moderna. Nil.o se recor
dam os meus leitores dá arro
gancla dos defensores da Es
tatolatria? E alguns infeliz
mente se diziam bons catolicos. 
E se viam estes naturalmente 
em dific!l po~ição em face das 
condenacóes energicas de Pio XI 
com a · Mitt Brenender Sorge 
contra o Nazismo e os anatemas 
lancados contra o Facismo não 
poÚcas vezes pelas atitud?s 
energicas do grande Papa e.a 
Ação Catolica. Que haviam eles 
de fazer? Ora ..• tomaram lo
go a cõr predileta - entraram 
no bando cô1· de rosa... Negar 
a doutrina da Igreja áss!m aber,. 
tamente, não lhes ficava bem. 
Concordar tambem c o m as 
as idéias da Encíclica e êlas con
denações d.o Facismo, era. um 
pouco duro .. _. Afinal, Hitler, 
da, civilização! Aquelas camisas, 
aqueles braços lev~ntados, o 
ruido das massas de!Irantes em 
face do Fuehrer e do Duce . , • 
aquilo era belo, era sedutor ..• 
E O Estado organizado, discipli,. 
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nado, etc., etc., etc.. . • Ora o 
Papa ferir· a estes hemens. ~ . o 
Papa condenar o Nazismo, abril· 
combate e protestar contra o 
Facismo, este Fac!smo que deu 
solução à questão romana ••• 

Era uma massada ..• 
De um lado não queriam rom

per com a Santa Igreja, · e se 
ufanavam do nome de catolicos. 
E de outro... aquele amor ao 
Duce aquele amor ao Fuehrer! ... 
Continuavam a defender assim 
veladamente o totalitarismo e 
mostravam-se mais ou menos 
submissos à palavra do Papa. 
Enfureciam-se quando por 
exemplo o nosso "Legionario" 
denunciava as manobras totali
tarias contra a Igreja,.. Nega
vam fatos. sofismavam, e ha
viam de combinar a todo custo 
o senso Catol!co e senso Nazis
ta ou Facista. Não se recordam 
os leitores a furia de alguns ca
toUcos embeiçados por Mussolini 
o llit1e1· quando a gente os 
acusava de erro e apelava para 
a doutrina da Igreja? Eles se 
tornavam côi• de 1·osa. Eram 
a11cnasmente pela ordem, pelo 
respeito ao principio C:e autori
dade, que mal havia nisto? O 
Papa talvez não tivesse com
preendido bem o Facismo .•• 
Hitler dava plena liberdade à 
Igreja na.. Alemanha. . . Aquela 
l\Iitt Brenender Sorge foi uma 
massada. . . em todo· caso. di
ziam eles lá com seus botões, 
sempre a gente pode ter alguma 
esperança no regimen. 

E os "côr de 1·osa" totalitarios 
deram-nos seriós aborreclmen,. 
tos. Não se definiram. Hoje, 
quando olhamos para traz, sen
timo-nos felizes por .nos termos 
apegado à letra. sem hesitação, 
à unica palavra salvadora: - à 
palavra do Santo Padre o Papa! 

o " côr de rosa " 
liberal 

011, este sim, é o legitimo, é o 
autentico "côr de rosa". E' o ho• 
mem · do "culto das liberdades 
modernas". Crê muito mais, ou 
parece crer mais no poder da 
liberdade que na Divindade da 
Igreja. E' o velho liberalismo 
catolico. O liberalismo catolico 
é uma pretensão de reconciliar 
como já se dizia ha quase um 
seculo, a Igreja com a socieda
de moderna. com a civilização e 
a revolução. 'O liberal aC:mite 
que a revolução nada mais faz 
que transcrever em constituição 
politica as idéias cristãs. Colo
ca os Direitos do homem ao la
do do Decalogo. Reconhece, 
sim, ser a Igreja catolica a uni
ca verdadeira, mas evita con
cluir que. o Estado a deva tratar 
como tal cm nossos dias . De
sejaria que a Igreja reformasse 
os seus métodos educativos para 
se harmonizar com as opiniões 
reinantes, mesmo com o sacri
fício de eertas idéias medievais 
e rançosas. . . O côr de rosa li
beral tem uma simpatia, um 
sorriso côr de rosa sempre para 
os hernjes. os inimigos da Igre
ja, os maus escritores, a impren
sa imoral... Só ele os com .. 
precnc:e .. , Tudo é uma ques
tão de geito, de compreensão e 
de adaptação. A côr suave da 
rainha das flores se presta ma
ravilhosamente a todos os ma
labarismos do pensamento e 
das atitudes liberais. O côr de 
l'Osa liberal tem horror aos Teo
logos, aos Zelanti da ortodoxia. 
Abstêm-se de elogiar a indife
rença religiosa do Estado, mas 
não a vê com maus olhos. En
vergonha-se do que ele costuma 
chamar -:+ as edades Teocrali~ 
cas. Tem .horror às atitudes de
finidas e claras . na defesa da 
Ig-reja e do Papa. Para que es
tas imprudencias? Por que irri
tar os amigaços sem fé? Por 
que provocar polem!cas inuteis? 
Por que pro1110car questões irri
tantes em materia de fé? · 

Não suporta os catolicos mili
tantes decididos e fervorosos. 
Um L'1;1is Veuillot lhe faz tanto 
mal ao fígado oue é capaz de 
vomitar toda a bilis. O', como 
eles os liberais "côr de 1·osa" nos 
olham a nós jornalistas de '\:er
dades verdadeiras! Ridiculari
zam-nos, olhando-nos assim 
com ares de. superioridade, cha
mando-nos os caçadores de he
resias, os cavalheiros do Sylla-

bus, os intolerantes, os imp1·11.~· 
dentes, ousados, O$ pourtendenr~ 
d'heresies .• ·• · 

O "eôr de rosa" liberal téri1 
uma pretensão tuâo com
preender e restringir ·o mais 
possivel o campo do sobrenatu" 
ral, para; não assustar multo ij" 
incredulidade moderna. Aeeitl'\ 
com dificuldade certas . posiçõel 
e atitudes da Igreja que não se 
jam ex-catedra, Analisa· a pa 
lavra do Papa, interpreta-a ,: 
seu modo. O liberal ·é incorri.; 
givel. Falta-lhe o principal d. 
vida catollca - a docilldade. . ) 

E, por favor, não o chà.me1{ 
de hereje, não lhe falem no $ylí 
labus .. ; Não lhe tcquem•'no~ 
ídolos... E' bom não lnita-lo, 
coitadinho ... 

O - " côr de rosa '1 

comunista 

\. 
1. 

1· 

Esta é uma tonaliclat'c mai~ 
viva. Quase vermelho. E' o Je-1 
gitimo cõr de rosa, o da moda, (( 
homeln do momento. 

o prufldo da hora, é ter idéia{ 
sociais avançadas. Idéias lar~ 
gas, arejadas sobre os prQblema!( 
gravissimos da questão social.' 
Desde as Vitorias . dOIJ exercito( 
de Stalin a Russia entrou na or./ 
dem do dia. i, 

Literatura russa, scciologh\ / 
russa, musica russa, enfim, a( 
coisas esta.-o ficanC:o russas • 'i 
Apela-se para a foice e marte! 
como símbolos de liberdad 
plena. 

o pretexto do combate ao to~ 
ta!itarismo nazista e faclstà, es, 
tá servindo maravi!hos;;imentc,' 
Os bigodões so,en;~siinos de 13 •. 
Majestade o Czar cie todas a~ 
Russiàs, democrai:,1zaram-se. De~ 
mocracia! Democracia! · :r 

Já ,1.1ão se fala mais cm Dita. 
dura do J}roletariadó. Lá pelai 
terras dos Sovij ts tudo corr\; às'. 
mll maravnh_ as. E' o. parai~s · 
vermelho. Uma vasta propa 
ganda. q_ue de tudo se se1·ve: 
imprensa, telegrafo, romanc( 
sociologico, folhetos, cinema etc{ 
procura inculcar nas massas â/ 
idéia da grande Rus.sia, e cria ~ 
sonho · doirado da · poderosa De
mocracia 1·ussa. 

Democracia! Democracia! Orai' 
os côr de rosa escancaram_.,a bo;: 
ca. Desmandibulam-se no basj\ 
baque! Ora, ora ... um catoli1 
co pode muitíssimo bem adoto. 
tão belas idéias e mell1or regi.!{ 
men. Basta dar-lhes um batis-1 
mo: comunis1110 cristão! O côj 
de rosa catolico sorri. Quer .evo . 
Iuir. Tem horror ao medievalis 
mo, aos sistemas de rlgié!a ortoi 
doxia dos pourfendeur d'héresie.J 
sente necessidade de adapta-:i 
a Igreja à Revolução Moderna: 
Não }he digam que a doutrin~ 
social dos Papas, da Rerum No..; 
varum e da Quadragésimo iumq' 
é uma solução. Ac~a-a um pÔü~_ .-;. 
co atrazada. Seria mistér adap-( 
ta-la. Avançar mais. E' mn. 
pouco retrograda I O "côr. de( 
rosa" não combate o pensamen--· 
to da Igreja, · seria o cumulof 
Seria-já ser vermelho... e, ele: 
não pode perder a suave tonalk, 
dade. E então, sorri, crê na li-'. · 
herdade religiosa da Russi.a · CQ~ 
mo num dogma. Acha m~ravi~ 
.Ihosa a organizacão â,os Soviet~,, 
Não tem horror ao Comunismo .1 

A Enciclica "Divinl Rédempto·· 
ris" ele a desmeTit.e categoríca"I, 
mente pelo que di?: e faz. Quei: 
que entendamos a Rn~sia. A pa
lavra comunisnM lhe sôa tãd, 
bem aos ouvldosr P,:ira que C0E
tos jornalistas imnmíle~tes, haq_ 
de comprometei- a IP.;l'eJa.. nest::( 
hora angustiosa.. a combatere'.1~ 
assim o Comuniomo e a. Ru5~13 
r'os Soviets? ( .. 1,., 1mnrudenc1a ! 
Ó' estes . rett'N!l'f\.AM não C0111• 

preendem a Russht, de _Stalin!_ 
Os senhores 11"" v1ram .. naa: 

onviram escanrT<>11""rlos seme.~ 
lhante linguagem? ~ o liber~lãd 
ai ve i semeando MM<1.s penc:o, 
sa~. Justifica· a. p,-,mim,ã o Ver
melha e só tem um sonho: é que
a lgreja nl1egue UM çlia a sé 
$:r'ln.otar !'i. nova o 1··f1 em ~e 
idéias . . . russas. F.' o .Co!on1ba_1 · 
vermelho a 8.0llhrl,. Mm o Novo_ 
Mu1,r10 da foice P. ,1'\ marteJn ! E 
n ,;ltiina r.onsern,,;"<'Í<\ do Lihe-· 
ralismo catõ';ieo! ~- v,:imns p:w~r. 
LP-itor awi<>:o. eu te> n°co. ~ao 
~e.ias cfll' de rosa. P-refere n.t.e e 
vermelho, se ouiser<>s Prn~urn . 
o hr:, n.cn d"· nur.a ,; 011 trin~ e r1 a 
fidelidar1c à J:grej<>. e !l.O PaP"'. 
Porem foge da cov,:irdia clos,:cih 
de rosa. _ 

()11 branco ou vermelho. 
-~'nto como 111'"1 sau10so 

Jackson de Figueír.,<l0: -:e-· pre
firo o home11t :r,H1 ... c1uJo. i<e;ia 
embora com a. ma..-ca do Diabo 

ASCANIO BRAN-DÃ-0 * ---------------~--------- ________________ -----=-, 

Os Padres da Congregaãço da 
Missão (Lazaristas) vêm de rQ

ceber uma noticia que os encheu 
de alegria. i que ·acaba de ser no
meado o seu novo Visitador, 

0

o 
Revmo. Sr, Pe. Francisco Godinho. 
Desde a morte do último Visitador,· 
em abril de 1941, estava a Provín
cia Brasileira .sendo governada por 
um Vi.e.e-Visit'ador, o· Revmo. Sr, 
Pe. Afonso Maria Germe. 

Agora, a feliz noúcia da paz trOlll
xe aos Padres ;Lazari.stas mais esta 

', 

Novo Visitador 
dosPad;es 
Lazaristas 

Seminário Menol'· no célebre Co-,, 
!égio do Caraça, partiu para Petró~ 
polis para o curso filosófico. Dai "se.:... j 

guiu para a França, onde fo os: f'..1 
1, . ' estudos teo og1cc~. . i 

De volta ao Brasil. leéionou no , ;f[_f_i, 

Seminário de S. Luiz_do Maranhão,) .,,, 
que governou como E-uperior. Man-' Li 
daram-no depois os s~pel'iores ;;n 

alegria: a nomeação e possQ · do para Petrópolis, onde foi diretw- dos' :{j 
novo Visitadm-, Noviços e, clesdo ·19361 súpe!'ior. ,E , -,_, 
. O ReV1110. Sr, Pe. Francisco Go- é dêste cargo de que_ atualmeot~ i);J 
dinho nasceu no M'unicipio de San- j foi promovido a· Visitad~r, a :Pj::S }1;1 
ta Bárbara, Minas, de uma familia meira · autoridaclQ da Cl?;llgr~!~~~(O 
de. sentimentos católú?olL Denoi.s do l dos Padres Laz:ir~,tas :11? _Hr~ti: 

' . y· .. -.. ·•-· ?.+: 



São Paulo, 17 de Junho de 1945 ----------------
·O decenio da Federação n Oevotão ao Sa~rado 'Coratão ~e Je1ús e o Apnstolado da :~mtão 1federntão 'Mar]aira feminina 
Mariana de Niterói 
pcr-::u::são en1· tolos os círculos 1:1u-·, 

riaro~ A p1or,Ú~·ilJ clc5sc· ;.n:\"ET~~
'.tic-, ~ HEstrc1a do rnar ., publicou.) 

· .ob o '.itulo acima, o. Eei;uinte arti-
go cn: se,u·,taúméro do mês cor~en-

··-~: 

C,.;tólica. Por indic-açi°\o do Si-. Bls
pci Dioce2ano, coube ao presidente 
e "º secretário da Federação pr2-. 
ddic e secratariar a C:irotoria pro· 
v i;;ó ria da Junta. Esta, sob a dire
ção ce Monsenhor Barros Uchoa, 
promoveu a primeira. Semana de 

.. Estudos . de Homens da Açã:i Ca-
·t61ica. / 

A partir de abril de 1939, o P. 
SI:SSli.Q co:.m:::.IOfü\TIV A Dsbcse instituiu o Boletim da Fe-

0- -Dr.' GeiZ.ld) Bezerra i:'.e i\1•'::ic- c:ernc;ão, que saiu com r.egularidade. 
zt-s, :->i•esictonle óa Federação lVfo- e que foi ·suspenso posterio.!'meiüe 
riana de" Niterói, cm r('làtório ·· so- p°Or .motivos superio1·c~. 
b're : as; àtividadés ·:daquela cn:ida- A Fe.!eração tomou parte, coleti
c.e · :1,s:rahtc ·o· ·r,e::odo <-e 19_3;;_.:.~5, vamcnte,. em -diferent~s Conccnt;'a

fo:! ;1'e5S:iltar, 11 .. a~ao o:tn,orctrnann ções Marianas da· Capital da Repú
(À prcvidmidai ,:d:: D. Jc~é Pereira b!ica, enti-e às quais a que se rea-

';Jvei-., dd. ·' Bis)lo dioce:ano, ittsta- Jizou em homenagem ao Episcopado 
rnent.e:apontádo· como o maior rcs· Nacionul, reunido cm Concilio Plo
pon~avel: pi-!lo êxito do movimento nário. 
ma:-·\a::).'·flum:ncnú,", e como "um Os retiros espirituais do Carna~ 
ptilso forte, uma inteligência, um val foram ca:la vez mais intensi
Cotaç~o .. ,níagnãn\tno, um pastor ·1n- ficadcs, 
compc.ravel,. em cuja personalidada Através de uma estação de rádio 
~e cxornam · os virtudes e glói ia8 n:teroiense os Congregados manti
do E-;:,:scopaclo>Nacional!" veram· mensalm~nte a Hoca Maria· 

Apz.: a. realização <le um Con- na, iniriativa _que pc-rdurou duran
,,;1:esso Dioc.esan•J da Mocidade, or- te muito tempo. 
gan:z,ado pela· Ccngregação Mari3- Célebre fofa· Concentração rea-. 
na c2. Ca,edral, resultou o oe,.ri:,to lizada em S. Gonçalo, a 22 de ou· 
-,p;scopal que criou a Federação Ma- tub1·0 de 19~9: E não meno., c~n

.. _ riana. de, Niteró·i.· Esta realizou, c10, fortado~a a vmta ~eita, e'? retem~ro 
. 124 cie fevereiro de 1933, a sua pri- de :940, aos Man_an?s oa Congi_~-
• meira e única· reunifto preparatória, \ gac:ao ele Anunciaçao om Petro-
. dírigide pelo sau:lo5o lVIons. C:n- \ p~lis. , , . , 
rado ;Tacararidá e secretariada polo Nest2 pcdodo. de v1:a mariana e 
Maest~o-: RolarícF Baüclcira. Estavam de justiça lembrar o nome do Con-
1epresentadas· a, seguintes· Congre-- gregaC:o Osórb Silva, infatiga~el e 
gações.; Catedral,· lngá, N. Senhora prestimoso auxiliar do P, Uamese 
J\.uxíliadora, Barretos, S. Gonçalo e cm todas· a, atividades. da Fedsra-
·s .... D0:-ningos. rão. 

". Duranto o Congresso Eucarístico 
diocesano ele Nit::erói (agosto de 
1942), a Federação, ~ Congr:,ga
çôes e os Marianos ofereceram os 
:set:.s prestimos a D, José, que não 
prescindiu dos Coogrega-10s e con
tou com elos, para o resultado estu
pendo daquela apoteo"se da fé. 

Em 22 de julho do mC'smo ano, 
. 110 Co!égío"·,.salesianD teve k1gar H 

primeira reunião da Federação, com 
., '·a presença - de; fcfonsenhor Vigário 

Gera!,.·. dos., presidentes e do ,,á. 
1 ios di,·etores <ie Congregações. Es
tudou-se a organizfição de um 

nfio ha,•'estritamente falando, de-
tucatú, enviou ao nevmo. Clero e fieis de sua Diocese a seguinte .voção nova.·· . 

:.o Exmo. Revmo. Sr. D. Frei Luis de Sant'Ana, Bispo de Bo-1 rigqro.·so da p.:;.lavro,_ tambem 

circular: Abs1ralndo, portanto, <le sua forma precisa, a devoção ao s;' Eco·s de 1.o de máio Coraçã.o, 11a sua substancia e no seu esplrHo, é tão-.antiga como o 
'Venera veis irmãos no sacerdocio e carissimos· filhos-: cristiàn_'-_lsmõ. · Tem $CU fundamento 11os· textos da ·-sai:1:rada Escri- Dc1Jo;-, dº 11ai·i·a·.· ,"l~tin-., fat,,'.", 1·,º-• t · d f d • d A t 1 d · - ~ ' " - ·' llm-c clutn dos cr,rr.,,j-,s teria ciW• ,!\ comemoraçao do ano cen enar10 a un açao o POS o a o tu.ra_, ._,nas palavras, nos .. gestos, nos dons de Deus Incarnado. J9tivcs á. <>rg·anizacão da 1-'e-:crn .. 

1 . u euld~,n.es en1 . co1nparn;cr cí miS.S:) 
ela Oração velu oferecer aos fieis do mundo inteiro magn fica opor- (A})úd 'Juc:eaux ;:;. J, Sermons et Discours, voL I.). çáo Mada1u Feminlna, a sccrolâria elas Fiihas do 11ar' ... 
tunidade para receberem frutuosos ensinamentos em torno da de.,. ., ,., ~ referiu-se ás principais 1·:oJ.liziÍ.çõcs, ReferiildO·Ee ã ideia da Feder,·-· 
voção, qt1e é se· m duvida, o resumo substancial e a quinta-essencia . ·r d. t ~ t . _. . . ctcs seus 14 anos de vida: reti:·os de - 1 . . 
do cristianismo, bem assim, os santos e salutares estimulos .para _Pata di un ir ~m oc,a a parte os esouros. esp:utuais da ele- cm·naval, círculos de estudo,. 11u~ \;';:'i,,\i

11
~;~º11.~ve~i-i~:,]~ini~~\;~; ~~ 

voçao, ao_· S. Coraçaq de Jesus, desenvolver a vida mterior e pro- I blicacões. cencentraçõoo congi-es.sos 
1 

. 
afervorar as almas no culto e na pratica dos deveres reclamaco.s movel.' p estabelecimento do reino-de Deus, surg·iu na Igreja uma Eucarísticos, . Rosario-Vivo .Bolsa J\ff8 rn. Ruto,·iw,wo-~ d;7 : "F~sa t d V - . . . ir1eiq. é• :VOS.:' ..... C0 11CP(!n ..,,l)"in r1h0n-
por- es a e oçao. Hga · ou :· .. associação que, em pouco tempo se estendeu pelo mundo ! ' Dom José Gaspar", movimento de -, .. 00 ... E ncre,ce!l'º. ";,.-r, . .-~ cu tn·,-

,;Nas palestras que habitualmente fazemos ao revmo. clero,.nos · inteir.o;{despertando a'fé, desenvolvendo. a piedade e ll'lllltipllcan~ l fustão. filô, etc., . para. uniforme, bci,
1 

tenho n.s n.1inhRs !Jeia~. Niio 
dias do retiro cspii'ltual, não deixamos de 'Ptevalecer-.nos- da fellz ·do as: 'obras ·de zelo .. E' o Anostolado ta· oração. ·'Seu· fim é de i hrço para oxpedwionário, Mscca c!on, l!cmentP. Peçc, tambE-n:". 
ocorrenéia desse festivo centenario, -para exortar ·os nossos_ irmão_s· .. pro·m· •·o··• v· e'_._-·r·· a: glor·1·a· ·.ct·1v· ina ·e· s·ant·1r··ieaç· ·ao' das almas por meio da · c;c familias de convocados (cola°!:>~- p -

• 1ando com a L.B.A.). Pede então '1~::::-t: êl"'.t?in n faTr;.;· sohrr- <·,e. {i,,H 
,w s~_cerdocio_ c n?ssos indlspensaveis cooperadores na obra da- di~~ · oritçã$;,:?,!-pcal'ou menta~ 'E', pois, ,apostolado de zelo e de oraçii<> ' licença ao E..-i:mo e Revmo _ sr. Ar- t>Gi'lM r··:,,,; nais <1,, ,, ·1. · M()VP--'.,". 

lataçao do remo e.e Cristo na terra, a que, em suas paroquias, ·so~ em: . .,união· cbm' o Coraço.o de Jesus. . ! ceblspo Meti-opalitano para expor r. At-:í.o C0 fólic,, " a TT•,,vc,rs1fü1d1 
bretudo 110· decorrer -deste ano, multiplicas.sem ·os esforços do· seu . ·'Fuli:élàdo em·3'cle dezembro·de 1844 por iniciativa.do Pe. Fran- 'urna ieleia que a experiçncia de c.-tót;r,. P,. um "~m<-it,· c~te,:ó- · 
zelo para que a. devoção, ao Coro.ção · de Jesus· e o Apostolado da ·cisêô 'XaVier Gaútrelet, ·-s, . J., 'teve o seu maior organizador · e gfstão desta Diretoria lhe pcrml• rico'" lu Filhas ,ele ~,tari~ ,,ar<t om 
Oração recebess·em 11ovo impulso e efica_z desenvolvimento. . ·apos.·.t.olo:_·n. o Pe._,fI_enrlqu_ e p._.amiére. Difundiu-se rapiC:amente gra- t;u: .iniciar uni,:1 obra de assisten- <!' inc:·evam na A .e . cr,m ph f',· 

H j · · - d 1 t· à.·· - - Cln para.as Pl'Opria.~ Pilhas de ,.vta- f"iam " ,·,ar~ " JH•,· p•a tl'r,'1a.1lir,111 
· o e, ao imciar,-se o mes que a pie ade cr s a dedicou,·· espe- ·ças.C s'··apro,·açoes, · exottaçoes e· favores espirituais que tem· me- ria. , Apoiando-se no vulto dR> rcl\- ov-,,1 n~" -~tá com a A.. r. ,,.q 

cialmente, a0- culto e à devoção ao Coraçfto -Sacra.tíssimo· de· Jesus, -recido ·da.'·Santa··sé; No·Brasll, não podemos esquecer as ativlda- liz.a~ões levadas a cabo, e na força rnntra n. Jm·~i11., porann é orrl 0 ,n ele 
desejamo~ fazer ouvir, ma!s uma -vez, a voz da nossa exortação- c . de{·apostolicas do maior propagandista desta devoção, que foi o qu,, o movimento de -unlficar;;;. 0 ,:as T>,n:,. r-tóJ:co ,..,,n 1ün oh~d?rP ,,1 

(o nosso apelo, na certeza ·ele que ela não soara.· em: vão, · antes Pe/Ba_ r_tolo.me. u Tadei, coadjuvado ·por outros bcnemeritos· e .fervo- .

1

. Pias Uniões .de· Filhas de Ma1,1a vem i:,;,,io. nãn ° ra tõnrn. .,.. ª"""'>er'1· 
despertará mais generosos propositos e mais firmes resoluções· cm -i·ot.os sacerdotes. · tcmando, a eliretoria. sente que a 1": J\T,, 1-~' 11un°l de nrm 11iiJ> h1 
todos qne desejam, deveras, concorrer para apressar o advento e · Não.. exageramos quando atribuimos principalmente ao Apos- , :J:'~deraçã.o já t~m dever· e po.sslbi- ·,.,,,, ndosr~" · Pec:o. 1•00n n 11" rn-

• ·,. 1 ]'C.iades par cmdar de presh as t•·~m na .. \.C .. , rnr N ·"'0 11110•'<1 ,10 
estabeJeC!mento do reino de Cri~to nas almas e na sociedade. toladq);Ja Oração o reflorech11e11to _da pie(áde cr~stã nas nossas · ;.;ft~ncia. á; muitas nece.ssida·d~s _::_ c,,·mr) con'ecln. ,mio h~~.<;ií<, t,vl•i. 1-~-

Nao iremos ·trazer para aqm os argumentos teolog1cos que· pro- '.:pare>qµil!.'s, . sobretudo no que respeita a frequencia aos sai1tos. ! gualmente 11,,0 uspeitadas _ das ped:•\ rn•·o aqnp]o.s n1ip ,,+onilei'e,., 
vam, até a· evidencia, a soberana beleza, a extrema excelencia, a ·sacr~jp.tos. , . 1 Filha de Maria. um" institut~ão, " ostf' nrcJ;<10.. F. ,,,s;st.o· ;. ,,,,, ,w. 
inaba~avel solidez c st..premas vantagens da dévoção a.o Coração Pifà nosso sincero e vivo desejo de ver prospera!", ·cada vez; talve~ uma "fundação'' que_ vi7sse 1nn~ nãn ;. umn r"1·i~,c5o. E' P<'· 
ele Jesus. Inumeros autores explanam masgistralmente estes -mais,·-n.as paroquias desta diocese o Apostolado da Oraçao. · E para · c1ar as 1!1ºçRs que. sempre viv~r'."m elido· àe 1>11i r,nra f:ibo'". · 
pontos, e os oradores sacros deles se servem para enriquecer de que 6 ri<>sso desejo se transforme ·em consoladora realidade, exor- ! para o ideal ~ariano. a po~ibill- A univ,,·sicloN,, "º:ólic~ a ""', 

excelente clouti·ina,e apropriacias considerações os seus sermões ou temos', í:ia· caridade de Cristo a toC:os os nossos irmãos 110 sacer- 1
1 

daddr d~·11t".1l1u virtud, dPe rteav~zes sduªa ncr»<'°'dnt1P.' Nil" ""1·/í.0 .-ntr<>tnnt~ 
f ··i· · · -~ · .· ·• d 1 1 0 1 b . d ,1 a Cv m arern a res 1 a • as l"ilr,"s.cle ]\ffa 1,;., C""-~,,rcno~àà~ rlií 

as s_uas praticas anu iares aos fieis .. O que, ~11~1:eta~to, nos pa- d_ocio que. te.m cm:a e, a mas -a que: . :- ce e rem com ~1 ª1:. e · contribuição de piedade e de e.sfor- rcmstrlli,·Pm A. tr .e .. "R•?s ,:lo rez'lr 
rece ut1l e oportuno é d1ss1par e corrigir certas 1de1as mexa tas que piedade o mes de Junho, a Festa do Coraçao de Jesus e a l)rmrnna ços para a cama a qual se c1ec1ica- ·peh exit.o 00 emnr,-~nrl,mP.ntn. 
dominam· entre o povo acerca da origem e desenvolvimento da sexta-feira.de cada mês, com pregação apropriada ao assunto; ram. E acre.scentou: ha p1'oblemas F.' m-P.c1,,, '"1 • .,1

,r 1,om~n• r>w1ho· 
devoção ao S. C0raçil.o de Jesus. A· maior parte dos fieis, com ·2.0 - desenvolvam intenso trabalho, por melo tambem das Zela- muito femininos. _muito d~ Filhas ,·e~. ,1 nniv~i,~ido,le fo7, -<\ rienrta 8 
efeito, ignorando a histoda desse culto nos seculos que precederam doras e Zeladores, para que sejam convicadas a ingressarem no d., 11'.far,a. que nao 17,cdcm ,ser. e~~ n i·e1ii:iiío fnrni? ns .,,,1dencia~ . 
as revelações de Paray-le ·Monial, pensam, erroneamente, que esta Apostolado da Oracão todas as pessoas que dele ainda não fazem nhec,dcs ne

1
m num tê;; ª tãete i:_ v11>n:t 1mh,0 -sidade r-~tólic1. ,.. ""· 

d • d > id I · · b't t ·N· - '· d··r· ·1 t t b 11 a d se lhes explicar a mas •omen e num ;;e coraç O 1 wlns ciN1t.ifir-0s serão ·orientorlo• evoçao era escon.1ec a na greJa e que surgm, su 1 amen e, co- parte. . ao sera· i 1c1 · es e ra a 10 qu n o • . coração" de Filha d<- Maria para 
mo devoção inteiramente nova, (as- revelações de Santa Marga- facilidade e -as graças ·espirituais desta Assoclaçao. 3.0 - ms- FÜ!in. d,. Maria. E isto a atual Di- ~ti0 -tiimP,1tP. Cit<1. A ~""uir. 0 exem-

" d " d nl..., n, U"'v~i·. r'P (;nimh,-a culM a. rida Maria ·Alacoque; que estas revelac;ões foram o ponto de par- truam .convenientemente os fieis sobre a gran e promessa o ,,,teria. fez". _ h;no., ,.,,e.~tam iurarn,nt.., ,16 d,f.,n. 
tida da nova devoção, a base suficiente de sua ortodoxia e a causa S. Coração aos que praticarem a devoção especial das nove prl- _ DccJnmu que !Sto consLitui cl,,r "- rm~rn'~cl"' conr,ei,.ão. -i:r 11, 

unica da sua difusão uniYersal na Igreja càtolica. · melras: sextas~feiras. 4.0 - não consintam que em suas respecti- para a atual Diretoria um verda- ,.,,,nnósito lf'n,h•·,i. a nro, .... ~s.9a ae N, 
Uma analise atenta dos documentos permite-nos neste ponto, vas paroquias e~ista um lar ca-tolico ·onde não esteja entroniz~da fü•iro dever c1~ consciencla: Embo- !C'.Pnhora de Fátln,a ;,, crioi,qa~ ,,o,·• 

uma visão mais conforme à realidade, fazendo-nos melhor apre- a imagem C.:o Coração de Jesus. Uma campanha nesse sentido ro não a realizando, dcw,ria comu- 1Pcrifa,,,s ,lil UP portugal não entra· 
eiãr a ação. profunda do Espil'ito Santo na Io-reja de Cristo, quer .. produzirá otimos frutos. rt.0 - finalmente, os revmos. diretores · i,lcar á au~ridade de ecl,siáSUca à rifl ,.,da iruen,. 

"' · ideia.. a-fim-de que, um dia pudes-
no que se refere à picrlade,, ou à verdade .. O desenvolvimento ou do· Apostolado presidam pessoalmente às reuniões mensais e pre- ,,, alguma diretoria vlr a "ºrovel- n;~ ainda. nom Cark, Carme, 
progresso da devoção processa-se, através dos tempos, de forma valeçam-se dessas felizes oportunidades para instruir,. exortar e 1á-ia em beneficto ela• Fl:has c1e 10: "A nom José 21ão nep;astM au. 
paralela e semelhante ao desenvolvimento do dogma. Em ambos aumentar ô zelo e o amor a Jesus Cristo nos s~us ouvmtes.. Maria, xllln nara· r~flilza1• o Cr,ngresso lei\, 
os casos, verificam-se as mesmas. fases ele germinação obscura e A presente ·circular seja comentado. e explicada aos fieis em COM A PALARA o , RXMO. E 'o,·i5t.ico. Sois ª primeira. ~0~ni{'1• 

silenciosa éonquis'ta, as mesmas manifestações de conciencla re- todas as igrejas da diocese. REVJ\rn. · SR. ARCEBISPO rã.o ou~ º?nvo:·0 parn. •. tr~ ª "·1r 
' ' 31 d · F t do O Ei:mo. e Revmo. Sr. Arcebis- r-ei·o. n. U11"'"1'SidacL ,r,qtol,r<t · flexiva e de precisões progressivas, as mesmas vicissitudes de dis- Dada e, passa.da em ·Botneatu, aos · e ma10 - es a , M t · Pol'ta 

O 
referiu se pc A cão a:1tóli"a e UnivPrsl<1a~e (;<1· 

cussão apaixonada até o dia dos triunfos def_initivos e das ,con- Corpo de Deus - 1945. ~ir . ~~~ife~ta~o Pela • sec~tó.ri; tólica, fão p.ois. r,• doí.a o:r~naes lll· 

sag-rações solenes pelo maglsterio autentico C:a Igreja, ( ) _,_ FR Ll'IS Bispo de Botucatú €'m relação á pequenez do lecat-em · tcr~_sse~ de S. F.xcia. Rc.vma,, 
Assim como não lla na l;Üeja nenhum dogma novo, no sentido a. ' · ' ' · · que se estava realizo:tndo n, assem- •A sN(tlii' consider,,, ainaa. o s1•, · Ccng~esso ~ l\lfarianc, o da grande 

S:::oncentração n realizar-se, corno. 
i,e t'm:lizou, de ' 15 a 18 de agosto, 
datas <la: fundação das CC. dos Sa
lesianos e da Catedral. 'fod'<!S as ses

_,;õcs foram secretariadas p2lo inol
vidavel Congrego.do José Alv<es 
Gonçah·es. • Fizeram-se ouvir, além 
tle nirios '. Congregados, iVIom:e
nhor Conrâdo' Jacarandá, diretor da 

Impossibilitado, de 'continuar a.di
rigir os cicstinos da Federação por 
ter qüe se ausentar do Rio. o P. s Ar' 
Daincse r_articipa, cm se~_·são do ou- . ,a· 
tubro de 1942, a àosignação pelo ~.r. 
J3ispo'll'iocesano. d~ novo Di,·-etor na <, 

pessca· de Mcnscnhor -Barros Uchoa, 
cuja po!'Se se deu na ~e~são solene 
do mês seguinte. Nessa r~,união, D. 
J o~é Pereira Alves dá a sua pala
vra de ordem ao., lVi'adanos: "o 
;,po~tolado da presença", :Qe.,, fato, 
as reuniões, desde essa data, tor
noram-sc mais frequentes. 'fam
bem desdo aquele tempo compa
Teccu às SQESÕC9 da· Federação· bri· 
lhante representação da distante I 
Congregação de Nova Igu<1çú, num [ 
eloquenti.:sirno. exemplo ele sacrifí-

o d G 
. 

tu i l .• re · . ;o·n.1,.1:ga Nova. Dire.toria 
da C. 'M. ,.da 

bieia. lamentando que acontedmen- J\ rc-ebi~110: A ~uP-r,·,i das armas vi• 
tos de Ultima hora imepediasem .0 ivda e~t.í. -termln°n<10. A ·f.!tl{>t'l'8 
que fosse rea.lizada na amplidão do d~• armas invi.sl{·els. entret.anto. 
Teatro Municipal. P•tii se.rnpr, em n,nv;m~nto. Rezp. 
_ Disse s. Excia. Rcvma. que .ª mr.s nelp nns~a PA!ria.. príficinal· 

Igreja do carmo er,::i um local rnlll· inent.P. o""Ol'a rrue ,.st,mo.q na e))oca 
to apronriado. embora podenl1o con- ,1e.s cl~kne~. RP7 P.mns tambem, pe, 
tor muito menor numero de Filhas la 0 ~11tfficod'lo rlo c1Pl'O. 

:ex.e·m.plo de· · ,' 1 · d .J v·rr 1 : 1 a a,.e, p:a r-a ,Ânunciaçã.o 
.· nóvol '°Ffderação,' e· o R. P. Paulo 

Bannwat'lhi-SiJ.; Diretor da Federa
. ção Carioca, soh!e "A organização 
)nf;ri..u~a dos moços" c "Os trabàihos 

Moacir Veloso Ca:rdoso de' Qliveira No dia 20 do maio pp. foi sole
nemente eleita e empol>Sada a nova 
Diretoria da Congregação Mariana 
da Anunciação paq1 o ano de 1945-
1946, É a se§Uinte a sua conslitui• 

le Mariu. uma vez que a considera Fhv,lir.ando. nmn Carlos Carme. 
sua casa. Pois que é Cario~ Carme· 1" p1•r,cl~.ma a °Qom Duart, <>- mê• 
lo, em hcmenagrm · a n. Senhora I rit-0 rlP <leixar um exnrcito fi,, ;"llhas 
do cam10. ,t,. Mari~. e bencli7. Dom .io•e nas-

Propõe s. Eçcia. que esta Us!~m- l\a1·. NU() tanto se r1eclicon &'1 'Fill-iag 
bleia seja transferida para ·outro ri~ '11,farh,, que qulz s"r aeu Dlre-. 
dia d~ maio por(JUe, o dia l.o sendo tor". A Igr.cja, na mai'avilhosa snb_cdo- [alantes. esquecer-se do espírito e 

ria com que, através o cult:i lltur· viver uma vida inteiramente· ma· ela.~ .Congrega,õ~:; cm quatro 
: sécuks·•. . gico de seus San'.o.;o, procura, ao teria!. 

mesmo tempo, que honrá-los, con· O mundo não compreende, ou fe• · 
Por · fim rer.lizou-se, cm l8 de 

agosto· seguinte, r, grande Concen
. / tração com a pal'licipaçiio das ·con

l;1·egações do ·'Ri,,. de Janeiro. · Foi 
então . ·Proclan1a<l;;1 . e ·empossada a 
,,rim2ira ÔDiretória . da Federação. 

.As· sessôés' do . éotlgresso e . as 
Cónce'Jtraçô:->s con!aram com a pre-· 
,sid€"1:!c:a de- D. José e so ilustrttram 

· -:om s:.ia; p:,.hivra s:\bia e anima
ciora. 

O s2guri<lo': Di:·ctor da Fedcniçâc, 
toi o · Côn1go ··Tomaz de Aquino 

, t ( outubro ·de; 19;;6); e, · a 22 de :,e
. :., ~cmbrc de-· i93S, foi nomeado para 

·o ines:no cargo o R. P. César D,ii
. nese, · S. ·· J, 

-·'Trabalhoza e, profícua,, cm ma-· 
_ · gníficos resultado., a gestão do P. 

César · Dainesc. Com rcgularidadJ. 
~ trnpr,essio_nantc , se realizaram, de 

l:!2 de .,etembro -d~ 1~38 ;i 21 de do· 
:wmbro de. H)41, n,da mcmos d,~. 23 

· rc.uniõ~s p1cnárlas. Foi uma fa!::: 
·,..ie -operosi-dadc e de grando ,,pvs
·tolado. 

'°À.· Federuçi\o · tomou a si l\ inl

cio e cntur:iasmo mariano. 1 

Fqi tzmbem criada nesse pe,iodo 
a C. l\I. <le Cov:mca, graças ·ao zelo 
apcstóli-::o do R,. P. Gre;sório. Alba. 

Sob o patro.clnio da Fecieraçâo e 
pr0posta ào Congregado Dr. Dail 
de Aimcida, presidente da C. · M. da! 

: N. Sçnhora ·Auxilbdora, funda
rnm-sc Conferências Vicentinas nas 
Congregações mais numcro8as. 

Em sessúo soleníssima de julho 
do 1944 foi rc-ccpcionaclo -o nGvo 
DirCitúr da Codecie:·~:,iío Nacional 
c'.as CC. P. José Coo!ho de Souzn 
S . .J., juntamznte com diver,;os 
membros <la diretorfa da Federa
<;i':o l\fariana do Rio. 

No r,:ítio central do Colé.3io Sa
Je~iano de Smita Tiosa teve lugar, 
a 27 do ugosto do eno findo, a im
poni::•nte Cvnc.entração f1/In1iana déls 
duas Fe:eraçõ<cs do Rio e de Ni
tc,r,,i. !\foi., ce J..50O ·TuLrianos Ca-

atravc,sara:n a Guanabara 
. ,,t,a'tiv:i. da' Congrcgaçiio de s. Do- para reunir-se a s~u~ irmi:ios de fita 

drling.J.o. · promovendo, com ex1raor· azul. e desfilaram, fado a lado, com 
üiná,b êxito, a Páscoa do~ Estu- ni~s Lanceiras · o distintivos, cn
rlm1tês' Fluminl:rise:.;. toZ!nJo hinos e canto.'\ a~é no San

tu~: io de N. S-:mhor~ Auxiliaclo,a. No,<-vel o ·esforço conjugado de-
. »cnvoL·idÓ. r,i:Jos congr;egados ma· Fm:am . horr,~nagcadcs naquéla m:\-1 

~üu10~ para· a in..::,tnlaçüo. da Junta nh~1 o:7 dou P1·c]ados dioc~sano.<:J 
. l)ioc:U:,~ia dos , Hr,rnc-ns da A~'"º 1 D .J,,i,nc e D. Jo:oé. Era ;1 p\imei
---'---------------1 ra visita oficial do ll".,.VO · Arc::bis

po .do Rio de Jan~fro à vl2inh1 c~
pit,t!. Vibrnntes fo,·am a.s palavra5 
que, · as cl·~as grandes Jigura:c1 do 
EpLccpado diri;siram aos 1,,gionú
rio.; ·,:a SSrn,1. Virgem, 

Enc(·rraram-se ~s ativida'.~e:::: c!o 
ano corn a c::xpre!>~ iva soleniclad.c, 
realizada no salão 11:}Jre d:i Acs
dcmb Flunún~n~e de Letr-ns, cn1 
hon~cnage,11 a D. José o_ em con1:!
n1ora\Üu .:".o ecnl rnário de D. Vit31. 

Hecür6'amos ainda que, í1'1 gestão 1 
ele_ ,A'lonsenhor ~choa, hram ins1i
t1.nr_,cts as ccnfer.encias rncnsai:~ pro- , 
fe: i:!as por orndcns ilu'.,tre.s, scbre 
ã]Suntvs poJr,itnntes, <.' teJuida.s 
31.•mpre c'."'>1n viv~> inl12r~&3e p:1 0 ' 
;n1diu~1 irJ lnariano. 

tnnoreoadn · Mariano 
i'uhlicamos hoje írccho~ de uma cal'ta do Congrc- · 

., J ' I' I . S "' . ~ª"º .use acovan1, d~-.anta·Rita, membro c:a FEB, 
~o /icu irn1ão l'c. ,\;,nalrlo ,\lval'o · Padovani, ·cliretor cs_
. 1,ii·it.i,tl elo ··Scminario Diocesano ·l\1arb lmacuiad'a. 

.- · .. :·.· ''.J .. áp.i-i·a 1:,ais ele l.tm ano, prol_o.!lga-sc o lemÍ;o cm que f~.1i cha- , 
.. ' mado __ pcl~ vc.z ela Pa·,ria.. . tienti. como Lantes irmáo~ de 'Armas 
· . . o. .t.ra(1i;lormaçao no_ ritmo de minna vida... Humei para outro; e_ ho_r.1z9ntes_ .. ,º_,lcle o carinho matcn1;tl, a convivencia r_amiliar, o cir- j 
·•, .111fülo c,e a:mzact~·s de inf:.i11cia, c\e,xam de existir para :a gente. Eu 
, .. Jl.~ra con~<?lD ])l't;prio, I:.lçu de urna Jotograf_ia, a .. figurn imaginar!~ 

'.· _ale meus eute., q::ei'idos. Sempre Lenho na lembrança· tudo do 
, c})assado .. _ .. E' para 1.iim t:tl qual um:,. visita, o cl1eg-ar inesperado 
· ,11e lllilU carta ... E tantas c01sas ma:s se tornaram diferentes ... 
.,_::' ·. . . .- Cómo ·você j~ ~- deve ;,abcr, estive em Roma . ., Que feli-
, . cldade:.. r;ue pa~seio ,mdo. . . que coisa esperada,., . Que souho 
':,~;rcal!Z~clo: •. que. ,;;ati,;fação unica, ellfim, quanto me honrei com 
:~_,tal passern-pren110! . . 
(: : ''.~ra ma:·6 de 1narço •pas.~a(o, quando fui parn a Cidade Eterna. 
"' 1)1~::8,,-dep01sr ele visitar. a iJeleza elo Museu do Vàtlcano foi en-tâo 
~ :q~e::-su~,saritiuade o Papa, concedeu aos so_ldados brasÚeiros, sua 
t,:Ji.údtenma. Falo1;-uos, com sua voz de Santidade ... gesticulou co
~,::n10-Jam:ais· havia visto faze-lo, · Como é diferente·,aos outros ho
l}::~anen.s,1seu,:F.et11blante ·é. todo,:de··i1m verdadeiro Pontifice... Fiquei 
i';-:· Jrnensámonte 'cncaútado .... Por fim, deu-nos -sua santa benção 
\ .)?apal. · 
pi,, .. :, .. ·. ,,E.spel'O· v~ltar,· se Deus qu·iser, para poder contar tudo com 
,, melhores' ex·pt-essoe-" . . 
f_i_:·_1,; .• :. )E .. ·eJe· vlllta-rá' el~eio-'dc~,·!01,Jaa:: FilhG ·(!e l\Iaria · e filho··vlt~1•ioso 
~i'.J!•"llos.so:,auermo,"l~ras" · 

itér .. :. 
~;,~·~); ,·· .. _-.), __ 

citar os fieis a imitar·lhes as vir· cha os olh0'3 12ara não ,;,-..,-npre€W\ilr, 
tudes costuma a:sinalar, na Ora· a fuziip d·o espírito e da materia, na 
ção da Missa que celebra no_·dia conceituacã.o. do "homem integral", 
ele . suas festas, os pontos capitms · E' ·São, Luiz Gonzaga, inocente· e 
em que mais s.c vierr:m a cl!:ting~ir penite-nte ao mesmo tempo, uma 
na escala asccnclonal da san:1t1:açao, demonstrad'iO .'peronz · dessa ,sintc$e 

Leva-nos ccstartc, a rogar a vital mostrando-nos, - .,,~bl·ctudo a 
Deu, de ~odo todo ~êpecial., pela nfo Congregados Marianos que al
vene;·2çiío daquele . qu.;,, emb~ra rnejarnos o "viver no mundo, sem 
homem de cánc e osso, ~orno nos, sc•r do mu,ndo" - a forma real dC 
wubc conquistar dc2tacado galar· nos fazermos homens, v.erdadziros 
cl5,:, ele gloria etei·na, nos faç,i tam- homens' cristãos. 
bem praticar. á sua se;nelhança, · Eu nõo po:le-ria, noS limites dessas 
oqu.eh corlc!ade h~roica. cc.:n. que se simples notas, aprofunda!' o quanto 
clistingniu na batalha do Ceu, representam el.e vivo e de ;itual os 

E' deste mo:lo ~que, na b21iSsima enslna.i:r.entos Precioscs. que nos lo--
Oraçf,u da Missa de São Lu'.z Gon- gou. pela sua forma dC agir no ca· 
zaga, assim nos faz rez3 r: minho da s.antificcção. 

"O' D€us d,stribuiclor dos Mas desejaria focalizar tão. so• 
<1cns celestiais'. q.ue unic:tcs n° mente [rês pontos dcss?s ensina
angeiico foven Luiz, uma a:l· n, 0 ntos qu~ me parecem_. de. rr.o~o 
mirrtVel inOcencia de vHla á geral. sumamente apl1~ave1s as 
pratica d.e igual penitencia; nossas vidas ele cada dia: - sua 
concedei-nos, por séus méri · cno.drstio nos olhos; s,~u cscrupulo 
tos, e prece,;, que o imi,emos na palavras· sua ausencia de res
na ))enitencia já que O não peito huma~o . no faze_r sentir ao 
acor:ipanha•.110S na lnocencia" • meio em que vivia aquilo que de-

Vcmo:, neSSJs palavras da Sant:t sagradava á sua pureza virginal, 
Liturgia uma síntese (1.clmirav:~l da Se é certo que não poclemos co· 
vifa clu · ncsso querido padroeiro. piar em sua totalidade o seu n:0cLo 

Quem quer que ]eia a historia 0e agir, nessa_s val'ias oportumda· 
dêo;te encantador santinl,,) de vinte de:,, clo(io éomo a cada um, nos de
e pouco; anos, sentc-<ce v~r:ladeira· sianios de Deus corrcspomle um 
mrntc empolgado pelo como, te:ido rn~dO e.;pecial ; proprio ele vda, 
ele t:,o inocrntc vida. que pOc!Lt dentro c'.c:JS princípios gerais ~e sall
dizê< "não se lembrava el.e haver _ tificação; se, de fato, as almas. na0 

cc..netido um só pecado vPn~al de· ~ão feitas "em series", comPetmdo 
libera~o" tanto ,soube· mortificar a cada uma um meio individual üe 

52 ,,1 delicido corpo com os duros ri- ir· a Deus· não menos c.erto é que 
gorrn ·de l!'.11a r;e-nitenCÍll do cada devemos ; podemos te;1der á i:nita· 
mom.<cnto. çiiO dos modeles que a Santa Igreja 

E, ·pot· uo, é que, muitó ao con· rr dá através os Santos nossos 
tr'-'rio do que possa parecer a al· i;'.i;,ãos,' mo.vendo-nos e '1;ubi11do 
guns espirit,'.Js supet·aciai.s, é São szmprc mals e mais, e.em nunca 
Laiz Gom:'à.gà, bem · como um mo- recc,.r atingir ao extre:r.o -, d€;1· 

c12:o pnra nossas C'pocas, um ex"m· tl'o daquele limite que Jesus me,mo. 
plo a,., ser seguido em todcs os tzm· traçou no principio adniiravel, com 
pos, protetor ,e Inspirador ele vfr~ que ü.efinlu. r;or assim,_<l_izer~ o ncs· 
tvc,es par,t o cristi:o de qualquer so programa de <'an.lf1caçao: -
id'ade, jovem ou ho:nC'm ma:Iuro, c\O sêde perfeitos, como o vos.,o Pai do 
;;exo masculino . ou feminino. Céu é perfeito"•. 

Com efeito, IÚt civilização requin- Com relação ao escrupulo n.~s 
tada que vivemos, r:m que o Con- palavras, oprendamQIS de São Lu_iz, 
forto nos c.~1·ca por todos os lado:;, que chorou, de-Sele a luz <:a razao. 
am.:Jlecendo·nOs as forças vitais d~ até á morte umas Poucas palavras 
i·eação,. a procura elo "maxi•:no de que repetira' ainda em verdes anos, 
1csnlt;;do com o minirno de esfor· o,witlas de um soldado no castelo 

. ç,J" é erigida €;,1 meta ideál êlc todo d~ seu pai, e procuremos imitá·lD, 
o sl~tema ·de orga.nização õ,is nossas . gual'da.ndo a nossa lingua contra as 
atividades, c o d2mônio cio bem· expressêes mesmo as simpJesm-ente 
esrnr · nos vai aferrando cada vez d0sel.egantes, muito mais contra as 
mais aos nossos Comodos: mais a· nitidamc-nte imorais, que não são 
in~a avulta a figura eles.;e jovem. sugedda:3 a cada passo, pelo uso 
campeão da fé ele costumes iduaJ· constante e quase . que irresponsa
m~ntc angelico; e. au.sterns, qu~ vi· vel que delas é feitv ~m torno de 
veu assim !lo meio de tF11a corte nós, no trabalho, nas ruas, e quiçá 
corro_mpida. proferindo; á vida facil . até no seio da propr!°li familia. 
q~e lh~ acenava 'º alto t!tnlo no,, I Quanto á rnodzstia nos olhc.s, 
~iliarquico que lhe ~ª'.·anti~ a~~-e- . aprendamo., igualmente dele, · de 
lança pat~rna, a v1g1lancia cons· qu.c mse cita que viajando como · 
tonfo 'da.s paixõ~s, 'a mortificação p~gem de elevacla · à.ama de nobteza 
continuada d eum ~orpo já mace·. de' sua ·-tcrrn .·não. sabia d'()screver
rac:o por duros : voluntarios sa_cri· lhe o rosto, por o não ter contem· 
ficic,S, a reação 1medlrva· e coriqosa Piado uma vez sequ~r. Se. é. evi· 
contra o meio que o tentava ab· dente que um pr,0cedimento exata· 
sorver. ment_c·.igual, ri.ão Seja ·exigi1/el, nem 

São Luiz Gonzaga_ na fra~ilielade normal, 'da paste ;de um de nós ca· 
com .quc·.se apre,.,mta <:,:n. seu <',or· sádo, ·ou ·mesmo solteiro em· 'pro-' 
pinho magro e delicado, é bem O cura: 111.atural de· futura - companhei• 
simbolo do "hOmem forte" do ho- -1·a pa1_'à sua vida, nem por isto nos 
mem, enfim, do \•erdadetro' h.Oimem d · d l eixa , e en:s nar a· austera peni~n- · 
de -que noBEa época· mecanizada'~ Cia daquêle,s olhos inoc,entc.'! á fuga 
superficial tanto mecessjta. · de uma· centena· de ..ocasiões clfaria-

-De m:iclo.geral, a ouvirmos-as vo· mente repetid'as ao olhar .quase qu; 
:zes costumeiras do mundo. que' noB insensivelmente· em demllsia no õ,e-. 
cerca, "~r home..n" é··entr!lgar.-s,e ás· .morado pa.ra a. beleza de uma. jO• 
·pai~es. é mostral'º~e ,,, impetuooo,. . vem ou de uma senhora .que ... nos: 
.,orte ªe corpo. amigo. d·e, aventuras· ·não p,r-t~nce: Par9. ~s ... J?ravurns ln• 

decorosas que se ostentam, corr:,o 
coisa· já 'tão banal na aparcricia, nos 
jornais, ·nas .revistas, · na~ vitrine2, 
nos bôndes; para o desnudamento 
elos bailes · e elas praias, aos quais, 
melhor seria aband,onar de todo, 
seguindo o sabio conselho dos Evan
Jelhos: ''se o teu, olho ·te·· c.,can· 
dalizar ·arranca-o e lança-o fora, 

.,pois ,in~lho;r será que vivas sem ele, 
do que ·ein o mantendo. caminha-.) 
l'eS co:U ele para a ~on.denaç'io 
eterno". 

No qUce respeita á americia de 
respeito humano, é dele ninda 
aquela bela revolta, que o feL le
vantrir-se em meío a um banquete 
de -qu.-a tivera que participar, para, 
indignado, repmvar o procedimento 
de outros fidalgos que ousaram 
contar algo de imoral em· sua -pre• 
sença, e retirar-se em seguida. Co
mo esta atitucl.e profundamente vi
ril condena nossa mesquinha tran· 
sação · com ., mal proferidO '·diante 
de nós noSsa miseravel timicl~z em 
procladiar o franco cfesagrad·o que 
nos advem <lo dito Ou da anedota 
mcnOs dignos, l)OSsa pretextada pru 
dencfo, "a imPrudentissima pruden
cia dos bons. que torna os ·ar.aus 
tão audaciosos", como cm frase la
pidar a ela se ref~riu o Padre Ar: 
lind'o V.ieira! 

Sob à impressão dàs austeridades 
C:e mna .. vida de Constante peniten
cia; ~oh .o halo , embora, de uma 
·inocencia. inacessivel ás no.ssas po
bres almas já prematuramente p:i· 
cadoras; wb a aparcncia delicada 
com -que nos é aPresentado; São 
Luiz Gonzaga é, sim, um exemplo 
vivo e atual da vida do homem 
Cristão,· e particularmente do COn
gregado Mariano, que nã,o. pod~ .,con 
fundir vfrilid.:d.e com c,craviuão · 
as P".ixões. pureza ele' vida cem 
efeminilidade. 

E' bem o homem forte de qú2m 
a Igreja repetirá- sempre, pela boca 

. das gerações contemporaneas ·e das 
porvindouras, as sublimes palavra;; 
dp Livro da Sa-be:'oria, que cOnSti· · 
tuEm a "licão'' da Missa <1c sua 
fosta: • 

';B:,:naventura o homem que 
foi encontrado sem :manchn., 
e que se não deixcu atrair 
pelo· ouro, nem pôs sua e,
Pel'ança no dinheiro ou 1:m 
tesoures. Quem é este para 
11ós O louvarmos? Porqu3 fez 
cousas maraviihosas cm sua 
vida. O que as.sim foi pro
vado e encontrado perfeito 
terá urna gloria .eterna. Pôdê 
transgredir a lei de Deus e a 
não transgrediu; pôde fazer o 
mal e o não fez. Por isso 0 s 

seus bens foram asegurado; no 
senhor" t 

Qu.e, pois, a festa do nosso Santo 1 
Patro. no, fazendo despertar. em · nos
,sa., m:mtes a lembrança. mais viva 
de seus belos exemplos, 110s conc]t'.) 
a procurar/ segui-los, cada um cen- · 

· tl'o do ,esta:';o proprio em que Deus 
o coloc_9u. 

E, pela intercessão da Purkú-r.a 
Virgem Maria, ern cujo seio mater· 
i1al encontrou ele, na ternisSlma 
levoção _que lhe consagrou, o .am• 
Paro t:: q estimulo. pa.l'a a pcr,seve-
1·ança. na: pratica ..de. tão eleva<las. 
vii,tudes; rç,guerc&s a Deus,. na:; pa" 
lavra:'3 da formosa Oração, a que já 

'.de inicio ,nos refç1·imos, que "j1-qu3. · 
,o nâo.pod_c..')tos acompanhar na.ino• 
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aniversario de -. 

ordenação sacerdotal 
Di-1 8 p. P·, o Revmo. si:- Pe. 

Marcos SimOni, d::t Pia Sociedade 
elos Mission:tiiOS de· S. Cario,, co
memorou o 50, 0 aniversario de ~ua, 
ordenaçâo sacercbtal. A proposi[o 
desa grata e·frmeride, a Curia Me
tropolitana baixou o '*guinte A viso 
Sob nº 71: ' 

"Comunico ao Revmo. C)2ro se
cular e regular, e aus fiêis d0 A~Cc,· 

bispado que no proxirr..:i dia 8, o 
Revmo .' !-"adro Marco,; ::;L,r.or;i, do 
Pia Sociedade' dos MiS.Sionarios cl e 
Stio Carlos celebrará o aureo jubi
leu de Sacerclocio. O Revmo. '.J?e. 
Íviarcc;,; Sim,oni, ·filho de João Ba
tista Simuni e Da. Maria scandian, 
nasceu cm Farda, Vicentino (ItaJ;a) 
a 1. o de lcvcreiro tle 1867, Fez os 
primEiros estudos na sua vila natal, 
cursou ginasio no Colegio M0ns. 
Cavedan, em Vi~nça e filo~ofia no 
Colegio M,DnS. Mancl<:r em Oné ce 
Fonte, SCnlind°O·se chamado Par•t a 
vida missiooria ingressou na So· 
Cicdaàe dos Mi;sioarios de s. ,Car· 
!OS em ISSO fazendo seus 1:studos 
tCOlógicOs no Oo!egio de I'Jàcencia, 
Emiti11 os votos religiosos na~ mãos 
rlo venerado funclador D. João Ba· 
ti.; Scalabrini em 1893 recebenfo 
do mesmo Prelado, na 'catedral ele 
P.!acencia, as ordens menores e 
maiores, e finalmente, a 8 de junho 
ele 1895, a orclcnação Bacerctotal. 
E.n 189. o Revmo. PaclPce Marcos 
chegou aú ·Brasil na qualidade de 
auxiliar do · diretor d o Orfanato 
Cristovão Colomb<i. o Revmo. Pe. 
Faustino Consini de saudcsa me·· 

/ moria. Nesta instituição, exC?tuado 
o 8fo de ·1901, passado na Italia, 
o Revmo, Pc. Marcos permanQceu 
até 19M, quando teve que asStJmlr 
a direçf,o da nova missão no Tibagí, 
Onde tl'<0bálh,u até 1907. De 19J8 
até 1920 o Pe. ]\[arcos · ex~rceu o 
cargo de'· Reitor da· Igreja d.e Sto. 
Antoniq

1 
da Praça do' Patriarca. 

Em 1920 encontram as o' 'Pc. · Marcos 
novamente no Orfanato ·cristovão 
Colombo, na qualidade · da- cliretor. 

vão Colombo Cí.'11 Vi!a Prudente, 
Durante lnumeros anos mi;sl,onou 
nas cidades e fazendas do interior 
do Estado, sempre com grande de• 
votamen(O e infatigavcl esforço.: 
Como diretor <lo Orfanato e ·lltf 

ministDrlo paroquial. continuou a 
agir como bom mis;iona:-io, com• 
p1·.eensivo. indulgente, paternal e 
am_igo de todos, preocupado em es• 

· pargir o bem em m~lo aos necessi• 
tnclos. Nesta gratíssima efcmeride 
ccrtament.e ,crão elevadas muitas 
preces' a,os céus, ele· ações de graça,, 
pelo Revdo. c1ero e fiéis ao Ar• 
ccpispado, que vêm na pessoa muito 
cstimach elo Revmo, Padr.e l\fü;rcos 
Sirnoni 111n bondoso amivo e vir
tuoso ~linistro de Je,,us Crlq,:J, 

De ordem do Exmo. S,·. Are<:· 
bispo i\-1etropolitano. 

São Paulo, 4 de Junho de 1945. 
(a,) Cónego Paulo Rolim Lou/eiro, 

Chanceler d,:i Arcebispado", 

i. 

; SCIEN.Til'lCAMENTI. 
1'llS·SU.IS FERIDAS 

Em 1926 o'E:ano. Sr. :Dom Duarte 
Leopoldo e Silva nomeou"º Vigari.o 

ses sentidos, qual é o homem ver- .ela. ParOquia .de Riifeirão. J>il'.€s: onde 
da;:eiramente viril: - 1 exerceu o ministério -sacerdotal cm· 

· c:encia ·o Imitemos na ·penitencia"· 
·ntoSJr~ndo· ao:.muridO-qtte nos cerca; 
•peJ.a; mortificação :a e ,no.;Sas' -paixões' 
e· pe-Ia.. vi~ilancia-: coll8tahte· ·de ·nos~' 

- aguei.e que pode transgredir u pregando o melhor do seu :zelo e 
lei <le Deus e a não transgl'ide; p,,dc dedicaçfo em favor da salvação das 
fazer o mal: e- não o faz; ~ tem, por l almas. Desde 8 d;e. dezembro .. de 
i:sso, os seus oens ·a~11gurados no, 1941 o· .Revmo. -}?e. Marcos vem 

' Senhor; - o tlpo exato de 111n:e .. n-: exercendo- o cargo,. de capelão· na 
::gregado Mariano I seção-. feminina ,do . ©rfanato ·.:cristó-: 

.i .. 



li d~ Junho de IY4, 

A 
t\ fésta de 11Corpus.(risti',jEncerramento 

Seminário ~o Espírito Santo 
~oêoõ~íesSó ~o :Jagra~o · .Coração úe Jesús1Federação das cc. MM 

, . ~ "Grande povo! Grande povo!" d s· _ · p 
1 Assim ta-n1b.em queria o Arcebis· . e 'ª o a u o 

~o de S,. Paulo dizer aos fieis pau-
l1r-tas, rms que somente um grande 
·povo, grande pelo seu passado, seu 
civismo, sua fé o seu 1·ogrc1oso po
d,eria enseí ar manifestações como 

H:ci fcsLa de Coqms Cristi, os R. R P. P. do Verbo Divino cÓm 
: -: c:.c no Semi nu rio elo Espírito Santo, em Santo Amaro, reali~aram 
:, ;,,c,ci~siw do 8antiss:mo Sacramento, com excepcional esplendor. 

I.c ato acut'.1rnm R. R. Irmãos do Espirita Santo, com nume
_n;::;:s coleg;ais, e grande quantidade de fieis da vizinhança. 

O altar, erguido para_ a benção do Santíssimo ao ar livre, apre
~,·;~; ::va uma ornamentaçao muito artlstlca e expressiva. 

Em toco o decurso da procissão, que percorreu as principais 
z,lhmedas da vasta cllacara em que se locallz a o Seminario os se
m,na.ristas prepararam, com terras de varias cores, um belo tapete. 

'7erminado o ato, o Revmo. Sr. Pe. Dr .. Geraldo de Proença 
Sig:::.:id, S. · V. D., professor de Teologia Dogmatica e Vice-Reitor 
d:c.quela casa, proferiu magnifico sennão, de que publicamos um 
rcs:;mo: 

"Acabamos de levar a Jesus Eucaristico' através das alamedas 
clc::::.c Seminario, para lhe render nos.sas homenagens. Fieis à tra
diçào vos, reunistes tambem este ano. para juntamente conosco. 
marüfestar-lhe, dum modo extraordnario, a gratidão e reconhe
CiP.",GntG'-. pelos· beneticios e bençãos abundantes que derramou so
bre a Congregação do Verbo Divino no decurso do seu clncoente
n~rio de existencia em terras de Santa Cruz. Essas bençãos foram 

· r\cas_; pois· que nó~. que senos apenas ministros pequenos e in
"\,ç;i:Cicantes de Jesus na S3. Eucaristia, temos transformado pa
roqv;as que eram um deserto estcril em verdadeiros jardins de 
No:;;l'.0 Senhor; e onde ha uns 30 anos Jesus era recebido por umas 
200 ou 300.,pessoas anualmente, hoje acha 30 até 40 mil sacrai-ios 
vivos nos· corações c~os homens. Fomos apenas semeadores de 
host'.as; que operaran! tal transformaç.lo. 

Ha sete seculos que J·esus agraciou, a uma Freira com a visão 
de ,;:na enorme hostia, à c;,uaLporem , faltava uma parte. A pie
dosa;,Irmã - Santa Juliana - rezou, meditou e pediu ao Senhor 
que manifestasse o que quéria c1izer com isso. Ao cabo de 16 anos 
.Jesus, lhe• revelou que a hôstia era o ano üturgico com as suas 
restas; a p~rte que faltaYa era__ uma festa eucaristlca que lhe desse 
possifüUdade de SEl" levudo pelas ruas e campos cm procissão so
le1,e. ·· o:.·papa atendeu aos pedidos da Santa e. instituiu a festa, 
para. cuja cerebração vos reunistes aqui. 

Aspecto tomado po1• ocasião da Missa de comunhão geral da Guarda Civil e dos homens, celebrada nos primei• 
t·os minutos de domingo último, ve:11do-se o celebrante, E.-.:mo, ·Revmo. Sr, D. Ernesto de Paula, Bispq 

de Jacarezinl10 ----- · 

E ~,ste Semlnario, no qual vos achais, é um Seminario em que 
são :::e«:olhidas as rnais preciosas flores da Eucaristia - as voca
ções -:.: que serão aos poucos transformadas em semeadores de 
hosEa.s ·eucaristicas, não somente no nosso Brasil, mas tambem em 
t_errns: pagãs.' Pois Jesus quer ser adorado· por todos os homens. 
i\ hostia de Santa Juliana significa hoje para nós o orbe terrestre; 
a pr.rte que· falta são as terras onde reina ainda o paganismo. 
Este mesmo sol que nos envia agora os seus ultimas raios, que nos 
vé prostrados aos pés de Jesus-Hostia, irá em breve ver os nossos 
Indios·ctos sertões amazonicos, que o não conhecem ·ainda; verá, 
horM mais: tarde, os países pagãos entregues à idolatria; Yeri 
China, Japão,' Indias entregues ao culto dos deuses falsos. E nós, 
a Contregação do Verbo-Divino, entre outras Congregações maio-
res; mais·ant1gas e 1~1ais importantes, temos a tarefa C:,e semear o 
V crbô' de< Deus; de trai:sformar em j ardlns eucarísticos esses palses 
"'e:t.1.t'"S 
"' S~plicamo-vos, pois, e pedimos que levantando conosco um 
'·Te Deum laudamus" por todos os beneficias que L)~us operou por 
nós rw: Brasil nestes 50 anos, levanteis tambem uma prece ro
gané.o ?.; Deus que faça o Brasil compreender o seu dever de ser 
um país de forte base mi3sionaria, pois tambem ele foi missionado 
,1m dia; e ainda lhe resta a divida sagrada, a qual urge · que pa
guemos. c:o- mesmo modo, isto é, mandando missionarias para os 
paises pagãos. • 

Dando-nos o nosso Von. Fundador, o Pe. Arnaldo Janssen este 
ideal, que· constltue o ciever de cada brasileiro, dai-nos as vossas 
mãos cheias de zelo e intere.,se pelas Missões. Rezai pot· elas, sa
crificai~vos, favorecei as vocações missionarias e, um dia, toda a 
face dá' terra ser:.i. transformada em jardins de Jesus-Hostia, em 
todos t•& lugares haverá neste dia procissões eucari'sticas e então 
haverá,,,paz: e felici-C:ade na terra para todos os homens, e nos 
ceus o gozo da sua gloria e companhia.para sempre. 

Con&lusões ~a Terceira • Concentra~ão 
Mariana ~a Diocese ~e G u ax u p é 
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comunhã,:> pascal. Muitas senhoras 
e senhoritas, igualmente, quiseram 
participai• de,sse ato. que deu a nota 
marcante do Congresso, 

O ENCERRAMENTO 

0 dia do encerramento do Con· 
grê.~so que na liturgia romana foi 

0 Dor~üng.::i ))entro da Oitava da 
Festa do Sagrado Coração de Jesus, 
iniciou-se, nas paroquias, com mis
sas {estivas de comunhão g~raY dos 
fieis. 

Já ás 14 horas; de todos os pon
tos da cidade, 0 povo começou a 
afluir pa{a o centro, tomando po
sição nos lugares indica3os ,para. a 
concentração dos sodalicios e fieis, 
lugares c~s.es que compreendiam a 
Praça <la S:\, a Rua 15 de Novembro 
as ruas -transversais, até o Largo 
de São Bento; 

A PROCISSÃO DE "CORPUS 
CHRISTI'' 

Pouco dcp,is d"" 15 horas, prin• 
cipiava a locomover-se a grand ~ e 
t,:a.:!icional procissão de "Corpus 
Christi", transferida esp,ecialme<nte 

·pai·a O dia do encerramento do 
Congresso, · 

O · imponente c.::irtejo, no qual se 
rJe;stacavam e •. entenas de banclcfras 
fJ estandarte do Apostolado da Ora
ção, pe1·correu, durante cerca d<! 
c1uas hm:as, a p1·aça da s~. as Rü8.S 
15 de Novembro, Joã0 Bricola, e 
Boa Vista. o Largo <le E20 Bento. 
a Rua Libero Ba::laró, a Praça do 
Patriarca voltando pela Rua Di
reita á p,:a,a ela Sé. 

Os .soda1icios de5filal\.~.n er..11 fikB 
cl.~ oito, estendendo-se o co~·tejo, 
aprox!madamcntc-

1 
por uin quil(J~ 

metro. 

Co:1!'orme noticiamos realizou
se n,. tidade· ·de Machado, na 
Diocese de' Guaxupé, no dia ~o 
c'.e m,;io, ·, uma Concentração 
Marians.. · Damos a seguir as 
conclusões alcan~das, p.prova
cias pelo · Exmo. e Revmo. Sr. 
BisDo- Diooesano, D. Hugo Bres
sanê c:c.' Araujo: 

das por quatro seculos de histo
ria e pela imensa g·aleria de 
nossos Santos. 

3. Fieis a esta mesma orien- Abrü:.:n a marcha os ,,,.,lcgics c:-.a-

nas, Liga Catolica Jerns Maria Jo• 
sé, Juventude Operaria Catollca 

· Clrculos Operarios, Corte de Sãd 
JoSé, Damas de Caridade e outras 
asSoCiações, seguidas pelae Venera
veis Ordens Terceiras Irmandades 
<loS Pa<csOS, oBa Morte Nossa S~
nhora das Dores. RemtdiOS Nossa 
S.enhora, d0 Ro;ari,o dos Ilo,-ne-ns 
Pretos e as Irmandades do Santis· 
simo Sacramento de todas as paro·· 
quias, Nas proximidadoo do pa ljo, 
vinham os seminaristas do Ipiran
ga, o Reverendo Clcr0 secular e 
regular e dignitarios da , l'gr.eja, 
Guardas-Civis em grande uniforme 
davam. a guarda de honra ao palio, 
sob o qual D. Cal'loo Carmelo de 
Vasconcelos Mota conduzia em rica' 
custodia, 0 Santissimo Sàc~amento. 

Após_o Palio, vinham os Srs .. 
Bispos de AsJiz, Santos Jacarezil1ho 
(Par~~á) e 'Paraca tu (Minas). que 
participaram cl.e todos os atos do 
Çongresso, aut,nri-dades e grandê 
ma~sa Popular, acrescida de minu
to a ·minuto. 

'ASPECTOS DO CORTEJO 

ordem, tomavam os lugares de$ig-
-11ados pelos mestres de cerimonia, 
O · quatl!'o, visto do alto da cate
ilruJ era de imponencia uniCa tanlo 
~e'io' vulto . das pessoas pr~éntes, 
q~ ;eram dezenas de milhares, 

.·quanto pelo, colorido, contrastando· · 
se as cores claras dos uniformes da 
juventude mariana e dos colegas, 
co~n os habitos escuros do clero e 
das Veneravei;; Ordens TNceiras. 
' A' chegada. elo SSmo. Sacra,:r.ento 
á eseadaria da catedral, o locutor 
do Cong1·esso, Mons. nr. Manuel 
Correia de Macedo, anunciou que 
era então facultado ª.o povo aplau
dir. E, cenquanto o Sr. Arcebispo 
conduzia; a.s sagradas espccks para 
o altar :erguido no portico co tem
plo maximo da cidade, 0 povo pro.r· 
i,:pmpeu num uniszono de aplausos 
ÓS mais entusiasticos. · · 

Seguiu-se o "Te Dcum" em ação 
de graças dos dois magnos acont~
timent,~s celebrados pelo Congresso 
..:...... o Centenario do Apostolado da 
Oração e o bicente-narjo da DiCces2; 
Lo-go após o cor.o oJntoou os cantos 
NO,prios á benção ao. SSmo. Sacra· 

Absoluta piedade e maxkna or- ll',erito, que foi oficiada pelo Sr, 
dem caracterizaram a ·'mJjesto§a Ar_ccbi~po. o r,:ivo recitou a seguir, 
procissão triunfal cucaris!'.ca, que écinjuntamente, as orações rituais 
apc~ar ela grandiosidad_e propri:l d,~G <litas ao microfone p:,lo Iocut:ir. Re~ 
procissões do "Corpus Christi", ex- ·colhido o S:tnti~simo sacramento, 0 

cedeu em brilho ás realizadas em . Sr. 'Arcebispo ·proferiu as Palavras 
~ão PatJlO nos ultimos anos. finais cio .cétame .. 

O Povo, qu,e se cS)mPrimia pelas •FALA' O SR. •ARCEBISPO 
calçadas. <1Ssistiu respeitos0 o dcs- · 
filat· e., cortejo, 2 joelhando-tee cm 'Em .bi"~v.e e eloquente Ol'açãQ D. 
sua totnlidade á pasc;agem C:oSSmo. ··,cirlos·c,úi.r.elodc Vasco;iceL:is Mo· 
Sacramento. Nã" menos considera- t·à~agrad~~u · aos fieis Ja Arqui
ve! era a multidão que, elo atto dos dioci:,e a magnific:,, demonstração 
pred1os e arr:,,nha-céuJ, assi<Stia ao da catolicidade de que fora teatro 
d~-sfile, o cõI·açãO·d.2 São Pau,o. 

De inicio lembrou as pafay:·as <lo 
NA PRAÇA DA SZ' impc1·a<lor D.· Pedro II, quando ao 

M,jcsb:J.So e l,ri!hantc era 1> as- agradecer á manifestação ·que lhe 
pecto ofértçi~o pe!a. Praça da Sé fora feita Por mi:,tivo da Abolição 
auandv, dG volta a proci::;são ;:,e ,.d.~ "escravatura afirmara tã'J sO· 
as:cciações e fiei.<, ckntro C:a r:i&ior 1-mente: "' 

R EU rilA TISMO Q U:E DEFORMA 
As impurezas do !:.:ir:.guz provcczm ·aoros ciáticas, do.res nas cos· 

tas e nos quaclris; reum:itismd doloroso nas Junt~s, sobretudo nos 
dedos dos pés e da5 mãos, que so defonnam, se imobilizam é chegam 
até• pm·àer def:ni\ivamente o movimento. Combata estas doros tor-

1. Renov<lmos mais uma vez 
llOssa idesào· irrestrita ao San
to Padre--Pio XLL, como Vigaria 
c',e· Jesus Cristo na terra e Che
fe Sup:-emo da Igreja uHivers:i.l, 
e nror,i.stamos acatamento sub
misso E obediencia incondicio
nal a. todas as normas e dire
trizes é:a, · santa Sé .Apostolica .• 

2. cm1formando-nos com os 
rnsina:T,·entos de Sua Santida
c',e na ;o.locução de "2 de janei
ro ( cs,e ano, '·procuraremcs vi
ver c~,o verdadeiros Congre
gados :,·!arianos, isto é ucon10 
catolicos de fato, de tempera 
i-iia e forte, como soldados in
ciéfcsso, da, Igreja··. cumprindo 

tação, esforçar-nos-emos em. kilicos femininos, unlformiz ,dei' 
consolidar os laços que unem scguidcS pejas cruza:l'as Eücaristi: 
to(as as Congregações entre si, css <associações infantis) e por mi
intensificando a, vida federati- lharec: dC Filhas de Maria tarnhm 
ra com o intercambio mais frc- nos seus uni'.ormes cm·2~teriticos. 
quente e uma colaboração mais Vinha apóG: Congrrgaçõ2s Marh
efíciente entre todos os sodali- ·-·----·
cios da fita azul, presti~iando e perigosas desse in:migo astuto. 
secundando as iniciativas e in- 5. Como Llh~s estremecidos 
cumbencias dimanadas da Fe- da Virgem Aparec:da, Padroei
deração Diocesana. ra do Brasil, nós nos emp::nha-

4. Submetendo-nos às reite- r~mos em ser Congrega_do.s, Ma-

1 
radas decisões' da Santa Igre- nanos, como quer de nçis O Pa-
j a, que tantas vezes condenou a pa: Congregado, s2ndo "Verc'.a
Maçonaria, pugnan(o ·pela ex- deiros filhos de Maria, c:i.valei-. 
tirpação des;;a sociedade secre- ros <la Virgem, gnaràas e de- i 
ta, como q prescreve o nosso fensores de seu ncme e da, suas 
Episcopado, no Concilio Plena-

1 

e:tcclsas prerrogativas, s2mprc 1 
rio Brasileiro (Decreto 137-52), às orden3 d'Ela, para leves a 
nós reprovamos a Maçonaria nossos irmãos as g:·aça& e fa
como. instituição anticatoli.ca, e_

1 

V.ores celestes ·'-c1a Mãe, com_, um 
combateremos contra ela com a de todos. e para combater ts 
oração e com o nosso trabalho, ordens d'Aquela que s,:;zinha ex-

turantes que fazem éa vida um vale de lágrimas, com 

: com todas as regras traçadas 1:º 
nosw ;:,;:,.nu::tl para, santiftcaçao 
éos ce1:g1·cg::clos, J:, ccrnprowa-

a fim de que Deus Nosso Senhor tirpou. todas as heresias ,fa fa
esc!areça os transviados e pre- cé da terra". < A1ocução ele 21 
serve o nosso povo das ciladas de janeiro de 1945). 

Gr::mc"'.~ 8UX111ar f.o trctar:1-:.:~nto da dfilb, que purificand.) o sangue 
elimina as dores e cvit3 a defonnação dos· osscs. Usá-lQ con1 con
fiança, pois 1úo ataca o estômago nem os intestinos. É inJléaC:o por, ~ 
grande nún1ero c~c médicos. · (2 E e) 

NOVA VETERA 

aquela. 
Pcdinào que · mercê de' Deus 

sempre se rêp~tiss~ na Paulicéia'. 
esse verda<l;eiro milagre de · amor d o 
povo ás .suas fundamentais Cónvic
ções cristãs, S, Exa. ·Revma. fez 
uma saudação á it.Vgem '.Aparcc1,1a 
a "l,a -CongrEssista", c<>ncluin::l~ 

, por agradece,· aos m·omotores do 
Congresso. a quantos nek colabo-
1·aram e, novamente, ao grande p::i
vo de S. Paulo. 
. ;-Encerrou-se, assim. <;> Congresso 
do $agrado Coração de Jesus, 

PROCISSÃ LUMINOSA DE N. s. 
AP AffECJ.'DA 

CONCENTRAÇAO MÀl?IANA DA 
PAZ EM: OURINHOS 

Realizou-se no dia 13 do mês d~ 
maio a Concsntração Mariana que 
a cidade de Ourinho:; vinha propa
r,mdo cem uma dedicação invulgar; 
há moitas <lias. Ourinhos viveu ho
ras de indeec.:itive-1 entusia:mo e 
comprovada piedade. Desde as mais 
altas·'autoddac!es locais até o -povo 
humilde e hospitaleiro, todos que
riam, nesso dia mcm'.)rávd sob ·to
.ios os aspectcs, d-emonstrar o seu_ 
amo.r à cau:a Mariana e à fé em 
Deus nosso · Senhor. Desde a hora 
em que aportan1os àquêle recanto 
do Eslado de São Paulo, vimos apc
n:J.S e cxclusivament,,, ~orrisos in
di.sfarsáveis. entusiasmo a tôda pro
VG, pieC:ade edificante e consolado
ra. Sob o manto azul de um céu· 
se!ll nuvem, agitavam-se mais de 
mil Con"re"atlos Marianos per en
tre d2sc~m7rnal massa· do pessoas 
ào loc:11 e das cidades circunvizi
nhas, na· porfia abençoada de .. ho-. 

Promo-vida pelo Pc. Mari0 Mar
ques e Serra, vigario da Varzees dO 
Ipiranga reaHzou-~ no dia 13, ás 
20 horas, partin<l 0 da cat,êdral no
va grande Procissão luminosa de 
Nossa Senhora. Aparecida, em ação 
de graças pela paz,. 

menagear Ga me~hor maneira pos,,i
; vel a Maria, Mãe de Deus e Mãe 
: no~5a. Nem o sól causticante, nom 
: o cansaço motivado pela viag2m 
, um tanto incômoda, pô::le empanar 
: o brilhantismo dêsse marav,lhoso 
, certame de fé. Desenvolveu-so por 
: entre as mesmas manifestações do 
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ótimo fortifi-
cante feminino . 
- Fórmula do 
DR. TEPEDINO 

, 

Mercê de 
seus honnonios 
especiais TA-

. NAGRAN remoça 

LIVROS 

a mulher, 

·RECEBIDOS 
O CAPTIVO DO CORSARIO 

I , , , 
I , 
I , , , , 

!. 

Eclitom: · - Leituras Católicas ele 

D, Bosco 

Mais um opusculo desta preciosa 

coleção acaba do nos chegar á3 
mãos, 

A histol'Ía desta vez é deveras in-
teressánte, Muitas vezes superiol', 
'como tema, ás pernkiosas historie
tas que são dcvoraõae pelas n~ssas 
eriança-s nos jornais pzeudo-infan· 
tis. Não falamos '\'ia parte 111ora1, 

pois seria uma elas maiores ofensas 

ao cspii·ito elo Grande São Jpã.:i 

amor e entuóiasmo o programa 
traçado. As.sim. às 9,30 horas, as
sistimos à missa cantada p~lo côro 
dos Congregados e Congregaêas da 
paróquia local, sob a regência do 
Macstrn Galileu Landolfo. Bela 
execução, foz voar pelos ares, a pro
ema do Altíssimo, uma das pro
cluçõe.,; do gra,nde Pcrosi: Oficiou o 
Santo Sacrifído o Revmo. Padre 
Vítor Moreno, fundador da Con· 
gregação Mariana de Ourinhos, que 
comemorou o seu 11.0 aniversário, 
se:·vindo cerno diácono e sub-diá
cono os Reváios,, Padres Oscar de 
Pádua Molo e João Witmann, res
pectivamente das paróquias de Cer-
queira César e Salto Grande. Pre
gou a:i Evangélho o· Rvmo. Padre 
José Romão da Rosa Gois, brilhan
te orador que rnube comover com 
maestria, falando sôbre a Virgem 
Smül.5sima através 'do palavrGS -do 
"Magnifica{", Suas palavras tra· 
duziam tudo quanto a gente 'que
ria dizer naquele momento ·solene 
diante de tão numerosa assistência. 
~istindo à Santa Missa do seu 
trono de honra, lá so achava com 
aquela simpatia que'., tanto encan
ta, Sua Excclêhcia Revm{l, D. f,n
to.nio José dos Santos, Bispo da 
Diocese de Assis .. Numa demonstra
ção insofismável de éCilaboração, 
tambem estavam om Ourinhos os se
guintes s;acerdotes: Luiz de Mene• 
zes, da paró.quia de Fartura; M'ons. 

Basco por em duviàa, por momen· João Bolclu:t, de Carnbará; Antonio 
tos seque,·, o escopo altamente ;n-,o- Velasc.o Aragão, Frei Ceslau Cen-
ralizdor deitas Pul:ilicações.. cini, de &mta Cruz do Rio Pardo. 

,, · ,. Antes de iniciar-se o Sacrifício, da 
Um menino siciliano é raptdo Mi"sa, o Juiz de Direito de Ouri-' 

peles corsal"ios turcos durante O nhos procedeu ao hasteamento da, 
Bandeira Brasileira na Tribuna de período de expansão· muçulmana, e 

é re:luzido · á oondiçi\o de escravo. H&nrn, o a Eeguir o Exmo, Sr, Bis
Encontrando durante O cat!v:irü po de ksis hasteou a · Bandeira 

Papal. um saccrdot~, tambErn csc,·avizado, 
0 pequeno -resiste galhardamente a Após o aJmoço, reuniram-se no
todcs os ..s·uPlicios e ei1godos mas vamente ,na Praça Melo Peixoto os 

· 11:,o renega a: fé de seús .pais. A congregados em p~epa.rativos para o 
intervEnçito ,·de um potentido inter· grande d,;,sfile. E às 14 horas em 
vem em favor do menino. Para p~nto teve inicio ê~so pass2io ~ole

ne pelas ruas da cicla:le. Com as tornar a historia mais atrativa, a ~ 
libertação do mesmo é feito. me· -Bandéiras Nacional e Pontifícia à 

,frente, acompanhada de mais 32 
diante ;utas 0m consequencia das bandeiras marianas. alinharam~se 
quais os escravizadüres são subju-
gados e O menino consegue yoltar os congregados marianos dUJ se-
para a sua. patria em casa de seus guintes paróquias; Bo,ucatú, Ava
pais. crescendo em virtude e· san- ré, Cerqueira César, Mandury, Pi-: 

rajú, Fartura, Timbury, Bernardino 
tidade. posteriormente fez-se monge do Campos, Santa Cruz do Rio Par-
beneditino.. agradecendo, as.)m, de <lo, lpa·ussú, Chavarites, S. Pedro 
lim modo cO·:l'plcto á prot~ç,ão Di· do Turvo, E-alto Grande, Palmital, 
vina · * Cândido Mota, Aseis, Jacarezinho, . " .. . l .Santo Antônio êa Plntina, Camba- · 

Não faltam: pois, a _es,ia ~ls!,'.ln". rá, Pau cl'Alho, Saru:aiá, Patrimô
toaos·Os atrativos peculiares as' me- nio elos Pintos e Trê· Barros AbT'_ 
lho e e t " · " e · " · ·1 

r s av n uras em Sel'ie · 0m- lhantando o c'.csfile e as demais., so-
pctc- aos Pais· entregar estes livros ler.idades lá estavam as bandas de 
aos Wh0 s, em contraposição ao "1Úsica ôas C"ngregações de Salto 
mt\it() veneno que s.:irvcm diaria- Gc,rndc, e Cambará. o povo saía às 

m 0 nte. ru,,s o aplaudia os valente, s:ildados.,. -· 

dei Maria· q:::e pa.ssavam chei:s d~ 
alegria e de fé, cantando, ovacio
nando, rezanc:o, nc, desejo inconti
do ce homenagen à Corredcntoi;a 
d:. humnnidade. 

, Terminado o desfile, ·real:zou·se a 
Assembléia. Fez ui;o da palavra en, 
primeiro· lugar o Sr. Juiz de Di
xeito. Falou a seguir o St·. Elzirc 
Ribeiro da Silva. Presidente d-. 
Congregação· Mariana local que, de
pois de' manifestai· a sua grande sa· 
tisfação, concitou aos moço;; a ino 
gressarem nas fileiras mariana1 
para maior glória de Deus e Hon
ra de Maria &anllssima. Falou de· 
pois o Dr. Felipe Ferrnira de Me
nezes Júnior, representante d, 
Revdmo. Padre Agcstinho Men
dicute, Diretor da Federação da, 
Cong,·ogações Mari~nas do · Esta d, 
de São Paulo. 

Encenando a assembléia, . foz-s, 
ouvir o !<:xmo. ,Sr. Bispo de Assis 
que torno;., bem clara a· necessidadi 
de se p'reservar a todo custo. a fé 
· em no~sas almas. O Rovmo. Padre 
Eduarcio Mural'\ti e o Revmo. P~.
dre· José Melhado de Campos apre
sentaram a todos que colaboraram 
para a real:zaçã:> daquele cortam~ 
de fé os seus sinceroi; agradecimen
tos. E enc.errou-se a -assembléia. 
aq'ui a sauda<;ão quo fez o congre
Não podemos deixar de registrar 
gado de C'úrinhos, sr.· Antonio Luiz 
Ferreira, aos congregados visitan • 
tes. 
UNIÃO DOS EX-AUNOS SALE• 

SIANOS DE DOM nosco 
Foi solenemente festejado o Dia 

Mundial do Congregado M'ariano 
pela União dos ex-alunos Salesia
nos de D~m Bosco, tendo sido 
elaborado o seguinte programa; 
Missa Festiva no Santuáiio do Sa
grado Coração de Jesus, às 8 ho·· 
ras, As 9 horas assembléia gera\ 
sob a presidência do Revmo. Si·, 
Pe. João Batista Costa, DD. Dire• 
tor do Liceu. Fdou o Sr. Dr. Ar. 
lin1fo Veiga dos Santos. Foram 
convidadas várias congregaçõns vi
zinhas. Encerrando a sessão, nÚ• 
meros amenos por um grupo · de 
Ex-Alunos. 

COLÉGIO SANTO AGOSTINHO. 
De 1:8 a 23 de junho. às 20 horas, 

sob o patrocínio da Federação das 
Congr<>gaçõm Marianas de São Pau. 
·lo, a .Congregação Mariana de N, 
S. da Consolação e de Santo Agos
tinho vai realizar uma "Semana 
de, Estudos" para celebrar digna
me~te seu XV aniversário de A~re
gaçao, 
· $criam promotoras, com · a Con

gregação de Santo Agostinho, 12 
Congregações circunvizinhas po. 
rém, todos os congregados paulis· 
tas são convi:!ados a aproveitarem 
<las. normas que serão re'dfirmadas 
no dect>rrer nas · noites dé estudo, 
por ·oradores· de renome nas íilei
i,:as marjanas de São· Paulo. Os te
mas . das conferências, quê se reali 
zarão no salão nobre •do Colé«io 
Santo Ag(!stinho. situado na. Pta
ça Santo Agostinho, 79 CRua VÉfr
gueiro, são os seguintes: ('. Papa; 
A _devoção Mariana; A Juventude; 
Atitudes Morais; Os Mistlrios· O· 
Sacramentos. ' ·, 

Parte Artlstica: Fifmes cinemato• 
gráficos; Palco; Música: Canto. 

No domingo; <li.a 24, será celebra. 
da Missa; às 8,30 horas de Comu-< 
n_hão Geral,· seguindo-se' café e Ses•.·· 
sao .Magna de Resoluções da Se-
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Q-,1::::~-.; -. ir~L:~i.a:1·0.,. c,n nos~o 111-

t:n:o n~l::H .. ro. u:11 br::-\'·,' l'.Sboç\) d,ts 

e·-::·~ ;:r:~,.i .:: f· rcaliz.:-·.çõ::.s -:::a [,c:.i:<l:1-

(. .. ~ cL,:~ F::~biun~s, Ccn:o cx2._r.JJlo <la 

· 111.1\·a \E .:· .. t so~iaii:=·.a. 10-.1~~ c_3~a
·v2n1e·..:. C ,• ! 1ens~.r cv ... l:) i::a'!n:-: r~c_-;

.l:;c~· c_;_o 1.:·i;nci:::o nli~1idru brit:lnL,-u, 
h:. V·,lin.s::(:n Chur~l::'.: _ a 1n.?.iJ c~1 ba.l.l 
cc1 r:..: )o~·::;'AO~;Jdo c1,,~ óiz.l:: müs, 

n,,o ha muito tempo em visia a s. 
Pau !0 , referindo-se e:1comi>1 stica
mc,ite a todas esses mc:lidas de 
c1,crgcncia, f:! não escondendo .=t 

a: uda que el.a~ repr~szntavum p,ar3 

a c~us,1 ~ccialísta. nfirn1cu, em ton1 
c,,:,fiante: "These thing, will 
s~ay for good:" 

1
A Sociedade dos· F abianos, Cavalo de Tróia Socialista 

cicdaêh elos Fabinnos lla vi:la. eco- tulo das finanças, subesse · que etc, 
norniC2,. industrial e· financeira da repousa sobre a ruína do capita> 
Inglaterra não é menos l;nportante !ismo. Ora tal ideal ve..'!l sendo 
que na vicia poliliC::1. C.om o rcaliz;ido po~co a pouco pela apli· 
"slogan'' Uc "política p1·ogressisto.", cnç,i0 de seu sistema. de impof::tOr 
ela invac1iu a Agricult'Jro, pregan:o exagerados sobre as rendas, sob1·É 
a llaciona)iznçãO das (Cr!'a3 OU em as heranças. C pelas sobretaxa~, qu' 
optras Palavras, o confisco 'das 'rro- 'segundo Sidney Webb (Lord Pass• 
Jlricdar!c, partictilares. (A este pro- fieíd )serão provaveim·cnte culmi, 
Posito odvcrtimos aos no~sos Jeito- nados por um lançamento arbitra:
,:es que cm mnio de 1928, quando '\º sobre o capital. Tudo isto vei 
o !a biano sr. No~! Buxton fazia scnd.::, feito no alegado interesse da 
um::. conferencia ,obre o PortidO povo, que é narcotizado por meiu 
Trabalhista perante o Comitê Na- de leis sobr.e fundos de comPensa· 
cional d,e E~tuàos. em Paris, um ção (ajuda aos sem trabalho), pen, 
dcs ouvintes objetou c]arc:,:r.c:1tc, oo sõe., Para a velhice etc., e os. ope· 
orador. que o programa agrat·in ra1·í,:is foram habilmente acorrenta· 
~1cs~e Pai·ti:Io nada n1ais .parecia ser <lo . ..; r>Or uma lei ·que os obriga 
que; uma simples rxpropriação). a pE:gar contribuições ·para o qu~ ~8 

· -- Estas coi~~ fica(ío para sem -
Prc! 

Que, p~lo 1ncnos.--essa é a int'2n
ç:ío cl~s fabianos ingleses represen· 
te.do~ pelo • Purtillo Ttabalhiqa, 

. agor,, no-lo revela O pl'oPri,, Chur
chil 1. 

E:n ~.t· J. · en~rg,to J.scur:;,_) pro· 

n'-•aci;_1~:1..J na ~e·fa:'!a ·Uh'8z:-,da·. d.': 
co:--nt.:.:.t~· ri'':- rna112~1,~i do:::"'-.-:ccblL t:.•.s 

,.'r- -c:11 p:-.r~icu!ar _du:; tt·abu1hi.;ta·-~. 

Ch;,::<;hí.:· ('l};r2.rn:ntv 1r.03tra que o 
{,l-~Er;l' p~iblico ir:g:ê.c; ignora para E é interesSante ccnstatar, 11210 
._,nr'.~~ 0 c·,~1-juze.11 css::.; li:krcs :,::s- mes.:110 discurso do "Pren1hr" bri-
quc~-c:::,e-.c.~; - e {i~~u.b ho~·ro~ha::·o t2nico, o !'ato cl~ Beve1:idgr, 1ib-2ra!" 
co:n " i:,~i', po,· .e:<emPlo, d0 qu:: s., achar unido oas [Ocialistas con-
oc.:nhp-n _.;:i:-·:~n1a s<,c:atisat po2.e ser trn 0:-: conservadores. A' luz do que. 
-e~{ab:"le~·i ·io t·Eni l:n1,l roi_icia pOli- c:is!--emos em nos~o ultimo numero, 

· tira.. T~d, o c:1-,curi)O é ne;--;,,:(~ t 1 )n1 qu:;- l).enst:r de un1n tal alianç::i.'? 
) <1~ ql··~,11 :c~cobre a,) ~povo íng:ês o~ E poe falar cm ,Sir ,vnliam Bc-
. vc• ;. ::~-i:·cs intL·ltos <le:, .. s":-; cor::cn- vL•rtci·ge ronvem fri~ar-- que s2- apli .. 

n·~ c:-:;ncrjistns - o q11ç equiva1.~ cr,.~1- n1~1ito bem ao seü plano de 
a ,,· ,cr <,o,:: (·2s,;,, con·c-nt:s crqu~r- Fan-S.cguro Estatal o que Churchill 
<list:;~ <.'$;,·0~1~·en1 seus ve~·dadcirc:.; d~z do estatuto ' 1arqui-e·mpregador, 

· o!:-jc~:vc-- - ag~-:n, t>Ort:ln:o de arqu\-p!anejador, arqui-administra .. 
sC,>dn (c:1: 0 11,~t,:;<J,., d~s fnbia~os. do,· e &rqui-govcrnante e arqui· 
-Out: o ex2n1Plo · d:.1 <;Strateiin fabia- Pati·fo autorit2.rio."_, e quando ~.lud-~ 

:n:\---t!·:nu:1.ci:ic:o polo pi:imej1·0 minis- a essa maquina. formidav?l "qu;2', 
_tro bric~nicc,: "Vejam coffo, quancL~ estivesse no po1'cr, prescre-
rne! n;o· b.a-j::s, oS· prCgoeil'C3 SoCia- ves_::e })ara todos onde deverian1 

·. !is[~, con,i,iel'arn o, ·conLroles <le tr~balhar. no que dev!!riam trabà· 
:'to,fa a c2pr~ie' coira ":0 fossem ace- lha,· ond~ deveriam ir onde suas 
· p.ipe:3 L.ehd:}02.s e não i.np03lçÕ(.l$ €J'l)o

0

sae deveriam busca
1

r as raçõ2s 
'ce ·te:.1 i"' de guerra... · do Estado, que educação recebe• 
· Com c!~ito, as··fila~, os -rnc!,H:.a 4 rian1 s;u.s fílhos- .. " 
.rnento,. a,·Tcqui«i,õ2s de hcn, e • ~"' 
'J>ro;:;ridw[rs, o trnb,:,füo obriga[<>- Apontadas por te,temunho 'tão 
:ric4orçado. as restl'ições de toda valioso. as atúais manobras fabia· 
. especi:,; .,erio.m ot1tro5 tantos meios·· nas: que s:, desenvolvem nas, ilhas 
'de .fazer ó povo ir "e acostumando bri.tàllicas e... J>od-~mos ac1-es~ 
~"m à "nova· ordem" ·socialista pel~ . centin:,, tambem nas '1tmericas pas· 
'?!~oce,su <!~ mih•i<latlzação. · E ·líó\_ . s~of á co11tfnua1,ão do estud<:; su• 
:m~mbro do uma ins'.ltuição · i:,ter•' • m:ario qu.c- vinh=,oi fazendo des,sa 
:~,.:cio,,al ,, Pii6te:,:,:;.;.:;,. . .:., 'estud-~ntes: SodedÍi.lle QUe'itllllÜo·· ~m caracte-

~ =~1 ;. -

:-.;.~~?f·. 
. , 

r~z:i, o processo de mim~ti~mo <lcHlC 

o sccu'-o Pa:sado usado pe:o sac;a
lismo Jlara iludir 0 s incautos e fa

zer entrar d;:,ntt·o da ·ci3adela -ca-
tolica B-cu Perigoso cavalo d2 .Troi~1. 

PONTO DE VISTA 'POLITlCO 
Em 110Iitica, 0 modo de agir da 

Socie::laclc dos Fabianos f,oi ciara-., . 
mente definido por um de seus li-

·de um l:ido, adc1uirido a <lirCçi:io do 
~;aciJ.liSm 0 marxi3la, e, de outro, 

"infiltrado" ou ,:p2rmea2,)" de tal 

modo as fileiras do Partido Lil:ie-
ral, que praticam~tit~ o guiavam, 0 s 

íabianos Cm breve conseguiram to .. 

mar parte nas eleições <) lançJr s:ms 
propr,os candidates. , Fizeram-se' 
tan1.bern nomear para cargc,5 -impor· 
tant2s t1ot1 conselhos de El13ino ela 

deres, ·B.2rnard Shaw, em uma con- igreja anglicana, d:cs ad·:ninistrº',.ões 
fercncia que pronunciou em 1892 1 municiPai~ liaas feministas ,.,:"jf,e3 
no Esex Hall, no <lccorrer da qual elos vartid·os 

O 

trabalhista e' lfueral, 
se ocupou lOngament.o da tatica de ! .~te· Salientar:;-m-se sobretudo ,,or 
"penetração" ou "infiiti"ação" dos •._a~u an'",· em fa~êl' avaniar_ o n:o
íabianos e ,:numerou os reo;rltado:; j vune~to que <'.evla detc-mJnar " 
'ú obtié;.~ ···por la. Uni an"' mais ) quasl autonomia das municipa.Jida-
1 e O • des s r - · · · f tarde o "Partido 'Trabalhista Indc- 1 , e e es 01 ç:.r;im_ ror a::-er a• 
pendênte" foi funda::lo pelo agru- provai' leis eobre o seguro ilacional, 
pamento das s0ciedade3 fu,bianas Do me>:mo modo, ainda no .<l'omi
cntão existentés. Essas soci_id'ade', nio JlOlltico, e val.endo-se de seu 
eram dirigidas por Keir Htrdie afiliado, o Partido · Trabalhista 111-
Friecícrich ENGELS (olal:;orador in~ dependente, os fabianos manifesta
timo de KARL MARX) e .pela filha raro suas tendencias derrotistas e 
de Karl Mal'X, Mrs. A~eling. Re• anti-patrioticas duratc a guerra dos 
duzido á sua ;expressão mais sim· Boers (1899-1902), quando expres; 
pies, seu codigo,. marxista era ex· saram seu desejo <le "ver os, Boers 
press 0 . p_or. est. as _pa:lavras: ''EStabc.,.

1
. vencedore5 e o ex~rci)o britanicci . 

Iecer um Estado socialista no qual escorraçado 1n1cra o m~r". 
a Terra e · o Capital passarão ás 1 • ,, $ 

mãos da C,:imunidade". , 
Foi justamente com ·base n_este 

winciPio que a Russia foi tran.sfor· 
mad'a na Russia. s0vietica em. 1917 .•• 

O autor da ºHistoria da sode• 
dade doe Fabianos" não· <deixa de 
~rizar que· essa socieàaae ·foi, a. mãe 
qu.e dera · ! ,luz :ao ·Parttlo Traba• 
· ihisµi., Indepe?Ídente. Te11do; assim,. 

. . 

· Em 1903, depois de dez anos de 
lncansaveis esforços d.esenvolvidos 
junto · das "Trade · Wnion.s", (Sindi~· 
catos' Pr,ofissionals o Partido Tra
balhista· fudePend;nte pt·opol'Cionoü 
á Sociedade· dos Fablanos a surPre0 

sa o alegria de· J.i.nçar na:' Ingla-' 
terra um novo· r.ebe:.1to fabiano' na 

;pessoa , 'ile ·um ''i'.àTtido 'l'rabal\l;s~ 

.... -... --''' ,...- ,,.. '.,~-----

ta" (assim si:r..plcsmente r.omcado, 

Stm outros adjetivos e .compl,ta
ment<! 0 rganizado). Até então os 
canC;idrito~ fabianos havial11 cor~:.1::

guido lugares no Parlamento· fa

zendo-se passai· p,or can::ldnt:is li
berais. Agora tinham •.eu pro()rio 
partido. 1': Jamais se havb. vi.;tn um 
exemplo mais frizant_,;; c1a tatlca 
f ,~ri ia na de diversa~ curr-cntes 
qu!l se encadeavam umas com as 
outrase sob~ nom~3 diferentes: - a 
tatica do jogo marc.,d 0 entre r>ar• 
cciros que aDarentemente se de:::co

nhcc.em- ._, 
~ inicio das Jpstili<la::e3 cm 1914 

fo,nectu a esses "i1~1minados" , do 
socialismo novo eru;ejo de n:anifes
tarem ·seus sentimentos anti-púlrio
ticos·, com· a diferença que agora 
podiarri' fazê-lo rr;ais abertamente e 
com mais .ala.rido que durante a 
guerra dos- E,:i.ers. E foi então que 
)?roduziu abundantes frutos seu ~ogo 
de· clirigir oampo.s na aparencia se· 
pal'ados, O que pode ser clcnOmi
nád'o a prorriedade "fundente" da 
Sociedade dos Fabianos se -tornou 
evidente, pois que a sociedade, co· 
mo tal,. nãô · iSf revelou· anti-páttio
tica, :Essa t:i.refa ingrata foi confia
ela aos membros d.o Partido Traba.· 
lhista e do Partido Tr2balhista. !n· 
depend~nte,. · que tomaram 1,arte · sa
liente na formação da "União do 
Confrç1le Democratico", d'a qual o 
tlonifta Israel Zangwill fol -t1m dos 
Pl'in~ipals chefeis de orqnestra. As 
mnn<:>bra.~ vergonhosas d~ri'otistas e 
~ermailofilas ... durant~. a , gue1·ra '.d.e 

l-Sl1, do fabian 0 sr. Ramsay Mac 
D.onaltl (futuro PrimeÚ'o Ministt·o 
C:o governo nabalhUa) não ~ão 
menos historicas c;uc o opOio con
ce,lido ao bolchel'ba10 pelo seu Par
tido Tr2l:;alhista, e ari'tbos enxova
lharam para sempre as vaginas da 

c,onica política d" Inglaterra. 
Re:c-ta ainda, a.:sinn lar um outro 

a~P.eCtO C.o t'abianismo: - o papel 
nor ele assumido na formação e. 
m2is tarde, na C.ircçãp da Liga cla:"i 
Nações, a que Bernarll Shaw clen0-
1niné!.: - "t11.n embrião ele govErno 
internacional", Os fabianos 1-civin~ 
diCam pa~a si a ideia da Sodwade 
cla.s · NaçõeB. Aqui, entretanto, pa
rece que sua hnaginaçiio os f::z 
cx,cgerar um pouco, pois rara to:ios 
os leitor2s dos "Protocolos cios S3-
bios de Eion" é coisa forn de du
yida que o "Super·Tutado'' faz 

· parte (lo plano de domínio de> ju
daísmo. Ao que rios consta, os fa· 
l::iar:cs ainda não reivindicaram Jla· 
ra Si a.. autorl-a <l'os famoso., Proto
colcs antes da Ci,eação da Socie
dade dos Fabianos, 

De qualquer maneira. é entretan
t,:i rclativ~J:J.,,ente' iacil de su1,or qu2, 
cla~a sua intima lig,1cão com sabios 

· de Sion , à.o poi:te Ú. Israel Zang
will os fabian"~ vie_I'am a. aceitar, 
como suas, 'att ideias dess~s · seus 
co1Teligionurio-~. Em out~as· pala· 
vras, a "pel'l!1eante"· Sociedade dos 
Fab1anos é. a seu turno, "permea
da" Pelos filhos , de J!Srael .•.. 
PONTO ·,DE VISTA ECONOMICO 
' O papel- t-::on:npenhado Peltv So-

P1·osscguindo en1 su 0 .~:nprezo. viu d2no:nina "seguro nacional de sau
a Soci0 dode fn1stradcs seus e~for- de"· Em troca lhes são oferecidl>s 
ços n

1
:, s2ntido de dirigir O • socia- cuiduàcs medicos irrisorios. que· a 

}i:-fn10 "corpor?ltivo''. Por outro mnioria se \·ê na cOníingencia e~ 
l:ulo, con::eguiu se apossar c,OmPle- rccusit"'. po1· Causa. de .su;1 ineficien .. 
lamente da, ".Tra::le U:.ions'' e do eia.· E a:ite3 me~T.0 da aPiicação do 
rnoviment,) sindiC'.ll. "rlar.,) Brveridge". vemos qnc os 

o primeiro ·golpe fabiano contra fabi,mos ,iá · est,\o trabà lhanclo para 
a Industria inglesa foi desfericlo em ª realização <lés d'e<si~nios dos· ''fal,. 

890 C 1 • So.r;_" Prot0ro1o:-, tão "fal.sns,, qu?nW 1 no ondado de Lailca€ 111·c,,.om . 
o auxilio da tl'i.stement.~ famosa o Kommtern s.e ~cha "extinto,. .. -

E assinr vai ganhando terreno -.'. e Annie Besont; que entfí0 · era a agi-
tadora m~is · incendiaria entre · os ideal s,onista ele reduç2,:i da Cri"· 

tandàdc a' e-scravatura. nun1 ºIJJ)er- -fal::ianos. Mais tarde chegou a vez ~ 
das socieda<l.es éooperaticas cai~em E,,-tado 'totalitario / ;o~ialis!a. 
nt-s malha,; do fabionis,:nO, sendo , 
,em s~i<1a ·con'fiad'::ls ão "Parti<lo No Pl'oxim" numrro veremos. a« 
Tral:;'alhlsta IndePenclentc e ·,io diretrhe~ .e realiz,icões dos fobia· 
"Parti.:lo' Trabólhista" ·tont court. ·nos no seto,· r<n educn,.~.:i. E rr-o.,
Foi devido ao fato <les-se BUct'SSO tran(lo_ 11ºE esta S('rjc de revclnçõ~s, 
dos socialistas em' ec assenhorea- ; rrá f,;. 11118 cne0 brem as man<>· 

l . bras so.cialistas_ resPoncl_emos --~ rem e " Industria que durante· a ~,,.. 
, r,i,e vivem assOiilha,,d,; 0ue Comba·· 

gran:ic guerra <le 1914, lhes. foi fa· er . • , -
cil organizar uma eficaz aahotogem t '" _c,omume~o e d'l1'_ nrova rT€ 
nas fabricas de mnt,rial · de: guexra · s~udo.;ismo __ nazistrr. ':Nisação imbe- · 
na foglaterra. 0; 1 ou_ r:z_rvCl'S,i que e a rcnroduçiilfl .. , 

• • , • .,. . ·1' CiO. re.aleio ainda 1·ccenf.~ment.e· u~a-
. ·.. , . · · dc. ·Pelo·n.aúsmo: - cc,u,baier·o · 
, Ouanto· ao Ideal :fabi~ll·nc, c<'>PI- zismo p?'a •(i!v,orecer O ~ 11 ,· ,om,. . . ... n_s!l ....... 
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e G (.U, N A R 1 ,.,. •. ; :5ão Paulo, l 7 de Junho de 1941 

Santos'A li~er~a~c· ~c~·ensino·.no/ ·México TA TICA E PRIMARISMO DE 
: ( b 

Os Santos -nao nasceram 
Pe. Angelo Scafati s. s. s. (N. CJ-:- A_ Uniâ_o Naclonal c!c, P;üs de Família ~o Máx\c~ rocebeu L U I z e A R L O S p R E S r· E .:S . ' .. .. uma comumcaçao fo1ta em ;1,mc- ,.;: Ezequiel Pad1lla, Mm1stro das 

.. Accipe pu,rum i11t11m et nutr! nil.o·é verdade. lilil.o é verdade pol,, lhes â queima ioupa. Lembra!- Relaçõw ~Xt€',riores do Méxic? e chefe <la Delegação Mexicana à Con-
rnihi. ~o dabo llbi merce<iem" <:>xcctuada a SSma. Virgem Maria, · \'Os de que Deus v.os vê - e vê · . e- . · . . · 1 - · , 
<Ex. II-9). <iue nll.o tend.o contraido, o pecado tambem os vos.so& mais ocultoo pen- f,erênc1a <l<I ,.ao Frantctscdo, 1f1at_qual f'ge l'?tum~~te;~aec·~nDale :aça~~:l~~s 

"Receba este menino e crLa-lo <irlglnal, naeceu realmente Santa., sarnentos. "- se interrogando 11.1- como anexo ao pac o o u mo.·or amamo 1 . -
i,a1·a mim; eu te darei depoi.s 8 rc- dCetuado. em segundo 1ugar, São guns dêles, entnva em suspeita que ~ão ·<los Direitos e Deveres Int&nacionais do Homem, em que ficariam 
compensa que 1nereces". João Batista. o qual tendo contra\· pooia. descul11ar-lle cem Uma men- seguramente consignadas as H~qrftndes· humanas essenciais". 

A meu ver não EC podi,om com- ª" o pecado original, fol ~antili- tira, ant~ qUB-lhe desfe .se:iposta1 Essa comunicação, a.ssinadEf, pelo secretário geral da· -_polegação, Sr. 
pencilar mais claramente em pou- cado antes de nascei·. na. ocas!ã.o repetl~,: 'Olha, que Deus te esta Alfonso Gàrcla Robles é a resposta à neta que II Associação dos Pais de 
cas palavras os grandes deveres, a àa vlillta de Nossa Senhora. ê. Sta. vendo • etc. F 11! dlr' · · t t · -· tâ · s Pncl"ll fi d d' 
ncbre mlssll.o e 0 8 ricos meredmen- Isabel. . . (é por iSSo que a Igrela Clarividente e inteligente Mar- am ª igiu recen emcm e ·ao,-, (Secre i'io r. 1 ª a- m- e pe ir 
tos duma mãe verdadeiramente cri•- ·celebra. a feata da Notlvldade de garlda mi continuamente ,·1gilante mias uma vez "a "Liberdade de 'Ensino e a Reforma do. Artigo Terceiro 
tã. d.o que com esta frase do Jlvro Nosaa Senhora e dé São Joíl.o Ba- eobre ;eus fUhos. Onde e11tão? com da Constituição do M~ico. ,'.. . · 
<io Ex:odo. Poderia dizer-se que é o tJ..ta). excetuados est~ dois pe1·so- quem 11Stã.o? que estilo 1(1.ZC!ldo?... "Na maior parte das nações ;eultas ·-,- l'~cordavam os Pais de Fam1lia, 
tecxto cla"Sico da mulher. que 11cssue nagenS, tod<>' 08 santos não nru;- Mas sobretudo M 1nstruia na dou- se consagrou a Liberdade de' Ensino; na Inglaterra se estuda atualmeule 
a perfeita. compreensão de sua dig- ceram santos. mM se santificaram, t:r1n1:1 cristã. uma ampla reforma em mnté~·,.educacional, precisamente para adaptar 
nidad~ e de sua re~ponss.bil!ilade corresponnendo generosamente ê. Quando se tratou de decidir a a educação à3 necessidades de.;após. guerra, procurando respeitar a per-
dr mãe. O pronrlo fato h!storlco·• gr8ç,1 elivlna. vocação de eeu Joãoalnho, a her0i- sonalidade humana em reus maiores valores que são os do espirito", 
'r,lata<lo n~~ele cap!t~Jo do livro i Ma.s não basta. Qa san,los 11[0 ao- ca mil.e disse ao filho e~taii eubti- "Pará demoru;trar - ac..esc-entaram referindo-se ao artigo 3.0 ela 
,1mgrado dã ainda malo1 luz ao as- 1 mee Palavras, que somente o Espi-

. · mrnte nã.,, nasceram sant0s ~ ° Constitui,.ão Mexicana - que ;, 0indispensavel consagrar a Liberdade de sunto ,;obre o qu,il queremos fazer d t d rito ·de Deus podia ins1,irar a uma ~ ,. 
' - . • fato de terem to os con !'ai O O Ensino a-f1'm•cle 0 d0 ptar.-nos à verdadeJ1·n den1ocra"'a, e· st1f1'c1'e11te V•"'-llest,. artigo al,,uma observaç"o ocad orl<drt 1. m s ta bem por erl.stõ. genero>a, como e. santa mil.e p M " .. -· 

11rãtlca. 1'. 
0 ª · ª m . do Dom Bosco. "EU quero unlca " como esse artigo é de caratel' completamente totalitário, e que não con-· 

E' b~m portanto lembra-lo bre- terem herdªdo tod~ as mlserias da exclusivament-e que penses bem no corda com o sistema educativo· democrático. p·orque é o maio.- absurdo 
vemen~: Por r-:,us,. da Perseguição naturei.-. feria,. em c~nsequência passo que estás para dar. e .depois, ,,_. d • d · 
d- Faraó. ".· ma-es hebre-s 110 Ea·,to, do mesmo peca.do. .orlgm,,_!, e po

8
r ,. converter o ,e,;tn o em un!co mestre o povo 1:nexicano; po,·que na atua-

•. ~., u "' t K 8fgue tua vocação, .seja 1.-. qual fôr. 1·a d t'ti Jlti od ·1· d ~oram !nti·m.,,1,. , Joga,· ao i·lo !c,so foram su.1.e1_tos ás ten aÇve ~ 1 a e nem por a ca po ca sê' p e conservar o monopo 10 o e~ino, , ~ = " O Rev. VJgárlo queda que te dis-
Nllo todos o-~ meninos recem-nasci- lutas e lmP('rfe1çoes etc., etc. suadlsse de entrar na religilio, ale- porque é um modo monsti:uo,so -de utilizar a oducação, que deve ser um 

·dos. • A "formação" do.• ~an tos. é o~ra !,anelo a necessidade que cu 1,ode- instrumento nobre a favor da cultura, para convertê-lo em meio ou ins-
A mã.e de Moisés. dePols de ter divina e humana. Isto é._ e efeito· rir. ter de t1 m0Js tarde. Eu porém trumento de cultura",· 

recondi<lo 11 sua cria1;ca em casa rla graça de Deus (eme a1,á.s nunca t 2 digo: não quer.o me meter nis- A ieguir recordaram as p'alavras do, s,·. Prosidente da República: 
durante três mê~""· nao querendo falia) e ela cooperação humana. que so: ante.. de tudo: DEUS! Náo te "A conferência servirá para viver com honra e dignidade em um mundo 
ver morrer seu filhlnh~ e doutra muitas vezes falta. Lembromo-nos r.fliJas pelo q_ue haja de ser de mim; livre, de povos livres e de homens Jives conscientes de sou destino". 
narte tendo medo ·de ser descober- a êsto rroP6sito da par_á-bola da ele tl nem quero, nem esPero coisa p 1' • , 
ta em pOUpa-lo. r:,,;olveu pô-lo boa sem?.nte, e da vanedade do alguma material. ouve bem O que ara que se rea 1ze c.sse pensamento, e nec=ario incorporar aos no.ssos 

'rium ce~to e uelxá-lo nas margc:1• tt>rreno que encontra. alguma v~z te ·digo: Nasci' .e vivi pobre; p.obre projetos que .s~ apresentem na Conferência de São Frandsco, os trabalhos 
\cia8 águas. Pfdreg:1so. utra v-,7, cheio de e.spi- quero morrer! E, olha; se te d·e- realiz~.•i'os lpela Comissão Nacional de Planos para a Paz, ond-3 foram 

1,!Jos. ~te. O trah,lho nortanto rara cidire• a ser Pad,e 5ecutar, e. por dados os melhores argumentos e com vigor se discutiu nossos gi-aves 
Cnquanto as coisa~ estavam nrS-· a ,quisicáo dos hábitos bons. é: de infelicidade tua, cheg0 re,, ás hon- problemns", 

te pcnto. acont~,ceu que a filha de toda a vida. e drve começar bem ras e riquezas, não te fatei nem A mesma nota recordava .qne "a Uniãó Nacional dos Pais de Famí-
_ 1'',.raó. num dO'I seus par,.e!os. c,:m cêcl-o. no~ j:elhos ma.ternos. se não s,quer uma _v!,õita. Creio que me 1., · · 
:EUas <lamae de palácio, nas Proxl- ee ou,r ane seTn contr,wrorlurente. ' ia, que 1·epresenta os interessos sagrados dos pais na educação dos fi-
,n:idaeles -do rio. achou provlde:icla~- E' n m~e cristã (se bem co1;1- entendeste"!·.. lhos, aceito:.i tomar ·parte nessa Comití,ão; por esse motivo propôs 11 Li-
· monte o cesto com o Pequen,: Mo•- pre,nde a ,ua nob,-e ~ santa m1~- E na !arde elo dia da Primeira berdadc de ensino e a Refonna· elo Artigo Terceiro Constitucional", 
·•.els abandona90. e a_,:po1s te1 fei;o sã.o) o nrime!ro iardlneiro. que deve Missa, que Dom Bosco no dia do Passava a União Nacional a pedir e.o Chanceler Padilla "que a De-

r,roc~rar ª mae da ci !ança, lhorll - trabalhar ,, · enfeit,.w de virtudes ° CORPUS DO.MINI d.1 1841• cantou legação 1\/i'cxicana sustente t' defenda nossos pontos de vista sobre a Ji
.re: Toma esle memno e_ cua-lo ,orac~oz!nho da sua rriança. E na Matriz de sua pnoqui~ n,atal,_ ª bercladc de ensino fondada precisamente no vosso pensamento ao fal·a,· 
para num: eu te darei clcpo,s a tua ·,1 st onto Part.icuJar que quere- sant:t mãe ,;pgredou-lhe a sós es-
tecompensa". A nm!h~r tomou O · e e ~ em ~Jêvo neste artigo. tes ádmiravcis consetbos: "E's Pa- da paz orgânica e nás razÕQS contidas na proposta mexicuna sobre a 

· ns·go e o criou Quando mos no r · N- 1 , 1 b. s M1· de ago1·a em <educ'ü,:iío". menino co • . , · . _ "Os, santo-s na,.cerant santos? 8:º: r re. ce e ra ssa; -
Este chegou n 1Chde -!dulta. o en ns santºs "se fizeram santos" a.1u- 0ia11te estará,s ·mais perto de Jesus. A isto, o ''por encargo do Sr. Presidente da Delegação" 0 Sr. Garcia 
'tregou á filhR de Farao, a qual a_,lop- . ·a" "d o• ente 10e1os 0xem- Lembra-.te porém do seguinte: Co- Roblcs H'0 pondeu: "Como os Srs. noderão ver pela leitur• do estu"'o 11• 1. 
t filho e o fez vln,r e~ os Pº er -~m -· M' é 1 r a -.. u " ou o moço como . · · · nlos eli,,,s oracões. pelos conse- meçar a rez,Jr is~a con eçs ' titulado "opiriiãc da c·<>cretaria das }:1:lações Exteriores sobre O projeto 
como tal no seu palácio. · P ·r . p •as r~- sofrer. E' pos•ivcl que não percc- l D b O k ., (d 

· Note,, ~s brev~mentc n an:i.Jc~ia lhos. nelos s~cri ic,os e :,, 1· l:>as já a vzrdade que te digo; sabe- e.~ um art-0': a s e que nos é grato remeter-lhes um exemplar 
~ntre êº~e fato da história sas>:rada Prrcn~õe, carmh~sas ,hnn~ san :'1 !t>ás depoi-s. Tenho certeza de q!le em an~x.o) cnJas concl~sões servirão ele base para atuação da Delegação 
~ :i. clevacão cl" cristã.o á llartl'cipa- .f"e. Mã-e-s pjedosa.s d vit~tf~~:\,')!_J to,ios os dias rezarás Por tua Mae, cio Mcx,co na Conferencia di1s Nações nidas sobre a Organização In-
ção da vhla c:'.lvir,.1 .. , t<era!m~n~ t ao mun °· 1 

cuer ea \'irn, quer esteja mórtR; e ternacion?l tanto o artigo 1 do projeto mexicano original como os co-
. 1) E' a proprja mãe elo mrnino cl.0 •

0··1 0 V!r ~csor: tso me basta. Começa d,sde hoje mentários correspondentes e a adá!ise comparada dos capítulos 1 2 e 3 do 
(jue recebe seu filho dmna outra Há exccçoes (e verdade) a esta lt. cuidar desvelada e unic,3mente projeto Ide Dumbarton Oaks propõem que se inclua como. 'anexo no 
pernoa. que pelas circunstancias, regsa. pelo fato qu:i nest,, assunto de. s:i]vação das almas, sem te mo- Pacto do Futuro O'rganismo Internacional ,,una "Declaração dos Diroitos 
tem todo podei' sobre êle; portanto entra em ~ampo a. liberdade lmma- !estares de mim''... _ D I 
0 menino neste caso, por qu,_,mo ln- na: 11:as nao se_ pode negar que no A sua vi.da cristã foi de clcvota- e_ e,·eres nt.ernacionais do''lfomem" em que seguramente ficariam ccn-
·just mente pertence dr fato mais coraçao dum f,1110, semorc alguma n~ento de sacrifícios elo cumpri- signadas as lib<"rdades humanas c~sonciais", 
t filha de' Faraó do que á PrJPrla coisa fica daquél, perfumr de pu- t{imprlmento do dever. de :enun
mãe. _ rrza. de .santidacle, do temer de cla,s e de cuidados na cducaçao dos 

2) ESta mãe rec~be tcmporana- Deus. que se res_'.'ira num lar 1irn-. fiihos.,. 
mente s2u filho, não uara guarda- fundamente criôtao. 2) Depois e,._, m,,e ele Dom Bcsco, 
lo para si; mas .sóment"., pa,·a. tem- Ouve-se dizer frcqll.1.l'ltcmentc que nccleriamos lembrar a s:o:n'a mãe 
'!JOl',.1riamente cuirlar ·dc,c, alunen- os filhos hoje em dia nã::, são mais do Pai>D, Pio X. Também eh foi 
tando-o e .,clucan,10-o. como antir,1m~nte ... ·; mo.; csçue- 1,ma "Margarida" de nom 2 e de 
· 3) Quando o menino não nrccl- ce-se de acrescentar que isto acon- fato. 

[xpe~iente ~a · Curia Metropolitana 
Mrá muis dcs cuidados rnaterl~ºl tscc porque -tambem as mã.t,s mo-· Um <lia que o Cardial Patriarca 
~ má, tem o rlever de o devolvei e), 1·nas na-0 8 -a.o ·~ais como as m1ies ! " , -~ , e e Vene?,.i, futuro PIO X, fazia vêr 
filha de Faraó. dc,s tempos id0-s. é. sua velha e boa mãe seu anel de 
i Nflo é isto qut se dá, "u melhor '' A mãe escreve um autor. deve Bispo, a Picdoslt veJhinl1a apontou-
~uc deveria acontecer alnrla com ocupar o i,rime!ro lugar na hlerar- lhe a aJiança que éla tinha 110 dedo 
mais fundnmFnto. em relaeáo ao,s c;ui~ dos educadores, e isto por trcs ~ (;lisse, i;·.llTjndo ao seu 'grando fi-
1nallet~-weis diroitcs de Deus sobre razões: lho: "Você não teria êsse anel.,. 
Os filhos dos homens? Os direitos 1) porqu, vive mais com o fill1o; ec eu não tive:se o meu!" com!len-
de Deus são mil vezes mais legiti- 2) Porque é mais cJarlvidente que c\iando ne.sta · linda resposta toda 
mos e re.speit,,veis, llcs dl~cutiveis toc1<>s os outros; · a ,sua santa vida ... 
direitos da filha <le FarRó sobre 3j Porque ama com mais dedica- 3) Um ultimo exemplo: Zdia 
Moisés! E quantas são as mã,s cris- ç.ão". Guérin, mãe <le santa T:,rcsinha, 
·t:fo, que Pensam nisto? Quantas como justamento observ,1. o Pe · ou cuja fronte se via graciosamen

. tão aquelas· oue rn lembram pratl- Bdh1ee-m: "As crianças sã.o ger~l- te estampado o cunho de rara cner-
camenk oue ·os seus filhos perten- mente 8 ouilo Ç\Ue a mã.e tiver feito la de c,:;ráter. e que na sua n,oc1-
l'em a. Detls mais ,1" que G élae cJ(>!as". Jsto vem confirmai· o que dade ing,nuamente repetia o Not

, l'UP,sma•-? QuantRS fl.quêla.s aue os ~firmamoo acima. e que já o nro- so Senhor ,sta suplica: "... Meu 
ube receber como Presentes do prio Nosso senhor tinha lembra- Jesu.s,, já que não posso ser vossa 
~éu. nresentes sobre os ouai!l Deu~ ào com aque1a 1úaxima: "Não ród,; e-socsa. abraçard o estado elo Ma
conserv~. t.od,,s os seus dirrito.s-. dn uma árvo•e b/\,1 faz.er frutos_ maus t.rimonio, 11ara cumprir a vcs;a. von-

. r,ue nedir:\. c0nta um rlia ás mães? <Mtus. VII. 18). Tinha rnzao Ln- tade sa.ntissima.. Peço-V.os Porém 
"-- "Non Pnim pqo spiritnm et. an!- martine de dl7er "F?liz elo homem. enc,3recldamente. a~Jais servido 
mam voblq et vitam, ,t sin<:(nbrum a quem Deus den uma santa mie!.-. conceder-me muitos filhos. e que 
m,mbra no., eg" il').<m comne!?i, ,: x x iodes le-•. ,,os scJam consagrados" ... 
~ed ... ...,unrli Creatoc" (II - Macll. .Não lhe faltaram 1irovaÇÕes. mas 
.VII - 22). Não sei como n1Vir~ces- A geografia católica esJ.á ai nar-1 r.té nos mais penosos lances a sua 
,:e.~ no rn•,1 ;,d0. n e, i'" "u qur confirmar com os fat8s O, verclade resposta a D~us era empre uma to
·.vos fabriQU<:>i {'< ,-,rios me1Yilrcs rlo que acabamos de lembrai'. ta) resignação repasé-ld:~ de amor 
·co1·Po. m9s o Crrdor do mundfl ... ". - Vede por ex:molo. a vida e,li- filial-
~izia 8 m1iP ilos Macahells. A Deus fican 1e de Santa Mnnica., mãe de A aurora. encontrava-a tJdas ns 
,dcv,m norbnt.0 sPr con•.qJrl'a{o.<>. n°- Santo Agostinho. "So eu seu vos- manhãs. aos pfo dos santos altares. 
fo menos nela nrátlc,i, da vida Prlslá sn filho. meu Deus. dizia O santo e logo á Mesa Eucaristica. Rigo
no mundn: ao serviço cli\le àesli- c.nnvertido é porque me e-z,;~e por resa observante dos jejuns e ,:;bstl
-naclos todos. ,iá oue é êsle. co'."'o mãa uma d,Js voas.as se.:vas · lienciaJ3 da Igreja não era· mane,~ 
1,,,.s p .... ~in~ ",r.a•e~i 0 mo. o f;m pr1n- - O Santo Curá d'Ar• dizia, co- c:r.áta em cumprir o preceito do des
cipa\ cJ,1 nossa vida: f,, a D~us que movi,10 entre lagrlmas: "O fill~o rBnço dominical. Era assidua na 
dewmos todos volt~r. DP cada eme tem a felicidade ele po.ssmr I,,itura d-os livros edificantes e vi-
criot.ão 11odP-se r 2prtlr aQullo au<> uma mã.e bôa. nunca deverá olha- elas dos rnntn.s. 

, .Te.<uº. dizia ,fo ,si provri-o "Exivi a b .ou nela pensar sem chorar" As grandes virtudes cristãs. res
., p,,tre t.e veni in mnnrtum, 1ter11111 "... Depois de neu.s. acr,,scent~u plandeciam no 1a,·, cujos m Jmbrcs 
_ re'inoun n,11ndun1 er. vado ad Pa- o Santo devo tudo a minha mae !lão se execed!..1m em Juxos àesne-
• h·em" (J,_ XVI - 2R). "Sal. <le que ér,1 tão bõa, tão •anta. tão pru- cessárics. · 
'D~u~ P vim so mundo ... deixarei d.ente'' ... · "ós homens andam muito iludi-
o mundo r vnltn1·,i a DP.\1° meu pd- - S. Atanasio. São Gregorio, c',os orePetia a Senhora. Guérin; 
melro e VA•rl•deiro pai· n1o s;imen- $ão Bernasdino de Siena. São Fran- mai ·se granjearam riquezas, am
te neh crear~o Jl'1rs sob1·~t.urln nf'lf\ cisco de Assis. confessam que co- bicionam Jogo· hcnrarias. e ainda 
()jevoçã" :\, viela sob,·p~of-u1·al ''fl~oa meçaram a Sol' .santos nos joelhos que as alcancem, não acr,Jm nélas 
tunt O!Y'nia" <Fx. XIII - 2). c1iz de mães •antas. . a fe1icidade cubiçada. pois o cora-
o senhor do mimd'.l. São Berna rd0 louva e ab~nçoa a ção. que a 11rocura fóra de Deus, 

x x x memória c'e sua sant,J mãe, a J:!e- nuca está satisfeito ... " 
J)epoi,s. ,1 ,ot, 1>artº bá.5in rl,•ll- maventura,1a AJeth · Todas suas ambições iam nortca• 

-trino! e hi.0 tf.rica. v<1mo• n•,re>entsr ·E' bem lembrar lambem nqni :;-- elas r,,:·a O céu.,. O mesquinho 
al<>ul"'s, consideração práiica ,:. ê•te Eranca ele CaeteJa. ·1 virluo•a m_ae E,rvilismo do re-5peito humano nun
rr-º''ºilo. d" rei São Luiz de !'l'anra: que ao e; pode lhe diminuir a grandeza 

Mu;tos vrzrs se 011VP"' mãe•. one fiibo- 11eouenino rePetfo: "Meu que- d:i alma. 
t-n f'l]P;vsm rlos seU.S f;JJ1os 1l1rOll' rido Luizinho desejaria mais ver-te A ))l'Opria Santa Teresinha. fa
€StP~ ni>o ••o col'l"'1 deveria1,1 sel'. mOl'tO, do que com µ almG. mR"- lãlido de ,oua virtuosa mãe. e,crc
c e]cS etr\h'1o1)1 esta fro("lPnlp fal- cl1,rla de um só ,,,cacto incrlal! ·: vcu na - "Histáiia duma ,~!ma, .. " 

· h de virt11<le oner •os +,--nrJ' º"1 Onde -<o encontram l;O.ic e11; dia "Noêso Srnhci· quiz fazer-me co
. r:Úe vivemo": n11P?' á di 1..,,,lnukão 1nã~s oue i::.abern apreciar assim_ .0 r~hecEr e avaliar. o t~.ouro que m~ 
j;3~ PTar"'"' ÕP neuc- em ~U.:.:"\t .... r seus va\cr da nln1a o ela gr,1ca sant1fl- h&via dado nessa mãe incon1nara-

O EXMO. e REVMO, .AR
CEBISPO METROPOLdANO 
para st:bstituir ao Revmo. 
Cônego Roque Viggi:mó, r.e-· 
cem ·n,1mea<lo CaPe]a<>. · do 
Hospital <l'as Clinicas, 4ouve 
])01· bi_.J1 a.;;sinar pi·ovisao· cm 
fovol' do Revmo, Pa<1r,e1 A11-
tónio Trivinho de Vi~e'Qhan
ceie:- elo Arcebi<"pado. 

EXPEDIENTE DO ,.DIA ..:11 DE 
JUNHO: 

Mons. Jo::,,é l'vl. l\iionteiro. Vi~nrlo 
Geral, deu os seguintes despachos: 

PLENO U~O DE ORDENS --'- por 
um ano - cm favor doa RR, 1 PP, 
Fern~!ldO Rodrigues, Adolfo Rodri
gues; -:. por cinco dias, (:'ffi fa,yr.;1· 
l1 o revmo. Po. Ered'e,;ico V;etv)ri, 

1~!TUS P ARVULORUi\il - c:n 
favor da paróquia de Santa ]!figenia, 

AUSENTAR-SE <la Arquldi()ce~c 
-· por cinco dins "'-- em favor do 
revmo. Pe. Vitorio Nal'llon. ', 

LICENÇA Jlara celebrar em ora
t6rio partlcula1·, ~m favor da J)aro· 
quia de Santa Rita, 

PIA BATlSlVÍAL - em íavór da 
cr,pe!a de S·allt(l. Lnzb, na paroquia. 
do Sé. 

AL VARA DE COMPRA ...2 em 
favo1· da p~roqula de N, senhora 
<lo Parto. J 

AGREGAÇÃO á Prima Prii:iiaria 
de Congregação Mariana,. em 

fovo1• das 1rnr0qu!as de Santa' Ce
cl!la, Itaquera 0 Poá; - de ,Pj1, 
União d.e Filha-5 de Maria, em .fa
vor das paroquias de N. Senhora 
das Dot·es no lpiranga e Vila :nom 
Pedl'O I. 

---
Côncg,1 Ag1:inalc)o José Gonçal

\'(,s, auxili~r de Móns, Vigário Gc- · 
ral. den os seguintes desPachos: 

FR~COS •· 
ANEMICOS ! 

TOMEM j 
Uillllo ernosotaio 1 

''SILVEIRA'.' 1 
Grande T6nlco : 

:·, .. ,,.,t.<'•. 'Po1· i'º" viio ,-c'wLinc,o ,1e- cante, e oue rstejam ,1ispost::s a veJ. Coprerndo facilmente que _se 
S:..f''":mada.c;: "A-,1t·.icra.m..,,ntP. 11~<"'1 er3m por- a graca d-. Deus ;1cin1a de toe:? FU. fcss,. oducaaa Por pais scn1 v1r
~ss!m. '°S t"n,ncs. \l.11;0,·a. sã1 oU· 8s~unto Jrnn--ano r µcima rla pro- tude. teria sido muib J'!lá, e nosto 
11 os .. _ P ,\ no <errn ti,•0.n1"" san- Pria vic',, fi.sic<1. dos fi\hc,s? D3. sa_u- 011 pe_rig·o t,,o.mbem a mml,,1 et~rna 
t .. ê·cs nasc 0 r:J."l sa·i de corn.,oral dos filhos. a.s m•.~· 

,e.<. '" pO!'qUe . " " . - >< , ,::lvaça.o. · • CJUadro conso)ado1• daS 11,>roJcas 
t"-,... r..1~dEtl,'1H se DSeOt-UP;i.,..,, a.,e Ci~p-,al~ t ' e1np]O a C::ant'.1. " 
~ , E en re ou,ros ex ~ ' · mãe-s, s.olid~mente virtuosas, vamos 

P orquanto em Pal'LE' ecfa v,,r,1a,le D'"' 1,-~- i;ssim eh &au.1,, mo,-9 e C(,nta 6steE: "Um dia dev,nd_o ir 
·e·'nirit.Pºl_ que \odavia é maia im- · • a cliz.er uma breve vakwra, a respel-

<·u• 0 mundo m~derno com _suas - r.n eamno \·l.sitar unq amigos. m - to do revoltante quadro de muitas 
"eduaôe.s aum,nfnu ir,1iS' do '"'" no pOrLanic! mõ. rec"me-nd~u á minh1. irmã ma\5 rnãesmlms moelernas, mães oJegan-

d · os 6 " ciladas x x x , ,,.111a Mar1·a ou•. me <1ésse o ma15 1-~ssa o. "" ,-,erw " "' · - t d s tes, Para as quais tem mais valor 
Jlº•a a virtunr.: e t>or<rnantn tº'Y\- Mas nor_ que ir 1~11scor llR 11i,.tór';' / elei<,,nt,, dos mens ves i ·º.': ma-. Um cãozinho de luxo, ·do que, um 
1,irn. ~ej~ ver~,d, ~n.e nr11s "mira- passacla rs modelos heróicos ue obsolutair91Ü.P. l'ão me de1x,is•e _os filho .. • as quais cuidam m:ils· dos 
l,ilis in F>.ntis º"' ,., . muita, ,-º?f.s ;;1;.;.,, cristãs. . ' hrsçcs d>cobertos - ... Eu nao ~eus papag.lios. elo que (lo.;, !ilhos 

'f'umul, Pl'<u=•s. c\rr:,JS e,c0\llidas No• basta J;mbrnr lr,-s exem11'ns j rli~•e- ,,,m chuz. nem buz-.. en,ti·e- que, t.al\•ez, tcm ... l" 
, ., f" d u 0 1· · t·mo ã.o ,1eDrn-• c1f' p,ain··e-s s-1·"-"·'· ,J>,- º 0 1" - r<!alivamente rer.ent,s_ a im e r, " Lnntn a n:, men ,n I r 1 : As cidades estão ch.,,ias destas 

-..1··e~f-,-,, r'!'"'I ~1)tP.;'"'1o delúe ne.-::-te n!u1~- ri1Jre1~dB1n as rnfie-..'i do n11,n1d:> lV'I:· \:~ de reP~t..ir: "Que 1~ena!. -~ 1av1a' 111ãe.s modernaa... , "'." ~ 
· <'"' t,rl>Yis. nãn se pód2. r'~ mnoo desno. que poden, ser do sec~i\o ~~;:. eh: f!c~,· tã"

0 

~ 1wra_r 2-~;:ha cvm · Os 1 "- Ela é uma criatul'inha ele-
' ahrn·,1to. pr\r)n ... r ri1.1-,. ,.,~ ~-s1tot{ J~as- e Fei~ nO 111--sin-1 te1n~o. v_eraa{len.-.-::: 1Jr~c1nh0-'-l- d ..... scobe~to~. . . • g,1nte, escreve o Pe, Brandão, .,·es-

f'el'""' 0 0 1i!·s e r,,,~ sóment,, M '.,m ·-ães cristãs no c·umnrmii>,1to _do Durante as ultimas . senwna3 de te-se como jovenz!nha casadolra: 
.. ~1,c1i,Jo+,,., .;_ •-•,•iclad, auu/>Jos c,110 ;rn,ie<>imo rl~ver da educcr:;'b n,·- doenç.~ da Senhora _Guerln. "". ,ma.s cr,beJo ã "la gal'ÇOnne", vestldinllo 

, fnr~m ,1e~tir 0
"~• a un, nart:cu1ar lun:·., ,los filhos. fi;has menore~ (Cehna. e Tere€1nl1a> pelos JoelhD•, boquinh,1 em braza, 

. rrau ele ,,r,-feir"" ru r,ll~morlo, ,~ T.rn.ibramos: ,.:ts.savam o ,i,a em casa de Sra._ia;; ur,has de gato, reluzentes, pintadas, 
i"·ri~ e-neri- 1 n"'li<-c,~ ') n°·· ,..,art.r, f1"' 1) :\ 111ãP- de <;ão Jo:\O Bos:co... _(IU1 ia buscá-las tod"-s a.s n1anha5 • pcnteagudas ... parece mais un1a 
neu.•. A. n,; .. ,".,ci1" nl'º •· n, .S°'lto~ 1 bôa mamãe "Mar~arida ... ó cer, Ocasião houve. conta .ª _ Santa, em toneca do que gente de carn

2 
e 

r·•º~rni saPtn•" ,i..; .. , àP ser fa\··a e to é que Dc,m ;B:sco, foi l"ranrle. c:ue n1io nos f<J possivel rer-~r. n fl'!so. Leviana, tola. supe1·ficJal. E' 
re••;,,-,,,,,. nº,·nu 0 nóc', ch·,ci•:· .8 f~- p<'>·que tev, uma grande máe. Na co,stumada oraçao antes de ~air- um talento no. mundanismo: cine-

• 7 e1• P .. ,,,,,;,· ,,,i Gbr0 eh 0
':

1t1ficaçao "!rla de MargoSida máe de Don, mo~. e Celina elisse-me baixmho n1 3 s toatros concêrtoo bailes re
"f•Jdo r-,,~Ul'-º" " F'(\Ojlf'·l'3

00 
(1 )rnn,a· Ro.•co. r1eossa gloric.sa c1mponesa, é e;urante o lrajéto: "Seria conve- ceoc;õe;. v;,3gens de 1·ecre!o ... E ()!l 

'1,~ _ t, Jiás " 1,i0 tór;~. ,'., To;rc,a ll'.15 rle admi•·-w- n seu espirito de sacri- niente diz;,r a esta Senhora, que f1Jhos? ! Os tem?... Sabe é!a O" 
orerec<' cxemp,~-' ile toda e.,peci' ~ici.o ~ de 7;êb. o seu amor a Nos.so n,:o re~,amos ainda "" ,orações da r·clucador? · ensinou-lhes á i-ezar? 
.~,; º-:."t.os... vindos ,10 f()(ln,s a; S<-11h,1r Jesus Cristo. o· • 211 d8S-1 ,,,anhã?" - "Pois não" ---: res,.,on- Vigia-os para que tenham a alma 
f'r.nrli,•i\ps h,,~snas e de todos e- r.1enclimento e sbneo:acão: virtudes cli t\1. Confiou entá" muito t,ml- J".\lra? os guiii. éla Pelos caminhos 
""'ócJos d• vid•. . . Iodas qu_e seu filho copiou_ . e. •11er-1 c'_.,mente êste ,segredo á sen!1ol'~. C:a virtude?" 

O 1-""ºl~l" ,;s,' Psn•n. ln,~oirarlo feroc.u r.:m soiicilude. F.l'a rleS\'1\- C'lle la.,.n nos diSl!e: "Pois bem llll- · 

~'º'º D;vin" H'.s~\rilo g.,,nt.o. na sn:1 fada e co;1linua a pr·OCUJlaÇâo de 1;has filhinha~. POdõm reza-\as!" P;i~' ~~~ia' 'àii~~· ij~~~· di~· i \;11\e: 
p•·ii,1-ii·"- 0 1,istola.. aos cri•lãos ,1e Mar~adda. nuc oeus filhos esgue~-1 E retirou-se àci:;ando-nos a .•ó, nu- ",\ccip, puerim istum!" Recebe es~ 
'fhe•ºaló1,;r,,_ ••c,·,cveu aqueh~ cio; .•0n1- ºº ot.h0-s acima das co•.1sas cl,1 !Y.a granel, ~la, Celína olhou ))ara te -menin,., e educ,.1-.0 para mim". 
,·a• f' M"h 0 eid>s Pnlsvra• ,'"m 0

-~ tr.rr~. e os tiv~ssem ..-namorados díis r,,lm estupefata. e eu que o estava (Ex. II. 9.) 
j;1f• 1°m1'""" aup a v:n•nnc n,,.,_ dr, 0êu. , tanto ouan.to éla. esc'amei: "Qual! SãJ as »alavr~s iilicials deste es
·t:,;; ,1., DPus. · ,,.,. ou, êles_ Lod0

" SPn<1<> mulher dolacb ele g-,·a.i1,le I est.::,. não ê co.m.o 11. nos-<'a Mamãe!... crito. Que responderão então a 
-,,,o.sem contes «,.:ioe~ est emm v<'- fé (nota o Pc. L~moyne), esta fé Ela sim, - ajudaYa-noo sempr3 - Deus :i.s mã.ezinhas modernM no 
1,;nt~s nei sar,t.õtiP.atio ,·eslrà"' fI i;rcvalecia semJlrn no~ seu, pensa- a rez.ir as no.ssas orações ... " ·dk1 do j11izo fina!? 

TESTEMUNHAL PARA CASA
MENTO - em favor do.s orad'ores: 
Vitorio 'Porcino, M:iaCil' Monteiro 
~1achad'v · Joaquim Rodrigue.;, Pon· 
te~, 06vaido Faria, José Fújih::ii-a 
e Romeu CaPato, 

DISPENSA DE IMPEDIMENTO 
- em favor d.JS oradores:• Benedito 
CD.J.·doso ele Siqueira e Efisn Pinto 
ele Oliveira, Gustavo Sa'terno e l\·fa
fa!du Sal.erno. 

· JUSTIPIOAÇAO - cm favor d.>s 
oradores - PENHA: Mario Correia 
e fülanda Grancl!o. Porfirl0 Q. 
lVIartbs Faria e CarmClrt Culrale 

. ' 
Newton Caitano e J\folfa JoB<? Au-
gusta, Antonio Reis e Palrnira Fa· 
yorato, Miguel Feni e Pascoallna 

· Gugonc, Pedrinho <l'a Silvn e l\fon
cer1 Síg:,orini, Jorge Bntisl11 do Nas
cimento · e Zilda Meichieri Va!dc

·1har 'Pastore e Mafalda La i'l±ota; -
SÀO CAETANO: Sébastiiío Valen
cia e Mal'ia Dcolano João •r.renas 
Mora e Marb Alves Carm!!lo Gcin
tit_e Zulmira Serafi~1, Gabriel Fh1l 
de Brito e Lulza F. Peres Lo11es, 
Antonio Freitas Alves e C.Ol'ina 
Borsari D<irval Pinto e Antonieta 
Rodrigt~es Vieira, Alvino de Anclra
d~ 0 Carmen Martins Antonio Fran 
CIEco Lom-eil·o e Dol:ores Gutierrez 
João Batl~ta Geraldo e Eva Lodo' 
Manuel Va1·e1Ia e Margarida Altran·: 
Milton Penteado do Amara] f: An
tollicta Delgll Es'p:isiti, José Lozano 
e Maria Elisa Benesse José Ferraz 
de Matos e Josefina. T;·evi<rnn, Lou
l'lval Chagas Albuquerque e Ana 
M. Gim.enes, Antonio Verticchio e 
Ca1mcn Rl.naldi, Isidro Rl.sco e Ca· 
turina Lopes, Fernandes Lopes e 
Loi:tnda Marconi, Santinho da Si!· 
va e AParecida Ridentc, Hidalgo 
Paetorelli · e Angeli Valesi. .Manu;?l 
SilveriO c Iolan::la D. Molb; -
SANTA CECILIA: Luiz Borgheresi 
e Eunice Ds Chiara, José Fernandes 
de Oliv.eira e Alkvr Anhaia Vitor 
Car<lucci e Stela :Ã. :\fadeir~, Luiz 
Nat.acci e Inez Romano Wilson Rc
be!lo da Silva e' Nair' Gim·oni· -
SAO JOÃO. BATISTA: Joüo' B. 
Mirandn e Deollnela Alves, Jonquim 
l. de Almeida e Maria Paroli Be
n!!dlto Nu:1es da Silva e Maria.' Jo~é 
lVL da S.llva; - CALVARIO: Lucas 
Bianca e Luzia de Bari Antonio 
Palomares e Odete Cunl'ia, Agosti-
1,ho Póntilio e Benedita Rodriau~:i. 
Franci<1Co da Silva · e Amel~ J: 

Balanço de um discurso - Absoluto desconhe~ 
brasilei.ra cimento da rea lidade 

Muitos btll'guezes, que estavam tanta, milhões, isto depois c1e-. "um b!\llarh,. al,ás, p?.ra nl<'rtnr os b;·~· 
11guardandó a palavra. do lidei' co- curto Javso de tempo de 28 anos"... siJeiros conscientes, se não Ntiv;it
munisto. devem tel' arrancado de Ninguem mais qu~ o abaluodo e :<emos em um clima vcrniclo-•o tle 
fundo aa alma nn suspiro de aji insuspeito Max Eástman p(), en; fi.cil!ds.des aos extremistas. e · s,; s 
vio ao ouvirem DS ultlmos vivas ao destaque. êsse ,ponto do len!nlsmo, 1;ossa memória tivesse sem1n'e· 11re· 
exército vermelho, e exclamado: mostrando, aliás, como_ o chefe da Mnte a 5 trágicas horae vivido-~ ~m 
"Afinal, o diabo não é tão ruim reveJuc;1i.o verm,lha deu Um novo 11ovembro. com o a.ssasslnlo rrio '<11 
como .o pintam!" E cada qual há sentido ao marxismo. a. <!lle inftm- oficiais ,1crmindo, e a~ ecna;i cta11-
<l~ ter se apre.si,ado a descobrir mo- diu uma 1órç.;i volitiva conscient~, t_t•cas que ,•nsanguenturalll O Nur
tivos para •e clossifica1· no rol dos altamente pragmática e revolucló- ,Je.cte ... 
"burguezes p1·ogressi•tas'', digi.1cs nária. segundo. Elastman, um elos Ma.> o q:1e importa notar é qn,, 
de formar a.o lado elos membros do pontos culmlnant~ do lenini•mo e~- 0.(, la.do da ,. tática" marxista, Pre.s
proletariaclo, "donos da. hora". 1 tó. exatament= em .süa maneira de tr,s revolon tambem 11111. "prima,·i•-

Fci refletindo igual impressão colocar o "partido comunista" em mo·· im0 reiwiovante lla aprec:açác 
c.ue alguns jornais co11servadÓres :face da "c]-3sse operária", Em lu- t::c, prob]crl)as brasileirü-". 
~on.sidei·aram O discurso de Prestes gar de pr.ocurar converter o llrole- Não c,:,:igiriaiÍi.os . .;em duv!d:1. r,ue 
"notavel Pela moderação". tendo tarlado ao comunismo, com risco _de e:k 110, e,scJareccsse como é (:Ue 
mesmo havido quem cSCrev~sse es- comprom_eter a 1rnrez~ c~ent!f1ca p;-ct011rJ0. P<>r CJUtJ via.~ lencio1:., 
t,,,. ralaV1'as singelas: "o sr. Luiz da dou~rm_a, e,,o seu . ex1!/:1111•mo chegar á As•embJéia. Co.nstltut11 ;.p_ 
Carlos Prestes, clenunciando estJ.I' 1'?V~Jucwnario. • Lenuie ms\~tl,u cuJa ncccs.slde.de reconh~ce. s ,rin 
com a democracia burgueza. ma.r- sob10 a necessidade de manter n.- rxigjl· conhecimentos juridlcos ·",H 
chando 1iára a esquerda. frz, no l~çóeS pessoais" . com a clas~e opu- à< mà,sia llcr p2rt.c de quem reciu~ 
conj1mto um aiscurso de direita" rari,3 , por mais que esta eskJa af,,:;- o Direlto a uma slmple,i técnica u, 
("O Estàdo de São Paulo", ele 25- tada do C?munismo. sem te deixar conquistas e interesse de éla.~se: 
V-g4,'5). deformar mteiectualme1:te ycr ela, Mi;s. de util marxillta 1103 é· llcil'(. 

Ora. tcda essa segma11~-1 reve?J. mas sempre mantendo f1dehdade l'IO cx,gll" a!guns conhecimentos, ru :li. 
ll1,ograma extr:mo· da ,-evolução e!- t l Á 

O êxito do narcótico propiciado pc- men -ares r o. economia. E " exaia-
entifica" (Eastman. "La aclence ele l L' l · 10 d=5pistamento prestisla, gracus mcn 3 ,,111 ma era ,le economia qu• la Révolutjon ". pag. 170) · · b ao medo e ao desconhecimento c151s o seu 1n·im..1rism~ assnm ra. 

métodos e processos a que r.si:.10 1' t0 slgnific,:1 que O partido co- A dc•i:usão maior nos veio. po-
afeitos os clwfeli comunktas, todos munista deve sempre agir com uma :rém. quando o lider csquer,litln, 

"

orteadcs pela célebre ac1v2rtência "minoria" drnti·o de um conglo- qu,, disct1rsa aos tmncos como 1.l!ll 
mcrado de fórças favorávei•: a a d b eninian(l. de que nã.o ~e eleve fazer · r,orr<' or & arreira,., começou e, 
)1régacão ao Sr. Prest~s no sentido · , 1 revoluçilo_ nem 1anco.r mão de rr~ - expor as suas ' med das salvo3dora-~'" - de uma "união nacional" não 1·esu[- 1 L' d , 

Cursc,s v!okntos "quando a marc e es 1na as a ·colocar Imedia ,:amen. ti. pois. -"e imnerativos 11atrióticos, t B - h · 
está alta". '' e o rasil llíl camin o ºª" "eou-mas .de exigências de orclem tática . - ., O "Ue no discurso elo Sr. LHiz -Sl.l:; pra\lU.8 . " \d reculiar á rn,.1 alividade comunist~ 
Carlos Prestes se dev~. 0-m ve · a- i·cvojucionária. cujo objetivo final e Esperavam e~• Uma politirln cconônii• 
àc. r<"conhecc,·. além da 1'obrez8 im- alllicar, em re]aç~-0 á burguczla. a· ca de grancla descm-tino e nos ,1,. 
Dr~sslonante elas i,léias o elo i1rlma- f fron_tom"' cm! i uma ,,olilic,~ eh cl1a-cuela "inversão na. ordem dos u- " _ 
)'ismo no jUlgamcnt0 dos prob]cm,13 zilamento,s". que apresenta como careiro! 
brasileiros, é a ab.3"!u1.a fieleliclJ.dc. A primoir:i 11roi;ldência imedL1t;, ·inal <1os novos tempcs. z.os processos Láticcs do marxlsrno. ar.on.sclllada é. com efeito, no scn-
11otadament.e segundo a linha de Ouçamos a palavrn. dccish·., de iióo do "estimulo á produção de vi• 
orientação Lenine-Sf'áiil1. Lenin o, cm um ponto que nos fará veres, cs1,ccialmento nas 11roxi111i-

Do ponto de vista tático mnxis- vir á memória, !mediatamente, o d,id3s dos centros de maior conrn· 
(J .. ou, mais prccisament3, sob o ,1es2Jo de Pre,stcs de organizar. sob n;n, com a entrega ,1e terras, gra, 
rrisma . dos métodos leninüstas de a batuta de seu ,,arlido, comltés tultnmcnte, (h familias cam11c11t, 
conclucão do fenômeno revolucir:n~,- !'Olllllares e; agremiações sindicais: :ws". 
rio. não se 1,ode 11er,ar a cxat.iclan "Sem cluvid,:i. dizia ê!e. todo sin- Ê' incrive1 pensar que quem c._5. 
cio caminho crcolhido nelo dir_,. <Pcalista devo rlar a sua coJnbom- c1oveu cs•os JinlJa.s p 2rcorreu O in
ge.ntc do iiartiel<1 comunista stall- çflo a essas organizações sindicais e tcrior lm,sileiro -despovoado O do, 
nista. 1wccurnndo silua1· n sn:i n- trabalhar Rtivament0. Mas não é cn1.io. como se Elltre nós houveH1 
grnninçilo como nm:\ fórça d, v~n- absolnt..:,mente de ncsso intere.sSe J;Jetora <lc ''familias c=von~sa•·' 
cnarda no ,·-:,sto camPO ,ia lula e.e- exigir que tão sóment~ .os .socialis- nara serem loca!lzucta,.q ao re.doi- úo( 
mocrát.jc1. contra o fa,,cismo. . tn,a sejam membros dos "tmau,- m:1lores cc,n t1·0s de consumo ... NO.~ 

i;;c O sr. Prcst,3 tivesse r.po.rco- unions". Isso diminuiria a ampli- uercebe· 0 cllcfo vermclho qu~ n so•. 
c1a c-m J)nbliw )Xql'a ctec;a,·ar < ~ tnc:c de nssa infJuência eobre ss lnçáo que alvitra tãn singelamcnl'1 
i;,.•us çxat.os e rcnis propó<to.a. ex- m11ssas .• , Quanto mais essas or- con:i,o medida imediata é um do:1_ 
·r·licandn O qÚo O oartido com,m\.,l~ f,'flllizaÇõeS forem vastas mülor será mais complexos e d~mora.dos pro, 
,., pronõo rGCs.lizar \\lnJ. vez s~nno1 ir.ualmente ,a nossa influência; ln- b;emM ele nossa. polltlca, por onv"r~ 
chs récle,)s elo Go\'&rno. teria re- fluência q_ue "ª manifestará não a- ver questões de imigraçií,o, povoa• 
bc':,:aclo. ele um có golpe, os j~çcs 1,rm1s pelo desenvolvimento cspon- monto e transporte. Acumu.lnr "fa
c,a "confraternização i1.1ciona]". de taneo da luta econômica. mas t.am- · mil ias camponc>as" cm torno <ln"<. 
o\\e nrcci~a. como quem tem po'.l- !Jcm Pela ação direta e consciente grandes cid,.,d~s seria ae..spovoar o 
cn voz e necessita de alto-fa1anf:.,s dos membros socialist~ da nni:'i.o "hlnterJanel". neste BrMII comrlc-; 
par'.1 ser ouvi<lo e acompanhado. sóbra os seus camaradàs nào •o- xo. ond~ a mesma area de tern,, 
I\:i a ,iustifica,l" nrcferência pol' c!ali.stas". ("Atllld" Max Ea.stman, que é "ehacara." cm Mato Gro•;UJ,i 
1m11, sArio élc banalidades. locando ol>ra citada, pa3. 179) • seria ".sitio" em Minas Gerais f,'...i'. 
r,·pccialmont~ na, tecb:a n,gRt!va8 P.or al ee podem · avaE.:,r os in- z.,ndas" em São Paulo e "laii!un•' 
qlÍG mais se 1,i-estam a despertar as 1Úitos real~ e autênticos do sr. Luiz dio" 110 Di•ldto Federal. .. O m-:ii~ 
paixlié"s ])o,-,ui~rcs. pnr,1 termin,3r Curie.~ Prestes, que se declara "de· curioso é qu& no inlclo <10 .dl~Clll'iiOi 
cr.m um «p,:or;ra.ma minimo". nc11- mocrata". de umo. extr!l,nha demo- Prestes conrlrnara o êxodo dos tra..: 
rnr"d0 e s0 dut,o,-, c:,paz àe nií.n n.fn- cn,Ciit, que é a rígida e totalitária hnlhaclores do campo pnro. n.s d'' 
g:-ntar a "bur~uezia 11rogrc.ssisl.<1", "ditadura do pro1otarlado", onde dadcs! .. , 
" ,ie .,80 ,nag11a1· i's crntimrnto.• l'R- sé- há mn partido, .o comunista, com Os dois itens S<?gUinte.9 proroslq 
f.: ió!iCO' elos t,,.:,balhadores lJro·si!Pi- nna un!ca interpretação, que é a pelo s,·. Prestes constam de qua;. 
: 0,: ae- Stalin. Nem consta, por outro qu,r programa do partido burgu·il'I 

Não é 1,ni·a e~sa tática nos :111'lis lado que o genial Stalin tenha si- mesmo reacionário. Não é clcmni\ 
,7o ll"mxismo. D?sde O" primórdios CÍc1 eleito através de eleições "JI, notar como é c~tr;inho Um com11~ 
t~e •na Jutn, os colet.ivlstas nfo em- vres e honestas", q1.1e O ~eu uisc:i- n!s!-0 reconhecer o fato consumacl\Í 
pregam outro sistema. nem qucr•m !llllo reclama.·· \\ dos 1ucros extraorcl!nár!osl Nest-4 
seguir outra e.stratégia poliUc:i.: _rlc- Luiz Carlos Prestes nor conse- ponto, o 0 P.ortunl.smo táticcr -se re,. 
nols da fixação elR.s linhas ideoloii- guinte, não al::,:indona p9r um in9- velou 11:uito terra-a-terra, desven,

1 r-,~ genéricas, suficientes paro. M\- lante siquer oS seus propósitos co- dando ligações de outra. n?.turem 
tisfa7,er aos "iniciados". faZem a munistas, quanelo prega a unlflo Ct>m :i. "burguezia Pl'C81'tl"s!sta;'' ... 
r1nre•0ntaçií.o de um programaz!nho 1.6 cional, sob o pretexto de que A, demais medidas prop~tàs ~ão'. 
lm;cliai;o. susc.,,tivd de ganhar :i. hoje a situação não é mais a de ele lgual in-'Uficicnc!a, rcvelai,<lo a. 
confianea do3 gru~os e classes co:1- J.935, porqu2 "a. classe oPerária tem total inotua.Jidade d(! seus ~onlle-, 
siderados as,,imiláveis. ou ent.ao a possibilidade de aliar-se com a cimentos sobre os no.sBos p_r-0ble11ia-$,,, 
trnt,:ido como simples caldo de cu!- 1icquena 0 burguezia do cam110 e da -,con.omicos _ fundamentais. A.S$1m; 
i ura: propicio ao desrnvolvimento cidade e com a parte democrata e por exemplo. quando preeonlz& 
cJ., ",-amrnarda bolchevista." ~rngreas1',ta da burguezl& naclo- , "utilização imedia ta ,Jos nossw "'º!-. 

· Bosta lembi·::,r que há quas; um l·al". dcs-ouro no estrangeiro para· aqui-·, 
~f-,culo, ao ser lançado por K,.rJ Pregando a concentração das J()r-1 s(çlio de na~iM, m~terlql fo:To,iR-
Marx " Fri,,drich Enfh!S o seu fa- ca,s democrãticas contra o integra- no, ele, ... ignora ou finge 1~nora1.~
moso "Manifesto Con1unist-l". cm lli,mo, o trotskysmo, a r1uinta-colu- ~ue e-•~as_ comor,,• são no mom_e1~t(\ 
1Pd7 iá era. ê,sse o caminhn 111:efc- r.o. e a que chamou de "burguezla, i1n11os~1·e1s_ e. nue. nor coneP.~u'.n,e. 
rid.o'. 'nenoi~ ae traçar as direlrj7e,c, reacionária", "iso]ac!on!stas norte-! 1:~-0 Eao mc,lldas de car:i.tfl 1111~
essenéiais da hleoloo.:l~ comunista, americanos" e "muniquistas !ng\e- oi~to para cl<'bel:\r n cri•~ ... 

· tá [os ·'o c1·t-~o documen- s•s", tentou o lider ,comunista ca- D_~ imediato .,ó rp,stn a sex~a e f~. ~1J~";. ~ ~é)~la-mX.r da doutri- r~~terizara posição de seu partido Ulllma. ))l'OpOsl.a !fa]vad.ora, que _é: 
tl'ina diseriminam o.s it.ens de um como simples "expoente" ela luta de aumento do.s salários, fe cerno 
nrr,ç,,a,.... ... miniino imediato. acon- comum, v-anguaraa destemida na por cento. 
,r,lháveJ, para o..5 -])aise~ mais adean- t(lnta cruzada. pela lnversll.o nu or- Como 0 s>i,n? S<: a nossa e.ri.,~.· 
tndcs_ nois ambo~ os. pontifice<s do dl'm dc-s fuzilame.ntos rumo ao va- como di,; o li!.lei· conrnnista. pro
ccmunimo reconhecem ctue devem rnizo. soviético. ,em 11rincipalnwnte d~ lnf!adío nií.o 
~vonçar 11or etanas .. a1,Hcando m~- Teria. sldo mais feliz se abebe- f'OlllJ10rh. aumento ,le salári<? rle 
elidas dif;,rcntes nos diversos 11a1- rando-s~ na.s fonte,; pi·im:\rias do 40% "u 50%. com,! êh mf'.smo ,.inda 
ses. Manifesto Comunista, tlves:,e se Ji- 1 econhec". será com o aumento e,~ 

« A nrimcira el0 pa na revn1ucãa mitaclo a repetir \',S pala~ras pre- 1000:0 quo d,-h,,:aremns <JS rc,.,n!L,
operária. <'-ªcrcveJll Marx e Engels. c,!-<as de Marx, qu,::,ndo êste escrü",e dos da infbcão. se•n cairmo., cm 
é a con~tituição do proletari~<lo <'m que o partido cdhmnista se distill- urn circulo vicL.so? 
cla<:.sc dominante. a conqu,sla elo gue r10s d2mais ]lartldos operários Confess8mos que 11ara ch,gàr n. 
r.,Oder publico is ela d ,mocracia. O 1,orque representa ".os intere-sses do 1ão ridiculos result,1n'l5 não era 
1;rcletnriado ~ervir-se-á óe sun. rn- movimento geral" e "faz ressal::n preci..;,.o cobrii· o Ri,, ek ,Janeiro Ce 
prcmacia po1itica r.,3ra arrancar. e JJrevalcc~r os interesses do movi- cartazes <'Clll :10 menos ter um:c 
ponro a pouco. to(lO c::tl)ital á bur: r..1ento geral" e "faz reseaitar e pte- "idéia prática.'' a :',pr~c;cnta1· para 
mte?.ia. var:i. ccntrnllza,• todos o, va!ecer os interesses comuns do prn- compensar n. carímc!a flll que d~!-.1 
in,frumenlos ele producão nas mão0 Jetariado. OS quais são indepon- temos Yivielo. Táticr. Jiv,·•sca e pri
ao F.,t.ado. isto 1, do proletariado or- ckntes c;·l nacionalidade", marismn c,uanto ~oo Pr<,biHmas di 
ganizado em cfosse dominante. e Na realida.de, no seio <10 proJe- r:.oss,1 cultura. eis o qahh hrncnl:í. 
1~,:,l':l. ~11m,ntr.r. o mais ráofd(lmGn- tariado brasileiro, tão amante d::s vel de um discurso ve,·melho., -
te ncssivel, as massas das forc9• '-'alores e-speêificos de nossa gent~ • 
nr0elul.ivas cliõponlvcl•'' (l\fa!'![- e de nossa cu1tura e de recohlle- o GOVEºNO DA ·uoLAN 
fe<to, II Pa1·te. "in fine"). cido patriotismo, o que mais assina- ~~ n · 

Esses princípios tálicos foran1 fll- la o corQunismo é o seu interna- DA HOM. ENAGEIA O AR 
t:omente 0 Perfelçoa.d0s 1wr Lenine o ci.onalkmo. os ~cus interesses "111- · . • 
Stalin. CJUe viveram combabndo o Qepenctentes da mcionalidade". CEBISPO DE UTRECHT 
que chamam o "onortunismo", mns X X X 
cue são os cxpoent,es do pragmat1s- Desfeita ,fka, assim, a lenda de 
1110 político. de adapta.ção in\e!i- nm Pre<ótes de proPooitos modera
gfnte ás ch·cunstancias e ~os ho- é,os s conciliadores. sem ter os 0111cs 
men~. até mesmo com sacrifício da- !jxos na bandeira. da. foice e do 
qui]o que 08 olhos dos burguezes pa- martelo, que êle, citando uma fra
rec se p~nto de homa. ou d0 alti- se slgnlfliatlva de Stalin, já vê on
vea: " l dulando sôbre a Europa, e conta 

Para um l!der comunista não in- v~r tambem ent1·e nÓ'!, com o all
terc.ss<1. que O p1·01etarlado e as for- x1!io da "burguezia progressista", e 
r-)• afin• se confunaam com o Ee11 do "gov!rno que se co1o~ou ao lauo 
Partido. Prefere Um narticlo ds mi- do povo • •: 
noria co111o é nrovado nela. circ1111s- A ap0log_1a. ousada que êle !e; 
tsncla. relevantíssima de não ciw- dos CO!)'lUnJst,:;s mortps em 1935 ja 

(N. C.) - O primeiro minislrtl 
dos Pai.ses Baixos, Pieter S. Ger
brandy, vi=itou t,o E.'{mO, e Rvmo 
Mcns. Johannes de Jong, Arc.ebispc 
de Utrccht, para cxpdmir-lhe om 
nome de seu· governo, a profun'.Íu 
admiração e gratidão por s,z 
orientação ~piritual do povo ho-

. landês durante a ocupação alemã, 
~egundo informa a· ANETA, agên
cia noticiosa hola:1.desn. 

gar a seis milhõfs o numero de 
H,1ept.os do Partido Comunista na 
Ruuia .. ou seja apenas 3 1,or cento 
eh I'()PUlação total de cento e oi-

tJXXXXXXXXXIIIIXSiiXXXIIIXXXXXXXXXXXXJU%XXIXXXX% 1
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Medicação auxiliai• 110 trata
mento da sífilis, 

os MELHORES PREÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRI0\3 VINHOS FINOS. FRUTAS, 
BISCOUTOS e BOMBONS - G:tNEROS ALIMENT1CIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1550 (Esq, R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
""T1• 0 lV ~) s,· ;; nssint i,,.,r;i os ento "Deu• te \·e···c e1·a a gt'll.11 E' ' ' "D 
Jl ,~. - ·' · b , a< ·m m s. , · ·. - .... - . - - ...... , , .. · · · · · · · · · ·., so 11ara servirmos a eus, 

-'Il1e"ralonicén.ses, t.,m em e --s• ·n de Pa'-11'1'1. COnt qu? ela trazia seus Não ha nortanto na terra. de- qu, fomos creados e estam:s nes1;e 
'\e2r, tc·'Oº ns c<istã.:s. 

1
n°1-"e é 11:

1
;~ fi1bos a lembrança Daquêh oue cs I roi~ ·do 1"-,cerdocl,o. a quem te11he. mnrdo .. . 

· Ferreira, NJcola Patella e Durvali-
11a Gonçalv'es; - JAÇANA: /\.risti
de: Bono e Maria Amelia, Joaquim 
Te:x~lra ~ Elisa Fernan<l'e.s, Valeria 
ela Silva e Otllia Santiago; - JUN· 
DIAí: 1\Ianu~l de Souz(l. Marques ·e 
Elvira l\farra, Antonio B. da Sil
veira e Leonor de G. GJdoi · Snl..i 
Haddad e Maria Etmir Abouci Ma
il'es I\"obes e Mal'ia Vec!:;~ti 1'ºdro 
l\lar(ano e Se:nira.mls Barro; kite, 
Justino Chaga,;; e Maria José Bor111·' 
- SANT'ANA: Orlando Frnzão ; 
T:·intl:iclc Delgado, Sebastião H, 
Ribeiro Lrã.o e Jacira Ramo, Le!
tão; - VILA MARIA: José da Sll
va Filho e Beatriz Bereira, Julio 
!Portugkal da Neve Bizarro e Crls
tlna Pontes, Henrique DonateJJ! e 
Llria LoJJ.es; - I.NIACULADÃ"COW
CElÇÃO: José G. de Campos e 
Anita Dias, GuilhermJno A. Morais 
e Zuleika Po.rcra; - VILA bLíM
PIA: Mai•to ,Carpi e Amella l\Iar
lins, Fnmcisco da Paulo e Joana 
Virato do Carmo João Pinheiro de 
:!\forais e CactanÍna Esgroi, Amado 
1\{ax!mo Dias e Maria d.:! Lourdes 
Teixeii·a, J.oão Ti!lich e Madalena 
Welga, João Pacequllo e Ana Ca
valheiro; - CRISTO REI: Alfredo l l·------------- AV., BIUQ,. · LUIZ ANTONIO, 2098 (Em frente à 

Imaculada Conceição) ·- Fone: 7-5453 
ÚNICOS DISTRIBUIDORES DA ÍI ralva~" cl, t 0 <1"j' os 1~;~17t Yult r1e,,ia julgar. Se lhe.s dava llce11Ça Deus confiado missão mais bel::.. Não ... Os santos não nasceram 

~vr-u No.sp.o SPn 1or: " · . de que f.o.ssem br!,nca.s nas campos, ma.Is sublime, e de mais tr~mend"'s santos. m-ls •e santificaram, com 
4''11,:,.,, bomlne" salYO~ {leri <I Tnn. e1·a rempre com _êste :wiso: "Lelll- corue(iuéncil1• , 1·c,sponl!ab1Jidades, a prática. do bem. que aprenderam 
J!. o. " tral-vo~ que Deus VO" vê!" S• al- c,ue a de MÃE! · . · · B, es!·imar sobretudo Jlelo.s sabios 
1 x 1t x guma v,z o" notava concentrados... · x x x I r.1n~elhos e pelos heroicos ~xem-
\ ··~s ~antos nascfm .aptos?" Nilo~ p~r .. 111:um rancor etc. ~esr,·edava- :Óenols de- tHmo$ vtm!1d:ra:1o ~ p'ri r'Fi mas santas _mies ..• 

.• 

da Fon~eca. e Mal"in Silva Teles 
·José Ortlz e ,Emilla T. d.e Gois: 
Dnrval Bernardo da Silva e i\faria 
Rlghetti, Manuel Afves e Marià 
Dalva Ribefro; - N. a_. DO PAR· 
TO: Vicent.. Clprfan? e Maria .A. 

Leondu Nelson Gil e ]!rene l:>erei• 
ra: - 'MILITARES: Joaquim Go-. 
mes e Valdivia Dalva CoSta,,- AlCid~s 
Jacomo Degobi e Ma1·la Violeta 
Fulco: Eugeu~ Riof! • Maria A· 
Costa-: -:: 

MANTEIGA '' B A ff~ EIRA N TE". 
P ACOI'E Cr.$ 2,50 LATA :PE l Kg. Cr.$ 



.Sào Paulo, 17 de Junho de 1941 · L:tltlUf~AK!U 
--------------------------------~~--

TELEGRAMAS DO RI o o·~ Vi" d e AI m ellà ·; r PAft~Aiti~ .. ~-PiRiPõRil .. ~ .. t~BiiE~V~"~··rri·:1 
Arrolamento dl.ls bens 

alemães 
RI().. 1:2 ( A-•,q,re•sl - A comis

~!ío encar'!:egada de recet.cr da Em· 
lJaiKada 0a Espanha o arquivo e 
tens imo•:eis cta antiga Embaixada 
.àa A,l ,manha ne .. ste capital. reali
r,L•l1 hoJe uma reunião. Com a pre

-,~nça' 'ele to,los os membros e s(lb 
e, pre•id<•ncla do embaixador . Joao 
Carlos Munlz. o presid,,nt.e anun
cloh e.~tar 0m fac, da conclusão d0 

ârrolamento dO." bens enco~trados 
ll~. séd.e da Etnbaixacla alema_ e no 
Pr,edio · da rua cand!do Mendes 213 
e C!tle · a ·comissão está rec,bendo os 
bens afoniJ\es exlstent~s na Embal-

. l(~ da e.'IP!lnhola, 
.}Ja mesma reunião o 11resider~te 

õ,eels.rou que em virtude cl~ na.o 
e-x!stlr entre os bens arrolados até 
llgora nenhum arqutYo, mas apenas 

. ',. ···-------. ---------------- A adolescencia dizem t"'do~· 1! ·.· ·s "t,· TO ·"' p·o.RTO·-FEI .. I", "' TIETI; • Sob êste interessante título, -vem êe __ ser posta om circulação pelo. 
clocum,lltos L·lativos á aituação do e d p d . ' . V ,,, ·, [\ -· I• i:. entro e ropagan a Conlo Se fol·a um axioma ;,iv,· ·'' · Secretari 0 do Nacional da Defo.sa da Fé uma folha volante _que analisr ressoai alemó.o, tais como pa•sa- . .._. , .... ,,_,.• , ., -~-, ~ 
!'Orte, testamento e prestações de Parlamentarista de esperanças, Mas -Ingel'néro ' ''" : .ti'( ' ' ' com ~rande proficiência Q momentosa questão, 
contas dos consulado• germanlc,,s, RIO ( A. ) O ri explica: - E' C)Ue "somente .Oj :.:::,:: •. · ,1UTo· _\,_,,/S0vf0_ ';,_~ .. ; 10 p' (fuft'_\ :: 'Para. qué toéos os 11oss05 leitores tomem conhecimento desta inte, 
0 Ministerio das Relações Exterio- • • SaPress - s pa amen· moços podem vivificar us · crh~ t1 J' ~v l1 l1 ~\.1 \1 J:,\J ,·essante publicação, transcrevemos a seguir o loxto da mesma. 
re• havia solicitado da Embaix.ada tari5tas re,;!dentes no Rio já assen• talizações do passado": Por iss&, · ._ ~ RAZAO Df:STE FOLHETO 

b f d • d ' t , de • P~OA, /]·. J. ~ ~... </.AÀ J _,._ ' • ü;i Espanha informaçõ,s· •o· re O taram a 1111 açao e um cen ro anunada por uma força biOl.à·· · {/1lll,6IU(J, l-U1/VUI .!::· O desconhecim~to .. <l,;i, _natureza ~ dos fins da Maçonaria 'tem levad<1 
destino dos arquivos alemãe-,i. proPagand a do sistema de governo gica, 0. mocidade realiza, irtcori::.. p muitas pessoas, até católicas, a. d;fender e. mesma a filiar-se .. i- osüi ter. 

lns~alac:;;o· do. Diretório do parlamentar. cientemente, O e;spirito de tq'... ., ti"' ,. 00 l" o'o 17 º"' · Ch, ... , 1·0 íl" lfl""" 1'' 4~ l'ível seita anti-cristã. Para dar, pois, uma resposta segura à -pergunta 
« &;se Centro servirá tambem cOJuO da" S as r·evolU"O-es·. ·o espl~,1tO· , __ ,._;.;,,_,. • .-ar uaS,_1 '• •. "• • • " - , AA:auaS? • ., , •·"'. "• " 

D• • "' •· .,.,- que encima estas litih&:o,,·i ·que êste 'folheto ·se imprimiu e ·se· 'divúlga. P. T. B. no 1stnto nucleo para a fol'mação (]e um form:adot: Se qutsessemos·'iflf'- • --4:VENlll-A YP'llANGA, 1.t2n • TEI,. 4-424R ~ SÃO PM:1.-0 , .. QUE É A MAÇONARIA 

F d l partido 1,olitico nacional. zér imagens · 'dit·ia:mbS:·'que'"'llis' ';-,--,,,,. : , ·, · .. , . -. , . · · · · · ' . ·- · · : · · · · e ~ra A sede d,) Centro de Propagandll povos, 'péregi'!l'lôs ·, do ·Pi'ogre~,- .'·;' .. ,. ,.-•.•:,•y,.,-•.••.•--:••r ...... ~._ ......... '._•.••r.•'.!'.!.",!'.!",.••:•::•:•r ...... :• ... , .. , ............ ,,_ ....... , A Maçonada·.l uma; sociedàde secreta.> essencialmente ·má na· sua 
RIO· t3 (Assp,·PsS) O Partido Parlamentarista acha-se instalada ª* constitu\ção, hos seus' fillS_. no' proceclímento e n~-- óxecuç_ã? dorse'us te-

;/~b:i~~!~i~-e!;~;'~~~1i~t:~1a~á ~~~ ~::,,c~;\1;_0 d:n<t~~ociação Cor.er- s;e~!t~l~~~e. ;~:::~:~~;!J!· ~-~, ,'àtf· a. ·tn~c,'clr'c· a 't~~::º!a 1:::ir:f /·~:t!~t~~:~~:c~t!::àát; /g;:ifegft::~l~~ut!Zidf~~~~ 
trito Federal. que' dirigirá a cam• R . d p R R <<01·v,·n•1· .. -R· .. ·e~· em· ··~·t·.o· r·1··s·}) íâmílía e a escola. E isto, a Maçonaria o é em todo o mundo;•tambem .,,atlhº política em favor da candi- eumão O • • , em sés. E a velhice ·repre_s1:1ntarl\!.., , · : , . -· · · ,. ,._ Ií , •.• , t d" d · " b = lio Bràsíl: Pelo' que a ·sauta \lreJa. 1numcr11s_ vezes a· em· -con !)na o, datura do Ministro da Guerra, gt- p •-"} o Monte Ne o dos s01tlaos·1\"' -, · , orto i-\ egre excfoindo ·os niaçons do g'rên1io. dos "fiéis e iinpondoi.lhes 'as maiS. g-ra-1,1e1'.al Gaºpar nutra. C!lda época ... Ai' dos :povos ,que ,,,,. · (Corifüúiação, da 3.ª página) . crificam. toda à '\'ida pa·ra O Qem 

o sr. H,nrique Dodsw~rtll, pre• RIO, 13 (Asap,-esa) - O• mo!l).S!. flt:amnas ·planioiesde•tvioal), _,,,.' ',-' da-pátria, Procure~se. pois, 110 ves penas. É .()FUNDAMENTE ANTÍCRlSTA' 
feito munlci11al. foi convidado paro 1.oliticos gcvernamentais aguardam dia'nte de. Jericó,, .. cÓ.lltetú:plando ;-}'f-1'!!-,: ,,.ait1.df ~m.a· .. :vez, .. a t~dos _ c_oinerc_ lo dos povos, entre_ . si, A l\IAÇONARIA ... PR __ . . . '. ' . . . .. _ ·. 
C,,m,,a1:e·eer á cerimonia de insta- «cc,m :nnc!edade · .0s resultados, drt · , Ih ,· ' .aqueles· que nao compreenderam É um mo\<imei1to cárá'ctéristkamento ·füàbólico", t'Uja principal fina1i• 

•· 11rimelrn reunião dos membro.!! do mura as·· · ·_,,,,,-,,,·,a•·-~ ·· ._,_,,., ··' · '· ·· · ··• remover com solicitude aqueles s·-d,.: é. d'estrnir &'·Religião C,Hólica,· ihstituida por Nosso Senhor J_esus· 
hi.çii.o. ------- -,ntigo· dlr~torio do _Partido R_epu- A·Chmáparou,.seguntlo;Unâ- ,;OU,P~<> .. _,~-uert:m,_ .. co~_preeilcter. impedimentos ártif!'c_ia!sda vida·""'~ " 

Po~e católico ser maton 1 um 

blic,;,no Riogranden•e, QUe •e rea- :inúno, porque .obedeceu' :f/,',eou- :,,Q!l,'ÃU~ s_e,: erppe):lh~,n.i. em fQ- e'cohotnica, que ,promapam de Ctisto.' Escoride•se ela no 'conscie,nte mistério dos seus ritos e reuniões -··N··_· · ··o·-· ·1· ,, e ·,·as .d 
O

s .Esta d.o-s lizará hoje, em Porto Alegre. fueío, pondo·a, s1.1a. moold!!:cltr ;;Q' -,m~Ht~f _tllS~oxdlas ent~e ca~oh- sentimentos --de desconfiança e secrewi -sob a·capa exterior_de benefkência e soli-:lariodade, másº ·se1.1 , E p· t1·d Re ubl! · · · 1hi n,;',,a; no·'· · · cos a'SSumem grave responsab1- tntento' real é. extinguir a l_grei·a· e a1rl'el:iata_ r-lhc o dom_ ínio 'das almas •pera-se que o 11-r o P - serviço c..a ve; t,:e_., e,..,., _ .s1--a : : . , . ,'"· . -,-', · · , , · . · de'- odio, lemorando-se e.e que 
canoRiogranctense, d~finirã, em sua Aniel',ca do :Nqrte çhe?ou:.a .. _'f,,_íir, '_Íig·ttdJ·i'.' d_1_ai1te UE'!. Deus e da todos OS'·povos da terra C01lSti- 'Para isso lança mãó da' foôas as 1frrhàs: Pela corrupção· dos costumes 
~-a::uonl~ºcdeandhi-~ajet.u1ºascaes1011 dfcocsou_a ade- o qu_ e é porque -~gnntll· 0s.,,,t1,,. ;_c"·A· .. ,,;E;;,-o· . "·'A. 'TODOS ·os Q.UE t'uem uma só familia de Deus. ci-i'stãos' na 'so<:ie'dâde.' favorê'cehdo ·a imoralida:de pública, a depravação 

CEARÁ 
SERLE - DE CONFERENCIAS EM 

PARNAN3A 
FOR'rALEZA, 13 <Asapress) ~ 

l.fint de realizar uma serie de con
feréncias em' P«rnaiba. 'Seguiu Para 
~quei'á _ e.Idade piauiénsc uma ~m
balKada · composta da senhora Ne
inaura ··M~ndes e do sr. Vulpia,no 
-Oavücantí. 

·PARA 
O P. S, D- RESOLVEU NÃO SE 

DISSOLVER 

lerado afim de e-star terminado do 
mês de Outubro. O prefe:to desta 
cidade e as autoridades militares 
preparam grande recepção ao ge
neral Pistarini, 

Corítinu~ndo ainda a Palestra, o 
sr. Batista Lusardo declarou que· 
durantê a tíltlma reuniã'o do Auto· 
movei Clube de BuenoS Aire3 fcou 
r.esolvido que o· grande Cong.-essó 
d:i Automovel Club:e Panamericano 
será realizado a -19' de· Outubro' em 
Montevideu, precedido. po,·cm', de 
uma reunião prepara{oria cm Uru
guaiana, n0 dia 12 de Outubro. Du· 
·rantc o Congresso Preparato1·io 
mais de 100 delegados. 

- = u Jh " ., da mulher o da· c'riá"nça;· as p1·átfo~s anti-concepcionais,. o desprestigio _do 
Como já é do conhecimento irn- ~~:.' · · t.- · ·: i 'di" 'g···.·e· r~- , . ' ''Â.CIÚi:ÓÚ'A!Vl ÊM DEUS NAÓ ENTRAVAR' A l:.IBERDADE clero _e da_,s classes elevada~, .procura ;enf __ r_-a_ quecer _.a_ zes_istfocia·_ ·_c_ris_tã_ à_ 

blico. muitos dr,-s dirigentes daque- ,;,essa-. an momm a · -~--- ·. ·.'li- · . · • ·'· ·· --, ···b· ·-· · · -· · · DA IGREJA 
•e partido g,rncho Já ,e d~cldiram ções; surge, ·porein, o· ~quil,brio: t f;1ªi, 16 issJe?d~s \;~~!J-11~6~- Não deVe;' por· igual, 0. ·Estado sua influência satânica. Mas é soj)retudo, '~éla perversão das mentalidades 
1,ela Cal).dlclatura do general Euri- Sen1 a resistencia cónserv'âd(fll;a' ,a .o ~ - ~ .. --;-.,.··, . . .. •.. • entravar ai p· lena liberdade d'a que espera ch{!gar à vitória t'Ollipleta. s'ô't-~e p ·espírito cristão, _ _ . 

G pa Dut a da'· seÍlilit_ude_ c_•o_ Ü_ for_i_n_ 
0

lsta:, 1$.; tr_ a_ , a:__pl:_8J,ma ldela da·_ Di_vinda- As sua!! ''lojas", os seu.,· ritos, ás' exóticas e degradantes cerimônias 
co as r r . 'novas idades rôm.pe'ft1ún,. as,;,)~-- ' cl~,. l:\praz"-N,os:. alentar·, 0. espe-. :.:::.líto e~ ~~~t~~pfrl~~!/~1: de iniciação aos diversos graus; . ·sao verdadeira máquina <le corrompei', 
'HORA SJ\NTA DAS EM= nhO.s mestral;! dC? <e:v ___ ;_91 __ ver ·_ P __ !_º_':"/ :_,._;;_ª __ Il ___ ç __ · ~- .d .. e .. q. _u ___ e ___ ._ ai.em __ · dos,_ que_ se · d_ ê assim contribuir, pod·erósa- · gràças à qual obtem Instrumentos ·aptos a infiltrar sem 'escrupulos nó t'nek 

· · ·, · ~ressivo. E' o · mundo· .. seria,·.:,•ª }~l?,nápi_. do nome ele!_, qrtsto, . se __ .. do' pbvo · as suas· idéias; É das· "lojas" que sáem, pelos ·seus membros de, 
PR~GADAS D0M2S= Habel das ,nóvidádes' êlesé·nr(l.i- /~Po:,1ham · valoro,sa1;1-ent~ tam- • mt:er~itvee',1 Ptot~!rii:ª1~Jsh~~!?sp·. r~~ êlarados ou se'cretos, todos (IS , gennens 'de- corrup!)ãó inteleetuar · da~ sor 
TICAS -zad_ as do teinpo __ · e· eia_· Hlstorl;j.',; i b_ em, _;aquel~s ., (e , s3:o . a maior ciéd~des cristãs. O divorcio, o on~ino ll!igo, à sepâração da Igréja. dÓ Es• 

'Evolui1•. é reúo_va'r se_ m destruir'. pa:rte __ da human,tdacie) que _a!n- sente' Por toC:a . a parte, -faz- ~~do, 05 conflitos internacionais, nás~ram da Máçonaria, ·É.5fotça-se i 
Promovida pela Pia' União d~ 

Externato ,E<io José, . reatizâr-e-á, 
hoje domingo, <las· 17 às 18 horas, 
na Capéla' das Servas do SS'. Sacrà• 
mento, à' Rua Barão de' Iguape a 

'Hoi·a Sa'nta 'm'ensal das emprega
das domésticas. 

A, ·na·tui·e·z·a· na·o· 0,6, shltos.- -. ·da __ . e_r_e_m_ em Deus e o neor_am,_ se· hóje a-pelo a:os valores mo- ,, 0 NAS" 
. (; . ~. ;- . " :•,;- .• -Rlmovamos; portanto, o ·apelq ràls. é ·espirituáis; e; com razãó,- seita:. chamada. pelo s. •P. Leão . xn . SINA. OGA DE SATA . ' :POt 

. . • . . . . }:·'._Y·:' •_,_·que, -_h_a Cin_C_ ó a_ 'nos,- fi_z'emos· em ( porque o mal -que ha. de ser destruir as tfadi:ções cristãs' dos povos, aníquilando pela subversão dar 

BELE.i"'i1. 1'3 (A.sapre.ss) - O p,,r
. tid() Dl'Jnocratico do Pará resolveu 
.não :.c dissoh•er até a publicação dos 

'pr,ógrainas dos partidos· n:1eionais, 
daÍúlo todavia, toda li\}erclade aos 

· .séu~ c;.1rre.~igio:1ariQs para assun1irem 
uma posição i-:nediata, em face dn 
11'tµação política. Motivou n_ refe
r;,ra; decisf,o o fatu da lei rleito,·al 
115.o' permitir Pal'tido.s de ambito t·e
gioí,al. 

· QuanClO um J_ovem c91:W\ID\e ','Nossa- ehclcU_ ca Ca_ 'ritate Christi, : combatido - é, antes de tudo, insthuiçDes politicas tradicionais e !){!lá exclusão do culto · católico social. 
dentrn de. si a ordem· dos -~\11PJ:: · Ei:flm de qué tambem eles léal e . éonsfderado, em sua pr!me!T!J. , as 'naciciná1ída'des crescidas sob o influxo da Igreja, A imprensá, ó 1'á'dla 
tos: e a ~1ScipUn:1 _da~- palXOeS:;.r;, : éórdfahnente concorram de sua , fonte, mijl de natureza ·esp!ri~ ê o cinema, por meio dos elementos ni.açonicos infiltrados em tôdá a 'pár 
ele _realiza ~ milagre da et~r-m,-. pi'rte. pa'ra "afastli;r da huina:'." : tua:!, e dessa fonte é que nas- te, serve\n para divulgar em tôdns as classes sociais os fatai veneno1 
zaçao, isto _e, fundeem sua ~r : nlda:de o grande perigo que à; .' cem; por log1ca diabol!ça, todas id,eólógicos disti!ados no laboratórios maçónicos, Graç!IS aos movimento! 
trutura vml. o pa~sacto e p fu_-, i to';os a·me·aça". Pois, ~ con- as_ monstruosidades do ÇOil}U· 1:ovolqcionátios, pelos quais 1,e· apodei:ou do· governo dos povos, apossCU7 

i'.n·ten~io, de J'unho· d· o 'Apo· .. stolado da Uraç· ãó turo . Pass3: a sei o ~f.aÇ-'() p~e.._ • forme d'iziamos éntãq,- si "ácre'- . n~smo. Ora, entre. os valores 's'e dáS escolas do. Estado e procura destruir. a libérdade éscolar e im• 
~il · . ' · .· - ·· · _· · . . sentede ~maq entre o_ {Jue· foi,~,•· ditar :em Deus. é fundamêrito i morais e re~igiosoi; tem_ incon- ~Jantar a e'dücáção laícista e 0nti-cristã. Fávoreêéndo tôdas as dóutri• 

(Conthiuação· da 3.ª página) mo de JeSc:e, é o zél,o à'i-derlt~ de . o que sera. Mas ,rariss,lnªflle,n~, i.ina:balavel de toda a·._ordeí.n. so- testav~lmente preeminencia a nas erroneas· e e.reando ela ·mesma teo'ria's perversas é falsás; gérou , 

'1uo. GRANDE D'O SUL 
VE;c",Í,;\ DE ARROZ AOS,EE, UU, 

E À INGLATERRA 4 
P(}rto .'\legre, 13 1 A'.sapre~sl 

D<i)ntr,., de "lguns dias seguirá para 
0 Ro O . ma~or Cacildo Krebe, pre
gide-niC do J11~titut.o Ri'ogqmdense 
de·- 'ArrO,z

1 
que- vai ultunar llaq_ue!a. 

ea:11'.tal <S. negociações constantes do 
conb•ah a·nglo-americ'' nc,· p~ra ven
d<i. de<'s; e0ret1! á'q:C1elcs doj, países, 
vr'RA' A l!RUGUAIANA o. MPNIS
'I'RO DE OBRAS PUBLICAS DA 

ARGENTINA 
·ur·,,g',aiana.,- 14 (Asapr-=ssl - A 

rei)o:-t.a.,,-em da: "AsaPr€sB", ·paleS· 
tr~i,do' ~!o t<'lefone co..-n o embai
xat:or'· Lt:Sardo enf Buenos Atres, 
fic,,i.J. Cie'' t~ ·d.e· que nb proximo s:1-
ba•J,> via;_a:á pa,·a Pa,o de Los Li· 
brecs O ministro r]e Obras Publicas 
da A1'.gentina, geh•-ral Ju:in Pista
rini ·. ac<>mPanhado do coronel 
$t,·c1dt,-'dín,tor geral de Viali:ia,l e 
'Jé''l'i"u,1iáosa comitiva dos funciatia
riô..~·- :d·e_ S1:>u ]l({:n1..:--terl1() e de jorna .. ·
Hfr,', po ·ten hC<'. Todos- visitarão, 
~rn sl'~Llid(1. a cLlHde de Uruguaia-
na·. O mot',·o dessa vi~ita do Mi
riístro .arg::ntino ee pr,•nde á apre
..::i:J.çi,o çOs trabalhos da Ponte 1n
ter-:1ai.·i<.•nal na Parte que· dá aCe~so 
á, Áfgentin~ e que vem sendo ace-

a}Xlstolicas por divert;os Estados, 
ch"guei a esta conclusão: o t.ermo
metro·· pe! 0 qnal se p0de auferir da 
intensidade da vida espiritual de 
l'.lma paroquia é O Apostolado da 
Oração, · 

Onde O Apostolado é fet·vo_tooo ,e 

bem organizado, tudo cone ás mil 
. maravilhas, . , 

Se não. ,,jbram de entusiasmo os 
zeladürcs e zela,doras, se as prâtl· 
cas' d'e dévoção ao Cora·çã'.J d~ Je· 
sus são omitidas ott mal fe;tas, rei
na ná paroquia grànde indiferença 
religioêa, . 

E que dii.er das pl'ome,sas · féilas 
em· favot· elas famil.as em cujos la
tes· for exp:ieta a imagem do Sa
grado Coração? 

Tod·os · 1asuma,m a decadencia da 
familiá, as falhas da educação, os 
pecados rrionstrucso~, que despovoam 
lares as infidelidaães conjugais e 
outr~s miserias do meSmO genero. 
O i·emeclio para todas essas calaml
dadeS encontram,:i-lo n.a devoção · a_O 
Coraçãc, de Jesus. ·De familias unl
élas,· Jlrofundanic't>te cristãs decor-
1·e1·ão · benefícios imensos pará toda 
a sociedade. 
DEVEMOS SER DIGNOS DAS 

PROMESSAS DO . SÃ.GRADO 
CORAÇAO 

O melhor· meio para oon.,eguirmos 
tr. o grand~s bens como e~ses· que 
110s prcxne!e o Cornção ama'GllisSI- ' 

·.E'MP RÊ Z A 

S- ·p 9 ·ao au:110 
·AUTO-VIAÇÃO 

- Santos . Ltda. 
Cr.S 20,00 

ôuibus diariamente de hora em hora entre São Paulo-Santos 

. sua gloria. te, ~con,t~c: taL c_oisa .. ,_Nàd_it/ 'Cial, de toda· a respôpsa'bilid"iC:e Igreja_ Cat\>lica. Logo, , ex,ge o ilnarquie. intelectual, na qual vive o mundo moderno, ámoiente propl: 
se amarmos deveras o CoTaç:to . mais d1flc1l do _que lJbertaj~0,7. , sobre a terra; assim tódoif aque;. propno . ~em _ da _ humªn,ctade cio pára: a v-itória da idéia maçonica. Auxilia; iiobrêtudo, e promove tô

dê Jesus, lançaremos mão 'de todos nos do Tempo s~~- perq~rpiq~,,p · les q\.te' nã'o qtier~m a: anarquia ,que se nao ponham obstacuios das as heresias q'u.., visam dQsVirluar á puhiza 'de. doutriná evángélica, 
0'3 melos pa,ra tol'llá·]O Col\hec!dO e Se~1SO da· atualfüade. ~:,o, .. b~S, , e o· terror deVerri energícámen- a S_Ua atuaçao .. _ próourando foibituar OS católicos àiddéias de libera1ismo cristão, 'de tóle• 
amado. O amor é engenhoso, o amor tam para tanto a in_teli.,en,c\ll ,f , te. traba1har para que os inimí-' S1 ele outra forma se proce- 1'ância 'das siiitas e de· pancristiattismo ... 
vive ile sacrl1icios, o amor nunca 8: c~ltura · 9 tup-iui,o ,exe1_1:1PJl:: , gós da religiãó não consigam O der, e, a:o mesmo tempo se ALGUNS DOCUMENTOS 
diz basta. f1cacor e estimulant~ dos: 8}1t~: fim por. eles· tão abertamente pretem .. a · alcançar essa rmali- ''Nó.,. maçons, devemos prosseguir na demolição definitva do Cii.to. 

Oiçamos a:nda Santa Marga'rida: pas_sados consangu!~~os na.?,.'< . proclamado., (Carta Enc!cllcâ uácte' com meios puramente eco- licismo" (Bolêtim do Gran<le Oriente do França, set. de 1805, pag, 168), 
"Este zelo é O meio m!lis e:S.,,"encial suficiente. para. t_ant?, .- !'f,e,rn,,: caritate Christi,· 3-V-1'932: A. A. nónúcos e ponucos, cat-se na ·'Não esqueçamos que somos a Contra Igreja, Em nossas kjas trábalha-
para entrarmo,, na amlzade de tão uma grande exp_enensm aclc,tW- · s. voL- XXIV 1932 · p. 194). trama. de perigoso erro. E, remos por destruir a influencia 1'e!igiosà, ·se)am quais forem as· fornías 
amavel Cora'<;ão, para nos insinuar- rida em intensa vida ·bastal'a · ' .. _ -_. ' • qua:ncto se excmi a re11giâo ua s'.ob as quais·' se á'ptesente": .<Cóngl"i!sso Regional do Leste cta França -
mos mais de pertg nos seus rari• pà:ra impôr ordem,· diSciplina'c•e . Deveres do Estado cristão escoia,· da éducáçào, da Víaa pu- · Bêlfort. 25-'28 de maio de 1911), "0 fim da Fra'nco:-maçon.,ría devé ser 
nhos, pál'a atrairmos cada v.ez mais sêgul'anca à alma, dos · nióc;os .A UXlLIAlt A IGREJA ollca; e sé póem em· ridicu4o os desc1utianízát a· França, pó iodoti' º" meios; mas sobretudo_ estrangulan~ 
os extremos de' seu ani,:ir, para ga~ qtle O . sejam . verda'deiram'e'.n~<! Expusênios, Véneraveis 4J:màos reprêséntames ao Cl"IS'üialllSmu do o catolicismo, pouço a: pouco, com a: publicâção todos os ;;nos dé novàf 
nha1·mos a ternura adora,;e.1 de seu pela· ViVacidadé dos êntusta\)n~:-, ;.á .ta:rern: p'o:sitiY8, ae Oidc,1, ctou~ e· seus ritos sagrados, por ven- leis contra o clero" {Roso·Jução de ;uma conve:nção inaçonica, citada por 
divino Co<'ação, lflra sermQtl do esfusiantes e pelo imiop,tâ1vfl · trina'ria e ao rriesmo· terrivo pra~ ,tura nao se romenta o maie- Copin-Alba'ncélli' em "Lá Franc-Màçonn'erie et'la question 1·eligíeúse"), 
numer0 de seus vel'dadelros' amigos, deseto âe gerar ~- perfelçâo, n~ , tica,. qüe _. a Igreja assunie pelo · riausmo de oncte tira a sua ori- n - A 1'1ÁÇONARIA: NO BRASIL N\\.O · É DIVERSA · 
de seus mais que1idos, de scfü plemtude . ~o progre.sso · s~1.Y,~ ,_ propno .motivo _ cta m!.:;S.i-o que geni o comun1smo·1 ·Nem à lor- DA l\lA'ÇONA'RIA UNIVERSAL 
validos mais. flimadoS, para sermos · dor, · · ~me a é preciso ~!~uma · lne éonfiou c.risto, de edifü,ar a · ça, ainda a mais· bem o,ganíza- Para mais facihnénte iludir o espírito católico do povo brasileiro, 
como o objeto de suas coml>lacen• tolsa mais: 0 sensu~ _Chri~tl -~8 sociedade .. crista, e, em _no.;sos da, nem· os ici-ea1s cta terra, se'.. esforçam-se os maçons por fazer crer quo a Maçonaria do Brasil é com~ 
cias, 1\arn nos torna't·mos diante de que nos faia O et~Tno. 'l0 ".~m_ · tempos, de combater e queuraii- jam embora• os maiores e os · pletamente diferente da Maçonaria do resto do mundo, sendo aqui sim
.seu· Sagrado Coração co..-r.,o um J)ér- Santo· Agostmho. Por q1:1e, esle . tar os esforços do comunismo. mais nobres, PO'-"em dominar pies e simpática associação de beneficência. Não é verdade. A Maçonaria 
rume de suavidade," ºOh: clitosos é o sen~o de todas· :ª3 me4td~s, , Nésse intento, apelamos pa:ra um movimento, que tem por é uma s6 e utiive1·sal; fom um cenfro dirigente único, do qual pârtem 
aqu·eis-s de CJ."'ém Je;;us· se serviu da medida da ordem._ª· ordeill, todas e._caúa uma das cl .. s~es base precisamente a demasiadá 'todos os seus planos e ordens. Agindo· ein todos 0s paises, e usando dor 
para (} a;udarem a estabelecer seu disciplinadora, a di~CllJlllla· qu~ sociais. ··Para este mesmo co- esGima dos bens terrenos. próprios nacionais, COffiO de -0,oêeis instr-uméntos. para destruir as nacio, 
1·einadol "Pnt-ece-me que o s_ag·rado im_ P_ õe_ e gera .B:. C?1:f1_~nça, a se- rrietilne_ nt_o_ esp\rit,u __ a __ l da lg:_·c __ ja Confiamos em que aqueles · l'd' d . M · , · 1· t · 1- t ist , t 

!d d "'mllbno na 1 -n es. a · _ açonarm e umversa IS a e umversa 1zan e, ú e em ;pof 
Co1·ação m~ fez v~r que muitos têm ren ª . e e O eq .. · .. · . · , ·. deVe o Estado cristão tamo-3m que dirigem os destinos das Na- fim demolir ·is p'ií.Jrias e fúnãi-las na· grandê c·omuriidade mnçônica mun• 
nele lnscrltos os _se_ ue nomes, por O jovem . que __ v,.ve em; st• o c'·oncorter. positivamen,, 'te, um:i- í ções, ·por pouco que. perc'ebam d' J A M · · • d 'B · ·1 d ,· d · t · • , , , .,. 

l!mento como es 18 , açonaria o . Jas1 . epen e o ceh ro maçomco umver59i,; de.., 
causa do àesefo que mostram de o Cristo como a ._ . . :", --iâ: , : liando a Igreja, ná _târefa, có_m, O extremo·. perigo de que são _li?- recebe ordens para aqui desenvolver à suá malé'fica trainaO A luta pela 
ver honraé'.o, e por isw jamais per- peran~a, com? ;fe .. e ca~_, ªtt Os meios· de que dispoe, os quais, ' je os povos ameaçados sent1rao descr,istianização do povo, da sociedade e da -legislação brasileira, desen• 
mitirá que seJ·am riscados. Mas r:ão que vive ° Cris,o_ con~o . ?,-u !,.. 'embora seJ·am meios ·ex'te,_nos, 1 sempre melhor o. supremo dever - 1··d , · , b 

d d o caminho que · ovo v-1 a em nossa Patna, e o ra da Maçonaria e di_'sso ela própria S(l me diz qu_e os seus am!goe hão de na, ver a e e ' _. -_ ' · · . "têm· por fim, em priméfro lu- ' de não· impedir à Igreja o cum- 1 · 0 Es 1 O · mo sua V ·da - esse, 1 g ona. tado oigo, a instrução meramente ciªntffica, o casament~ viver fem cruz,· ,-.,:irque lh_es_· quer . vive co_ . . · •. · · ··,· •. _ ·g· ar,· ·sémpre o bem das almas primen_to da missão que lhe ca- 1 , ,... l o milagre da ct~ 1 civi , o cemi'terio leigo, o agnosticismo._ aristocrático, a impfonsa aparen• dar a honra de p,·ovarem as suas Jo_vem __ rea _iza. . . . n s ~ · Terão, por isso,os Es~os to-: be; ianto mais que, nessa mis-
amarguras". rnzaçao. is~o __ e, fund:/ 1 e'. oª do. o_· cuidado_ de ·impê_cbr . que sáo, _enquanto tem em mira a temeilte ncuh-a, a campanha divorcista, a corrupção dos costumes, tudo o 

t tul·a v1nl o pas, tdo r q_ue Vemos e lamen_tamas, na·sc_eu__ da influência maçônica, infiltrada na Devc,,-nos tornar-nos dignos · das es ru -~· , . tuna• propaganda atéa, penur- ·_ felicidade eternll: do homem, in-
f t vida politica e social, desde o· início da nos.sa nacíonalidade. promessas dó Sagrado Cora,ão· J>éla · u uro. ,, i ·,; badora de tódos os fun(anÜ'n- / separavelmente trabalha tam- ALGUNS DOCUMENTOS 

Pureza e santidade de nossa vida', h . .. ''e"'-, ·q"e··.'-·c•. ·tos da ordem, semeie, em _su1;1.,3 b_em para a verdadeira feiicida- "A l\' . , • • 
· · Eu con eco um JOv '" ·" " 1 1 t 1 J.açona:-ia e uma so e univorsal; póde ter muitos centros d,. pela aceitação am.orosá das ·penas e , _ •• . . . . ... · . ; •,e··s·"e· 1--terras, a morte, v ~to que se na.o t.-e eiµpora . , . " 

nda nao teallzou em si -~ APELO l'!lTERNO AOS ((ção, mas 'Um só de unidade. Se chegasse a perder O carater de unidáde'· 
sófrimentos que tão frcquent~mente ai . . . , _·_·d · · •·eno' es -pode manter au"_toridade terre- . • _' ., deixaria de ser Maçonaria". (R'~gon·. Curso ,,.

1
.10so'fico, 

0
1,,,,.a ~dotada' 

no.; salteiam. milagre, de um mo ,0 ir ; , : :na si não se reconhecer a auto- DESVIADOS = -,, = ~ 
ta. a camlnho· chanrn-se Ge- , N- . na formação .maçônica). A um amor ard,enle e gene,-oso . . . ·, .. •'• ·. ·s . ridade da _ Majestade div1üa_, ao podemos, porem, termi- . 

Ido Bezerra de ineneze · · · · · Teses do Congresso_ maçônico brasileiro, realizado om 1912·. devemos juntai·. como seu comple- ra. , . - . . , m .. 1 .,... __ -nem se tornará !na'balave_ l o JU- nar esta Carta Encíclica, sem 
· Sua moc1aade nao e u ,.., · - f f ·t d' · · 1 1.a> "Decretada a separação da Igrei'a e do 'Estado não é•a·c1m15• ·s1·vel menta necessari,o, um zelo in'sllcia- . _ . · .. _5 · in·Ulº Tamento, st nao · o_r e1 o em o 1ng1r uma pa avra aos mesmos , . 
eto sem razao ou um r O " • que a República mantenha uma lege.ção 3'unto à Santa Se', · vel, um grande empénho em difun- P . . , · . . -ue · uer 11oine de Deus vivo. Repetimos filhos No~sos que estão, Já, ou 

clir por todoS os meios a devoção sem ob
1
_Jetivtos .~~~f/c~moqpÓÜ: 'o qlle, varias vezes,· com tanta quas_e, co11ta1:1inados do mal co- _, st 2·ª:, Dey~fdo ser _lEiiiot tº onsi,;1

1
° ministrado nos estabel,icimentos de 

ao Sagrado Coração de Jes·u~. Inte igen e e . - . . ·:· ·1nsistencia temos· afirmado, no- mun!sta. Nos os exortamos ca- m ruçao pu ica, os ms u 0s a e es equipàrados devem dar exclw.iva
Prime.ira,mente devcmo.s insere- co_s de sua getaç_ao,v~~ e,~~~ ~: mt:adamente_ e1:1 nossa Encíclica lorosamente a ouvir a voz do mente aquele .ensino, sob pena de perder as vantagens concedidas. 

ver-nos no Apostolado da Oração e coJSas e sabe O que . . ~- C·i·'tate Christi· "Como ha de Pai que os ama· e rogamos ao 3.• > Tend0 0 casamento deixado de ser considerado um sacramento 
• h ram com ele as expenencias ú.,C,,~ ip·e.rd' ur·ar· _qualq.uer contra_ to e Senhor qu· e os 1-'Jumlne ar'in1 'd,. co_ nsag.rando-o ª lei civil como um contrato, é 16gico dêsse cai ator 3'urídico1 

traoa: ar Jlara que outros tenham . . a s~bc( ona dos st- . . ' j - ' d d "' 
a mesma v,,ntura. mesttes e . _ ".' . , . 'tur'· co- ·que valor po't:e ter um tratado, que abandonem o cam\nho ln- e ·uzrr-sa O lnstituto do divórcjo a vinculo. 

Fidelidacle á comunhão rePa,·acto- culos. Serve-se-~oa.- cu, ·t U -·.L, ·em q·ue falta_· garantia ___ de con- c_ erto qu_e a_ todos arr_asta para_ . 4.•) Cabend0 tôda a direção material, intelectual e moral· à ciência 
· mas· -na:o 'S"' es r,at1n- · · · ' · grand b f ·t d h 'd d ' ra das primeiras sextas-feiras de mo melO, _ tl~allSfórm'ou· _ciencia? . E como se pode falar 1mensa e tremenda ru!na, e re- . . . e en ei ora a uniam a e, os serviços de civilização dos selva• 

cada mê.,, cou .. nela.__ ~:~m a '., , , em .garanti.a de conciencia onde conheçam tambem eles que o gens devem ser de preferêncb entregues a• agentes e proprietários leigos, 
em opmioesb '··: · s acadenü'éos: . a_ fé e temor de Deus são des- / un!co salvador é Jesus Cristo, 5.''l !)e acordo com os princípios de nossa organização política nenhu• 

DesGe o,s -~'lCO Ú~la catrei'fa _
1
. prezados? Destruida esta base, Senhor Nosso: pois que não ha ma P:ática ou cerimônia religiosa póde ser permitida nos ostabelecimen• 

fez de _sua - vi a. de menos p'ê~ ,, cairá com_ ela toda a lei moral, sob o C~u outro nome dado aos t~s pubhcos, especialmente no! de ensino superior, secundário ou primá
cte real!~açoes, .on ubir do Cl\te e não haverá remedio algum homens, no qual possamos cs- no do governo º': nos que P"or lei, lhes forem equiparados, 
sava 0. i~pe~ · det1iar Glori- que possa impedir a gradativa e perar salvação. (Act. IV, 12), 6.") Para a vitória destes princípios, a Maçonaria contribuirá ;para 

l
u
1
_codues~J~'Ce~trinAcadedticoiEva- inev~tavel ruina dos povos, da~ Conclusão que r;_presen_tant~s de suas doutrinas_ tonham palavra e votos nas as• 
. . . ,. . portoü con- famll1as, do Estado e da pro- 8 _ ;embleias legislativas e conselhos municipais da República". (Publicado no 

nsto da Veiga . e ,ues. V. ,, ~· · pria cíviliza_ ção humana" (Car- AO JU<3"'-', · Jnu.uELO E ·Jornal do Comércio"). 
. · · s ,·asganuo aos seus coe-- · · ""A'J.''"''"N'O E 

SANTOS 

Falar aos pecadores das rbuc:z 
ineíaveis ctes,;_e adoravel Co1:ação, 
Difundlt- o "Mensagelr0 do CornçãO 
de Je.sus". I•nten.ificar nossa vida 
oucnristica, E' na EucariBtía que se 
nos revela na plenitude de seus 
dons ci Coração mlsericordbso de 
Jesus. Reavivar no<esa a·cvoção pa
ra com s. SS. Virgem Maria so-

S. PAULO berana Mãe de Deus ~ mã,e ~os.sa 
iflua do l:omércio 'K ,e 32 Rua Mnuá · · N ,º 670 será sempre o caminho mais facil 

c1encia • • . · · .• , d 'ta Endclica Qaritate Christi, ... ..v ' o que .foi. na História <lo Brasil, A QUESTlí,O RELIGIOSA 
vos ~e faculdade a estrnc.a a 3.:v~193_2.: A, A. s·., vól XXIV, E para apressar a "Paz de (1872-1·875l, celebre· pela prisão do Bispo-Martir D. Frei Vital M'a . •. 
vitoria . p. 190), Cm,tu no Reino ue-Cnsto" (Car- G_onçalves de,ülive~ra, Bispo_d,o Olinda e de D. Antonio de Macedo C1os~~ 

Fone: 6-777 Fone 4-3676 e 6egur,0 pai·a entrarmos na Jnti· 
~Ã:i:iJt:2:tt· it·::::JXD%'-_ .. .,.,.,.. •é+ ÃÀ4:4~tttt%X04-> ·, ,.;. .. ~:: .. ~~ · 4~ a 1nid8.dr de Deus. 

E como os ·homf1'US ~~ô URl PROVIDENCIAS ·nE BEi\1 ta gnciclíca D Pi Arcano, 23-XH- Bispo do Para, senao um ep1sodio da luta entre a Igreja e a Maçonaria? 
transbordamento dó lar . Ge- , . · COMUM ' i!l3.l: A. /1., S,, .Vol. XJ.V, 19~2, llI - A MAÇONARJA É CONDENADA PELA SANTA IGREJA · 
raldo Bezerra de Menezes. quis_ Alem ·<listo é.eve o E·stado en- p. ti9J.), colocamos a ingeme . A Santa Igreja Católica, pelo seu magistério infalivc! reiterada:s 
construir u~ modelo de faml- vidar esforços. pl),ra estabelecer ação d.a IgreJa vato1ic'!t cofüra vezes n __ e~teG. últimos 200. ano_ s, condonou as várias formas' e ritos da 
11·a: a umao do_ a_ mor gerando ___ ._ .. -a __ s- co11·ct1·_,,_ 0-__ es m·a·ter1a·1s de exi·s- o comunismo ateu -mundial sob Maçon,n1a univ 1 A 1 ~ • " , _ ena, P ·1merra co_ ndenação pontifícia foi p::omulgada .a vidas para Deus. Sua .prole- ftencia se·in -as q·uo1.s -uma· SO!C'e: o amparo do poderoso Protetor 28 de abril de 1738 CI te' x . ..., • - .. - r· _, ._ , por emen II, pela Constituição "ln eminent1'" Con-'•uis-cara os.tem_pos_l'utu_r_o:j_, _·_da·de_ o_rgani·z·a'd··a-._-.;-,a·o pode sub- e.a igreja, 8ao José. Per,ence con1rmaa- ~ s .B , X . ) 

" _ ., _ " u eguir pO'r · en,o IV,, em 13 de maio do lí'51· Pio VII 
E1e nao se acovar,dou d_ 1ant,.e sistir,· para 'fo;•n_'ec· ei· tr·aba1ho Ele a ciasse operaria, e da po 0 em 13 de setemb d 18, 1 L - , , 

lnO·icador Profissiona·I 
AIJVOGADOS MÉDICOS 
' Dr. Vicente Melilio 

Dr. 

,-~ 2.'1 andar 
Sala 215. 

Piinio Corrêa 
de Oiiveira 

Rua Qtlilllino 6ocaim·a. 176, 3.0 

a,ra,dar .,- Sala :l2:! - Te!., 2-')276. 

Ór. Francísco .P. Reimão 
HeHmeister 

Dr. Vicente de Paulo 
Mefülo 

CLÍNICA M>'.:DICA 
Cons.; R: Marconi, 34 - 6;o andar 

- Apart_" -63 - Te!.: 4-8501. 
Res.: Av. Agua Branca, 95 -

Tel.: 5-5829 

F:1\1.;,. Si;, Bento, U4 - 1.0 a11dar - Dr. Camargo Andrade 
83[,o :t. - Td.: 2-1:)43 - S, Paulo.. l)QENÇAS DE . SENHORAS 

Dr. PAR'fOS - OPERAÇOES 

Dr. Celestino · Bourroul 
Res.: Lgo, S. Paulo, B - TeJ.: 2-2622 

Cons,: Rua 7 · de Abril, 235 

Das 2 às 5 -horas. 

d • · b · VIII· · . ro 0. ~ ; eao XII, em 13 de março de 1825,· p 1·h dos encargos da pa~ermda ~-,,:príncípalmente àos pais de fa- reza, experimentou o peso, pa- em 24 d d 1829 v 

confia na Provk,enc1a _ e ·sabe,, mtlia e. à 'mocidade. Nesse in- ra si e para a Sagrada i>'amifia, P' 'rx e março e ; Gregorio XVI; em 15 de agosto do 1832· 
. d 1 io em 12 de_ outubro de HlG9, alem de outras quatro voz'es· Lea·o' que de si poderá_ tjrar o sust_eu- tuito seJ· am levadas as classe· s a qua era chete vigilante e XIII a 20 , b ·1 d 1884 f , 

• ae _a r
7
1 e ; inalmente, o novo Código de D11· ·e1·to Cano'ni·-to e a_ educação dos filhos._ .. · ... ,,,,·.· abastadas -a tomar· sobr·e's1·,- pe- afetuoso; a Ele foi confiado o co de Bent X\ 

M , D' . · _'. . 0 , renova e re_~ume tôqgs ·as conden ço·es pont1'f1'c1·as an· HoJ· e, Geraldo_ Bezerr,i. __ de, .. Jl.,- -la n·ecess·r'da·de ti·rgente do bem . 1vmo Infante, quando Heroã.es t 1 d ~ euo1 es ança_ as contrii a Maçonaria <canon 2335). nezes é Juiz da m11is de1µoc~,.. · comi.nu, os . enéargos sem ·os atirou no encalço d'Ele os seus e 
i;wa e humana_ das maglstrattt• quais a soeledade humana não algozes. Com uma vida de ob- 137 · om. r~~ao, _pois; diz o Ccncilio Plenário Brasileiro, no seu decreto 
ras: a trabalhista, _No_de:5e~'"'- ''póê.e sálvat;se, riem élas mes- servancia estrita de seus àeve- . p~ragia O 2· <Os Parocos) excitom nos fiéis o maior horror pelas 
penho deste cargo l~ab1tµ9u~s1;_ 'mas poderiam encontrar salva- res quotidianos; deixou exemplo seitas_ mfensas ª0 nome católico, e principalmente pela Maçonaria", 
au uso do freio con~illador'., J\. ção. _As providencias, porem, a todos aqueles que hão de ga- DESTAS CONDENAÇOJ<.:S RESULTA 

Dr. Reyna:ldo Neves uma sentinela' da grdem so~l8r que ao Estado cabe tomar, pa- nhar o pão de cada dia com o 1:n) o maçon incorre em excomunhão e não tem direito aos be.ru, 

d F. . . economica .. Sua j_udi_c~tura ê, 'ra esse fim, devem ser tais que trabalho C:c suas mãos, e me- espmtuais da Ig1·eja; é excluído da família cristã e não pod2 receber 05 
e 1gue1redo I um apostolado de_ JUst:iça _e _ç'!,e_ · ª_··t.inj_am -positivam_ ente aqueles receu ser chamado Justo, mo- Sacramentos. . 

· paz. . . . que de fato-têm em mãos maio- delo vivo.da justiça cristã que . 2-0> Fora do perigo de morte, a absolvição só lhe pode ser d'ada em 
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E I BrasileirÓ ha quatorz~i ge1·a-.- 1·es êifpltais, que. vão aumentan- deve predominar na vlda so- vu·tude de poderes especiais concedidos pelÕ Santo Padre, 
SAN ATóRIO SANTA · CATARINA • ções, seus antepassados, ós :PªF;: . do·· cóntJnuamente, com grave cial. ~-º> Para isso, requer-se que o maçon penitente rejeite inteiramente 
CIRURGIA DAS VIAS BILIArtES · Jamentaris, os sa?erdotes, . ({$- ,dano. para qs outros. _ Com os olhos voltados para o ª seita_ e destrua ou entregue ao Padre os livros, manuscritos O insignias 

professores, os . mag1straç\os, tq,·: . ADMINISJ,'ÇAÇAO SOBRIA E Alto, vê a nossa Fé os novos maçon1cas. 
Cons.: nua Marconi, 84 - 3.o an- dos os que pontilhar.?,m -a;. h\S,--:, PRUDENTE . / Ceus e a . nova terra, de que . ·t 4.o) O Sacramento_ do_ Matr!mônio só lhe é conce::lido cm atenção ·J 
dar - Fone: 4-8717 - Das H às _ toria da colonia, d6 imperio ,.e ... O proprio Estado, tendo pi-e- fala o primeko Antec€ssor Nos- pai e que permanece fiel a IgreJa e, assim mesmo, com restrições e cau-

Carfos Morais 
Andrade de 

16 horas. da republica_ com as luzes -~0 sente sua responsabH!dade dian- so, São Pec'rn (II Petr., III V. l3, telas: O maçon qu,,, antes do ca~amento, não se haja rcc-oncíliado com 
Da Bcn, Po1·tuguesa, ela Materni- Rc5idência: i\Y, l'aéacmbú, 104-1 - . sangue cristao disposto a. que1~ . te de Deus e da sociedade, com Is, LXV, 22; Apoc. XXl,l). En- Deus ~- a Igreja, é culpado do profahação do Sacramento e afasta da. 

dade de, s, Paulo mar-se· pelo bem :comum •'"7' bem prudénte e sobr!a . administra~ quan_to as promessas dos falsos sua umao as bênçãos de Déus. 
Eu .. ze,.janjm' Con-,ta:11, 23 - 4.0 
an-dnr :,_ Salá 18 - T d., :l-1886. 

Ccns.: R. · Senador Feijó n, 205 -
Te!.: 2-27-11 - Das 14 r.s 18 hoi-as. 

Fone: 5·2625 poderia sei; tido como O; l'elfo~,:-·· . ção, sirva cie. e·xemplo a todos ·profetas desta terra dão em san- , 5.º> Um maçon não pode ser admitido como padrinho de batismo ou 
rio vivo de. uma das mais 11usr os outros. Hoje, mais do que gue e lagrimas, resplandece de ae cn.mna (Concilio Plenário Brasiliüro, nos. 175 e l8S>. 

·. Dr. An1on'.o Firakoski 
Sábado: 'Das 10 às 12 horas, 

Res.: Rua Rafael de Danos, 457 
ADVOGADO 

Rua Colomho, 302 
CJJRITIBA - PARANÁ 

ENGENHEIROS 

Te!.: 7-4563 , 

. _( . 
.;...; ___________ _ 
Dr. Hugo Dias, de Andrad~ Or. A:rtur Rezênde Filho 
Tratàniento pré-natal ( da értan'ça , ' · · · · · · 

Amàdo.· I' Cintra. d_o P~.--',a_ --_d., ·º· ·'· .,-,·. '. {, ie>:'da ':testante, do parto e da ·Médico homeo1iata · da e. A. P. da 
_ , So:rocabana. 'Diret.or · clínico do · Am-

. ENGENHEmo ARQUITETO .,,. · "· ,.·.:., lacta·ção). bulat6rio Horncopático do Carmo --
;Arqllitetura religiosa, colégfos, r'e• --C()ns.: 1'µa, IJl!ero Bl\_dar6, 13~ _, Cons.: R.·Sen1fdór,Fél:jó, 205 - Te• 

sld~ncias coletivas , .. > , . ,W.Ll~J1s 17 hs. - Tel.: ,2-2270, lefoi1e: ~:0839 - Res.: 8-6471, -;-
J&ua·- Libero 'Badaró;. 041,·-•;..,.;· 'São c:.,~p-;Rua Thomé de Souza, 517 _-.:c:. 'Marcar \J?~~- das 3_ àis 6• horas pe-Io 

r•nln - Te!.: .Z-476'- ,, .. lias ,.J.l J1h20- ~~ - ~e!.: 'is0$Si. 'têiefon~::· 2s0839. 
. .· . :·; . -~_:: -. t· ... )~ ... J .\ ~x:.-· · tr.., - · -.. ·:<I:,:.;:\ ~-::-.: ,._:.,-:·{,'.-:-. _,.,. 

, -. ·-~ ' 

tres familias", do Br~sH, ; . ,.,,,, nunça,. a gravissima t:)r!se mun- celestial beleza a grande prof e- . 6.c•l A sepultu~a eclesiástica e e.s orações da Igreja: dovcm ser negadas 
Mtis tudo isso, como ja d!~~~ .. · dial exige dos que dispõem de eia apocaliptica do Redentor c1o aos maçons 1mpemtentes. (Concilio Plenário Brasi!eiro, ns. 350). 

nao basta para realizar o 1mlà• maiores recursos · _ fruto do muhclo: "Els que eu renová to-
gre da eternizaç1tçi,, Isto ~. para trabalho e energias. de m!lhões dfl.s as coisas" (Apoc., XXI. 5;. 

· fundir em si o passádo e ,d fu: de cidad'ãos, que tenham sempre Só nos resta, Venera veis Ir
iuro. E' preciso ,ainda viver o · dfante" dos olhos un!camehte O mãos, erg-uer as mãos paternas. 
ci·isto pela mais estreita -e· ati;-· ·. b'eln cõfoúm e, qu'anto lhes seja · e fazer des!!er sobre Vós, sobre 
sotuta união co_m a Su~ JgreJ a'. poss1vel; .se apliquem a promo- o vosso clero e povo, sobre todit 
Porque a Igreja é Etemida!i<l. ve;,Jo. _ Támbem 03 sétvldores a grande Familia Catollca, a 
Temporal de Crl~to. E' o ycn~,Jdo Esta90 e ·todos' os emprega~ Benção Apostolica. ' 
tre da sobrevi\lellcia. divina;· da·, clo's· cotictenéfüsamente com fi~ · Dada em Roma, junto de s . 
tena, E Geraldo 'Bezerra: de . dellclade e · cies!nteresse cum- Pedro, na festa de São José, 
M~~ezes_ está, i~tlmam~n.te · '1nt?: ·. pr~m, sµas obrigações, leguindo Patrono da Igreja Universal, . 
dó a Igreja pela força- sohren~- . os '.Jum1noims exemplos antigos e aos 19. de Març0- de 1937, em ó 
ttiral dos sa:crs'.menfüs .1igb.d9s; ,t!lcént~ . ~e' homens ins!gnes, ano XVI· do Nosso Pontificado,'· 
peld Redentor ..• , . i i .nue, trabalhaftno i;:eni ééssàr. sa-· Papa PimtXI. 

~ ,f'.< 
h--~~ '. 

Jlj_:_~ 

DR. DURV AL DO L.1= 
VRAMENTO PRADO. 

Clínica d<! moléstias- dos olh<>s 

- Cirurgia ocular - Cons.: · 

Av. Ipiranga, 313 (8.º andar) 

-· Te!.: 4-458:i, ·_ Res:: Av. 

Angélica, 1408 - Te!.: 5-9275. 

EMPó~IO, PADARik E 
·CONFEITARIA PARANÁ 
Gineros alimentícios, pães e, 
biscóutos de todas as qualidades.· 
Aprontií~sc e11coméfrdas para' 
casamentos, batizados, "soirée& ",, 

etc. · 
AV. BRIGADEIRO LUIZ AN·' 
TONIO, l19Z FONE: 3-7660j 
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"
. R~~io ~e Moscou insiste em FEg~~~;~E~OSC~~ 

40 ANOS DE SACERDóCIO DE S. EXCIA. ·-' 
RVMA. DOM EUSEU V AI DE WEIJER ORD. f 
CARM.,, BISPO PRELADO DE PARACA.TO 

De ac~rdô com a · rossa 
orientação de ven:'as oferr~ 
cemrs por 

U ESTADO DE S. PAULO 

i n i u r i ar o «O s s e rv ato r e» 
CIDADE DO VATICANO <N. C) 1 

· _; "L'Osservatore Romano" res• 

: pondeu ao Rádio de Mül!COU, que 
o acusára de opor-ai abeitamente 
ao Convênio de Yalta, afirmando 
que a. acusação é silnplesmente 

"uma monlira'' e faz notar Q.Ull a 
Ráàio d.i Moscou não cita em seu 
atnq•;e gratuito um só ato positivo, 
nem um só comentário qua possa 
ser atribuído ao "L'0°servatore". 
li. acu.sa,ão de Moscou. que foi 
<li,·ulgada pM µm despacho da 
A)(ên~ia "H§,uter~". de 2~ <le maio 

. , . y 
pi)., a..s,segurava 4ue o orgdv ao ... 
ti<:ano, em ma e-dição de 20 de 
maio se havia pro11w1ciado contra o 
Acordo de Yalla, e havia lll.vogado 

vor uma malJ1· indulgênda em fa
\'or <la Alemanha. 

··L'Osseivatorn·· cita comentá,io:; 
J_, uutrns publicaçô<:s italianas; re

Domingo, 15 ele abril próximo- c0r-:a que --11 Popolo'', por exem• 
piu. já ob:se, vou que a Ráoio de 

passauo, tiveram os vkomii1os do Nlosccu Ira.a somente _de proc.1ra1· 
DIBtlito Fe«eral a ,ua íe,ta do sc-

REAL!IZOU~SE A TER= 
CEIRA FESTA REGU .. 
LAMENTAR DA soem .. 
DADE DE S. VICENTE 
DE PAULO NO ANO 
DE 1945 

wna oportunidada parn desvirtuar 
_gundo dom;ngo, dep·.,is da Pá,co,1. os contmuos ataque~ da imprensa 
No Sant-uáno Naci-inal <lo Coração britânica, que acusa os rus.os de 
Euca1 btico de J csl.l5 foi re~da a se confraternizarem com os alemães 
&mta Mis~a pelo Exmo. Rcvmo. Sr. , 

e de ir<podirem aos aliadc.:, toaa . 
Bispo D. Pedro Mai;sa, que distri- ioerticipa,ão m controlo de Berlim 
bum a. sagrada comunhão a bem e i'M:na e con,eq·uentemente agirem 
400 confraC:es. A A.s.sembléia Gerul, em evidente violação do mesmo 
no salão da Escola Paroquial de Convênio de Yalla. 

·,Santana, tc-ve tomo Presidente de Cita tambc-m. 0 diário "Libe:·a", 
·,honra o El>.TuO. Revmo. S.·. D. 
Pedro Massa, send., os trabailws de Rema, que aiinnou que, si 

· .. L'O's.se: valore" hou,·esse a.dotado 
di.lgidos polo Presidente do Con.e- a atiluC:e que a Russia lhe atribuiu, 

· lho Supeiior confrade Pl'oíe,sor Dr. 0 fato se tornaria conhecido em 
Carlos A. Barbosa de 0'1iveira. Roma antes ·que em Moscou. 

,",; Depois das orações habituai~, foi 
. fe_ita a leitura espil'itual pelo e: n
·frodo General Jorge Pinheiro. Foi 
lida pelo confrade l.º Vice-Secrc• 
tário Dr. Porfirio Soares Netto a ala 
·da última Assembléia Geia!. e logo 
· aprovada. O confrade Dr. R~b:-rto 
• Co1·tines dirigiu caloro;·a saudação 
eo Presidente de honra D. Pedro 
1\-fa~a. Pelo Prnsidcnte <lo Conse• 
'lho Central Métropolitam confrade 

Dr. Octavio de Almeida Magalhães 
foram aoresentados 24 novos con• 
frades, ~s q~ais foram saudados 
pelo confraci-a Dr. Pedro de Arau• 
jo Pcnna. O Exmo. Si'. Bispo D. Pe
dro Massa tU>ou da palavra ena!· 
tecendo a obra de Ozanam o, encú• 
rajando cs ,·icen!inos a prossegui· 
rem na sua tarefa benf.:zeja, a to
dos -abençoou. 

w...l7~ .-------·_;-~--------, 

ECH.\RPES em te
cido rayon carda'
dado. muito !llado, 
listas obliquas em 
tons claros. 

C;·S 30.0:l 

ECIL\JiPl•:s rlc 1:1 
flexiv,.-1, irnport:,
das, core, lisas ll 

desenho~ xadr0:,. 

':;r$ rn,no - 80,0J 

$;.o(,us,oirA li& 

MAPPIN STORES 

Ultimas 
novidades 
importa Llas 

u::-;ços de puril lã. fü'

tigo ingiêS, pt.•qnenn~ de
i::en!10s tons ~laros. han,t 
l!e COITS vivas. C1·3 

ECHA RPES In
glesas em teciúo 
ruslico de lã, de· 
sénhos escoceses. 

Cr$ 55,00 

!\!os baltêies lf a loja 

Casa Anglo-Brasileira 
Sucessora de MAPPIN STORES 

-FUNDAÇÃO DO CfRCULO 
DO CENTRO 

Realizou-se no dia 11 do corren. 
te, na sede da Federação dos C1r· 
culos Operálios, que já congrega 
tantos <.;1ro.ilos Operários na <.:api
tai e no Interior, a fundação de 
mais wn Círculo, com a denomina• 
ção de "Circulo do Centro", pois 
destina-se especialmente a todos 
que trabalham no centro da cida· 
de, bancáiios, comerc:áriGs e indus
u·iários de ambos os sexo.5, 

PREÇOS· BEM ACESSIVE 1S 
Rua Direita, 162-19·0 

Alem de todos os boneficios pro• 
venicntes da arregimentação numa 
entidade de ambito nacional, a Con
federnção Nacional do3 Operário.s 
Católicos. com a prerrogativa de or
g~o técnicó e consultivo do Minis· 
té,io do Trabaiho, o Circulo do 
Centro oforece a sua doutrina, ba· 

Os Bispos da América do Sul e a 
· soada nas encíclicas "Rerum Nova• 
rum'' e "Quad,agesimo anno", as. 
diretriz1cs sociais do atual Papa. e 
os ~ábios conselhos da última Pas
toral Coletiva do Episcopado B,a. 
silciro. O Circulo novo q1,1e acaba 
de ser fundado, na própria sede da 
Fedoração à Rua Formosa, 91, não 
cuida de po!itica partidária, po'.s 
como organizaçãCJ econômico-social, 
só trata da formação, união e de· 
fei;a de todos quantos com o seu 
trabalho honesto, seja manual . ou 
intelect~al, ganham o pão de cáda 
dia. 

i·ndependência da Polô • n1a 
. DECLARAÇõFS DOS EXM0S. sr.!. ARCEP.fSPOS E BISPOS DO CHiLE, 

l DECRARAÇAO D~S ~R~E~s!s
8 ~m~ :artappa~to!l ~c,~ndoE11re!s Ap,~5c~ t~1 ~oí!d! r,orém, todot 

DA COLOMBIA p.,ra .o êxito da Conferência de S. têm tido a!gmna trégua de relat!• 

A nova entidade. proporciona aos 
seus sócios, wn Ambulatório com 
médicos espocializados, um bem 
organizado Departamento Jurídico, 
alem de outros benefícios que opor
tunamente serão especificadcs. 

O Bispo sufragane de Bogotá Francisco, citando palavras das de- Vf\ calma. A Polônia não con11 3ceu 
Dom Emílio Gri:::ard, entregou ao c!..1rações do sumo Pontiflce, que trégufl,_ por utn instanle sequer, 
Ministro da Polônia em Bogctá, o condenaram firmemente todos os E quando parecia ciue mal.l do 
seguinte texto da Declaração, for- êrros doutrinários· fundam3ntais, que qualquer outra _ J)Jr ter sido 
mulada na Conferência realizada qtJe foram cau,a do c,;nflito uni- • da a pi:.im<:ira que lutou, a que 
pelos .Arcebispos da Colômbia: versai e causarão novos conflitos, mais sofreu, a Primeira que res!~ .. 

"-Se esta guerra atroz .. que por se .os homens versi.~tirem em cont!- tiu heroicamente contra o objet( 
mais de cinco <élnos, ensangu3ntou 11ua1· a professu-10<•. O direito da da 1u~a de todos os seus allados ..:,.. 
a humanidade, teve por objeto 11- v'da independente de todas as na- a Polônia havia conquistado· 0 dl• 
vrar o mundo da servidão e salvar çõ~, gran_des e pequenas, podero- rrito de s·cr a primeira recompe:..• 
011 eternos princiPios cristãos da ,e,s e débeis. não pode ser destrui- ~ad"\. - els que ela sofre a mai~ 
dignidade humana e do amor fra- do, nem lesado, nem mesmo 1ieri· ,,ma1·ga das decePções. são-lhe sO< 
terna! entre os hOmzns e da llber- gat. negados os dh-eitos os mala sagrai 
da.de dos indlvlduos e dos povos, a A unica naç,lo citada pelo Ep!•co- do~. tais como o d.a integridade d• 
herók,a Pol6nla foi a prlmeir,1. vitl- pado foi a Polônia. -~cu t21-ritórlo e a verdadeira inde• 
ma e é o mais nobre slmb.olo de•- Segue o texto na integrn: pEndência para se governar. 
êa tremenda luta. "Não quzremos terminar esta e· Êsta é na realidade a situaç!l'.,Q' 

Os Areeblspos da Colômbia, que xortaç1l0 sem nos referir de modo na Polônia. o mundo Inteiro nãcl 
Um seguido. com O máximo lnte- eePecial, a uma nação heróica, poda ficar indiferente em face dellt 
resse em todos os setl8. transes. as grande. cristã a mârtlr, afim de 8 mullo menos o mundo cristão • 

O Circulo que contará com uma 
ala ma.•culina e feminina, compõe· 
so de duas divisões, uma para os 
empregados, e outra para o.s em· 
pregac(ores, vi.;;ando atsim, no con• 

1 

taclCJ e convívio mais íntimo. apro_•. ·1 

ximalldo mutuamente às classes so• 
ciai.s, re,olver · ou orientar desinte- ; 
ligências possíveis. 

amarguras e os ingentes sacrificlos · mastrar-lhe a nossa ad.miraç1lo, à A siµ extensa histór!a de heró!S:-, 
, cda -,~i,égla Naçã9 Polonesa, hoje, nossa simpat1a e o nos~-º interesse mos e de martírios, á sua apura.d( 

fo~mu~am _os n-,ais dardentesd votetos, ~ pedir-vos preces especiais para a cullu1·a. it sua rlqu:-1,imQ éontr!J 
· afim '-'8 qu~ ºts pe erosos a t r- sua s,Jrte: referimo-nos á Polônia. bulcão no d-Ominlo tiriiversal das cll 

Os intcro:osados de,1de iá, pode· Transcorra. hoje o 40.o aniyersa- graça;s pelo lil.e.smo motivo celebra 
rào dai' sua adesão à •Sede da Fe. rio da ordena;;ão sacerdotal dQ Ex- -llaJ,ig.eja dei carmó,- solene pontl11• 
dernção dos Circules Operários à cmo. sr. Bispo Prelado de Para· cal; '.Tomando Parte no jubilo da 
R•ua Formosa, 91, telefone 2~7991 catu', Dom Ellseu Van de WeiJer, familia carJ:n-.Iitana, o LEGIONA
nó horário das 9 às 11 ou das 13 Ord. C.arm. RIO apre,..<enta ao eminente Pre1:i
~s 18 hora~. Nasceu S. Excia, nâ cidade- ,dé · do ,respeitosos .,cumprimentos, ao 
----------,------ _ :flarderwijk (Holanda) em 29 de .. mesmo, temi)() que implora. o l'J1Stor 

c!ez~mbro de J.880. Ordenf\dO aacer-. dóB pást,ores queirir·_prolongar "ad 
. dote. a 17 dequnho de 1905, ve!u: · multos .. annos'.' entra .nós ,o aposto
logo · i:>ata, O('· Bt~il. entrégaudo-,se. ,tadoi-ift1cilndo·,de; S. Excla., ,Revma., FALEClMEN·TO 

Na 6?-kÚ·a, dia 8, faleceu. ne&ª 
ta Càpital a Exma. Si:a. D. Maria 
<la Gió, ia Porci:a Mora to, figura 
tn;dicional 11'.!-S d,culos chegados à 
} aróqu;a de Santa Cec.-1-lia, onde 
a todo.; odilicava por ~ua viva pie· 
oadr:-, e devotamento à · Santa 
11,rqa. 

A finad;i, q.10 fa:eceu conforta
da por- todos os Sacram~ntos, era 
v,uva <lo Pn,.f. Antonio Mo.ato de 
Ca. valho. Dc;xa o.s seguin~es fi• 
,ho,.,: lJ. Maria Eufrosina Morato 
(,urnos, viuva do Sr. PNf. Levy 
G,;mes; Jo,é Ta.cisio Mo:a,o, An
tonio Augusto Mo: ato, casacio com 
u: Ru,h Melo l\lcrillo; lrmà ilfa.ia 
hnacu!ada. religiosa Ca.molita e 
Luiz Gonzaga l\Io. ato, ca,ado com 
D. Maria do Caimo . Giaccaglini 
,\Iorato. D~ha 2ü1da ,;ários nelos. 

O ent2no se reaUzou IlJ d~a in1e
rLaio, lenC:o o _fo, etro saido d~ Igre 
i:i de San'.a Ceei.ia para o Cemité
rio C:a Consol;:çiiJ. 

·.de. corpo ·e<·a1ma;·á cau..oa-da,,Içe,~,a .. 
de PeUs em· nQ.Ssas terras. Dos QUa-.
r~nta ario,r'· cte'·eacerdocio hoJe fes· 
tiva.mente COmpletadO'l; trinta e oito 
fPram. dedicados exclusivamente ad 
Brasll. ·· . 

_V:;i,rias.,oram as forJl!aS de su3:. 
atividade J)O Carmelo . brasileiro, ._ 
prova de suf.- capacidade universal. 
Abm dé 11,.estre de Noviços. in
cumb_iu-rn longos anos do professo
rado de Filosofia e Teológia no· Se• 
minarlo maior dos Pàdrei carme. 
litaa na cidade do Rio de Janeiro.. 
Eleito por varias vezes prior dos 
ccnventos d, São Paulo e Rio. d~ 
Janeiro. foi outras tant:ts definidOJ 
da Provlncia. Colocado á frente da 0 

missões carmelitanM d~ Paracat\.l', 
mereceu ser nomeado primeiro Pre
l,,do da r,cem-criada Prelazia (por 
lrnla de Pio :XI, "Pro munere"). re
cebendo mais tarde a 27 de outu
bro de 1940 a sagração enlscopal 
ou , o fez Bispo titular de Gor. 
Hoje, entr, cs ~eu.s da comunidade 
c,ue r.overnou outrora receb~ as 
manjfest3 ções sinceras de regosijo 

pela raustcsa · ct.ata, e em açfo de 

-CONGREGAÇÃO MARIA
... ,NA, DE NOSSA ~.ENHO-

'RA. DA fAZ E SÃO 
LUIZ GONZAGA 

.(Rua Cons. Moi:-e.it'a de Barros) 
FESTA DE SÃO LUIZ G_ONZAGA 
. Esto 1flore.:een'.e sodalicio maria· 

no:. promovou dia · 12, imp:mentes 
5!()lenidad-es para festejaJ' o.. seu 
querido· patrono São Luiz Gonzaga. I 

Às 7 horas, houve mis-a e comu· 
nhão.·. geral. A seguir, na sede. f9i 
servido café aos comungantes, k:t 
15..' horas, com a prosença de con
gregados, convidados e exmas. fa· 
miliàs, teve lugar magna as~em
bléia, , quando usaram na palavra 
vãrios oradores. 

b, Rvrn,o. Pe. Vítor Vicenzi, de
dicado · vigório e diretor da Con
gregação, preRidiu todas as soleni
dades do festivo dia. 

Em ação de graças pela paz e pela vitória 

tcmado durnnte a procissão de Nossa Senhol'a A11areci.:'.a 

Conforme foi anunciaçlo, realizou-se dia 13 pp. às 20 hs., a procissão de· No:;sa Senho1a ApareciJa, em 
ação de graças pela Paz o pela V'itória. Muito antes do início do piedoso dosfile que foi presiC:ido pelo Revmo. 
Cgo.. Paulo Rolim Loureiro, Chanceler do Arcebispado, e ,que contou com a prosença de representantes do' Exérci
to, al,unos da Escola Tecnica de Aviação, unidades de Tiros de Guerra da- Capital, Cadetes da Foria Pol:cial do 
Estado, já g-,ande massa de fiéis, aglomerada na Praça da Sé, e e.o longo de todo o percur,so da proclSSão. ouvia, 
em respeitoso silêncio, os hinos religiosos lrradiados pdcs alto·falantes e cantados pelas associações religiosas 
que formavam o cortejo. · 

Às 20,40 horas, o Rc-vmo, Pe. Mario Marques Serra, organizador ·da procissão, deu ordem de marcha 
tendo, nessa ocasião, a grande multidão erguido vivas à Padroeira do Brasil. A passagem do andor que tra· 
zia a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma imagem qu-'.i! desfilo,u polas,.ruas de !:'.e.o Paulo por oca
sião do Congresso Eucaristk.o, o povo que se aglomerava ao longo do p·ercurso, . prorrompeu em aplausos. A frente 
do cortejo, ie. a Band& do.s Tiro.s de Guerra, seguindo·se·lhe as Bandoir.as,., repr-esentantes do Exército, um 

ra. que vão di ar uma pai: jus ª e· sua santidade tambem lhe tem de· énclas. letras e a seu méri'?ó i!V 
duradoura.. --as~gurem á Poli,nla. ª monstredo. a cada passo, um in- comparável, á .sua t~ tão arden~ 
suá indepenqencla. •ua. soberania ter,ss.e todo especial, n~o per·den- t d l to e ·sua liberdade, que POr todos os , · A"' manifes a a P2 os seus san s e . 
títulos lhe são devidas. 0 que há do ocaslllo d?. menciona-la côm o lc, rungue vertido nara aalvar a ç • 
cJ._. fer o primeiro e ineJUdivel tri- mais vivo afeto. Já no Principio da vllizaçáo cristã contra a onda dl1J 

. nnfo da justiça quando- se obtiver 8 cuerra. dirlgiu-llre Palavras cheias vastac1o·ra dos seus lnlmlgos, tudq 
vitória". . cie mefancolla. porém, .saturadas de ii'~o constltue Uma enorme divid~ 

· Ismael. Arcebispo de Bogotá; ...,,peranças: "Polônia.. tu ~..,.bes on- do mundo crist!í,o para com a na.~ 
· r á A b' d e de se encontram as tumbas da 11- çâô polones_a_ •. -. _ · 

José ~~- Cio, - rce ispo e ar- herdade!-'. (S,.gue 6 c!Lséurso papal. · ,. to ' tagena • ' · · - Compree_ n:de-só, portan . , que. _ ·. 
Joaq~ini.' Arcebispo de Model!in: de~2 de Novembro: de 1939). Que, voz dos Soberanc• PontHlce$, ta. 

. : : biego Mar'a, Arcebl8l)O de Po- diria mais tarde e hoje mesmo des- tas vezes so tenha alça-00 em kií · 
)niyan. _ Bogotá .12 de ·Abril dz s:;, grande nação martirizada eté a.o deresa e tenha, com frequência, 
1945; extremo? manifestado po1· ela seu J).mor e Si 

o Evisconado da America do Sul Em s:u seio, acendeu-se a. pri· sua simpatia, · 
lf tad 1 e ,0 melra faisca da guerra, e viril e Agor,, mesmo aos clamorea dolcJ;t 

tem Se man es O var as vez 8 
' • s, mpi·e her·ó!ca., oomo nos passados u ' tê"" 

lre a poloni:1. ridos do sua Santid.ada, Se- "'" 
O EPISCOPADO DO PARAGUAI séculos da sua história; nobre e QU- unld.o ás vozes do Epif.!COPado <!' 

_ - daz ergueu-se contra a violenta uma -"r~,
0 

de nações, qué pede~ 
A Jerarquia Eclesiástica na Re- egr.e"""º· dando tempo A_s do~ais µv "" tid~o 

u ~" " ,.. para a Polônia jUstlça e gra "·· .t 
publica do Paraguai, que subscre· potências para · prepararem a sua Queremos tambem unir a nosg3 
ve, crê firmemente que o espirito r:rimeirà defe-~a. Suos fôrças ma- voz, acomvaI\hando no.sso,s irmã. 
de justiça há de .se impor e a sua terh,i•. todavia, não se igualavam polon•ses e pedir aos f!e,s chileno .. 
prática. será a.dotada pelas naçôe~, ªº heroísmo de seus fill1o.s. e ela que eÍev-em l)OÍ- êles esPeci.eJa e íei'{_ 
cêdo ou tarde. tev, oue ceder ant~ a auperiorlda- vor1Jsas prece•. .' 

O clamor mundial Pela Paz é um de bélica do cruel inva.!i<r..·. Desde msa circular, será ]ida em toda( 
fato que .se impõ~. como sendo o então. o solo cfa Polônia !oi um Igrejas 110 _domingo_ prOcurando daf 
dcm supr~mo que nos Jegou o Di- camP" perene da IU'.;1 a mat.s de. pe-lhe e~pecial difL\sáio pela ln:H, 
vmo R?dentor Jesus Cristo: toda- n1~tad-0ra e •ane;renta. Por um e ,pren,sa. 
,ia. como "opus justitiae pax"._ os cutro lado. ocU:Param-na exércitos santiago, 1 de Maio de 1946.; . 
que subscrevem, na pr&•ente 0mer. bellg~rantes, suas cida<le-s foram José Maria, Arcebispo de ~atl.{ 
f,Pncia em que se encontra .i !lustre cit·strui0as. arrazados os seus cam- t:ago; Alfredo. Arcebispo de CorI~ 
Nacifo Polonesa, t~o b?nemfü-;t.1 da 'pos. capturado~ seus filhos. de~ter· Cept!on; Alfredo, Arcebispo de se~ 
lgrêja Católica e tã,o sacrificada ,-ades e martinzados Os ,eus sacer- r,na.. 
nas aras da ju~tica. prescindindo dote-•. d segue as _.asslnatura,s. ele 12 Bit, 
,,~ todo a.sPecto J>Olitico Interno. o fluxo ~ refluxo de ondas e t 1 T d os pcs e Viganos Apos o 1co.~. ~ ;~~:r:1~~f~fit~~i,l~ ,llanguDiaomaliSo·nCêS,:,;_. S

0

U
0

s htor·r "an ea na luta 
que deve corcar a osPlraçã.o de to. 1 li u lJ 
do o pais. e erguem stws p1·ece•. 
unidas a08 vtos , â,, manifestações 
cfo Sober8 n.-, Pontifice Pio XII. afim 
r1,,. que .o IftUs das Nacões faca a 
P2lõnia voltar ao concêrto c'0 1s ou
b·as nações com a diisnidade e. a 
libe1·,1act~ que lhe compete. . 

As.sinado: _ Juan Sinforiano B<1-
g~rin. · Arc,bispo de Asunclon: Au

·eustin Rodriguez. Bispo de v;llari
ca: Emllio de Scs,i Gaon:1-. BisPO 
cll' · Concepclon y Cb,co. 

Assuncloil. :5.T rlA A hril de 1945, 
! NO PERU' 

,\o venerável Ctero Secukr e Re
la,: e fHs ,ia Arqu!dioce,-e: 

Amados Filh~s: 
Nas oracõrs ntiblicas. on.-. sG v1í8 

1eali1.a, nos dias 7, 8 e 9 elo nró:-d
rr.o mês do maio. prec,,dent.e.s H 
Festa. da Ascenci'i.o do Senho1·. ,le 
rr,odo est>,,cial pedlmcs. a nossos s:1-

PPrdot.,,~ e fiei-" 0 racões nela Pol~
t:'.1 católica. tão vrovi1<la, e nM 
1,,cessitamos · exnlic$~ ê~te .-,ed!do 
p~rrmP.- está na ccnsci~ncia da hn
n'l,inid~d, -crist~, ,.s provas 1wln,, 
c,us;s aouela nobili.ssima nar,Õ.0 :"\à 
'!i8Veganrl0. Prn ãttUas ~-:'ln,~ 1;R:Ul.S~. ~ 
11,f:,q a,,ixando flutuar stta fé sem
pre firme. bandei,-a nue nunc~ al'
riF-ram., e ,._c:nPr-=-mos que ~e1n11r: se 
con°nva1·á a!çad:a. 

Juritos com ,1 que1a r1·ivilPcd;:1..-1C\ 

Inaugurou·se dia 15 uma interessante exposição po!onesá 
:=- :?:f?.-:~ ' ~=~~~i= •;:t 

nar.:'ío irmã. n:s enco,..tr"t,..,..().~ 11:'l 

meio elo mar de suas t.rHrnl:,eõr•. 
e podemos diz-er. · ãu, sentimos vi- o general Tadeu Bor-Komorowski, o chefe heróico elo Ie,,ante 
v2 ~ e-<sa.s dores. porf'\le somo, hu- de Varsóvia em· agosto de 1944 · 
manos e scmos católicos. 1 • , A ,. , Ko àia 15 do corrente, sexta-feira, às 17.30 horas, na Ga.er.a ue_ . r""' 

A_ hora nrP,sente é t 0 Jve7, l1 ..,.,, is - · 273 · OÍ'cial-t 
so•ene ,,. ·nodernos ci:,,,._ a itniri "Itapcüninga", à rua Barão cl'e Itapetinmga, , maugurou-se . • 
11<1r0ue nPla. SB dcv,, (!Pfhi,r R ~M men,e uma exposição _muito 1:1,~eresEante a resp;ito de "A_ Po_lo:ila S,~b= 
en,·t.e: ,,fim dP. mJP a.auflleq 011, ,"o tonãnca sob a ocupaçao alema . A segunda par,e desta expos,çao rep.; 
rh~.marlo.q a- ilefinir f"~sq slt11sri10 1 senta uma grando coleção de obras de arte gráfica polone~a, qu~ re• 
c.,,h,.incln-so de P'lc\1:jg, l'P--0 n ,ite'll e• : centemt,n(e chegaram dos museus polonescs nos Estados Umdos. \ emO(I 
no~tul 0 dos rl<t just-l~<i. receb,nr :' lá as obras magnificas do Skoczylas, Bartlomiejczyk e de muitos outros 

11
1:•J" '\º . nlto;_ 8 '"''.''l'!n ~ ~~-•em me.stt·es poloneses em arte gráfica. 
< Prn!,f' e <1t1e Pda "h'·onr,a nis .,rq .A Os 'ntere•santíssimos objetos expostos ilustrarão do modo mais vivo 
.,, a comn,...., oc; ."mt\,.,_lõf c1,~l)1·1- · • - , . . :1 • • Es d 
mos com O ª"''º" ,,,,. elevo,. !1<>•~"º o em todos_ os feu~ aspectos as lutas ~p1ca.s ~ a v1aa quot~diana do . ~ ~ 
nreces -r.,r:t "1.1A as,s-im oel~ , se Subterrâneo ·polones, que durante ma:s de cmco anos opos uma resisten 
1,11m1,,.•ra. os de•ejos rJo Pai. C~_mnrn c;a-intrépida aos opressores: Governo Subterrâneo organização do Exér• 
de• Hek . ci:o Metropolitano (subten-âneol, atos de sabotagem e as batalhas e.ber• 

R.o~~m":' '.'ois. l't l1Mºn aJ1",,iln ni~. tas contra as forças armadas alemãs, a imprensa clandestina, a jui;tiça suh~ 
l'" ~ ~e.• flPJ~. aue no• ACOmnsnJ-,·"1 teri:ânea, execução dos carrascos teutos', serviço de ligáção. métodos da 
chP,l"S de fe nººº"- 11~"0' fille r'<'- , • • t · . - d • 

cor.t.'.':lgente de alun<:11, Ja E, T Av. e unidades dos Tiros de Guerra da Capital, 
A seguir. eondUlindo tochas e lanternas, formaram as associações ,religiosas e precedendo o 

Nossa Senhora Aparecida, que foi carregado pelos cadetes da Força Policial, do. Estado, seguiam 

; 0;;+;,,,..,. ,,~. mil"" ,,e· n"'~" COl"'- c
1

on.•piraçã_o, luta no "ghett~' d: Vai-sovia conti:a .ª ex ermmaçao os l~" 
natriots .. Rosa .-!e r,fm~. "·'''~ ,..,,., _oeus, e, ímalmente, o heroico 1evante de Varsov1a de 1944, <l.ue se sus.

andor de A norl,<t aos pés. do S1Jvador de tentou dlll'ante 63 dias. 
as Auto• n,nndo". A exposição dará aos visitantos uma- impressão inesquecivel. do es--

Íidades E-clesiásticas e grande massa elo fiéis. · 
Dep·oi:, de percon·er as ruas 15 de Novembro, João Brfcolà; Boa Vista, Viaduto Santa Iíigênia, Con• 

ceição, Av. Ipirl!nga, Barão de Itapetininga, Viad,Llto do Chá, Libero Badaró, Largo São Francisco, entrou 
novamente • procissão na Praça da S~, sendo nessa ocasião, recolhida a imagem de Nossa Senhora Apareci-
da à Catedral· em construção, entre cânticos de· louvor à 11xce!5'0 p.,,irn,.ira do Brasil .· · 

A n.os,~a t,Dl'le,;o n~fº"" 01 . pídto inquebrantavel do povo polonês na sua J.uta pela li~:·dade. 
P.e-oro P 0

•"-
11 ' 1 · A ,·en"-'º"" ,la T 1- Sib co.rdiaimente convidados a vb,itarem a Exposição, todos 

w,1'. _ T,hYI"-· ,,~--":,., .4.1 ........ !l ,.,"' 1n.-r.. . _ • , . , , • L-....,.l....., 

P.il ~TORAT, "" .;...,..<'"!OP.4 no no 1 S() mteressam_ pelos assuntos palpitantes dei,ta guena 1e .....,..,:, 
{)JJIJ;~ gos da ·Polo?1~, · · , _ , . 

() Eoiseonado · Chileno publicou A exoorucao tier_manef tra ah&rt,, até o .dia 28 ,ln <>nrr1>nte 
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FRANCISCO i\lONTE!RO MACHADO ANO XIX Diretor: 
PLfl'\10 CORRtA DE OLIVEIRA São ;Paulo, 24 de Junho ele 1945 NUM. 672 

.... 

Ecu seu ultimo di-cur~o de com
t,at<" ao Partido Tra l)á)hista, 0 sr. 
Win5ton Churchili lev, l'[OU un1a 
qu;::~tão que interc~sa á ,0pini:to 
catuilra_ üs tra.valh1~taS tê111 ata
cado o atual gabinete, por se dizcl' 
.. gl,vetl1ü naC1:.lnal'', quando J,- 1;l
to co,u a de,mis;ã 0 de clem"\)tos 
t1·;oa)hiStas, delxuu de rep1·e.se111ar 
a tO\alldafo da opinião inglesa, 
par;i ret Jetir apL>na~ a do .Partido 
Gunservadur. A v<õta acusação, o 
·· prerrüer 1 ' respondeu: •· dei-vos nu 
01eu prin1eiro dis;;urso (lesta cain
pauha de•to,·al varia,; razões Pelas 
quais linhalll.:>S O direi\O de a5sl_rn 
preceder. Mas o que se po<le11a 

A anta l~reja comemorará ista semana a testa ~e ão· Pe~ 
t < ·~ 

ro 

· dizer du Parti:Jo Socialii-ta, cha
rnando-se ele partido Trnbaihista'!" 
f~enba::ise OU n il O pe l lSab,6€ nist O. O 
~ 1·. Winston Churchill, com e~ta 
pergunta, pôs o cte:lo solire um, il' o
blema que abala em sua raiz a co
laboraç?,'.l dos catolicos britanicus 
com a esq li erda. 

F 0 1·que? A coisa não é muito f,,
cil Je exPlicar. 

E..n seus termos muito gerai,, a 
questão resulta da ef'trutura inter
na do ~artido Trabalhisw. O P.ar
tido nasceu, vara a defesa das cJ:1~
ses operarias, Ne<-<te p~rticu!:1r, n5o 
só não entrava em colisão colll a 
Joutrina catolica, m2s "e propunha 
realizar um ideal p'.lr ela ardente
mente almejado, Enquanto, pois, o 
Partido se conservasse no terreno 
da Juta e o n t r a o "sw.eating
systhem ", e contra os mil abusos 
do capitalismo liberal, €Ó merecia 
aplausos, E isto tanto mais qll~nto 

(Continua na 2.• página) 
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CúRIA METROPOLITANA 

AS 
palavra 

CONGREGAÇõES MAR!ANAS 
A do Papa aos 

E AS NECESSI-

DADES DA HORA PRESENTE 
1 

SAUDAÇAO 

Com devoLo pensamento viestes comemorar, caros filhos e 
filhas, junto de Nós, o qulnquagesimo aniversario de uma doce 
recordaçao c'.a Nos.,a vida, qual a da Nossa consagração à Virgem 
Santiss1ma na Congregação Mariana do Almo Co1egio Capranica. 
E a primeira palavr.a Nossa, ao acolher-vos, seja exclamar com· 
tocto o fervor de Nosso coraçào reconhecido: l\1ag11ificate Dominum 
mecum et exaltemus 11ome11 ejus símul - Engrandecei ao Senhor 
comigo e exaltemos juntamente o seu nome. 

A DOAÇAO MARIANA E O DUPLO Fllll DAS CC. MM. 

A consagraçào a Màe de Deus na Congregação Mariana é uma 
ctoaçao, u"o ue mera .co1u1a1,dade ou de mero sentimento, mas efe
tiva, realizada na intensid«de da vida cristã e mariana, na vida 
aposto1ica, fazenc..o assim do Congregado o ministro de Maria e, a 
bem dizer, as suas màos visíveis sobre a terra, pela dimanação es
pontanea de uma vida interior super-abundante, que se derrama 
em todas as obras exteriores da solida devoção, do culto, da cari
dade, do zelo. E' o que inculca com singular energia a primeira de 
vossas Regras. Aplicar-se seriamente a santificar-se a si mesmo, 
cada qual no proprio estado; c:edicar~se, · não de uma maneira 
qualquer, mas cem ardor, na medida e na forma compativel com 
a condição social de cada um, à salvação e à santificação dos ou
tros; empregar-se, enfim, com todo o empenho, na defesa da Igreja 
de Cristo: tal a senha do Congregado, recebida livre e resoluta
mente no ato de sua consagração, tal o magriifico programa que 
lhe é traçado pelas Regras. 

Na realiC:ade estas Regras não lograram senão exprimir em 
termos precisos e como que "cofüficar" a historia e a pratica cons
tante das Congregações Marianas, providencialmente instituídas 
pela tão benemerita Companhia de Jesus e tantas vezes aprovadas 
e altamente louvadas pela Santa Sé. 

AVISO 77 _ MANIFESTO ~o A CONGREGAÇAO - ESCOLA ATIVA 

EPISCOPADO E CONCENTRAÇ/1.0 Nós estamos bem longe, como vêdes, de conceber as CC. MM. 
DAS .ÀSSOCIAÇõES RELIGIOSAS como uma simples união de piedade tranquila e inoperosa, um 

De orde,m do Exmo. e Revmo. simples refugio· contra os perigos que ameaçam as almas {racas, 
J' 0 e até mesmo uma simples liga de ação meramente exterior, febril 

Senhor Arcebispo MetroPo itan ' porque artificial, e que não pode suscitar e acender senão uni fogo 

Congregados .. Marianos 
.';i· . 

mente vos abriram e traçaram i· caminho. Em 
todas as lutas contra o contag("'>e a tirania dos 
erros e pela proteção ela Europ 1,crlstã, as Con
gregações Marianas · combater· · na linha de 
frente, com a palavra, com ~ ··'·a, com a im
prensa, na controversia, na pol ica, na apolo
gia; com a ação, sustentando\.a coragem dos 
fieis, socorrendo os corifessores- á fé, colaboran
do -no arduo e odiado ministerf, dos sacerdotes 
catolicos com sua assistencia e ·a; olo, perseguin
do a imoralidatie publica, com 'í.nétodos por ve-,.. 

jl: 

- o Brasil e a devoção ao Sumo Pontífice 
zes singulares, mas sempre energicos e eficazes; 
não raro até com a espada, nos confin? da Cris
tandad~, pela defesa da civilização, com Sobieski,. 
Carlos de Lorena, Eugenio de Saboia, e tantos 
outros chefes, todos congregados, como o eram 
tambem centenas e centenas de seus soldados. 

Mas por que buscar exemplos no passado, 
quando, mesmo nos nossos tempos, e não em uma 

. só Nação, milhares e milhares de heroicos Con~ 
gregac',0s combateram e sucumbiram, aclamando 
e invocando a Cristo-Rei? 

Nós confiam0s que sabereis conservar dignamente o peso de, 
tão gloriosa herança. Queremos mesmo afirmar que o moqelo d4 
Catolico, qual a Congregação Mariana desde a sua origem se em
penhou em plasmar, jamarn talvez correspondeu tanto às necessi
dades e contingencias de cada época como agora, e que talve:1. 
nenhum tempo o exigiu tão insistentemente como o nosso. 

e 
O CONGREGADO - O "HOMEM" DE HOJE; 

Que coisa pede, de fato, hoje em dia a vida aa ordem civil1 
Homens, verdadeiros homens, não daqueles que não pensam senão 
em c;ivertir-se e em brmcar, como crianças, mas homens solida• 
mente retemperados e prontos para a açao, para os quais é um 
dever sâgrado não desc.uidar naua do que possa aproveitar ao seu 
aperfeiçoamento. Nós mesmos gostariamos de ver no semblante 
da, mocidade de hoje um pouco mais daquela jovialidade tranquila 
de outrora. Mas é preciso encarar o tempo como ele é; e o nosso 
é grave, amarga e duramente grave. ~le requer ho1;1~ns que nã~ 
temam caminhar pelas sendas asperas c,a atual cond1çao economi .. 
ca tão misera, e que estejam em condições cte sustentar até mesé 
m.~ àqueles a quem a Providencia confiou a seus cu~dados. Ho
mens finalmente que, no exercício da propria proflssao, detestem 
a mediocridade e mire1:i àquela perfeição que a obra de recons-' 
trução, depois de tão grande indigencia, reclama de todos. 

O CONGREGADO - CATOLICO DE FATQ 

E a Igreja, - que coisa pec.e'? Catolicos, verdadeiros catoli} 
cos de tempera rija e forte. Nós Já falamos, em outra ocasião, dá, 
profunda transtormação social dos nossos tempos. A gueqa apres~ 
sou vertiginosamente esta trans:iormaçao e pocte dizer-se que eh\ 
já está agora quase que termmada .. lnfelizmente tornou-se gra-: 
dualmente bem reduzido, sobretudo nas grandes cidades, o numerQ. 
daqueles que, defendidos com segurança e guiaC:os com firnt~zà . 
pela sã tradição catolica, que lhes penetra e enche toda a vida1 marcham destemidamente levados por tão vigorosa corrente. E 
uma crise que abraça a mulher tanto quanto o homem, a juven~ 
tucle feminina como a masculma. A mulher de hoJe se encontrí\ 
tambem arrastada e turbilhonada na luta pela vida, nas profis-' 
sões e nas artes, e agora até mesmo na guerra: antes, ela é, !ll~lff 
que ninguem, atingida e ferida por esta derrocata das cond1çoes 
sociais. . o tempo presente precisa, portanto, de catolicos, que sejam, 
desde a primeira idade, solidamente enraizados na fé, afim-de-qu~; 
não vacilem, ainda que não sejam sustentados e esforçados pelq . 
:fervor dos que llles estão ao redor. Catolicos que, c_om o olha( . 
fixo no ideal das virtuC:es cristãs, da pureza, da santidade, cons-, 
cientes dos sacrificios que ele lhes i~põe, tendam a ~ss_e ideal COn\ 
todas as suas forças, na vida quotidiana-, ·sempre d1re1tos. semp;-~ 
rétos, sem que as tentações e as ·seduções c_onsigam dobra-los .. E1$( 
queridos filhos . e filhas,, um . heroísmo, muit~s. vezes obscuro,· ma~ 

aviso aos Revmos. ParocO'l, Viga- •cte palha, de duraçào mais ou menos efemera. Numquid potest 
1·ios Reitores de igreja, Capelães e homo àbscondere ignem in sinu suo, ut vestimenta ejus non 
·dem'ais sacerdotes com uso de or- ardeant? Pode o homem esconder o fogo no seio, sem que as ves
dens n.o Arcebispado, que, no pro- tes não se Íhe queimem? (Prov. 6,27). Se isto se diz da paixão 
ximo domingo, dia 24. em todas humana desordenada, apenas acesa no coraçào, quanto !!Jais não 
as matrizes, igrejas e oratorlos pu- deverá valer do an1or . de caridade, cuja chama o Espírito Santo 

. • . blico~ e semjpu~qos~ deve_ ~:r, lido_ ~3:ti_ça ~.Jt.Y.Q:.•L~<;>~~t.antell'le1~tt? ..... · _·,·.·~--, .. _ ... .,:: __ :_p·.·, ·;._·n=_.·_-:i.!:_~·s·_,ím:_·~1\.:-.·.· .. ;y,_ .. _ '.f .. ·". ,o-,.;..... ___ ,.~--~ .... ,-.""'"''::.: .. -- . --: · -'ns · flels' :~nasta"ª"' da".'Ml~; · o:re~·. ·t ,, . Ã·_. n1~dnr-e:. m"'~il"'·,@·:,un~,,,..: ...,,..,.,.~'" ., """ _ '"'""'· 
r:t,:-;~c2~iii,t~f~~eitif:-\11"_' ÊPis<2ciw.â1f:. ~ó~í5üttl~~:'.·'ií6i&;':.Wriia~1'>i;g;~~ ihlíía~n~ .Jnt'~ressada;, a· · 

não menos preciosq e admir.avel que· o mart1no do sangue; . ,, 
o tempo presente requer catolicos desassombrados, ~ara, queD\ . 

seja a coisa mais natural confessar abertamente a propna .. fe, co~ 
as palavras é com os atos, toda a ~ez que o reclamem_ a lei d~ 
Deus e o sentimento C:a honra crista. Homens_ ver~aden:os, hJ~ 
mens. íntegros, firmes e intrepido_ s! ~os ~ue nao sao tais s~naq_ 
por metade o p:roprlo mundo de hoJe poe de lado, repudia ~ 

·: · · B~áiileiro"; · para· ó· que_ deverão ··qual não vê na poderu:;1ssima Mãe dê Deus mais que a distribui-, 
pro·curar ça. Curia, com urgencla, dora de beneficios, sobretüdo d_e ordem temporal; nem é uma de
os respectivos exemPlares á sua voção de seguro repouso, que nao pensa senao em ,remover da pro
disPOSi!,ão. pria vida a santa cruz dos afans, e.a lu~a, dos sofrim~ntos; _ nem é 

Recomenda, outro<5sim, 0 mesmo uma devoção sensível de doces consolaçoes e de mamfestaçoes en
Exmo. Senhor ArcebisPo M,etroro- tusiasticas; nem mesmo, - por mais santa q!le possa ser - uma 
Jitano aos Revmos.' Pa.rocos e Vi- devoção exclusiva e demasiadamente preocupada com as proprias 
garios que convidem as associações vantagens· espirituais. _ Um Congregado, verdadeiro fil?o de Mari~, 
religiosas e os seus paroquianos cavaleiro da Virgem, nao pode ~ontentar-:se com um }lmples servi
em geral para a concentração que ço de honra. Deve, ao contrario, estar as ordens C·, Ela em tudo, 
se fará, na Praça da Sé, sabado, deve tornar-se o guarda, o defensor do seu 1:om_e, das suas excel-
dia. 14 de julho, ás 20 horas, durante sas prerrogativas, da sua causa, levar a seus irmaos as graças e os 

celestes favores da Mãe comum de todos, combater sem treguas 
sob o comando i'Aquela que "e~mctas haereses sola interemit in 
universu mundo" tCfr. Brev. Rom. - Comm. Fest. B. M. V. 

a qual se explanarão os pontos mnis 
relevantes do notave! documento 
epi<SCopa[, prestando então· as orga
nizações catolicas de São Paulo a 
sUa homenagem ao Episcopado Bra
sileiro qu.e, sobrepondo-se ás com
petições partidariaB, vela scrcn0 e. 
firme pelas no8sas melhores tradi
ções de_ patriotismo e de fe e .seu 
tributo de fiJinl veneração ao Epis
copado Paulista, no cincoentcnario 
da criação do Bispndo ele c. Paulo. 

São Paulo, 20 ele iunho de 1945, 
Conego Pau/o Rolim Loureiro 

Chanceler do Arccbispad~. 

in 3 Noct. ant. 7J. 
Ele se alistou sob o estandarte ele Maria com um compromisso 

perpetuo: . não tem portanto o direito de entregar as armas por 
temor (os ataques e das perseguições; não pode, sem infidelidade 
à propria palavra, desertar e abandonár o seu posto de combate 
e de honra. 

O CONGREGADO - SOLDADO DA IGREJA 

Vós vos comprometestes a defender a Igreja de Jesus Cristo, 
A Igreja o sabe e conta convosco, como pelo passado colocou suas 
esperanças nas gerações de Congreg·ados que vos precederam. E a 
sua confiança nunca foi enganada: os vossos antepassados nobre-

-------------------

fntrcvista ~o hmo. Sr. Arce~is~o à imprensa paulista 
s. EXCIA. REVMA. ABORDOU ASSUNTOS' DE GRANDE. RELEV ANC.IA 

Aspecto tomaclo durante a entrevista coletiva à imp .. ensa 

S. PAULO, 22 (Asapressl _ 1 cepção dos 11erois da F. E. B. no fora daquele plano estava erra
l{o Palacio São Luiz, .realizou- éproximo dia 14, quando deve- do sob o ponto de vista catoli
s7 esta tarde ::_i. entrevista c?le- rão falar diversos oradores so- co. Era a condensação do pen
tiva do Arcebispo Metropolita- . · . sarnento da Santa Sé e uma 
no D. Carlos Carmelo à im- bie assuntos multiplos, conclave condenação tacita aos extre-
prensa de São Paulo. este _presidido pela Padroeira do mismos da direita e _da esquer-

Depois de agraciecer as mani- Brasil, Nossa Senhora Apare- da, repulsados pela Igreja Ca-
1esta·. ções recebid.as .da · nossa cida. toli,ca de longa data. 
íplprensa quando de sua eleição S. Excia. abórdou, então, as A uma pergunta esclarece o 
~ra a Arquidiocese de S. Paulo questões que mais interesse des- Sr. Arcebispo de que não ha
(l ci apoio em todas as obras pertavam aos jornalistas, ou se- verá partido catolico e sim par-
9ue tem empreendido, S. Excia. ja, o ponto de vista da Igreja tidos de catclicos, o que é mui
cleclarou os fins principais da na questão do proximo pleito to diferente. Quanto à Liga 
ieunião: esclarecer. o ponto de eleitoral e a questão social. Eleitoral Catolica é possível seu 
viJ:ta da Igreja com referencia Declarou D, Carlos Carmelo renascimento, porem, não certo, 
à política nacional e o preparo que não tinha mais nada a di- pois depende de varios fatores. 
~a massa para os problemas··do zer do ,que o que ·1ora afirmac:o Entretanto, declarou s. Excia. 
f.pós_-guerra. no , . "Manifesto do Episcopado I não ter a Igreja qualquer prefe-

Mas, um motivo mais proxlmo 'Brasileito", do qual ele. era um· rencia, preocupando-a_, somen~e. 
41nha ali lugar: era a prepara- · concorààtarlo. .. : os: seus prlliclpios bas1cos, e nao 
pp para a ;rande t~~ .li,t H.- · Achava que tudo oue estivesse · nomes. 

espezlnha. ,, 
-~, FORMAÇÃO COMPLET", 

Formar tais homens e tais catolicos foi sempre o escop_o daJ 
Congregações Maria'.nas bem organizadas e _atiyas. . Ora, ;1os sa"., 
beis que os inimigos de Cristo e da_ sua I~reJa Jcl:~a!S depoem_ ª_1 
armas, mesmo quando dissimulam mtençoes_ pac1f1cas. Alem dãJ:f. 
perseguições sanguinolentas e dos ass~ltos v10lei~tos,_ po~sucm ~le( 
outros métoàos ele güerra: a perversao, a intox1caçao c;os esp1rl• 

(Continua na 2.ª página) 

HDMlNAClM . no rnrn rm xn 
Palavras die saudação ao Chefe Supremo da Cristali" · 

··r· 
·::: 
'i:/ 

dirigidas por 
Dom 

ondas 
Carlos 

c~U'tas, pelo 
Carmelo 

Arcebisp~ 

No dia 29 r1. f. 'transcorrerá 'a (p,ta de S. Pedro, e, portanto, a festa do Papa. , 
Mais do que n)lnca, devemos. ;jíervorar nossa devoção ao Romano Pontífice, repudiando . com _mex~; 

ravel energia certos manejas de na~]onalização religiosa, tendentos à constituição de uma "IgreJa nacional , 
a que vimos assistindo consternados; J . . 

· Nossos pensamentos nossos ·afus nossas s,uplicas e nossos sofrimentos subam ininterruptamente a 
Deus como unia prece; i;nplorando /~ 'graça das graçru;, i\ que mais devemos ·almejar : _que o Brasil seja, 
de todos os povos da terra, no passi)~o. e no futuro, o que mais se destaque por -uma devoçao ardente ao Papa, 

Para assinalar a data, p,ublicam.q',s a -ionn-osa .oração do Su_mo Pontífice. aos Congregados Marianos qu~ 
O foram visitar por ocasião .da fest!i;:'l,i.lbilar ·-comemorativa da recepção do então seminarista Eugenia Pacelh, 
nas fileiras de Maria. . · · f 

As palavras do Pontífice contêin· sábios incitamentos à piedade e ao ap06tolado, que interessarão não 
s6 aos Congrc-gados, mas aos católico\ em geral. 

E a todos pedimos que se unarri\à prece que depositamos aos pés da Rainha do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida: que o nosso país seja ·df todos os povos, o D:Jais devoto do Santo Padre, 

Po1' i;,iciativa de um gru!lo de 
catolico,~ e em virtude de uos en· 
contrarmo., no mês de junho, que 
os fieiB de t<Jdo O mundo taml.>e,n 
dedicam ao chefe supremo da Igre· 
j,:,, a Arquidiocese de São Paulo 
teve ensejo de prestar dia 18, sig
nificativa hoiné1agem ao Papa Pio 
xm:. 

Assi.m, através das ondas lonç:cs 
da Radio Difusora de São _Paulo, o 
e, nhor ArcebisPo MetFopoJitano, D. 
uce , s car :nelo de Vas_conce 105 :Mo-ar ,c. e d 

0 dirigiu, á tarde do dia 18, 0 

tç.. · n e ·nte ~au-

A lo( uça-o· · p.o_ .... n_._ft·1t·1c· · ·1:a a' coro:n·1a polonesa r:;i~:~i·:~::tl~~~-~::o:~~:ª''';t,e, IJ I J . 1 da ol'o1·:un1d11cl~. que_ g-n,1l111, i,e 

. , . \· nos oferece a Radio D1fu ;ora de s. 

d R J. 1 j d V , m Paulo através ue suas onda, ct>rtas, 

e · orna apqs. o eva·nte e arsov1a ~~l:i~0'.~i;:~J~~i;,:·;:~~;;fir}~ 
·· '' ·- - - · de ta Arqu101ocese Pau,OPO·l 

Publicamos hoje· a ~-ocuçao que o filhos numa prisao de fogo, e seus combatentes tau; .5 
... d 00 , Santo Pa-

,, - f · t· · , tº"'l ,1111<>1 as ao n "ºº Santo Padre dirigiu à cQlonia polonesa nao oram os umcos a sen irem o 1gneo ampie- ,~ ', .. " ·. XII 0 , r·oea e pa-
• · - · · 1 t b f ur<· o P·ll•a Pl.:> · " o l de Roma em 15 de nQv'.embro do ano xo,_a,s 1;1aes e as cn~1:cm_1as am_em s0-reram ... ;. :. '·c· a te. 

. ' . . .. ·; . ind1z1veis torturas, f1s1cas. e morais, separada~, ci!l .. a,ncn,e 1 111 _11 
1, fmdo, depois do levant~ de Varsovia_. isol,...las do.resto tO mundo. E G f:ozemo~ Ju_~~:11:\t cii,ª~7

~~ 

Esse discurso, cujo tex.to :.4 a~>ra chegou Prisão de Jogo? Não! antes digamos: crisol. nossa Meuupo,e E,-,•~ -_c.,f .. }:, . .',. 
-às nossas mãos, é bem S,\gmf~C'.'tiVO . do onde se purifica e Se funde O OllrO _do melhor nvse. c_a~inho%.mC:te, '.'ª~edl~)~•-;~; 
amor pate1·na! d? Sumo )?ont1flce pela· quilate. Por mais profunda que seJa a nossa O prox1•-"º d,a O ,, \,~ .. una im,-
heroica Poloma. ;.-, compaixão, que inspira o excesso · de vossos so,- tam vem elo Papa· E O 

, 't · • 
•.f· frimentos, maior e mais profunda ainda (: a ad- clamar be"l. alto que O "~"º t.i) s. 

h b t t · · . . • 'P ] e"t · 1>re ·t" n:lo ouvido, a'~~-

D EVEIS con ecer as an e o ·nosso coraçao miração que nos faz inclinar profundamente as au .º ·º a . ' "' ,. e n, _ u;·,;, 
paternal, caros filhos e filhás da Poloriia, nossas frontes diante dos lutadores e das viti- tos ª" P ,ternais adve t n~'ª6 _q • .:, 

- ' e · 1 °e t tr 0 n .. ,,...,tdo a C11°-para adivinhar sem custo :a emoçao que . mas Uns e outros mostraram ao mundo, a que ....,nntic ª" .em ~ M - . • 

nos confrange, acolhendo-vos ·esta: mallhã junto altu;as o heroismo se po(.e alçar quando ele é tanda:le. Contra os _satamcos ex,,;-
t ' d ' · ta to da d1rc·ta quanto oa de Nós. Sabeis perfeitamen e: vo11sas ores, vos- engendrado e sustentado pelos mais nobres sen- m?"mos, n ' _. 

sas angustias, são na verdaC:e, Nos$as tambem. timentos de honra I:,,imana, pelas mais firmes e2querda · E e' 11 lavor da cur,sq-
Quão grandes são essas dores !l essas ar.gus- convicções da fé cristã. tu,ção cristã. e ?~mocrati~~ do~ E;-

tias! Ha an~;, sempre aumentanqo. elas chega- Ha ap~nas algumas semanas, na grande sala taci,,3. respei_t:1?os_ .os di-eito." ce 
ram nesses ultimos meses, nessas '.ultimas· sema- das Bençaos, impelidos pelo amor filial e pela Deus e os dneilos do ho.1,em · ., 
nas, a um grau, raramente atingfdó -na h.istoril" venernção religiosa, vossos oüciais disputarnra, G_'ª,ª:' ª Deus t',do O ~P·:cºPª"~ 
das nações e dos povos, concentrandQ: sobre a como um favor - que'de todo coração P1es foi nacw?Hll aca~a _d:e : ndº·e,ar, 0

11 ª 
vossa Patria os olhares de todo o trn:iverso .. Esses concedido - o privilegio de carregar nos ombros mais tr3 t2l'na, i:m,:larieda:le d_~ s.~.
olhares se fixam, com particulal' 'atenção: sobre- ·0 trono em qu? se assentará o Vigarlo de Cristo, \illlentos, .~ ,"1:'1ª'.1ife,lo ''..ºs B,;'?º~,: · 
Varsovia, a cidade heroica, cujo·norne rutila ~e Rei das Nações; Principe da Paz . oando '.' 1 al«vra de 0 · deCJ.i . P,,._a 
nobreza na historia, cujo nome -é -~ã~ ti:agico de .. · Gesto -comovedor, manifestação sensivel c'as os c::to,icos._ nesta~ horas de i,ic':'i
inatiditos tormentos! Quem quei;·.J c(11e ·seja; que mais intimas disposições do coração, n.ão c:e a:" t,·zas e p--r,gos para nossa_ P"_tna. 
ainda conserve na alma, o mlnimó{&ênthlrentq de guns homen~ i:nas de um povo int(?iro. Poc:emos E essa.. ''palRv1·a de 0 rdêm" e c11taJa 
justiça e de humanidade, fica estupe'.fà.to; aterra-· com ác-eito ~;crescentar; gest.9 eloquente e sim,- na. mais perfeita fide,i:lac! ~ aos en
do, SÓ por OUVir OU ler O que Se Cdtlt°à. a-respeJtó; bOlJCO .das realidades iÍJViSiVeÍS. Fhanie1'tOS e mand:imentos baixa-
e o que se conta apenas deiXa en:trever .. a pavo- A humanidade inteira de que Cristc t o dos. agora. da Catcdra da Ver-:fa:le 
rosa realidade. l Chefe, a verdadeira prospe~idade das r,aX,õPS ..:e e da Cat·ida<le, qnc é a Catc,:Jra de 

Varsovia, a cidade aureol~a cle.,encànto d' que Ele é O Rei, a estabiliC:ede da Paz, rle que s. Fe,iro. 
uma ·civilização requintada,· que s.eduzia · até -os Ele é O Autor e o Principe, repousam, co.'.llo no Prnsttrn" dos aos Pés de S. &:n-
estrange1ros, VarsoVia, foi transforn;iada vor seus (Conclu.e na 3.ª págÍna) tidade, rogamns-lhe Para tnrlo• os 

seus suditos de São Paulo a stiã 
bJ)nção apOSto1iCU, portadora UÓS 
carismas cel.estiais que nos dêJn\ 
virtude e luz suficienteB ao her,oiCQ 
cumprimento dos deveres de fi!ho4 
da. lgreja de Deus e -de cidadãos dé 
Terra de Santa Cruz. Assim seja".,; 

As Palavras do sr. Arcebispo· 
1vietropolitano foram gravadas eni 
disco. 

DIA DO PAPA 
A pr,oposito do Dia do Papa, a 

Chaacelaria do· Arcebis11ado baixO~ 
o seguinte Avi.:.o: 

"De ordem do Exnio. e Revmo,; 
Senhot· ArcebL,p,1 Metrop) litano e 
d<: collfOrmidad~ co,11 o <lecreto 34,' 
P"ragrafos l." e 2. 0 dv Concilio 
Plena, i0 B1·asi!Ciro con:uni~o ao 
Rev·1110. CJt\ro e fi~i~ cio arc<:l)isPà~ 
do que no <lia 29 de Ju1iho1 - festa 
litt:rgica dos glo: i·. 0soJ a1•u;to'0,5 SãO 
Peúu e São Paulo. - na Arquidio
cese, com:o e1n t.Jd3 a Provincia_ 
Ecleshstka de S:J.u Paulo, t"erà cu
n1crnorad0 com t··!--·p..-..ciBis ~olenida-
d~·s - o Dia Jo P·,p;i . 

Ne.sse d:a, ás 10 hor(tc-:, na. Catc
dr,tl Provisorhi, ig,·ej, 0 e S:J.llta lii~ 
gL~1Ji:1, t;"2l'ú eclcl1r2da i\'.1.1:--Sa Pond
ii(:fd pe:o Ex1i:o. S!·. A!·C 1 ,ispil 
~-:zndo prer-"2. te O C i12l)do Cabido 
III,·,iopolitano. 

Nas ig,·ej3s p•t:·0q ul is, Capelas e 
orat1)1·io.s Pub'icos dv arceb)sPado, 
o "Dia ,Jo Pap;1 ·· clevcra co11 :t ar do 
f·.'guint-2: 

l - Missa ro..11 cantico.s e co:11u
·nhitO gel"al, e pi·égaç:·! o s(;bre o 
F<'.p:a; , 

2 - ColE:ta, e1n to.:1a.s as ig1·c.fa~ 
e pc•l:\c; e com nniJ.ade:-:., nBo ~ó À 
es..,ação. de kda-; a; rnis~:.is C(>rrio. 
no3 oup·üs ~1tos re'.i_,;i0:3QS e ·r,e-u:1iÔ€.!l 
d8s2e dia. integrdlli-ie~Hé d~>.:.tina<l~s 
a,, obolo de Si<ü P~<!nr . 

3 - d:stribu ç .. 0 de 'fo'heto.s im• 
· Prt•ss116 d0utiin:,rios sobre ., ~·~pa; 
· 4 - o "Dia do PaPa" d ·v,:·, en.
fi:n, cOn.:istii· em p:·eces ve}o Santô 
P:.(]re, inst!'uç::2s ~ou~rin3.ri;ls accr~ 
ra rla antoi-ida:le do Vig,,rio ,ta; 
J,:,,,us_ Ct·ist0, 11 05so.s deveres para. 
~"m Ele, e outra,, h.:,,n~n:igtns de 
regpeito ~ a 1)10r filiai::. 

Siio 1;'.'aulo, 19 de junho de 1S45,: 
(a.) Co·--:-=-~o p,,l,10 P.-1~~ ,1 T..-;1ffei.:.&~

C,·ance!er d.~ Arc.?hisoado," 

/ 
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Kaunas o avião do hospede '.irí
truso, sr. Dekanozov, a Lituanla. 
já se encontrava inteiramén:te 
invadida por centenas de · mi
lhares de soldados vermelhos. 
Desde esse instante, os· minis
tros lituanos demissionarios fi
caram despidos da menor auto
ric'ade, indo concentrar-se todo 
o poder nas mãos da Legação 
-sovietica em Kaunas. 

Até então, o sr. Dekanozov 
desempenhava as funções de 
ajudarité do sr. Molotoff, e ti
nha o cargo de vice-comissario 
das Relaçõés Exteriores. Mais 
tarde foi designado embaixador 
em Berlim. Estas funções, con· 
tudo, não eram de sua especia
lidade; na realidade, era um 
agente da Cheka. Durant,e mui
tos anos esse armenio traba!ll1Ju 

: i t ,::, ... ·· .. -------------------.. · 
-~ ·-,: 

Tl'atanfos, em nosso ultimo artigo, da diminuta porcenta~ 
gem de· mcmbtos do Partido Comunista entre os soldádos rus~ 
sos,.e até mesmo entre os que se distinguiram cómo "herois: dá 
Patl'ia", ·e foram agraciados com este titulo pelas autoridades,· 
Vt:rmelhas, . 

Aquelas 1·eflexões nos levaram, de cheio, a analisar um do$ 
aspectos mais singula~es da atuai· politiêa russa: o Partld~ · 
Comunista, 

Como se sabe, não é membro ,do Pa1·tido Comunista -queni 
quer, mas quem é escolhido para 'tal; Oficialmente, a' ni.íissa. to~ 
tal da população é considerada comunistâ. Mas o P~rtido. nã~ 
abrange nem deseja abranger todos os comunistas do país. ··E' 
tão soinente a_ arregimentação dos "puros", dos "perfeitoi:;", dos 
"cem por .cento". 

":.'·'.·t \r Plinh Corrêa · de Oliveira , 
:~íf(":·E~1·:pois, êxplfo,avcl que OS' ii'~viets tambem procedam assim, 
; .. ~mhpr;i tenh;un a-idéia estranha e suspeita, de dar a isto o nome 
;, ti~ ,i•rirfid o'!, é - • • • 

··'" :$'L<. Todo ô escól deve ser numeroso e bom. Assim; o Clero -
.. p~m, fic;i;r no terreno da com1,iaração acima - deve ser nume• 

:· róSb:;e bom., Se é bom e pouco numeroso, chega-se à conclusão 
f~~gue à. ~assá é tíbia; e muitos são os que não correspondem 
;,"~,s~a vo_pação, Se é numeroso .sem ser bom, é a elite que é t_ibfa. 
·1 -Qüitndo as Coisas 'correm bem, quantidade· e q'tialidade devem es • 
,,,Jar. a,H~«?,!l, ;tíà,;eí'ite0

,dê qualqúe'.r. corpo coletivo, qualquer que seja 
",~a' ~tureza :deste ultimo. · · 

:·i , , ·Voltéinos ·~gol'a os,olhcis para a URSS. Por que é tão pouco 

(Conclusão da l.ª ·página) . 
tos, acrescenta1;rcto-se a is~o a contribuição 1nconsc!ente de nl!o 
poucos iludidos, que se deixam desviar e seduzir por eles, 

· Nestas lutas incessantes a generosidade, a coragem, a piedade, 
a humildade, a incan \tvei constancia são pressupostos indispensa"'.' 
veis cm todo Congregado. Mas isto só não bacta. Com a proté;, 

. ção C:e Maril;I., deveis ganhar para Cristo os homens de hoje; de• 
veis combater peia verdade com as al'mas da verdade; e para isso 
tendes, ·obrigação de saber tambem maneja-las. 

CONGREGAÇÕES HOMOGENEAS E ESPECIALIZADAS 

E como chegai·eis a adquirir-lhes o dominio sobranceiro? An
tes de tudo, com o estudo da religião, dos seus dogmas, da sua 

. moral, . da sua liturgia, . da sua vit a iriterria e. publica, e da sua 
hiswna. Antes de tudo, mas não exclusivamente. Tal coisa se
ria romper com o pafsado das Congregações oa SSma. Virgem, nas 
quais se procurou sempre, por todos os meios mais adatados, ·fa
vorecer a cultura, tanto gera, como profissional, ambas, bem en
te,;dido, em harmonia com as quafü ades e o estado pessoal · de 
cada um. E isto é uma das caraterísticas C:as Congregações, e a 
testen!1mha-lo ui estão as Academias. ·Tal tradição, graças ao ceu, 
até rwje ainda não foi iHterrompida. 

· na tristemente celebre Cheka do · -.. ~: ' · · .. ·.· • ·t Kremlin, mais tard(; r<;organl-

Para nossos olhos infectados de bom senso burguês, habh 
tuados às 1>erspectivas comuns, parece singular. isto,. · Um Par~ 
tido é à arr'égimentação' de todos os que aceitam certa doutrfoa 
e certo programa de governo, Como então, excluir do Paitid~ 
cornpanheiros de ação uteis, e prestantes? E para que? Para 
desperdiçar colaborações preciosas? Não é·preêisainente o coni

. trario, que fazem nossos }.lártidos· bu'rgueses, que ostenta~ com 

, :ittiÍrierosa ;( ,eÜfo,. comunista do. }>OVO? Evidentemente, porque 
·. são poucos os· "ortodoxos", os ·devotados, os "cem por cento". O 

que quer dh:er, em outros termos, que· na imensa massa dos co
munistas, .,poucos. inspiram verdatleiratnent~ confiança, e muit~s 
·sãô os relàxados,--os frouxos, os ceticos, ou semi-ceticos, em uma 

' .(' p'àii'vrá os' suspeitos. . 

Por certo a c11ltura geral e prnfissional não pôde abranger, em 
toda a parte, a amplitude atingida, Por exemplo, em Valencia, na 
Espanha, onde as diversas secções,· como a Juridica, a cientifica, a 
!iteraria, a técnica, fornecidas de todos os instrumentos de estudo 
e C:e trabalho pratico, especialmente a secção fnédica com a sua 
clinica e ó seu dispensario, garantem aos Cong-regados, · graçu., à 
cooperação de abalisados Mestres, membros tambem eles· da Con
gregação, uma posição eminente no campo de suas respectivas pro~ 
fissões. Mas, embora em proporções mais modestas, em. todas as 
partes as Congregações, dig11as deste nome, primam por uma tal 
preocupação e demonstram este seu carater peculiar. Em primeiro 
lugar, porque a eficaeia do trabalho apostolico de· cada um do$ 
Congregados depende, em grance parte, do seu valor intelectual, 
social, profissional e não somente de suas qualidades morais e e&
pirituais. ,Aleni disso, porque, desde os seus começos, as Congre• 
gaçõe1;, tendo em mira a restauração de uma sociedade cristã, cxe1'4 

citaram o seú apostolado, particularmente na profi,5ãa e por meio 

~1- ·. _ ,- ,• a· s· .. :·c·m· __ · r·ev 1s· a . zada e denominada GPU. Pvr onde os nossos leitores podem 
notar que especie de pessoa foi 
enviada por Moscou para con
sumar O estrangulamento da in
dependencia da Lituania, com 
ajuda do exercito vermelho. 
Entretanto esse sinistro perso
nagem tii;ha a pretensão de 
efetuar esse estrangulamento 
"por vias legais", para que o 
mundo tivesse a sensação da 

' ,·~-.... ' ·. . 

· ,~.::~o. dia eni que os jornalistas estrangeiros pudessem fl!,lar 
. liv1·ementé aos russos, no· dia em que 'pudessem fazer inqueritos 
, jµ~tô~ à um povo 'finalmente Jibertado da obcessão do microfone, 

(Conclusão da l.ª pág.) 

o Partido· 1'ril:balhlsta, em 1ugar de 
pt·oiiuhi.Í., ilçular º. 9 per~riado ,contra 

·tlS proprietarios, aceitou d-J bom 
grad·o· em suas fileiras e~em.entos de 
grande' influencia nos c1rc~los con· 
serva<lo1"eS do Nl.ÍZ, deseiosos d~ 
concorre!.' para uma solução eq_u1· 
tativá dO pr,oblcma sOCtal. A,5s1m,. 

0 Partido. não repr.eSenta a arregi· 
mentação odiosa de uma classe con; 
tra ·a. outra, nem se propunha a 
luta de Classes que Marx aponta 
00mo fenomeno necessario e \nevi
tavel da evolução mundial, mas era 
àperia3 uma liga de 9es5oas que ~u
tavam contra a 0prcssão, a miseria, 
a exPlOração. · 

ll: ~; t: 

Sem entrai· noS complicados "des· 
U)Us" · que est.e · progra111a apresen.- -
ta.vi;,. quando analisado ao "raio 
·roentgen" de ~m criterlo, não pura
·:mente doutrinario, mas tactlco, po· 
dell',os imag!nar que, d'es<le logo, 
um grande· numero de pessoas na<la 

., fnclma<l.as ao ,marxismo, e com es· 
Pirito sufícienteinente nobre para 

_aLn:ejar a ce.ssação de ce1ias !i1jus
tlças· sociais flagrantes, se inscre
vesSem n'.l.B fi\E>iras trabalhistas. 
· Entre estas, havia catolicos. que s~ 
furam tornando mais numero.<;os no 
P.àrtido Trabalhi,ta como aliás nas 

· fileiras torle, e whigs, á medida 
que crescia a reportagem ãc cato
llcOs. lll113 estatísticas referentes á 

'po1)Ulação. do Reino, 

Paralelamente a isto, pot·em, pro• 
inunciava·se uma evofução sensível 
·do Pártido em direçãO' ao socialismo. 
·Não: tanto P<ot' ~eu programa, Mas 
. pela · t.endencia . socialista de seus 

. · ·"lea<lers" · mafu ·influente.s, · da. ala 
,Jnais viva e. mais prestigiosa do 
trabafüismd inglês; 
· Assi1n, ·pois, : e·nquanto crescia -o 

numero · ô.e catolicas n0 Partido, 
'creseia o de soiiallstas, sem que a 
atituda oficial do Particl,o se res
Jentisi;~ muito cia:-amente desta ul
tuna. evolução. 

.. Estavam as coisas a esta altura, 
· quando o Sii:,10 Pontiflce Pio XL 

111ac Encyclica "Quadrages!m,0 Anno" 
coll4enou o sociaíismo chegando. a 
proibir que o provrio· \"OCabu!o se 
empregasse conj ugffdo á Palavra 
"catol.ico". 

.. _Em te<;e, em tese entenda-se, pois 
qu-0- a apreciação cio caso concr-=to ,S 
imensamente delicada, os c,,to!lc0:, 
puderam co-nti;:iuar tro.balhistas, já 
que em si n1c-s1no ele não era so .. 
cialista, quaisquer que fossem aliás 
as tendcncia que urna ala socialista 
ainda não Lograr:1 ;mpo:- Como Pen
samento oficial do "Labour 'Paro·". 

'\:. 
f• . t Mc,s o prestígio crescente da ala 
} socialista. s.e tornu,1 tcto tl'ansi c1ci::,:Í 
;;.-no Partido. que a imp:·ensa. em 

·geral,-. a bdtanica cmn•) a düs ou
·itO-s;1.paize·s, n?c duv:dou ern cha .. 

·a11ar correntemente ele socia!ist.as os 
ti:l<balhl.stas, o que era feito sem 
'So\nl;ra. de ma!ic:,,, não só Pé-las 

,. ; ~olhas-, tories e \vhig.s, l~1as Pelas· ào 
·. :pliõpr-io Pa ,·tíd ·J, 

\ ·Ji.rn tese. porem, 0 Pa:·tido. cox.o 
·ulal,.• continuava a não ser sociali.,ta. 
1 

<- Já agor~, p•)t·em·i Os 1,ian,0<-5, o 
!nrognuna, a atitude. ào Partido são 

'_-'francrnn.e-nte socialistas, E ningue1n 
·''h:iais duvida disto. 
~ Pergunta ChurcJüli. aOs süciali.::i
.,ta,,r, i;0rqi1e não ~e chamam cl;,ra
)n:e-nte $Ocia.listas- en1 luga:· de uSfl.l' r~ ti.tule de "tra !>a\;\Ísta,'' '1 qLle eles 
? h" ,.. . d' v.>~a~ t~m a,1a~ o r;1a1or :reito que 
~ os outr-os, POi;s qt:e n.5,o -sfr.> ~ó eies 

. ~9_s que_ tr_abatb.a?i\ nem e,~tão só en1 
:Suas fileiras os tnba'hadorc<S. 

' Mas $e o Partià,J se e hei ,;,ar ofi-
4.cialrnént.e ".:x>ciaUsta''i que ar1tu-cic 
'iomarfo · os Catol:Cos bdtanicos'? 
~-Pergu/ita que intel'í:'ssa no inais alto 

··_:grau a. quant0~ cvn11):·eendct;:n que 
·~ ·batalha pela cOr.ver:,i',0 da fogla
i;erra é do!l assuntos maks illlPor

Jantc-s e rnait; · serlos en1 que n 
Santa Ig,·eja €S1á. empenhad:i no 
inundo. 

~: ~: ~' . 

. fofeliz;mentc, 'continua a ince,·tez:i. 
'.fotre o destino d.'" Ado,ph Hitler. 
.Os boato-~ referentl'., á sua morte 
_Jão tão d~sencontra<lo,. que nin
guem pode sc1.l;~r ~0 certo, qual a 
j'eaJid:üle so ,,re o fa,rr,oso · fu e hrer. 

Neste ,entido, a cÓnfusao está 
f;&endo favorecida ;H:}(.JS nu:nProsos 
) · · delicadissimos incidentes dipto
_)naticcs que vêm mantendo -::-,n sus
:penso a atençiio mundial. desde a 
'.caPitula,;ão nazi:ota. Hitler vai pa
i,tecendo m~nos illlPüt'tante. O prc
illente absorve ;•da a atenção, ,e 
· f)bre cqm o cl~s,Ic0 e pmai.s sur-
, d " ,ta o ,manto do esqLiecimcn,.," o 
')>MSado. E não e,lá inlêirnmente 

. fora; de cogitação a pc.~sibi!idade da 
-,~ forlllar em t<?Bipo não muit» re
i1<Qto um nova "seha::tianklmo" h1-
jlerista... que sê' rna ntei'á,. enquan:r nJnguem [HtderjtU'a.r que O "Sa

,k_~fi<(. teutr,ni(',o morreu de fato. 
o· artur;o »ob ó tlt::!-, ,!.e ·-::atlca 

· que os proprios litua.nos-haviam 
sancionac.0 a liquidação de seu 
E<itado, Saiu-se, porem, muito 
mal dessa missão "díplomatica". 

orgulho as cifras algum tanto · "retocadas'' e ('embelezadas" de 
·seus quadros estatísticos, com milhares, milhões, milhares '·de 
milhões' de adeptos, e que· levam o delirlo' do numero· ao pont~ 
de ,111.serever , . , até mortos? 

Visto o problema por outro lado, se a URSS considera co• 
~unistas todos os seus cidadãos, se tem certeza de que ao menos 
a imens.a maioria o é, porque um partido comunista? Vamos aos 
fatos, Ha no Brasil algum Partido pró lndependencia? Não 
mand:uià.mos para o manicomio o patrício que, ardendo em fe;. 

· do•,espião, do ditafone, da camara de torturas, que c1iriam esses 
''SÚ.speitos"? · Que fariam da mascara vermelha, · que usam tão 

. fuiÍ,afi.vefada? . 

* * 
. · !Vlàs, objetar-se-á, este argumento pisa em falso. Admita-

-~os que o numero de comunistas abso_Iutamente insuspeitos, in
teil·amente devotados,·seja tão grande, que 'ainda mesmo dentl'C 
istês se·· possa selecionar um corpo de elementos ainda mais ar~ 
dentes, e 'entre esses ardentissimos, ou ardidissimos, se selecio
'nâs'sem, para' integrar o Partido, âi>enas os especializados em 
fu~çõ~s técnicas, a serem aprovdtaclos nos prinéipais departa-
ru,entos governainentais de paz ou guerra? . 

Propriamente, foi este o plano de Hitler com suas famosas 
,;o~densburgs", em qu~ ·"formava" coni uma "pedagogia" toda 

da profissão. -
Sob o impulso de semelhante ideal, foram~:se formando d·is

tintamente, embora cem estreita união .e colaboração entre sí, 
Congreg·ações pàra os diversos estados de vida e para todos os 
graus da escala soei;:.!, desde as Congregações de sacerdotes, cl.e 
"intelectuais", de senhores e de senhoras da alta sociedade, de es
tudantes universitarios de ambos o,; sexos, até às Congregações de 
humildes engrax::tes em Beyroutll e de pequenos jornaleiros em 
Buenos Aires. Da· Congregação de estudantes ·de medicina em Parí~ 

Com efeito, ao chegar a Kau
nas, já não encontro~ o Presi
dente da Republica lituana, de 
quem necessitava a assinatura 
para efetuar a "execução leg<;1-l" 
da Lituania. Mobilizou, entao, 
todas as forças para obriga- lo 
a voltar ao país. Sob pressão 
do sr. Dekanozov, o sr. Merkys 
duas vezes implorou telefonica-
mente ao Presidente da Repu
blica que regressasse a Kaunas. 
Não obstante, o Presidente cru
zou a fronteira na ni.eia-nolLe 
de 15 de junho. 

A saída do Presidente para o 
estrangeiro, pôs o sr. Dekano
zov em uma situação dfücil, 
pois não pôde conseguir ne_m 
sua assinatura para a formaçao 
do novo governo comunista, 
nem obriga-lo a apresentar sua 
renuncia. Estes motivos o im;. 
peliram a dar a falsa noticia de 
que o Presidente havia "renun
ciado", .. 

· bre de entusiâsmo pelo 7 de Setembro, (íitísesse assegurar a pe1'• 
manente adesão dos brasileiros ao gesto de Pedro li? No que 
consistiria slia loucura? Em i~aginar a necessidade de um par
tido, para sustentà.1· um ponto de vista incontroverso. Partido e 
unaniinidade são tel'ntos de tal manéira inc-ómpativeis, que é sin
toma de loucura fundar um partido para ·sustentar uma opinião 
unanimemente aceita, Entretanto, foi o que fez a URSS, . Pro
clama ela aos quatl'o ventos q'ue à imensa maioria da população 
russa é comunista, Mas funda na Russia um Partido Comiznis• 
ta, colnposto de uma ínfima minoria dé hábitárttes, E ·os ilossos 
comunistas indigenas acltam ·isto· muito natural, Seria O caso 

· de os convi4!ar a que fundassem tambem, no Brnsil, uma "Liga 
Galile11.", · para pugnar pela tese heliocentrfoa, ou uma "Socie
dade dos Defensores da Eletl'i<:ida:de'', para sustentar a superio-. 
ridade do trem eletrico sobré o carro de boi, e do fila1nento de' 
tungsíenio sobre as velas de sêbo, : Bem examinadas as coisas, 
seria mesmo conveniente, e talvez a:té urgente, formar um par
tido 11:1ra demonstrar aos preguiçosos indolentes as delicias do 
"far-niente", e aos glutões os regalos da mesa, 

· éspeêial os seus f11,turos ''hcrois". O que dizia contra as "01'dens
bú:rgs" a opi.n:ião mundial, calorosamente apoiada por tantos es
critores comunistas? Que etam viveiros de· 'fanatismo hipet-de
Jirjintêj''flue é .ihipóssivél, em mat~ria p.olitica, apurar de tal ma
·iieira';uma elite sem acabar selecionando apenas fanaticos, exal
tâilos, mauiacos, lunaticos em estado de permanente obcessão 

pa:ttidaria, Que um regime planejado por esta forma, e governa
do- por gente tal, está 1>ermarientcmente exposto a todas as tira-

. nias, a todas as crueldal,es que o fanatismo gera inevitavelmen
te; . Pobre país, entregue ao "hberalismo" dessa gente. Pobre 
do mundo,. se a acuidade visual dos homens baixou tanto, que 
dão credito a um liberalismo. como este, 

. foi que saiu o primeiro ~mcleo da União de S. Lucas dos médicos 
catolicos. Os Estados Unic'.os da America têm as suas Congrega
ções de enfermeiras. E ,para trazer à memoria tambem uma re• 
cordação Nossa pessoal de Munich, que riqueza de vida verdadei
ramente familiar, que coragem viril na profissão publica da fé não 
produzia a ação benefica da Congregação de homens em S. Miguel, 
então no auge de sua pujança, na capital da .Baviera! Finalmen
te, aqui perto, pertíssimo de Nós, na Congregação Mariana de 
Nossa Guarda Suíça, sob o nome de N. ·senhora c'o Ros8.rio, vós 
estais de algum modo representados, dia e noite, junto de Nossa 

Surge o "Quisling" 
sovietico 

Depois de conferenciar du
rante dois dias com o enviacio 
sovietico si·. Pozdniakov, o co
missario Dekanozov obrigQu o 
sr .. Merkys a subscrever as atcls 
necessarias à designação do co
munista Justas Paleckis para 
Primeiro Ministro e· à confir
mação de seu "governo" ... 

Deste modo, o sr. Paleckis, 
graças ao sr. Dekanozov, as~u
mlu "legalmente" as funçocs 
de Primeiro Ministro e a partir 
de 27 ce junho começou a asr.i
nar atas não semente como tal, 
mas tambem como Preside11cc 
interino da Republica. E' de&
necessario dizer que todas a.i 
suas "atas presidenciais" não ci
nham a mínima sombra de le
g·alidade. 

Os campos de concentra
ção sovieticos 

* )~~ * 
1Ylero jogo de pàlavras, dirão. Salta aos olhos que o pa::t;• 

tido se com:põ-e dos "puros", dos Robespienes, dos "inêon-tipti• 
veis", São os ortodoxos, os que pi'ofessam uma doutrina· sem 
jaças e demonstram uma dedicação insuspeita. 

Escreveu alguem que "la masoneria es la mona de la Igle-
. sia". Os escritores catolicos . que ccs'tu.mam tratar das lojas, se 
comprazem em e·stabeleeer um minucioso páralelo entre a orga
nização da Igreja, e a contrafação, realmente insistente e àlgum 
tanto comica, da Maçonaria. Homem e simio, Apolo e Gorllá, 
eis ·o 1;aralelo, -

J15cudado nesse habit-0, e para melhoi· .ex11rimir a objeção 
de alr,tim possivel leito!', arrisco úma com11aração, Na Santa 
lgl'eja, todos são catolicos. Mas ha na imensa grei dos fieis um 
corpo de levitas, que (abstral)ão feita do sobrenatural, argumen
tandi "'ratia), por seu maioi· fervor, pela sua dedicação ilfoon-· 
cusi.a; dirJge todo o organii;mo eclesiastieo, e o mi-.ntem na per
feita fidelidade aos IJrincipios eatolicos. Se assim 'faz a Igt·eja, 
que tem um· catolico a objetar a que faça as:;;im o -comunismo? 

* * 
Oh, argumento! Que -rliriamos nós, catolico:., se ·amanhã 

alguem se lembrasse de pl'opô-r que, "ad instar" da organiz:.ção 
comun:sta, os Sacerdotes deixassem de ser designados como ago
ra, llª' a· consfü;ui;·,;m dentro da Igreja um "Partido Catolico"? 
Ainda que o propositor dessa tese não tivesse a macabra idéia. 
de argumentai· C'Jru o exemp!o comunista, onde· encontraria· ééo·? 
Qual o censor que füe daria o "nihil obstat"? Estou a ver o Bi~pf) 
a que pedisse o"imprimatur": o Prelado lhe sugériria; com man~ 
suetucic paterna! que, em lugar de cuidar do assunto na Curia, 
fosse ,conversar antes com o psiquiatra mais proximo! · 

* 

.. _, E abramos aqui um pa1·entesis. O que diríamos se depois 
,de· tudo isto, ·numa guerra, :tpesar da· evidente preferencia que 
os '".fanatieos" gozam: junto aos circulos oficiais para a obtenção 
d~ favores, uma grande porcentagem de soldados condecorados 

'·saiS:Se 'das fileiras dos "tíbios", dos suspeitos? Digamos que as 
''Órdcn,shurg''' produzissem, fruto tão pifio assim, exclamaríamos 
:qu,e a· __ terrivei ,expe1·iencia de fazer estufas de educação de fana

. ticos fracassal'a, Apfü'1ue--se "el cuénto" ao ·exemplo russo .•.. 
De qualquer forma, l'eeapitulemos as hi1>oteses qtie consi

derámos em nossa atgumenta!,ão: 
a) ou o Partido se compõe de comunistas s'implesmente 

ciêc~nt~~. e neste caso: f escandalosamente 11equena sua minoria; 
. ,. ,) , b) ' ou se compõe de uni COl;PO de elíte,. e tão minguacla 

elite· tambcm é Um iildfoe discreto mas insofismavel, do profun
do. ·alheiatiiento dos russos em relação ao regime; 

e) ou, por fim, é um· "clan'' de fanaticos cuidadosamente 
selecionados à moda das "ordensburg", · para impôr. sua tirania 
aQ pa~; e neste caso todo o castelo da propaganda sovietica 
sobre o neo-liberalismo idílico' do regime russo cai por tCl'ra. 

* * 
Em · ciori:c!u'são: ou, o ·1>ovo russo sofre porque está sendo 

opt·esso;. ou llão está sendo opresso, mas sofre e se aproveita de 
,~u~ peqÚena liberdade, 1>ara mani.fesfar seu padecimento, ada
tândo uma atirutfo de '~abstencionismo", de "resistencia lJassiva", 
aO:·regime, 

De qualquer maneira, sofre o povo. , , 

' É isti,. ~os intc1·cssà altaiuente. O "Leglonario" não é anti-

Os bolchevistas muito depres
sa "agradeceram" ao sr. Mer
kys os serviços que foi forçado 
a prestar-lhes, segundo seu., 
méLodos fartamente conhecid0., . 
Ele, com toda sua familia, foi 
preso e enviado para o trisLe
mente famoso campo C:<: co,~
centração das ilhas de Solovkl, 
no Mar Branco, Ali, junto com 
outros ministros lituanos, sofre 
até hoje os mais terríveis pade
cimentos, si é que ainda se en
contra entre os vivos ... 

·comu~ista ... pol'.qUe defenda os in:eresses de uma classe. Cato
,lflieo, ele- combate o comunismo como a realização de uma civi!i
' zàçãO·Hpica·inente anti-crlstã. !\Ias por isto mesmo ele é radi

o: calnieilte contrario às inumeras e profuntias deformações que 
. aésiiguraui . na . sociedacle fonnada pelos cristãos contcmpora-

I\'las sustentemos o paralelo, A Igreja militante tem po1· , •. ··D,~4:li,, o, verdadeiro aspecto da Cr:standi:.de. E, por isto, o "I.e
instituição divina, uma Hierarquia, um corpo de escól. Os exe1'.- . .··gion'af;io" vê com anknte simpatia a causa operaria, sobre cuja 
citos hümanos tambem o possm:m. Possuem hierarquia militar, excelencfa, sobre cujos direitos, escreveremos alguns artigos· nas 
e possuem até corp~s de escól, diferenciados do res.tante das tro- prüxiinas 'edições. 

--------------'-------------------'--·--------------------------------
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Ca.1.ólicOs 
Como HiHer ajudava 

Stalin 
Ao Presidente da Lituania foi 

concedida uma estadia tempo
raria na Alemanha, sob a co11-
diçi:o de que não sairia de sua 
residencia sem ser acompanl1a
do por pessoa designada pelos 
n2.:>is'w.s, nào escreveria carta3 
e não conversaria com" ninguem, 
exceto seus familiares. Na rea-

Co:r,]prem exclusivamente suas jóias e seus ·pre8€ntes na conhecida 
. -JOALHARIA . , .... 

CASA CASTRO 
RUA. 15 DE NOVEMBRO N, 0 20 ... ... OFICINAS . . . .. ), t:nicGs co11cessio11~rios dos AF A-

, (Esquina da Rua Anchieta) : : : PRóPRIAS , , , iHADOS relógio,; 
.oart1:,c1::: x x :u::xurnx:z li: t ix t~x ",,; "'º· ... mll.'.x::xxmu, .. TT ,. 

"ELECT.ttA" 

~i1~1~gi1~!/ratava c;e uma prisão f)a' s·c, ºª dos ·sen·tenc,·a·dos Cortac1do assim a liberdade do - · · · · · 
Presidente lituano, Hitler pres- 1 · ~ . .BOM LIVRO 

dTiMO AMi~«f tou. nessa ocasiao, um grande 
serviço a seu então amigo o ca- d 
marada Stalin, pois os· bolche- a 
vistas puderam propagar toda j1 

Penitenciária ~do Estado A .• 

sorte de mentiras sobre a "de- Os fe~ctej~s Com~morativos do. 
m'Íssão" do Presidente, sem re- Nascimento de S. João Bu·.uta, te-
ceio aÍgum de contradita; pro- rão, n<'sL,e ano. J>articu1ar relevo. 
cecier a sovietização do país e Durante <l ti·icltio preparatorio va
anexa-lo. enquanto o Presiden- rios oradores pronunciarão donfC· 
te não pódia proferir uma só rencias sobre temas da átua!ici'a<l~. 
palavra de protesto E, quando Será abriihantada com a presença 
os bolchevistas deram po1' ter- <lo Exmo. S,·. Arcebispo Ivietropo
minados o., seus planos, o g·o- litano, D, Carlos Carmelo de Vas
verno nazista deu a entender ao conCelos Mota, que será recehidv 
Pr~sidente da Litnania que sua peta Dirµ1:oria e ao som do Hino 
permanencia na Alemanha não Eucar!stic,) executado Dela Bcrnda 
mais era desejavel, e que devia de Musica dos sentcncfados. 
abandonar O p:,.ís o mais de- Os festejos obedecerão ao progra· 
pú-ssa possível, pelo fato de sua ma que segue: 
presença poder afetar as amis- ·Dia. 19 - terça-foit·a - As. 19,30 
tosas relações do Reich com os horas, na Capela de N, S. das Do· 
Soviets... res - Canticos. hino "Congr81lso 

x x x Eucarístico",· "Divino Espirita 8an· 
Em nosso . proximo numero to", terço, instrnção religiosa Pil.ra 

continuaremos a enumerar os os 3 pavilhões - hin,os: cto Sagra· 
crimes nazistas e bolchevistas <lo Coraçi'to d'o Jesus, dOs Adora· 
contra a indefesa· Lituania. dores, e O Brasil · a 'Maria Imacu-

e. Primarismo ele Luiz Carlos Pres-
U•s", i.:1ue publíc·amos em no.ssa, ul

tima. édh,:/i.o, ~ol transcrit? d? h~b
dün1ada l'io II Reaç.'..tn __ .Bras·ile'it·A,," de 
3 l d~ maio p. n. 1Hrlg1do pelo sr. 
Pedro Lafayette, ' '· · ·' · · · 

Iacla. 
-Dia 20 .....,. quarta feira - As 20 

ho1·as, "Quei·emos Deus", terço, 
hino "Divino :F;,sPirito Santo", Con' 
terencia ·pelo Pe. Dr. Elisêu · Mu• 
rari, sobre: _ ''O al9ool inimigo d4 
homcn1",, Hin{))S;_ ·"A. São jos~" · -

,( 

"O Soldado Cafolico" - "O' Maria 
Vossos Filhos Protegei'\ 

Dia 21 - quinw.-feira -:- ·As 19-,30 
ho~ali, "N, S. ÀParecida", tei·ço, 
"Divino Espírito Santo".· Confer:eh· 
eia velo Pe. Dr. Edudrd0 R<>berto · 
sôbre: "O F,-•alho enobreca o ho
mem". Hinos:, "Sagrado Coração· d1<. · ·'' 
Jesus", "Dos· Adoradorés" e '·'tl'ossã 
Terra Batizada". Confissão pal'ii. o 
3.o Pavilhão. 

Dh 22 - sexta-feira - As 19,30 
horas;- ·"Av,,:, Maria". ,hJ.no do"·. Con· 
gresso Eucaristico, · terço,· tlnó do, 
. "Espírito Santo". Conferencla · pélo 
Pe. José Baeta Neve<'l, sobrei ,"1, 
comunhão, instituição Divina''.- Hi
nos: "Qucre,m-0s Deus" .e. "ó' l'.lfarih' 
V.ossos Filhos Pro~•gÍ.'i ''.; Confissão 
para o :f~ Pavilhão, . 

:·'Of'LEGIO:NARIO" SIG
{NlFIC.~ BOA LEITUHA 
., , E F'Oi{MAÇAO 

· Dia 23 _;_ Sabe..do· _;_ ~ 13 horas,· pelo Éxmo.- e 
Hora Santo. #111 de:,,agravo do. sacrt~ Aréebispo - Comu· 
Iegio cometido na M~tl'i.:: da Fre• , Q,eral- d()<'; ,s,entenciauos. Du-
guesia do Ó, - "O Brasil a Maria rãntl.l a i\iiiSsa. o coro da Capela· 
Imacula<la" - "Tantum. Ergo" ~ i,;:cecutar5. cantkos s:i.cros. Às 9,30. 
"Nos.sa., Senhora · d~ Lourdes" · horas, homenagem da Diretoria e 

~in. º_ .. dQ D!.vin.o EsPirltO Santa e.1.-·"il'll.· .t.e.rte-.ia-dos _ªº_ Eiotuo .. Sr. __ · Are.e·._._ '_N-OSSa. Terra .13at1zak". · - Con~ · Mst>ó, Metrcmolitavo, · Em següjda;, 
fissão para ,:i 1.0 Pavilhão, ··· .. Sua Excia: a<lmihistrará o Sacrã• 

Dia 24: ..:.. domingo .:... /.3 7,30· hs, .:menk,·•·da" t:rhtna, . . ,' 
• . . ,. '. :·• .. ~-j. ~; . . , . ·, . • • . . ·. 

. -:s '. 

BaEJUIZOS SOFRIDOS 
PELA ORDEM DO CAR= 
MO, NA HOLANDA 

Informações rec-ente,s completam 
as noticias recebidos acerca dos 
à-anos e prejuízos sofridos J.nlcs 

conventos carmelitano5 na Holanda, 
terrível campo de batalha desta 
guerra. Assim scub~-se que a tor
ro da Igrcj a do Boxmecr foi pro
positalmente dinamitada peios ale
mães, vindo e'.a a cair sobre a Igre· 
la .,ropriamente d_ita. Mesmo de
pois de evaêuada a ciâade, conti
nuaram a atirar corn ;;ua artilha
r'a contra <! IgLeja, A Igreja e e 
\~onvento do Oss estão intactos, 

r,1as a grande e~cola secundária que 
a Ordem lo Carmo mantem naqtrela 
cidade es~á ligeiramente danif'cada. 
Em .Nymegen não só a igreja, mas 
1amb2m a casa paroquial· e o con-

1 

vento foram complotamente o.rra- · 
zados. Os conventos de Aalsmeer e 
de Zenderen, como ·tabem o semi
nário anexo ao 'último cestes mos-
teiros, foram ocuparlos pdos nazis-· 
tns, : tendo os Religiosos oncontrado 
abrigo nas casas paroqn-iais de 
Padres Seculares vizinhos e cem 
outros amigos. Tamb2m o grandê 
g'.nádo e co.nvento anexo de Ol
denzaal foram ocupados pelo ini
migo, mas _a municipali3ade cedeu 
aos Padres o oclificío duma e5:cola 

,primái-ia, onde cont;nuaram a dar 
suas aulas. A, últimas noticias r.e
ferem-se ao pE'ríodo anterlor à re
cente libertação do norte da Ho
landa. 

Medicação: ,~ii~lli~r nP,.)1Jti,7 ' • • 
. . . . :nie11t9 da. sífilis, .. , ;, , 

pessQa. ' 
E ql;r..nto bem não' fazem escas Congregações no ambito de 

suas relações! Quanto, com sua cooperação para os fins comuns, 
para os quais cada uma e.oncorre com a contribuição de sua coin
petencja especial! Quanto, nas obras mais variadas· de zelo e de 
caridade! O nosw · glorioso Predecessor Pio XI, em uma ocasião 
solene, relembrou o que as Congregações "em · toda a sua historia 
secular, multissecular, fizeraiú neste campo, nestes vastos horizon• 
Ces de bonC:ade, coope;·ando para o ilem, onde quer que s,e apre~ 
sentasse· a necessid::.de e a possibilidade, e cooperando· pelas ma~ 
neiras mais humildes e pelas mais 8levadas, pelas mais complica• 
das e pelas mais simples, exatam·ente, como uma Mãe, Rainha a 
Patrona, qual a vossa, podia ensinar às almas remidas pelo sangue 
de Cristo." (Audiencia de 10 ele março de 1930). 

AS OFERTAS DOS MARIANOS 

.. ,_Ç_Q}JlQ.)?/l:l~a c<.>.n.tímtal': a_v,ei-ditde_,ç~sLas .i.J,ii,lay_ra$ . .v.ós.N:o§_~ll!,l~· 
ciastes dois presentes preciosos; as vossas ricas ofertas espirituais, 
que são para Nós um arrimá t um conforto 110 desempenho de 
Nosso gravíssimo cargo; e as vossas ofertas materiais, que nos 
auxiliarão a defender do frio os míseros refugiados, Nossos filhos 
qücridos e vossos irmãos em Crist0. Mas a Nossa gratidão passa 
alerri desta intima, se bem que numerosa, assembléia: ela se dirige 
a todas as Congregações do mundo, que se quiseram unir a vós 
de coração e pelas suas preces. 

1 
A COLABORAÇAO NAS DK'\1A.IS OBRAS DA IGREJA 

De acordo com o preceito c'o divino Mestre, e conforme o exem
plo incomparavel de sua celeste Patrona e Mãe, os Congregados 
gostam de pra~icur o bem "in abscondito", e as mais das vezes 
apen2.s o Pni ce:e;,;te, "qüe v€: o que é oculto" (MaL 6,4), é a unirn 
testemunha. Ivii.::tas vezes el8.s prestam as demais o~ras a con
tribuicão da nropria atividade e lhes fornecem os melhore,s recru
tas. i.~uase 1iüo existe forma de apostolado ou de caridade, de 
que elas não tenham s1cto as msp1l'adoras no passaco, espreitanda 
ser:-,.:.re a::; novas nect$Jiciades para reriJ.eaia-las e as novas asp;ra
cüç;~ iJG.:ra s::;.tlsfü.ze-la~. Es1a:s cbrasJ começadas pelas Congrega
ções 1-,10destamcnte, 1.w depois tomurnm impulso· para voar _com as 
prop;-ias as,,s. ctr:<'.ts sempre de encontrar nas Congregaçoes um 
apoio e uma p;.,r-ticipacão 1gw;.im~ute solfc:ito. e discreta. E como 
se poderia (Alitlr aqui a lemorançu de dols ard.:m_ts ~ongregad._?S 
e f, , .-; cr,.,~1peões da Ação CD.tolice. ltallana. Mano l"G.111 e Joao 
Acq;., .. :%.n~ i? 

Mas, de toe a esta fecunêidade qual será a nascente oculta, 
senão a vida fervoro~a qLle, alimentada pela devoção mais terna 
e ao mesmo tempo mais eficaz para com Marta, deve tender, con
forme a vossa mesma Hcgra. até à, Jai1.tidacte? Est2. permanece es
condida no ;;egredo cios corações. Vê-se _transparecer, entretanto, 
nos rrutos qi;e prnduz. n~ .. , numc1osas vocações que faz de·sabro~ 
char. na admirnvel galeria de sanws, de beatos, de mártires, que 
a representam no céu. 

GRATID.'íO A i\L\iUA - BENÇitO A.POSTOLICA 

Diletos filhos e Ullas. vos bem poC:eis fazer vos.~a 8 ria invo• 
cad.o de S. João Eudes à Virgem• "Combien vous suis-je redeva
blé ... de m·avoir admis en votre sainte congrégation, qui est une 
vraie école de vertu et de piété... Et c·est 'ici. ô mcre de grâce, 
une dcs plus grandes grâces que j 'ai reçues de 111011 Dlcu par votre 
entrn:lise". (Le Coeur admirab'.e ele la lrê:s sac:rée MÉ're de Dieu, 
Paris 1903. livre XII, pag. 355J, 

Com a confiança de que sabereis corresponder, com uma fide .. 
lidac:e cada vez mais crescente, a um benéficio tão grande e mos
trar-vos, dia a dia mais dignos delo, Nós invocamos sobre vós e 
sobre teces os Congregados espalhados pelo mundo os favores de 
Jesus e de sua Màe SSma., encmanto: com tr-da a efusão de N~so 
coraçfto. damos a vós e às vossas querldas familias. como penhor 
das graças mais escolhidas, a Nossa paGernal Benção Apostolica, 

N. da R. - Os sub-títulos são da "Estrela e' o Mar". 
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!AS PERDAS DA POLO=
NIA DURANTE 
GUERRA 

Perdas militares: 

A 

1. f\:,1 cam,Janha de setembro d~ 
1!139: S31.(iG0 (220.0CO mortos); 

2. Na Noruega, F1-ança, Libia, Ita~ 
!ta invasiio da_ EuroI>a de 1914., o 
<. utra vez na França, Belgica. · Ho
I:.mda e Alcm,,nha - 42.000; 

3, perdas no ,ar, no mar e na. 
''Batalha da Inglaterra" - 2.400; 

4. As perctÕ.s c;:i Exercito polonês 
SL1btenant·o 180.000 mortds. 

Pel'das· entre a populaçáo civil; 
1. Durante a ocupação do PaíS 

pflos alemães: executados, martiri• 
zf,dos· ncs cam11os d, concentração 
etc. 5.GG0.0-0() de honi:ens. · 

. 2' .:0esterrados para Alemanhq, 
par~ os trabalhes forçados: 3.000.oCO 

, d.-, hcmen$; . . . 
3;-·,Deportado-~ para a Siberia du., 

·l'ante-,1~ · ocu1x1ção ::ussa nos anó4 
lf:39 "- ,1.941; l. 230 .()0(). 
· Pe!'cla~ durante o Jevante de :Var;
Sóvía. ·de,. -'àgo.sto-c1:1tubro . de 1944\ 

,,,,, -200,00.0 ,•hcmêns,· eolda,dcs,· e ciYis. 
,_;., . : Tcfo~: m,ais :que l,0._000,000 de ~ 

.;''..· nieI11,,:,;;.,. ·,. 

'., .. ..:.· .. 
-::;~~r ~--:::i:.tt ~:;· ,:_.::..{(~.t,r. :tiI .. w·,~.\~ :Ss/PJ . 

. ·,',-. : •.. ~7:Y .. ~•,!• ~.-.. .... L. -- -·· •. <--º.I t' 



São raulo, 2'-4 de Junho ae .l 'J4:. it.lilONAk!O 

1>04JWO'~A" ·sú'l:~s no~ideadoeusroe,m JOALHAAIAS">~ , 1 o rubis ~ brilhantes 
DEVER DE CARIDAD[' 

Padre Vicente M. Zioni, do S. N. }?. F. GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES 
Grande variedade em RELÓGIOS das melhores marcas suíças 

..... , 
•• __!._ •j ·A caridade cristã é a grant1a -vir

tude .sem e ada p.or Deus· na. terra, 
tela qual nos yoltamQ-$ ].;<lra nosso~ 

1t mã-OS, de braç.os abertos. num 
t;tst() de amparo e desinteressado 

r,or mim é contra mim". Ora. ne-
11ando a exiatencia. da Santis.sima 
Trindade, netando « .e.mtlssima 
Virgem como Imaculadó. Mãe de 
Deus, negando a divindade de Je
sus Cristo, negando a instituição 
da Igreja, negando o dogma da in
falibilidade do Papa,. negando a 
existenci,a do Episcopado e dos l)O

deref! sacerd.otais, negando O i~~-
110 o Espil:itismo se Põa em mani
festa contradição com -os ensina-
111ent0.!l rle Jesus, Logo_ nã0 pode 
ser cristão. E. conseguintemente, 
quando afirmá o contrário mente 

c·AsA BENTO LOEB àuxilio, 
· A verdadeira c1uidade não. olha 
l)rtra. a pessoa. nacionaJidade, cul· RUA 15 DE NOVEI91BRO N. º 331 . tur,i ou condiçib tocial.. :ADenas 
considera o sofrimento. a. il)digên· 
cla matedaI, ,..spiritual ou moral 
doa ncssos· semelhantes . e .Pi-acura 
generosamente destrni-la, ' 

A Joalharia preferida pela alta sociedade HA 3 GERAÇÕES 
-~~~-

menino que soube sofrer ... 
Onde quer que eXi.sta uma neces

sic:ade humana, ai deve estai· sber
ta a má.o da nossa caridade. E se 
esta neccssidadJl for um Pel'igo pa
ra a alma, vitima cio êrro ou da 
impostura. ai ·devemcs co1'1'e1• com 

e é imposto,·. ' 
NÃO E' RELIGIAO 

Publicamos 11oie um 1meree-
1ante Rrtigo do Revmo. sr. Pe. 
Arlindo Vieira, sobre a morte 
edificante de um jovem atin· 
~do por um cancer, no interior 
de Minas. 
. Fai~ como este consolam. 
l)e um lado, mostram qu3 ain
(1,J ha almas de escol sobre cu
JQ-9 hombros inocentes a Pro
'l'idencia pode descarregar os 
golpes que merecemos Por nos· 
e.os p~cados, Do outro Jado, 
n10stram que DeU.9 continua a 
no-s assistir, sUScitando dessas 
"itimas cxpiatorias para re
de seus padecjmentcs unidos 
de seus Padecimento..-, umidos 
ao~ meritos infinitos de Nosso 
Scnhcr Jesus Cristo. 

"Deus toh1a d2mentes aos 
{JUe quer perder" diz uní velho 
R<lagio .. E suscita almas com 
fome e sede d2 sofrimento e ex
r,íação. nos Povos que quer i,al· 
var, acrescentanamo~ nós. 

A 3 de janeiro do corrente ano, 
de 1,,3s-sagem por Rio Preto, cida<1e-
2!nl!a mineira, onde fóra 11rcgal' 
urna missão (não na sede da paró
quia., ma:: em duas capelas) de ma
llhã. aPÓS a missa pediram-me que 
1.,.-.,.ss, a santa comunhão Para um 
n1enlno que se achava gravemente 
tLformo. O vig. P. Joaquim Chave< 
·,!;airn a dizer missa em uma capela 
bastante distant~ da sede. 

. Dirigi-me para a casa indicada 
e lá estava, as,.senlado Pll1 um pol

·tl'ona. o Pequeno que clesejav\l co
. 111ungar. Chamava-se êle Afranio 
Ribeiro do Nascimento e em novem-
bro próximo pa.ssado havia comph· 
t,,do 14 anos, 

Seus pais, residentes no bairro de 
São Cristovão, transferiram-se r:·:i· 
1·a a cidade afim de accmpanhar o 
·11: tjmo periodo da tenaz moléstia 
r:ue meses aoós haveria do arreba
tai-lhes o tílhinho queridÓ. 

: Logo á primeira v_ista scnli uma 
impressão extraordinãrio. O menino 

· sentado com muita modéstia, vol
. vrn para mim seus olhos Jimpjdos 
,e com um sorriso angélico me com-
. Úrim~ntou. · ' 

Depois de tê-lo ouvido de co,,fis
, são e de ter-lhe dado a sagrada 
Comunhão, confirmaram-se ainda 
mais· minhas primeiras impressões. 

· 'Iratciva-se evidentcm ente de um,:i 
~Jma singularmente· fa\ior_ecida rl.e . 
· Deus. ,renho trat'âdo com centenas 
·o.e meninos de tôdas as condlçõ~s 
. sociais e nunca experimentei coirn 
· sEmelhante. 
, Ao vo]ta,· à matriz per~untei ao 
,;2-cristão, um vivo rapazinho de 15 
icmcs se êle cenhecia aquêle me
nino' a quem eu levara a ComunhJo. 

, "Se conhcç::>, resPondeu ele! Foi 
coroinha e por sinal o melhor co· 

: rcinha que tivemos, Ele quer ser 
padre. E' um menino ·de muita mo
i-a]. Nunca brigou c~m ninguem e 
nunca ctlsse uma palaVra feia". 
/ Tomei em seguid,a informações a 
r:speito da doenGa do pequeno Afra
nio e das esperanças que havia de 
melhora. Vim a saber que e~tivc
ra cm Vassouras afim de submeter
se a delicada operação. O diagnós
llco médico assi~alara, uma cloen
<:a não comum em crianças daque
h idade: um cancer no intestino. 
Verificaram os médicos que o mal 
já ia bastante a-diantado. tanto que 
não t2ntaram extirpã-lo. Disseram 
<>O,s pais que o m ~nino teria Pouco 
tempo de vida e visto tratar-se de 
um ma] sem !'emédio. podiam dar-
111, de comer tudo o que ele apete-
C:.'~:~c. . 

Apôs o· a\môço, levando c:nugo 
,,ma i;arte dos deliciosos petisco,~ 
oue aquela boe. gente de Rio Preto 

: ll1e havia enviado. dlr!gI-me_ nova
mente para a ca,ü d:> Aframo, com 
::i, alma ainda pe1·fumatla da unção 

. ce: este que me causou o Primeiro 
· contato com o angélico menino. 

Encontrei o Afrani:> em seu quar
to a ler sôbre a cama algun1-~s r_e

. ,. :.•1 as religiosas. entre es quais d15• 
1.in°ui vários numeros da "Ave Ma
l'ifl ,, . 

Levantou-se logo e foi comigo a 
rala. DissP-me que gostarn muito 
<laqu<ilas leituras piedorn.s, qu~ um 
bom senhor lhe havia enviado a

. (:Uelas revist<is. Eu, porém, que de-
1:ejava estar, a sós com o pequeno 
afim de poder penetrar mais a ·den
tro em sua alma, manifestei o de· 
seJc, de ver a sua ferida. 

Voltamos para o quarto e o pe
{luen0 mcstrou-me ~eu ventr, en

: iaiY,,do e endurecido. Disse-me que 
fr,y:1uentemente lhe sobrevinbam 
dor~~ muito fortes e que por êsse 
mr.tivo dormia pouc:> e mal. 

: E quando você sofre assim. você 
,1ão se queixa. Afrenio? "Não se
}1hor! Eu oforece todos as meus so· 
frimentos nelo Ranto Padre". Co
mecamc,~ bem, di,sse eu entre mim. 
P1c~~egui: J\iTas p'lra que Deus acei· 
te -êsses sofrim. :nt .. os é preciso que 1 
,·r,cé c-ofra ~empr'" .. cem 1nuita na~ 
ciencia. Esta , ')servaGão Jrv:,U: o 
1,equcno ,1 rer•etir melhor e como se 
t 0 m-s-.0 P. ter ido mui longe em sua 
afjrmaçãc.. Jogo atalhou: "As ve· 
7es ousncl.o ,.u já não aguento ma;s 
e'~ tanto sofrer, PU ,Jig,,: e,ta ,1or 
1:ão pa0 .<;a: me dee,.,1 um remédio 
p,,-o, curor esta dor!., 

E' verdad, oue ,-ocê ouPr ,e,. pa
,'.,·e? Quero.- sim senh~! E J)Orque 

, ·você auer ~er nadr(>? Para f:',1Jvar 
· ~.s nlmaº. Entiío você gosta do Pa-
P" 0 r-~st,:>. muito dele. 

· Em tôuas estas respostas não ha
.,i,·. nem vislumbre de af,tação, 
·,Ir-~s m--ferindo com a maior na
;tu,·,,1idadP- ,•olve:ido cara mim seus 
ttrandes olhos tran.sbordanbs ele J)U· 
,·e?s. e de inocencia. 

Sai ccnsoladissimo dc<s, colóquio. 
•'.Ac cair da n:ite fui visitar uma das 
mais distintas familias de Rio Pre· 
t.,,. A cert._ sltura da anim,1da con· 

-,..,nsa. falei sôbre o pequeno Afra-
lliO, Foi uma explosão ele entusias
mo. Tod:s encareciam ã.s virtud 0 s 
ca menino e re:atavam Pas.-,c~ edi

'. ficante,s de sua vic',1. As Drofessoras 
do Grupo ·.afirmav<1m que rol, sob 
tod-0s · os re-ioeitos o aluno mais dis
(fl;r.to aue por ali passara. 
i,_ Nessa m,s;na noite voltei t casa 
,!O A!ra~to anm -~e comunicar-lhe 

Pe. ArlindO! Vieira, S. J. 
ciue no dia seguinte muito de ma· 
r.hã, antes de minha partida pe.ra 
a capela de s. crLstovão. lhe iria 
lEVal' de novo a santa Comunhão, 
Ficou radiante de alegria. 

Então, meu caro Afranio, como 
pc.ssou o reste do dia? "Sofri mul
to, senti muitas dores". E você não 
se queixou? "Não. senhor! Ofereci 
tudo a Nosso senhor, Pois ning.uém 
neste mundo sofreu t,.1nto como ele"• 

Ao ouvir essas palavras. proferi
das com tanta firmeza e unção, 
mal pude reprimir minha como
ção. No dia seguinta de manhã en
cntrei o -pequeno ã:orminclo. De_;· 
pertei-o, fiz com êle a preparaçao 
para a comunhão, que recebeu c~m 
os sentimentos da mais viva Ple
c:r.de. Juntou as mãos sôbre o f)ei
t;, cerrou os olhos e s2 pôs à bal· 
buciar uma prece. sentado a seu 
lado, eu me edificava com aquele 

Afranio, pouco tempo antes 
de sua morte 

xou escapar umas palavras menos 
comiderauas. Volta-se para ela o 
Afranio e com expre~são de gran
de tristeza lhe diz: "M,amãe não 
fale assim!" E a partir clêss~ dia 
nunca mais gemeu perto da mãe. 
Foi sua boa mamíle que me 
r,,feriu &se incidente tá.o edlfican
ttl. 

Cêrca ele três meses sobreviveu o 
A{r,3nio depois do nosso Ultimo ·en
ccntro. Partindo para São Paulo 
deixei-lhe o meu endereço P2din
do-lhe que me escrevesse de quan
do em quando. Rec~bl dele 6 cartas 
srnc10 a ultima datada de 31 de 
março_ duas semanas antes de seu 
falecimento. Quando lhe dei pela 
tercçir . ., vez a Comunhão eu lhe 
pedi que ofereces,e a Deus seu.s SJ· 
frimentos pela bom êxito de meus 
ministérios, qu? assim élc 1ioderia 
.salvar as almas. Lembrado de meu 
pedido, em Vidas as car'.as que me 
escreveu, exc~~,, na u~t1;,.13 C1ll<~ di
t.,,·a a sua m::-, p0r já, 11:íc> rcdPr 
er'- rever. ac~· .:.:~centou e5•.1 c0"."".:~u
Vff te or'1ç'3:i: "O' m211 Jesus, eu 
vcs ofereço '>s :ueu-; S->frlm0:1tv. os 
n,t,~P traballt•;!; e a n1inha vjda, pa~ 
ru que abc:1~ >1i.s os traba!hl'S do P. 
Adindo Viúra". Omitiu-a na que 
c!:tti!"O, a. s11a !nãe, por n,lv te:. c<,n·~:1 
as outras. urc :<l;·,l!cr co11Jl:len::;aJ, 

·vou trü"::~c:..·w1,2r alguns treeh:Js 
d,1 suas car\a.5, D,, Primc:irn, rlb 24 
de janelro: ., • . . vou pJ.s<:and~ rc
gu~ar. gra,~a$ a Dr~us; .lui dias <iu-~ 
ra.ss0 be1n. 0ut,:v1 111al. nc·is a d· 
cairiz aind'.t u:10 f Pchon. mns sAj~, 
tudo pejo 0r:1n· <'e llenc,. O rnEu 
~oftilncnto cnt,r,;~;o a No~so sen1~<.r 
vera sua maiJ•· glória·,. 

Carta de W ele janelro: '·Tei:ho 
horas de al,vb. mas enfim o ma;or 
tP.n1p.o en1 "''í)Ít'~n1:!Utü.J Tet)ho rJ -
t-ac?o com os 1,Ss e o resto· i:~chad,):;:, 
ma:, sempre c,en[o.-mi:lo; o mesm J 

Df 113 m 0 aé, fôrps para .•.ofrc,:". 
espetáculo comovedor. Abalancei- Cart,:i de l7 th fPv1::·~ir.): "Foi 

com imensa ,.atkfacP . .) mie rccfbt 
me, diante do que via e ouvia, a ~u,i delicada c:in11 n, a- qt:aJ ('J • 

fozer-lhe umas perguntas que no· cLru meu co ·acib de aleg-rh e tlc 
·c.eriam oarecer intliscret,;:is. Afranio coPfórto. Poi' tenhJ r,as~adJ mr.l, 
você sabe que seu estado é gravis- 1,c;,1c0s ~ão 03 momen:.o;. de m~li1J• 
timo. oue os médicos acham que aeu ra que tenln. 11or is~o peço :,e, bom 
m~l não t2m remédio? "Sei. sim se- Padre que continue rezando po1· 
nhor". voce não tem med.o de mor- mim, 1iois. a minha confiança estã 
rer? "Não senhor". Noss11, Senha- tlevositadcc em Nc.sso senhor Jesus 
ra ver~ husca1• voce e levá-lo para Crist0 que também sofreu .. Seja, D 

0 ceu, Nisto r,arece. que ~h i(un"il- que Deus _quiser, seja feita sua Von-
nou .o Sf'.U semblante angélico, Vo- · tade"'. · . · . · \ · . 
ca etPera ir logo para o céú. sem Carta de 28 do fevereiro: ·"Fiquei 
P&ssar pelo purgatório? "Espero. muito satisfeito de receber sua car
porque eu tonho muita confiança tinha tão cheia de confôrto para 
rm Nosso senhor". Quando você meu coração. Padt'e. eu continuo 
chegar ~o céu oecq a l::eus por mlm na me,~ma. um pouc0 sem fôrças, 
e n,e obtenlv1. algumas graças aue muito inchado. mas seja o que Nos
eu desejo muito receber, Da minha so senhor quiser. p.ois o que Deus 
Parte. eu direi trêa miEsas pelos in- mo rcservcu tenho que sofrer por 
tenções aue você determinar. Pen- srn amol'. Sôbre a cicatriz, já ci
sou um instant., º respondeu: "A catrizou·', 
primei1\1 em honra de Nossa Se- na u1tima carta. ditada a .s~a 
nhora. a segunda em honra de R, mãe: "Padre. eu me acho muito 
Geralrln e q terceira pejas almas do mal e mesmo sem fôrças para tudo; 
purgatório". enfim, confio sómente em Nosso 

Ao voltar de Siio Cristovão, no Senho,· Jesus Cristo, pois a êle me 
óa 7 de janeiro, fui à noit~ ter com entrego e seja feita sua Vontade. 
o Afranio e anunciar-lhe que na Padre, eu ditei esta carta para ma
n:anhã seguinte lhe levaria ,a Co- mãe escrever. pcis não aguento fir· 
munhão. Encontreio-o muito aba~ mar muito a vista, mas será po1· 
tiào ccmo de outras vezes, notei mim e.ssinada, O senhor aceih um 
que' êle s~ conservava sempre sério, , forte abraGo do amigo que muito 
embora fôsSe impressionante a se- o estima e com imcnlla gratidã.o 
renidade de seu rosto .. Rarame;1te despeço-me Do vosso vde coração, 
esboçava um suave,-sorr1.so. Era isso Afranio Ribeh·o do Nascimento". 
s,m duvida efeito do malestar que Esta cartinha vim enc0ntrá-la no 
sent',a, Ficou contentíssimo ao ver- Rio. ao regressar de Minas, junta-
1r. e. Em são Cristovão. diSSe-1he eu, mente com um telegrama do pai 
iezamos todos os dias por você. No- àn pequeno que me comunicav.3. a, 
tei que a idéia de ser padre o preo- n,0rw linda! Nos ultimos momen
cupava, DlSSe·ma êle com exPres- A 16 de ahril r~cebo um:i carta 
são de inctefiniVP.l tristeza: "Se Deus do P . .Joaquim Chaves. zeloso vi
me cte,· saude, creio que. eu pode· gã1·;.o ãe Rio Preto. nestes termos: 
iei ser um bom padr"-", , "Entregou hoje (14 de abril) sua 

Eu lhe respondi que ele se1:1a pa- , preciosa alma a Deus Nosso Se,
dre no céu. Como é Aframo que 11l1or o nosso querido Afranio. Que 
,.ocê pode ser padre no céu? Res- rr.orte linda! Nos uJtimos moment
pondeu-me: "Rezando pelo santo tos. quando já sem nenhum.a fôrça 
Fc.dre, Pelos sacerdotes e pela con- fisica, notava-se nele " força da 
versão dos pecadcres". graça aivina e suas na lavras fora:n 

Disse-me que tinha <imbr a Nossa cie louvores a Deus. celebrarei ama· 
Senhcra e que tôda5 as noites reza- nhã. ás 10.30, horas missa ~ á." 2 ela 
va o seu têrço. tr.rdc farei O sepultamente solene"· 

No dia .~eguinte Jhe levei a Comu- Qi:,1ndo ainda me achavà em Rio 
nhõ.o, que rec 2beu ·c:m as mesmas Preto, ao manifestar ao P. Jca· 
m-0stras de piedade, e. anhs ele par- c;uim as imoressõe.s que _m 2 cau~a
th de Rio Preto naquele mesmo ra o pequeno doente, disse-me ele 
dia fui despedir-me do bom meni· "Esse menino é um santinho. De· 
rio." sua mãe rnsolveu fazer então pois que êla morrer o snr. Pode 
0 clll"ativo que sempre dava algum aém reeeio. escrever sôbre êle. Exa
divio ao pequeno. e. naquela hora, gaam-se as virtudes de tantos me-
0ara que eu pudesse ver a fenda. r;inos vulgar 2s: êsse é santo de ver

a.~ Juzes da Vel'dade. ' 
NECESSIDADF. DE UMA DE· 

NUNCIA 
Poi.s bem. Entre os inumeros 11é

r:g:os qu, o mundo mnden10 ofe· 
rece ã,s ·ãlma-~. talvez o êrro inte
lftual seja o mais pernicioso. No 
tnreno reil,i;ioso b.se perigo é ma
nifesto na doutrina esoil'ita. 

Com efeito. suas artimanhas dia
bólicas sabem b-ansformá-1a em 
difusora da füz e oaladina da ve1·
c1.ade, De fato. po1·é111 não Pasr-1 de 
nma impc•forn de intenÇÕcS per· 
versa-~. 

O Esnii·itismo. ~om cfcao. di?: s,r 
a vudadeira 1·eligião cristã. E. no 
.,ntrdanto. nem é cristão nem é re
lig-:f,o a.lguma. 

Ele fiem o sabe. porque é este 
() seu principio fundamental. Ocul
t~.-o. norem. afim d~ que o povo 
s:nlPles e desprevenido. c~ia nas 
stms m,3 lhas traicooiras " nã.o ma is 
consiga dr.eveneill1sr-s,, delas. 

NAO E' ,CRISTAO 
O E-~piritisn10 não t1ncle ~er· crjs

(:10 porem~ nega o~ ensinamentos e 
a clivind2dc de Cristo. 

A frast> d, N~~w Renhnr ;, sufi
cientcmEtüe · clara: "quon não é 

Frequentemente os E,piritas afir
mam. nas suas prédicas e escritos 
dcutrínários oue o Espiritismo é Re· 
!igião. Entretanto, nos seus conci-
1:os ou reuniões privadas para es
tudo e orient-wã0 geral do movi
mento. é ju~tamente o contrârio 
au.n admitem. 
· Em 1923 realizou-se um Congrcs

s,1 esnirita Internacional em Liéi(e, 
1:n Bélgica. Entre outr-as teses, foi 
e~tudada a seguinte: "Deve O Es· 
1;iritismo ser considerado como Re· 
ligião?" E a conclusã.o a que chega
r,;m quasi unanimemente. (com· ex
ceção de um voto apenas) foi pre
c!samente est.,: "O Espiritismo não 
ê uma religião, nem deve ser con· 
siderado como tal. visto c:mo nãó 
pcssul dogma, igrejas, nem sacer-
dotes". · 

Lego, o E.~pirjfismo. n0 dizer dcs 
rr,csmos espíritas n;io é religião. 

. CONCLUSÃO 
Si os. esoiritas defendP-m uma 

cousa .. orivadamcnle, o. eminam ou
tra a0 povo simples, desprevenido 
e bem. segue-se que agem com más 
iiltenções. Roalmentr são l_obos cm 
rr:es ele ovelhas. ê é um <lcver de 
Humanidade e C,,ridad~ cris1ã de
nunciar a impostura para o b:,m 
da mesma Hmnanidade. 

Non praevalebunt ! , 
Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 

A Igreja CatóÍic::i não teme amea-
ças e nem se atemoriza com as 
forças coligadas do mal q_ue lhe jura
ram a sua dest,·uição. Pode:· algum 
da terra é cap.:.z de pe,-turbar 
aquele clima de paz e sNenidacle 
em que elQ. vive continuamente, 
me&mo quando todas a, institui
ções se C3facelam e ruem por ter
ra e um montão de r . ..:inas parece 
.,er a última recor:iação de tao SJ

bnbas construções humanas. 
Não é preciso recordar a histó

ria para comprovar es.-:a tra:1q_uili· 
dade da Ig:·eja de Cri::to no mundo 
de ameaças e destruiçõe3 em que 
ela. viveu pelos sééulos afora, Mui
tos impérios desaparc-ceram da face 
da terra. M'uitos tronos estão· hoje 
ra~~os. . Dlnasti~ ·· multi_-s~c\lfar~s JiF'.. 

. extmip1ram. Monarquias. po~Jfos\lí;. 
e toínfdas sentirá'm um dia o abalo 
de morte · em suas instituições, não 
púderam conte,· a serrnidade· dcs 
temp·os de paz e dernpareceram.,. 
A Igreja sobrevivendo eos impérios 
e às monarCJ.uias. A dinastia do pri
meiro Papa, São Pedro, continuan· 
do ininterruptamente até Pio XII 
e o trono de Sãe Pedro ;inda ho
je é o mesmo, em toda a ~Ja glória 
e esplendor, dos séculos de Gregó, 
rio Magno, de Pio V e ele Pio IX, 

A tranq,uilidaJe da Igrnja em 
face do ódio am ~açador dos seus 
inimigos decorre das palavras de seu 
Fundador ao p,·ometer-lhe a sua in
defectibilidàcle até os fius dos tem
pos, - "E as portas do inferno não· 
prevalecerao contra ela!" - IfON 
PRAEVALEBUNT! Nada lhe pode 
arra::car e~sa serenidade. Nem 
ódios, nem ameaças, nem_ exército& 
confederados. nem íllosofia. Nada! 
Porque, por todo o sempro ela será 
amparada 'pelo NON PRAEV ALE· 
BUNT da .Sagrada Escritura, Nes
te sentido, a Rocha de Ped:·o é 
inatingivol pelas s2tas mortíferas 
dcs qut! lhe juraram a sua de,tl'·Ji
ção e a sua morte, 

Foi nessa intenção que procurei 
observar o menino de perto e lhe 
pedi que me escrevcs5e enquanto 
lho permitissem suas fôrc,;is. Pc-~sam 
estas pàginas . contribuir para a 
1r.aior gló1·ia de Deus, que em tôda 
<1 Parte e. em todos os tempos tem 
Cs seüs eJeitos. e sirvam de estimu
lo Para todos 11~ prática das virtu
t~es crisU"Ls. 

O piedoso Afranio foi ele fato um 
n~enino qu, soube fofrcr na mais 
inti1P,1 Uniã:> com Deus e que se 
rnntificou mediante a generosn. a
ceitação da cruz. Deus o tenha em 
sua. gJ ória .• 

No mundo do agitação em que 
vivemos atualmente, é bem paten-
te esse clima de paz; e serenidade 
em que foi .assentada a Igreja do 
Deus. 

Que diferença entre a serenidade 
imperturbavel da Igreja e a agita
ção e o nervosismo dos Estados, 
das nações! Que contrasto entre a 
fé inq_uebrantavel que a Igreja re
põ;, na vitória final sobre ,:eus ini
migos, e a angústia e a insegurança 
do poder temporal sobre o bom 
êxito da vitória final! A tranqui
lidade, a fé o a seg,urança de um 
lado. Do outro lado, o ner
vosisn:;o, a aflição e a. insegu
rança. E o Estaào vê suas 
fronteiras fortificadas e defendidas, 
seus exérdtos bem armados e ar
regir:nenj;adó~, a aviação para de~ . 
fender sua~ clda:des e sie-us &m~ 
pos, aliados podero;os e r.espeitados 
que lhe, prometem tudo, e no en
tanto, não possue a serenidade da 
Igreja que nada disto tein, e pos
sue inimigos muito mais terriveis e 
numerosos! Devia sor o contrári?! 
O temor p·a:·a a Igreja, e a con
fiança e a segurança para o Estado• 

Q,:ial ·será o fundameoto desta 
tão profunda diferei{ça? O <1gnósti
co talvez não saiba encontrar a 
resposta, porque não atina ou não 
quer atinar com o sobrenatural. 
Nós, porem, sabemos dar uma res
posta justa e real. A. diferença re
pousa na essência mesma das duas 
instituições. Roma, a Igreja, des
cança seus alicerces na eternidade. 
E ai não podem existir temores 
e nem âiadas. Foi à Igreja e não 
ao Estado que Cristo Nosso Senhor 
lhe garantiu i:,u bi:istência aos ódios, 
às ameaças, às destruições, "E as 
portas do inferno não prevalec2rão 
contra .ela! 

0,tra vez, o "NON PRAEV ALE
BUNT" desafiando os séculos \ 
humilhando os Imporadores roma· 
nos, os Julianos Apóstataes, os' Vol
taires, os Hitlers o os 8-talins, Em 
vão se erguem as ondas furiosas 
contra a rocha de Pedro, A. amea
ça mais furibunda não pode rou
bar a paz e a serenidade da Igre
ja. Quando Voltaire escrevia a 
d'Alembert om fevereiro de 1757 
que "dentro de 20 anos a Igreja 
ver-se-á em ~érios ap:iros com a 
no~sa perseguição", jamais p2nsa • 
ra que ele morreria em 1778 e a 
Igreja não conhecc,ria jamais esses 
"sérios apmos" que profetizara. O 
infeliz enqiclopedista se esquecera 
do "NON'PRAEVALEBUNT" ••. Fncantaram-me a modéstia clO me- dade", 11ina e a sua extrema delic,1deza. ____ _, __________________ -----------------------

ÊFi:tt:~;l~ê~~~:1~ª:{itt!i:;1~ «A Poloni_a_ é a inspiração das-Nações>> 
do tomava das mãos de sua mamãe 
uma mecha de e_lgodão para fazer 
éle inesmo o que ela mal podia fa- ' 
zer, por niio estar habituada a êsse 
trabalho qu~ estava a cargo de um 
farmacêutico, diz:,a sempre o Afra-
nio: com licença. mamãe! • 

Depois de minhas cbservaçoes 
p~ssoais, apraz-me registrar aqui o 
crne se seguiram á operação nu tcn-
1ne disse O pequeno enfêrmo em 
ci::rta<> repassadas de doçura ceks-
1~ º chei,:is de encantadora· s!mpli· 
cidade. 

No hospital de· vassouras. nos dia• 
que se seguiram á ope<lação ou ten· 
t~tiva de operação. pediu um re
lógio ao Í,ai e quando a noite jã ia 
adiantada não desviava d~le os 
o:hcs. A mei-1-noile, dizia á enfer- ) 
n:eira: "Pronto! Agora nem. água, 
nem remédio!" Não queria perder r 
a comunhão. Em vass:uras encan- / 
tou a todos cem sua piedade n Pa
ciência n0 sofrimento, Referiu-me 
o pai do pequeno que. para pro•;;'i
Jo. lhe di:,se uni aia, quando ainda 
ertav., bem de saur1e: Não posso ' 
mandá-lo para o -seminário, porque 
t<:,nh:) 8 filhos para educar e não 
nevo gastar só com você. ntsse, 
11a1·a Drová-1o, porquanto seu pai, · ' 
sitiante bem arranjado e crlstão 
sincero, não tinha a meno1• inten
c·ão de contrariar a vocaçrb do fi· Conforme noticiámos, inaug,:irou-se dia 15 p. p, Uma expos1çao das atividades· da Polonia na guerra. 
lho.· o Afranio ficou muito triste, Nosso cliché ·fixa 11m aspecto de uma das salas cuja decoração tem· atraido a· atenção dos inúmeros visi
Mais ,tarde vai .t~r com sua mãe e tantes. A alegoria no fundo da sala simboliza a Polonia martiri7..ada mas não quebrada. A Águia Branca, car
lh- dii: "Mamãe, papal me disse regando.uma espada, é o símbolo da Polon:a, fazendo parte do brazão do Estado. Conformo a lenda, Piast. 
oue: não pode })agar o Seminá1·io o fundador do Estado Polonêa, no sérnlo IX, encontroii uma vez. numa floresta um ninho de águia branca 
p·ara mim. A senhora me dá licença e escolheu este lugar .para sua morada. Encimam a alegoria as palav~·as do Presidente Roosevelt: "A Po
cle Ir pedir esmola para eu poder lonia é a in!;l)iração dos Nações". Estas palavras manifestam do maneira eloquente o papel que desempenhou 
ir nara o semin!\rio7" a Polonia :nesta guerra. A decoração 'foi projetada pelo conhecido pintor de nos,a Capfüá E•nr. Mirga. 

Sua. mamãe, l'endo-o um dia a A exposição permanece aberta diariamente ºdas 9 ás 23 horas, exceto domingos, cujo horário é da~ 
Jlebater-~~ ~m dore,i cruel_ante~ clel- ;$· -'js ~: hóras, 0 O' el'i.i::.errain6nto ·lerá' aia 28. 

f 
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Duas Enciclicas 
E', não ha negar, angustio

sa e amarga a vida do povo, 
nesta hora de crise universal, 
Quem pode negar as tremen
das injustiças sociais e o des• 
cuido com que se olha o pro
blema doloroso das massas 
proletârias sacrificadas? 

E' o fato. Ha mais C:e cin
coenta anos Leão XIII com a 
Rerum Novarum deu alarme, 
apresentou a solução, o reme
dio para a sociedade enferma. 
A Encíclica foi a maior reve
lação 110 terreno social qué! se 
conheceu no sec11lo XIX. Viu• 
se o pensamento da Igreja, a 
sociologia cristã, sob os seus 
aspectos mais belos. O mun
do todo, não só em meios ca
tolicos, mas nos mais afasta
dos círculos do pensamento 
humano, em perfeita harmo
nia de idéias com o pensa
mento de Leão XIII, chamou 
a Rerum N ovarum: - a carta 
de libe1·dade do opei-a1·jo. 

A burguesia estremeceu. O 
proletariado exultou e houve 
mesmo tentativas de explora
ções socialistas em tomo do 
pensamento do grande l'at-1::t · 

Infelizmente a voz de Le-a.0 
XIII não foi ouvida. A bu:i:
guesia quis se suicida, e a 
Rerum Novarnm foi até mes
mo acusada de ousadia socfa
lista de um Papa de idéias 
avançadas demais. Quarc.o.ta 
anos depois um outro l'ô.P::J., o 
imortal Pio XI, lança a "Qua• 
dragesimo anno" - E' o pen
samento social da Igreja, mo
dernizado, a(aptado, .; a in.
sistir nas reivindicações e di
reitos sacratissimos do or;crn
rio ha quar!:nta anos a,râs 
defendidos por Leão Xlll. 
Outróra o socialismo. li)je o 
comunismo. Para novas ma
les novos remédios. D·1U Pa
pas, duas Enciclic.1.:;.. dois 
grandes males a rem~_r113:r. E 
a Igreja Magistra v~nutis, a 
mestra· da verdade, aprc~enton 
a solúção unica possiv:1, a so
lução cristã do problema r-o
ciál. Não a quiseram 1u vir; 
Que . de melhor se fez ate 
hoje?. -i' · 
A :crisc!)oéial .""" ' 

Hoje, a crise tremenC:-a e 
insoluvel. Disse e· repito: -
quem pode negar_ ~s tremen
das injustiças socw.1s e o pro
blema doloroso do sofrimento 
das massas proletarias? Não 
0 previu e anunciou Leão XIII 
ha mais de cincoenta anos? 

"Estamos persuadiclos, disse 
0 grande Papa, e todos _nisto 
estão de acordo, de que e. ne
cessal'io vir com med1~-:s 
prontas e eficazes em auxilio 
dos homens das classes prole
tarias, atendendo a que eles 
estão na 111 aiºr parte, numa 
situaçã.o de infortunio e de 
miseria imerecida". · 

"Miseria imerecida" notem 
bem a expressão da ~erum 
Novarum. Não é misena re
sultante das adversidades da 
vida mas a miseria do paupe
rism'o que veiu a se tornar a 
condição de gran_des_ ~assas 
operarias. Esta :r_111se!1a e fru
to de uma organizaçao eco?o
mica falha e que torna im
possível ao operario me~horar 
a sua condição, por mais es
forços que empregue, e por 
vezes, esforços desesperados •. 
E a grande miseria do ope
rario não é apenas a resul
tante das deficiencias da or
ganização economica, não é 

Para que foice 
e martelo ? 

tão só a material, mas a in
telectual e moral. Os que ar
rancaram a fé e o amor cris
tão da alma do povo, os que 
mostraram c o m o supi·emo 
ideal do homem o prazer e o 
ouro, e :;e esqueceram das rea
lidades eternas, os ricos im
pregnados, saturados de uma 
filosofia materialista, eis a 
causa ultima do desequilíbrio 
social e das injustiças que ge
raram o pauperismo, e ago
ra, o proletariado em deses
pero é a fera que ruge porque 
tem fome, e alem de n.ão 111e 
haverem dado que comer ain
da a açoitaram impiedosa
mente, Sim, a questão social 
é grave e é de tal natureza, 
disse Leão itIII, que a não se 
apelal' para a religião é para 
a Igreja é impossível encon
trar uma solução eficaz, 

A Igreja não silenciou 
Sim, diz a Pastoral lumino

sa do Sr. Arcebispo D, Jaime 
camara em nome do episco
pado, a Igreja não silenciou 
ante o espetaculo cte tantc,s 
sofrimentos, a Igreja nã'J ',)ô
de silenciar, numa mudez 1:ue 
fora cumplicicade incompatl
vel com a sua missâ:i de di
fundir a verdade a '.J liem , 
Pelos labios de seus Pontiti·· 
ces e pela voz autorizada e 
rnultiforme de sua jeratquia 
disseminada em todo o mun
do ela, ha longo tempo. vem 
denunciando o mal e ap,.m
tando-lhe os remedias. Hou
vessem sido mais escutadas e 
atendidas suas advertencias 
maternas, e a crise não ~~ría 
atingido a agudesa que ~o_n· 
templam os nossos olhos Grts
tes. 

Sem a sua colaboração, 
qualquer putra tentativtt, ins
pirada em princípios fals~s, 

.. : #t%~~1rt:ig~~;Jf/1uá~~<>~e/~i~ 
mà das instituições éomo na 
regeneração deis costum,es -
indispensaveis ambas a r$
construção de um~ nova o,F
dem social -, a mtervençao 
da Igreja é condição necessa
ria de exito.· Sua doutrina 
social, pregada pelos seus 
grandes Pontífices. tem mos
trado que dentro dela e por 
meio da aplicação justa dos 
seus ensinamentos é sempre 
posslvel encontrar solução pa
ra os mais graves problemas 
sociais, sem necessidade de 
apelei aos recursos violentos 
de subversão social. 

A unica solução 
A doutrina social da Igreja 

apresenta a solução unica por~ 
que é a mais conforme à na
tureza humana, às condições 
da humanidade vitima das 
consequencias do pecaC:o ori
ginal, e foge das teorias lou -
cas cio homem maquina, do 
homo economicus, do homem 
sonhador nas utopias de Karl 
Marx e de todos os visionarios 
desta hora confusa de falsos 
profetas da questão social. 
Hoje se apela para a foice e o 
martelo como si na experien -
eia russa tão dolorosa e tra -
gica e na ilusão sovietica es-

tivesse já dada a solução com(,_ 
pleta para o problema social, 
Ha por a1 o J)Odantismo dot 
R. R. s. s. t não 6 sem tm1 
prmldo cl& novidade. com~ 
coisa da moda que por aí · 
:rala em comunismo como. d 
uma especle de pauacéa n 
cura de todoa os màlea soclaI, 
As vitoriosas armas de a. Ma 
jestade Stalln, Czar de toda 
as Russlas. a angustio1m st 
tuação já mil veze, denuncia 
da das massas .sofredoras 
das lnj ustlças sociais, ,est~ 
mal-estar medonho da vi~à: 
mundial, tudo lsto foi e é as.:.., 
tuclosamente explorado pela; 
Russia em prnl do regimen so-, 
vietico e com cinismo incrível. 
esconde os horrores de um~'\ 
legislação economlca que _re -
presenta a mais . ferrea dita 
dura ]á conhecida até 11oje 
para mostrar apenas aos 01!10 .. 
arregalados dos seus adrrpra 
dores fanaticos, numeros ran~. · 
tasticos e a mole imensa d 
uma industria gigantesc:1 _e_ d 
uma cultura e uma c1v1l1za 
cão materiaUstas em 9-ue i 
homem será tuc:o menos ., 
pessoa humana livre e d1gn1 
ficada pela obra da graça, 
civilização do homem maqui 
na do homem coisa do Estt\ , 
do' do homem espiritual a ser' 
v'iço do homem _besta._ Uma ci,, 
vilização que so encontra unt 
problema na vid~ humana 
o economico. Nao bastam _Q 
faróes da vropaganda _vast1~ 
sima da literatura russa b.oJ .. 
na moda para nos convenc~. 
do Paraíso sovie!ico_. A ~gr~J 
Mestra e Mãe, nao e de_ noJe. 
Tem a experiencia social. d~ 
vinte seculos. O que fugir)!~ 
solução dada para a que~ta 
social, o que fugir da lu~111;10. 

doutrina das Enc1cl1ca 
i~rum Novaruin e Quadrag!lj 

. simo anno, será utopia, seraqi 
tentativas dolorosas. para noi · 
vos fracassos, e a v1ti111:a ~o~ 
tinuará sempre a mesma ... 
a desgraçada massa proletan . 
E' inconsciente, é tolo e sl_i, ,1 
perficial, e mostra J abs?lut~ 

:~

1

·º. ;. :ri.i~.· %. ~~.tt.· e.J· !·.ª·º·1· .:ic./: .. ,
1

· i. ;• , 
jornalista, ou ~ualf!.Uer, hom~ ~\-1 
f:lai~J:~:~~f:~ré1.'ti11~\ •.• · r<, 

-tão social. e das inJusfaças .. 
sofrimentos do. povo, tep:i._ 
cinismo de apelar para a fo1c.\: 
e O martelo e cantar loas ~ 
u. R. s. s. esquecend?:se ~i 
vinte seculos de ci.vll1zaça~ 
cristã e da luminosa e huma, .. 
na doutrina da Rerum Nova;\ 
rum e da Quadragesimo anno., 

. Creio que tão apressado.s soii 
ciologos de livrécos russo 
nunca se deram ao trabalh 
de uma leitura acurada da, 
Enciclicas e a um estudo d,_ 
pensamento social d0; Igreja,_, 

Ao invés não apelanam c9m; 
tanta leviandade para• a foic, 
e o martelo . , • { l 
NOTA _ Houve no artig(l' 
passaco: "Os côr je r?sa" U1:\' 
erro de composlçao tipo~r.af11 
ca _ Na, linha 69 do art;g_o s 
lê: Mussolini eram gemai~ 
continua na Unha 119: Afina; 
Hitler da civilização. O text. 
completo é: "Afin~l _Hitler ' . 
i\Iussolini eram gemais salva 1 

dores da patria, duas colunat 
da civilização". O texto ena~' 
do dava a enten?er que }'. 
Modernismo seduzm Mussºh"" 
ni, ·o que produziu grand~ 
equivoco nos leitores não acos
tumados com os empastela
ment.os tipograficos ... - M. A,.' 

* Mons. ASCANIO BRANDÃO * l 
ALOCUÇÃO PONTIFICIA À COLONIA POLONES~ 
D E R O M A A P ô S O L E V A N T E D E V A R S ó V I Ai· 

. , (Conclusão da 1.ª página) não ha esperança; o nome de Estanislau é daco 
seu mais soliào esteio, sobre a justiça e o res- como senha e foi ao grito de "BemaventuradQ 
peito dos direitos. principalmente dos fracos. Estanislau Kostka" que os defensores quebram. 
Quando, amainada a tempestaàe vertiginosa, de o anel de ferro que os cercava; Mais tarde, Lu
desvario, ódio e crueldade, o mundo cair em si, blin e·Leopol experimentam os maravilhosos efei
e quando espectador estarrecido, da extensão do tos da confiança em Estanislau. Foi em Lublin, 
seu cesastre, ele recobrar o equilíbrio, então, re- diante da sua imagem, que João Casemiro, rei 
conhecerá, ha de reconhecer, a parte que coube da Polonia, faz sua vigilia d'arma§ e ganha a vi
a Polonia, na obra ela sua salvação. toria de Beresteczko, venerou o jovem bemaven,. 
- Eis porque, às nossas lagrimas de compaixão, turado como padroeiro do seu exercito e lhe 
aos nossos transportes de admiração se junta o atribuit: a segunda vitoria de Chocim. 
hino de nossa inabalavel esperança. Os ombros Por esses proC:'igios, ·O Céu quis visivelmente 
que carregando com dignidade e amor a cruz, ao sancionar o pacto. Por isso fugindo à regra, se
encalço do Cristo, sustentam o trono do Reden- gundo a qual a Santa Sé, só confere aos santos 
tor, podem estar doloridos, mas rião poderão ver- um patrocínio oficial e liturgico, Clemente X: 
gar sob o peso da acversidade. Os bravos entre (pelo breve "Ex iniunto" de 10 de janeiro de 
os bravos, poderão sucumbir: visi sunt oculis in- 1674) proclamou solenemente o Bemaventurado ,. 
sipientum mori (Sap. 3,2); mas na verdade to- Estanislau, padroeiro principal da Polonia (cfr. 
dos os que morrem na graça e na paz do Senhor, Bullar. Rom. t. XVIII p. 463-465) . 
são entre todos os mais gloriosos vence.dores. Em meio às crueis vicissitudes pelas quais 
. Vitimas aceitas por Deus em holocausto de está passando a vossa patria estremecida, essas
propiciação, os herois que chorais, e que Nós provas de singular e poderosa proteção do jovem 
choramos convosco, nessa terra, parece-nos ve- santo, sustentam a vossa alma .corajosa. 
los, lá no alto da gloria unir as suas preces à in- E Nós compreendemos, que mau grado as 
tercessão de toàos os vossos Santos: o bispo Es- provações tão duras e longas que a Providencia 
tanislau, João de Kanty, Jacinto, André Bobo1a, permite nos seus misteriosos c.esignios, vosso co
o incomparavel martir e Josafat, o apostolo da ração não pode deixar o desanimo invadi-lo· .. 
União. Vossa esperança brilha sempre, fecundada como 

Mas, nesse dia tão proximo de sua festa, co- tem sido, por tantas preces, tantas lagrimas, 
mo não evocai· com um fervor todo especial a fanto sangue generoso. E o altivo hino de Wy.
memoria C:o outro Estanislau, o angelico Kostka, bicki pode continuar a soar tão altivo como ou-
fiel ao pacto comovente, selado entre ele e a sua tróra: "Não a Polonia não pereceu". (Jeszcze 
amada Patria? - Polska nie zginelal. , 

Basta citar só alguns fatos entre tantos ou- Do alto do Céu, vossa Rainha a Virgem da 
tros: para ele volta-se o rei Sigismundo III, na Czenstochowa, vela sobre o seu reino, .A seus 
angustia de suas lutas contra os infleis; ele rogos, Deus enxugará as lagrimas de vossos olhos 
obtem que a cabeça de Estanisiau lhe seja tra- (cfr. Apoc. 7,17). Ele -vos ha de ·cumular, co
zida de Roma, e na mesma hora em que a pre- mo premio de vossas dores das mais abundante~ 
ciosa reliquia atravessava a fronteira da Polo- graças, em p( nhor das quais damos a vós e a to-: 
nia, a primeira vitoria de Chocim, responde à dos os que vos são caros, a todos os vossos con}-. 
confiança do rei. A cidadela de Pnemysl estâ. patriotas, aqui representados oor vós. a. Nossa 
~nvolvida · num, ceroo de !erro, ,humana.mente .J6..,.;Be~ção ADo~t.c@:a .. 

-- _____ i ___ -, 
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·Ora P·ro . l\lu!hiS '' ,iPCe d ·i e n t e 
.. 

:··11eg'in-a Pacis - Metrop·o -d a .. (uria l 'i t ,a n-a 
/1'' . DIA 5 DE JUNHO: 

1 -~u~ •. ê,~s &C tornariam como deuses. 1 Ja ·domi11i - diz ela - fial ;nilli se· "\Wons, Josê M, Monteiro, Viga/fo Camilo Martins Costa 

FABRIQUEIR. O - ·da paroquia I Porniiho, José Jl;I. A rias e Ros. -~ .p~-., J - f d n " ~ . guel. Ciro Piti heir,:; V.,n.• e Ma,rtt 
ue aç_ana, em ª.\.'01· O revmo, .·e, clula., IIercules Borin e An1a1·1~ Ca· 
L d Z l 

A1>, Winter; - ·PENHt., l\f',0 A,p,. 

Dudt au_t~m serpens ad mu!ierem: cundum verbuin tuum", · · qeral deu .o ,;eguinte.dcspacho: 
.sua1•e cr<'ature. a quem os céu.~ e. a '~; · ,et ent,s si~!lt Dil, sci_cntes bo I Falara_ a eo-redentora; e às tnã:o'I ·","' - t " 

U ovico _ ano · J>or,iaa. Pedro Morandi e J,olanda CAP.EL.(1.0 {l C ·u d d SayJgn e Jandh'a /\qutno ··-S-.AtOa 
. · ...... ~ - . a· omun1 a e a Zauardo; - PENHA: Antonio Rl- os,,aldo .Pimentel ·• Alvira ROndl· 

;; .. Rt1rina-nac!s, ora oro nobís'." -. 
, e,,;,1 a uJtlm11 lnvocacãn e ·a uli ima. 
•t1olioa d11·ig!das ,á, Marill.. na Ja-' 

t,n•:a. l'roclamaram _ ~ainlu. da n mt'et malum , ·O demonlo não de Gabnel, resplandecentes.de pU- ':ABJU.RAÇAO em Íav
0
r da pa-

Paz! • :,er~ iu qua~ndo aeenou Para a divini- 1eza e d~ graça, lhe puzeram na r~uia·de Vila Anastacio. 
·Pensao 0!lnta Monica, em ·favor do beiro P.eclro~o e Dalva Dini, Fran· ni; _ CONSOLAÇÃO: j.t;,acir '!.,O• 

revrno .. Pe. Angelo ;Scafati. c;sco Antonio Nunes- e Mari»- AP, 
PLENO USO DF. ORDENS - por Cam1>os, Renato Vergati e Norma. pes ele Alm,eida, e Alice Go11;.lv94 

·11ta1nha -!'(l,u:·~tana. • 
llá .quasi seis anos que· 0 pi(•do- ".açao do homem. Mentiu, sim, quan- fronte a· corôa <la paz. I ~o-

Sü refrão ressôa por todos Cg qua- ªL' ensmou-a ,sendª .da desobediéncia Est211:>e1ecia-$e .um vinculo de s•n- 'Conego Aguino.ldo José Gonçalves, 
drante~ do p]an~ta: e dir-se-la que timo ~ªfªz ·de conduzir á Perfci- gue entre Deus e o hcmem: sela· auxiliar . de mons. Vigario Gerá!, 

11m ano _ em favor dos RR. pp, G bl I Miranda Valter Facchinl • U, ar n, Mauro Malsigli e Elvira Montfoc.gro, . Rubens Davi Ptza11I• 
• 111' o ~ema te do uma série d? :.ire-. 
·~•: mll.!! é nrincipalment.,. 0 topo 
.•·<'andorado elo uma luminosa es
ii:arla de Jaeó, ,·feita; · <li\ louvores 
_tquela humi;4e Virgem. 11rtdestin~-

acompanha o próprio ritmo dO co- ln~e;nal ~>~rt~:11tancto-lht, em sua. Va-se a alia~ça ~ntre o céu e ,a dt\U• !l6,~<,guintes despachos: ' 
e 1· - · "' · BA .. ISTA: e A. 11a O, Ruslichelll, l'ietro Cozzl Clemente l\'Iengcringhausen, Carlos Viies k' · S·•O ·Jo·Ao rr 

.}'uzão; - pot trint,i dias - em Jo·o l" · e I\' · d G · 
r,3ção. humano.. rr.or infi lt 1 ia,. o cam nho do. a- terra, o '.Infinito ·Se humilha'va .. na T~"'"'UNH L e . 

Mat·ia não 1•~cu.scu a :.sua benüi· D•·us n o, 1 elo 9uaJ, Um clla, mcar11,ação; .o creatura . ·se'· engran- """' A , PARA · ASA· 
nr. intercessão junto ao trono dO 

1 
_' t ·e .homem-~" teriam ~e Inter- decja na prodigiosa ,maternidaele. · ME · O= <?-.:n favor· dós otadores: 

. a nm · ·,al'J"• a !orla ·,Ba- 0 Mai'ia R. Rizzo, Osvaldo l'vI&t,eWI 
f,1vor do 1·evmo. P.e- Engelbcrto tista. A.<lo\[9. S·3bliio e Irma Temi Brueggeuthle,. J - , .. , l\farclglla. e Olg:. BoU~

1
ho do Ama• 

• da, de,sd_0 tõda ,,a ··eternidade, 1•-:1ra 
o prod11!ln c:a Incam~ção ·ôivinn. 

· Todo-Po<lt·oso. po1· :.isto mosmo \;:b rn~ Jª umao hipostatica dO Graças ao .fiat da. Virgem ·San- .foão NiCÍiÍau Tolentino, ·P.aulo Cat· 
<;us r,:Ja. é rigorosamente humana, ~ 0 re en.to, .. , , tls..sima, . Jlt'()llUnciado .em prnsença vallrnis, ·Domingos Mnnhoz, Antonio 

oan ,-.,dío Soler -e Odete Ap. Rosô, ral; _ IMACULADA CONCEIÇÃO 
CAPELA - pot' um ano - · em Jaime Ez;aú Camolez e Maria Ap , · 

favor <las capelas: tle Santo Ai1IO· v . Gl J , , F . · Pedro Bento ,Tose Grav,na it Ma· 
r,io de GoPouva de Co

1
-·
1
,co • de d~'- ~.ss,, OSé. •ern~_uclrs e Marla l ri<\a Palmieri Brandi. Edmundo Xa· 

. R~_ln!12 é.a Pn! Dir-,c-ia que o 
~plr,(.:, ': t' c11·ac~o·do· ho111em, ues

··"~ ·yocaüH, ·realizam o impe:o mlt-

o-: s~a., péndora3 de complacência é !ss;etdm~r 
1 

_infmito " a cartclade, do Arcanjo, Cristo for o met11ador Ribeiro e José Benedito Fonseca, 
e de mj,Sericórd!

8 
não se embara- ue s .; ~-1ª paz:, .aquela .Paz e. <'nt.r~ Deus. ·ofendido, e •a :lmmani• . DISPE'l'fSA DE IMPEDII\IIEN'I'ó. 

e a Glolia Eu"'emo· SAO MIGUEL· , · · · · 
Cabuçu, na p

8
ro'quia de 'Jaçallã. C º ' . · vier e Violeta Stn\1ano· - VILA 

TRINAÇAO - em favor elo~ RR, · ª'~os Za?:iter e Ma-rl!l JO"/'; R, da MARIA' Manuel Rosimo 'e Maria d6 
.11:1m0. " r::1,.is ve~mrnt~ l\JT~nco clR 
·11t:a lntPlii;:hcia e '{]o s~u nfel(l, em 

·. f,.,c,. <l 1\~s.d, o. auem. !Is g , .. nçõe·' 
cl1am,1m · - · bom:wcrttura,Jn ! ·u"Poi, 

. ·<ft, JH·ocht~"'.ar t :10 :augu~ta. rr-a :e1:~ 
:.,,arecP: .1:r:~.~n1'.), -Ql18···0. ·lH~nit1 clf·
.-._, .. 1;-; -sih•nr·l;;:.;· no,s, seus ·tn:-oir1..1os llv-

,;-am 110'• reclamos e nos lmre1•atl- q e 1 .feuu O ptopno Cristo ao da«e ofcmora "'3s entr ·c1·l"I"' e p1ometer aos ó·t J • ' · , .. m, '· e· · .,.. < .... -em favor:·dos ·011adores: -Gabriel: 
vos da justiça, 'No plano ·divino, · &pirito S~nt ap .. b 0

1
°s a vmda do R htlU'<1nldade. surgiu a pOdE'rosa: . Rod.riour_;. e V!rginià ·Feli·x :da 

· 1,m .. , .da, majs sublimes funções :de ,·deu-vos. a ?· e xo-vos. a Paz; mediação riaquela mesma Virgem " ., . 
Nos.sa ::,enhora é, precisam?ntc, a · à '·é mmha .paz .. Nao vo·la mediação de.pura. misericórdia e de Cunhá, 'JoaquiniFranch;co ele Az~·' 
do drsarmar•a·Soberana justica que· ou, por m .. como ·a da o mundo". amor. vedo e Mnria Senk. Orlando Roma-
.,~ ontremescla mi . mlser!córdia :elo -D<'la falaram os .anjos, na noite tle n]10\! e Ad<_11·na. Frnncisca Roma· 

PP. Artur Leite, Hubcrtn van 'A ~' 1:~'·. Jos~r P~dro. Cardoso e Mai ia Jesus Car:lt>so, Vergilio Tralli e 
Westelnde, Vitorio Nardon e Lu· · o:,e <lo Nas_ci,nento; -- _CARMO· Luzia., Mantun; - INDIANOPOLIS: 
dov!co Zanol. LIBERDADE. !lfan11el Siqueira e Alcides AU!!u.sto e Maria Marque• 

M:t1Ja cio Ca1·mo Gaspar, Luciano G r A "1 · ·R· a · a Be ed't 1 
BINAÇAO <>m favor do rcv·11 o C· . tt It 1. .., d ame "'· n omo mos rr 1 : 

Natal encl1end · To·da ~ \'1ílJ. tcrrénc de Maria ·roi ~. · 
Vc·rbo. Acerta .o doutor da l!rl'eja. · ' · 0 0 ceu e a terra' ~ " • n]1o·,\, - com os sct\s h 1'11os de Ie · "GI · mi~sã.o ·de 1>az. ô Natal e o· Cal vá· 
rnr-,. com particular n.fu.são, pelos rh in .excelsis Deo, et. ln terra pax rio .marcam os pontes culminantes JUSTIFICAÇÃO _ em favor dos 

PG, Ludovico zan
0
l. '· · ,llnc ,1. e a m ,-, a Cruz. Job Ribeiro; - . .VILA OLIMPIA: Luiz 

B2nlo e Lulza De Marco; - BOM ·. . · d , - ,: CON-ELHO J , OI' Belisatlo e Mana o C,itmo Rod .• • 

p1,·àulico.c.1 · 
quando 'diz (JUe. ·Maria ·.santls..sima · · a gr1a: . x o-

' l•ommibus bona v lu t ti d""ºª J·o1·1'ad,0 bendita. No c,,:u, é ' s R • "'AEL p 1· mDis ·nüsei1ávds pecadores. 
1
,eJos -- · e e na· s," Foi ~-~ • " · oraaores - . : ,u• ' : au 1no. 

CONFESSOR EXTRAORD1NA· 
TIIO - da Comun[<l'acle das Miss. 
do S, C. de Jesus. eom rC3idencia 
á rua. Domingos de Morais 1 .-490. 
em. favor do .rcvmo, ·pe,· Angelo 

. 1 ::, . : ase , 1van e Carola e Modesto, 
C•matll, J.0;10 Antonio Perez e An· gu-s 

)Jaz! Q;;_,- reinado ,.~,uhli111; ~t1rfl 
·t> .. :'!..::.". eh' e·;~- <'nrôa. foi cl!1g!l~t1 ri 

_fron 1 '"' 6e ~'-Taria? 
A iclf'; ... .-':a pnz ~1t•~--r~ l~C.f'l_ l)Qr 

· t-ontran"qcf: :1. ·A idéia. c1~-, r:11rrr:i: 
A O pr!1 ~,;-111cnto, f1e n!'-01'l '..n nn.:: 

· l!"a11t;nori-:-. ,1~r:\. i\Ollf'là,; inf('q7('~ 
~1·rq?-"liif'.!:: ci~· Velho Mttndo, 0:11 {ntr 
.~-e~ POr"',Q ,. · dilacer,rn. 0:1 ;.\Híh 
· r·'-Ucn ~r- r:i;t ... el'~V"'ll\.-ll-0 trrni.~ \l'!Ol'-;:
t'l:!Fntn õo~ conflitos <ttte t~!U enltt· 
't;, do 9 • ',õ(dC hUll'•1ll(l. 
. { lt p~~ is: --n~a<la hnnginaç3(·, 11:lo 

"l(l15'=rQUill ./':~::"Ul'fll' ··ft-~ n-..,cror,"':i:l l'r.:l-

1_ Jl(l~dP. --~,f;-},;).P:9- f' -rni1h{H,~ r"lc "t:i-1·1:c; 
i lJllc se -i,-,··in,1·cm t Jnrs::.,,!i,vris t~
J·.:-·,,11rnc:: 0cn:::.ôtnkos. ·nrtl--tk!·.~ C' r•i-

f.lltifi~o· ()\]o·"" 1>nio11'J>r,m! 'Per· 
' t,., 0 foeo •,ae:e!Mld'.> Cid.:i<1,',. t~la"
/11• Co!1W0·' e floresta.< clesf,·uin<lo 
1 f~bdca.Q 0 ~;aras, arrtl~ando· te1n-
1 11.-0..-: f"' !?..!'"·.::.! 

Qnan~d' hec;'.=lt.nrnb~f;.~ ()1.1-,,,t.3.:; 1'lli 
1,-,s! 011~.1::.:~. f01n~! ·c,lf'!.nt. 1 n1ie;.:.i. 
r'.,1 .Q1>s11:~ 0rfa~,1«,k' Cl•1anta 

:_;;Jt.v,.z! Qu.ant-a 1>1'Cfanaçiio! .Quan
cto., óclios• Quantas Iâgrim-,s 1 

· Logo ~o.;;- vrjn1eiroc; trovÕt":-.. r,rc
i'rncnitorroe ,io catacli•mo, 3, c,'istan-

·n~ai'.< \nrvos criminosos. e por tot~o~ cl;,. que Cri.sto cxaltcu no ·sermão· àc 1>a,1 o miniSlérlo que ª ln:,JCula-: . ~~.· )\,I.;çio. e E.un .. ice ·P.ach ... eco.: Ernésto' 
da montanha ao ar1·1·mar u , a',-, rx0• rce · á mão diriLa : de. Cristo. · , ·ro:,~. nrn, nos mares e-céus .polos • , ' · · q e os, -li;iSp'('ts e,Zaira Rasc.hi,.João,·SChO· 

quais a cln se liga 
O 

nosso conti- pac1flcos ser;,.1m chamados _ filhos' r-iorioso. Eh lã. .E'stá pan1 "ouvir, k' ,. F 1 u h p cic Deu Es"a b l 11,,ra ,1cscu11,ai:. ,,ara 1·1.1trrce.àer, i.i1a-.; -WC · é: e-ic ... ade -Mac ado .. a.checo, 
~,.c·!1t(:. Deus c-eja louvadti•. c,·rcuns- s.' º Paz ·em .a ccn1ece: " . . . 1i.t·:1. . ' o f']h ód' d 1os ~0 c0 dores Hu · ana M_ i!! ~-. :.·N .. ·apPo e Guilhermina Vai· 
cristã A guerr,.1 ás long1

11
quas ,·e- 1 0 PI' igo, quan o .saci,.1do,: · r::t rewr .P0 

· ,,, ~ ... m ,.. - . 
gice, do extr~mo oriente. _ tuclo v!Jnal .. daquela forric que o mui1,1o p;ramenle ,humana. a·$Ua função, lJÇli'lli:·Sebastii'.o Moreschi·e ]'focmia' 
:ev~ :, cr~r que. em breve. 

0 
so1 da J.oao pOd~ mitigar, consegue rcpou-· ccm0 o ,liz Sãn Bernardo. é dobrar · Cabr:tJ, João Salado e Santina Can· 

r,az tor!,e. ele novo. a aquecrr, in· sar a fronte 1asrn no peito amo· e auc resta em Jesus da justiqn dissi· ticri; - VILA DOM PEDRO: Ivo 
c+tlnta;nent,, a lrnmanidade in· lável de seu-pai, · par O que rcSh Pm nós d" temor ole·, ·Ant-ollio Amati e Ma'ria Birochi, 

Eva cedeu á iusinuaçã da se e va r ~ snt ultimo têrmo êsse plano Urs. e 'ncluz· . l .. o ·trp n, ,11n'11·ável de .. ondesccndência, con· . Antonio Fernandes Panagero e As· 
P·•zl. Q'.'·º f'.Slu1>e11da. q•.l' conso- . 1 . iu .o compan1e1ro a con ra- ''° " ... ,. " - ·· · " · () · t b'd. i · s 1 lm su.· nt:1. .Pereira, Antonio Rodl'Í0"U~s e 

1,~c:orn ;,erspectiva ! 1,:;,r o lllPO ente-, Estava cometido r-f 1 o nara 1:0111 r e a var a -
O l

, c
0
do ass1· u b d 1 11•,,,,111'daclº. · "'d. ua-í.·c10 Urbano, .. Anton1·0 Cas.e111iro· 

Que ,·enh'.l., pore~. a verdaêhira e ~ . e m q e ra a a lar- ~ "' monia da creação. Deus. porém, Estou certo _ prrz.ados. rá<l io-ou- <la$ Do1·es é Dominga Borin, Afonso 
· Paz. •.1 :>az tle. Deus, e não a falsa, J)rev1dente e providente, já havia ,fotcs _ que. na ]-Jdainha la•1ri:-ta- Pelegi'in e Gkni·,Morais; - PARI: 

:t rnganos:i-naz <lcs homen,. Pod2m desde tócla a eternidade. ·in-rconc,~ 11a. n-.111111•.11 t1·tulo, como o de Ra-cessa" o · ·oc111bo ,Jo · a1't'lh•1 ·º o - ·- A1~nindo Quitcrio e li.faria M,11·ti· 
" · ' 1 '~ 1 -·~ ''"· bido o seu plano de misericórdia e inha da PaZ. cngr<>ndece tanto e 

fstrondo d.,., ·explosões. o {rngor a.e paz. O Verbo ·se forja homem. c•xalta mais a humilde filha da ra- ne,, A!berto Tuneo :P. Gregoria 
do, dc.,ai.Jamentcs. o l'llido da.s ca· · i ca · . d . 1 1 ·R .. o.-,···1.ie.1,· •E· rne,to Pfutzn·ercuter Fi· n rnana no se,o ~ uma Virgem, ca de David. E e eorre,pon, e ao • ª', 
tracas, o panlco, 0 brual' dos· êxo- não só para rehabilitar e resgatar ásneto mais sugestivo d,J mlssi'ío de lho e' lliclina de Souza. Osvaldo Ai-
i;~~e:~~(f;ºrt1g~~Jºf/ t~s~b~~~a~~;t:t a humanidade, como para elevá-la, Maria. _ o da su'.1. mi•ericórdl3, o re~ e Georgina de Almei3a, Andréa 

1 
• • • - cada vez mais, até cs ex,remos da dn. sua obra de apazignam~nto e ::vionaco e Ter~sa Ferreira, Ataidc 

c~.scuwosas, as suas atividad?S. PO- c\tvlni·zaça·o e da g·,o·,.1·a. Essa ... 1· 1,. - N' · · 1110 d" · undo r tomá!' o ·t d 1 ' c,c conciliaçuo. "º P., pois. sem· • Pongelupe e Leda D~ ':'~ardi. 
" 0 m ' '-' · . ,·i lllo O sct [:em seria Maria de Nazare, a nrn- t;vo c.úr ê•se titulo foi Posto como 

;,,·egresso lnterrompldo, . 11,ei· fo,·t:, a que alud,·a Deti:·, ,,10 li 11·1 e e o ultima nota nº marav1 1oso , rp · 
Há quem a isso dê a nome de u,ostrofar a ecrpente: "Inimlclt',JS Jc com que a Igreja .dest-Jnla as 

r,az. sem querer indagar o que vai 1:onam inter te et. mulierem. et se- glór18.s da c:i-re,1entora. 
pelo coração do homem, Em Sõll· men tuum et semem il]ius. Ippa ·A humaniàade anceia pela paz. 

-o-
DIA 7 DE JUNHO: 

j\,fon;;. José M, Monteiro, Vig3ri,i 
G2ral deu os seguintes despachos: 

. Scafati;' - d1- Comunidade clafl Mis, 
zeladoras <10 :::;. c. d:e Jesus, com 
1·esidcncia á rua Piqueri:·em favor 
elo rcvmo, Pe .. frEi. Nicolao dr São 
José, car.;:ne)Íta. . 

CONFESSOR ORDlNARIO - <la 
Comunidade das ll'mií.zinhas da Im, 
Cone,, da Casa de Saudc ''Sanl:t 

·Rita", em favor do rcvmo, P~. 
Frei José Garro, 

PROCISSÃO - em favor ·1:is ra· 
roquias: de Vila 'America, Càbreu
va, Itap.ecerica, Itaqucra, Bom Con· 
sclho, Salto, Santa Terezinha. Sto, 
André, ·Jaçnn:í, Imaculado. Conccl· 
ção, Parnaíba, 

AUSENTAR-SE ua Arqniclioccsp. 
_. por trint:\. dias - cm favo,· {los 
RR, pP, Manuel pereira ele Al· 
mcicla, José de Castro Nery; - por 

. d' e~ fa vo1· do rcvmO, 

tonb Simão Roddgurz; - MILIT:A·
RES: .Guilherme Ernesto Orth n 
Marh <lo Ca•·mo C. Franco, E<I«ord 
.Menezes Fcn·cira e Emilia Fc;rei· 
ra; - CALVARIO: Norberto Bisag· 

·ni e Mari:1. AP- Prado, ·Manuel P. 
Ribeiro do-3 Santos e Gen[ Edem 
Vicentini. Luiz Ba[dini e Maria elo 
Rosa1·in Cursini; - N. SENHORA 
DA PAZ: Mncio de Toledo N<ito e 
Maria ,Tosé Labalc. Raul Severo 
Braz e Egle Edcla Ci::tria Aristides 
Pirca Barbosa e Zaira Al~cicla Bra~ 
Orland.il Braga e Maria A. Antu
nrs Buffa, Demo,tene~ C, Pin;; e 
I1:cne Servirlonl; - SÃO MIGU:EZ: 
Fra11cisco <l'e Paula ela Silva e· Elza 
P. Rosa.. da Silva, Fetcr Grimm e 
Elisab<·th Sta<llc,·, · AnlOnio Silverio 
G Lourclcs rle Aguiar; - IMACU
LADA CONCEIÇÃO: Manuel pe
reira Alves e Luiza Mirandíl, João 
A, Gonçalves o Cristina B. Soares, 
João Kvlnio e Amelio C;1nclido da · 
Silva, Valdemar Machado e Olga L, 

dr1dc- tf!1'1f.:-O~~ ..., af]au, r,t'C-Strou-.:;0 
·,-1... iorllv1-: diante dns -a1t,}lt·0:j de 
Mnr! . .1. J,n!1tanc10 ,,~t'a o Cé,; num 

tid,, prcfann. realmente. existe Pa" e,cnteret ca1>rut tuum et tu 1·n•. id1a· t ç 1d ª Resvalando em sangue. l'OPe a1 o 
onde quer que não b.1ia guerra, O bM'is calcaneo cius". "Eu J>Orei em ruinas. afogada em Jágrlmas. 
Cfrto. r.,orém. é quo nú.o é essa paz inimizades entre ti e a muJl1e1·, e ' ol e 
1 

!)< rscguicla de rcmorsc.s,_ oi.J v v_ 
e,,. quaJ se f~z rainha a doce Mãe er,tre tua d•sccn·,1e·nc1·a e a ·dn.scen. q al e ,- os olhos doridos e as mao• es u_ 1; 

VIGARIO - da paroquia c1c Ja• 
canii, cm favor do rcvmo- P_e. Lu· 
dovico Za nol. 

VlGARrO COOPERADOR - ,1:1 
paroquia de Ponte Pequena, cm 
favor <l.o revmo, pe. Huberto van 
'A WesteimJe. 

quinze ias - ,,. 
'Pe, Luiz Duprat. 

RITUS P ARVULORUi\~ 
iavol' da paroquio. de Vilr. 

em da Costa; - SANTA CECILIA; Ly· 
'Ana s - eis C. Pedroso e Zild'a L. de l\fo 1 o, 

Miguel Gusmão de Andrade e Car
- ~m mcn C.ottcns. Aldo Bartolomeu e 
Anas· Antonieta S, Correia; - BRAZ: 

• .:ôt,) uni\·F~·~:1.1. a f('rvor,osa dcnre-
C-:'C'~O - R,ainha da pnz, ora· por el.J Je~v. A paz do ·9cu reinado é c!ênc1·a de',a, A mttlhc1· te ns1na- · N · d · 0 ~.as 1,ara a demência <lo ceu. ao e 

a conco1· ia umversal. na comunhão ,,ará a cabeça_ e tu' amar"~· 1·nº'·· ct · 1 y , · • b - , a penas a paz do mun o. que e,a s 1• 

Bem sabfam ,;; homeJ,.~ qu, n e:o eroo: é n concillaçao entre o dias cQll.tra O ·Seu.calcanhar", D ' a 
i 

· · c.. é id d · · I~lica: mas a raz d~ cus, que e · 
•ttir,-,.a. erí'.. o cast go met'N'.1..\0 .. \ eu e a wrra: a car a e mfimta: Decorreram milenbs antes que se · · a· d l t · l' 1 · ' .... D - cAridalle e o an1cr, 

-~~· . 

~(•ele a e con 01npni•anNt r~• . .s,:in- ,uma pa avr:1: e o proprH> cus tumprisse o anatema divino. 
,.-,,-se. clemz:.is. clo"·bom c;,m;nho. O nrojetado, na obrado homemº uni- Dir-se-ia que a Santiooima Trin· Homem! - não desespCl\c''. Lem· 

. N:oi>mo f' orgulho. n ini,rnidar1e. a clt, á êle no mais intimo amp!-,xo. . dade meditava. atl'aVéS dos tempos, br,J-te d'.t tua origem 
I 

Medil:i no , t J ti d J n· ,. E•· 1Ne1·st "D 1 ,, -u destino·, e, com o pensam ~n_to 
'fl,,rn rmr:· a . us Ç:1 .- · e,,;s. 1s.,e o .,11,; 1 a: eus e la· sôbre os requintes de p~l'{eicúo ele •· 

T
• 1 • 11• • 

11 
E 1··t, ô" ' u· 11 a11 t · 1 cl · ·t t · · 0 1·1,. ,Mar·1·,,. ,,,õe no teu irmão 

O 
os- J 

, a mo ,e t ...!t· mais nc1 v, .. i,1 U· t c,s 0 ·>t: e, q I l e n 1~n a e, que dotaria a Mãe do Verbo. E,ta ' ~ 

FACULDADE rara transmilir 
Pleno Usc> de Or:l,ens - ])01· oi[o 
dias - em Lwor do revmo. '.PC, 
Bruno Pokvlm. 

,OCJUé!es c.ue ·têm· esnec,eJ, -mctl\'O-' i-1 D~o maneL eSt Deus ln pO" .. Deu.s teria de se,· maior do que tôda a ruto da paz. 
'hreligião. ,. con•ui,Qâ\\ d, rost•mws é a caridade: e auem está em e~- c.reaçM; mais b~la e. mais pura 0o 

• -- C8,nl)Pf. nm t.1·iunfalme11t,, nelo 1·ida-àe está em Deus, e · Deus está que os próprios s3rafins. Nela. a 
--•mtmdo. ,,e.•t.rrrando os tr,i!iclonais :1ôl~. Pela cal'iclade, o homem se mão onipotente haver\, de c~,:otar Jubileu Aureo da Diocese ,.,,a1crrs é:ico.s _que comt;tm,n1 a f,-,z Dew;. <' ~leva a criacão nó sólio a impensidade da sua graça, 

.. , ,li;se ~ o sustentáculo c1a Ci\'iliza- tL\'ino. P~la caridarle. Deu~ "º fa7, Nasceu, afinal aquela por quem 
,, çaA. hcmcm. e põe o Céu na terra. E' ,·uspiravam as gerações! ·Era a Ra-

A !1111112.n!dadc d('so.fiar::i.. !ong,J- o dogma católico ilo amor, polo inha da Puz que vinha ao mundo! 
;,mént<' a có!erR do AltissimG; e es· qual se eXPlica. na c1·eatura o .nro· Rainha da Paz. norqu~ )á na ·stm 
.,~~- arin,,J. vinh, .forir os hr.men.s. cess1.1s eis. santifjcacáo, e pelo ouol conc~Pção. perf~itam~nte h1'rnana, 
, ;-,errriitindn o.uc:éles p 1-ó~r,os •e eles- se visiltmhra. nas brmnas do futa- bi)ateraJmente humana, se inter
. ~i\U(!r~s<·,,~ ·:na. consumarã'.l do r;;rall· ro. ,, à;,ificação da humanidade. nq Hmnia a fat~lidade do uecado nri-. ',-)•., fr;.Lric,<iio. Deus obt'~V;J. e,,; sua Yi1ória d.o !~reja º 1m ressurreição · 1 , A ,1 1·oces,-. <l<> ,;, 5pirito Santo vai srrá entr.cgue, · Sangue que ~erá .gll1,l . com,, si Deus quizessc Inter- u - "" 

· iusli~". Só a .rniserlcór,li-1 ·inP,-,lla Raz'lo te,·e o Preclaro teólogo ~n rôr uma. luminosa trégmt. arazi-· c~lcbr~l' um evngrcseo c"ca1·is,icü del'tams.do" - !leio, no~sos peca· 
,·11.-,tleri" at?nuar os l'ígOre'; ,10 f''I- übs~!·vor que o· ~snlr!to da, trevos. ru dr ·t ·• e.:n cc,mEmornçfto <lo seu quinqua·_ cios que s~o a ca!Ísa da·desorclem 

do Espirito Santo 
·~elo .. ou, ;-,do ·menos, 'c·n,c:rt:;ir-:11~ ·ras!,eiando no Paraíso em forma tlr ª e ?. en re ª amarrura d

0 
seu ·, , d e l , r' Je · · a · ,. · Sel'i:,e.nt?,-'.não. mentiu. ele, todo, aos re~s~ntimrnto ·e a clamarosa res-· .gt,;,'i,no aniversario, E;,~ data sera ilo nnt,1~0 ,~ a p rc a oe e 

:í~}c11,:r,c .. !:ll'9~M.,ttar.cl ·Tê •·•·:J'l ·:!10•-sôs ·•Hiawh:as uai, (íi;ando·. an- poi:lsAbilida,ic. dos filh<'s ete E\'8 ! . motivo .para. a. eeltbn,çi'iO do. pl'i· ·inti!tos crístãC«; 
;,: .. (.·_i-.. ~.} __ ,;1 •. ·~.{_g,~;.·.'_"J.'.•~'.ll~'l .. ·~~.t\;~ '. · .. ··;.~,.';a .. ~'/:.t;.e.·-.. :1 · · , · · d '1l · · ti ou Rainha ua Paz. : r,01:que. h1•;01'irf .1.,1,,1. ,.;1 c-0n_!l',e~so·:e1:1carif.:t.icc · "ªCJ.. uele , .. ,.,um. ALIMENTO ·- "'Pão .aescido 
·": > .,. " ·;ri;goz,.~nao-:a,·,i:;nt .. i:f •... ".J.c,.~,.·.:'.Ú'.tll' ... :. ".c ..... ·s0 .1'.'.~.· .. c",J)~Saª1)·.y.:,,~··.·.· ... ,'t!-~ ... · ... S.•.11to ... ~.' - ,R.' •. . fa . ·o'' · " ' .~ " " ~ ·· - " · '.r. ~ .. '..'fc,;•1.;;-:,.,.. P .. .i. ra 1~ ... zcr .as n .. s: 

. ,r e. ór,so'adá: () .p,,~.lr.fo do~·.,.·."'-· 0 .·,)1,'",· .. ,E,.::tu(lo. , · d 

d 
· · ' · _,.. ' · · · · "''' "D · Lu' ~ ,·,rt··· · ".'.s.'.,.'.·.<J-'_-for~a"-' ::e. ,,.'.4 .. :, .. lívrar. < ª .... ' .. mo.rte ·p ·? ~ • ,,. ! i ·"b ,1 .. Pa7,, roraue f'nl .ÍIÜI~ ·iJ11rt,•!mnc; ·o Exr:10 .. ,,. . . r. )7, ,,,,e, . > · av.t1n:i1::'i -- e i' 'iff~'P~ :11· ~ , - · 1 d. ,.., É.A i,ttb1;..-.01..t É:terna :.e~ü .:r.!nia~o _com Jf;.s:\lS·. . 

· . !Ú'!I.UU ..!; ~ :. (l:iU~C.t l JL'l '1>c.s~ratnhas. ·h'.,vCl'ifl ('L, -~··r <:ei-aJ(· g.igna, Bl,,:o c.,v •_:;.":,-· da ~;!e C.,· ,n ~'est,i LEMBRANÇA cstL' 

tacio. ' 
BENÇÃO DE BANDEIRA 

favor da paroquia de Vila 
~e~. . 

LICENÇA para 11111 cmprcstimo, 
cm favor da paroquhi dC ·Nüt'sa Se-
nhora <lo PartJ, • 
' RETIRO _ em favor d:is Innas 
de N. Senhora do Co.lvaric, 

·p1A BATlSMAL - em favor ela 
i,rcja do Im. coração de !Vlarla, na 

fov.or <las 
JDçanã, 
fovor d:i' 

p"aroquia de S · Cccilb · 
QUERMESSE - em 

paroquias d~ Parnaíba e 
. ABJURAÇÃO. - c,n 

paroquia dll Penha. 
Cànego Aguinaldo José Gonçal

ves. auxiliar de. mons, Viga no Ge
~·al, {leu os seguintes det'pachos: 

DISPENSA DE IMPEDIIMENTO 
cm favor elos oradores: Venlcius 
Toledo ·Amaral e Maria Jo~é Ama· 
ral. Santos, Joo.quim Machaelo, d_g 

-,Melo Jnnioi' . e· Ge1-..11an Goulart 
Machado.; 0 

• • • .. .. .•. 

.TESTEMUNHAI:. PARA CASA· 
MENTO em fnvo1· ·do si·, Antonio 
Cecilio, 1'1S O! "..·;nc,J.,·nar.§'? do ·v,rbo, e uma c,rcul.ar. a pro,,.slto · s -

, i- . ckrar,te ~ua pcrm:mênc:a entre r,ornue · e 0 s,, prcdiP,10, errando mn nidadcs c!o jubilfn aurP(• do bi
5

• SACRtFICIO, .~ste, ALIMENTO, ;:a.:. 
nó;, expressiva, homenagens, s. 1 a,·entesco d,, ,an°:ne Pntre neus e p:i<lo. Deste documento vamos; citai' ,,,os trabalhar rara que-'Jes.us viva -o-
Excia. Rvma, minLtrou 

O 
~acrame:

1
- 0 homem marcaria o inicio d~ rc- um ti·ccho muito expressivo: e l'(•ine em nós m.esmos pí .. imeira- DIA'12 DE JUNHO: 

, ctnci!irr.iío entre O céu , a terra! · d . \ 1·1ar ,,.,_.ente - nm nossa famil1'a r1n no 0
• Cone!!O A11uinal·'o Jose' Go11ç,

0

l· 
to dJ. crisma as crianças ,araçatu- · "Aproxi,.nan. o-se o nno iu,> - • - , .. - J " 

ARAÇA TUBA - Est-:!,''.I 

·~ta pastcra1, Monsenh)r 'Vito,· R;-
Por Eva. a hum:rnidade S<' aporta 1 D·oc · ~ sos amigos, em a Nossa Diocese: cm vê~. auxiliar de mons. V. igario Gc-

bcnses, prosseguindo viagem pa1·:.i ri0 f;CU senhor e Rei: <' n.-.lcs se,1~ Cesta N'18ssa muito ~.n1a( a 
1 

(:L.:. 

··prelado dc. ·Igreja.Cató!ic:, f:i cari- a Vari)n:e, .\ sua chegada. à Ai·n- ouvidos. eqrutn P dura ;enten,.;i de (~m l945) vimos co1,vidar-vos, Fi· o nosso Brasil", ral, den os seguintes despachos: 

:·b~iro 1\-Iz.zz.ei, Vigário Capitu!ar ia 
'bioc~sc de, Cafelandia. O iiu.stre 

rho~amcn:e recebido po,- eno,mo l çatt:bJ. de que foi vi
3

ár!o, j\fon- f.c,írim,11t0 e morte · lh'os diletis.oimos, u eoleniwr esta TESTEMUNHAL PARA CASA· 
~multid:o t: fiéis, aut~,:~ad

2
\e, pc·'.i,· ~enh·~r Vítor Ribeiro ·Mazzei, foi Por M8rio.. rr h!l;,..anidsrle ,., rea· ebta ausPicio~a.· rrndc1do graç"'; sO· MENTO - l'm favot· dos oradores: 

s,,as "n-,--, sendo-ln.~ pt.s,
3
da., saudado pelo Dr, Areobal<lo Lima. r.roxinrn ,,,., Cread-r. " dr'lo rzcebe· le:Iis~imas a Deus. "Pai de Nosso "CENTRO DE SER-Vi,CQ S.ebastião de Almeid:i Ril,eiro, Ml-

, _________________________________ a. mensagem da ali"nça, ·cheia ·de· Scnh,Jr Jesus C•;iSLO, a quem tod~l _ guel Mocci e Argemiro Vieira de 
1,rC'·Y1PSº~" rle fel'cidude , ~~ vi+,. Gois, 

O :governo :chinês cilndecnrn «~ost
,mnrtem» um Prnla~o católico 

E',·nto 1,-1neu. ,., ~·and~ luzeiro "º ª honra e gloria". ·S· or-_,I.AL 2 ·DE 'MA'RÇO" nEnsamento c,·Lstão do ,;écuin sP,ztm- É desejo No.sso qu~ n('ólas p)ag~'' v . DISPENSA DE IMPEDIMENTO 
elo. ~rstnc", com incomP1ráve1 ·ma- ronsagrac!'Rs p,·1o culto da Mãe ele -· e .. n favor dos oradores: Walciyr 
1>stria. êr,ses curprPondent,~ ron- Deus sob a invocação de i'.'\o,sa Por iniciativa dos alunes elo Alve, Rodrigues e Alayde úc Al· 

.trnsi.es. envoJv:c1os. -liás rm ~u~c<;ti- s~nh~ra da Penha, abcnçoa•Ja3 P2 " curso regular do instituto <l2 Ser- mcida Rodrigues. 
vas analc!;ias. Diz êle: "As•iim co- las virtu1es de Af1c:,ieta e Pe-:lrO viço S::oc.al,· estabelecimento d2 cn· JUSTIFÍ'CAÇÃO _ em íavor cos 
mo Eva. pda sua t;lesnt,ediAnci'.l, foi. ·Palacio,, ferunc.ladas pelo, labores si1to que se àestina à form:,ç,10 de oradores _ OS.ASCO: Luiz. Vi.eira 
oara si O para à univrr·.,liehd, elo·· d~ No~sos AntecPscorcs. e real:z~ as;istcntes sociais masculinos em P •. · '•'!vira Bi·.•cuOi'', Valdem· ar· Tole-
f'Él1Cro 1111,..,ano. uma c,ns, de ,..,~r- · ' .. "' o ~ ir. - nssim lambe .. , a Vir~e,n Ma- em ação d:~ graça pelo cincoente· reL:nião realizada no dia 8 passa- do e Angeíina Zainhoio, Lamartine 

CN. C.J - Ü · gov2rn, ,;).; China n<:, e:n Pittsburg, Posteriormwt2, ü 1. pela sua obrdi~"c;a. foi. mi.ra· 11ari 0 ela Diocese. um CONGRESSO do, foi fundado o ''Grêmio <lc. Ser- R, ele Souza e Rosa Estúani, João 
Tc·soiv~u u1,Jrgar ao fal€ciclo ?,[ons. foi :::e.meado diretor <la rcvi:ta s, e para ,., íinive,-sa1ichde do gên~ro · EUCARTI3TlCO DIOCESANO. viço Social 2 de Março'·, que irá dos s,, ntos e Rosa dos Santos, EttO· 

.. ' '' - - , re ·F,deri e Marga!' da Aragone, An • 

. 
·cco;,,·ge E::!TV O.,TodJ, {"~~e :i:oi ··Jhe China Monthly'' ·Nos ú1t.i- h11m:-iPíl u1na r,JUSa clt" SfllVt1~:.o. ~omos os pr_imCiro:, a rec,::>nhecer d~envolver o so-::uinte pt·og,,

0

n1a 1 
1 ,. • · f · b ., - • - tenor Capella ~ ClarisSé Ramire3, 'Frnksco:- cio FilosofiJ 1u U,fr,·er- mo:; se~s anos elo sua vida fci pro· O "rilháo. Cll\ 0 r,sultam da d~s 0 • t> alude de dilicul(lades que se an- de ação: un:ão entr~ os alunos, dn-

.iid;ióe Ca.ólica da América, a <;on- frs~a, ce Filow±ia na Univcniua:.c ;emenri, '1º F,va. 01 "·,ie ra<" pe~· tolham na consccuç,,o dc,te d.esi- ícsa C:os interesses C:a carreira de Ivo Ribeiro da Silva e Leonice de 
. · " - - TCl'tnliano, no "De Carne Christi" " ª ~ assis cn e socn • ivulgação .. C:a dou· Morais, Antonio Pais e En.nelinua 
•
. decora,. à,J da 01dcm <;·1 E.,t1·ela Catôl:ca da Ame',·1·ca. '·lo1·1·~11 ~ 1n la <'bP-dir.ncia êr Maria .. · d~rato. '1°s e

0 bzmus que quanto · t t · 1 d 
'::t,rhhante. Wa2h:;-,gtcn, em 26 de· Março de _i:'t hwia fo-~dn essas m~smas l'A•:- mais dificil é uma e..r.p•·c5

ã, tanto '.trin:, social católicn, df.,~ã·:, .das Ongaro, Cu~o Forbicini e Ilda Mo-
A Or:ee:-n <la Estrde Bc·:ll,ante 0 19+!. el~<1es e antilc~ss, ao ~s-revcr: "A mai, facil se torna se nci3 reve

3
- doutrinas em q1::i s2 baseia o Sor- · 

·ll mai~ "\',,:,: distinção rp~ a China à biografia publicada pelo Ins- 1•Rlavra falaciosa. pr,rt 0 do.-o, c1n mor- timOs <lo €Gpirito p~ullno para cti· viço Soc:al, intercâmbio cultural ~\7:· ltzi:·:et~~c~a~i,dt :lv~tn;~ 
~ 

0 

- , , d t d · ,·T Nascimento e. LOurdes Ara""º' A'e-

.
·. cut~rg,i a sú.:.itos estran,:,:~üo·-. i'fo li:uro <le Culti.:ra Ch,nesa, ao enu- f-c. penetrar~. :ro coração de Eva: a zsr: "Quancio m:Js fraco csíou, en· , entre, os a'u_nos das_· dive1·s.as esco- - . 

".,·e,e1Hc caso, , cxl)lim~ 
0 

, eco· 1 me, as a.3 qualidades <lo falec1d8 .p_a,avra verc-~ Eira. p:r a,lora e tão mais forte me sinto" e ' udo las ce Serviço Social do Brasil 
O 

I z b 11· N • ~ , " "!Cl' onot o
1
·a no cor" • · ~·a f ., • ermo am e 1 e ina Eodrius; -

• · · • J '\lons O'T l t ' '' r,. ·' "' ,eac:, 0 r - ·, • po.,.~o naquele 0.uc me con Ort:
1 

· d · ' ·r,1ec1mc-nto do, governo ct1,11c.; pe a • .• . oo o, c.1z, cn re outras rilt, afim rle oue anuilo. Qth fôra - os pa1scs ,.,u1·americanos, AGUA BRANCA: Valter José GnlO 

t 

.

6 
. . M O"l' l coisas, '"' , Vnmo~. pois. trabalhar. na medicl"- 1 Pàra diii(!ir os t,·abal.hºs da so· ,c:m ·,, u.ç;;J ·que ,,,on,. oo e, I i;c,-dldo p~lo sexo -feminino. fosse - , e Ana Pardini, Severino Ramaznni 

, • · · ''Co" ·'
0
nteJ1'en' ] t ( t de nossas fOt'ÇºS .sob a b2nção ma· hl,ºC'a" · · · • • 1 c•·--o · , 1 d • E te,nal di Vi;·ge;,1 seuhora da P.e· d E e za ,~rumPos. u 10 l•o- 1 e· Ala· 

-
, c1r~ntc ""' viaa,. presto'J e\,) 

1
,ro- ·"'""-- • .e u ou con ra o 

1

.0 a)vo po1· es " mesmo sex1. A nbra • , - ., ~e 1r.c,p1~me ate a cone usão E' v J J' p · 11· 
~: cs.;

0 

<'.J cu!tura c d:1 :c:iucação '· e:.:~ mane1ra especia para o nossa corrupcao começa nor • va: os statutcs e aprovação dos mos- leia Rc,:r,i.e, Antonio Pereira e Her· 

ld 

_ - = , rninda de Freitas; - S. RAFAEL: 

111 

_chi~
3

. eliminar as i.ncompreen
5
õe~ dos a rhrn da reP,1re.ção por 1\1~r;a_ A. nha para que se torne re,,t:dack mos, foi eleita O seg•11·nte di·i·etoi·i·a 

. que creer:i. que ha ccntradiça·o. 
011

_ ma ice.o fCi c1°1la a Fv~: a h&nr.iío este Nosso pensamento. provisólia: Pres:dcntc, si·. Abi,er· J 
Fará a entrega rlmh;;C:o o Em- tre a ~eligião e a c1·c·nc1·º. foi nosta rwi Maria. Um anio dct, Ponderanüu o sem numero de oão Varella e Laura de Carvalho, 

· lnixador e.a China em WJ.shin
9

ton, ,.L • !:revas se a1·,1
·«n a Eva·. um a- 1·0 .,, d ,. · F'lh · · Corrêa Laureano e Secretário sr, 

1
/itorio I3o1a"i e Scrafina Ru·polo, 

" ••. • . e,· ' ". l{icuh!a~,s é que, l os c:tl'ls''l- J ' eh· ' ' 
,._pc Wei. Tao·min

0

~; a co:
1
dccora- ~·.OC: con inteireza pela can- 11.17, fala à Mari,1. O anio ,-1,,~ trevas ose iaraoia. J,JáO B~tic;ta Abelan e Edruciana sa 1 • · 

1 
mo,, ce~o apc Iam OS para o vosso 

~"º ,e,á recebida p•2::1 S2nhora e.a ,JL:st1ça socia' em defesa da rcen'l nara uma falso. o:ranrln~. nrc,· zelo pela causa do b2m. u,·gc u-:na ------------------'---------------
Kathc,·inc C'Too:c, mãe dJ fale- ciignidacie e dos direitos ela pes.. metendo u,n.i frmentina divindade. O . d s s t"d d r , . ª l . . ,vr . preparação remota e renovadora '! . ua an 1 . p· XII d . 
,1i:,o cc!csi:::s.ico, (]'E:rnn. e Re·:mo, so;:i ,lé·,:r:ar:a. contra as idéias anar- ~'~'º ·ª l17. ,,-.s~.,m . .2•:,a Da v,r- . . ·,··u· . . ·.. . ' a. e ,:o .' .·ap.a .·· ·10 . ' .· es1 .. ·una :···.O · <' de'"ª rr1•n11 lnn" 1,01· til''' .,n•n nos60 ecpi1·1to crista'º· para nos tür· . · 

. f.(ons. Paul Yu-Pin, VigáriD C1l<1ca• e centra os regimes totali- , .. , 1> " '' '"'"· .. ,, ........ , • ' 

A 

.

1

. • N k 1ário,;"_ a 1ianca co•n De:~,". netrmos dignos das graças que no 
pcstSJ .CJ oe, nn in, Q o H-cvn10. :----------------· Assim 11rofess,-l.~i1 C,S Cr,t~fures da Jubileu da Diocese nos cOr .. ~·cderá , ~ . 1 ·c 1- w·11· R 

· J'~. Ja!lses O'Toole, hm:io do Pie-
1 

Igreja. M~ie ·!llt,,. ll"l'<'lll. e c:om Deus em sua munificen.cia, agrade- maior. nen•ra ·" ap·e ~o . 1 1am .. • ªrnold 
bdo cuj;i memória se h;n1·a, p!C- An .. st1·1nl-n MnJ1.n,1"0 rn~is eloquênri-1. Ji>»'iJm 0s rré·- ~ndo ª" que já nos toram conce- ·U li . " u ·. . . • N . 

.. it.uliciarào discursos dUC'é"1te a ce- l!, ll.uã.u HluU:i,ll: 1 prios fatos. atn·,0.s cl~s q'.lftis se re· 1 e· l 
l'irriônia. c;:.ie terá lugar HO lnstitu- IPR.\Ç.-\ Dk SÉ N,o ·163 ~:.:;.~a~i~1~ravi]hm,a econc;;:1ia d:1 i:o· ª\~:·is ain~a: como Jesus, podemos par.a '. ISPO ' itular de :P·hocea 
to de Cuitura Chir.e.sa, ec:1 \Va.;,- SAO ·PAULO Mn-ia acolhe. com dccilidade, a dizer-v,0s: outrns ovelhas te.nos que 
'bington. Fundado ~m 

1917 
·· m

2
nsagem do Arcanjo. "Ecce ancil- não estão aincia no redil. Oremos V1'\SHINGTON - (S.I.H.) - ntual Papa, Pio XII elevou-o em 

'Mons. C'Toole dedicx, gnnde "' e trabalhemos J>ara que voltem á Os' lide1·es católic:s de todos os Es· 1941 ao pcsto uo' Pre'iado, 
· IP1rte de ma vida li cawa da Chii,a, UACTILOGRAfIA O "LEGIQYA·. R-, IO ,, SIG· fidelidade da ct·ença verda<lcira e do tndos ap;a.•.1dir,.c1m a recente ctcsig- O Bisp.o William Arnold, quõ está 
1-1:,sci~o em Toledo, em 183\.i, dou· T AQUIGRAFIA n cumPrimento exato de seus deveres J,uçã0 :feita pelo ·Papa Pio :XII do com

1
>lctando 32 · ano.s de servh;~s 

f 

,"\ r 1 c1 1 • ccntinuos no ·exé~'cito tem servido 
~rcu-rn em Filoso ia o Teolog:1a re ig osOs os que. 'e qua quer· mo-. major general William R, Arnold cm posto militar po1· i.odo os Esta-
~rn Roma, p::tra logo vo'.t:ir aos Es- O )folhor Ensino --- NIFICA BOA LEITURA do, est"º scparafos d.e Jesus, E,ta ~ns;)etor Gera] As,istente âo Exér'. tlos Unidos e nas Filipinas .. com 
tNios Unid~s cm 191L ,'\ plrlir de --- Pelo lYlenor Preço cruzada <le afcrvoramento religio;;o cito norte-americano e anti<'O chc- promoções obtidas nOl' merecimen-

• .~.,(~o serviu à Ig

1

:·e:-i ?~nh) l'"roco ·,=·•" · E FQR\IAÇÃO deaddee·rc
0
oncvresr,s

1
_ãa0

111
_
5

2mo 
0
espiarito

5 
dfo '.'._cr1 · Bfe

1
.s1c10osTCtalpel5.des dho ExércitÕ, para tRo. O P1rt·esidcnte Franklin A[;elan1 o 

_' ~ro,essor, e cape ao mu,tar. ··
0
·• ,,,, • 1 1 , , v mo aze· a > 1 u ar e p oc 2a e Delegado ,.co~eve nomeou o Bispo rno d, 

P
nstei·

1
·
01

,mentn, foi· a· c·,_
11
·,

1
,.,, n > r::t:::ltl<,:1:'t:C""• nos Pés de Jesus-Hóstia, tornan:lo junto o.o Cabido Milit::ir. Qlle era então coronel, Chefe dos 

1 

_ . , " " ~ ç.AJ .... .-+;;;;,1;:s;;x;.<.z;:;;;x:;x;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XXXIX tiara no's O ano de l944 .=m um sa· 1 - - -· ----- ~ O Bispo recém-eleito, Wiilmm CapeJães·do Exército. em 23 d, de-

ançou a imciativa, c1u~ !Dg·-;i vziu A ]d [ 1 3 · · 

I

·• concretizar-se no que .•~ hoi· 
0 

a OS MELHORES' . PREÇOS · · lutar ANO EUCARISTICO. "rno , que ·conta sessenta e qua· z~m Jro de 19 7 Pr1men·o Católico 'U . 'd d C ,

1 

, 

1 

E que mod,o m~ls adequado de trc ancs <le idade, e é um. dos li- a {lesempenhar aquela fu,"ção, foi 

·•""une1víeor1_s1·1·eª1·'.oer aaptoa1i:tc1~1- Ldcc .p1~---;"'.>~."u' ,,<l,ac E A MELHOR QUALIDADE agra,:kcel' a Deus os seus beneficio; deres milit,arcs mais estimado~ nos I ro~teri.ormente promovido ao pOS· ., ., L·bdos Unidos foi nomear.o em t~ ele Brigad?iro General, durante 
b' r , d ~ nestes cincoenta anos de vida dio-' ~uceêsão ao Reverendizdmo .Jolm ,,,i:: termo de quatro anos como 

'· 10gra 1ª eaila a pe'.o ln
3
lituto de • PRESUNTO e FRICG _ VINHOS FINOS, ·FRUTAS, cesana, do qu.e trabalhar Pelo rei· F. O'Hara. que ankriormente ser- 'Cl1rfc .dos Capelães ·do Exército. No 

,Cultura Chineza diz a seu reõp2il0: • B"SCOUTOS 1iaa·o d~ Jesus na•· ·almas". E como \ · ·1 D ] d · d b ' ··Foi um dos ,procursJrec, do re- ! 1 e BOMBONS - GÉNEROS ALIMENTÍCIOS · ~ , ' ·1
1 

c:mo e ~gado Militai' e foi re- SEU s:egun o perio o, rece eu a • C\c)nseguir .isto senão pela nnlão in•. n:ntemcnte ·,nomeado :Bispo de Bu- r,tual pat:cntc.de Maj:r General. sCU-

;er;;mmento. da China, e dedico.u os ~ E.MP rRIO MO tima cO..-n Jesus-Héstin? f::tlo,.EsL de Nova York. A notici,.1 <1,;,es''l a prim~ira vez Ylo.~:Estados 
:.t:nelhore

5 

«nos de. sua v,da à a pro- ~ t , (l NT· E·NEGRO Eucarl.<:tia! Deus conosco! So1 de .. da Promoção do Bi»po rccém,elcit<J. Udclc-s oue ·um· Chefe de Cape]ães 
>:,::it:1ação . deste pais, eom 

O 
Oriente ;' · · · · · , · ' . justiça a irradiar· amor! Fulcro ad<' '\~illiam Arnolcl foi revelac)a, em desempenhou qualquer dessas pa· 

J:ci o primeiro, entre· os educa.do- R'L\ AUGUSTA, 1559 (Esq, &, Luiz Coelho) __ Fotie ,, 7_0035 .. 1 \-Vashmg.ton, 1>elo Reve!'cndissimo l~ntes. , miravel de vida sobl'enatural, ·ao Amleto Giovanni Cic~gnani Nun- '-----------------

,ri::v::~r~:g~~~a;q:~ p~:1;!~3t:~~: ~ ·mERCffi\' RU'A A'VENIDA ,t·cdor dO qual pensam e crê.em, agi· cio. Apostólico-· dOS Estados Únie,os . , ·· .. , .. : ,. am·se ·e .amam• as almas n.C>bres! · O 'Bispo \Vill/am · Arnol.CÍ, que ·é 
:tril · a ocupação japonesa da Mand- · ' ', · · ' · : . ' · · . .·· ,· • Ccmsidcr~mos, em profunda me-' llm padre da diocese de Fort Way-
lrhuria. e se distin.-uiu semp1·e A'V. :SRIG, LUIZ AN .,, ditaçào, este misterio inefavel a:1· .ne, 110 FN. de. Indiana, ,,as,«umirá 
'.ltamo · campeão · da c;U5CÃ chineoa, · TONIO; 2098 - (Em frente ,à Jgreja ;·1 miral:el dom, e seja para n~s-- a i.uas novas obrigaçõ'?s e. primeiro 
>'~rn fervor que :.somente 

6
~,, apa- ,. Iinaculada Conceição) ...,. 'Fone: ·7-M53 · Eu -r· r · J de ag~to, Acha-se ele, .. atualmente .... ' •.úNICOS·'DISTRI8UIDORES·DA •'l'· '· · _cais 1ª 0 que · esus ·quer que no .. _,alem-mar numa vlagem:dc·jns.! 

·~ou com a .srua·mor-te'. -- .·,..,,. i.~ seia: · , ·Peçao. 
.' '3\fons. O'Teole voltou ,·QOs Está- . .,, rMA,N:fE_lG,-' "'·B .:}._· ·N.:.'D.,·E.· .. •f._·,·R· .. A·.·N ·;,.y.~_.E " .· ... .;. .. '::.::: uma LEMBRANÇA viva -e "'ivi- . "'na· pr.omcção n B' i l 1 :il,._,, Unidos. om, 1"".,. . . . . n . . ·""" . f1'cado1·a ·de ·,seu ·am.01·: ·''F'zei 1· -to· .... ~ . ,· . ·,. ~, ispo. ass na ou, ;t .. 

1
· ·- · n.. ,,.,.,,,par~-assumir ~ PACOTE .C::.·r,$··J!,51) ,_ - · · · ~ e - em,sete,ancs,·,a:terceira. aistinçã<) 

'• "reçao -doi'·.w~part:ame~;>- de Fi1o.: , J:;/\,'fA. ~E 1 l):g._ Çl',$ ··9;50 "t ·em rn,:emQx,ia. de mim"· ,qu1 recebe 
0

·do :Santo ·-Padre.' ··Fof 

DR .. DURVAL 'D.O u .. 
·VRAMENTO :PRADO 
Clínica e~ . mcl&tias . dos olh<'S. 

· - .Cirurgia oculat·· - -.Cons.: ; 

Av. Ipiran,ga,, 313' ts,o ,andar) lÍ 
. . • • . • . . ~,.J; 

··- :Tcl.: 4'.4.óll:li ..,.. :Res,: ."J\v.)i ·t, 

· Ai:igéliaa~ i4~1f"-· Tiil.: ·s,9275, J 

Biag:,:io Brandi ~ Fnu,tina · Izz't,; 
Joi.io Altrucla e Ana Sgobbi, Miguel 
Morc,no e Irma Gngliardi, 

-o-
DIA 13 DE JUNHO: 

Mons, JQ6é M, Monteiro, Vigar!O 
Geral, <leu ·os seguintes despachos: 

TRINAÇÃO - rm favo,· dos RR, 
P'P. João Albc1·to BacCili, Cclc,slino 
c,

0
1·àis s. J., Guid'o Dcl_Toro, Pio 

wespcl. . 
ElN'AÇÃO - em [:lvor dos I:R, 

PP. LcoPol<lo van Liem!lt., ,Jo:, 0 

Batistn. J:lynja, Lamherto Prins. 
cor 11 e li o van Gils, Bro-~islau 

Chrrck, 
CAPELA· - por um ano - em 

favor elas CaPela5: ele Ca~a Grnndc, 
São· Lazaro e Santa. Cruz de Biri· 
tiba Ussú, nn.pamquirr de M'ogí das 
Cruzes. , ' 
. PLENOUSO.DEQRDENS-:- por 
um-aÍio.~ em. favor .dº·'Rvmo·. :?e, 
Jacinto, passionista, 

AUSENTAR·SE da Arquidiocese 
- por quinze dias, em fovo1· d'o 
revc-no, Pe, Artur Ricci, 

Cônego Aguinaldo 'José Gonç:11-
vcs, at:xili,u ele nwns. Vigario · Gc· 
rat. despachou: 

TESTEMUNHAL PARA .CASA· 
MENTO -.{'111 favor do" oradores: 
Joiio Vieira Simões Alves c Miguel 

Mocd, 
DISPENSA DE IM'.PED!l\1ENT0 

_ cm favor dos orad,ores; Wa.ldyr 
Alv.es Rodriguo.~ e Alayde de AI· 
mcida Ro:Irigucs, Argcmiro Vieira 
de Goi,; e Alzira Fontes, 

-o-
DIA 14 DE JUNHO: . 

l\fon.s. José M, Monteiro, VigariO 
Gerai, deu os· seguintes despachos: 

EXAME CANONICO - eu1 favor 
,bs segulnt~s cornunidad.cs: Con· 
gregação <las Terceiras Regu1a1·es, 
eom residencia em Vi!a Alphio; 
Co~..,r~"nção das I•·más de N · Sc
nho1"'a 71 0 Calvaria- com 1·es!<lcncia 
á rua Samambála 60. 

RITUS PARVULORUM cm 
favor <la paroquia de Cristo R~i

FABRIQUElRO - da paroquia 
de Nossa Senhora da Paz, em favor 
<lo Revmo. Pc, Ma rio· RimOn<li, 

CAPELÃO - da Comunidade das 
r,·,:11ãzinhas <la Im. Conceição, aa 
Casa de Saudc "Santa Ritrt" em 
favor elo revmo, Pe, Amando 1\fa· 
cua, A. R, 

CONFESSOR EXTRAORDINA· 
RIO - das Religiosas Filhas de N. 
s~nhora <so Monto Calvario, do 
HasJJitnl São José do Braz, li!m fa· 
vo1· do revmo- Pc. frei Nicolau ae 
Si,J José, o. Carm. 

PROCI\SSÃO - cm favor das pa· 
roquias de Tremembé, e da igreja 
ele Santo Antonio da Praça elo Pa
triarca, 

COMISSÃO DE OBRAS em 
favor cJ;i, paroquia ele N. Senhora 
de Lourdes. ele Vila Regente Fêijó. 

MISSA rm 0 .-atorio particular -
em favor ca paroquia de Guara
rerna. 

Cônego Aguinaldo José Gonçal· 
ves, auxiliar de mons, Vígark, Çe• 
raJ. deu os seguintes desPaChQ$: 

JUSTIFICAÇÃO - em favor dos 
.orattorcs - SANTA CECILIA: Be
nedito Monteiro e Hilza. .Te;;sitori, 
Jaime Rodrigues de Arruda e lVla· 
ria Antonieta de Campo2, José Car· 
los Carneiro Nunes e Carivaldi 'Po· 
Ii- B_::nedito FránCisco de Souza e 
Filomena dl' Souza, ValdC..'11ar J)O· 
l'ing e· Noemia Nlel, Manuel Lahor 
e Dircc Romil;;a Felice; - SANT.(I.· 
NA: Gilberto Giuchette e Nndlr 
l\lfondes Faria, Pedro Jacinto de 
Oliveira· e I>raccma Claudia l?imen· 
ta, Olivio Alves e Aparecida Silva, 
Emídio da. Silva Junk>r e Angelina 
Forastieri. ·Horacio Mus.solino ·C 

.Doroteia Bazile, Manuel Dias da· 
Costa e Malvilia de Jesu.s; - VILA: 

·POMPEIA: José .de Freitas e. se-' 
bastiaua da Silva: Miguel Fuzoro e 

-o-
DIA 19.DE JUNHO: 

11.'.[on~- ,José M- ·Monteiro. Vig1uio 
EXAME CANONICO - · em fav01 

Geral, deu 0 s !eguintes d_egpachos: 
<la Comunidade das Religiosãs dt 
Jcsu", Marla, José, com rcsldcnçis 
á av, .Aelolío Pinhéiro 1049. 

PLENO USO DE ORDENS - por 
um ano -· em favor <lo· Revmo, Pe. 
Valenlim Mooser. 

BENÇAO DE l'MAGEM - e,;u 
íavor da pnroqu ia <le ltaq,1era. 

AUSENTARcSE da Àrquidioéese 
- Por trinta.. cllas - em favor dos 
RR. PP, Januario Sangirardi e 
O<lo Halitcr.· s. C. J, 

RETIRO - em favor da Corou· 
nida,~e das Irmãs Franc.iscanas da 
Im, Conceição, com rcsidencla á 
rua .Cardial Arcoverd.e 1097, 

!PROCISSÃO - em favor das p:!c· 
ruqujas da Barra Funda, São Vito, 
S, Francisco Xavier, N, Senhora 
das Dore<i-.Casa Verde, Vila D •. Pe• 
dro I ·~ 13eato ~nac!o de Azevedo,· 

QUERMESSE - em favor aas 
paroquias de Pinheiros e Cambl;jçi. 

CELEBRAR em oratorio JJal'tlcu
Jar - em favor ela paroquia· de S, 
Pedro de Alcantara, 

CARTAS ·coMENDATICIAS 
cm favor do Revmo, Pé. :Antonio 
José dos· Sa'lltos, 

Conego Aguinaldo José Gonçal· 
ve", · auxiliar de mons, ·Vlgar!o Ge• 
ral, deu os seguíntes despachos: · ·• · 

TESTEMUNHAL PARA CASA· 
MENTO - em favor d'ós orauores: 
,João Luiz Teiil,eira Junior, Luii 
Maga!hnes, João Teixeira da Co,U 
e Geralda D0101·os Rodrigues,; 

-o-
AVISO N.0 73 • • 

EXAMES PARA OS REVMOS, 
SACERDOTES ORDENADOS NO! 

ANOS DE 1942, 1943 E 1944 
O Exmo, e Revuno, . S~nhor ArCe• 

bispo Metrop,olitano de conform1· 
<lade com o cfrnOn' 130, § 1.0 'da 
Codigo de Direito Canônico e o _de• 
ereto 11 d.o Concilio .Plcnar~o Bra· 
siteiro, manda .. convocar .pel!) pre· 

,;serita.,,ávlso .. os .''Revmos-. :Sacei:dot~ 
do 'Clero <secuiíu· da. :Arquidiocese; · 
01>denados nos ainos de 1942,' 1943 e 
1944 para os exam,es canonicos,que. 
so realizarão na Curia MetrotJoli• 
tana, no dia 25 de outubro, ás H 
horas. 

As mat.e~iaS são as seguintesr 
TEOLOGIA DOGMATICA: Trae 

tatus ae Deo Uno et Trino, de Dea 
C1·eante et Elçvante; 

TEOLOGIA MORAL: De Extre• 
d~ l\fatri<' ma-Unctione, de Ol'dine, 

monio~ 
DIREITO CANONICO: Livro Il 

- Do canOn 87 ao canon 725 in1 

clusive, 
Estiío convocack>S os Rcvmos ,· 

Srs.: 1942 - Padre Miguel E'cdroso, 
Padre Joaquim Antonio Neto e !Pa· 
dre Antonio Neri Junior; - 1943 -
Padre Esvigi0 Concilio, Padre Juli-0 
Martfns Serra e Padre Manuel Ino• 
ceuciO de Lacerda Santos; - 1944 
- Padre Jo.sé Grieco, Padre Josti 
Maria Fernandes Colaço, Padre' 
Ulisses Antonio Salvetti e Padre 
Benedito Marconcles Pereira: 

Ser5,0 examinadores o;; Rêvmos,: 
Monsenhor dr. José Procopio· de 
.j\fagalhãcs, Monsenhor dr, Manuel 
Correia de Macedo e Côn,ego dr,, 
Carlos !Vlaroond'es Nitsch, 

São Paulo, 13 de junho de 1945, 
(a.) Cônego Paulo Rolim Loureiro, 

Chanceler do Arcebispado, 
-o-

AVISO N, 0 74 
INSTRUÇÕES SOBRE O PROTO• 
COLO D.E PAPEIS NA CURIA 

METROPOLITANA 
De ordem do Exmo. e Revmo .. 

Senhor A1·cebispo Metropolitano, 
comunico aos Revdos. Paroeos, Vi• 
gari,Qs, demais sacerdotes do Clero 
secular e regular com uso c]e or• 
dens no arcebispado e ás Revdas, 

. reljgiosas qne. atendend'o á boa or• 
ganizoçào dos -trabalhos da repal'• 
tiç5,o do Protocolo da Curia, a par• 
th· de.sta data,, todo o requerimen• 
to entrado para despacho só será 
drpoi.3 devolvido ao suplicante m.e· 
diante a apresentação da ficha. nu· 
mernda p:issad'a Pela Caixa no at,o 
du. entrega do requerimento, Quan· 
do se trntar de documentos expe• 
didos graciosa.mente a ficha nume
rncla será dada. Pel; ·seção do Pro· 
towlo. 

Os desPachos ele Papéis deve.-n ser 
pro_~urados cinco 

0

(5) dias após 9 
ent.a~a. do r.equenmento; em caso1 
cspec1al6 será felta uma exceção,· 

As PNsentes Instruções fo1·am Je
vadas ?º conhecimenfc do revdo 
e' e J' · ' ._ero re ig1ooas, nas reuniões dos 
dias 11 e 14 de junho de 1945. 
São Paulo, 14 ele junho de 1945. 
(a.) Cônego Paul,o Rolim Loureiro 

Chanceler do Arcebisrad;. 
0 

CONGREGADOS 
CAPAS EM VARIOS '"' 

P 
j• 

· AGAi\IENTOS .,g. 

-Erediário ':Yimar · 
DE 

· ,,Vince, ;Marques/& Cia. 
· lh1a.J.ib~r1> :nad:uó. ,1188 -

'7iJ11nd~r :,__·.Salas~~68·69 '· 
:Te,J.,.;:i.vo1'i ..... ;-,Sii~ :,~iulo ,íf,.-.fi;, da ·univeri.ida,.1e d-,, Duqu-:; , um ,SAORlFICIO ·•proPiCfatói'io.; :,Came1•tengcf.Papal, titular de:1\'lOn,; 

continua· -0 d e · 1,c · •· S?l1hor, · nomea(,lil:ó ·essa 'feita t)~lo 
ca ' ª r.m: -- '· · on>o·.,~ne ,fir,ado Paµa 'Pio."X~. ·em;·.mss. ;;·o; "' .,. ,, ,)l 

· VIQeritina Dl Nar\~11,: João ·de Oli· 
vdra , Filho é·' IVIar.ia _JoSeuna . <k 
Souza; - BELA VISTÀ: Arr1go 

·Ant.Qnio Raia e 'Marta de ·To\edó 
'P_iza, ·Plínio -~oµte!ro · . .de Barros: 
, Cp.a~a3. e Zildà )3Ítirner , d~,- Melo':' 
João Augugt<>''d'e Llma·,·e ,M:i-ra' Mi~,· 

. . ~·----------------· 



:5i,<, t'auio, !'.4 Úe jur.ho de l '-F~ 

A TAS -:DOS MARTJRES 
/\. :a do-' R.R.P P.-P. Pas· 

i;i:__ ::;.~1~:- ,_ stá PUblic-andú -un1ft ex
,e, -n:<> , ooortuna traduçftu ctas 
•·:\ta.~; c·os !-.'Iart1rcsJ•. 

Tre ,~,, :·n·emos hoje •l\m ! re~:10 do 
!\lJ; t:: i e..-:.: S. Sinfot'jano. 

O jc1'z -,,( nc\o S. 5infori;;no in-
1:,,xi-.-ei. :nan<IOU-o tlai::da,· pelos 
sl·us !ito:·::.·S, e depois n1etc-r nu!na 
11ta:-1n: ~-r~ Tendo expirado o:-; d~as
eia dcmo:a limai, m1•tlcnou r;ue o 
már,;,· fó~e rondmido -á sua pre
sença. 

c-i2ar.jas eS'.o Diana- justamente a· 
pellàa.da Trivia, oorque e•colhcu: 
para -armar_ selll! laços 09 cantes das: 
rncruzilhadas". A .estas na1anos: 
do santo. o juiz, irritado. respon
c1eu com esta sentença: "Entrega-
me., á vingança da espada Sinfo· 
dar.o, que recusou aos nos,os acu
se• o sacrifício .que lhes é deddo, e 
;11.,ultou os seus altares. Repare 
esta exriação a injuria feita aos 
rw~-30s deuses e ás nos~~a.s leis!" 

! .. ~ G 1 U N A R ,\ u, 

6- a 
• 

•lf/W 

O crime ao serviço ~a ciência 
PRISIONEIRAS 

COBAIA A 
POLONESAS 
CIENT1STAS 

SERVIAM 
NAZISTAS 

DE 

'.!:'~dos ainda estão sob a terrífica 
la;~es.são da visãos mácabra doa 
hoi:rnres dos campos de concen
trasão nazistas, que o cinema aca· 
ba de desvendar. É penoso km- · 
brar .qu~ ís~o é apenas um dos as
poctQ§ Çlf tri§te realidade. Hav:a 
iia Polônia 14 dêsses campos de 
torturas, em que homens e mu
lheres suspiravam pela libertação, 

plainaram ácima dos fU:-oPes scl• 
vagens das turbas. 

É o que nos força a crer, o de· 
noimento do uma das pr1,;oneira.'I 
polonesas, rceem-libertada, e que 
foi transmitido pela Agência Tele• 
gráfici Po!onesa PAT: 

Viu<e Então -$air do m':io das 
tre1·as ;.s:e filho da ·tuz, e da en
.trada éu:n "ergástulo" aquele que 
ben1 c.if-pre~-~0 ia sc:1· convic1 ado l.!a
ra "" fes::.s ·et~rnas do -rei da ctcr-
11\dad::. /,. magreza ele •eus braços 
]1vidos i:1L'1a alargado c.s nós ar,er
tadc-'": 0e- ~uas t>risõc~: ,,mas sua al
ma af>i~'..ié! já às -alegrias celestes: 

Lida a sentença. o bem-aventu
rado foi conduzido ao suplicio.· 
Quando saia da cida\!e .. sua vene
rr.vel mãe. do alto dos muF0.9 .. exor
tava-o a morrer e ,bradava-lhe: Meu , 
filho! meu filho slnforiano ! -não 
1:err.1 , de vista o Deus vivo; animo, 
rneu filho! como é para t2mer uma 
reorle que produz a vida? Eleva 
\:,em, alto o teu coração; _vensa 11:3-
nue e que reina n0 céu. Nao é a v1-
ci:l que te vão tiray: é umatroca 
Cille vais fazer da vida m_?rta\ _p~lo 
céu f pel,l sua eterni<la?e _, FOI fo
ra dos muros que Sinfonano foi _de
capitado. suas reliquias .. angumo
lcntas foram levadas Dor alguns dos 
noc5 cs. e sepultadas a alguma dis· 
tancia dali. n:ima pequ2no cela , . 
construida ao pé de _ uma fonte: . 
Mas O ~anto corpo mw esteve _";h , 
e culto Por multo tempo; : os prn-_ . 
prios pagJos estavam admirados do 
grande nume_Eo ele milagres que se 

t M·.ILHAO 
Com o avanço das tropas anglo

americanas na Alemanha, o I Cor-. 
po do Exército Polonês, abriu as 
portas de um campo "sui-generis" 
na história: um presíd

0

io de mulhe· 
rcs, prisionoiras de guerra. As so
breviventes havi:.m sido soldados 
ou oficiais ·do Exército Subterrâ
neo Polonês -combatentes no 
Levante de Varsóvia. A mais jovem 
delas contava apenas 14 __ anos e a 
mais idosa 65. 

A Dra. Sophia Monczka, médic~ 
rndiol@gista · de Cracóvia, fez um 
depoimento sôbre as operações ex
perimentais no campo de concen· 
tração alemão de Ravensbrueck, 
eicecutadas em prisioneiras políti
cas polonesas, todas elas -d)nzelas 
ou mulhe;es sadias e fortes, que 
vinham nos tnmspOl'tes, das prisõe: 
de Va~sóvia. As oporações eram 
efetuadas sob a direção dos pro• 
fossot·es Gobhard de Hohenluchen, 
Dr. Fischer e Dr. Hertha OberhaU&e? 
e Dr, Rosenthal, médicos assi,ten
tes em Ravonsbrueck. As operações 
s:i realizaram segundo todas as re
g,·as de disecac;ão. Começaram po 
verão de 1942 e terminaram em 
julho de 1943; As vítimas foram 72 
polonesas, das quais 5 morreram 
em consequência dás oporações e 
15 ficaram totalmente inválidas. 
Todas ficaram psíquicamente aba• 
ladas, nervosas e enfraquecidas, 
eom agudas dôres nas pernas, cau
sada9 pelas seguintes operações: 
1) _Injeções do diversas doenças itl
fccciosas e pustulentas; 2l extração 
parcial dos músculos e dos nervos dà1 
pernas; 3) extração parcial dos ossoi 
das pornas. Até os últimos dias as 
opera~as ficavõiim sob a ameaça de 
morte. 

rcrque Cristo linha conlado co
mo san:;i:.e -Jerramado, o .,angue que 
a 1,i·i,ã.0 ;.inha consumido Nn su~s 
vrias. () :ulz dlsrn-lho: "Quanto 
inelhor ít.:-'.as tu. ó Sinforiano_ cm 
1oltar pB.n. os deuses ,imortais! se
l·ás mag,,':ic:0 mente .pago Pelo te
•r.ur0 pul:Gco, e as honras Icgloná
:ria1a espsrzm por ti; rJo c~ntrário 
~-~ te ní'.c· ajoelhas, agora mesmo, 1 
<Jiantr éa estátua da mãe-deusa. 

' i!'._, te nio declaras adorador dos 
grand,•, c'eus2s Apolo e D!ana. o 
tua morl e é certa. Qu~rc~? o altar 
'l'ai lel'ant&.r-se e adornar-se com 
gt'ina:das. o Incenso acender-se: a 
vJjma n .. : ;;er -trazida; e tu Yais 
llfe,·ec,,r eo, deuses um sacrifício 
Jr, a •·nrc,dimento e <':<µiação". 
Smfori,no re1mondcu: "O Juiz a 
que está ,entregue o cuid,,da dos 

, nc-gocios p.lblicos. niio deve perder 
o tcmPo -em vãos :discurEos. Se 
~{,- perigo em não ajuntar cada dia 
e Ir;uma cof.sa em proveito da alma, 
,11.:ant0 mais o não -há e,n des,-tar
"·· elo can,'.nho da rolvação. cara ir 

, dEsped,c,,_,-~ contra os perigos do 
rccaclo! '' 

O juiz ,,iss.ec!he "Sinfndano. sa
r:·ifica a.OS ,deuses. e gozarás elas 
·honras do rialácio:" .Sinforl:rno res
r,ondcu: "Ó ,juiz :que .se serv~ da 
c"Pada d:;_ lei para-·tentor matar a• 
i :mas. cob,e-"e de opróbrio, .e ·oer
tle a alma. EU -não -tem"' 1\ --morte: 
a minha ,;da é ·.um .empréstlm'> que 
rne fêz o Cristo .. e ;que eu ll1e .de1•0 
rcstitliir cedo ou :tarde. Daquilo 

-• c,nr era .u:na divida. ,o ,martírio fa-
-• rá um dom ,de-,propicjaçãn e amor. 
,- Oh! ornrn:o me .~rrep~nderia eu um 

cUa de ter tremido diant,,. .dum prc
tcr! ()s b<õ:,.s.que ,me of,-rcce8, são 
Yenen0 .-.,~oca.do com m,l que ani-
11,a os lábios e d•vora as entra
nha~_ Os nossos .verdaddros bens 
ol'stüo , m C,·isto: .est<>S ,bens .não ~ão 
dcvor~do ,,elo tcm1>0, oc1a fotTU
~''m. nem p~la -C('I\TUpçã.o. As v~s
"'-'~ alegrias a•,semelh.Jm-sc ao gelo 
t,an>pare1:e que ,uma ,11ora de sol 
d~ri·ete. -e -~e•oke em-:é.guct turva e 
-focio•c: o t.<'mo~ ,afugenta-as. pas
·r..mdo_ nci turbilhão ,ta, ·coisas ~rn-
11.•anas. Só ,as--bcâtitudc-'5 que c1a o 
r os•o Deus são 1>terna.s: -norque o 
tcrn~o 11§.t)··viu··nasci?r -a ~un g;õrin_. 
"° o ul I imo do.s sçculos ni\o a vera 
n"t~rrrr··. · . 
· · o juiz diSM'' ·«,Hã. mmto -tJmPo. 
~,;,,r~i,iai1o. que··tr .ouço com !la
dê.nr.i'\ clí•-~ertar .. ôbre .n .grandeza 

-, .se :nãO" ·sei ,QUP..'.:Cris(o, Se_ não -s9~ 
; ~rifica, · ho_ie .me-~mo :á ,lll~e.aeusa, 

! .-11 ·r,-rci prostrar ·o teu .cadayer tor-
• t ,,r;dn ,. ,em c::tbeça diante .do seu 

i,1tar". -Sinfe>rian.o re..snonde11: "Eu 
r;icro 0. ~mo o Deus·Tcrl"-Pod~ro
•c (IU0 '112 Cl'iOU. e é a êlc <Ó QUe 

1 ~irvo. O , ... ,cu -r.orJl:l" .está por ·um,·, 
'11,on,e,,t,, ,n. t,,u.,nr.dP.r, ·ma5 tu na-
• tb "nd<'< ,sóbr, ,fl .minha al111a. Co:!-

fq;<,o-o ·111 ·mcsmo:-•oue ·coisa h~ mais 
.' t,10 11 -:1 1-u'.)sa· QUP -a :f .. sto ,Que vos ce
.• Irbr:-.!j-: f'm h~nra cl:\qse id0l_o. fP.~ta 
· c41n 0 11-. o..:: .. ('.Unllcns .vn}un1anos dan~. 

ca,11 C:i 3 c;,, c',1 ~n<t cst:it-\1:\, ·com~
te1i<10 r-or .:,sta forma urn crime de
t.-~.túvr1 r;,; que !-.e Pl"aH~· ªºr rom 

,. (las f[2u·a,s 011<' Os f:1n:H1co, ,,JZfm 
·~c:r.r. ,, ê~O r·uklo_ ·rlr.~conce1'_:~·d?

1
td~~ 

t;tnt"•nt ·Ç dos vo-~<-os COd~él•~ e -. 
{;°UC111 l,,.'E:ll'a. QUº .o 110S50 .\ •10}0 (Ct. 

ti~:d"r ü) !'·:i Ac1mC\to. n:1s n1argern:. 
éc r;'"' ,, -,friso: t:112. ca1it1n~10 con
lit1u2d11(:.:t•. _-.c11c. rnnore.s infa_nu:s sp 
é'')t·::-·:r. ''~"'! 1 rntr<1.·~·!r O ·1our~ 1 rc, Plll 

wtU--s co:.·03:S-, e ri:, ... Rs. Vez<":i ·d<:~ de-
.. t!..,ún:,,..-:: ·fa3Pm hr~mir .a. t·dJJolle e 
, fl. rrut~ r--;11 qun- ('1.-·.profer[' cs :-:.~us 

.::·áctil~,, r.m ~~n1~nto il vnssa Dla
. l':l a ciência dns -11os~0~ s:n1~í-~:-. 

<:,e; ,x:-1:.riu CU? ·.n5.o r-ra r,utr:-1._ co1:--:1 
• s .,,,o " éemônio elo Mdo-cl),1 qur 
.' · ./;',~::n,10 · p~l~~~ 0 rrH·o:-.s , ... :ublica$;. e Pf
i ; ~t.r::1 ni!) ras nl'ofunclQZ~s s?Cn .. ta.s 

'º<:! ll':'~·qu•·~- vai -~~l)a1h:inc\r) no ('0-

;a-~ão dos ·hmnen,~ ~s se1nent0s elas 

H~ oe1 0 ,01 julgue que n::,) ,.~ deve l 
, ~cmtatcr o eomunism.-i e .º, soc1a· 1 

;·1,sn:o, ;,:.tes de -compr·:ende-,o•- A 1 

;Jl:s~n·an<:ia dZ-sse couscti~o, qu::lldo 1 

~co1np:1nha2-l dü i1ec~~n.1 i_o bom 
•er.~u_ n~l0 o.eixa dt Sl:t' ut1I .. C0...---;;1 
~!eito. l o:r,bater uma C.o.i.&a v~iga, 

!lU::! não é aquilo ·que ·mo~tr.J ~cr. 
é O ir.e:sr:: 0 qutj lutar com um t~n
ta.,rna llb,,.n quarto tscuro. f\Cell:::a-
11103 a luz e o duende s e:·ed.t:z ; 
,ima tig:.~r.1 coberta por um lenço,. 
'Puxcn>.·~ esse Jençol e u.n, l~o1ne1n 
ide ca1n~ e osso se upre::;entara co.r:.o 
..,'.,·o tacil 1,.1ra as. nos~as bordoa:las, 

É o qu~ temos pro~urnd:i t,,zer ao 
n•·e-;r:11.ar aos nossu-s lcitor1..·3 este 

"'· - -, ,· , \e t;-:tudo ,..::erna.riu sobre a ~oc.1e::l.ac 
.::.-_;, F.tt.iar1Js exe1apl0 \·ivo da !1º\'ª 
'ta~ica cvs :-ectarics -Co totalitarHmo 
.s,J;.;ia:'..sta. _-\,co1nvanhando as t.L'anr.ts 
"des.:Cf; co:1~piradcre~, pondo a nu a 
IJ,.; d"i::üa t: a ripocrisia de 5eu:-; pro
~es:-o::;. e3tare!nOs -e.n condições de 
:bem con1p1·eender o pedgo real que 
:r.eprcscntam. etn vez -de gn;-;tannoS 
ilo~,o tempo a correr atrás de lan· 
't;:.c!-ma, iü-1>r-ecisOS do ~·perigo YC'r· 

rudho". De fato. é uma te11denCia 
zentimê:it::1 de nO<;so temPo a refo
teacia abstrata a .. um certo erro e 
a um ee,to mal, pre"ciné'.indo-se por 
~omr>let0 c!as pe.,soas ou "ssocia
~õ.cs <lc pessoas -que eucarn:sm e 
l'xi~cutan1 c1S~e ·mesmo erro e c-3sc 
mesmo ma 1. Erguendo barr:ca:fas 
i,011stituidas por uma falsa noç,,o de 

:c·,ridade e de juízo (0:nerario_ iso
Jnm-se essa,; pe.,sons da doutrina da 
'Igreja sobru o pecado original e a 
,malicia do coração··-humano, ado
tando, Ulvcz inconscienteme•r.tc_ as 
IJéias d.e RouSscau quant.Q á bon· 
:,Jade da natureza e á depravação 
'<la sociedade . . E .,nessa. atitude · co• 
nKida é que a~ ,surpreenderá a éa.~ 
!ta, trofe. 

• • • 
(1 Avestruzes, ,,11rocuram ,esqtrecér 
,:qu~ por det,·ái; de cada erro se aeh'.l · 
l,aempre o .. doutrinador --:d(.sse enó. ií:" 
't1!.!~ ,-,50 menos-importante aüe 00:11,:_; 

. , 
·~ _ _,_ _ _:__e_ 

r --" .. _ . M'E.NOS Sf-LJi:E:TeS,MAIS .-.PR·EM,:1o_S; . · · ·, :_ 
~ ;.,~: _--M~J.0.R :F>"RO~ABJ.LIO~~-E ·oE-,-AC.E'RTA.Ff-__ _,,_ . -·_ 1 

Algumas dessas sonho.ros, -duran
te a sua detençãe, deram à luz, e 
as criancinhas nascidas no· cativei· 
ro, foram por sua vez, inscritas 
como prisioneiros de guerra, rece
bendo o número correspondente. 

-
faziam no s,,u tumulo, . ' - ' 

S SI foriano tinha sido l;.;t1zado 
pel~ ,,);,rdote Benigno, ,dlscjpU\? de 
"'ão POiicarpo, e que tinha V 11!-dº 
;regar a fé no Ocidente com o _d1á
ccno TiP"O e outro sacerdote cha-

d Adoquio. ·De Au"ium. o_ndc ma o _ os B mgno 
t;nha 0 assado alguns an ·.. J F . 

Federação lllariana:feminina Homea,uem ·a Moos. - _ -- · - - . -- - Joao -Lopes 

O estado das prisioneiras, libor· 
tadas, era lastimoso. Estavam co
bertas de andrajos e famintàs. A 
Cruz Vermelha Suoca transportou 
.essas mulheres para a Suécia, onde 
elas, cercadas de cuidados, estão 
se resta belecondo. foi n Langres. e dali a D1Jo1:. . o1 

i "sta ult!m.3. cidade que trn:r;mou 
a' -sua carreira aoos~ólica, dePClS de 
um n,ui Jr,ngo martirlo. 

· Pia União das Filhas de· Maria da Paróquia de Cristo Rei Almeida Tudo is,o é horriyeJ, mas há coi
sas mab monstruosas, que repugna 
acreditar: que as p"aixÕe!: ferozes, 
que o ódio faz de,sencadear, che
guem a obliterar complotamente a 
mentalidade e a ética dos repre
sentantes da ciência, que sempre 

( contirr.la l 

Comunllão rascai 
A pia União dos Co-opei·adores 

Salesianos e a União aos ex-alunos 
salesianos promovem ás oito horas 
<la manhã no Santuario do Cora_-
' de Jesus a _Comunhão Pascal de çao . , 

seus m"1.-r,bri:>s, 
Em preparaçflO a este ato de pie: 

dade, o Revmo, pe. Eliseu Murar! 
pronunciou uma serie de co_i:feren
c;as no salão nobr.e da Unwo dos 
Ex·Âlunos salesianos, nos dias 21, 22 
e 23 PP- havendo dissertado .sobre 
vario~ te~as de grande interesse. 

Só A ,IGREJA :PODE .RE= 
SOLVER O -PROBLE
MA DA DELINQUÊN=~ 
ClA JUVENIL 

'Promovida pela Pia União das 
Filha" de Maria de Cristo-Rei e 
Com o apoio da Federação Mat·i~na 
Feminina, realizou-se, no dia 27 de 
Maio ultimo, uma grand~ conc_en· 
traç;;o de Filhas ·de Maria, -naquela 
Puroquia que festejou o 10. 0 ani
vcrsat·io da agregação da Pi:.1 União 
á Frima Primaria de Roma e o 50.0 

da vinda dos Padres do verbo Di
vino tio Brasil, Congregação .essa á 
q uaJ JJ,ertencem os sace,:dotcs a 
cujo zelo está entregue a Igreja 
Paroquia], 

O programa constou de Missa cc· 
lebrada ás 8,30 r,elo Exmo . .e REvmo. 
Monsr. José l\faria Monteiro, Viga· 
rb Geral da Arquidioce.,e, e Co
-munhiio geral das Filhas de Maria 
que. em gra'nde numero, se aproxi· 
maram da Sagrada Mesa. T~rml
nado o Santo Sacr!ficio, S- Excia, 
Revma. falou ~obre a festa do dia, 
<lcspe1'.tando nas Filhas de Maria o 
desejo de cada vez mais adorarem 
o rríisterio de Deus, nas Tres pes
soas da s.s. Trindade. 

Em seguida, formou-se uma pro- . 
eissfto pr,ecedida pelo estandarte da 

(X. C.l - A Igreja, 0 lar e a Pia União que, em brev~ percurso, 
cscolil 1ão os• lugares onde s2 de- alcanço.u o Educandari0 do Espirito 
verá ,achar a solução do proble. Santo.· ontle foi servido ás. visitantes 

·m;,_ tla delinquência juvenil, afir• - .um farto lanche. 'Pouco dcpojs, nu 
-mou,. em uma reunião cívica em Pateo :dess~- Co!egio, cm __ local adrc• 

-Pittsburg, o Sr, Walter. C, Mona- .cl.~- preparado, Feallzou-se ,_uma as-

t,,abalhos o atividade~ daquele so· Para agradecer a presença das 
<lalicio, recordando os precalços ,no - · aut,orida<les eclcsiasticas ,e das Fi· 
inicio, e as vitorias depois alcan- lhas de Maria das varias Pias 
·çadas. Entre as principais ativida· Uniões, ali reunidas em grande nu
des dessa Pia União, ha a ressai- mero, usou da Palavra uma Filha 
tar os centros cataquetioos, a rca- de Maria da Paroquia de Cristo
lização de tríduos em preParaçüo á~ Rei, 

festas de Nossa senhora., os retiros A assembléia fo\. encerrada co!n 
espirituais, as aulas de religiã.o, ª a palavra brilhante de Monsenhor 
biblioteca, sem falar da pane _de José Mari'.l Monteiro,_ que convidou 
piedade comum a todas as Pias os presentes a orarem pol' ·aqueles 
Uniões ·e a que obrigam. os est~- que estão á frente dos p~rtid"os po
tutos, para o-- aperf~"içoa:nent.o cwi- · Jiticos cm n.ossa terra, afim de que. 
ritual da,; associadas. N_?tavcl tem _ .esclareciclos. se convertam a Deus 
~i::lo a colaboração das Filhas de NosSO S•Jnhor. S, Excia. fez con
Maria, na coiet" de donativos Pa:'ª, siderações sobre o Congresso d0 

a construção da Igreja. A Pia Unia~ Apostol,C:o ela oração, mostrando o 
da.e Filhas de Maria de Cristo-Rei ·quant,) a devoção ao Sagrado Co·. 
teve como 1-º Dit·etor o Revmo. sr. ração de J.esus deu impulso á vi<l:1 
Pc. J.osé So1ano, que foi suceddO religiosa em n_ossa terra. 
pelo Revmo. s,·. Pe. Clemente Nessa ocasião pediu o compare
Dctbmar, Durante o período em que cim~nto de toàas·.as Filhas de Ma· 
a Pia União esteve a cargo do · ria ás ,olcn1dades do Congresso de 
Revmo- ,sr. Pe. Jorge Gemcinder Sagrado Coração de Jesus, que ~e 
(abril a outubro de 19431 foi tra• realizaria nos 'pr:meiros dias de 
çtido um p:-ogrnma d_e ação cato· . Junho na ·'Praça da Sé, Ao te,·
lica cumprido pelas Filhas de Ma· ';ni~ar' s. Excia. Revma. · s>ludou 
ria - a catequese das crianças, 0 Y:ig~rio da Paroquia, a Ccing!e· 
Esse Programa vem constituindo, ga:;5.o do Verbo Divino á qual ger· 
:ündu, no 5eu d~senvolvimento, o tence o Revmo. Paroco, as Revdas. 
trabalho de ação_ ratolica d[ls Fith:s Religio,;as do Espirito Santo, ali 
de Maria- presentes e a Direto1·ia .da Federa· 

DcPOis da [eitura dess_e jnteres- ção, pedindo_ a todas as Fi1.has ê!e 
sante retatorio,'. ·ouviram-Ee algu1;s · Jvraria. que, iia festa. da SS/ Trln- · 
numeros. do musi::a: a -cargô" da Pia_ ;da~i.,'.,.,<!e1l0is daquela b.elà cbncen· 
Unlã.:i', usando da palavra, , togo. - .J1'1l;jãó:· voltassem para seus lares 
após, a Sra. 'D, Erncstina Gioi·da· mais piedosa~. mais Filhas de Maria.. 

110 Pre~idente da Federação, que, "PASCOA DAS - FAMILIAS DOS' 
Je~brando os a~ontêcimenteiS frnte- CONVOCADOS'' 
jados naquela manhã, concitou as '.:'.v!aborando na rea]'znção da 

No dià 27 do mez PP- realizou-sá 
em Campinas exPressiva homenagem 
,, Mons. João Lopes Almeida, co\l
tcmplado pela s, Sé ·com· o ti t uJo de 
Monsenhor Camai·eir.o secreto su
pranumerário. 

O programa simples, como si\.o 
as homenagens, que partem E!•

J>Cntam2!tmcntc do coração, cons
tou de missa, celebrada pelo pro
pri0 homenageado e comunhão 
geral, durante a qual aproxlma
rnm-.se da sagrada Mesa eente-
!la3 d e parc(lUianos. 

Arós a missa, rep1·-ernntando 
oficja\menl:e todas as A~sor.:ações 
expendeu belos conceitos, o Joutor 
1-'aulo Arie.ni. 

Além das comunhõe•_ ª" Asso· 
Ciações reliojosz.s rivahsando em 

' º ' a ho1ne· generosidade, ofereceram O • 

nageado .um valioso _mimo, que diz 
bem das benem?rênc1e.s co1:1 que 0 

cura da catedral se acreditou pe
rnnte os seus r,aroqui2,nos. 

o ENSINO REUGi.OSO 
NO MÉXICO 

Assinado: Ora, Sophia 'Monczka 
10 de maio de 1945. Lansci:ona, 

Congresso Eu cari st i co 
Regional de Mogi-Mirim 

COLEGIO DA IMACULADA todos. c-omo a aplicação fe_lta t\3 
ImpuJslonado pelo zelo entusiasta alunas, 

da Madre superiora, todo O Colé- O Congr~so Eucaristico Colegial. 
. marcou com a sUa sequência de 

g;o viveu um trlduo intanso .de vi- o.tos: santa Mi~a. Primeiras comu· 
àa Eucari.s(ica, no seu Congresso nhões, recepçã0 de Filhas de Ma• 
Colegial -de 25, 26 e 27 de maio. ria Cruz.ada eucarística. Jecismo, 

Do program,a distribuido e rigo- assistência .entusiasta a: ê.sses atos, 
1.c.samente executado não 8 s b D pre[u_dlo dos_ gr~l!-dCS movimentoo 

. · ' e -ª e c0m qUo Mog1-M1r1m se prepara, 
Que ma1" sobressaiu - se o fervor r.-ara hcnrar o ssmo. sacramento 
1om que se prepararam as allmas I da divina Eucaristia. 
P~1:a _os atos liturgicos ou o encan- Foi um movimento intenso. não 
pecuha_~ d~s Se!i8ões solene-s. sô na ade.são total da-s alunas, n4 

O P:1me,ro dia co~be . ao curso -carinho com que foi realizado, na 
!_)run~.no 8_ 1.~ ano gm9:s1au, rea.li· 1 piedade de quantos dele Participa. 
Lar a S~ssao ®!~e. Alem do tra- 1-am. mas sobretudo, no desejo d&. 
b«!ho aPresentado pela aluna Abi- qu~ a chama eucaristica do Coré-

0 "Jornal_ do Brasil'' publicou .f!:ª11 ValJ_ln, com ? intêresse pI·óprio giÕ, se -prolongasse até as familiai 
longa entrevista conc~dida_ pelo 02• ~~a Idade, fo1 dado ouvir nesSa de -tôdas as suas alunas. 
Arcebi~po do México, D. 1.:uiz Ma- c,casiao a palQvra erudita.,,,~o Rev- CôNCENTRA.ÇAO -DAS 'CRIANÇAS 
r -18 Martinez,. ao sou enviado es· mo. -Sr. Pe. Adolfo Drascov1cs, Ca· - . - . iz 

1,rJão do Colégjo da lmacu]ada, qua -:Dommgo, .dia 3,,- real_ 01:,.se a _ 
peciat · O Arcebispo,_ inida ;\ ~a ofe1·tou· ao a~itório a ·magnifica :gran~e concentr.açao ,das/Criftnças 
entreiista' · dizendo·<:;,que a -l~eia· tes2 sb.b,re-õ --santo _. Sac.rfüció d. católicas.' desta cidade, .ato 1;>:r.epa• 
Católica no México," está mamet~: Missa. Foi dramaJizade, a cena en~ ratório do Con.,,0Te:3so EUCal'J:!tlco. 
da e que não pode ver os seus f1- cantadora _de Jesus entre as - riair- Foi uma nota brilhante. cheia de -
!nos ue eão soldadas, juntoa oo cas: que as alunas represenlaram e;ntusi~~o P, de amor á Sagrada 

q conceito logal, 1 com raro brilho, merecendo os a- EUcartstia. As 8,30 numerosas crl~ _ 
altar, porque, I!~ _ en- Plausos que receberam. , ancas dos Grupcs Escotares, do Co-

gham, Inspetor,· do ·;Bu"eatl''de- D.e• sembléia de. :Filhas de Mal"ia prc
-tetives do Pittsburg. "A delin· sidida Pelo Exmo. e Revmo. ·Mons. 
qu6ncia juvenil, acrescentou,· não I Vigario Geral. A Diretoria da Fc· 
é qt:estão que _s~ "resoJva c~1:1 coac- cleração c5 teve repre'::'ntada. 1,e10 
çõcs ou pnsao, m~s, p,mc1pa!- seu Diretor, Revrr,~- t;t·, Pc. Dr, 
~.ente, com a prevençao: prevençao Ednardo Roberto, e rela sua P,·e
r:a edL1cação, e, de maneira ·pri- sidcnle, D. Ern,e~tina Giorclano. 
mordia!, na educação religicsa", Durante esta assembléia fez-se ou-

Filhas de Maria a se servirem da- "Pascoa das Familias dos Convo
quchl. op,:irtundadc, pal'a renovar cados -a Pessoas asSistielas pela Le-

is::o degrada o umfo~me e a pre~º l· 1 o s.egundo dia ocube ao curso gi- .légio. cr.uzad3: e de todos os een• 
-ça de um saccrdoto Junto a u11; V r."da!; cofocidlu com a festa ani- trQ,'! de catec1sll!.o, ton:aram Juga: 
dado é considerada um_ espetaculo. ! Yersárla da Rev.ma. Madre Supe- na Mtttriz ?e s~o Jose , e ouvira': 
o Prelado finalizou dizendo que uora, Esteve presente · 0 Revmo, a santa Missa Pelo Re\mo. Mon_ 
em seu pais não -ha tolorância para M.ons. Nora: Pároco, que diss~ pa- s;nhor :i;;rora. Dur_an:; o ª:dºI rei\: " A meno-s quc'façamos que no 0 sos vir o Rewno. Pe. Diretor da Fc

filhos vol:em a Dous por meio da dernç~o. que saudou a Pia Uniã,:, 
Igr<:>jG. d~se o Inspetor Monagçmm, em frsta, apres:ntando-lh~ pam
naàa significarão todos os' progra- bens, quer pelo Primeiro decenio de 
rnBs recrentivos e culturais. que sua agreg~ção, quer Pela Cêplencli:la 
ccncebamos e ponhan:os em _prá- conc.cnt1·~ção .de Filhas de_ Maria 1 
tica. Ninguem que nao re,po1ta a que 1·e~J1zava naquela manha, apro
Deu,, respeitará a seu próximo. ximando C€ntcnas de jovens p:1ra 

Ninguem · se submete a leis hu- uma açií,o ele graças coletiva, S
m;:,.na& se ignora ou despreza, ao Rev,.na. trmbrou a todOB através ,le 
mernio tempo, as leis divinas". vibrantes Palavras, como, perten-

0 Inspetor Monagham insistiu cenclo á. SS. Trindad:e pela graça 
µur que us pais de .familio intensi- elo }"la tismo. se nos torna n ccessa· 
fic1uem as práticas religio:as <le rio viverm,os de acordo com -essa fi
scus íilho3 e sua frequência às igre- Iiaçiío divina, sobretudo na hora 
_ia:,. Tambem .pediu a intensificação presente que -exige de nós corage_n 
e.lo -ensino religioso .nas escolas. ·'A ·para afirmat·n10~. ·oncl.e quer que 
Igreja. concluiu, -possue a chavo sc_ja. no,sas convlcçõeS de catolic.~s, 
r:1ra n scluçiío -deste problema, e aPOstolicos. romanos. 
é den,r dos pais de familia e cos 1\. segui1·, a S-2cretaria da Pia 
mcst:·c., l2v,ir às igrejas a Juventu- União - Srtn. Nail' Brígida Bor
de que dele~ depende. gcs apresentou O relataria dos 

seu atõ de Consagração a ND<'Sa Sz· rião · Brasileira de Assistencia ", ~s-
nhora corno O melhor mei,o de tot·- tiveram as Filhas de Maria,, traba· 
na1· agradavel a Deus e á Mal'iti lhando nos varies postos. a fim de 
Sanll.ssima a ação de g,.aças feita at.ender á soliCituçào da benemerila 
em união com as Filhas de· Maria nssociacüo promo'.Ora desse belo 
de Cristo Rei, E, como a resta da- movim;nto. EsSa Comunhão Pascal 
qucla manhã rep,·esentava, tambêm, contou com O co.:npareciln,ent,o ele 
ua h-:,menagem á Congregação do elevaclo uumc;:;; de pessoas que_ en
Verbo Divino fez a Sra. PresH1eilte chl•ram a Basílica de s. Benfo, as· 
um apelo ás· filhas de Maria, con· slstindo á Miss'a celebrad'a ás 8 _hO· 
vidanr!o-as u empregarem seu ver· ras pelo Exrr.o, -e Revmo. Sr. D: 

--bo, sua palavra, ensinando aos PC- , Paulo de Tarso Campos, que, auxl· 
queninos a palavra de D~us. atrn" Hado po,· outro Sacerdote, distrl
vés das singelas lições _çlo catecis- buiu a: Sagrada Comunhão aos que 
mo. Fabu, ain:la o Rev:no. St'. se acercaram da Santà Mesa, 
Padr~ Jorge, lemb~ando ás Filhas A todas as Filhas de Maria, que 
de Maria o pedido feito pelo· Ero:no. tão abnegadamente prestaram seu 
c Rcvmo. Sr, Arcebispo. no dia 1:0 concurso nos trabalhos preparato
de Mai,J Jlara que ingressassem na l'ios dess,1. Pa1;coa. a Fe<l.eração ma· 
Ação Catolica, Pois, os membros da 1lifcsta seus sinceros agrad-cc!rnen
Pia União pode-cu. perfeitamente, to3 que são tambem da Legião Bra
dedicar-se ao aPostolado leigo, tra- sileira de Assbte1,cia. 
bHlhando no lado do Revmo. Pa- Para ser feito O estu.fo dos "ca;;os 
rocO, a l'.esolve,,", registados nas fichas· 

NOVA ET VETERA 

. , .• ; . e ·que a paz no · Javras de estimulo ao quanto vem g1oso o Revmo Cone,,.o Nar n . 
o ensmo rc.1g.o,o união da realizando o esfõrÇO da Rvda. Ma· rigiu as orações e os cantlcos. Fm-
mn~d_o d2pende da õre Superiora. t)epois da tese da da a mi""a houve ~!-1lª. g1:ande !'as. 
Amenca. ,-]una Den!se Duarte, que f0ca1izou seata pelas ruas p11nc1pa1s, d~ra~t~ 

de inscri,ão, a Diretoria da Fedei·a- o valor da Missa e quanto a~ve a ~ual as ?rlanças cm n~me10 u
8 .s~r apreciada por todos, foi re- r,enor a mil,. cantaram'. ; e_zaram ... 

presentada a cena evangélica do Se- levantaram vivos ontus1ãfit,cos, dts 
meador. rnzer de sua beleza e do nersando-se na Praça R~-

ção pede que lhe sej2m entregues 
k,das as fichas que por ventura 
ain:;a estejam ;em Poder de Fi 1has 
de Maria. _ 

"CAJ.'\IIPANHA DA MODESTIA" 
s~mPre zelosa pelo .cumprimento 

dos cs(3tutos da 'Pia Uniflo, que re-
comendam a modestia no trajar, 
em todas as Ocasiões, wntinua a 
Fed_eração 1:mpenhada em divulgar 
o "Maillot Distinto" que é o mo
delo que o bom senso indica não 

"Ó Para as suas associadas como 
para as moças e senhoras e,,n geral. 
Os pedidos podem ser encaminha· 
<los,á sede da Fccl,eração (Praça da 
Sé 47, 10.0 anelar). 

efeito que produziu é lemb•at o HORA SANTA PARA A~ MOÇAS 
aolauso que fechou' aque!'.l · noite Reali:,;ou.se. dia 8. na Matnz, :l 
cucari•tica noite mais uma Hora Santa ·e~1 

Finalmen'to domingo realizou-se prepãraçiío ao Cqngres~o Eucaristi-
a ultima ses~áo solene: sob a res- Co e de;sta vez pre!:ad~ pelo Rei'• 
r,onsabilidade do Pré e Normal. se- mo. Padre Agnelo Ro~s'· Cempa• 
guiu o desenvolvimento das sessões receram cerca r'e '700 JOV€'11S. 
anteriores. Magnifica a t,se que SESSÃO FF.STIVA _NO CLUBE 
versou sôbre a santa Comunhão. R:!!:CRE.\Tl"\ O • 
tratada pela a1una Maria Helena o Clubo Reci'eatlvo. PUma·ndes~o 
Rodrigues. Falou nes0 a sessão o franca e sincera. '\O Con5reõ~O. abriu 
Re1·mo. sr. Cgo. Nardim que de- a 11 de junho, s=us saloes para ~e
sE.nvolveu o sug.est;vo tema: A ju- ceber o escóJ JllQgian? nnm,J belts: 
ventude e a Eucaristia. N~ssa no!- nma festa em que d,scorren o _br1• 
te foi aramatizàda a p:arábola dos !banto orador Dr. cano~ de _Morais 
Talentos, Nâ-o só o valor da re- Andrade sobre: "A E::canst1a e 0 

r>resentação atraiu o interêsse de momento atual". 

bnu•r to, fundamentos falsos de uma 
dada doutrina, é O conhecimento da 
intcilç,,o ele quem as propaga, e, 
s,ib:-c•tuio, quem as propaga. Püi" 
sahen~ü a quem pode beneficiar um 
ccl'!O erro é q11e Po<le,mos comprc
c-11de:·-ihc toda o extensão. ExemPli
fican,1o: - N,io adquirem aspecto 
difet'ente os ideais r.ota<:iunos .depois 
qué' se sabe que por detráo deles sC \\ 
:icham as sociedades -~ecretas? 

o fabiano, socialista que se fez ermitão 
<le má fé e d.e ocultar seus ver
dadeiros objetivos socialistas e to
talitarios Sob a cava de filantropia 
e bons propositos progr{'Ssistas. 
Mas entre nós não falta quem, não 
se,ndo ostensivamente socialista_ vi· 
va a aPr.egoar, de cnc.omenda, a 
"sinceridade" dos lideres comunis
tas que aqui desenvolvem a tatica 
(icbiana ... 

não teria sido O extermiuio do to• 
talitarismo nacional-socia!i~ta, razãc 
osen,,iva do conflito, mas "o d~· 
scnvolvimento das tcndEncias es· 
querdislas"... . 

Nada mais nafllral que assim s~ 
manifestem esses lideres social'stas, 

. Pois a isso colimam todos os seu'l 
esfoi·ços. Não foi O proprio Si\· Staf: 
ford CriPps o emissario en vlado a 
Russia e aos paizcs do Baltico com 
0 fim cte, atravé.s de relatOrioS fai· Pros2igamoS portanto, no nosso 

c.d-y·ç0 L1e co~P1~eensão dos desig .. 
nio, · e processes dos socialistas, l 
atr:'.vé, das atividades <la Sacie· 
dad,; c\Cs Fabianos, partidaria da 
vi!Oli~ d,1 socia!i€m0 pela tatica de 
cac.~a ,. e mitridatizar O adversa rio, 
quan~o u vitoria não pode ,_er con• 
scgui-:Lt !1Dr proce~sos violentos. 

colo.rcs se distingue pela form~ção deixaram nenhum campo inexrlo- sas forças desagregadoras. na fon-ua 
de "grupos educativos:' e de "Nur- rauo. Ha mais ce ,e&senta anos vêm do artigos Publicados uma. vez ou 
s.erieo;" (estas ultimas .designadas ma,·xismo, na mai.0ria das ocasiões outra no "Morning· Post5. E a não 
como 11ma ePecic de escola de nde,s- vezes pura~ ás vezes cliluidas de ser tambem uma c.erta opo13lção das 
tram;,nto para os jovesS e promisso· inarximo, n'a maioria das oca~iõ_~s .!orças conservadoras, acha-se livre 
res socialistas). Ha lambem g1·upos diluidas, porque os ingleses, por o, caminho , Para esse exercito de 
feministas, cujos membros Pat·tici- seu natural bom sC"nso e ca,·ater i\uminad.os maçonicos que é O so
Pum em todos .os movimentos de conservado,· não s5 0 facikncnte ar• -cia]is-:r.o fabiano. 
emanci!lação da, mulher. rastados a excessos semelhanles aos · [ • 

• • • 

Entretanto, de to:fas essas medi- Jlerpetrados cm Pari, pe,os ,"com· 
das no campo educativo, a mais im· mvnarcls" de 1871. Mas, Por outro 
portante sem duvida foi a formação lado eles vêm sendo completamen
da g1·upo3 fabianos nas Universida- -t.e ";,ermeados" e lent~mente cn ve
dés• e nos mêios Unlv_ei·s'tarios, nontêdos -pelos fabiancs. E devemos 

Vi"'tos os aspectos p0litico e eco- EsSes gt·upps tomaram o nome de acrescentar que a guerra de 1914 
no.r-!co da cam1>anha fab!ana ve· "Societlad."e;; Socialistas Univcrnita· favoreceu singúta,·meute a evolução 
jam,> a-gora O asPc~to educativo, rias", que em _1912 forum finalmente do socialismo na Inglaterra. As g_e· 
PONTO DE VISTA EDUCATIVO agrupadas p0r Cri[ford Allen na rações jovens, que haviam Cre8cido, 

Dv po::to de vista educativo, os "Fed.eração socialista Unlv::rsitaria" paralelamente com O fabianismo, 
"ilur::i.,.1clo5 " fabianOs _ em todci a Ademais no verão Os fabianos -01·- mas sob a orientação de princípios 

· ganiz· ,;m 'cursos de 'rerias em que a tradicionais conseL"vadore;; e crjs-linba seg',liram as teorias :enuncia- , 
t · I' t • 1 d ' t~O• em grande paL"•~ se extin_ 00 ul-da~ }lêl~t Propria aln1a do ilu.rninis-- seme:1 'J soc1a 1s a e ança a a" ~ .., t.."'-' 

rnJ d:i. Baviera do seculo <ionitD: manchei as nesSa5 "sociedades de l'llm · nos campos de bahlra ela Fran
- Nrco'-AI, Quando conseguiram Propaganda", cerno 6'1 denomina o çu. Sem duvida, sua vil'ili.iada 1cria 
pcnetr,,r no seio do;; conselhos de historiador <lo fabianismo, E- R- conStituiclo uma barreira contra esse 
ensina~ foi fadl nos fablanos ah in- Pease. fabisanismo ])~rnicioso .. Qunnto aos 
t,·oJuzü· mudanças e inculcar.nos O triunfo culminante dos fabianos homens das gerações que prec.cde
prcgi-,,m~s escolar,es seus prlneiPios cm ~ua luta revolucionaria contra ram os jovens herois· da Grande 

O resultado disso. nós o podemos' 
ver a olhos nus na historia da 
Ingiaterra d.e após-guerra de 1914. 

O Govern0 de união nac_ionn! de 
L10yd George foi mais que indul
gente com o socialismo, mas o tem• 
po das vacas gordas chegou para 
os ·fabia-nos quando ·o 'Partido Tra
iwalhista ganhou as eleições em 1924 
;e seus membros governaram, ou 
melhot, dC€governatam a Inglaterra. 
Foi necessario nada menos que a 
reaçf~o organizada pelo elemento 
são e ainda desperto para derrubar 
o govern 0 de Ma.e Donald~ qu~ es
tava Procurando forçar uma altança 
com 0 s bolchevistas. Esta amostl'a 
de resistencia, foi. Porem, efemcra, 
Em 1929 o Partid,o Ttaba!hista de 
novo .estava no poder. e agora. neste 
apfu-guerra tumultuoso, vemo-lo 
d:i.Sputar aos conservaclorcs as rc
deas do governo <lo grande imPel'io 
bri tàiíico. 

e suas idéias anti-cristãs e socia- o cnsil10 Crist::ío foi a creaçiio na Guerra, oouco sabiam_ e não mos~ 
lLtas. Seus ataques contt'a O ~nstno Univel\Sldacle de Londres, de ;,ma traram nenI-!ltm esforço' de apren· 
rcligio,o. JÍosto que até um certo "Escola de Ciencias Políticas e EC()· ,der, c_ertos de que nada. Poderia 
Ponto encobertos. não foram menos nomicas". da qual um dos profos· abalar a segurança e a tranquili
murtais qu~ seus outros golpes, sores mais em evidencia até ha <iaàc da Inglaterra. Um certo es
como se pod.e julgar pela lei sobre Pouco era o sr, Harold Laski rnem- forço foi feito por um grupo de De acordo com o "Ctarion", orgão 
a E::J.ucação ("EducatiOn Bill") de bro da coml,ssão diretora da· Sacie- "Brit,ons" (Ingleses da Grã B~·eta- ,semanario dos fabianos -reservam-se 
1902, Vangloriam-se de con:ar e.m dade do3 Fa-hianos, -diretor-chefe de 11ha), os quais pl'Ocuràrum conju· , inais dissabores para o .pobre povo 
seu g1·C'mio v~ios "bisJJOs" e ''pas- seu serviço. d.e --publ!cida:!'e e autor 1·ar o perigo, mas _em pouco t,emPo \_ inglêS, .com reformas ,parlamentares. 
tore;" angticd'nos, e, com {;feito, o ·ão livro ·"ReCiexões sobre a RevO· s.~ vit'U,m, Por sua vez, "permeadosº E segundo O ult\mo discurso ~e 
"bispo'' p1·otestante Headlam foi um lução de nosso tempo". de que bi'e· Pelos sinistros emi.;sario.s de seu. Cl:1tm:rill, ''homet1s .cQ<:110 1,ir -Staf• 
dos PiOn,eiros à:0 movimento fabiano. vem ente nos ocupar-'m:os neste ro- _ inimigo todo-.poderoso. e _caíram: , -íord--CrjPPs e Herbert Morr-_isson 
A Propaganda intensiva dos fabia· · da Pé. l'aplclamentc em torpor - Devemos: :(ambas fabianos) ,demoPStt·a1,am ,em 
nos em -torno do Edu.catlon. -Bill" · CONC,LUSõES · registrar tamJ;zm .. um oul;ro ,e.rforço, sua3 declarações, ,,qu.e -~:;tão <lisPOII• 
lhes-: valeu .u.'lla asainalada vitoria. Apesar eia -form'.l rcsumld11, peJ~ .mais pllrtinaz, .desenvolvi<lo po1· um· .tos a. lançar ,mão ,de'.qttalquc.r- maio- -

• • -• qual extusemos _ as atividades e dl•·i :grJ.J:pO formado em 1.01·no do 1,xgiío'. .ria. :glle 1>ossaçn -obte,r :para prov.9car 
Indo áo geral pára. o· ~a1:ticular, · retrízes dos :(a bianos -n00sos leito~• '"I:he Pa_triot" .e algu_mas .v~ga:; -eS· grandes restl'içôes, .. ao .dir,e_ito !1o 

a s,bfl' dQS fabia1ws_11CB ,&nCIQ> ~s~, :~eli_ ttlrão _1>.~_ccbl~: gua ,e~ º-~º':.':~~~indiçallll_,d .. 1·e.~istel\Cia ~o,ntn1 ~s- }'ai:Iam1>nto ,de ç1W~r .,M· .Va/ltai 

'._ __ .;_. 

t1·ansformações que propugnam pa· 
l'a a vida brita.nica". E Chu,·chill 
vai adiante ;e denuncia ·a ameaça 

t.otalitaria que pesa sobre a l'ngla
terra 5e ela vier a cair sob o po~er 

dos fabiaüos: - Se e quando os 
planos com os quais aqueles homens 
se ComPl"O>:n.etcram publica e il'l'C

vogavelmenlc, fol'e~.1 postos. em 
vigor em toda a sua extensao, e 
quando vigorar o sistema socialis
ta cimPlcto. a oposição saudavel e 
as modif!~ações naturais dos parti
dos no pod,e,· de tempos em tcmP05, 
terão de cessar e uma policia po, 
litica seria necessaria Para impo1' 
um sistema abe;oluto e pei·ornnentc 
á m:ção". Lobos cobertos com pelos 
d.~ ovelha e adotando a tatica. fa
bic:.na de recuos e de penetração 'Pa
cifica onde os meios violentos estão 
fadados a insucesso, apresentam-se 
hipocritamente como "filantropos, 
de bons propositos e progressistas". 
.Vala a pena. transcreve,· esta mes
ma opinião que dele faz Churchill: 
- "Denuncio aqui O plano de so· 
cla!lzação da Inglaterra, nesta epoca 
.cm que estaqios em tão graves difi
culdades e perigos que nos amea• 

. ç:J.Jn fazer perder grande parte da· 
quilo qu,e'. ganhamos â cust"à de 
tantos sacrifícios". {E' o que o 
Leglonarlo costu.-na che.mar de tor
pedeamento da vitoria) . E· contlinua 
o Primeiro Ministro br.itanlco: -
"No entanto, esses OQjetivos revolu· 
cionarios surgiram. -ha alguns dias 
ao eleitorado de forma. a tomá-los 
m,enos repulsivos, .Varias dos lide
res ,SQCiali,i;tas Procuram _;1pj'~entar-, 
se _Cl)\110 ,.h-np1es _filantroPos, dé bqns, 
:pr,;ipO/;itos , e progressl,.tas". Qüc-r-; 
dizer ,que .o sr. Winston Ohui·chiil 
NC>, trepicJ~ ~lll ~c;us1,l'. _ ~-sQciaI~~f! 

• 
E corroborando o que já dissemos . ,os desviar a atenção mundial d~ 

sobre as fitas, racionamentos_ co· • ocupação soviCtica e da bolchevi-
01·dcnações e requisiçõ.es ele pro- zÓ.çãO da Lituania, da Estonia, da 
pricdades. como meios que. sob Lctonia sob O manto 1H·.otetor dn 

pretexto de estado de guerra, Os Pacto RibbentroP-Mol.otoff"? 
fabianos empregam· para fazer aoi· • • ,, 
antar a marcha da cnusa do tota· . E de que nos valera comprecn-
litarismo socialista., apresentamos cler os fariseus, se não lhes com• 
aos nossos leitores a 5oguintt1 itrave batc,mos as tramas, como f~z NOs5-:i 
acusacão {eita contra os elementos Sznhor? Será verdade que para 
d; fabiano Partido Tra,balhistà. que Combatt,, alguma c1outl'in:t tercmo3 
exercem altos curgo., no atuzl gil- ·que odiai· os seus 1n-01Jagadorcs'? 

· verno britanicO: - "Londres 9 (R) Nã,) nos dá a Igreja, que é Mãe, um -
- Apelando para o gove,no no exemplo de n,mor a seus filhos a, 
sentido de ac-aba,· com a c,,ord ~- fulminar um lobo voraz com as 
naçio, ~ord BPt',erbrook,. Lorc!_e '!º Penas de excomunhão, para resa 
Selo Pr1va::lo d..:clarou hoJ~ fataiiüo guardo elo rcbanro? Ou !:rá s_!g~ 
em reuniJo de eleltorêS nes::l c:da-. Deus injusto ao Jança)'._Luct,er parai 
do, que havia abundancia de alu- todo O sempre nos abismos inf.et·· 
minio, carne, lã, algodão .e outros nais ('Orno éa ótigo de 5 eu ato dl'l 
artigo~ e acu.,ou as forças. raciona· orgulho e insubmissão? Eis um te· 
doras 'criadas PCLo ministro Bevin ma de meditaçfo Para quem é todo 
(trabalhista) como resPOnsaveis pe- doçuras com· os inimigos ela i;:,·cja, 
la escassez. -:Afastai essas fo,·ças e trazendo porem os olhos fechado5 
tereis dissipado a escassez ::-- con-· ás tre,.-nenà'as d_eva,tações que ele.t 
ctuiu Beav,erbrooj{", causam entre os bens. E nem se 

E- ainda segundo telegrama de pode dizer que tais pcss.o<1s amam. -
Londres <lesta.· semana, o fabiano - esSes inimigos da Igreja, pois não: 
Sit· Staffol'd CriPps, falan<lo. cm_ l empregam para com eles o d€\·er_ 
Halifax decla1:ou que "o fato mais de cori·eção fraterna. Pelo contra• 
notav€l ·ocorrido no. oontinente clu-

1 

rio, com l'asga~os clog,os, confir• 
rante a guerra - foi o de.senvolvi· · mam-nos cm seus erro,. E não é 
mento das tendencias eSqnerãistas .sem razão que o Espiei.to _Santo di°' · 
.dos povw europeus", Por ·esse pc· que o Pai que poupa a vara. odeia 
.qu~no trecro, vemos, pelas palavras .a s_eu· ,filho- 1 
-dt, um dos--mais salientes membros _ Eie, vara o _caso do socialismo • 
da Socieda:ie clOS/Fabianos. a ,con· do .cpmunlsmo, e• venlacleiró sen• 
fil;nlaçã,o .. da :verdade de _que, esses tjdo .da frase: - -odiar O erra, 
.aocialista_s procuraràm ~'-procui:arri. ;11nar os que -err;im. ou .será q~ 
se v;iler d;i grande h,ecutombc ,em uão existe no mundo gente.Qif rui 
iavo1• de s.eus Ideais revolucionarioS.. fé? _ A ra~ de -víboras t,er;í,. ~'-
O -tino .. nuia, 1tota:ve1., lcs,a .,;l'-il'll'i.a'· ~1!1'.l.!ç}d$.·9-ª, fac~ d" terra? ' · . . . . --~:. ,. . . . . ' . ~ - . ' ,~· .. . .. 
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L E ·'G> 1 :o N :A R I O 5ã.o Paul~ 24 de Junho <fé r,ifj 

A fonte da vida religiosa na Pof ônia 
m!• !·Séo:c~s~i XVI! _ ~ue to~os os . acatolicos voltem para 

Intenção de Agosto do Apostolado Oração 'da 

Pecorrendo, Embora ll~Piramente. 
a histôria dO po1·0 polonês, verifi
camos, a cada passo. que a !nflu
~,l'.:\1 da Igreja Católica e o pres
t1eio pronunclado do seu el>i-~COPa· 
do, bem como do cléro em geral 
tia Vida interna e politica da nação' 
~empre produziram os -mais beni 
ficas e me1hores efeito,, qu, foram 
de fuma importancl~ para -a civi
lizaçã!) e n des,,.nvnlvimento da cul-
l'ura cristã, l~a Polônia. · 

E isso não é para admirai· nois. 
tar.to ~q- bispos e abades quai1to o 
clero ~emPr, estiv,,ram intima· 
mente li!!Bd<'-• á ~orte da nacão 
1>rocu1'andn n5o sómente difundir 
o •~nto Ev~ngelho. m~~ também os 
beneficic>q ilq rultur, cristã e o pro
~res.00 civili7,,dor entre 0 povo po
lonês, cuios int,resses nunca e em 
llad<t traira mou prejudicaram. E 
I, d~.a de nota oue o povo, reco
r,hecendo o psfôrco º a abnegação 
cLs seus bomfeitores, · também sem
r,re ,:,referin ~·êr·•" p·overnad,, pOr 
uma ,,utc.ridode nCle<li\.stica do aue 

· f<'l' u,..,-, ~nl,o,_. ou príncipe fru<1-il 
leigo_ vi 0 tn OUP a su1 ~ort,. era jn
comt,aravi>lmP~te mais su,.ve sDb 
o rP.<Tirae d 0 bácu:o do qu, scb o da 
Pdda. . 

Para. a nbr,i. civilizado,•'1. na Po
Umia contr;buir~ni. em 11rimeiro }u
tfar as imtitulções rn"nástir,1s, que 
s,. propa~·1ram. rp·,idamente. ~m 
tnrlo o ~ais. i"1·nanc'f,,.5e em bl'ev, a 
1?.lória ,Tfl nação nolonesa, nela sua 
,·'da tiiedns~. " orofundamente cris
ti>. com'.) tarnbem nelo c11'tiv0 c'.1s 
ciP-nci,~ ~ nel"s art~, º oficios que 
::ili rwincipiaram ::J. fl(';rescer e a. se 
exnanClir oor todo, o~ rincões ,•o 
teu ent:'to, va~t...... tcrritóri0 A Uá~. 
n~r-:.i. oür~ c~Jil1Ac" a hie:~ória da 
icJaft,c:i. n-.éclj!'.I_ ""?o p novida,1~ m10 
o• 111<C""e-~ ,ol'am rr.,l e irirliscu•i
velmenh> O-~ me,hor 0 s .,. Y\'lOÍS ~ntos 
"... ur11n",;,-à01·,s dri cr;sllanismo. 
c:i 1),-.iIT1e~1·oc.:: 11,,c;trutril'ec: rio n0.v0 os 
ty1GLC.J'c-S de f.nrh O. ~1i,JtUl'a ,.sniritnol. 
fie t.0rh ~, cjviJ:,arii '>. oz '111'lr<l~s e 
C(n,...,-:."uqrl ')}°O,-. r'l'l ,--.;êflr'_:.-., '' -(J. ,\ 1zog 
- If',·t",.;" "'ccJe•íae Univcr,0 ,,lis -
\•01. ?.. ~ 16~). 

Nii.o sabcmºs 8,., certo, nu?n<lo 
!l., deu a rhe« 0 rl, aos rrh,,o!ro,5 
n10n.(!f!~ fl. Pf')P~iástif:r:~ 11!1, pr,lôniq, 
111.ac.::. h1do ind{ca aue Rln-1111s iá vie~ 
~·a111. logo ., .... ó,;; n ('-onvm·~iio de l\..lTifl:
r.?".,1aw P fiq n"vn llolonês "m 96t;
?AA n.,, crist.iR11igm0 ,,m comnanh',, 
..in 1.o hlsnn d<' Poznan. Jord~o 
fr,66). ~·,·vindo-)h ,, Ul'OVe,,e•~cnt-"' 
de P-UXili9res na c,teo11izqç~-" do 
riovr- P 1)~~-~ t.orr,arrn.1 ~' t:i O f":lJ;rla
(lf) flqts r.]m"c-! r,,a,j~ t.Rl'<l~ ft,-.dir.1-
1'21'1-.~,... ta1Y'lhJm ~, .p.(111':acãÕ ,.:1q iu
Vflltn<'I~. abl'iJ"r'lt) e--:colas e colégios 
EF' to<lo o TIAis. 

O l'l'imeirn convento monástico 
QU<'l sP e.stabekceu n,i, Polônia foi 
o da Ora.,.,, <1~ ~o Bento (da ob
suvancia de c1un:v) em Trz,me8zno 
11~ 0 vi>inl',,nr~s de Gniezn!) !un
rfa.rln e_1i en-\ 997 ~.or ~i..0 W~_iciP-~h 
< A.dalh01·t"l. mon.ie benedi+iri0. bis
r,o e m~,-+;,._ pouco,s 111<>-,e~ ant,~ t10 
,<:'.'ÇIU m::h,t,irin. (111p. 0c(\ ... ,•p11 na. Pl'ni::;

~i" no,i:ã_, · ~,,, ?1 t~ Ab1'i! dP 997, 
: -,n,,:s ~no• (1°nois d,,, nrJn-iejra 
fimrfac:'io .henpil:t.in.<1. na 'PoJ.;\nia. vl

·.n1c_s ·~v\·~.i)~_..(\ Mf'l"+.0 i\··o' de Sã.o B~n-· 
. t,~ o..., T ·""WCa. (!)!l'!J) , 

. Em 10n6. o rei Bcle.sTaw C"."u·obry 
(o fo1•te) t11-,4ou o histórir." Mês~ 
te!1·, hen~ditiri0 dr Síeciechów. "'º 
ou~l .-Jr,ou ,,,,~ta~· ter,ss º mata• 
:~lrn8..ndo rs 11-1.oni~s soi.. a- E-Ua. e ... ;~ 
·r,<"r;~, 1"'rotP~ão: f't::'r;;_p lvf.oqeh·o ·.ror 
<lt'-~ti·uido P.'"!-1 yy,p;q,do~ rl-, sP.r-u]o xr. 
porém. JYlais t~rào restnurad-. e rle 
r,·v0. ~nir') .... ,,~ a.os n1onjcS bsnedi· 
u,,cs em J.~98. 
, Aos supracitados Mosteiros jun
tar~m-se no ciecoi-rer dos tempos 
n:.--1.5 25 fundações beneditinas na 
Polônia, das quais as mais notávei.S 
ir.ram a,~ de: Tyniec em i057. Mo
gilno em 1065, Lubi 2n em 1073, Je
zow em 1180 Ol0snica. em 1198 Or
l~wa em 1268, Opolc em 1380 (os 
c:ois ultimas na Silésia que naquele 
tempo f€Z parte da Polônia). e a de 
Cracóvi'\ em 1390; nêst 2 Most;firo 
bcneditin!) celeb·,wa-se a santa 
r.:issa pelo rito eslavo-uniáta. - A 
mais recente fundação beneditina 
m Polônia a de Molod~w em 1937, 
pflo ex-miniAtro polonês das rela
ções exteriores. Constantino Skil'· 
munt. que toda sua fsrtuna doou á 
Crdem Je São B,nto para orga
nizaçã0 e instaL,cão d 2 un~-, Esco· 
la A'1'ricola Moddar e de um edu
randeiro ,uatuito psra meninos po
t.res e desamparados. Esta funda
~ã.o foi devastada 1wlos bolchevis
tas lc;,o nos primriros ili,,, c,1 in
:'n"cã,'.) do território p'.)lonês n2Jos 
Russos em ~etembro <le 1939; o 
pjrdc,so fundadC'r foi barbaramente 
c•ssn ssina,lo e cs hens daquela [Ul1· 
r:3r·3 t) fornm r 0 nfiscados _pelas aU· 
t ,>rida"rn scviét.icas, com apl'c\',1ção 
ll11 prôprio Stalin. 

Indep2ndente dos co"ventês e 
nr.~teiros m<iscu'inos da Ordem de 
r,,.0 Bento. houve na P:::lônia tam
~•'m multas fundações femininas 
r' 0 • mesni.a Ordein. cntr, as auais: 
~:r,butowo cm 1191, Staniatki -
·oerto de c,-,,cóvia - em 1228. Li~
r.;ca na <::iJé~i"- em 1348. Poznán, 
l.wów,· Wilno. Minsk. Orsza. Smo-
1,-n•k etc.. a0 tc.d1 24 ccnven•os e 
P'o>tdros; as n,:ov[ncias d, Minsk, 
n:·.0 za e f'mnle'lsk tambem· pcrten
co-am á Polônia. 

A trnz dc.s Boneditino• imlal:t-
ram-se n" Po1ónia ~orno era d:c, ~s
,.,.far. temb,m cutrüS Ot'dens· reli-
{,\~si: :t7ro~,~;bo..~ os se):os. Assim, 

os C?'11pldulen~o.s em Miedzvrz,.cz 
":~ 1021. fm Opa tów e Opatówiec 
l "· ~no rle 1024 e ,m Kazmicrz nas 
;i;·;xll'nir1-ides ,1e Cr::icóvia_ l'J,m 1039. 

A Crdem d:" Camaldulenses é 
·1111 ramo hencditino. fundado em 
!()JS par ~"o Romualdo em cam,31-
tklc no Itália; ,lai o s,,u nom~- O 
,ru eanto fU'ldad:r esteve na :Po· 
l6nia 1101· r lguns ~no~. e.;,;T"'lf'r:indo 
, , det· concluir a conve,-súo dos Prus
:.ns e .scfrrr o martírio a. ex~1ni1lo 
(',· ... u n!·Edece•wr São wciciech
)da lhertn. - Os filhr-s espirituais 
1le São Ror,u,ldo d•<licaram-se na 
}~01ónia. ~xclu"-iv:1n1ente. á vida con· 
·,,mtilativa º á difusão da doutrina 
cr:!-:tã, ~-!1tre os ;nrlinenas. oue a!nda 
"'viam na ido1.,tria. ocultos nas 
»·.r.tas e n~s ~ert'íe~ qua.se !nace,i
•:veis ac.s mis0 ionários daquela épo-
;;. 
, Mais tarde. em 1140. ch,garam 
·, Folônia os pr\mdros mon.ies C:vs
frr<a•, oue .•e inst8la.ram em Brzéz
J:;rR, dOndc se tr.,nsferiram. em 
JJ.4'1, para Jrdrzelów e mais-, 19 al
@'p:as ~<'111 toda:s as terras e matas" 
or.«- Kuj:~ ..-:: ,.z;aJ,.oª Gy•tcrsów w 
J'ol.sce - Pelp1ui Wf5) . 
, convr~, lembrar. q\Íé também 
'.e,,ta 0,·dem f, 11~1 ramo ben,ditino, 
/fnnrla.do em 1099 por São Roberto 

'

, al:;ad" de sol.,,smes. que cc-:11 alguns 
111~11jcs r10 seu cc,.-..v,enb se r·tiroii 
, • .:rn, I\ lu~nr t'le Cllesux. nerto de 
~,!()n · nn 1":·:-.~i;-,.. grln,. t'l_e ~ir 

-----~--·! 
n.~I.« rigorosamente a regra de São 
Bento, - Um dos discjpul.os de s. 
Roberto o grande· São Bernardo, 
'·Doctor melifluus", fundou em 1115 
e> célebre Mosteiro de Clalrvaux na 
Lotaringla, do qual foi abade. E' 
óbvio citar tudo o que êste Santo 
conse~uio fazer ~ela Igreja e pela 
humanidade. como sábio, preg3 dor. 
reformador tio• cootwnes e educa
d0r; basta dizer qul, graoas a· São 
Bernardo foram reconduzidoa ao 
feio da Sa.ntrt Igre_f,1 dezenas de mi· 
lhares de herejes e anaziguadas 
inum ,rn,. contendas entre povos e 
scheranos. 

::E~~~~~1! um só re~~nho deha1·xo de umso'.Pastor 
merecimentos cemo cducad.ores da U li U D U 

A Ordem dos Ci•tersas na Polô
nia tornou-se. no Principio. o sus
tentáculo do cristianismo nas ter
ras eslavas pols dos seus Mcsteiros 
e Converitcs irrad:,Wa·se o ensino 
da doutrina cristã e da moral por 
todos cs lados. até aos confins rias 
<Stépes rutenolituanas. Esse mérito 
dos Cysters;is foi. no entanto, anu
viado quando comecaram afluir ele-
11'.-ent~s gnmanir,,dores do interiol' 
da Alemnnha, que destruíram a boa 
fama dos seus ant2cessoreS, tol'• 
nando-se nocivos á vida nacional 
r,clonesa. 

Em meiados e n:> declive do sé
culo XII no ,auge de flo1·e-sc!mento 
d,~ Ordem Cistersa, os soberanos e 
11rmcipes polcneses func,1ram em 
seus territórioo muitcs Mosteiros 
t!sterciens2s, contempland.o-os re
giamente com doações e privilégios 
que ficJe parecem inconcebíveis. -
As.sim, por exemplo, o principe dos 
Obotrytas, Przyslaw, fundou em 
1170 o Mosteiro de Dobranie na 
atual Meklemburgia, que a propa
banda alemã c~stuma chamar "de 
eternamente ,3.lemã". e que de fato 
era terra eslava s:b cétro dos r,i 
da Polónia. Também os Mosteir.;s 
de Dargun, Lanin (Lehnin) e Kol-' 
bacz são fundações dos pr!ncipes 
es1avcs. polonesN. e não dcs ale
mães. pois naqueJa época as fron
teiras da· Polôn;,3 cxtenderam-se atê 
o rio Elba chamado entií.o "Laba". 

De Pois dos Cystersas encontra-, 
ram o caminho para a Polônia .os 
Carmelitas_ cuja primeira fundação 
foi em Gdansk cm 1186, seguid,3. pe
la de Strzygon em 1382, Cracóvia em 
lS97 e Bydgoszs (Bromberg) em .. 
1399. 

Quase ao mesmo tempo viere.m 
"-~ Premonstrat<;nses, que se inStiJ· 
lar:1m em Koscielna Wies, J)erto de 

·E'.a]iSZ. Esta Ordem fundou na Po
lônia 9 conventos masculinos e 10 
i:emininos; são tambem conhecidcis 
1,elo ncme de Norbcrtinas por se
rem filhos esi;>irituais de São Nor
berto. seu fundador. 

_ Em seguida. vêm os Dominic.3nos 
com a sua primeira fundaçãa em 
Cracóvia. no ano de 1223. á qual S€ 

juntaram mais 44 conventos mascu
linos e 9 femininos da mesma Or· 
dem. 
· Pela mesma éPoca aparcccr,3m, 
r:a Polônia, os Franciscanos. que. 
num espaç0 de tempo rclativamen
tl• curto, fundaram 56 conventos 
m,as_culinos e 19 femininos. 

Tanto -Os DOminicancs quanto os 
Franciscanos foram o~ que, prova
velmente. m~is _· contribuiram par'l. 
a obra moraliza.dera rio pov.o polonês 
ntl. idade média. deix,3ndo ma1'cas 
indeléveis· no caráter de toda a na
ção: d~ -órôfunda pkdade e de he
roísmo. de s9.crificio. de amor a Deus 
e ao nróximo enfim, de todas as 
virtudes cristãs. 

Asslm no século XIII ch~aram 
é. Polônia os mC111jes de Santo A· 
gcstinho ou Aueust:,3nos cuja. pri
n, eira fundadio foi em Starogard 
nn ano de 1268. Ao todo os Agos
tiniancs contam 18 conventos e 3 l 
H,sidências ,,a Polônia. 

Os Cartuzianos ou CartuxoR insta
laram-se n:i territorio polonês no 
ano de 1356. · 

A Ordem dos paulinos fez a sua 
primeira fundação na Polônia, em 
Czenstochowa, no ano de 1382; êste 
Mosteiro. construido no cum, do 
môrro dr,ncminado "Jasna Góra" 
(Montanha Lumincsa ou Monte 
C!,,ro). tornou-se em breve o san
tuário nacional dcs poloneses pois 
nl! guarda·-sc a imagêm d, Nossa 
Senhor,3 Rainha da Polônia. Pa
droeira da 11.acão. Ad,m.3is, êste fi
cou tambem célebre peja su~ herói
ca defesa sob as ordens do então 
pricr. o padre Augustyn Kordecki, 
na guerr::i c~ntra os suécos. o;:ion
do-se vitoriosa1'1°nte aos ferem~, 
ai:a(Jues da soldadesc,1 de Carlos 
Gustavo em !654: auzentos e oou
co~ fidahrns e ~1gumas dezenas de 
crja,los resistiram ri, um exército su-l
C'.) de c01·ca de 12.QO() homms sob 
o comando do general Muller. 

Alem do Mc~t.eiro àfl Czensto-
c)1cwa. os Paulino5 tiveram mnis 
,,s fun!laciíes de Glo<rnwek n,i Silé
sia cm J 386 e a d, Wieun. iniciada 
0)')" l 1394. -

Em 1558 entraram na Polônia os 
Primeircs JesUiLas, que receberam 
ct fundação real de Wilno, <Jnde ins
talani.n a célebr º e famü!,a ".Aka
c'cm!-a". que tantos santos e sábios 
deu á nação poJonesa. O que esta 
bc•nemédta Ordem fez pela Igreja 
em geral e pela Polônia em parti
cular, seria dificil enumerar, senão 
impc~sivel. - E' aos Jesuítas que 
a Polônia deve a sorte de não ter 
caido nas Q',J.rras do protestantismo, 
~ é a ê:es que deve a. suas sobrevi
vência na tormentosa época das in
vasões dcs: Turcos, Moocov,tas, 
::;uécos, Cossacos, Hungaros e Wá-

juventude e do novo com a su 
. cbra de cristianizai;ãÓ dos lituan~ 
e rut.êni-os. enfim, 'com os seus sa
crifios e esforçcs e rutênios, enfim 
c0m o.s seus sacriflcios e e•forç0s 
Par.a "'3.Jvar a nação acumularam 
tantos merecimentos e tamanha 
gratldão dos grandes e pequenos da 
nação pclonesa que · esta e seu$ 
destinos ficarão para sempre liga
dos á Ordem dos Jesuítas" (Mo-
1mmentos e Memórias - Cracóvia 
1882 - 'vol .. 2o). · 

Em fins do século 18 houve na 
-Polôma nada menos de: 44 colégl.os 
25 residências e 14- casas missio
nárias dos Jesuítas. Entre os seus 
mcmbrns mais notáveis figuram: 
santo Etanislau Kostka, Santo An
dré Bobóla .. os Veneráveis· padres: 
Stanislaw Warszewickt. Piott- Sk,1r
ga_ Jacób Wujek. André Mlodzia
ncwSki, Macíej Kazimierz Sarbie
wski os ss. mártires: Stanislaw 
Smialkowicz, Walcnty- Radymln.sk, 
Grzegorz Trebêckl, Maciej Plawi
cki. Maurycy Paczorowskl. Pawel 
Szcstak ... e muit,.is centenas d, ou
tros religiosos Jesuitas que ficãram 
célebres seja pela santidade e he
roísmo seja ,-la sabedoria e eb· 
quência ou como educadores e di· 
rigentes da mecidade e do pov.o. 

As supracitadas Ordens é preciso 
tambem acrescentar a dos Piars, 
funda-da Por São José de Calasans 
em 1616. Os primeiros Piars vieram 
!)ara a Polônia em 1642 fundando 
o, es,cola para a juventude clesam-
1>ar,1da em Wal'szawa I Varsóvia). 
Outras fundações seguiram.se em 
Cracóvia, Wi!no. Minsk. Polcck e 
cm mais 20 cidades polonesas dan
dn á nacão inum'.'ros homens llus
tt es e célebres entre os quais: Ta
ct,,usz Kosciuszko, o herói nacional, 
Ir.naCY Potocki. o poeta Nlemcc• 
wicz e O grande reformador do en
sino escclar. r,1dre Stanislaw. Ko
nar~ki. 

Houve e há. naturalmente. ainda 
um sem numero d~ cutr2.s Ordens 
e Congr,gacóes reJigiosas na Poló
nia_ cuja citac5.o exigiria um~. obr,i 
,,,, alguns volumes. rrincioalmente 
.cmanto á_~ Ccngregações femlnir.,,s 
com as suD-s div~rsag finalidades: 
c;1sino. créches. h~sPitais. obras de 
cariclad, etc. - Todos esses esta
hlecimenlos monásticos e r2ligiosos 
p.or seus 0 xemplos de vida austera 
e santificante. peja sua ,1edicação 
0 cn ~studos. ~o tratamento <los do
antes ao caridoso acolhimento dos 
(iesampnadr:., e a educadio da mO· 
cidade mantiveram na Polônia. nãn 
sómente a vida espiritual e religiosa 
mas também ,:i cultura. a~ ciênchs 
e m~mo .o pro<i:resso material · do 
povo pc[cnês. E p:de-se acrescen
tai·. sem cxa~êro. qu9 foi graças á 
Io.:reia e ás Ordens reliráOsas r,ue a 
f'c,16nia conseguiu entrar. há um 
milênio, com'.l uma das Primeiras 
nacões no grêmio dos pno~ mais 
civilizados e cultur.lis da Europa, 
desempenhando. durante séculos a 
fio. o seu '))aPel de nar,ã.o P_rofun
damenté c~tã. 1·esistindo a todas 
a~ inva.sõ,s e a todrs os jnvarnres. 
sem r-erdiÍr. nor um. instante siquer 
r. noçã0 de sua mjssão, que ·é a de 
s,r: 

. O BALUARTE DO CRISTIANIS· 
MO! 

Rio de Janeir'.l. 1945. 

r~t~?los 
TOMEM 

Oinho creosota~o 
''SILVEIRA'' 

Grande Tônico 

O EPISCOPADO FRANCÊS 
RENDE HOMENAGENS 
A() HERólCO EP;!.~-f:0-
p ADO 'POLONÊS 

A Assembléia Episcopal da 
França expre,SOU sua pl.'Ofunda. 
adnuração polo heroísmo do Epis
copado Polaco na defe&a da Fé e 
da Pátria. 

"A Aesembléia do3 Ca1·deaes e 
Arcebispos da França - reza a 
~1ensagem - faz chegat· ao Epis
copado da Polonia a homenagem da 
profunpa simpatia e a:lmiração 
pela prolongada batalha que sus
tontou, apesar de uma terrivel 
perseguição, na defesa da religião e 
da soberania ;_ pro aris ct foois, 
A Assembléia expressa a Sua Emi· 
nência. o Cardee.l, e a Suas Excelên -
cias, os Arcebispos e Bispos da Po
lonia, os anhelos fratornais do 
Episcopado. francês pela ressurrei
ção de f!Ua gloriosa pátria, a Polo
nia, baluarte da Igreja e da Civi• 
lização Cristão". 

No dia 1.o de maio se fez em 
todas as paróquias uma coleta de 
auxílio à Polonia. 

DE PAI PARA FILHO ! 
A Sífilis propaga-se de pai para filho como marca vexatoria 
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valioso auxiliar -no tratamento da Sifilis, encontrareis o Dllpura• 

tivo indicado para debelt1r e1:te grande mal, Usai-o po~ é de :uma 
ação rápida e eficaz. ,, . . .,,,-..,. a E O 

,f 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
Como a intenção geral de agosto 

tem poi• objeto a volta dos cismá• 
ticos á verdadeira lrgeja, os acató
licos a que se refere a presonte in
tenção visa principalmente às infe
lizes vitimas das centenas de sei-

começou a entrar o catolicismo. 
Reina neles, não pr<>priamcnte o 
protestantismo, .mas o mais radical 
re.cionallimo. Isso prova q,ue a úl
tima fase da decomposi1;ão _do pro
testantismo é a negaçã':> abs:l-luta do 
sobrenatural. 

l\!OllIDJIDES DE 11\IllERI\lO 
. tas· protestantes que se dissolvom 
na ·mais lamenmvel confusão e cul
minam na completa negação das 
verdades básicas do cristianismo. 

Escreveu .Bcssuet a "Hu;tória .das 
Variações". Hoje poderiamos tra
tar. da "História da Dissohução ". 

De acordo com a -nossa 
orientação de vendas ofe
recemos por 

Onde estão as vo.lha.s ortofoxias, 
as ·disputas sobre as f6rmu4is de fé, 
a· confis..<Õ-es oficiais? A única coi
sa quo consti1ue a unidade entre, as 
seitas é a o.posição a Roma. é umà
simples negação. Fora dai é de 
todo impfil'&ivel apt-eender em q_;;.o 
pode consistir a essência do pro
testantismo. 

Em Stockolm, do 19 a 3 de agas· 
to de 1925, realizou-se um congres
so que reuniu representantEl.s de 
to.:ias as confissões cristãs. Alem 
dos scandinavos, 200 americanos, 128 
ingleses, . 80 alemães, 14 franceses, 
11 suiços. Ora, o programá dos tra
balhos oxcluiu cuidadosamente toda 
questão dogmática. Mais que isto, no 
correr de uma das reuniõ2s, o que 
presidia a e:;ta espécie de concilio 
protestantes. Soederblom, arcebispo 
de Upsal, foi leva.do a fazer o,ta 
declaração: que sobre a divin:fade de 
Jesu.s .Cri.&to ele ignorava tuao. B 
acrescentou: "A união das igrejas 
só se poderá fazer sobre o. terren'.l 
do cri.&tianismo prático: Fora fo1·ça
do a falar ?ssim porque sabia que 
a grande maioria do seu audi .;.·ia, 
protestante de nome, era racicna
lista de fato e negava a divindade 
de Jesus Cri.&to. 

PREÇOS BEM ACESSIVEIS 
O PROTESTANT(SMO GERMA,, 

NICO E SUA IRRADIAÇÃO 
Rua Direita, 162-190 

Da Alemanha devemos partir, 
porq,·Janto ali está o centro. Desde 
a união op2rada em 1817, por de
creto, entre calvinistas e luteranos, 
campeia uma certa ortoctoxia de 

1fachada, mantida até a primei..ra 
grande guerra pelo kaiser, Mas foi 
na Alemanha qu-e se ·desenvolv€•;.I o 
que hoje se chama p:otestantismo 
liberal que, kvado ao extremo, já 
não é cristão e nega todo sJ bre
natural. A verdadeira ort)doxia na 
hora atual é o subjetivi~mo extre- ' 
mado que reduz a rdigiâo ao. sen
timento pessoal, última forma do 
livre exame. 

Na Inglaterra o anglicani.3mo. nas-
cido de um simples cisma, só mais 

"i,arde passou a constituir uma he
resia. É a religião d:) E,tado, mBs 
paga seus ·privilégios por uma su
jeição p~uco honrosa aos p~deres 
terrenos. O anglicanismo, já bas
tante divi:iC:o, está espalhado em 
•~das as regJões onde prevalece a 
influência britânica; ma, na Ingla
terra é apenas uma seita entro de· 
zenru; de out1~as. Já não é " reli-· 
itião. de EEtado 113 Escossia, onde J;).!"e
domina o presbiterianismo. 

TELEGRAMAS DO RIOI 

Não se disc'Jtem os cogh1as, po:
quo nã;> há mais dogma,;. Ba&tam 
alguns dados - vagos, como a supe
rioriàade mo:-al de C,isto: mas, às 
fórmulas escriturarias ou tradi
cionais pode-se (lar o sentido que 
se quizer. F_ica isso ao arbítrio de 
cada um. De outro lado a crítica 
histórica C:estrutiva tirou todo va· 
lar aos livros :;antes. Um dos sin· 
tomas do presente estado de espí
rito é o caso de conciência conti
nuamente renovado enter os pasto
res: q,ue fazer quando pessoalmen· 
te 0lgu2111 não crê mais no que devo 
ensinar? 

O velho pl'olestantismo não exis
te tenão entre os retaràatário.3: dJ
gma, culto, igrej.a, Bíblia. são coi· 
'sas vasias de sentido. 

Mas eis que por u.--na reação quo 
íaz pensar no "movimento d:2 Ox
for::i" constitué-se entre os_ p:o~es
tantes que querc-m perman::ce,r 
cristãos uma espécie de ".Alta Igre,
ja Alemã"; volta às. crençãs objeti~ 
vas, lámúrias contra a -ruptura· do 
séoulo ,XVI, nec=idade de, um 

episcopado, de uma liturgia, de sa
cramentos; de um monaquismo. 
Concomitantemente a crítica hi,tó
rica, que por tanto tempo se mos· 
trou destrutiva, guiada· tão so~en
te pela. lógica dos princípios eien-
1.mcoa melhor compreendidQs. e 
leaimente aplicados, faz· pé :\.trás 
e cada vez se aproxima m'<lis das 
posições católic::6. : 

Na Alemanha, _ ao menos até o 
advento do nazismo, o protestahtis
mo conEnvava o número: 40 mi· 
lhfos contra ce,·ca de 24 milhões 
ce católicos. 

EM OUTROS P AíSES 
Da Alemanha este libe!·alismo 

religioso se difundiu por outros 
paises, O protestanti:;:r.o austríaco 
não passa de uma dependência do 
protostantismo propriamente ale· 
mão. 

Nos Estados Unidos o protc3tan
ti.smo se C:esfez em uma infinidade 
de seitas c:mtraditórias, desde as q uo 
ainda conservam certos dogmas fun
damentd.s até as que de fato nada 
têm de cristãs e ·combatem fanati· 
camente toda idéia religiosa. 

Em 1916 havia 183 seitas diferzn
teE: hoje são mais de 250 ! 

.. 
João Alberto em atividade 

RIG, 20 (Asaprcss) - Pratica
mente, o Ministro João Alberto to
m:u conta dos trabalhos da coorde
nação politie,3 do Distrito Federal, 
tGjo ambiente estava muito confuso. 
0 chefe d?. policia do Distrito Fe
deral pouco a pouco pôs as cousas 
em seus eixcs, arrumando cad,t 
J,rocer em seu lugar e Promovendo 
1,0vamente a identidade dos pon
to3 de vista entre Os políticos si
tuacionistas Cürlocas, 

O prefeito Henrique Dodsworth e 
stus a]iac1os teem comparecido ás 
conferencias marcadas pelo minis
tro João Alberto. o qual é atual
mente um verdadeiro chefe da po
Jitica .sítuacioriista do Rio de Jan2i-
rn. 

Nas _ próprias seit_a~ _registar:1-s~ Instalação do Partido Co-
cada dm novas subd1visoes. Assim e , 
<iue ha anos havia ali 11 esi>ecies de I mumsta em Niterói 
mé~odi.&tas, 22 de luteranos, 23 de · NI_TER~I. 20 (Asapress) _ ·-:- No 
batistas, etc. JJrcximo d1a 5 de Julho sera msta-

Prestes é de opinião que o 
presidente eleito deve ser 

honesto ... 
RIO. 20 (Asapress) - segundo 

,.;, palavras do sr. Luiz Carlos Pres· 
tcs, para ser apoiado pelo Partido 
Comunista Brasileiro, o can_didato á 
lrcsidencia d-3 R~publica precisa 
possuir os seguintes atributos: Ser 
.!Zemocrata conhecido e honesto, 
capaz de me1·ecer a confiança do po· 
vo e dos trabalhador2s. não deve 
ser comunista. nem socialista. 

Comércio entre o Brasil 
e a Suécia 

RIO, 20 <Asapress) - O Comer
cio internacional entre o Brasil e a 
su~ci,::i vai ser restabelecido ime
tliatamente. estando para. chegar 
nesta capital um navio Sltec0 car
;·egado de produtos destinados ao 
mercado b1·asileiro. Depois ele seis 
-anos vã.o chegai· novamente á esta 
r,1pital artigos finos arnamentaís da 
Suecia.. cuja impol'tação foi inter· 
rompida Pela declaração de gue1'
ra. E~ses objetos eram apreciadis-
sjmos 11elo nosso publico. 

As seitas se ocupam mems de · IZ.do nest"c c~pit,ll o comité esLa_
dcgma de que de organização e d~- d~al dO Partido Comunistas Bras1-
·obras sociais. O protestantismo leiro. 
americano anti-juàeu, anti·negro, ---------------------------------

!~~ª:~:;~ :::::~::ªd:sª::::e::: N o tí e i a s d os Esta d os 
de -seitas vão-se dissolvendo no 1 ~ 
ateísmo c?mploto, no mais vergo1:ho- GOIÁS ' 
so materiah.smo. Em 1940 regista· l\lOVII\IENTO PARA FUNDAÇÃO 
ram-se ~o, p~is nada m?nos q'-'.e DO PARTIDO COMUNISTA 
264.000 a1vorc1os. A n:atahdade di· 
minue de modo assustador: 3.0M:ooo 
de nascimentos em 1921, 2.300.000 
em 1933, 1.900.000 em 1937! 

A crimirialidade infantil assume 
p:roporções alannant,&. Tudo ii;so 
é fruta amargo do paganismo 
triunfante, gerado pQÍo livre exame. 

PERSPECTIVA DE DIAS 
MELHORES 

Idêntica é a .sntc de todos os er

GOIANIA, 21 (Asapressl 
Está se esboçando nesta capital 
um movimento cujo objetivo é 
fundar neste Estad'o a .secção es
tadual do Partido Comunista do 

Brasil, que obdece a orientação do 
sr. Luiz Carlos Prestes, Esta agre
miação pretende conseguir o apoio 
de muitos dos esquerdistas e na
turalmonte, como se espera, não 
terá o concurso da grupo discor-

l>ARÃ 
INSTALAÇÃO DA u. D. N. 
BELEM, 20 (Asapress) ' - Sob a 

presidência do sr, Agostinho Mon
teiro, será instalado hoje, nesta 
capital, a U. D. N. do Pará, deven
do nessa ocasião ser eleita sua di
',retoria. 

VIAGEM DE INSPEÇAO DO 
INTERVENTOR FEDERAL 

BELEM, 20 (Asapress) - Seguiu 
para Altamira, em viagem de ins-
· peção, o Interventor Federal Ma· 
galhães Barata. 

PARANA ros: nascem, progridem rapidamen· dante dos novos rumos políticos 
te e aos poucos se desfazem até de- traçados pelo sr. Luiz Carlos Pres-
saparecer de todo. É a história de tes, no seu discurso feito no es- DESASTRE NA E. F, PA-
todas as heresias. S6 a verdade per- tádio de São Januário. RANAGUA 
manece eternamento. CURITIBA, 20 (AEap1·ess) · 

Após esta guerra atrós -será cJm- MINAS GERA'lS Quando a litorina descia 'a serra 

Pletamente transformado o ·pano- com destino a Paranaguá, apanhou BELO HORIZONTE, 21 (A.Ea-
rama da Europa, Na Alemanha o pela cauda um trem de comb'-l&ti-

pressl O major brigadeiro h 
protestantismo e_ arcomido pelo ra- vel que se ac ava parado. Em Eduardo Gomes visitará esta capi-
dcnalismo se converteo:1 em presa consequência do. choque ficaram tal nos primeiros dias do próximo _. · facil do nazism:>, Houve muitas do.- .,,f,/ridos 25 passageiros, sendo al-mês de julho. Grandes homona-
fecções. O exemplo das bispos e da guns em estado grave, gens serão prestadas ao cand:dato 
grande maioria dos católicos deve A causa do desastre foi um la-

das oposições. 1 a ter causado profun:ia impressão mentave descui ·o na transmisão, 
nos protestantes de . boa fé. não sondo a litorina informada da 

P , - f d nhuma obra mais eficaz do que presenta do trem na serra, que na_ 
arece que no prop:·10 pa s e i\ do P. Leonel Franca: "A Igreja, 

origem o protC:Standsmo. está mor- ocasião recebia lenha. Os feridos 
talmente ferido. A imoralidade des- a Reforma e a Civilização", que foram transportados para esta cà'> 
bragada e a infiltração das iJéias aqui já tevo várias edições e em pital por um trem de &ocorro. 

Portugal vai ter uma edição par- IIOMENAGE , 
comunistas vão ganh'<lndo os países tieular, Foi traduzida em holandês, . ' ' NS AO SR, 
não só protestantes ma!I ainda ca- MANOEL RIBAS 

honra conferida a poucos livros CURITIBA 21 (A ' 
tólicos. Sem hierarquia, sem dogrpas, nacionais. , rnpresS) - Va-
sem sacramentos como poderá O Os próprios protestantes, que ain- rias e expressivas homenagens -fo· 

A crise de residências 
RIO, :l') (Asapress) - A crjse déÍ ! 

l'csidencias nesta capital chegou ~· 
um tal Ponto realmente desolador. 
O_ reflexo de tão angustiosa situa
ça.o ve-se num anuncio que apai'e, 
ce num _matutino carioca, no qua] 
um funcionarlo publico, em deses-· 
J,ero. se oferece para ser encarre~· 
gado cte um edificlo de apartamen• 
tcs desde que tenha direito a apo, 
SEntos Para si e sua futu\-a eSPO~ 
Ea: Esse noivo está prot'elando (1 

realização do casamento 11.or falta dlf. 
c2sas. A sua. Situação é semelhan-, 
te a de centenas de outros, que dei-. 
Xli.m de se casar por falta da ha-' 
bitação tão escassa. ' 

Visita do embaixador por• 
tuguês à Escola Militar dê, 

Rezende 
. RE_ZENDE, 19 (ArapressJ _ O sr,' 
J\Iartmho N-0bre de Melo, cmbaiirn/ 
cl?r de Por~Ullal, em nosso pais, que 
visitou hoJe a Esc.ola Militar; via" 
r,hia do general Souza Dant,3s di~ 
r.etor do ensino do Exercito :stan-1 
do a comitiva integrada. ainctà,· pelo1 

,coronel Mena Va.sconcelos, ex~adi-! 
JOU para esta cl.dade em COID.pa.,l 
do militar. brasileiro do Exerci.to, e 
os srs, Pmto Ferreira., conselhcir.o' 
da embaixada de Portugal Bátista. 
da Costa_ adido financeiro,' Dàntas ', 
.de. Campos <:ldldo comercial e·:Tei:; 
xeira soares .secretário da cmbü• · 
xada, . · 1 

Na cstaçã,o de Rezende os i!us-· 
tres visitantes foram recebid9s pela 
r;eneral Souza Ferreira, diretor -de; 
Saude do Exercito qUe se encõn.Ji} 
trava acompanhado do cor.onel José 
.Al v e-S c1 e M;igalhães diretor da Es i 
cela Militar e outros coroneis, pro; 
fcssores do estabelecimento. · 

A chegada aquele estabelecim~n· 
t0 ele ensino uma guarda de" honra 
cie cadetes Piestou a.a continenéias', 
d-;: estilo, . am .. Comemo'rado o 1. º 
versário da fu,ndação 

Lídice brasileira 
da\ 

r 
NlTEROI, 21 (Asapress) - CM 

rr,emorou-se c-0m toda a solenidade r 
Cl primeil'.o aniversario da funda~! 
ção da cidade d3 Lidice l)l'asiJeira,' 
tendo sjdo rezada uma missa na• 
matriz local, em Intenção da nlm?.i 
daqueles Q\1e tomba1·am em defesa{ 
da liberdade. O oficio religioso fot1 

a~dstido p"los srs. Jan Masa, re-, 
presentando o ministro da Checos
)cvaquia_ o prefeito do municlpio e 
cutoridades locais. ' 

Foi batizada tambem na ma.triz a. 
p1·imelra menina, oue tomou o no-, 
me da cidade - Lidice - s2rvin-, 
do de padrinho o sr. Marlo ACi()< 
~- . 

Em nome üa colonla checa fo1 o-. 
rereciclo um presente ao menina 
Eciuardo Bennes. 0 primeiro nasci~ 
do naquel,:,. cidade, -------

Na Suiça é tam~m da Alemanha 
que vem a palavra de ordem: es
tudar a Biblia com toda indépen
.-1ência, exclusivamente à luz da 
conciência; em jQ1do, formar cc;nvic
ções pessJais e delas vivor, M'as o 
protestantismo suio tem ua origi
nalidade. Na sua história e em sua 
fase atual é autôncmo e patriótico, 
ou melh01· cantonal, essencialmen
te democrático. O ardor p3Jas re
formas sociais que pr-osentemente 
o caracteriza, leva-o ro socialismo.· 
Quanto à doutrin:1. m3ntem-se a 
modalidade calvinista c~m a orga
nização presbiteriana. Há 2.200.000 
protestantes contra um milhão de 
católicos: 12 cantões contra 10. 

protestantismo vencer tão dum ram prestadas nesta capital ao In-
? da não estão de todo, cegos pela tc-1·ventor Manoel Ribas, por m::>ti-

prova. paixão, confessam que o libelo do vo ele seu regres&o do Rio, onde PERSEGUIÇÃO COMUNIJS= 
A Igreja vordadeira de Jesus P. Franca não tem resposta, 

C . . • 1 foi tratar com as altas autori:la- TA Efl/l CORIZIA nsto Ira, qua mãe _ cru-inhosa, No Con"re.:so Trabàlhista da Co- · . 
li d 

"' des do país de aSS'\lntos de inte-
reco 1er os estroços da he,·esia e tt:s que abandonaram seus erros 1 

N H 1 d 
' · t· resse da administração des:e Es· O Exmo. Runo. Mon.s. Car o Mar-

a o an a, ano,:; antes aa guer- reens 1anizar o mundo paganizado, após a leitw·a dessa obra de inesti-
h 

· 900 000 f ~ Ad fado. o-otti Arcebispo de Corizia, chegou 
ra avia 2. . re .:>rma.i)S, miravel é a Providência em tuda mavel valor e os católicos encontram "' ' 

1 · · t d 't 1 830 000 f RIO GRANDE DO SU[ à cida:ie do Vaticano em 15 de maio ca vm,s as e ro u o, , . pro- o que az ou permite, Todos os aí um arsenal para pulverizar to· • 
te t t d t ··"· 2 500 000 l t te · · p. p., deo_ ois de te.r estado uma se-

s an es e ou ras sei....,, o . , u uosos acon cimentos da hora das as acusações do protestantismo PORTO '1' c · 
1
- h' t - • f ALEGRE, 20 (AsaprEssl mana om pris&o, sob o poder dcs 

cato 1cos. ontra os raciona 1stas a presen e nao tem outro im sonão contra a IgreJ· a e para defender 0 - d d " " gl' · d T - Enquanto o ritmo de constru- guerrilheiros do marechal Tito. O, 
a reaçao orto oxa os separados , a or1a e uesus Cristo e o triun- patrimônio da verdadeira fé. · " · rt'd · t· h'st, · · ,, f d I ções nesta capital continua de- \ Arcebispo havia t-édo condenado a 

o p'a 1 o cr,s ao 1 onco , a o e su,1 greja. Quo_ 0 Coração de Jesus se digne "d' • d ,, d · crescento, os projetos de dem :>li- morte, mas a , sentença foi comu-, 
ireçao mo erna que r-e uz a re- Quanto à Igreja nada temo5 que de libertar o Brasil e o mundo da j l' ·· 1 h 't' - . f ções ccntinuam aumentando gran- tad·~ no, último 1,1ctante, pela ex-

1g1ao a uma mora U!T'.am ana e receia,w seu uturo está escrito em peste do pratestantismo. HoJ·_e, . na l 
f
. "d l t " - d < emento. Ainda agora um largo. pulsão do :en·~t6rio iui?oslavo. 

en 1m os o ean es , nova reaçao seu passa o, A heresia, p'on:m, nas- América Latina, está ele de mãos -
t 

· ,1, ''d d E.., · d d frecho das ruas S2nhor d.os Pas- ' Acredita-se c.ue a comutação da 
con ra a mcre"'u.i a e. "ª, po- ci a as paixões humanas sucum- dadas com O comunismo. 

1 t 1
. d l b , ' sos e General Vitorino será demo- p·ena foi devida à intorvenção dJJ'I 

rem, gan 1a erreno, a 1menta a pe o ira aos golpes ferinos dessas mes- O Congresso Trabalhista da Co-. 1· · 1 · 
1 

· lido, calculando-se em 2.000 as aliados. 
socia ismo, pe ::> ·comumsmo e pe o mas paixões. lambia e do México, a chefe bol- • !'bera!' o ' d t· pessoas que terão de mudar-se, Mons. l\farge>tli foi conduzido a· 

i t 15dn_1º·. ndumero ·a ,pra 1- O PROTESn'l.NTISMO ,Ci chevista Lombardo Toledana e st-us alem de muitos cstabek-ci.'11entos Udino, fo:·a do krritório ingoslnvo. 
can es immue e ano para ano NO BRASIL · sequazes defendElram ardentemente ~ 
bem eomo o !ndice da natalidade. a propaganda protestante na Amé- comerciais. que Tito reclama, e chegou a Roma, 
Prevê-se a 1: ,ra em que a maioria Os que desejarem ter um c:inhe- Vários empreiteiros, falando à • dois dias mais tarde. Ao chegar, 

rica e a saudaram com entusiasmo · d" d j ' absoluta da população passará aos cimento cabal da situação· do pro- n~p:·en~a.'. 1s3eram que a _caus~ a declarou qJe todos os homens de_ 
católicos. tastantismo no Brasil leiam o que por ser um po.deroso auxiliar do dimmuiçao das cc-nstruçoes e o 16 a 60 a.nos di: i:Jade, haviam sido 

t ·t t · p .sua obra nefasta e isso quando lan- re ei d · tá' • · t 1 N"-Lituf nia 
75 

por cento da po- a es e respe1 o em escrito o . , · e o os pro.pne. nos, em y1s a mobilizados pelos guerrilheiros, agra..; 
r A I R · · 1· t · çavam as lflaiores invecEvas contra do plano de r~t'fic • d b d - · p'ulação é católica, a Letônia conta gne o oss1, especta JS a na ma- a Igreja Católica. · 1 açao e e e:n e- van O a si~uaça~ os ataques vio.,: 

58 
por conto de pr,c.te&tantes e -a téria, Seus est1..dos objetivos, far- N iezamento decreta:lo pela Prefei- lentos de um s,·ccdote que apos-

. tamente document d s e fa tam ão padece pois dúvida i;:ue o tura muni-:ip·al. Muitos pçropr'.etá- tatou para entngar-re ao comu-. 
Finlândia é inteiram-ente luterana, ª ª · 5 ª s protestantismo_ eGJtá a servk __ .o da · d • d 
Sob O 

"'Uante do atei·smo bolch· evi·s- igualmento de dois extremos vicio- rios, com gran es a!'eas e terras, nismo. Outras infrn mações revelam· 
.,,. revolução mundial. Aliás a m1'.!Sao f t · ·a ta hão de -sofrer mui·to e.•s.M Re- so:,: wn otiminno exagerado {I um d pre erem cons ruir em ouiras ci a- que os italianos que vivem naquolas 

. ., , · d l d e todo erro é lançar a desordem des e mo R' d J · s- ·• f h 'J 
públicas,_ o protestantismo, privado pess1misma esa entl! or, 0 a ,,confusão. , o 10 e ane1ro {I ao reg10es agem pecante a o:ti ida-< 
da unidade da fé e da vitalidade j.\1ostra o trabalho intenso da.s n·---------- Pa~lo. de e per5€;guição dos guerrilheirns, 
dos sacramentos, não tem força mo- seitas protestantes, a tenacidade com ________________________ """! ____ ;;_.;,_ ___ ,:_ ____ _ 

ral para re3 i.stir à prova de sangue: qu_e procuram descristianizar o Bra-
N 

si!, as divisões e dispotas que rei
a Tcheco-Slovaquia, misturados a nam ent,e eles, os processos mui-

12. 000. 000 de católicos há 1. 200,000 tas vezes indignos de que lançam 
protestantes, na maioria luteranos mão para atingir seu objetivo, 
João Huss permanece o herói da ·os sacerdotes e os ieigos cultos 
independência nacionai ante a Aus- 'que desejam empwhar-.se · nes~a 
tria católica. Daí, em 1920,. a ori- campanhà patriótica de combate à 
gem do cisma tcheco-slovaco . que infiltração prote1:tante, não podem 
cada vez mais evolue para o· livre- dispensar a V\lliosa contribuição q,,ie 
pensamonto prote·stante·. · nos ofereca o P. Rossi, · 

Na Hungria: 5.280.000 · católicos, Para o conhecimento do.s erros 
1.070.000 .calvinistas e 500.000 lu- p1-c~éstante~ dos sofismas, do que 
teranos. lançam rfi.ão os herejes para ila
Nos pafses ·escandinavos-apenas quear ~ boa fé da nossa gente. ne-

•• .-::/:::•:-~~/,;';~.:.:;_._ •• ~ :' •. ·: ,' .; .... _.\ -~- -~.'··_ • : j •• 
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..')ào rawo. L~ de Junho de f'J4~ 

UBERDADE NA RUSSIA Constituiu uma cm~oluante manifes-
1 

Hdefonso. · Alb o t - d t' d 1111 · ··Mons, Mello Lula 

:.UM DIALOGO 
, Andcé Gidc é ~m com""''" entssi~t,, ·~· '"' f'i::,. !)!• •. açao. pC e a . ~asco a u __ os .. mtt ª·· [ÇSt .·_-.1~. a Í~flda:.~õ. ... ~ ·1. ~~tor· .. Viv.ª. ltlõ, Clmie/O, Não s~ exas!>ere »,ss!m ã; 

ti- a Russia n~r ce perto a rzal1zaçao pratic~ de seus sonl}:os. . 0.· · , · · · · · · · , . ': ' · : ,";; · • ' \l°'~em;, 4.~ fiU~ 
0
,edúcClção1 o~orreu vista d~ um ~erdote,• · 

desapontamento foi terrível e, homem sincero, publicou ~1111à bi·o: ·d· .. e· Po rt·o AI e g ---~ . tirl\a. llmpida· _e foi:mosa. tar,la de Q ministr.o de DeU3 .será sempre 
chura em que 6iz com a maxima franqueza o que· vi1,t e que so- ili ~ ._Junho de 1942, um diálogo int~re$-

0 
afvo do ódio e do amo!'. <'!o ·ridi· · , .1. A clüo e da estima, da zombaria e <ta 

Realizou-SE, no mês passado, a . 1',cr.ésce que no cHa \l.B .. hoje;. (é~' l"P~~tfJ(. ' vastá- va-randª' bonita -e, mais ,l)i·ofunda admiração. uns rião 
tradicional festividade d,, Pascoa I cebeis a Sagrada E;:ic.ulstla, .. Ji';. o\ Jê~fof~á.vel; esta vá à Gunha· · se cansam de exaltar sua missão 
(lo; !viilitadns <la guarnição federal dia da Paséoa dos J.VIiiit.!Ú·e.:; e:ifa; .,lva11ds assuntos vieram á 

1

J:iai!a~ , . divina. ·outros l'lão e.smo1·ece111 nos 
trem·do o acabrunhou. 

A bn.,chura se intitulava ''Retour de !'URSS" (Volta da URSS), 
CKistindo da mesma uma edição brD.sileira que está esgotada. 

Pbr causa clesse livro, o autor loi muito atacado pelos comu-

~ esta.dual de P'?rto Alegre, belecicl(.) em todo o Brasil, Sab.eis Distintas .senhoras e geiüili.5.simaJl seus âoestos e insurias. 

Â 

FORÇAS ANTAGONICAS 
~ O "Pravda" de Moscou sitaca. o "Diado de 11) Mal'i11a", dt 

Cuba, 1>or haver esse jornal, comentando as atividades comu+ · 
nistas na Arnel'ica, afir :nado que a Russia está ·tluidando, d; 
toda p1·essa, de organizari uma cabeça de ponte no Novo Mund~, ' 

_ O pi·estigio decisivo dos Estados Unidos neste continent( 
nao ag1·ada o Kremlin; contraria o plane expansionista do~ 
Sovi~t?· Quando Molotov, na Conferencia de S. Francisco, in• 
vestiu contra a Carta de Chapultepec, a intenção era destrult· o 
pail~amerícanismo, · como regrá de vida dos povos do nossó 
hemisferlo, 

.\ 
1. nfatas, ,mas e:e talou com sinceridade e fez uma critica constru-
1 tiva,: sem r...;andonar. suas idéia~ ant.eriores de comublsta con
! victo; l,;.;o se deClt,z (-0 trecho (p. 16 ela edição francesa l, em que· 
\ diz q1.1e tem a convicção inabalavel de que a URSS acabará 1Jor 

CeiebrotHic stmultilllcamente em 

1
. o que é a sitgrn,ia · Eucarls' .. tiaT !1:. .s&nho. ri.tas, C{!Valhe.ir.os e _jovens,: ALBERTO .;,,. Por que'! . 

quatro cllf<.>rente,.'l lugare3; na Ca· o terceiro sacra,mento da Igreft,q.uo.· 1.:t)·ocavam, .. -.:.em, linguagem .. l'd JUVErAL - Porque o pacfre .não 
. tedral Metro11olitana, na '1g1·eja de contém verdadeirnm,ente Jesus. Cris' ,.Wéias. n s.e.n_ tin'.ºl1tA•, .. po_ 

1
. a, .é um 

nd
iferente em pre,Sença · do ~ " ""' mundo paganizado. Representante 

S~o Judas Tarlcu, no Hospital Mi· t0 cC>m sua divind,1.de. e humanlda~ ',Js 9rlancinl~a.s il'l'l.quietas e formosas ele' Deus, pregador da verdade, a sua 
lit,n· <lo Exercito ., no Hospital ela de, com corpo .e a1 ma,. cvm..o .. ele ,.,,vam um enca11_to, admirá,vel a ell- i,tesença deSi>erta O ódio dos que 
Brigada. Ma'.s ck mil e qu!nhento, está no ceu, . , . ,:fesi~~;r,v:i ;1unlao ~: famgta_,. 'J?e· viyem afastados da !Pi divina e en-

A resistencia que as republicas amét·ícanas, pelas suas de• 
legações, opuseram às I>retensões da diplomacia russa, desgos~ 
tou os "Jcáders" comunistas, como Lombardo Toledano J>Ol' 

milltares catolicos assi<Stiram á so- É uma lei da Igreja. que,. todos.o& · ·2. ·· · · dralli~' l\~ pei O uma. lmdis- tregues a todos os. vicios. Diss.e , . . • · ' , :'iJ.ffia m-e a a de Nossa Senhora da · ·t · b · 
evidcntéménttS a sihcerítlade das ob:;nvações do autor, , lemdii<l•' e receberam a Sugraua cnstaos adultoS i·eceham ·ªº ,meno~ <!:.onceiçã;o, . Fo· o b· "'t . t . )UU1,o . em um escl'ltor: "Ningucm e h- t s ·" . 1 ª an , Para ·odeia .:, que é indiferente· odeia-se 

O 
. t h d t f lt d 1·b d d omun ao. . uma vez por ano 9 sano ~ra, uei;µertal'·o anti~clerlcalismo"de AI- o que caus.a _p.,vo1· ... com' o o ·c1·i·· 

s segu1mes . rec os emons ram a a ·a e 1 er a e na Na Catedral Metr.opohtana entre mento do Alt,i.r, T'v:;;te,; pportuqas bertQ,: tipo cl{Msico do almofadinha minoso odeia ; policia e teme 0 

triuntar sobre os graves erros que ele assinala. Isso demonstra 

\J. R. S. S. : · as · P.utorid,1dcs presentes á mii!sa I in.qtr. uções :,-.obre !'Sta verdade.. ~"_rnós_ .tic.o, _presente á reun.ião, juiz". 
''Na U. R. S. S. admite-se, de antemão e uma vez por to- fesLiva not<>:no3 o representante do! Jesus Cristo é o· Fliho d~ Deu;; · .~ ora, n;iln)la~. senhor/l.s e meug . Nem todos clct~stam os sacerdo

das, que nii:o pode haver mais ce uma opinião sobl'e todos os as· interventor federal no Estado, o bri-1 feito hOn~em. QuauJo' Íio ·dia d;t .s.€t?h.oreS .. diz . AJberto,. aponhndo tes. Ouviu ·alguma vez soar aos 
gadeiro d,'.) ar comandante da 5,ª crucifixão clescia o centari5.c> ro~ flll1 .tra ,ª meda_lha . _d~ Teresinha. · · seus ouvidos o nome de Taine? 

,;untos e quatq,1er que seJa · o àss,mt.o" ,p. 49) , . Ch f d ,, . . . · ' · ., " s o e uma· sunerstlçao uma toll· ALl31tRTO N- · ,.. . .. . . , , . _,, . . . " . , ., . Zo,1a Aere11. o cel. ·- e e . ? ,,.;ta- f maná do Cahar,o,. 1rr.PNs.uona?.o ·®·., uma. nu;fo... . · · · . ·. - ao. 
Todos o~ dias de ma.1n~, o Jornal of1C1al Piavda ensma- <lo Maim· da 3 ti Reg1ao Militar re- com o espetaculo do terremóto e ) N~ ·ha 1 _ , • JUVENAL - Poi.'l é inacrea'it«vel. . , • , . 

1 
, , . . . . . < .,.Q ac m exc,e entl$Snnas se- Nl d di 1 

lhes o .que se, deve saber, pensar, crer. E nao convem sair disso! pr·:>~entando O general Cesar Obmó, vendo que O sol se obsC•.1rec1a e . ,tihoras e dislliitcs senhores? nguem e me ana cu tura des-
De ~arte qu·e~ ca:cta vez que se col1Vt~rsa com um russo, é, como se au~~nte da cavita , 0 genera d 1 

- que os 'm?rtos resc:~i,citavam, ex-·., , sY: ?.'."' "" j' "i'" • '," · ~ ·",, de historiador e c•t,J.cli~t~ &a;~ê~: 
. 1 1 s·1 · ·.· · · · · · · · 1 conheço o nome e a obr d g an 

eonver,msse· com todos. Nào que cada um obedeça a urna palavra ve;tr.e de Me'?, 0 c~I. coman ante. clamou, .aront~ndº para; Je6.ll$, na ti ! encio · sepu era por dois minu- Deyo diZer-lhe que Tltine não mor, 
d.e orctem, mas tudo é arranjado de modo que ninguem possa ds- .:la Bc·iga<la Mllitar do Estado, 0 co- cruz: ''E5le e veT<l.ad 0 u·am'!nte 

O O.JN1 ! t 1la de amores pela Igreja. Entre-mandll.nte João Costa, caPitão do Filho de Deus!" Ele t'nesn10 é O . clv /:~~- seJ'ss sdira, {m · uma 'l'oda I tr.nto, por amor á verdade hlstõrl~ 
crepar. Imagme-se que esse amoldamento do espírito começa com P~ry,~. Cal', DarCí Vignoli, .chefe de fun.dador ela Sagra'Ü Eué;iri.::\ia:: -·ligíi0 c;e

1
ªum ~~d~· rãic~~~t/" Jr::t: ca: ~ssim ,ie expre."lSOU º. notável J)U· 

a mais tenra infancia .. ," (p. 49!. Policia do Estado, c1. Fabiola Dor- Pois, na vesp-era de ma m0ttc Ins- gE.va-se a Principio ser u a br'in· bJ1c1sta: E' bem int~1essant'i} no-
"E bem sei que lá fazem grande questão da "a.uto-cr!tica". De neHes presidente da Legião Brasl- tituiu ele €Ste Sacramen(I) com a~ cadeira· de mau gosto. m tiu· o~e todos os líbert

1
;
100

, todos os 
longe eu adn!'il'at;a essa atitude e ir.1.aginava que: se aplicada com· leira de Assi;tmcia Social, alem da seguintes Pal·avra<i: "Ho~ est oorpus ,., Uma medalha pode representar -~~ndidos. salteadoi:~- ebrios. os su-

gr;,nc;.e- numerô""'ds. oficiais do Ei<;er- j meuim: isto é me'u corpo; f~zel jstO um sin~bolo religioso: não é uma d/~~s p~tuscut.~i tJg1
igos b~os pa; 

13eriedade e si,ncerid.ade, deveria prçuuziF otimos tesultados. Mas cito e da Brigctda, da Comissão , cm memoria de mim ... je,;ns Cristo }u11 ;1'st,çfo ., Um 'Pedaço de pano hcn;slos !l.S p~"ao:s <{ar~~osa;
1
\ 9~. 

prontamente descobri que essa a uso-critica não era o que eu ima- Exé-cutiva da União Oato\ica · <los I clrn á sua Igreja o po·:ler de 1:eno,, ·:ad:.:si ªp!:i~~e~ ia~d~fi;a n~ªn;; :máveis. ·~elicadas, virtuosas.' têem 
tina'va

1 
pois ,verifiquei que a auto-critica consistia de questiun- Mi'.!tares e comandantes de corpos var na mlsSa a S·1g,·ada Encan,t1a·, ''tnná superstição, . 

0 
~empre sn'!l.pat1a 11elos ~cerdote.s e 

cuias (se a sopa estava mal cos;C:a ou a sala do clube mal varri- sedradcs 1,csta capital. Esfe Sacra rn.ento é o ·c,,nforto, a •r:•, · Por que uJtraJar 05 sfmbolos oo cer,.am de resJ>eito''. 
, da)' ou da iúdagação, de cada um a si mesmo, se isto ou aquilo ~o evangc,lho. da Mi~rn, o Côiwgo fo.rç:i dos soldade'l. J.~~as Crisw (1·ellgios.os, ?s _ objetos queridos da ALBER':i;:O? .2:.. por que me fez 

Luiz V. Sarton leu u a mensagEm disse: "Eu ou o ca.-r;mho a ;,e!'- .,p1edade crista? est
9

. eitaçao. 
estava ''dentro da linha_'' ou fora. Ninguem discute se a linha de- enviada pelo Arc.ebíspo Metr.:Jpoli· dde e a vida". Ele mostra'. aos sol· ;..Albl;rto empalideCéU. ·N.unca, em JUV~N'AL - Pa1:a trovar-lhe c~mr 
11narca(a está certa. Discute-se, sim, se tal ato. tal gesto ou· tal t,tno, ct. João Bc,·k<'r aos comun· <lodos o caminho da r>·iz O caminho ftla vida, se achara em circunstan· um te t,:munho 1t1,USpeito 

8 
elo-

t 
. t' ., t d 1· h . E d d gºn•<.>s . 1'e1·minadas :s solenidades e!~ tr1·unfo'. Ele J)roté:;, ·~ _-o.ld'o·,a-os c,;as tão criticas, Nesta altura da c1udent!.$1mo, qdlle nem todos atiram 

.. eona es a aen ro a m a sagrana. esgraça o o que ousar " , - . ~ . n' • V"., . ': . l!alestr-:1 aµarece na varanda a fi- pe ras a.os pa re~. 
trasp.assar a linha! Criticas dentro dos limites da li11ha são per- da Catedral e ela Ig•~a d~ Sao Ju· tOntra O eno. contra U: in•l•scipirna, gi.tra siriIPática do Padre Alves re- ALBERTO - Há Padres indignos 
mitidas à vontade. Criticas alem da linha não se admitem. E a elas Tac!en ª todos ,os militares que c,ontra ª revolta. E(e ensina pela éebido com demonstrações de· 'afe- e máus. 

• pMticip,uum das mesmas foi oíe· sua r.e:igião a ve,·dade que !eva no tuosa estima péla farnlJia e li:migos JUVENAL - Não há a menor 
historia está cheia de tais exemplo.;" (p: 51). . • · 'd · 1 • Nl.n . r.ecidc, café e doces pela Legião 

1
- céu. Jesus Cristo é a ,·iJa espir~· cl.0 doutor Vivalclo, _ . c,uv1 a, meu 1nwagav_e, amigo. , -

"O que se quer, no momento, é a aprovação, o conformismo. B!'asileira de ksistenc:a Social. tua\ do soldado. Dá-'h~ alenb, i/;,:·· O noss.o All)e1·t0 nao gostou da g~em. ignora a. frag:hdade, o aes· 
O que se quer e exige é a apro·:ação de tudo o que se faz na A MENSAGEM DO ARCEBisPO ça e valor de ·manelrr, que o doj- recepção carinhosa dispensada ao vio, mesmo 

O 
esc~naalo de alguns 

R 
· p T 

O 
d a , · . . . . , , .. C . N.spêJ.tavel sacerd.ot~. sacerdotes. A IgreJa rePr-ova .os que 

U. R. S. S.; o que se procura conseguir é que essa aprovação MET ? OLI AN d / 0 roe.e '~a~nen:-, d•z-~·.'., rido Dai este diálogo enfre üs dois jo- não sabem honrar o seu.sanlo mi· 
não seja dada com espirita resignajo, mas sim com sinceriCad.e, Foi ª· segu nte ª mensage:n ° O meu caimn º· e ª vci·~a~e que nns: · llistéri-0. Há. penas censuras, sus-Arc0bispo D. João B~cker: elevo crer, é a vida qce nic dá força · ÁLBERTO - o Padre é um ho- 1;ensões e <>Xcomunhões, "O clero, 
atê mesmo com entusiasmo. E o mais assombroso é que o canse- ";:;o:C:ados da nos-"a terra! e coragem. mem como os outi-os; Poderemos h(I lug;are.r, é como uma arvore car~ 
guem. Por outro lado, o minimo p;-otesto, a minima critica está A caserlla absorve todo o vosso Sendo assim o dia e!,, ho!e vus negar esta verd'acle?· regado. de frutos. Se alguns sf,o b!· 
sujeita aos ma.1s duros castigos e, alem do mais, é pront:J.mente t,J'mllo, i::ois, quSrei, 11r.êparur-vos oferece a fclicid:1de e· Mvcig 'dizei;:· : JUVENAL .,... Não entendo fran- c.haclos, de certo não o são todo?, 

g
·,1focada. E eu· duvido· que ha.'1a qualquer IJaís do mundo, mesmo pa•·a aefen<lê-la e serví-la. "Haec eSt dies quan~ fecit Domii1u '., camenta O que ·

0 
pobre amigo eS

t
á E. por que~ alguns frutos saAo · · H h 

1
. , . . . 0 d'zen<io. Todô o mundo sabe que o máus. ioda a .urvore sera 1na? 

a Alemanha de Hitler, em que o espirito humano esteja mais sub- ºÍ<), porem, vos c ama uma voz :xu te~us et ;aet,·mur. m ea: ~ste sâcerdote é um homem como os re\igifo e o sacerdócio são <lí:Jnos. 
staierior ao coma,nd:o das armas. É e o <11a que tez o Stnhor. exu,té· · óutros. com sfmt>Ies 1nortaJ o padre CJ padre é humano, A religrno é 

Juga.do, mals escravizado, mais atemorizado (aterrorizado) do Dtus n{cf<:r.o o Scnh~r dos exerci- ir.o3 n alegr2::r.o·nos nele", ó um lloil'!em. como· os .outros, por~ ,.empre santa, qualquer que sela o 
que na U. R. S. S." (p. G6i, · to, que \'OS co'nv\da para o hu Ocumprimc>ntod~.vé>so,de,,ere~ qt:e come. bebe. fala, discute, viaja se,u ministro: o.sac~rdote i;io?e não 

Parece que· nada mais se urecL:\ c'izer sobre a "lib,erdade" s1~rviço, e lembrai-vos· que servir a re!lgioSos contrib·,c eficazmente de trem; anda do biciéleta. toma um ser sempre perfeito. Um med,co .. um 
D~us é rebar. Üeu~ tem direito ás 1>a1·a o cumprimen•) •los vos.:,0- D.1•ião, guia um óUt~rriovel, vtaja a :uiz poóem ter /JS seus defe,tCS, 

:na Russia. vose·~s homenagens assim oJmo a compromissos militar~;. Poi- . .. ,_ . lJordo . dos navios, ouve o rádio,, lê. 1:1ª~. isto nãc: q~er dizer que a me-
º . . . •. _ q~n ""tuda. ri, palestra com. os anugos clicma e a JU5 ttÇa _são más, 

Pátria pode recla.mar a vo.,sa ati· do vedes na PvS;,0.1 c,o v,:,~~o ,u· t"·o a I "' 5 s~ntiment~s dâ sua A"-"im poclem sei· máus certos sa-
• • 0 EI 

O 
cr· 0 .. . -. . .1 ,.,1 e ue1a e .,. ... • • . .. viacti..e. • e v s 1ou, vos sustenta, p.11or um r.e!'i·esc::t.1:cte e e Deu_s, opini~.o sóbre os rr_ais variados pr.o- cerdotes,. n~as a religiao. que repre-

clá saude e ofereeeu·vos uma Patria quando na sua v,'7'. ·de· comando b;emas e dorme como tC>dos os sentam pér\nanecerá sempre santa 
tão grande, tão ackniravel. Seria onvís a. palavra do· propri0 o~iI>O· rAcrtais. , -?. divina". . 

:··-:-:;. ............................................ -:;•.:.: .. .................. • .. --:-; ....... / .............. ,\ ... ·:.~ ....... : 
. . 

' ' exem11lo1 que 11assou a atacar o chanceler Padilla do México ' . ' 
por haver chefiado a corrente defensora daquela Carta, 

A advertencla do "Diarlo de la Marl~a" é inteiramente jus• 
tificada. A Russia anunciou a extinção do Komintern. Nq, 
entanto, é de _ Mascou q..i:o...estão sendo enviâdas a:s dil'etrizé~, 
à chamada "linha" dos 11artídos comunistas de todo o mundo, 
Os discul'sos de Togliatti, da Italia, ,Maurice Thorez, da França 
l.\'Iadame Panker, ela Rumania, Lombardo Toledàno, do MéxlcJ 
e Luiz Carlos _Pt·estes, do Brasif, coincidem até nas· expressões, 
como se tivessem sido compostos na capital sovietica para sé; 
rem recitados pelos ''leaders" adestrados na escola moscovit~, 

lia uma palavra de ordem, unia voz de comando a ·qu( 
todos se submetem, 

Ora, é evidente que se as re1mbiicas americanas se tornasse'!'( 
comunistas. os Estados Unidos não teriam mais sobre elas a. 
mlnlma influencia polltica, Todas passariam a gravitai· 1i.!\ 
~sfera de influencia da Russia, · 

Existe, ãSsiln, . uma pr,ofunda e insanavel i11compatibilida< 
de c~tre os interesses politicos dos Soviets, propugnando a êx4 
p:rnsao do cofüunismo na Ame1·ica, através de chefes· q1i'~ 
obe,decen1 ~ ol'ien~ação moscovl_ta, e os Estados Unidos, Jutand~ 
1101 man~eI a unidade do continente dentro do regime liberal( 
democrat1c_?· No. que respeita ao Bl'ásil, a as1;1iração da inft~ 
nita malona <lo seu povo é conserva:r esse 1·eg1me o unico quj 
l'~sponde aos seus sentimentos e interesses. Os nossos padrõe 
llao se encontram na Russia, país asiatico, ao qua:l nada no 
l>l'ende ou assemelha, mas nos Estados Unidos no Canadá n:t 
Inglaterra, na Fran{ia, nos paises que 1>ratica~ a democr~ci3 
com as_ suas liberdades essenciais, , 

O comunismo é inlnÍigo de ioda a liberdade como é inl,; 
Jnigo da religião, es11eclalmente da Igt•eja Catollca, Poderá f 
mundo esquecer que os templos t·ussos foram convertidos ent· 
''d:incings" e "cabarets", ou foram acintosamente fechados, de< 
1>01s de assassln:-.dos mllhat·es de sacerdotes e bispos? · 

A estranheza do "Pravda" não tem cabimento O "Dlarl( 
de la. J\farina" defende a boa tese, ' 

· ? comunlsmo é, de fa,to,. uma cabeça de ponte sovietic1 
:no Novo Mundo, como o Nazismo era a quinta-coluna alen11'{ 
dacle amer!can:_i, na qual a Russia yê o principal obstaculo à!f 
·Ileste henusfeno, A expansã~ do comunismo destruiria a uni.: 
suas in~e11ções imperialistas· e contta a qual quis, em S, Fra1i. ' 
cisco, v1bi-ar um gol1>e que foi a tempo aparado pela energl\ 
das delegações que enfrenfaram a arrogancia do comissartq 
Molotov, 

(De "O Jomal" de 16-6-19i5),, J>.or isso uma grande ingrati~ão e [ent<', então a· disr!pl;na milit:ir . ; Entretanto revE>stid.o de. seu p?· ALBEíiTO - Bem. n~o .c1uero . 
cova,'dla nega1·-1he a vosso ,;oldo. torna-se mais faeil O cunlJ>rimento ciet· _espiritual e do seu ~_agra?º m1- mais puxar ccnversa: lstou um poU· ' 
Assim o cumprimento dos deveres c1::t, ordens superio,'

0
. txn -·e . ·s nisterio. os sacPrdot,s nao sao ho- çt ::ilr,n1a1hado e cQn uso. 1 ·----------------..;.. ____ ..;. ________ -t 

1 ,. · · "u · ", ' . ª • 1.nat lfl(•ns como os demais JUVENAL - faz bem em ca ar-
re igiosos facilita a praticar O a,·du,:i ~ ave elo que quat\av s~ obed.ece ; ALBERTO _ Por que? . se. Lembra-se sempre que o mun- · 

Pi\H\l:UB:,\ - PIR~POIIJ\ - CABllEÚ~A - rrú 
· S:\I.TO. • POHJO-f-EtlZ - TIETE . . 

~--

. auro-v1~cao5sãovauto 
. . . 

, ~ . 

cOrr.Promisso militar, 1>?1' .fºJ_'Çil, qua:Hlo se deve rnantar a JUVEN.H, _ porque Deus. em do é criiel e injusfo quando "? tra· s-
----- d1sc1rlm·a· militar para evitar atos i,_·Us ,d~signio,.s im .. \,,-n_ etr"v.eis. "eS- ta. d.O. clero. Inventam-~e muitas C'.l- l ao 

violent.'.>S· e de comnc·essão, Porque ç,0Jlleu homc1~s .. ª dê!es fe:' .sa~er.~o· 1unias, e fal"·ºS eScat:c1a.lc;.~. 
S. Joao Batista. Pe\'e:unta.do .pelos ,je;;yo,,·a serv.1rem c1P _1nte11nf;<hár1os Aqm_t~rminou o diálo?o, . 

José e Santo Antonio 
d e Pá d ·u a 

• ~ . . . . . ~11012 aJ,l(Af~/4JUA4 . 

Partl1hs: 7,00 . Jn.00. 17.00 - ChP2adas: tn,Oll . 10,30, 18,4!', 
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EMPRÊZA 

.São Paulo 
AUTO-VIAÇÃO 

- Santos Ltda. 
Cr.$ 20,00 

ônibus diariamente de J1ora c-m hora entre São Paulo-Santos 

SANTOS S. PAULO 
!Raa rlo Comércio N,0 32 Rua Mauá N,0 (l"/0 

Fone 4-3676 Fone: 6-777 
'tttz:D::D:Z.:·r:·.,.!:-:í::.¾mD<>·~xrz..--i<"'Z""X"'x""t"'t""tmuxx;axxx:,a;x J:%% tu !.o.. 

SCIENTlll'ICR;M:t:NTE 

AS SUAS FERIDAS 
• Poinado ,eccauva Slio Seba,nci~ 
combale ,cienli!fc·omenle lodo • 
qualquer oflaccóo cul{1neo corno 
eefam: f erldas em geral. Ulceras. 
Chagas anligos Eczemas E.rystpela 
frlelras. Rachas nos pés e nos seios. 
l::splnhas Hemc,rro1des. Quelmadu· 
raa. Eropeoea. Pie, 1as d& mosqu1100 
e lnsec!os venenosos 

1Jow.ada,, 
SÃO SEBi\STL~O 
s:ccr,r1v1. - ANil U,hA~iiARtA 

60 POOE FAZER BEM 

soldacos 
O 

que d
0

1"l'.tm fazer rc~- qntre Ek. ~ nó•·." Neste 1Sent1do po- 03 assistentes aplaudiram cal?r~-
pondeu-lhes· "N' r ,. ,

0
• • • · ,),111os afirm~r com a absduta cer- sarnente o jovem Juvcnal. o biavo 

1 
i · · . . ~:-' P ·1 •1C:'" 15 vi,)- tez~, o.s iaacer<'lotes 11ão são homens defensor da honra elo c\ero e da· 

enc a 1:em 1nrnria n nmguem. e· éo,~,~ 05 demais. _ 1grcJa, 
cont<cnta1-vos Com o que 6 justo", > Al-">~>tT0 _ MM.,. ton()S de- Alberto saiu preciPit.:crlnmente e 

tiest~m. r« homem: d/> bat.ina! não voltou mais á presença de JU· 

CABELOS BRANCOS ... 1 
Envé!hecem · 

· .lUVEN AL ..... Calma, meu pobre i.fenal. 
1 

.fia entre s, Josée Santo Amonio de Pádua admiravels col'l.< 
. . . - . fotmi~ades, _encantadoras .harmonias, O "Santo dos Milagres", ê 

P
., .d· . . . ·.· . A d . ~ d· s I primeira revista fundada em honra de Santo Antonio que aparecei,t 

a. ' re· . . n· re . e overa· . mesmo em p~Õ:ua~sob a direção de M, LocateU _, o·zeloso ror 
.. . • . . . . .. . . . . · . . · . mot?,r da Associaçao univer~al, assim se exprime: p · 

•, , . . . · 1 , S. José é procedente a.e s_angue real.; ele é um ramo da es~ . • E • • tirpº: de Jessé2 da descendenc1a de David, Se traz nas veias -~ . t. ·. ·da . ·u e~ r I s t I a' sanºue real, nao tem em sua casa a fortuna que cerca os reis, E· 

m a. -·r. -1 · r . . . . . . . . .. , . . . , pobre, trabalha para_ se "ustentar, talvez coma, não raro pã~ 
. , . . · ·. · . .amargo e conheça os horrores da penuria, Ele deseja e aina ó. 

, pobreza, porque sente que, mais tarde se dirá; "Bemaventurado" 
t y· · M · os pobres!" " itopno oreua: . Santo Antoiiio descendia, pelo pai, de Godofredo de Bouillon 

Grande do 

PAIDQOUl"' 'n1". ;{' J·o-'"' ·_w_ode rc;;i'sfa .um terrível fato, 
· n '-l.. t,'-1. v;i:. ;.,, '. Av -·%,orri5o naqúele.:E:.stado, há tiê, sé-

DE VILA. "'~~los, ipç.,nfori<io ma:s um Mártir 
1 ,da E-.:~ai:i&tiá qv~ morreu, tendo 

;nas mão3 santas, a HÓ3tia que, 
Pe .. ..:1n-ru.s d.vt: :;a: ; j·:n·~c:.1~entos ;:n,it.2s1_. havia consagrado:. 
A Cvnt;,'<:gaç,,o •. ,a:·:.'ê;;;:;. '&i p~_ió~ 1 r .Padre ·Anç!r.é Cie Soveral, vel.h1-

qu,a cte :,. JLao B,, .• "d ,;:.~ Vi'.a Ir,o- i rjho de noventa an?s, de ;1ma v1da 
Juca cnl ac()r.:..o i..:vH1 ct~ c_,·u:,ras Ir- i oxen:p~ar,. __ ver:ua:,.:~eir9 apostol~ d_n. 
nranu.d.u.es ua rd. ....... '-:1.""~d '"'-'-oa.;:,iz,1ru l Religiã.c, nascido para _se1~y1r a 
uni..i giu..J-.4\! Qu<.:-i..*u...:.J..i~ crn ~:i0 n~i l :~eu;;~ p.rep~~-a~a-se pa:a celebrar o 
ficio da llJVa lg:,,.i ~/Iatriz cie s. j.fü11:to,Sa~-1flc;o ~a lV11ssa;_n'<l ma
João Batista na Vila ·1pói·~~a. Com 1:ha oe 1;1m elommgo dpstmado ~o 
grnncle entusiasmo os ~~!dados oe I seu ~nartiri?, .sem s~ber que soria 
1Vfa1 ia, com <·cu mc·an;;,"ve1 Presi- 1' ·aqu0,e o ulüm~ . dia em . que se 

BATtSTA 
!fOJUCA 

• -1 ,,, 
0

• ~ ,...~"- ,, , • ·, • aproxilnava. d:) aitnr, qu2 y1a a luz 
oente Au 0 usto c. __ e ······"., Lourençu 1 . . , . , . il . ~ v· · . · · · '<iaque.es ctnos ·:m:nan;;) a ir-
"ª frún,e, l«r.Çam '""._J, ,ª. ob.a il'-'.1··.·ém d· C ncei iÍo uando almas 
lado co Rvmo . .Pe. v ,gan,; e da·, , &_ , . ª 0 

ç • q 

dominical, tinham, naquele dia, os 
corQçÕes cheios de omoções, como 
se alguma desgraça as aguardasse, 

. e, num verdadeiro Sursum Corda, 
c,e entregaram a Deus, quando e' 
um sinal de. Jacó Rabí, as portas 
da Igreja foram fechadas, e tomadas 
pdos ce1erados, todas as saídas, co
moçando o morticínio, 

o p1ed?S0 e v~lente conquistador do tumulo de Jesus Cristo· pol; 
smi,_ mae, M~na Tereza de .Tavera, pertencia à raça real da~ As• 
tunas. ~odia 1Jretender às honras e às riquezas, prefere a pobre• 
za e, yara. pratica-la deixa sua familia, encerra-se no ·Convento de 
~, V~ce:1te, e depois no mosteiro de Santa Cruz. Quereiidó, en.: 
fim, 1m1tar o p.obr~ de qu? Jesus Cri~to traça o retrato, pede aos 
f1111os de s, Francisco, ~uJa abnegaçao assombrava e convertia 0 
mund?, s~u habito hunulde1 e sua vida feita de mortificações· é 
de pnvaçocs, · · 

S, José é Santo Antonio, modelos dos pobres, obtende .. 
nos o cle~apego das coisas do mundo! 

. S. José_ é representaC:o com um lírio na mão, símbolo de sua 
~ureza -~·~·gmal, que o ~ez sei· ~scolhid_o. pa.ra esposo da mais pura ªª.S V1_r_,;..ns e par~ pai nutrlc10 do Filho de Deus, Sempre amo1.1 
es .. a v1r~ude ~ngel!ca, p~rque sentia que logo seria dito: "Felizes 
aqueles que tem o coraçao puro, porque eles verão a Deus!" 

Indicador Profissional 
uuc,·as a,:;,s.o~iaçóee. t<.,<ta l'a, omL I d1abol1cas s0dentas de sangu_e: fo
, ·. 

1 
· • ram procurar o pastor no meio de 

e nova c _ rnw.o ponre, mas, º1:1· I :hias ovelh:is, no maior requinte de 
compensaçao nca em almas, po1? . 'd d . ·t' l 
.. · 11 ODO i. ·- . ,· . . . pervers1 a e, pa1a ma a- o, mais ele . 1eis .e,t<10 .1aU1 sem ·N ,. l" ,, · lh d de · · .

1 
, . · . 1 · o. ma .:, -.e Ju o, o ano 

' O Sacerdote, vendo qne e:a che
gado ·o momento cjo sacrifício, mas 
querendo amparar as cousas do 
culto divino, fez recuai· vm gn,po 
de tapúias, que havia investido· 
contra o altar, fazendo ver que 
aquêie que toc()sse no Padre ou 
nas ímagens teria o, braços ou as 
pc1t:nas paralizados. Enlretanto os 
p1iiguares, como lobos esfaimados, 
cm procura da prêsa vibraram o 
golpo de morte no virtuoso Sacer· 
dote que, ainda cambaleante, con
seguiu se amparar a uma da.s por
tas, onde ficaram gravadas as 
marcas das suas santas· mãos, já 
tintas do sangue que jorrava das 
suas feridas, caindo depoi::;, sel')'l 
vida, ao laào do altar, 

. (?s .artistas colocam muitas vezes na mão de Santo Antonio 
º· lmo imaculado. E' justiça, Aos cinco anos, -ele fez voto de vir• 
gmdD,cl~. i:,,r.ais tarde, si foi assaltado pela revolta dos sentidos, 
s?ube v~tonosamente vencer-se, A ·Liturgia o sauda como "o ideal 
úf\ cas,1dade", 

S, José e Santo Antonio, protetores das almaS' puras. 
obtende-nos a pureza! · 

AD·VOGADOS MÉDICOS 
Dr. Vicinte Melmo 

P1·a.;a 1fa s,;, 23 - 2.0 andar 
Sala 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira· 

ltu:. QuiJ11l;10 Bocaiuva, 176, 3.0 

.mcl:ar - Sala 322 - Te!.: 2-7276. 

Dr. f ranc:sco P. Rtimão 
HeBmeister 

Rua São Bento, 224 - 1,0 andar -
Sala 3 - Tel.: 2.1543 - S. Paulo. 

Dr. Carlos Morais 
de Andrade 

·~ua Benjamim Constan!, 23 - 4.0 

.;mdar - Sala 18 - Te!.: 3-lSSG. 

Dr. An+on:o Firakoski 
ADVOGADO 

!Rua Colombo, 302 
CURITIBA - PARANA 

Dr. Vicente de Paulo 
·MeliUo 

CLiNICA l\'.ll~DIC.\ 
Co:is,: R. l\larconi, 34 - 6.0 andar 

- Apart. 0 63 - Te!.: 4-8501. 
:Re,.: Av. Agua ~ranca, 95 -

Tcl.: 5-5829 

lD:r. Camargo Andrade 
DOE.\'ÇAS DE SEN'HORAS . 

PARIOS - OPERAÇÕES 

Da iBen, Portuguesa, da Materni
dade de S, Paulo 

Cons.: R. Senador· Feijó n. 205 -
Te!.: 2-2741 - Das 14 às 18 horas, 

Sábado: Das 10 às 11 horas, 
Rcs.: !Rua Rafael de Barros1 457 -

Te!.: 7-4563 

ENGENHEIROS Dr. Hugo Dias de Andrade 
! ' · ' Tr~tânl.éil.tbi 11ré-natJI ltta oriai:1ça 

Amadór' Cintra d~ Prado'·· e 'tui" gJsian1~, · iil iíárto e da 
!ENGENHEIRO. ARQUITETO -;.:. lactação), 

jlrquitetura religiosa, colégios, re· Cons,: Rua Libero Badaró, 137 -
\,.. SiOOlldaS' CDJetivas· · Y:: . . !lar 15/~S H bs,,

1 
°"';;f(çl;t, 2.-2270, 

Jfü!l !Líhero 'Badaró, 641. - 's~,t . Res:: 'í:ttfa Thome de Sóuia, 517 -
Pniff,. - Tel.: 2°4762 w 13 li 20 is. - 'lel.: ã-Oi61. . ,_., i. ! 

Drr. Celestino Bourroul igrnJa e umas nu e .. a .. ,~, :·ece·oem , 1 •45 , t· d f ·d s . ... ; ,...t-. ;, ,- .'.; : (:.., ~,.. 1 1
. • -ó .' a ar ~'. oram os mora :0re. 

ª 5 ".,ª ,n.s ic.ç~o '. 0 ··~·_:J-·· '.:< 0 .s cs go engenho Ctinhaú, disti:nte uma 
Res : Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 2-2622 dommJos, po, fa ta lie sa :ao, nos 'i i«ua 'a cid · C:e de Canguaro•ama 

porões C:c c_::i:;as p:,·:i:cilare>Y. Pc-· _·-_.""'E. t.ü:l. d "R. G ·d d N' t ' 
''011s , l' 7 d Ah ·1 23- .. · . , . · •. 09 ,s ar o o iv tan e o or e, ., .. ,ua e l'l, :> - mmos a toCios, pnuc,pa,mer,te aos -i · · · ·',1 · · • ,,_ ·d 

e
. ·d ,.

1 
. L·,. .., s,urp:::eenm,.os com a vmu-" e um. 

D11s 2. às 5 horas. 

Dr. Reyna!d.o Neves 

de Figu~iredo 

,:rngrega os ,v anau,i:,. e ,., 1,<1a5 µe i:· · d d ,. t· 
\faria, que nos clem s,c,;J auxilio i1Jl-.in ·1º e tapuf1a.s edpo If~uareàs, que 

~ . . . a e legavam azen o a 1xar po.r
p2la oraçao, por ctonanl"os ou peb ,', d I · 

1 d·t · · · d · e;, a greJa, e 1 a,s em que se con-
visita .a nossa quermesse_. vidavam os moradoros inckfesos 

Func1onarao barracas de so:·tei-o 1 , • • • • 

lança-seta qüeora- ires· i.iesca !?ara, no dia segumte, se reumrem, 
.
1 

s b p ' garantindo que_ nada lhes aconte-
nu agrosa e n:~-. . - :i o roadimento todo e clestinad i;Cna, porquanto se tratava üe uma 
: , • . " . 

10 
; / · ordem elo Supremo Conselho. 

DO HOSPITAL DAS CLíNICAS E as oo.a:; da Ig,e,a e c1- ctm salao . N d · 16 I h" para ·a e . , t be o. ommgo, , pe a man a, o 
SANA:'I'ÓRIO SANTA CATARINA c:·i nças,. onvt(!.a;-:'. .. ,s am m velho bronze da Ermida do Ca-

para « granae pr::,c,s:ao do Pa- · • .· 
CIIRURGIA DAS VIAS BILIARES droeiro da Paróquia S. J ~3.o Ba- i;ihau, que. ?'º batLsmo 7oceber,a o 

t
. t 

1
. ' .. ",,, nome· da vitima, qu_ e de_v1a ser 1mo• 

Cons,: Rua Marconi, 84 - 3.o au- is a, a rea tzar-se ·!lo caa ;...,. de:,- 1 d · · · d 1 
t 

· 16 "O. l a ;,., num som o ente, sem_· aque-
d ~· ' 8717 D 14 à e ªs · ,., 1oras. 1 h ' d · ' · f ar - .•one: .. - - as s 

O 
d. d Q __ a annoma os c«m_ pa_narios es-

s 1:as a uerrn:!s.::.-e sao os se· , · . · f· ,. 
16 horas. guintes: l6, 17, 23 ; 30 de Junho. e üvos ch~~va os ~els para o. San-

l«)sidênda: Av. Pacaembú. 104•1 - 1. 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 29 de ju- !to l Sacnft cio fda Missa e, para, em 
Ih 

O 
4 . 5 d ·t , 19,i- 10 ocaus o, o erecerem o seu ,.san-. 

0 · e e agos °' oe · .J, ,;'le pc·Ía causa de Deus e da Re-Fone : 5·2625 
, .... , .......................................... '111,...... .... ... 1igião. 
, # O Sacerdote, Padre André de So-

H O~' E Op A T l A 
: TA IT A G R. A JM : vem!, homem sem mácula, de sen-
~ fi · · · A · li . : · trmentos impecáveis, dava entrada 
, , ria· .Casa cie· Deus, quan·do o faci-
: . : · riora Jacó Rabi, chefe do bando ·si· 
I ótimo fortifi- ~, ,, ' riistro, av0ntureiro, · que. vivia ti.o 

Dr. Artur Rezende Filho ~ cante feminino "· _· ! :i.3rasil, há anos, 1ocup1etando-se 
# - Fórmula do ~ ' com M misérias alheias e a espa· · 

Médico honieopata da e. A, p, ela ~ DR. TEPEDINO . _t .. . _ . ·IJ:. :• : l!i,ar a de$graçá nos lares, vendo 
Sor<icabaua. Diretor clí:nico do Atn- ~ Mercê de ..,. I@ -~ );ntr:ar o virtuoso S,tcerdote, c,om 

b l 
. ' ' r, ' ' d · I º~U" }1onnon1·0, ~ d 'U_n. ~-.. riso Íl'Ô!Íico, MSI.J1aloUl 9. _sua 

li ato1·10 · nomêOpattco o Carmo _, ; "" 0 ~ ,.. , 

Cons.: R. Senadôr Feijó, 205 - Te-· I ~peciais TA- -.. I . W:in;.,eira vítima, talvez,. a ma.is de· 
lefone :. ,2-083~ ~ Res.1 S-6471, ;__ ' NAGRAN remoç:i. a .mµ'.her, ,,. 5l'llada. · · ; : 
Marcar'hórá/tlas 3'â~ 6 horns pelo r : A .rrÍi~a .. ~omeça. . ... , 

tieletone : · z-oltl~ , · , ! , f : Aqu~las ., .almas piedosas, acostu. 
hV ·' - .. .,..~ ... ~'."'~ ....... ---~ .......... ~ ...... ~~:·"""; 'nfa,ÕB.$ à (!uyfr contritas a Missa 

1 ;_ 

As vítimas daquelo dia que inf~
mou a nos<,a história, mas que dei· 
xou csc1·ita uma bela página da 
nozsa história religiosa, foram em 
!'Úmero de setenta. 

Trezentos anos são passad~s de 
ião horrivel ca1-nificina e ainda 
hoje se enéontram as ruínas da .;e· 
lha igroja; marcando o local onde 
foi sacrific.a;do um verdadçiro 
evangelizador, cujo. sangue ensop:iu 
o soló sagrado. -

Padre André de $overal, nós que 
nos (!costumamos a dobrai· cs 11os
sos joelhos <leante do Jesus Cris
to,· 'em presença de sua Mãe Ma
ria Santíssima; nós que recebemos 
as águas lustrais do batismo e 
aprendemos de nossos pais a ven2-
rar a Virgem Maria, toda choia de 
graça, vos pedimcs, com o éora
ção a transbordar de fé, que in· 
Íêrcedais por nós a De.us, que l'e
C'orremos · a \;Ós. 

Mártir -da Eucaristia, em terra 
h1·asileirii/ .nós vos veneramos 1. 

\· 

. DRiiÓORVAL PRADO 
~b1CO ·-oc:utISTA 

Rua Se11ador Pàülo ·Egídio, 15 
• 5.º nnd, • Salas 512 ~ 1_3· ~ n: 
(Esq. da Rua José Bonifácio), 
Cons.: 14,30 às 17.30 horas. -

. " _., 'TeL: 2-1313. . .. ·.·. .. 
( '~ ~:;·~ 

Jesus está nos braços de José, e se sente bem nesse trono mai! 
puro que as asas dos quuubins, e José achava nessa união com 
Jesus ·a corngem para o trabalho e para 0 s sofrimentos. 

Ant.onio tambem carrega o Menino J-esus, Tambem o recebeu 
de Man~ uma tarde em que a ~ham?va com· suas suplicas; e o 
contemp,a e O aproxima de seu coraçat. Jesus se acha bem junto 
daquele que foi sobre a terra o apostolo de sua doutrina e dê 
seu nome. · 

S. Íosé e Santo Antonio, amigos de Jesus, obtenile-no:i 
a perseverança no amor ele Jesus! 

. S. · José tem perto de si instrumentos de trabalho: era ope·· 
ra:·10, amava o trabalho e o santificava pela resignação, o amo:t 
de seu estado, e o temor de Deus, sabendo (lUe o homem nasceú 
para o trabalho, como o passaro para voar, . 

. A;1tonio traz o livro da n~a LEI; é operaria evangelico. Sua 
1:11ssao é desempenhada por toda a parte, se.m cessar, em todas M 
circunstancias, trabalhando ao mando do Senhor,, Ama aos ope~ 
rarios, da-lhes a palavra cuja eficacla é maior do oue a falaciosa· 
piedade do mun(o; defende-os contra a dominâcão do tirand 
Eccelino, · · 

S, José e Santo Antonio, 11rotetores dos operarios, ob• 
tetl(le-nos o trabalho e a paciencia no trabalho! 

S, ,!osé sustentou Jesus com o seu trabalho, e suor do seu ros .. 
to, o subtraiu ao odio elos perseguldo1·es que eperiam sua morte 
Por cuidados e preocupações de todo o instante ele conserfou pará 
o mundo Aquele que devia ser sua luz e sua vida. 

Sa,:1to An~o1~10 tambem subtraiu Jesus, isto é, a verdadeira 
preg·a~ao quotiàrn:na, _ por suas ol'ações, por seus milagres, pelas 
doutrma, ao furor dos setarios do tempo, e o deu aos povos pela 
fadigas de seu apostolado. E' a ele que grande numero de almas 
devem alrrda_.sua conversão;· ele comove os pecaclores, tran~fo1·~ 
:11,it o• coraçoes. , Pela obra do Pe:o dos Pobres, que- deu cré'dito 
Junto de Deus, ahP1enta cada dia, dá às obras de caridade, reéur~ 
sofl materiais, por. ,~efo dos. quais o p2:o. espiritual o pão da vida,· 
Jesus, é dado às almas, que sem· C:uvlda, são ávidas de se nutri-
rem de!~. · · , · · · 

S. José e Santo Antonio, daf'!-11011 Jesus· à. nossa Intel~ 
· · cencfa e ao nosso uoracã~f . · • 

' •.•. ,··..;.,,-i-,. ..... _ ... ,. -·· •..•... ·• - •••• 

o. 

'· 

' 
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A Liloania ~Hb a ordem>,· 

ll ?o 
sequestro de ''I ~ a d~ r~'" 

·M o v i m e n t o S u b t e r r a n e o Polonês 
----------------

Depois d& Conferencia de Yalta. Jonê, .em Lon(ires, divu'.g,ou ;i se-
o Govern., ,:;Óvietico ··dil'igiu-•"! ao guinte dccl~i:~f,o a reso0 o dO<' 

fatos acin1a n1encicné:c~~-;S:. · Governo Britapico, 0 qual por sua 
vez dirigiu-se ao Governo Polonês 1. Esses IL1.e, es poloneses in-

cluíam: o Vice-Premier de, Governo 
de Londres, pcdindo que lhe tos- Polonês em Londre~ - Deleg;ido do 
s,rn revelados os nomes dos li<le,.es País; trê<' Ministros d;i Ad mini5 -

do Movimento Subtcrraneo polonê<> tiaçáo subterrnnea na Po'ônia: Prc
e doS pactidos politicos da Pol,onia, sidente do Conselho da União Na-

1 - clonai; lidff,zs dos maiores pa"ti<los que àurant.e toçla a ocupação a ema 
lutaram sl'm tregua contra o inva- demorraticos polone"e-~: • o ultimo 
sor germanico. o Governo Ru.;so Coman<lante do diss..~lviclo Exercito 

1. . • 0 :\fetroroli!an Po'nnê, 1snb1erra-desejava rea ,zar negoc1açoes e m n •o) 
os lideres do Estado Subterraneo j e · . 

_UTh!A l!~STóRIA QUE REVELA os PROCESSOS NAZIMCOrdUNISTAS DE RAPINA DOUTIUNAfAO SECTARIA 
Polonês e dos parti:!os politicos, que Ao Convlclar esses lideres áS con
se mantêm clandestinos, devido ás ver6ações com o g~meral ,russo Jv;i
cii·cunstancias, no intuito de "nor- n.:iv - o coronel sovietico Pimenov 
malizar as relações polono-russas". declarou que lhes garantia a segu-

d;1 J-,s de sa L,otagcm contra as Fôr
ças Arm,,das Sovieticas, é pura 
inv,nçüo. O Exc-rci~ 31.etr0Polit:1no 
Po]ollê.5 (Sc,btcrranCo) não ex'"tC 
mais. Em 19 de J,,neiro de 1!115. 
esse Exercito foi dissolvido pelo 
G0vern0 POionês em Londres, ~cl> 
pr•Jpo>óta do prvpi·io g<=nera: Okuli .. 
cld e do.-::: n,e1:Y! brt)~ de g?_biuete 1•0-

lunés. re•idente, na Po1õ11ia Jy,sa 
~luç.:io foi lrnedi<1L,n1ente publica
da. Cunvcm lembr"' que já dur 111te 
o ievan(e de Varsovia. as ButOl'i· 
clades sovietica" fizeram muita1 
acusações ao Exercito i\'Jetro:,olifa· 
no Polonês eameaçaram O general 
Bor, então com~ndante do Exercito 
Meti·opolitano. e os chefes d,~ Le· 
vante de Vsrsovia. de º" suhme· 
terem á Corte Marcial. 

Muitos crimes praticados .du
l'ltme o granae conflito europ;.;u 
f1L,.üam 1.H,.,LuJ.eciaos e em se
~uuda plana pelo tumultuar (10s 
empo1ga1nes acontecimentos nus 
pnnc1pa1s teatros da açao guer
reira. 1 aJ e o caso da in vasao 
110v ietica (10s Estac.os Balticos, 
feita a sombra do Pacto Rlb

be1nropp-Mol0Loff. Dela nos 
ocupamos em nosso uitimo nu
mero. E hoJe continuamos a 
,enumerar seus pontos altos, à 
Juz da documentação que nos é 

·fornec1tla pe10 livro recem-apa
recico de Casimiro Verax: -

'"Lituania entre fogo cruzado''. 

O lobo e o cordeiro 

Em março de 1940 o sr. J\1ow
'tOH era cte op1111ào que "as 0011-
gaçoes contra1das pelo pacto 
· enue os r'aises Ba1t1cos e a 
Umao. Sov1etH:a se cumpriam 
11at,statonamente" e eràú1 "pre
'm1ssas de um paulatino melho
,i·amento das relações entre 
'esses pa1ses". 

De repent,e, a 25--4.e maio do 
. mesmo ano, o sr. Molotofl cha
; ·mou a despacho o embaixador 
· lituano e 1he mostrou inveros1-
m~is acusações pirigic:as ao go
verno lituano por haver "tortu
rado" a,lguns soldados verme-

' lhos das guarnições mantidas 
. naquele país. . . 

Diante· dessas . graves acusa
~ões, o Primeiro Ministro e o 

· Ministro das Relações Exterio-
1·es da Lituania · se· difigh·am a 
Moscou para desfazer as nuvens 
negras que ameaçavam sua pa
trii,.. Nada, porem, contentava 
ao . Kremlin . 

.A fina educação diploma
·tica do sr. Molotoff 

sidera o cumprimento deste "ul
timatum" como condição eie
mentar, sem a qual não se pode 
1 e a I e honradumente cum
prir o tratado te ajuda mutua 
entre a Lituania e a União So
vieUca". 

tuição da Lituania, à qual ju- . 
rara fidelidade o Presidente da 
R::ipublica. 

vam as guarnições vermelhas du 
"pacto de ajuda mutua", co,ü 
numerosos tanques e aviões. 
Em vista de tal sirnação, o Prc - 1 
sidente lituano, ao recusar o l 
"ultimatum" e na impassiliili
dac':e de · defender o país com 

Querendo, mais uma vez, dar rança Pessoal sob sua Palavra de 
uma prova de sua boa vontade, o honra do oficial sovirtico. 
Governo Polonês revelou os nomes Mais ainda, dePoi~ de ter consul
em questão a.o Governo Britanlco, tados os seus surerlores. o coronel 
que 05 comunicou ao Governo So- Pimenov. a pedido do vice-prem1ed 
vittico- Jankowski, tomou o solene cozrpro

tra a Lituama. Akgou que o 
governo lituallo hav.a provO(,;a
oo algüns soK ados sovieuco:;, e 
que o:, vrmc,vais culpados enu:. 
o Ministro do lntcrLr, gene. ai 

Skucas, e o diretor do ConseU10 
de Segurança, sr. Povilaitis; us 
quais, segundo o sr. lVlolotoff, 
cteviam ser processados. Conti
nuando as suas recnnunaçoe:;, o 
sr. Molotoíf insinuou que a 
Lituania mantinha uma pol1ti
ca anti-sovietica; que a im
prensa lituana estava solidaria 
com a causa finlandesa; que um 
diario calollco inserira uma ca
ricatura, ridicularizando os es
critores marxistas ... Desta for
ma, 0 Ministro Merkys foi tor-· 
turado moralmente durante va
rios dias e noites, sem que o sr. 
Molotoff lhe apresentasse exi
gencias concretas. Possivelmen
te a intenção era t:.ebilitar e 
desonen'éar o estadista lituano, 
para criar um "conflito" seme
lhante ao da fabula do lobo e 

Seria, ademais, contrario <li.l" 
tratados firmados entre a Li
tuania e a Russia, pelos qu<1.is 
esta ultima havia recohhecidc u 
indepem encia da . Lituania- e . i,e 

Como os . Soviets ~nte!l-1 comprometera a respeita-la. 

dem a auto-deterrninaçc.o Consuma-se o atentado 
dos povos 

suas proprias forças, sem a me- Os lideres po!iticos na Po'onia, 
nor esperança de obter ajud,a pediram, portanto, ás autorídades 
do estrangeiro, e com previo as- sovieti~as na Polônia ocupada pe
sentim'ento de todos os seus'mi- los russos. que lhes Pos.ibilitasscm 
nistros, decidiu abandonar O uma viagem a Londres ou Estocai· 

mÍB!:>O, com os lide1·es poloneses, de 
lhes fornecer um aviãc oara vi<>'' 
(€m. até Londres, afim dê consultar 
o Governo Polonês e 0s círculos 
poLoneses. 

do cordeiro ... 

"Ultimatum" e invasão 
'1'ermelha 

Aceitar este "ultimatum" do 
Kremlin seria o mesmo que re
nunciar à soberama lituana e 
converter-se em uma simµLs 
provmcia sovietica E qualquer 
oposiçao armada conLra os 
exeu.:,ws ve11neli1oci, dada a tre
mencta desproporçau ae forças, 
serviria apenas como protesto 
moral. 

O Presidente da Reµµblica da 
Lituania, sr. Smetona, ao refe
rir-se aos itens do "ultimatum". 
categoricamente declarou que 
apenas podia aceitar a segunda 
exigencia: formar um novo go-· 
verno, que devia ser aceitavel 
não somente para os russos, 
mas tambem para os lituanos 
Mas visto o primeiro e o tercei-

Vollando à Lituania a 12 de ro itens significarem claram?n
junho de 1940, a 14, às 23 ho- te uma intromissão dos Soviets 
ras, o sr. Molotoff lhe enviou nos assuntos internos da Litua
um "ultimatum" que devia ser nia, e, por conseguinte, a que
cumprido até o dia 15 de junho bra C:.o tratado de ajuda mutua 
às 9 horas. Exigia-se o se- entre a Lituania e os Soviets, o 
guinte: . . sr. Smetona recusou aceita-los 

"l.'-' -. o processo imediato do Processar o Ministro do Inte
Ministro do Interior, general rior sem culpa alguma, que 
Slmcas, e do diretor d~ Conse- atuava de acordo com as im,
lho de Segurança Nacional, sr, trucões do Chefe de Estado e 
Povilaitis. · que· não havia faltado às pro-

2.º - Formação lmed:at;a de messas dadas à U. R. S. S. no 
um novo governo, que fosse pacto de ajuda mutua, sen.l 
aceitavel à União Sovietica. uma ação injusta e deshonrosa, 

3.º - Permitir imediatamente que daria razão a Moscou e.n. 
0 livre acesso de um numero suas deslavadas mentiras. Mais 
ilimitado de tropas sovieticas na I inaceitavel ainda era a exigen-. 
Lituania". eia de .livre acesso à Lituanía 

o "ultírnatum" terminava com C:e um numero ilimitado de tro
as seguintes palavras· que e\'lco-1 pas sovieticas, vi~to que sigrnil
briam a mais refinada hipocri- caria o fim da independencia 
sia: · da Lituania. Seria contrariai· 

"0 Governo dos Soviets con- a vontade do povo e da Consí;i-

Por todos estes motivos, u país,· para evitar que os bolche- mo, para po~Crem consultar o Go
Presidente da Lituania não con- vistas por meio da força o obri- verno Polonês em Londl'es e os re
siderou siquer possivel a <.11.:,- gassem a consentir, com sua presentante" dos Partidos politicos 
cussão das exigencias do "uHi- assinatura, na "legalização" de Poloncses. residentes fora do País. 
matum''.. Ademais, jã n.ão lla- atos opostos à vontade da na- As autoridades· sovleticas respon
via sentido em faze-lo, pois o ção e à Constituição do país. deram favoravelmente e ofer~eram 
Governo Sovietico anunciara 0 abandono do país seria seu um avião para a viagem dos politi
oficialmente que suas troiJ<.1.S, ]'Jrotesto contra a agressão mos~ cos polonesês. Nesse avião Parti
concentradas ao longo da froi1- covita. E era o unico protesto ram as seguintes pessoas que desa-
teira lítuana, haviam recebictJ possível no momento. Pareceram: 
ordem. de invadir o territorio dct Ao amanhecer de 15 de junho, s,·. Jan Jankowskl -- Vice-pre-
Lituania na madrugac'a do pro-- antes mesmo t'.a expiração do mier do Gov.ern0 Polonês em Lon
prio dia 15 de junho! prazo do "ultima.tum", o exerci- clrci, que reside na Polonia, ha 

Ao renunciar o gabinete, o to vermelho começou sua "he- muitos anos. membro do Partido 
Presidente da Lituania pedm a j roica" campanha, cruzando inu- Trabalhista. Cristão-Democratico; 
formacão de um novo governo meros pontos da fronteira da Sr. Kazimicrs puzak - Presiden· 
ao general Ract11<is, que devia I Lituania .. Algu_rnas s_entine_las te do Conselho da União. Nacional 
ser persona grata a Moscou, pu1s I lituanas que nao haviam sido (Parlamento Subteri·an.'w) membro 
o sr. Molotoff o havia elogi<ldo , prevenidas sobre a invasão, opu- do Parlament,o Polonês de 1919 · a 
por mais de uma vez. Mal ha- seran1 .resistencia armada. Is~o 1925, Secretario Geral do Com"'íté 
via chegado em l\,:.",iscou a no- lhes custou a vida. E foram, Executivo do Partido Socialista Po· 
ticia das negociações para a , assim, as primeiras vitimas des- lonês desde 1921. 
formação de um novo governa, se gesto "gangsteriano", como o M~NISTROS DA ADMINISTRA-
e a União Sovietica imediata.- "New York Times" classificou çAo SUBTERRANEA 
mente respondeu que· tal gover·- essa· invasão dos paises balticos sr. Stanislaw Jasinkowicz _ ec,o-
no era inaceitavel e que para pelos, Soviets. · · nomista, antigo membro do Parla-
essa missão tinha outro candi· menta Polonês, um dos ilder:es do 
dato procedente c'.as esfer)lS o Komintern e a Cheka Partido Nacional-DemocratiCo. 
comunistas. Pouco mais. tarde em aÇãO s,-. Antonl Pajkdak - membro 
foi recebida nova noticia de qu€. do Partid'o Socialista Polonê-,, ex· 
para a formação do . novo go- E numa tranquila tarde de 'Prefeito de Cracovià; 
verno, Mrn;cou, por via ae~·ea, 

1 
· · d t m Sr. Ada,.-n Bien ·- um t1os lideres 

envl·ava a· L1'Luan1·a seu vice-co- _.jt_mhCl, entre o-ronco e O - d 
d dor es do Partido Camponês, antes a 

ml·ssar·io de assuntos exterioccs, :bardeiros e o ensur ece -
t d t Ues em marcha guerra. juiz em Varsovia; 

O Sr. Dekanozciv. . Isto · clara- -trepi o os anq 
d ·,·,,de de Kau- General Leopold Okulicki - Co-

mente Superava as•propt_ias· exi-· pe_ las ruas ª· .ci-.... . , · · i d tavam mandante em Chefe do Exerc to 
gencias do "ultima tum"! nas, os lituanos acre 1 . 

. assistir ao enterro de sua _11!_de- MctroPo1itano Polonês, oficial de 

As primeiras· vi tintas 
o p õ r qualquer resistenci<l. 

à invasão era impossivel, mes
mo porque. no proprio territorio 
lituano, . perto das cidades d~ 
Ka\mas, «l;JVilna, ·se.encontra-

pendencia. Reinava a mais pe- .carreira, suêessor do General Bor, 
sad~ tristeza. Apenas cerca de este aPrl'slonado pelos alemães. 
duzentos comunistas, em sua REPRESENTAN'I'E.S bo PARTIDO 
maioria judeus, manifestavam CAMPONÊS 
sua satisfação. Em . mna das Kazimiers Bagtnski - um dos 

2. Durante a ocu11açàc gerrnani
ca, es"'es lideres poloneses '1iri'.-(i 
ram o Movimento Subterraneo Po
a aclmblstra;;ão subterranea e pela 
Juta armada <l'o povo polonês contra 
os alemãeB. Eles gozavam da con
fiança unanime d,0 Povo polonês, 
que obedecia estritamente ás instru
ções deles. e..-nitidas depois de con
sultai· 0 Governo em Londres. Foi 
sob a liderança deles que a nação 
polonesa suvortou os seus tremen· 
dos sacrificios sem calcular as 
perdas. ' 

3. A acusação contra eóses lid:e
res Polone€e8, de exercerem ativi-

PEIGNOIRS 
de flanela 

PEIGNOIR em magni-
fica flanela aveludada, 

4. Os lideres poloneses deSdl)a• 
recidos foram pr~sos ,m 27 e 28 de 
Març.:.i• A despeito da anciedade 
da· opinião mun:lial referente á 
sorte d~sses lideres d.e<Saparecidos, a 
despeito de nume,·usos artigo« vu·. 
blicados na imprensa do mundo li• 
vre a despeito das interpelaçõ~s na 
na 'carnara do6 Comuns .e d0s 1·ei· 
teq1do1· inqueritos feitcs pe'os Go• 
verno Britanlco e Americano - só 
em 5 de Maio o· Governo ::',Gvietico 
revelou, que ~ssés _hôm.ens havian1 
sido presc.s. Até aquela data, o Go~ 
verno Sovietic0 l'scondeu com per• 
slstenôa e me;mo desm.entit,, tal 
falo-

5. A despeito dos desmentidOII 
sovieticos, lideres politicos e &oclal~ 
poloneses continuam sendo preBos ~
muitas vezes fuzilados. Uma das ul
timas prkões efetuada.s · foi a d~ 
Wladyslaw Kiernik - <l'urantc an.os 
um dos !Íderes do Partido Campo• 
nês, e muitas vezes miniBtro da t>o~ 
Jonla, 

Ao recem - chegado Primeiro 
Mihistro sr. A. Merkys, o -sr. 
Molotoff, sem levai: ein conta 
,5ua alta posição, .. nem a mais 
~imples cortezia human.,,, o. in
sultou . do mod.o . ma.is bru-ta1, 
\lançando pesádas ameaças ~on-:-, ,..:.._:..;...;;_ _____________ _ ·praças de Kaunas lança~·a~ flo- · lideres do Partido Camponês, por 

·lieS sobre os tanques soy1et1cos_ e . diversas ve·zes membro do Parla
ri((gitaram · p~quenas . ·bandeira~ monto, .da ala esquerda d,o ·seu Par· 
vermelhas. Este ePlSOdio foi tido desde 1932 secretario geral do 

novos padrões de rama~ 
gens; listas é xadrez, har
moniosas combinações de 

J.E MONDE YJVRAIT ENCORE EN P AlX-. . 
__ ., .. ,. SI CHACUN FAISAIT SON MITIER 

(De ··:"MARIANNE"·) 

filmado e e1iibido no mundo in- Partido CamPonêS; , 
teiro. Stanislaw l\![ierzwa - advogado côres :. 

Na mesma noite, o Komintern em Cracovia, e um dos lideres da 
começou .uma· campanha de in- ASF,:iciação Esquerdbta da Juven
criveis mentiras, E começou tu<le Camponesa. 
então a dolorosa "via crúcis" da PARTIDO DEMOCRATICO 
Lituània_. NACIONAL 

Um "diplomata" 
mancado 

ata· 

Quando, ao anoitecer de 15 
· de junho de 1940, aterrissou em 

(Conclne na 2.ª página) 

A extraor d i n a r i a 
experiência de um 

miss~onário na 
eh i na 

't (N. C.) - A revista "St. AnthJ
·ny Me:;.senger'' de Cincinat'ci nar
ra a estranha história de um sol

. :dado jap::mês, que buu-ou um mis-
. sionário norte-american:i parn f~r

.. mular soU5 votos de monge trap1s· 

. 'ta. Descreveu O acontecimento um 
dos protagonistas o Rvmo. Pe. Flo-

. ribert Blank, O. F, M. . 
· o fato aconteceu menos de dois 
·meses antes do ataque contra Pe_arl 
Harbor, quando as sentinelllS J~-

. 'ponesas se tornavam cada_ voz ~~is 

agressivas contra os m1ss10nanos 
: católicos, que então ovangefüavam 
na régião de Wuchang, na China. 
Nesta ocasião narra o Pc. B ank, 
quando se dirigia com ll:11: _gr,upo 
'de seminaristas a um cemiterio ca
tólico, aproximou-se um soldado 
japonês. 

- "Ego sum catholicus" lhe clis-
. se em latim. 

....... Está bem, siga-mo, respondeu 
por Sltla vez o Pe. Blank, tambem em 

'latim, 
- · Vós· sois a resposta à minha 

oração.. Padre, murmurou o soldà
do, sempre exprimindo-se na lin
gua da Igreja Universal. "S0;1 mon
ge trapista, no meu segundo ano 
de teologia, Buscava uma Igreja, 
mas até agora não l'l havia encon
trado. Aponas fiz meus primeiros 
votos, e estes expiram amanhã. 
Mas agora já posso renová-los p·e-
ocante Viós, pois possuo um do
~umento selado por meu Abade, 
que autoriza qualquer Sacerdote 
acreditado a recebê-los". 

No cemitério o trapista tirou de 
sou uniforme um Breviário, e en
toou com os seminaristas os cân· 
ticos religiosos. E quando chegou ao 
seminário, conversou com os Pa
dres <la Comunidade e com os se
minaristas C'hineses, e logo se diri
gi,u' à Catedral onde, enquanto os 
jovens chi~s canl.âvani hinos sa
grados. o soldàdo monge colocava 
suas mão.s entre as minhas e re
. no.vava seus votos a Deus. Poste· 

, , riormente, o Pe .. Blank recebeu 
uma carta do Abade de uma trapa 
no Japão agradecendo-lhe o.s servi

·,; eo.s· nrnstadOB a seu :Jovem subdito. 

Tadeusz Kobylanski - ex-sena
dor e conhecido jornalisti e editor 
em: Varsovia; 

Zbigniew StyPulkow~ki - mem
bro do 'Parlamento, lider da Ju
ventude Universitaria. 

PARTIDO TRABALHISTA 
CRrSTÃO-DEMOCRATICO 

JozeC Chacinski - advogado, se
cret;irio geral dos Sindicatos Ore-
1·arios Cristãos, desde 1919, prrsi
<l'ente do Parti,Jo Trabalhirta, De
m.acratico Cristão ex-m<xnbro do 
Pal'tid0 e Préside

0

nte da Bancada 
Traba Ihista Dcmocra tica Cristã. no 
Parlamento. 

Franciszek Urbanski - Secretario 
Geral do Sindicato Cristão dos Ope
rarios Rurais desde 1921, tambem. 
foi membro d'o Parlamento. 

PARTIDO DEMOCRA TICO 
A. Cz.,c,rnik - político de CracOvia 

Michalowski ex-membro do 
Parlamento . 
PARTIDO SOCIALISTA POLONÊS 

Os representantes do partido So
cialista 'P.alonês São Os senhores: 
K~zimierz Puzak, Antoni Pajd'ak. 
ministros da · Administração Sub
terr11,nea, ucima mencionados. 

Sr. Stemrnler - Jlaterpret<'. 
CONSIDERADOS RAPTADOS 
O avião que transportava esses 

lideres Poloneses nunca chegou a 
Londres nei:n a Estocolmo. 

Visto que o Governo Polonês em 
Lndr;es, nem os polneses na Po:o
nia. ne:n 0 s Emhaixadol'es dos E. 
U. ·A. e da Grã Bretanha em Mos
cou - segundo declarou o sr. Ec1en 
_ durante muitas semanas não re
ceberam qualquar noticia .sobre os 
desaParecidos lideres politico,;; - o 
Movimento Subterraneo Polonês 
resolveu c0nsidN'á-Ios 1·a1itados e 
escolreu, pada substitui-los. novas 
autoridades do Estado Polonês Sub
terraneo e do'l partidos politicO~. O 
Governo Polonês em Lonrlr:>s foi ln
formado a resPeito e confirmou as 
nomeações, . 

PRATICO peígnoir em 
ótima flanela sarjada, de
senhos xadrez, listados e 
escoceses, modé:o amplo, 
de atar na C'intu:·a: 

[asa ünolo-Brasileira 
.Suce&~ t:fR. MAPPIN STORES 

O chefe do governo 
civil na Baviera é um 

conhecido c1tólico 
(N. C.l - Friedrich Schaeffer, 

que acaba de ser nom_eado pelo g.o- j 
vcrno militar aliado chefe do go
verno civil da Baviera, é um caro- ' 
lico ~e prestígio e um d~s que i:nis j 
termmantemento se opos ao reg1-
men nazista, desde os mome,,c0s 
iniciais em que Hitler se apoderou 
do poder na Alemanha. Em um dis
curso que pronuncio.u a 4 de fe
vereiro do 1933. como ministro da 
economia do Gciverno da Bav era, 
de~unciou energicamente a "a:itu
de anti-católica" que prevalecia 
entre os re.sponsaveis pe~a ql~:::da 
ào chanceler Bruening. 

Três semanas <lepsi.;, ao falar cm 
NJremberg, declarava r2solutamen-

BENÇÃO APOSTóLICA 
Dirigido ao Revmo. Pad1e José 

Visconti, S. J. Dh0tor Arqumio
cesano do Apo,tolado da Ora
ção e à CcmLsão Centrai do 
recente Cong, esw do Sagrado 
Coração de Jesus realizaoo em 
São Paulo, veio da Cidade do 
Vaticano o se_guinte telegrama: 

"Santo Padre aculhendo f lial 
desojo envia vo,os <ie paternal 
enco,ajamento aos o:·ganiz0.do1 es 
do Congresso do Sag:·ado Cora
cão- de Jesus. de São Pau o, e 
çc,nceJe a todo, o~ participantes 
grande E&nçf.o Apvstó!~ca. 
1\/[on.~enhor JVIontmi ·•. 

Diminue a 
• r' fC/11 

1ni la(!;ao . .,. 

baixa o cusro 
Vm!! 

Desde aquele momento a inqule
tação da opinião de~nocratica_ do 
mundo cresceu- Em Sao Francisco, 
os srs, Stettinius e Eden Pediram, 
reiteradas vezes, ao si·. IVlcJ!otnw. te que manda<ia pren clor ao co- NO'l'ÍCIA Tl'.:LEGRÁFICA Dh 
informações sobre a &::irte <los ,1e- missárlo do Reich, que o regin·:em I GRf;CIA 
5aparecidos mas o sr. 11.folo\ow nazist,; pretendia enviar de Ber.•m. l LONDRES, 13 (Li P.) - N0Veias. 
sempre rec'usou qualquer_ proPo~t~. se est0 se atrevesse ª cruz~r; as de Atenas oizem que a infiaçao na 

As inumel'as interpelaçoes, 0 Mi- frontoiras da Baviera pa;a es,a.:ie- G;·écia começa a aai· sinais de de-
i '-- · t · d, E,·tc- lece;·-$2 cm Munich. '\ h nistro Br tan><:o ln er1no ' A • • • • ,. 

1
_ clinio desc;e a publicação, a uma 

rior, sr, Law declarou, na Camara O S1. Schaef_fer: que Jamais .º;·u ; semana, <lo plano Varvare!'sos. 
doS Comuns, que ingelizmente não tou n:as convicçoes mon-a;quicas_ e , O rnbernno-oura, taxado a 30.000 
conseguira do Governo Russo in- e que pot· causa delas foi a irJ.Sio- 1 "d1achma&", t's,á valen:lo 11.500 
formação algmna · a respeito dos nado. várias _vezes, õempre se p, ,_ 1-- óiachmas". O preço de gêneros 
desaparecidos· nem podia de mOdo nuncwu . decidwamente pe_la . au:o- al:men!Ícius caiu em vmte por cen
algum garantir a segurança res~oal nomia bavara, com? ª m,a·ona ct :' i to e o de roupas desCP.U apenas 4 
dOs mesmos. mcmb,o, do Pat·üdo .'3avaro do 1 , u 5 vezes o p1eço de antes da 

Fi~almente, depois de mais de um Povo. O p:·ograma ba,ico dc:;:c j guetra. 
mês dum silencio obstinaclo, 0 Go- partido muito se asseme:ha . ~ J 1 ---------'------
verno Russo declarou, 1·epe11tln~· Partido Católico, ent, e cuios dn-i- de grande p,·estigio, como admi
mente, que os lideres polone~es ti- gente,. figuravam homens. de. t:.nto ni.straaor civil da Renania. Fuchli 
nham sido pre,sos com,o acusados· de prestígio co1;10 o Dr. Brunrung e I tcruará posse de- seu ca:~~ po, es: 
"atividades diver.;!onistas". 1 Mons. Ludw1~ K,as. · , tes dias: e ne-6€ ato onc;al falara 

DECLARAÇÃO DO GOVERRO I A nomeação de Schaeffer oc·nrc I o :-x-c~hnceler Wi·helm Ma.x. qu, 
POLONftS Imediatamente após a designeção de tambem foi ea:id'd 0 to à Presidên, 

Em 7 do corrente, o Gover.no Po- Han~ Fuchs outro católico alemão l .,;,. · <ln Reich contra Hind.enbur1 
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progenies títnentmus cum»~clamado nos fstados Unidos o ~erois- E~o. REvMo= sR •. 
ll 

E' pn:ci::;o que todos os catoli
cos emprestem o maximum de 
1>ua colaboração, ao grande co
mício que ·está anunciado para 
(l proximo dia 14 de julho, no 
largo C:a Sé. 

« Miscricor~ia e i u s a progenie 1n · :, ,,. · _ , , • • NUNCIO APOSTOLICO 
mo de um Capelao catohco da marm~a Mr: .. :1:,. ",.fru,ii~ ~:·;'."';.~"t 

N. C, - Em uma das mais bri- • .:,µtra no hangar, ambas ·danific,1n-Com efeito, o triplice objetivo· 
anunciado pelo edital da Curia 
Metropoiitana a proposito do 
granàe "meeting·•, merece o ma
x"7mo entus;asmo dos caêolicos. 

E' justo que tributemos uma 
e.:;pecial manifestaçao de apiau- i 

so aos herois da i. EB. N ao só . 
porque serviram ideais tempo
rais sagrados, de ambito na
cional e internacional, como por
que esses i:.lea,s, no que eies tém 
<le mais elevado, interessam di
retamente a propria civilização 
~ristà. 

l 
lha11tes aagas 'do mar - tJ retorno 
a Nova Iorque do destroçado porta• 
in'iões USS Franklin, da mari
nha de guerl'a <los Estad::s Unido• 

<lo avlõee que estavam preparados 
em previs:,o <le um ataque. 

O avião inimigo foi aba.tido pelos 
Caças, mas sm:s. bc.,nbas causaram 
uma serie <k de exp'osões e incen
dios. Durante as 10 horas seguintes 
jncendiaram,se quasi cet.'11 toneladas 
ele explos:vos, e rniihares de galõ~S 
do gasolina. enqua,nto as explosões 
subsequentes sacudiram tr.:gicamen 
te o ra<'co do navio. O :!\1lnis:,c:-b 
da Marinha revela que foram quei
mados 341 marinheiro~; outros 43t 
são dados como perdi:dos, e 300 fi· 
caracn feridos. 

Rc,vma., o Senhor Dom Bento Alo{.
~i M~sel!a, A:rcebàspo Titular d11 

A Igreja é guardiã da moral e 
.ilo Direito Natural. Náo ihe 
poc'e ser inàiferente, que se sub
vertam todas as normas dó di
z>eito, que se eliminem todas as 
prerrogativas da pessoa humana, 
e que se concend·t,n nas mãos 
cJo. Estado atribuições que pela 
ordem universal t:.2,, coisas, ex
pressa na natureza e na Reveia
ção, competem à pes oa hu
mana. 

- um jeirnita de 40 anos de idade, 
foi aciama,do eomo h.erol glorioso 
da União Norte-amerieana. 

Trata-lle do Tenente oomandante 
Revn10. pe. Jos·eph Timothy O' 
CaJiahan, que serviu c0mo capelao 
a boi,do do famo~.:> porta,aviões. 
Em tem Po de paz, o R.evirn:,. Pe. 
O' Callahan ensinava maLematicas; 
hoje, o Ministerio da Madnha <lOS 
Jjj.s-1,a<l,os Unidos prO(!lama que o 
Oficial Dscano do USS FRANKLIN 
d«;crevett o Pe. O' Callahan eomo 
o homem mal,s va.Jcnte qu.e ele co
lJlheceu na sua vida. 
· O navio, de 27. 000 tOneladas, 

operava <',om forças raridas de ata
que contra os re.~tos fü, frota japo
nesa, nos mar-e~ terrltol'iais do Mi- ' 
kado. Em 19 de março, dia d,e Sw 
Jml;, mui-tçs de sE>us aviões se acha
vam s0 bre a coberta, carregadoe de 
b<>m'bas, àc bO!mbas foguetes e de 
projet:e!s p,ara metralha,ê,oras. Com 
1'!1,p'lciês fulminante.· um avião· japo
~ em picada mergulhou .sobre a 
n,av<, '/iJ a fez a]vo de suas bOmbas 
dé 500 libra• cada ·uma.· Uma delas: 
axplodlu 's<Jibre a POnte · de vôos .e 

"Uip.a da,.~ p<:ssoas primordial· 
mente resronsav1Je pda · iiiwdiata 
organJzaçâo C:o sa1vaynento, diz a 
info1maç80 do Ministeri{), foi o Ca
pelão CatolicO do navio. tenente 
comandante Joseph O' CaJbhan, S. 
J., de Boston. O jesuíta s,e lançou 
na perigosa z0nr, da ])ante de vôos, 
expondo-se mortahne-nte para ad
rr.Lnistrar Os ultimo,• Saeramerl{os 
aos moribundos; logo conduziu á 
Oficialidade do nfwío atravt>S das 
cha1,1as, para jDghr no mar ª" bom
bas e PrO';e-teiS a ponto d!? deflagrar 
pelo calor do fogo, animando a to
d05 com o exenwlo -de ~eu va\or. 

Lucar por que um Od a:g·uus , 
pai:ocs cristãcs foss2m libertos 
dessa tirania, já seria grande 
benemerencia, ainda mesmo do 
ponto de vista religioso. De fa- . 
to porem, o totali'carismo nazi-·: 
fascista representava um per:go 
para o mundo inteiro. Com
preende-se, pois, que bem mere
ceram não só da Pat:ria mas ain
da da prnpria Igreja, os brasi
leiros que pugnaram por nossa 
causa nacional, no campo de 
batalha. , 

· DEIXA ROMA O SR MY• 
RON TAYLOR 

"O Pe. O' Callahan recrutou 
pess<Jahne.nte um grupo àe volunta
rÍ-08 par0, cont~r a oaiastrofe e oll 
COnd'll!ZÍtt, Pondo-se á frent-€, ao in
terior dO deposito principal, para 
molhar o.s pi·ojtt.iis e impedir asSim 
uma tragica exPloooo,. Um dos .oifl.
claís detanoo do porta-aviõe5 wste

. munliou qu,:c1 o Sacer<lot.e arriscou 
sua vi<la, pel,o m<moe 10 vezes, e o 

Mas a réspeito da FEB ainda 
haveria o que diz·er. E' que essa 
::rorça combateu à sombra da 
Cruz, representada pelos nume
rosos capelães catolicos que ali 
exerceram. com tanto (evota- : 
rnento seu ministerio sagrado, 1 

·pelÕs numerosos e valentes Con-
(Conclue na 2.ª pag.) 

"Sua misericórdia M t d d = es en e e gera,;ão em geração, sobre aqueles qm O temem", O quadro de L, repre.1enta a Visitação de 
. Nossa Senhora a sua prima Sanm Izabel, festa que a Igreja celebra 'amanhã, ----------------------

,LONESA 
. ·",.':' :· ;il... . ,.. . . ... . ... · . . . ·-'i .. ,:.-. ·:.: . 

-Os direitos :da grande ·nação _católica nclO :p~cl-ern ser violados impunerri: nt~ pelos soviets 
1. O ESTADO POLONÊS P 0 1.o'.1ês. nem seq~er · oS parti~os Curzon, poloneses;·. ~craniar.('tl, ru- · teinJJo ao lado d'os Aliados, em t~~;= !sido · definitivamente estabelecida, 

serviço Polonês de lnformaçõcs - pc,htlcos da 'P_0 Ion1a !oram meneio· tenos-branCOs e QU:ti;~~- que foram da<l 85 principais trentm de bata~: 'antes ~da Conre,.encia 
A Polonia ent,·ou nesta gu~rra. não na dos a re~peito. Port~nto, enquan- todos co.nsld,erados cicrã J ::,s soviéti- lha. •a possibili<lade -de influir com,: da Paz; sem 
como um gi·upo 1wcional amorfo, to ,i mençao dº_:' part:d~ po[it~s, coS, pela União sovietica. De ou- 0 seu voto, no destino da ~ação\ ... a particiPação nem consulta a 0 

mas como t.Kn Estado soberano. Foi qu,e d.e fa,to nao par~lc_1pavo~ de ti;o: l~do, serfo os ruesos-cldadãos por cuja liberdade elàB ,Jutara·m;,t · povo. que habit,a 03 res~tiv 0s ter
com este Esta:lo que a Grã Breta- m<d~ alg~'.~ da adm1n1straç'.1º ~e sov1et:cos, que adquiriram a "ci- Convem lembrar que aos ·soldadl?~ ·1·it01ios. e,nquant0 a questão de to· 
nha concluiu uma aliança em 25 Ln~.m, te~1a dado algum': s1gnif1- da<lania PolOnesa", · JJor força do americanos foi JJcrmitido toma:::eii{ ~ª" ;i.s outras fronteii:as ~'a Polonia 
de A~sto de 1939, isto é. dois dia" c~.çao defmil!,\ :º referido pro- d_eC1'.eto10 S-Oviet surremo sobre a parte na recente eleição pl'e,sjdeu"'"' ..;. norte e oeste -: foi deixada sem 
depois do pacto de não-agressão giama de arnpliaçao do GOverno d;e cidadan1~. polon€sa, de julho de ela]. faualmen•e os· polo 8 5 de- .resolver, .e s 0 bre 1.sso. apena.; uma 

·germano-rus~o. No cumprimento LuL!in - a referencia vaga a "li- 1944 e qu" 0 i t . 1 d portnci º n AI",..:_ nha. nete .1 .. âa. s Três Potencias jt. 1lgou necessa-• , , 
1 

., . . . , " e nqu s at an1 e eva os ª ,os a vJu.a e ou 1·0s ·e ~t .. ~. - · .. " P 
desta aliança, o Estado Po'onês Jlos c.el'<- 0 democrat cos 1nd1v1duals, postos civis ilit r d . d~ros polo PS , or· 1• . . ,,. ;rio consultar o futuro 'Governo o-

h 
. . , em a es. na a nu- a nes,., ag n. <issem1na~. 1 , ,,.. bo' h· Jt 

á ti;s;·osiçiíô d:t Grà Br.2tna a suas n:co se coaduna com ne_nhuma sig- nlstração-<le Lublin - excluidos de do3 pelo mundo cºrro _1·f,su]tàdó da/ ~'.'e~ '._ern ut ncn U':'ª consu a 
forças <lc tena, mar e ar, em tOdoS n'ficaçi'ío politicamente defmBa e particiJJn.r em •-ais iei,,·es O gu~n·a e da o•upa -0 d ode· .. ·; ·fol C:Ofls1(lerada necessarla :em rela-

d 
"' e• ~o . ' que Sdc) .~ ~ ça ' Evem p r,. >· . ·, á .·nh. e " N f . 

os teatl'os de guerra. nãO como deixa uma porta a~erta para t0 a da alçada interna da Po]onia? emitir o sru voto. , · ·. :·~ªº .8; Li a . ''.rzon · e'.n °1 

mcrc€narias. inas conw forç"s ar- sort_e de rnterpretaçoesLE, ÇõES Quem irá decidir sobre a quesião 4. FRONTEIBAS DA POLONJA,; .Julgai o.o_ ne0dce:ar10 o )coln•~ltad\ pde 
m,das aLa,Ias. 3. FUTURAS E 1 da ck1adania olon.esa, ue tem sido .• , . . .:~ .. qu~ qu<'r m . . a p ! .u _açao o· 

Corn. 0 G:iv"rno legal do EStc1do 'G~·cr·no "se coitll'rOme- 0 moti O , p . f . q . , · As T1es Grandes 'Potencias· dec1,;;. Jon1a Onental, a deSJJe1to da abso-0 n.:ivo vv v oa mais orte mter,eren, di f t · . · ·· ~ . ., 
l'o!onês. que, e,11 vir,1::l,• da ocu- . · . er eleições livres e . . . . ram que a ron eira ''r1ental da.,. 'luM, falta de evi:.u~ncia de sua ,·on-
Pação in,nig" <la P,,L,nia. estava tena ': P~omov -is ,-.e-do possível, eia sov!et;ca? Outra. qnes1ão i..n- Fotonia deve seguir a chama<li\:i ·tacle, d.e ·ser incluida na União So
=x'ibdo no Fr"nça e depois cm sem bpressaod,o º,umf,~igi·o' ti,

1
iversal e Portantle e se vai ser dado ás trO- "Unha Curzon". Portanto, a fronc.: ,vietÚ:Ít .. · Não é preeiso recon]ar que 

~ nas ases ~ ' · pns JJo cnes·,s ' , i· t d · · ,.. , · · · · 
L"ntlre', _ '" G<>vcrnos Alindas. t. ·et Em tais eleições ' , que 'utª am º' º 0 te1ra oriental da Polonia Parece·ler · ,a b1Posição feita á Polonia. em re-de vo o seci o. _______________ . . . . .. 
r,. ex. o da Grã Breta.nha, - em tojos oS pai-tidos democraticos e -------------~-- laçãdo á L

4
m
7
;iad Cutrzo_n significa, a 

:;~9 t911t~~o:c~)::~~-~~~;~.~; ªl'.:i:n.ªz::tas, l:ri:~:-e,,.~1t:i:·e~1:ll{~~ ti ~e··v·· O~â-0 ôO t:ora~íl-0 1m· anu··1a·~· ·o/ 1::1u~ii:. en~.e ~ut:.::'.tºl~<) c1<l:~:ese 
tratados e acordos, cunsideran<lo-o p,,J tlc;Pª e S. ;. · d,i. região d'e Lwów, cujo caracter 
.:o:nO Governo 1egitin10 do Estac! 0 da:)~;, 0 teor do com,"nicado p':'- · · ·· -' · :: ,p0 Jonê3 .nunca f?i discutid?, da ci-
l5olicrai,,~ Polonês. rece higeril· a existencla de pa.rti· --,-------- .d~a Wil_n°, CUJO caractei p{)~onês 

o teo'' <lº ccmunicafo da Confe- d•·S ró-nazi15ta,s na polonia. Fall<'U -fOl admltldo mesmo JJel,o sr. oJo-
ren,i:c da Cri,Úi:l, referente á po- expli~a1·, <1·e que motlo, <1epo;a d_e !nstitutos religiosos masculinos que se puzeram sob.i iº:\~º ~eu 1ii;:11ecL!º diSC:!;so ~: 
l~nia, parece indica,. que a Confe- Cincv anos e m~io de vàs tenlatl- :

0
.\u l 

O 0
~ G 1. ~ aSAJllZl' ªd5 

:rench deSpl'l'Z"U cºITI;>letame!Íte a v~s d OS alt:rnãeS pal'a encontrar a especial proteção do. Coração de M:?,ria 'Ee -~ eo ( a . ª,:eia, o e\: º· f ~ 
ex:stencia ,Jo Estado Polonês, com qu:,lquçr ar,::iio na Po]onia. depOiS .---------- ------·----- . Li. a Cul'zOn • r"'.mo .. ~ 
lll sua continuidade legal, seu Co- de cinco anºs e meio de resisten- ~..elta na CPnfcrencia d,..s Tres 
verno. srn territoriO ~guS cklatlãos ·'·, t<>tal e absoluta da naça\O Po- l.º - PADRES DO ESPIRITO SANTO E DO CORAÇÃO Grandes Potencias p0uco difere da 

f al.,,,· d 1s 'tti·o nu- ''' · 0 t. 1·~v·t'ºl' alemºio :- DE -.1ARIA N ct· " .:L,Lnha, Ribbentrop-M0 1°tow de 193~-
tl euas orças a : . e lonelia c n ra o '" • · ' . ,., - o ia .,Q de Maio de 1703 um simples sen,1·• !P. ·, · • " 

m 0
,.0 , na oca si a' 0 <l,·t Confo-encla de f · · liada pout\A l'eS- t t d ,. OP · c0 JJ•eguinte, procura-se lega-

~ uma con erenc1a a '. · na.i•1s a ou_ es _u a_nte, co_m 21 anos de idade, fundava \UHº i' . i · t l 
Yalta. atingia 300.000 homens. A cobrir semelhantell pa!f:tl<>s na Po- C911grega a t f - ,. . ix.Rit .. l'·' · ·?ternaciona'.men e ~ ve ro 

• ? S . ,,tro PDnto inter,·ogn.- . . ç. o aes ~naaa a -0rmaçao de sacerdotes para o.s J ulQ ilegal; Para sub~tituir um 
Conferend:t t.ratOll a po!Onia, corno l,:mla UigC O '· ffil,Í.S hunuldes e UlflCCiS ministerios. -· ·t J , l 11 , • 

5
e ela fosse uma entitlatle Je-gnl- liv" · isto é, sabel' ao certo como I A idéla prospetou e .. vingou abençoada por Deus ., 0 .outro .ti u 

O 
igua mente egal e mi-

, . 
1
• tel· "anti-nazista t , « o, e que perdeu qualque1· senti• 

:rn<cnle i ndefini,la. como um grupo determina o ca·ra · . pon o de, no seculo X VIII, saírem missionarias par.·a T. eri·«. · 1· - , 

ROMA (N: CJ ·- O Sr. My
ron C. Taylor, repie.sentante pes• 
~oal dos Estados Unidos perant-0 a , 
f;,anta Sé, deixou Roma rumo a 1 

Washington, acompanhado de sua 
ei,posa, 

No dia de ma viagem, o Sr, Tay
lor foi recebido em audiência por 
Sua Santidade o Papa Pjo XII, 

"Depois desta audiência, o diploma
ta norte-americano, apresentou ao 
Soberano Pontífice, -Õito senadores 
dos Estados Uni-los, que percorram 
.em Missão Especial os campos de 
batalha europeus. 

Nume.rosos amigos compa1·ecerem 
ao. embarque do Sr. Taylor. O Rvmo. 
Mons. Joseph F. McGeough, Sacer
doto da Arquidiocese de Nova 
York e agregado à Secretaria de 
Estado da Santa Sé, representou o 

crao:r.,ou o homeim mais valente que · N; cl~ 
c<>·nheceu em "ua vida". Cesaréa na Mauritania, e un ·g 

o heroi.smo <lo Pe. O' Callahan, t\.postólico junto ao governo do Brà, 

foi proclamado piela Jmprensa de silS. Excia. Rvma. recebeu ,nej 
to<l,os os Estadoll Un4fos. Atravé8. autoridades eclesiasticas das .al 
das cadeias de Radio ele mesmo autoridades ecclesiasticas· . e civis,. 
narrou, com m<>destla mas com in- foi alvo de numerosas homenagon 
t.insa dramatieidade 6ttas experiens O Exmo. Revmo, Sr.· D. Bentf)t 
cias ~ lutae a bordo do Frank11n. Alo~i Masella naseeu em li'ontÇ 

o Pe. O' Callahàn tem uma irmã corvo, na Itália, em 1879. Em 15 '11 
freira, na Comunidaâe de '.M~ryk· dezembro de 1919 era eleito Bis~ 
n,oll, que residiu durante 15 anos e sagrado a 21 do mesmo mês;:t· 
nas ilhas Filipinas · e se acliav.i. tn- ano. Inic. iou a carreira , ~plo.~.h, ... · · 
t1'e as norte-amerieana6 que fõram em Portugal, sendo depo!B Nuna 
libertadas em fever:eirO deste ano, Apostólico no Chile, ·e ,por fim n. 
no campo· de concentr<1ção de LOO Brasil, para ondo foi dei;igna.4~ e_· 
Banos. 1927. Em 1942, S. Excia,.Revma. ri· · 

Vaticano, nesta ocasião. 

Foi rl'Comendado que se conceda presentou, na qualidade de Lega, .. 
a medalha d'o Coti.gresSO a.o Revmo. o Santo Pauro Pio XII, no Congr . 
Pe. JQl!ePh O' Callalian.: so Eucaristico. de São Pa~o. .; i 

"Educa ndO-p·-a-,a-a-·· ~lli_.._.::...da--7.~\ 

, ., t'-o" dos parti•do-s em S 1 "" <>- o de$de a ec. osao d" guerra ootrii-
nacional perjido, o qual precisasse e ,,emocr<1 "" . nov.a, enega, Gmana Francesa e até para Annã, Fica.. ·Al · .. rih 
.. ,er cstabel~cido. nsm 110,·o es!laç0 , t-o rm vista da ciif.erente in- ram com o nome de "Padres do Espiri·to sailto" · . .• ema .a e ª Rus,,ia em l9-41. e 1 qt es a ' , . . 1 t • Í'<>1 exPl'ef!&'lmente repudiado pela 1 
.Jado, e tivesse de receber um G0 - t~··pretaç,,o, caaa vez ma1" ª ª· A alma_da nova Congregação foi o V. P. Francisco Ma~:, · .·u· '-6 · 'l 

l 1 -· a]i·r,·ca 
0
-es = diversos li I' 1 L., , i; :n1ll.. Sov1e.ca, no Acordo PolonO· 

verno do« 0 utl'Os, com a fonte ega dc<Sa' qu Ç vm • a au O lvermann. Convertido ao catolicismo, ingressou . . Soviétk,o, d.e 30 de Julho de 1941 
~1a sobe,·ania Polonesa vansferida pa'ses? no Semmano de S·. Sulpicio de Paris. Inspirado por Deus .,} i :~ condenado com mai0t· ecnfase an~ 
1Par:1 não·potoneses. b) - A' pressa com que essas. form_?U o plano de fundar uma Congregação para a evarige>I · · · ti depois <!essa. data pelos· ao-
f. o FUTURO "GOVERNO PRO- el.eições deverã0 ser organizadas hzaçao ~os pre~os livres das Ilhas Bourbon e São Domingos, '" .,.. -~i'Iloe :Sritsnico e N;r¼-Anieri-
VJOSORIO DE UNIAO NAC!Oi'!AL" nfo parece .garantir a •ua fe,çâ-0 consegumdo ve-la estabeleciàa em 1838 com o titulo oficial ~. ,011.110 • 

Dcsprezand0 comPleta111ente o rca.lmente (lemocratica e re'P.e.sen- de "Congre~ação do Imaculado Coração de Maria", Jun~ · ? .. 
fato da· exislencia legal d 0 Governo ta tiva. A respeito, deve-se lembrar tou-se-lhe em 1848. a Congregação do Espirita Santo, tendo • )~ l1NTERPRETAÇAQ DO COMU-
Folonês. um novo "Governo Pro- , que O Gºvernº Francês Provi•ório na atualldac.e vast1ssimo campo de apostolado, .i· J · NICADO DA ORL'1ltIA 

:!:.or:~,~:,Jii:~11 N~~,~~'~:::i' ~~~e1~: ~rt~~ti ª;~~tosel~!~~:~s::. F;;~:?oª: DE ;;SU~ C~~~~~AÇAgh!~~se s:u~~~~~:te ~~!Ai~:~ ;.:· .. · ... · ... ·· .• Ma· ... l.·t·. "~.min_a1:a a Oonteroencia. ~ .jd 
"""pici"s de. um Cl)missário de Ne-1 neiroS de guerra e der:01·tadOI', se- tuto Rel1g1oso com o nome de Plcpus. Fundador O Revmo : 'dlv~gen-tea int~rpreteçõe.e surgi..m 
go:oi"s Estrangeiros e dns Emllaixa- jam r.eratriados. Será que a& el_eições P, José Maria Coudrin. O Papa Pio VII, pela bula ''Pastoi .. • :~e vad-05 meio1i, Numa entrevi3tª 
..., r B it · A 'ea a e n·· Polonio v',10 °- realiza.r ante. '3 de Aeternus" de 1817 aprovo c tit l - C l · · · J.mpren,sa, 0 

~. J · F. Byrnes, .,o e• r amco e ·t;nei·, . no, , cr - " = ,_ , u as ons u çoes e er monlal da, · .Dlretol' do Depai"tamento d1; Mobl· 
,!itadot< junto ao' Gove.-no Sovietico. uma si1.11ilar repatdação <le t0 doS os Con_gregaçao co.m o objetivo de "reparar por meio d$, ado~ .ri.i~a,.::0 de Guerra d<>s E. U. 'A, e 
ü co1HL,•:tic"<1,> n;i.o precisa~a p0 r poJoneses <!eslocados. incluõive das raçao perp~tua do Santissimo Sacramento, dia e noite, as . --ir<' 

'IJI.H:m o novo G,~verno seria for- tl'opas polone~as, cujo numero. ex- injurias feitas aos Sagrados Corações de Jesus. !il :Maria" º fin.Evnbro da Delegação Amei·ica,na, 
1nain1ente nombdo. SejR qual fos- cede multissimo o numel',a dos fran- com as enormes ofensas e injurias dos pecadores; · · ···' · c(ll\l&tent9~i que II quei;tãO de Lwów 
"e a estiPulaç:\'.) formal. o Gove,·no c<•ses deslocados? 5erá que as .elei- 3.0 - MISSIONARIOS DO IMACULADO CORAÇAO DE . ?cn.ã.o· ha.viá, sido definitivamente re• 
t!everia srr f»rmad0 "de modo a ;jes vão ~e efetuai· 11-ntes qu~ as MARIA DE SCHEU1' - Deve a sua origem ao V; 'I:.<>ofilo· · ·jBolvlda e· que em vez da ampliação 

- V bi t t " "têlà admlnistra11ão de Lublin, ambo,S poder s~r . reconhecido pelas t1·ês tropas sovieticas de ocupação e a N, er ~s , endo sido funC:ada em 1863, com a finalidacte prt. . 1 ' 
maio:·es Potencias". Porta11to, na K. v. D. se retirem do territorio mordia! da evangellzaçào dos infleis, No mês de Setembro ~-04 Govtfn<>s, 

0 
de Londres 9

· 
0 de 

i:eaid.:de. as· Três Grandes Poten- polonês'? do mesmo ano de fundação saíram os primeiros missionários ·{Lublln, deSapareceriam, p-ara da1• 

ria• é que seri,nn as criadm·as do cJ - E' <le presumh• que todOll para Mongolia e China. Os box.ers martirizaram cruelmen• Jiugar ª um governo intelrament~ 
Plov 0 Ç.werno. As bases deste---nov0 

0
s cidadãos polonesee · estão natu•. te o sr. Bispo l-Iamer, sete missiona.rios e· 3. 000 eristãos. · · :/novo. Tal lnteirprt-tação foi negaú"a 

~oyerno seriam fornecidas pe]o ralmente qualificadoS a pai·ticipa• 4.0 - CONGREGAÇAO DOS MISSIONARIOS FILHOS· Jpa lrnpi:ensa britaníca. Porem con-
•s,b1-cha,r,a.do Governo de Lublin,, re.n na"' eieiçõeiS, Parece, t<Xlavin, DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - E' nome conhe~ · t)irmnda, no que di;e 1~,s,peito ªº go-, 
tlujo caracter ilegal e lrrepretSenta.- uuvi<loso que tal direito s€!ja exte-11- cido dos leitores. Fundador? O miraculoso B. Anton.lo Ma• Jrérn.o, pelo Sr, Edcn, e denunciada· 

;t:\·o. tem sido su 1icí~ntemente ex- so tambem áquela.s centenas d'e mi- l'ia Claret. Dia e ano? 16 de Julho de. 1849. Finalidade · ~n:fatl(?am6ntil pel~ ,imprensa,. c<>n· 
,1>osto r;iu"r pe:as fontes Polonesas., Iharea d,e polones-,s. deportados pa· rnar_cada? Serv1r-se de. todos os meios nossiveis para a s.al- ~'Olada. rus5a. ·, 
41;11er pela~ mais ~ltas fontes alia- ra URSS e que foi·am compuM>ria.,- vaçao das almas. E como aux!ltai• e Padroeira a quem con;. ·t · .. : .. ·.: ... A.· . futerpreta.ção dada .por Lublin, 
iilas. entre <>utras pelo Min. Eden. _ 1p1mte e il.egalgente privado~ .da d•. !iara empreendimentos e· assuntos, pess9as e projetos, foi <i . , eap,edalmente 'digna de· nota, 
·:r.s,e corpo <l.evcria liel-' amPJ!lldo dadanla. polonesa pe!a:i "'utoridades . Imaculado Coração de Maria. "Os seus filhos soergueratn- '· ltecEnd0 a Cootferenci.a como 
~ela inclu"ãº de "outroo lideres de- l\ovietlca,11: Pai·eee· c.erto que ta-l -<li·-.· .. l se e proclamaram bem:aventurado" esse· Corai,ã<f,pleno de,.- 1 :: *1â vi~<>t;i:i. do Gõverno de Lublln, 

~fl!Ocraticoa pol"'n.eses de de11t1·0 e de i·~lto nií.o "'râ extensivo e.<>a mJlhil,.. bondades e esc1·inio de ml11ericordias. · · -;,> ; · ;i~:opaganda de LubHn deelaroú ~ 
lin. 4. Fol0r,ia.,._ !JllllD> O Govenio re. de oldlldiº• a ~3 4ii LJ»h.a : ~ê. ,1,r- ,!C.ncl\Íe U J,& ~»•l 

@ 

J 

\ 
O povo berlinense aclama Hiller, na Wi!helmp'a!z, de Berlim, De fato, Jlão foram apenas os Jovens i,.,s "~ira 

densbui·gs", mas toda a massa nazista, que preferiu Barrabás a Jesus Cri,to, e pela ação funesta tia ideologia 
nazista, foi "c1lucacla para a morte.,. É }!reciso que a B!l\''1 Alemanha seja reeducada pai·a a Vida, a vi-.(a ~O• 

brenatural da graça, que na Igl'eja Católica, e só nela, se encontra como em seu lugar p1·ópi·io. 

• NOVA YORK (N. C.) - Ge,,rge Zit-mer, €Ili ar ligo publicado na revi•ta "Collier", que- se edit.1 aqui, 
a~sévera que . "a Igreja Católie& atualmente ·é a que e 0 tá nas melhores condi,:ões pa, a premo ver a i-º~t~ura• 
ção da· <>dueação alemã",, porque "ela conta com me.str e!', Religiosas e Saeerd~tes, pa··a su·tentar as numE" 
rosfssimas escolas católicas que até hoje haviam estado fechadas pela proibiqão nazHa". . 

. O Sr, Zieme1·. sustenta que "somente· .começando-st> por educar a.s geracõ"'s do futu,·o, ista é, os men!• 
nos.de menos. de. seis anos e os ·que nascem ·s partir do momento presente pocler-~e-á sa!var O L:1u·.-0 da 
Alemanha". , 
... N, d!l ~· • .,.. Georg.e Ziemer é. o f<1.moso llµtor do livro "Educando para a Morte", o qual desvc-ndoú·.at 
mundo os me todos diabólicos d-O que o nazismo se utilizou na formação de sua junntude. o princiual r,,é··itó i& 
liv:ro foi ª. ·h11bilidade e. veracidade com 'que Ziemer descreveu o mottrou o empenho e a perfeição de· .té~.tl.-..· 
que • m,Zl&Olo e:mf(re,ilou na transforma.cão da menta !idade alemã de liberal vara int..J;,, · · 

--:-:-..) 



5ão Paulo, 1 de Julho de 1 <.J45 
-----=-------~·----------:.::.::.::.::.:.:.:.::.::.::.::.::, ___________ _ 

·:.~~t~~II}~E;:~r '.~f ~~!;!il:!;;~;!t{j Um capitulo ~os "louvores ~e Maria Saqt iSsima" ~e Sto. Afonso ~e U~orio '., ~.~:!:~~s!:;,)u: ~;,]~~~:l:~~~~~~1{.~~ 
i\,,t"'lnat nrn.• 

:(lrro • . • . Cc$ 25,00 
EKterior . . C'r$ 60{'0 

Numern avulso . Cr$ 0,401 
Nume•'o atra1.adn . . . Cri 1,00 

flo~·no1,~t1 fl0"' noNSON R~MÍIIUtlte-111 1 

•onuinh·nr<'m n 1n11dttoçn de- •eu9 
.:,nt1t•rrcn8 JHH:1 ,. (ir,t~a 1~ot1htl ! 
Jt7 __ •• 

\-.-
l!H.'Cl·ltS.\I, · l\"o ttto, 

As:-~n, ia no: h-io~a Sul.. 
· An1P-ri,·n11a. _ '· .\sap1·ess" 

P..tw. A l m ii ante 1 :_. rro~º~ 72 
Fon_e8: 2~-4:;:;. e 4;;_~1;:,7 

A ,u,n1•ln• 

Pecam t<\he.la sr1~i 1·01111~1 01Hi~s0. 

pe,i.~tJA~ «'S1Htfl1aAIII 

o;·ro. ,,e 1·f-dn for..-•. 

--·-----

4.•oluhorftc.,•Ao dr 

~-O Ofl"'IIO t.,U:t. 

l Dias cm re.vista 
(Cm,i;Ju:;au da 1." 11ag., 

g!'egactos 1\1.f!Tianus q4c na flfü 
chegaram- a orgamzar tres l'>O
cla11cms especia1rnaclos, e p,:i<l 
nt9.s:sa geraJ. cte todoi; os solda
dos, catolicos quase sem exce
tão. 

· !gualmente justo é que a po
pmaçao aproveite 'essa excelente 
oponuntctacie, para ' afirmar de 
puoüco sua adesao as diretrizes 
ela 8anta Igreja, cm .todos os 
teri-enos e de modo especial no 
terreno dus problP.mas sociais. 

A Pastoral recente de nosso::, 
Bispos teve R maior n-per<'.nssão 
e constitue or.asiáo fem. para 
que o povo testemunhe õe pu
blico seu tm1balavel proposlto, 
de repudiar com energia inrle-
1-!vel t.octas as tentativas õc or
ganizar .o Brasll de modo oposto 
aos ditames ela conscicncla 
Ú"istã.' 

No momento em q11e v!varmos 
38 patrtcios ciu@ comba tera!n 
contra O totalitarismo paroo, 
elevemos Jembrnr-nos ?e qne 
:1.tnda está de pé o totii lit.arlsmo 
vermdl10. 

eerá, pois, indispensavel que 
ps catollcos de Sá.o Pan!o ma
(lltestem de publico seu de.Elejo. 
l:le. seguir em tudo a seus PaR
~res, pà,ll psmagar a hi(ira <lo 
comumsmo com.a mesma ener
gla com qne a opmiào publlca 
cooperoJl para a derrota oo nazi
tasc,sn\o. 

E tocamos ai cm um ponto ele 
sum<.1. imiJlJrt.aucm._ Mesmo as 
tn.eiiwres . coisas na_o _se frw:C!f! 
sem espírito de disc1p!ma. Nao 
basta que quelramos trabalh~r, 
ê preci:;o . traball~ar cn~. 11 ~~no 
~orn .a Sant.a ~qreJa-' E isL?, ~1~
h1tica. em uni,ao com a Hicr,u-
~uia· Ecleslastica. . . . 

Neste nno se fcst.rJa o b1-cc:,:i-. 
tenário da ArquíclJiocese de Sao 
t>aulo, festa e?ta. qne. in:e~cssa 

i 
toda a. Provincw. Et.les,a.,t.lra, 

ue de São Paulo· se desmem
rou sucesslvamenl,c. . 
Nõ.o poderia haver melhor 

~c;sião para te~temunha;n:os 
h~ Exmn. Revmo. Sr. A_rv:,u1~p~ 
Metropolitano que o c~r"ç :,,o e :-t 
t.ollco dos brasileiros .1m_;1a_ls_ se 
~e?arurá cJ:.1 mera rqula ~;;h...,1:1-,-
Wca. - .. , e 

· Nessa frsta de pat.noaiJw'l 
~e Fé, saberemo~,_ n,ostr,tr que 
par-a nós a Relig1ao só,sc co~
p;eelilde ·eu união e_ subm•ssa-1 
"' n" a Hierarquia, c1e sorte .que 
"º ' " 'o ·ca" ;-. · ·. Igr·el :-t qm· fosse ca" •• 1,!llll '' . . . " 1 1· " r, · "livre··, qnc fo.sse ca ,o 1ca ,nas. . ., ,,· :., ·1.s ''nacion:ff'' que nn1S~t: '. t
·' · ,, -· da lhc-tRnt.i.r-nos. ao apusco 

O 
" 

tarq\lia, nio 1-ena setMO u .. 1fl 
íl,i iti;igreji'l, . . , . 

Son1os c.at-olicos, . apoSGO.lCJ3, 
t'omaiws,, klllla graça cl~ Deas E 
, 1.u,-'-_·q à Hierarqma qtte ela n:~1. Ic, ...... \"41' _ _ • _ 

hrnsm.a se 'iga 1:eb submlM~,º R 
~eu aptçe, ~que e Roma, e.3ut a 
condição c1.~ nossa salvação. 

Patrlo.ta.:, urdentemente __ pa
i ··otas . 'j<>mais i-econhccet '"'11os 
,ti . ,., ,, . i f' '11c'~ " t ·etal'to qualquer n .tk .. , ,.n t -• ' 1 to· cm ~-e u.aclÓ1}alism?s. es,ret · ->, 

ínater1a de Rel1r;lao. 

O RÃDIO 
ATAêA 

DE MOSCOU 
NOVAMENTE 

O VATICANO 
(N. C.l - O 'Osservatore. RonH~-

1.v" desn1cnt.iu R re-cenie ofirn1açao 
la Rá<lio de ]\foscou que, cm urna 
:t.":lióctransmsssão ~u,ten\ou que 
:\sa. Santidade o Papa Pio XII en
·•iara um tdegrnrna a Ad.:lfo Hr
l<>r, depois que este sct> ~\vou do 
~tentado. 

O Rádio Sovlélico afümou que 
i1m discul"&o do Santó Padre ha
tla servido p:ira sustentar o fas
,1-mo ao mcs'.110 tcrnpo que nada 
!izia 'a re3peito d.as re,ponsabili
iades de guerra da Aicmanh~., O 
'Osservatore" recorda, a proposrto, 
\ ·condcnaçüo do fas-ci 0mo e do 
1azismo, proéla·.nada nas Enciclicas 
){ou pbbiamo bisogno, de 1931, e 
l'!it Brenncnder Sorge, de 1933. 

A() referir-se à acusação bo,che
rl::,ta, de que o Pap::t manteve si
lêncio a respeito <las ut1 ocidades 
tlemãs, o "o,servatore Romano" 
.•ecoi·da a cans:ante condenação, 
;or parte da Santa Sé. dC' toda a 
tiolência. Advei·te ao mesmo tcm
eve de ser formcilada de tal fo:ma 
>o que esta condena,ào sempre 
t-tê · náo incrementas,e os ó:Jios o 
,a. ronflitos, sein jamais referj:·-se 
IS fontes de onde p,·ocediam as 
nfoo:mações correspondentes. A 
~ta Sé sempre proccdou deda 
naneira, conclue o orgão do Vatica-
10, e tão pouco descobrirá agora a 
trovenlencia daquelas informações 
ttie '8 põem 80 CGrrente .do que fa
l!iru. os bolchevistas;- -em: corras re
lõe.s. caue eles controla!ll. 

'' 

governo polonês exilado em Lon- f Feliz se julga aquela casa, que é visitada por qualquer Pen,~- tervenção da SS. Virgem, como declarou a mesma Isabel: ''Ut facla mancto ópio. Por ctispm;içao divina nào põde 
O 

missionaria reti-
dres, de modo que hoje -só ha de · 1 l est vox salutationis tuae in aurlbus mels, exultav!t 1n gauclio in- rar a exposiçao catequet1ca de maneira que os quactros ficaram 1 1 , nae:em Real, tanto pela honra que da visita rec_e )e, como pe .as 
fato um governo da Po on a: 

0 
- fans in utero meo". De modo que, como reflete Bernardino de por mai:s L_cn,po na ca~a da oraçiw. Entre aqueles qnadros havia 

governo títere de Moscou. E1s- vantagens que d.ela espera. Porem mais feliz eleve chamar-se Busti-s, em virtude da saudação de Marla, João recebeu a Graça do umfl. 1mp, \ ,,vnante repre~emaça0 da morte de um fumador 
te governo é o desc·endente e- 1 d M 1 8 t' de ópw. 
gitimo do Comité _de Lublin, de aquela alma, que é- visitada pela Rain 1a do mun o, . ar a an is- .Esplrlto Divino, que o santificou: "Cum B. Virgo SB.lutavit Eli- E:sce e os clemais quadros pendiam das paredes t'.a casa para. 
.ào triste reputaçao; mais d_o sima, a qual não pode deixar de encher de bens, e graças 9.quelas -sabeth, vox salutationis per aures ejus ingrediens ad puerum des- a alegna e edirlcaçao dos cri~trto3. E como viessem diariaments 
que isto, tal governo na~a mais almas bemaventurac"as, que Ela se digna visitar por melo elos seus cenclit, ,virtute cujus salutationis puer Spiritum Sanctum accepit novos vi:,iu:wte~. um c<1,tqu;:s,a e/.._oucava sempre com renovado 
e do que o mcs1uo Comi te de L~i- (P t 7 ·.e- 4 l" zelo u s',gniticado aa expos1çao. lin\ dia à pareceu até o connecido 
olin com outro i-otulo. E nao favóres. Foi abençoada a casa de Obedeon, quando foi visitada · ar. · , ;i,.,enn. · · • Suin, fumador de ópio. L>e,,;creveu-lhe o zeloso catequis,a, por 
~e queira. l iscutir a identidade pela Arca. elo Senhor: "Benedixit Dominus dom ui ejus ( 1. Par. 13. Ort'Je estes primeiros frutos da Redenção passaram todos por meio do quadro, em traços palpa veis e frizantes o triste fun d Oi 
1 uudamcnLal de ambos, ale~i_m- . Maria, ,IU~la foi_ o can~l por m61o do qual foi comunicada' a Graça fumacore.s de ópio, • 
C:o substai1ciais modificaçocs, 14.l. Mas de quantas maiores bençãos são enriquecidas qquc_las, -ao Batista, o Espir1to Santo a Isabel, o dom da Profecia a Zacha- Ai e que tece ,meio a oLra da graça. Durante a noite amadu-
que fariam 'de

st
c gove_rno uma pessoas, que recebem algum_a visita amorosa desta Arca v1va de rias, e,-tanLas outras -bençãos àquela casa, que foram as primeiras receu no úunador a i:e~oiuç""v ue Cle,xar o seu Vicio e converLer-se 

entidade realraente . drvei:sa do · ao cawlici6mo, caso o m1~~,0Hai'lo tivesse um meio de desacostu,-
Comité. Estas propaladas mo- Deus, que:! fol a Divina Mãe! "Felíx ílla domus, quam Mater Dei Gra~~::i. que sabemos terem sido feitas na terra pelo Verbo, depois ma-lo do opio. 
dificacõeR nada mais são do que visitai, escreveu Engelgrave. Bem O experimentou a casa elo Ce I~_çiu·i1ado; ·.é muito justo o crer, que Deus desde então tivesse o missionario comunicou esta resolução ao muito conhecido 
os soÚsmas com que se dísfar- coü~í.tlJido Maria qual aqueduto universal, como chama s. Ber- médico, .1r. Hudo!fo, S. V. D., que receitou ctois me;os: um 1·emedi<l 
,,a, e se ms1arça i:ial, .ª trem,en- Baptisla, aonde, apenas entrando Maria, encheu loda ,aquela fa~ nard,õ;'.pelo-.'.qual, depois daquele tempo, passassem a nós todas as _para o coraçao e outro para oesa_cosuanar-se do ópio. Suin con-
da realidade. San ui. mesma mllia de Graças, e Bençãos celestes; e é por isso que a presente st:guiu fazer em duas ou tres semanas o que um apaixonado fu. 
agua com que Pilatos lavou as outras Graças, que o Senhor quer dispensar-nos, conforme o que mactor ce ópio mal con~egt..e Jazer em um ano. Voltando para: 
mãos. Mas a verdade msof1s- · Festivkacte da Visitação, se cilama comumente a Festividade de já se disse_ na P. I. Cap. V. desta Obra. / casa, Suin caiu novamente no am:go vicio. Mas 

O 
seu propo:;ito: 

mavel é qne ª Polon,a foi entre- Nossa Senhora das Graças. Veremos pols hoje no presente Dis- Com 'i'azão pois esta Dlvína Mãe se chama O Tesouro, a Tesou- . eu não quero morrer como aquele pecador do- quadro. dava-lhe 
gue à discrição da Russia sovie- novas torças. 
tica. E sobre isto nlnguem t~m curso, como a Divina Mãe é a Tesoureira de todas as Graças. E di-. reira, e ~a Dispense·ira das Divinas Graças. Assim é nomeada pelo 

O 
cheie da cristandade e 

O 
catequista foram pedir remedio. 

duvidas. ninguem a-rticula obJe- vic1iremos o Discurso em dois pontos. No 1,rimelro veremos, gue Veneravel Abade de .Celles: "Thesaurus Domini, et thesauraria gra- O Padre mandou dizer-lhe: "Bem, dou o remedio se Suin nzer 
"Ões, mas, pelo contrarlo, isto se tíarunl'· (Prol. Cont. Virg, e. 1.l ", Assim por S. Pedro Damião: no catecui11e11ato de um mes, o traLamento de desacostumar-se à " t t Polon1a quem deseja Graças, deve recorrer a Maria. No segundo, que quem . , - - · - -

1 1 
-

confessa aber amen e: a "Thesa~tfb.s divinarum gra-tiarum", Pelo B. Alberto Magno: "The- e.ter provas de que· pelo menos sol.J v1g1 anca sera capa;; de se 
entrou na esfera de influencia recorre a Maria, deve estar seguro de ter as graças que deseja. saurar~'Jésu,Christi". Por s. Bernardino: ''Dispensatrlx gratia- abster do opw··. Esia prova e humilhaçao pe!anLe· os crisLiws o 
sovletica. pobre pecactor aceitou coni animo decictiao. PONTO I. Depois que a Santa Virgem ouviu da boca do Ar- rum", ,-Por um Doutor Orego em Petavlo (de Trln .. l: "Promptua- à · p d · 

1 
· Ih · t · 

Nlnguem ignora o que isto sig- Quando chegou missao, o a re aec arou· e a unpor anc1a 
nifiea. A esfera de infiuencia 'chanjo S. Gabriel, que sua Prima Isabel estava pejada de seis rj,mu omnium bonorum', Dispensa de toC:os os bens. Assim tam- do catecumenato e põ.~ a Suin na alternativa. o novó catecume• 
sovietica quer clizer O cancela-. meses, foi iluminada pelo Espírito Santo internamente, a conhe- bem por' S. Gregorlo Tháumaturgo, o qual diz: "Maria sic gratla 110 segmu fielmente as prescrições do Padre e 1o médico: No dia 
mento real ela soberania, a m1- cer, que o Verbo Humanado, e feito já seu Filho. queria começar plena cítçitur, quod in ilia gratiae thesaurus reconderetur". E Ri· 15, pol'em, esgowu-se o 1·emedio e nào se p.odia .• nanjar Jogo outro.· 
PlªI1taça- 0 do rcg··ime comunisL_a, a 111a11·1restai· ao niui1c·n as 1-1·quezas da sria 1111ser·i.cordia, ·))or ineio L D 1 D~ recomeçou com veemencia a 1:ú11,iga paixãc que esLava latente 

v cardo de,S. ourenço diz, que cus depos tou providentissimamen- · d f d ' a escravl·za"ão total ela Poloma, no sangue o uma or. . 
enfim. ·co;no catolicos, esta- das prlílielras graças, que desejava diSt ribulr por toda aquela fa- te em Maria, como num Tesouro de Misericordia, todos os dons das A' tarcinl1a anastou-se ao quarto do Padre e pediu instante-
mos profundamente consterna~ milia. Pot· isso sem demora "exurgens (como narra S. Lucas l. · Graças/e deste Tesouro Ere enriquece os seus servos: "Maria est menLe licença para poder tomar ao menos naquela tarde, uma ou 
êos. Não queremos aludir aqm 39.J. Marla àbUt ln montana cum festlnatlone". Levantandq-se' thesauni~, qula in ea, ut ln gazophilaclo, ·reposuit Dominus omnia outra pllula de ópio. O catequista e os cristaos secundaram-lhe 

ª .. 111just·1ç~ c~p1·tal c,·ue se come- Ela da t1,a11quil1"dade da sua contemplação, a que estava sem_ pre d . t d h tl 1 .• 1 1 tl ,. o pedido porque receavam que ele morresse naquela noite. O mis-
"' " ona g,ratianun; e e oc 1esauro arg1sur pse , arga s pen01a 1 r· f'l d t d pa ·a de de teu Contra O Pl·imeiro povo que 1-d· - d tl sionar o, purem, 1cou rme e usou e o a a sua ca c1 a _ 

~1plicada, c deixando a sua cara so I ao, com gran · e pressa par u suis mU.it.ibus, et operarlis (De Laucl. Virg. l. 4.)". · par·a om n1e· s 11aturà1·s e sobrenat1trai
0 

·soerguer e en soube Ievantar-sP contra a_ arro- - . persuasao "' e 10 • ~ · - • 
gancia nazista, numa oc_?-slao cm para casa de Isabel. E porque a santa Caridade tudo suporta, "Cha- S. 'Boaventura, !alando do Campo do Evangelho, onde está corajar o pobre do homem. o coitado sofria multo sob a opressão 
q.ue .~ó hav,a caultui,~,·o-es -e .co- 1·1·tas oml'lía suffert", e não sabe tolerar demora, como precisa- · da paix--ª"o, batia nos ombros, atirava-se ao chão e não pôde assis-., · • • "~ esc011didó o Tesouro, e que eleve comprar-se a todo o preço, como 
Val·d!as, quando não havia . na mente sobre este Evang·elllo diz S. Ambroslo: "Nesclt tarda moli- tlr nem &. catequese nem à pratica. 

disse Jesus Cristo: "Siruile est regnum coelorum thesauro abscon- o n1iss!onario mandou prepo.rar-lb.e um café forte para exci-
terra poder suficiente para un- ·mina Splritus Sancti gratia"; por Isso não fazendo caso da radiga dito ln agro, quem qui lnvenit homo, ... vadlt et v.endit unlversa tar durante a noite o coração e a circulação do sangue. Na ma• 
pedir o alnstramcnto da barba- da \'iagem, a delicada Donzela depressa se pôs a caminüo. Che- - · 1 1 · l · t 
rie hltlerlsta. Que teria sido ~o quae habet, et emit agrum 1llum (Matt. 13. 44) ", diz, que este nha segumte, apresentoü-se, c 1e o e.e a egna, o nosso ca ecume• 
mundo c!vllizncJo, S!'m O sacrifl- gada c1ue foi àquela casa, Ela saudou sua Prima. "Et intravlt ln campo é a nossa Rainha Maria, na qual está O Tesouro de Deus, no ao Padre que lhe perguntou: "Então, como vai indo?"' Res• 
Cio 1nl~.1a1 da Polon1a? domum Zaéharíae, et salutavit Elisabeth", E como reflete S. Am- to G pondeu Suin cheio de gratWào: "Schenfu, hau la" - "muitll 

,. que é Jesus, C1isto, prlnclplo, e fonte de c'.as as raças: "Ager b s p i " · L · da b1·oslo, ~1ar·ia foi O J)rimelra a saudar Isabel, prio_1· salutavit. Mas em, r. a< re . 
Mas ha outro aspec 

O 
am · " .... iste est Maria, 111 qua thesaurus Del Patrls abscondltus est (Spec. Des'cle aquela heroica vitoria sobre a sua paixão ficou ele fil·· 

mais grave. A Polonia ! rad~- não fol a vlsta da B. Virgem, como são as visitas ·c:os mundanos, c. 7 .J". Afirma já S. Bernardo, que o Senhor todas as Graças me nas verdades sobrenaturais que ouviu com tanta sofreguidão 
calmentc catolica, era O· ª uar- aue pela maior parte se reduzem a cerimonias, e falsas exlblções; · 

110 
catecll!llenato, como o sedento sorve um gole.de agua, t d C · t 1d~de a11te out-ra • que 1·10"_ ·quer dispensar, as pôs em mão de Marla, a fim de que 

e ª n:1 ·ai " · ' ci · ' a visita de Maria trouxe àquela casa um cumulo de Graças, pois ~ Somente o mlssionarlo hesltou em dar-llle o Batismo e man-
barbarle não menor o que o saibamos, que quanto bem rece6emos, todo é das mãos de Maria: dou 

O 
viciado fazer uma prova ulterior na casa do Decano. Estl:t 

nazismo: a barbarle sovletica. A que à sua primeira entrada, e àquela primeira saudação, Isabei foi "Totius boní plenltudincm posuit in Maria, ut Prolnde s! quid spel havia precisamente começado um curso de catecumenos. O mis-
unidade que nos liga, <'.entro, do cheia do Espirlto Santo, e João ficou livre da culpa, e santificado; in nobis est, si quid gratiae, si quid salutls, ab ea noverlmus re- slonario pecliu-lhe encarecidamente pusesse o seu catecumeno SullJ 
mesmo Corpo Místico, que _e a e por isso ele deu aquele sinal de jubilo, exultando no uteru de aii

1
cta poi· uin inês .. à l)rova. E como este suportou esta e abjurou r. j oloneses catollcos .dundàre (Serm. de Aquoed..l". O mesmo nos assegura tambem 

gre a, aos P . ' sua mãe; querendo assim mantfestar as Graças recebidas por in- deffoltivamente o ópio, foi batlzaco e agora é um venturoso filh<l 
nos faz senLir em nossa propna ---:---,--------------------:----- M~riJI., dÍ~endo: "In me gratia omnis vlae, et verltatis (Eccli. 24. de Deus. 
carne o de

st
íno atrós de

st
es nos- nismo de maus pressagios. O:i A entrega ela Polonia é um d-es- 25.)", ,,Em mlm estão todas as Graças dos v.erdadelros_ bens, que A sua famllla não sabe como agradecer ao Padre pela felif 

sos irmãos na Fé. Não somos, homens rontlnuam a ter mais mentido flagrante e impiedo~o vós homens podehl desejar em vossa vida. Sim, Mãe, e esperança transformação, pois dev_ido àquele dispendioso fumar de ópio fi-
nem queremos ser, daqueles de todas as belas deelamaçõc~ CI. '"' ) t d cai·a ult1·n1a1ne11te 1-edu·•.ldo a 10 hectares de terra. a creditam confiança na força dos arranjos nossa· bem o sabemos Ohe dizia S. Pedro Dam1.,,o , que o os os . " 
pseudo-!ngenuos que t ' · EsLa gratidão da familia será completa quando toda ela se t f 1• aça- do regime que no poder dos prlnclpios, e respeito de principios e direi os. Tesou· ___ 'r'o'~.'._ctas· Div1·11as Miser·1cordlas ·estão nas vossas mãos: "In 
numa -rans 

O 
m o é " converter ao catol!clsmo. comunista. Não alimentamos sacrificam estes àqueles. Isto A paz sem Dens, lsto ' sem a manib~,s t1ds mnnes thesauri mlserationum Dei", E antes de Da-

.1 - não faz prever nada de bom Igreja, esta paz artificial só po- - -~---------------------""'.""------
1 t~~~~- lsto. porem, indica 9. . .para a nova orei.em 1nternac1o- de dar tais frutos. ''Non est pax . mlão, o af.irmou com maior força S. IlC:efonso, quando falando o e . ~ J , f 1 ~ 
predominancia de um oportu- nal que se intenta estabelecer. ímpiis, dicit Domlnus".. com á Virgem..lhe c1izla: Senhora, todas as Graças, que Deus tem or~r~n . o_- 111sn(', n r na a· . 

de-te~·~ünado fazer aos homens, todas tem determinado faze-las UyUU l, U lh) U ,mmc•am1··~ó_ºjzxjnxcmo"S:xmx:; :::~~~i;:~~··~;~:::~:~::~,~:;E~i;::::.:=f~:~,:E .. ~ r d p n te d~ e !a ·r ·1/d ~ d tl 
tibi sm1/ the~auri et onfamenta gratiarum 011· Cor.Virg. cai>. i.5J "· U {I l, j · ·· U U · · U U U U ·-b ~ 

Comprem exelusivamente suas jóias e _seus presentes na c~nhecida ~ De mocl&'que ó Marla concÍÜia s. Germano, não ha .Graça, que 
_ _ J O A L H A R I A _ se cUsp~nse ; aÍguem, '. q~e não passe pelas vossas mãos: !.'.Nemo S. Abranches . T R o ~ qui salvus fiet, nisi per te; nemo donum .Dei suscepit, nis! per te O C,;rnç1\o que mal, no.s Rmou no ·Jador e carinhoso dos mestres, qn~ . 

CA ..... ·S ~Ã e~ A· . . s- . . . . (Senrr.' .de Zona VirgJ" •. Sobre as palavras, Que disse o An.io h J.as.sado. né~c:e quando nos ama o ilumina a Inteligência, fortal<>ce a 
4'1- -~ SS. Virgem: Ne timeas, Maria; !nvcnisti en!m grat!am apud Dcum coração rte Je.su•? Como Deus ama- vontade, e alarga o coração, 

(t,uc."l. 3~)" acrescenta-com elegante reflexão o B. Alberto Magno 1,os com amor lnfinito. sem t~rmos E' médico que nunca se engana, · 
RUA ]5 DE NOVE:-IIBRO N.0 26 t : : OFICINAS : : ! únicos concessionários elos AFA- : 

(Esquina da Rua A11chieta) : : : PRóPRJAS : .: : l\IADOS 'l'elógios "ELECTRA" 
_ n:n:xu:htnnun:rmnxnuxxuxuuxxxxxucaxxn:inun 

Cruz e 1sI.atn 

O nnrndo moi!emo. eamlulra pal'a ·um novo enf rechoQUe enfre a Cruz e o Islam. O mat10mctls1110. cou

~ervou uma vilalidade con,i.'eravel e o Crescente servirá de sinal de aglutinação 11arà todos os mllSsulmanos 
orieutais..-Vemô-fo.s· ll?Úí' i;ii-o~(él'11acl0i AitS )llilhares~ dia;lh, da Mesuuita de Dellti, 

., 
/ 

0 segulnte;: . "Ne timeas, quia invenlstl. Non rapulst!, nt prlmus llfm limites. com amor gratuito na penHéncia e na extrema unção, 
Ang·elus; · 11011 perdidisti, nt primus parens: 11011 emisti, ut Simon pc,rque porque nada podiamo, me· E' um amig0 siucero, é fórça 11 

1 I I ti ti i n-ter; com amor g·eneroso, náo oba- ,sustentáculo, é garantia de frlíd• Magus; sed invenlstl, quia quaesivist. nven s · gra am ncrea-
. tam, 'etfri illa onmem creaturam (In Marial. eap. 137.)". O' Ma- tante n~ no.s!ls fngratidÕN e mísé- ,Jade no matrimônio. Sem êlc n/í.o 

, · · 1·!,.s ... In nrllate pcrpdua d\1cxi lrnvia sac1·amE'nto 11em unidad~ o 
rla, VÚ pão roubastes a Graça, corno a queria roubar Lucífer: não . te. ir dWoiubili<lade. nern educação d( 

a perdest~s, como a perdeu Adão: não a comprastes, como a que- Ncís. Porém. queriamo.s ser amacio, filhos, nem amor vetdatleiro na fo-
rla cofüprar Simão Ma_go; mas a achastes, porque a desejastes, , oin 11111 {'Ol'Rção humnno çomo (J .

1
• 

ll~r 1a ... 
C bllscastes. Achastes a Graça Incriada, que é Deus- mesmo_ feito nosso, cm um cração sensjvel. trrno 

1 
c1· .. 

Para faci Har o J)cl' ,'l). para 'º ·· b t d "e comrost-;ivo que se il !egrA.s~e co-
vosso .E'Hho, é juntamente com aquela, achastes, e o tives ,es to os rnn O nc·ª"º· que chClra~'e convi O flcomodar á nossa 11atnrc2~, pora 
os bens criados. Confirma este pensamento S, Pedro Cllrisologo, nc:;so ... [;\;, n, 1,crd•)asse .. qi.:e nos c~municar a yi(la ela i;raça q;ia,il 
diZcndo, qu-e à grande Mãe achou esta Graça para dar a Salvação 'omprctndcsse, que no, clcscu,pa~- s, multin!ica tanta., vcz0s quantoá 
a todos os homens: "Hanc gratiam accepit Virgo sa1utem saeculis '\;;·assim no; Hma O Coração ae sõo os sac0tclotc,~ no, qn,,;;; Ol1tor. 

i -~ , t 1 '"ª 1>cderes diYlnos, JJl'Ó!lriOS dB rmt• l :nddi·'.;:.,.!",;,, (Serm. Se. c'é Ann.l". E noutro lugar diz, C]Ue ac,1ou ,Tc-,m d<·.c:da o prj:ne1ro Jns ante e ' 
' m .. i l "I . ti sua cxist/\nc;a no ·sei,, puris•ir:10 e rC1têncja crhr1ora. Oh! marn\·,l!Ja, 

Maria '\i ,a Graça plena, bastante para salvar a ocos: nvems !macub<lG ck J:liiariH. E n,s:,i~ nos eh! PmO,· sem igual! 
g-ratitill'I"' uantam? qual_ ·)tam superius dixerat plenam, ct vere ple- amou cleS<le sem;,re. sem cléle j'.l- O 001-.~~ão que maL0 nos R!llnrá 11 ~ 

-r- fr:I uro. o"s n0.e::30.s an1ir:0~. por ff.;l Lf 
.. ,1a111 , c11,ae 1a1·:::o 1·111b1·e tota111 infu·,·1deret creaturam (Senn. 142.)''. 1:1,_,is ~erm:s r:,~ncto.s. o\i 'Íl"\"lllOS_ c1 -

1 '.L ~ :.:.: • · ~jn.---rros e ,~1ie:JclOtJ ente os i!!1:1~ ~ 
· t l d. R" do c1e S Lour·e11ç·o r1u·e assim -como Deus ]O!l'l""::; ,/\ci.1I" 5• Dli,cta nntes cl,- cx.s·_ 1· .. 0, ,:_,_c.s, '"lOcl-'.,·5o a1raiç·o8r-n,n 

1
_-,'.l· Em l1lOdO a , ]Z 1C8.l' · , · ' 1JrmN. E C'.•)l)l(ê,ÇOll lo;;0 a ,Pr-:,OS " ,, .. 

i d t Á • clr-rfln 8ha11 c1onar-no~. r,0 11rrf.n "q .. 1'"'"'· o so•I, a fit11 ele que 11or seu meio fosse llum na a a -erra, as- ri nro·:a r,al elo a1n;r qu? e: sarr1- ~ 
~,. · ,· c:11ec~r-n:z... O Cnr,r5r dr ,Jr·s•,j 

1 t - 'l o i,,·ci,i e sofrin1e~1to. Lo~o o .1ze:no:;; - ( S-1 111 .fez,· Tufaria, a fim ele que por sua n ervençao se o spensem a r,fi n h:\. ,.,~rir.;o qne no~ <',qu--ça r,11 
.:-·o~·:·er no j:;1rdinl c~B.!=l O!ive~r13. e 

mundo. as Divinas Misericordias: "Sicut sol factus est, ut llluminet (Pd<l c;,ilten~•ilou tô,Jas A, n0;,,as 110s a:1~nc10,1°. que no~ ntral,0··. !"i( 
. ,,, . - · ti,- ,_ S0!11Di·e fi_d_ se:11nr~ ('rtn;t-,-~i(" __ 't-Oltl'll 'l'".tndum,· sic Maria facta est. ue misericordiam impetret totl ,-.·!3 -'>"io, rr•:oltas , mg:· .. ,,.0°-',. · · ,. - " 

i. "·"'L .,.Q:Üando no.;; 01110\t o- Ci-rB.çó.o de :'.·111:,re i7u,~1. ~r-n--~)rr. 111~c2~~~v~1 Ú! 
(.D L · v·1·0- 11·b "')" E' S Bernardino acrescenta riue , .. _,,1'.1",11cos- ;:: 111·1.,'.-.,,-1,s 1Fn11-:i~1·1:=. mundo' ··e auCl, 1 O' ',. • • ' '"' .T,c.,·t1e'.· .. , Ti>~A-8 ~l\a ,·ida ful urna e 

· · · P. ·c,.li'.7.ndo rhN·,-n1• ó 1111·;,"'\" Pl0 4 a Vl·1·0"'el""_ , __ d·esde que foi feita Mãe e.o Redentor, adqmnu uma quase 01 -, 00, éic, _,em igual, que n5.o tem nc•1i . 
n ' t;"i('nfo <1q n,í!;f~r Vic~~. -P01lr~n\ ~ r10~ .. 

J·u1-1·5,o.·1·~.a··'o sobr·e todas as Graças: "A temJ)Ore quo Virgo Mater nc--cle trr c~mparação r,os,i':cl :'.º 1 1 1 
<r 

'' !'llnor 1nais intenso é upajxo;;,,:-itlO :-:3 f::-1 ?niP-1 fu'1·ir l"nrrnr. 7 f!r_,, r ' 1
-

conce1;i(,1n utero Verbum D~i, quandam, ut sic dicam, jurlsdictio- ~;;;, c,iaturas. · , 0,scs ,,ofrimcntos fisiros P mo,-, 10 ; 

• Y, 1· · t i , .T·c:s1.1.~ é (1U0 111i0 flFdrá ntP)r".'t .. r11 -11e111 oJ,_tJn.· 'Ul·, in ornni Spiritus Sancti processione tempo_ ra 1; 1ta u o C.1ração ú'J .. ma., nos B.rna no . 
1 

, 
.,..~ l, .... ""'" rp1 r)c.::;C","" v1r6. ::;;1.r:rrin1rnt:' '.r:')•~ e 

lllllla C,_·_:_.._·a· -tu1·a a·11·qua111 a Deo ob, ;,.1ui·t g·ratl<>n1, 1'lsl secu11clu111 1iresente. Qu,·m imd ,sse ccrnpre-_ ,, 1· 1,,,, ,·1 -·1 ~-C' d ... - i fll~clei- f!~;,; fina.e; dPlic,1de-zas rio !'1eU ,;,)i~'='ll' ~c.)re a nossa. 11 ~~ _,1.. ;'.')., ;._ .. 

rlíc ti ·s 61 '~z-act l art 8)" 1 cl l 11, de rr:)r(' !=:-,_rn a~c-:0 ri_01n l'101'l'f'>1' o l.J',i,;"ÍU". ·.-_àe Matris dispensa .onen1 \ erm; • J. • • • nJllOl'!. <10 ~PU a·.nm• e 1ejo i' er_- l 
.. u u 1,~1 r.~~ará n9.dl rrcr'hPl' o no"<:!~ 11 ... 

ç·oii~luan1.0s _pois este ponto com Ricardo de S. Lourenço, o tl~:.·. _chel,, <1c encanto-' e ma:·,1r 1· t<,,,o ,v.s~',·n e l2vo,·si,os ao s?\,. •1a 
(lua!. cti;,, que se queremos obter a]guma Graça, recorramos a Ma- 0 ,eu nmor i:,r;nito O nbr;gcu a 0 '6,·ia o:;r1c con''~11ará a ,1 ''-1 ':_1~ 

'l nns-_ p -::.l1'ÚO_ srn1 v(,q_ l)("' lono::c: 1.r · d r~.:;tar 5en1)'>1'e presente ronosco e :3s na, a qual não pode deixar c'.e obter para os seus servos quan o relaç.lles qtic, com êlc rontraimo.s na s(r-,,10, ,ern fim ela e\:c,r,,ic',sr1_?. 
a o· · e pre a acha n 1,, s;m. n r:nr;ci\o rlA Jes<1, ,, o pe-de; pois qae Ela achou a raça 1vma, e s 111 

• r""r.,pçãn dcs sRrramen!o-'. , ,:·ois Bm~nl'° ,ios r,orPcl'íP•. 0 <"le 
''Gu1:íie_r __ {fo_~_- ·il_1Venire_ gfátiam, quaeramus inventrlcem gratiae, q_uaae A, Pe,soas c;ue se am~.m gos,,1rn i,,_oi,. nos a,.,,_ o11 no Ni,,gclo_ o ',1e 

ci'1 yi\'f'l' 1ur:t2.~. (1e urna estar sGrn- ~ mte 
qu\a.~eil~per invénit, rrustrari 11011 potest (De Laud. Virg. Jib. 2. 

1
,:·,, ;,recente á mitro.... ,E J_,,:F rno;, no. Alll3 nn n,·r"º'" · (' 0 

' J ct· Q s , t n:'1!~ rio.i:c q..-y,<1rfi 11(1 fnb1•·n l). ",.',)_' .. ',,· --.-.E 1;s_to e~_··tra1u de S. Bernardo, o qua 1:;: uaeramu está sem11re presenw. Es a "C"'':··c . ~ 
V .O.v I t. V, ('11 CO\ilO Jhl'l ('(\1T.("i,-11"1 1fl!? \ ,1l-n"I.O 

g:1·at1·a11'' · ft ·1)el' Mariam quaeramus: quia quod quaerlt, lnvenit, ct r.c,1osco. ,,or cc.,hc'a por 0 ''. Pº,·:,~:~- "r'· rM', p,,1O,,,1 O? e ,:,10 1112 con,s-
.~, : · . 1n r,cr in1 -:insicb.de... E~i.a · . , 

frusfrc,i'i 11011 -·potest (Serm. de Aquad.) ". Se pois deseJamos Gra- ci·ea'1 na 51:a 12;rr1a qu, as,i,,te lni•1- rcnd ,rei? 
" 1 S ABR \:•C'Tr.-S ça" · é __ ri_.e_ cessaria que ·_recorramos a esta Tesoureira e Dispenseira ter1·u:)ta:nente 1 E,tá Presente/;~ .F.'l"· -==============:; 'v' -,·. · 'd. ,., t d cai'isH 1 5,-,n_1twe J)ro, ... lo a ou tl-~10.). ,. 

da, Gn1ças, já_ que esta é a vontade suprema c1o Da o~ "e ·0 0 0 ; ac~Ímai:,no.,- 11 r.omunlcnr:11os a 
be_m co.mo nos asse"'ui_·a o mesmo S. B_ernardo, que toc,as as Gra- sua q·açB e º_ s,u amor. F.,h1 ,;p-1 

, 
0 

· j 1 º 1 l ·~aç:'i. pvn1'lf"len 1e 
Ças por--mão de Maria,se dispensem: ''Quia sic est voluntas ~ us, s,-11te por _na.i1 , · 0 u ..... ;'"· , : 

--~ - . ~:-·tó.. dentro o~ nô~ cor"o r,u.11 ::;;a.1 
ql\1 totum nos habere volmt per Mariam (loco CLt.) · Totum to- ldr:o º"' ~m,r segundo os mJro· 
tum" · quem c11z tudo -não 1cxclue nada. y:1110;.r-a ,.fdtos da graça. l 

CONGREGADOS 
CAPAS EM VARIOS 

PAGAMENTOS 

'. • 
1 

Otionh .T- 0,u.s 110s ama! No ])11!!1· l 
'noa:;:.:;ttXn::O:X:tJxX?XxrnmIXll·XZIXZlZ!OUCll\X:u)IXiJOt ,10 há rcl,cõe• iJlt'lnas e ar1m'rfwet; 

Pntr~ cs homrns ! Sii.0 doce$ e carl
nl,';.:'os ns vinculo.s sagrac1o~ ela ,fa· 
milia: são por vé1es rled1cack,. ~ 

Crediário Vimar 
DE 

~ · OS· -MELliORES PREÇOS Vince, .Marques & Cia. 

, 

E .A MEUfOR QUALIDADE & conso•,,rlor,,s e, ]eco, cln Rml7B(,,~ 
t HPl11 f~Jtmn ele lono·e a· 1c1W_t, la!:CC-• Rua Líbero Badaró. 488 -

';.0 andar ~ Salas: 68-69 
Tel. 3-7077 - São Paulo PRESUNTO e FRIC\3 ...., VINHOS FINOS. FRUTAS, 

BISCOUTOS e BOMBONS - GÊNEROS ALIMENT1CIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
J!HJA AUGUSTA, "'.'1559 (Esg. R. Luii Coelho) - Fone: 7-00~5 

MERCEARIA AVENIDA 

~,'miráveLs <'lo mo~tre, 111,.olco;; e 
entras ]i>(aÇÕe" soc'r.is. Ma, qne t,1:1 
ou~ \·er os carinhos .ele mlie. as t.er -

~ nmns c,e pai. a dedicação dca 9,m!~ 
qo.,. 0 zêlo do, nwst:cs e méd\~O
com o amo1' d0 c,_1rnça.o d~ J,sus.;·· Acão contra os ·proprietác 

rios de casas E tudo Isto é êle l'o.l'a 116s: é nrne 
110 batismo; é enUi11 o primeiro en· 
contro c1a nossa llJma com êle En- RIO, (Asapressl A políci~ 
t~.o no.; cham~ à vida .da graça r entrou em ação contra os ;propríe~ 
cí,era essn maravilh<i .. c1e 1•10s tor- tários que teimam em inantor 0,9 

~ nar semelh 0 nt~ a Deus, filh1~--dde seus imóveis desalugados para me• 
~ Deus_ her<leiroa da mes_ma fe 1c1 a-

1 . AV.' _:BRlG. LUIZ ANTONIO, 2098 (Em. frente li Igreja • dr de Deüs. · lhor explorai•em os incautos oca:" 
- Jmaeulada Conceição) - Fone : 7-5153 . E' Pal na !)enltêncla: de11ols de tários. O delegado Eunáplo Ca~ .. 

úNICOS DISTRIBUIDORES DA ~ fugirmos' aa casa patett1a. dl~s\par-, telo Branco, acompanhado de nu.à'. 
mós as riquezas cla.cgtaç,i,. êle re~ ,mero.so grupo de 'fnvestigadoreil~ 

_ '.i\lAN.T~IGA 41 ,,B A N D E' 1 R A N T E O : . _"_-_cbe:11ós -com._ª ___ ternq_r_·a, .• m_ tsertqór_-,. · percorro os ·edifícios de apartamen 
C .$ g,5o t dia e magnantmidaAA,.,.-,.CJ~\· deixo[, tos visàndo'lfoábar do uma vez co1 

IPA~~T~ Cr.$ 2,50 LATA DE 1 Kg. r . : :r,:·1wada.<J ll~d'>arâbola,,flo !ilho Pr ,_-_--os' abusiii{'qüé vinhain se .pro1or\ 
digttt .co'ntidhac!!..o:' '- ''éhn,.iia couso; t;ando _ lt>~"ti"l+<>aveliüente. 

.;-'.'' .::J..: . ·, .. ; ·;-:e::·.-.- \~; : . -, _:·~i-··1-:: -:'. ,· ·. \ 

• 



São Paulo, l âe Jultlo de ) '1'-i? 'í:EGlUNARlü 3 . ________ , 
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JOIAS últimas novidades em JOALHARIAS MODERNAS ii 
de ouro, rubis e brilhantes 

1
~ Es~iritismo, se~u~ão /antiga 11 .·,., . . J . . 

GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES :_:; 
Grande variedade em RELóGIOS das melhores marcas suiças . O espiriti!cmo, h,l como sêu nome 

CASA BENTO LOEB. insinua, pretende demonstrar 
duas cousas principalmente : a 
existência do mundo invisível e; ao 
mesmo tempo, a po~sibi!idade.' e 
realidade das no~sas comunicações 

~ • • • l .... , com ele. · · 
Visto somente por este prisma, 

o e:-ro espírita, que ~e diz dos··nos~ 

Concórdia social 
:ELOQUENTE 1NCIT AMENTO DE LEÃO XIU AOS PATRÕES E OPERARIOS CRISTÃOS 

"RERUM' NOV ARUM" QUE É OPORTUNO RECORDAR DA ENCICLICA 
UM TóPICO 

E' ERRO. CAPITAL JULGAR 
QUE OS RICOS E OS POBRES 
SAO CLASSES DESTl~ADAS A 
SE DEGLADIARE!H i\IU1.TA-

i'IU:NTE 

A IGREJA NÃO SOMENTE EXI- trema necessidade, mas de ca- só a virtude e os mel"itos, . seja 
GE QU& OS RICOS E OS PO- ridade cristã, - um dever, por qual for a pessoa em quem. se 
RRES SE ENTENDAM, MAS consequencia, cujo cumprimento encontrc,m, obterão a recompen
QUE SE UN~M POR RECIFRO,- se não pode conseguir pelas vias sa da eterna felicidade. Mais 
CAS RELAÇÕES DE AMIZADE de justiça humana. !\'las aeill!a ainda: é para as classes desâfor-

t 1 · elos J"uizos do homem e das leis, tuna das que o, coraçào de Deus 
O el.1.0 capital na questão so- A obediencia a cs as eis, - r J C . . 1. . J 

ha a lei e o juizo de esus ,)'Is- parece mc: mar-se m::us. esus 
cial é crer Que as duas classes }JCl'guntamos Nós, - não basta~ to nosso Deus, que nos pei'sua- Cristo chama aos pobres bema-
são inimigas natas uma d~· ou- ria só de per si para fazer ces- d; de iodas· as maneiras a dlJ:r venturacios; convida com ainor 
tra, como se a natureza tivesse sar todo o antagonismo e su- · habitualmente esmola: "E' mais a virem a E:e, a fim ele couSólar 
armado os ricos e os pobres pa- prim:r-lhc as causas? Todavia feliz, diz Ele, aqu.ele que dá do a todos os que sofrem e que·,{;ho
ra que se cmnbatesscn~ mutua- a igreja, instruida e dirigida por que aquele c;ue recebe", e o Se- ram; abraça com uma ca1'i.dade 
mente num duelo obstmado. Jesus Cristo, eleva suas vistas nhor. teri como dada ou recusa- mais terna os pequenos e:, os 

Isto é uma aberração tal que ainda 111ais alto: }Kopõe um cor- da a si mesmo a esmola que se oprimidos. ·· · 
e, 11ecessar1·0 colocar a ,_·e r tlad.e d 1·ece1·to mais completo d O , · 

po e ll ' haja dado ou rcct.sa o aos 11 - Estas dou trinas foram, '' sem 
numa doutrina ,.çontranameue porque ambiciona estrcit~r ª brcs. "Todas as vezes que te- duvida alguma, feitas 1iara' hu
oposta, poro_üe, assim como no uniào das duas classes ate as nhais dado esmola a um dos milha1· a alma altiva do rico e 
Corl)o · huniano, os membros, · ' outra 11or· laços clu- · - · 

un..: uma a menores de meus nmaos e a torna-lo mais condescendente, 
apesar da sua diversidade, se ma verdadeira amizade. i\lim que a haveis chtdo". ·para reanimar a coragei;n ela-
adaptam maravilhosamente un, Ninguem pode ter uma ver- De resto, eis em algumas _Pl\- queles que· sofrem e inspirar-
aos outros, de moelaª formar~m cladeira inteligencia da vida mor- lavras o resumo dest& doutn~~: lhes resignação. Com elas se 
um todo exatamente proporcio- tal nem estima-Ia no seu justo Quem quer que recebeu da lh,:1- acharia diminuído um abismo 
]lado e f! •. uc se poderá chamar ' , , · b •arreia 

valo1·, se não se eleva ate a con- na Bondade maior a um,· , estimado do orgulho, e se obte-
simetrico; assim tambem na s~- sidcração dessa outra viela que é quer de bens exten10s e do cor- ria sem trabalho que as duas 
Cl.edadc, as duas classes cstao ,.,, , , - rcce -

imortal, po quer de ben~ u ,tuna, - élasses se dessem as maos ·e as 
destinadas pela natureza. ª be:t-os com o fim de os.- ~azer vontades se unissem numa mcs-

' 
•inirem-se harmoniosamente e Suprimi esta, e imediatamen- . er'ciçoa 
' t , te toda a forma e toda a ver- servil· ao seu propno ap 1 

- mz amizade. 
a conse1·varem-se mutuamcn e . . . - n·1cnto e ao mesmo tempo, co- "1 , . d d s1· elo pouco 

; num perfeito equilibrio. . dadeua noçao do honesto des- : . t d Provide·tcia ao n' as e am a ema a -
_ Elas têm imperiosa _necess1-1 apa1·ecerá · , máis ainda· todo o mo mims ro ª ' '· a simples amizade: se se obede
: ilade uma da outra: não pode universo torna1·-s~-á u~ impe-1 alivio dos outros. E' por isso cer aos p1·eceitos elo c1·istianis-
, Ih net1·avel n11·steI·1·0. que quem tiver_ 0 talento da P:_J,- 1110, sera· no amor_ fraternal que : haver capital sem traba o, nem d d e nao 

· 1 A 1· Quando tivermos abandonado , lavra, tome cm ª. 0 em s . a união se 011erara. Duma par-
. trabalho sem capita . cone o - . , - j calai·. quem possmr uma super - t d t sabe1·a· e con1 

llia traz consigo ·.,a ordem ~ a esta vida, entao somente come- , . d b n não deixe a e e ou ra se -
beleza: ao eonti-ario, dum con- çaremos a viver: esta verdade, ab_un~ancdi~ e etu~~ecer-se 110 prcenderá que os homens são to-
fll.,0 pei·pet·uo, não 11ode rcsul- que a mesma natureza nos en ' nusencor Ia en . dos absolutamente nascidos de 

' · • d .· t- b - ; f'u· ndo do seu coração; queni ti- · · "Ue Deus ta" ·senão a confusão e . I_uta_s sma e um ogma cns ao so re 1. Deus, seu pai comum, .,, . 
' o qu' ai asse11ta como sob1·e o ver a arte de governar! ap iqdue1 • e· o seu unico e comum fm1, ~te selvagens. Ora, ·para dlnnur , t Ih r e a 

este conflito e cortar o mal na seu primeiro fundamento, todá se com cuidado ª pai· 1 .. ª Ele só é capaz de comunicar aos 
,;uâ raiz as Instituições cristãs a economia da religião, Não, com seu irmão O exercicio e os anjos e aos homens uma felici
possuem' uma virtude admiravel Deus não nos fez para estas eoi- frutos, d dade perféita e absoluta; que to-

sas frageis e caducas. mas para \ Enquanto aos deshel'tlaclos. . ª 1, elos ,eles · foram · igualmente 1·es-
e multipla. - fortuna, aprendam ela Igre~a gataclos por Jesus Cristo e: res-

E primeiramente, toda ~. eco- as coisas celestes e eternas; nao 1 1 do O juízo do i>ropno . E1 d·g 
nomia das verdades religiosas, foi como morada fixa que nos que, segt n - 9. opro tabelec1dos por ' e na sua, : 1 -

· d · deu esta terra, mas como um I Deus, ª pob.i·ez~.n~o c um_ r 
0

; uidade de filhos de Deus, e que. 
ile qne a Igreja e gua1· a e m- lugar de exílio brio e que se nao ~eve .co1a P assim um verdadeir;0 laço de 
terprete, é de natureza a apro- • : .- ter de ganhar o pao com o s~or fraternidade os une, quer entre 
ximar e reconciliar os ricos e Que abundeis em lll!ttezas e I de seu rosto E' 0 que Jesus Cns- . C . to seu Senhor que 

d ' d d · • d J • , • s1 quer a ns , , os 11obres, .Jembran o as uas em tu o o que e rep~~~ " .!"n: to nosso Senhot• confn:mo~, co~ é' o primogenito de muitos: ir,-
. €lasses os seus deveres mutuos de fortuna! ou que sc,.s.1s puva.. 0 seu exemplo, Ele, que ~e _11:m mãos, "primogenitus in mui tis 
e primeiro . (!Ue todos os . ou- do deles, isto nada importa a to i·ico ,me era se fez md1ger.- f t .b ,, 

. t;os,.os que derivam da justiça. eterna beatitude: o .tJSO que fi- te" ara· salvação dos homens; ra ri us · _ . que'ibdos 
Entre estes deveres, eis os que zerdês deles eis o que interessa. P F"lh d Deus e .,Deus Ele Eles saberao, enfmt, 
dizem respeito ao pobre ~ ao Pela sua su;erabundante reden- que,mo1 ·'~uise passar aos olhos os bens da natureza, todos os 

·i)perario: deve for1,1,ecer mte- ção, Jesus Cristo não suprimiu :iesmu~do por 'filho dum artis- tesouros cl~ g1;aç_a. pertencen:i ;m 
gralmente e ~ielmente todo o as aflições que formam qna5e t º. oue chegou até a consumir comum e md1stmtamente a. 0 -

. trabalho a que se comprometei! toda a trama da vida . mol'tiil; u:~a - grande parte de súa vida ~o ~ genei:o hum~no J it~= ;~tl~~ 
: po:r contrato livre e eonfonne a fez delas estímulos da virtude e num trabalho marcenario. mdignos e iuet sao .. ; \' sois 
~!J.uidade; não deve lesar o seu fontes de merito, de sor~e que Quem tiver em sua fre11te o ~os bens_ ce es es. e v_o d 
patrão, nem llOS SéUS bens; _n~m .l).ãO ha homem que possa pre-, modelo divino compreenderá fIJhOS, SOIS tar~em h:rd~;r:: U: 

· na sua pessoa; as suas re1vm- tender as recompensas eternas, . facilmente O que Nós va- Deus, coherc e1ros e 
· t de · h b t a mais d·. d · Cristo" . dicações devem s_er 1sen. as se não camm a1• so re os r • mos dizer: que a ver a eira ·, . . . . . . 

· violencias ·e nunca revestirem a ços sanguinolentos de Jesus di nidade do homem e a sua Tal e a econ91111a d_os due!tos 
forma de' sedições; deve fugir Cristo: '',Se sofremos com Ele, e !elencia reside nos seus eõs- e dos deveres q'!e ensma ~ filo-
dos homens perv~rsos que, nos com Ele r"einaremos". t:mes isto é, na sua virtude; sofia cristã. Nao se .. veria em 
seus discursos artificiosos, lhe .Por outra parte, escolhendo 'virtude é O patrimonio co- brc,•e 1nazo estabelecer :se a pa~ 
sugerem esperanças exageradas Ele mesmo a cruz ~ os tormen. ~:: dos mortais, ao alcance de cificação, se estes ensmos pn
~ lhe fazem grandes promessas, tos, minorou-lhes smgularme~te todos dos pequenos e dos gran
as quais. só conduzem a estereis O peso e a amar~ura, e, !" fmi des dos pobres e dos ricos; que (Concluc na 6." pá~ina) 
pesares e à ruina das fortunas. de nos tornar a.mda" mais su- ~~,_::_~:'.'..::-=_:=_::_~~_:_ ________________ _ 

Quanto aos ricos e aos pa- portavel o sofrimento, ao excm- E L H O 
trões, não devem tratar o ope- pio acrescentou a sua graça e a E V A N G 
rario como escravo, mas rcs- promessa de uma reeompen~a 
peitar nele a dignidade do ho- sem fim: "Porque o momcnt~ 
mem realçada ainda pela do tão curto e tão ligeiro das afh
cristão. O trabalho do corpo, ções que sofremos nesta vida, 
pelo testemunho. eom~m- da ra- produz em nós o pes_o eterno 
zão e da filosofia crista, longe duma gloria soberana mcompa
.'le ser um objeto de vergonha, ravel. 
faz honra ao homem, porque Assim os afortunados deste 
lbe fornece um nobre meio de mundo ~ão advertidos de que as 

.sustentar a sua vida, O _nue é riquezas não os ísentam da dor; 
'tern-onhoso e deslrnmano e usar que elas não são de nenhuma 
uos" homens como de vís instru- utilidade para a vida eterna, mas 
mentos de lucro, e n~~ os est~- antes um obstaculo; que eles 
mar senão na proporçao do v1- devem temer diante das amea
gor de seus braços, . ças severas que Jesus Çristo 

o cristianismo, alem disso, profere contra os ricos; que e~~ 
prescreve que se tenha em e~~- fim virá um dia em que devera.o 
sideração os interesses csp1ri- prestar a Deus, seu juiz, rigoro
tuais do opera.rio e o bem de sua síssimas contas do uso que ha-
alma. jam feito de sua fortuna. 

Aos patrões compete velar pa- Sobi·e O uso das riquezas, eis 
.-a que j.l, isto seja dada: plei~a. 0 ensino duma excelencia e du
r,atisfaçao, que o oper~no 11~º ma impo1·tancia extrema, que a 
seja entregue à seduçao e as filosofia 11ôde delinear, mas que 
l!Olicitações corruptoras, que na- pertence à Igreja no-lo dar na 
da venha enfraquecer nele o e~ - sua perfeição, e f aze-1~ descer 
pil'ito de familia nem os habi- do conhecimento a pratica. 
tos de economia, Proibe tam- . o fundamento dessa doutrina 
bem aos patrões que imponham está na distinção entre a just!l 
aos seus subordinados um tra- posse das riquezas .e o seu leg~
balho superior às suas íorças timo uso. A propnedade part~
ou em desharmonia com a sua cular, já Nós o dissemos mais 
idade ou o seu sexo. acima é de direito IJ.atural par.a 

Mas entre os deveres p1·inci- 0 ho~em: o exercício deste dl
pais do patrão, é neeessario co- reitÓ··~ ~coisa, não só. permitida, 
locar em primeiro lugar_ o de sobretudo a quem vive em so

. dar a cada um o salano _que cie!lade, mas .ainda absoluta
co~vem. Certamente, para fixar mente necessana. 
a justa medida do sala.rio, ha Agora, se se pergunta. e_m. ~ue 
numerosos pontos de vista a é necessario fazer e.ons1st1t o 
considerar. Duma maneira. ge- uso elos bens, a Igreja. respon
ral recordem-se o rico e o pa- clerá sem hesitação: "A esse res
trão que explorar a pobreza ~ a peito O homem não deve !er as 
miseria e especular com a. m- coisas exteriores po1· part1cula
digenci~ são coisas igualmente res, mas sim por comuns! de tal 

·'f 1-eprovadas pelas)eis divina~ e sorte que facilmente de· parte 
huma1~as: que seria um cnme delas aos outros nas suas neces~ 
de clamar vingança a.o céu de- siclades. E' por isso que o Apos~ 
fraudar a qualquer no preço de tolo disse: Ordena aos ricos do 
seus labores. "Eis que o sala- seculo .. ; dar facilmente, co111u
río, ,ue tendes extorqu~do por nicar as suas riquezas", 

' fraude aos vossos operanos, ela- Ninguem certamente_ é ob~~-
ma contra vós; e o seu clamor gado à aliviar O prox1mo_ p1·1~ 
subiu até aos ouvidos do Deus vanclo-se do seu necessano ou 
dos exercitos".. do de sua familia; nem mesmo, 

Enfim os ricos devem proibir- a nadá suprimir do que as con-
11e religiosamente todo o ato veniencias ou decencia impõem 

:violento. toda a fraude, toda a à sua pessoa: "Ninguem com 
'manobra usura.ria que seja de efeito deve viver c.ontra1·iamen
•natureza a atentar contra a te às conveniencias". Mas des• 
:economia do pob_re, e isto mais de que haja suficientemente sa
'11.inda porque este é menos apto tisfeito à necessidade e ao de
\J;lara defender-se, e porque ?s 001,0, é um dever lançar o· su• 

, ·~us hav.eres, pQr serem de. ~11- I .pedluo no .~eio.,dos .~obr~s., .. 
ima importaneia., revc .. 1,.,.,, um,- F.' um dever, não de estrita 
rater "'"·'" s11«:r,:,il• . _ \.Justica.. aYneto nos eàsos de ex-

CARIDAD~ 
(>.º. Domingo dep. '.s de Pentecostes 

(São Marcos, VIII, 1-9) 

Naquele tempo, como <uma grande multidão estivesse ~om ·ff:;sus, e 
não tivesse que comei· chamou aos seus discipulos, e lhes dis::e : Tenho 
compaixão d1;ste povo,' pois já ha três dias que m'.' segue e nao'te~ · que· 
comer; e si O despedir em jejum para casa,. mmtos d~le~ mor~e.;,ªº no 
caminho pois vieram do longe." E responderam-lhe os d~c1pulos. Como 

oderá 'alguem saciá-los de pão aqui no deserto"? E perguntou-lhes: 
;uantos pães tendes?'.' Disseram : "Sete". E mandou que as turbas _se 
assentassem sobre a terra. E tomando os sete pães, de.a graças, parti'.1, 
e dava aos· seus di.scipulos p{lra que o distribuissem às turb~s .. - _E ti
nham alguns peixinhos, e Ele os· benzeu e mandou que os d1stnbmss2m, 
_ E todos comeram e ficaram saturados; e dos fragment?s quo sobr~l'am 
recolheram sete cestos. E eram os que comeram quas1 quatro mil. E 
os despediu, .. 

1 .. COlVJENTÂRIO 

"Misere01· super turbam", uma Como esteja esta ali:ude longe da 
verdade e do Catolici5mo evidenturba faminta que acompanhara o 
ciam as advertências continuas dos 

Divino Mestre pelo doserto adentro• Papas, custodies infalíveis éb. ,toda 
Todos os comentadores são concor- a verdade. trazida pelo Filho de 
des em afirmar que Nosso Senhor, Deus a terra. Recordemos al~umas 
ao exprimir esse desabafo de sua dessas advertências, 
alma divisava as multidões imensas FIO XI, na encidica "Rerum 
que no decurso dos séculos viveriam Ecclesiae" de 28 de fevereiro de 
imersas nas regiões da morte, lon- , 1926 salientava que "não se pode 
ge da Fé e da Verdadeira Religião. concebor pobreza, indigência, <lebi-, 
Motivo porque este Evangelho se lidade, fome e sede maiores que as 
apli<'a tabme à Santíssima Euca- das almas privadas do conhecimen
ristia, o pão de vida que alimenta to e da graça de Deus", E Leão 
para a vida eterna, XIII, o Pontifice da carid'ade • par§. 

Esta supremacia do sobrenatu- com as classes menos protegidas da 
1·al sobre o terreno, em que consis- fortuna, oxigia que a.s instituições 
te a me<lula do Catolicismo, e, con• destinadas a aliviar a miséria e a in
sequentemente, a importancia infi· digência, a melhorar a situação do 
nitamerite maior da miséria espiri- povo, se inspirassem na Religião 
tual sobre a indigência corporal, (Cfr. enc, "G1·aves de communi" 
11estes tempos de liberalismo, fi~ de 18 de janeiro de 1901), · 
cou relegada ao olvido. Elogiam-se Quem quer que considere a im• 
todas as instituições destinadas a portancia que tom o eterno sobre o 
aliviar a miséria corporal; e não ~transito.do percebe como é uma 
é raro insistir-s:, na caridade que loucura, para salvar o ultimo sacri• 
a :tgreja exerce neste ten·eno, como ficar o primeiro, ou prover ao se• 
'lmico titulo à benemerência dos gundo; sem atender ao principal, 
homens. Na Igreja esta caridade não tem 

Mais. Esta di1uição dos princi- cidadania. A ela se aplica aquilo 
pios mais fundamentais do Catoli- de S. Paulo: "Aind'a que di.stribua 
cismo chegou a tal ponto que por aos pobres toda a minha fortun-a, 
vezes, com a maio.r naturalidade so eu não tiver cm·idade isso tudo 
justificam-se orga11izaçõc1; inter· de nada. me vale". Porque na I?ou
confessionais como ótimas que, no trina de Jesus Cristo só é caridade, 
entanto, em beneficio d'e uma fi- o Amor de Deus e o -amor do pró-, 
cticia paz religiosa, para melhor ximo que de algum modo, o enca• 
cuidar dos interesses · terrenos, minha para Deu.'l, Atendamosc·, 11.· 
con.stitue.m ambiente:, perniciosos ~ este principio e .não 'Cercamos nos-, 

fi:., o, Do1-tanto, à salvacião eterna. so irunntL 

Pe. Vicente M. Zioni 
êo S. N. D. F. 

1 

sos tempos é, nà verdade, tão an
tigo e vdho quanto o homem. S.ua 

· novidi:.de e~tá apenas na sua apre-
sontação mais 
experimental 
sistematizada. 

ou menos orgânica e 
e doutrinát iam ente 

Bem oport:mas calham aqui as 
palav1'as ·do Exmo, Sr. Dom Fran
cisco ·ae, Camp:is Barreto, n:n sua 
Pastoral sóbre o espiriti~mo, es
crita quando Bispo de Pelotas. ' 

S. Excia. histeria os inícios desta 
rorma experimentalmente sistema
tizada, qu~ tamb-em pod~riamos 
chamar "acidental "do Espil'itismo, 
e conclui afirmando ~ua antigu:da-
de "substanc'.al". . 

"Foi em 1847, cm Hydesville, 
Estado ce Nov..1 York que, n~ -~a
mília· Fax, prntcst,mtc de re}igiao, 
upar0 cera1n as prLneiras manlfe~

. tuções, derem c,0·1gem, po:lemJs d1-
tant~ b:irul!n despe, taram. na ci
dade. 

"As {ilhas de Fox, que foran:i, as 
prin1eiras ,,itirnas de5sas 1nan1fe~
tacõcs d€ra:n- oricgn1, pode1110s d1-
2,;r, 'a essa grandç supe:stição, 
quo no século C:écimo nono tomou 
0 n~n1c ce E~·piritis:no. 

"'E Lle no~s::> àevc1· le:nbrormos 
que, ,e O Espiritismo, com_ uma tal 
ffonna, parece \Una nondadc no 
nrnndo, c:Jlreürnto não passa de 
un1zi re~surrciçúc cic eiTOs v~ 1ho3> 

já ccn::ienados pelos livros sagra
dcs e p2la Igreja Católica. 

"No Leviti,eo, que ..i, parte inte
grênte do n1nis. ~n~igo. livro -que 

sz conhece, a B1blia, lemos no ce
pítü1o XX, versícub 27, que e ho
mem ou a m0;lhe,· ~·m quem h?ll.
ver espírito pi,ônico ou de ad1v1-
nho (são os médiuns) mntam de 
mcrte: apedrejá-los-ão: o ;;eu san
gue recida iôb:·e ê:es. 

"E quando o Evang2lho êonta 
que os in;migos de Cristo <? c~l~
ni;ram de ter expelido o uemon10 
cm nome de Bslzebú (Sã) Lucas 
XI 14-19lfica patente qu2, já ha 
CfJ~Se dois mil anos, as relaçõ2s 
dos homens cfSm os espíritcs não 
oram uma cousa, desconhecida". 

Do exposto se · conc'.ui que o 
er-piritismo de hoje não passa de 
uma n~va forma, atraente no ~s
pecto, científica na ap:·e:entaçao, 
cavilosa nos mé,):dol; e subEtan
ci<'lmente a mesrna de um erro ou 1 
superstição tão vdha e antiga 
quanto a idade do homem sobre, 
a terra. 

Pr-e,gando 
e. martelando 

. .. . .. --- :. - _;,;__. ·- ... ......... -.. . - - -·-

Rc-ma! 
Cícero, o genio oratorio da 

· Roma c:os Cesares, sentia or

gulho ao pensar que vivia em 

Roma e respirava o ar da Ci
dade Eterna. E dizer, excla
mava ele extasiado, que vivo 
nes!a luz; in hac luce vivo: 

Veuillot, 
Roma e o 

Papa 

o Pai. Toda Jingua ainda que 

rebelde o chama 11or este nome 

e não por outro". 

A obediencia ao :Papa em 

Veuillot· estava muito longe des

ta · cheia de suotilidades e cUs
ti~eões e subterfugios dos cato~ 
Jic;s liberais, elos "côr de rosa'\ 

Hoje um filho da Igreja nâo olha mals a 
Roma dos Cesares, a Roma co luxo e c:a pompa, 
nem mesmo a Roma política que ainda ha bem 
pouco levantava o 'Fascio simbolico. Roma pa
ra nós é a Cidade Eterna do eterno t.riunfo ae 

. Cristo. Para ela se volta nosso c::iração e en
contra no Estado minusculo do Vaticano a 
maior potencia moral e espiritual do mundo, e 

· um rei, unico entre todos quantos já tiveram 
nas maos o poder; porque, sem armas, sen1 
terras, sem possessões, é o mais obedecido, o 
mais amado, e o mais venerado -de todos os so
bem.nos: o Papa. l,lue eles !tomes clans R0 me! 
dizia Joseph Uc l'>Iaistre. Quantas Romas em 
ROma! As impressões de J:oma s:?,o nrnltiplas e 
diversas. E no entanto, ha uma que domina 
todas as outras, as assimila e as unific':: é a 
Roma da Igreja, a Roma eles Papas. So esta 
é verdadeiramente a Cidade Eterna, a Cidade de 
Cl'isto o centro da humanidade. L::1 impera a 
Majestac'e serena e humilde, a dig;mdade, o re~
pcito, a circunspecção, a pn e. a bondq_de,. diz 
ainda o genial sociologo 1rr-nccs. Roma dos 
Papas, Roma da Ig1·cja é a yatria de. nossas al
mas. Nesta luz ae etermoacle precisamos to
dos viver e termos mais, muito mais que o ora
dor romano, a ufania de poder dizer: ln hae 
lucc vivo! . 

Nesta _Juz viveu Louis Ycuillot, luz que_ o 
iluminou em toda a agitada e clolorosa eins
tencia (.e batalhador impcrtenito. Ele sempre 
olhou em meio das tempestades e do negror das 
noites, para O Farol da Coiina elo Vatica1;_0, 
Luta;, pelo Papa 

Úm dos traços caraterísticos bem notaveis 
no catolicismo de »eu.iJJot foi o seu culto e o 
que chamamos a sua dev,oção ao Papa: Desde 
a conversão recebeu ele e.o ceu esta giaça que 
foi o norte, a luz de toda a sua vida. Era bas
tante sabio e perspicaz, possma um carater 
bem reto e sincero para jamais cometer este 
erro o viver nesta posição incongruente absur
da do um liberal: clizer-se catolico e ter a pre
tensão de criticar e c:esobedecer a;s ordens e as 
direcões do Papa. fi 

Contra isto se levantou indigna_do o au~or 
de Parfum de Rome. O defensor imperternto 
da infalibilidade Pontificia numa llora e numa 
época em que a proclamação deste dogma et:~ 

Nós só sabemos de uma coisa, escreve ele, 
(Mclanges tom. IIIJ.: só sabem?s com cert~za 
isto: _ nenhum homem sabe coisa alguma 1n.~. 
falivelme:uie, a não ser o homem com quem 
Deus sempre eF.tá, o hom~m ciue tra~ ? pensa, 
mento ele Deus. E' mister cerra~· f_Ilc1ras el:1Q 
torno do Soberano Pontífice, !;~gmr mqu~~ran• 
tavelmente suas decisões ~uspuadas, af1rn:a• 
con ele as verdades que so nos podem saha~ 

. e ;alval· 0 mundo. E' preciso fugir desta ma 
empresa de querer reduzir a );)~lavra do _PaF;:, 

nosso modo de ver e de sentu. Isto so nos 
:C:a à divisão e à dissoluç,ão .. J·:' a desgi-a,ç_a 
l , dºs"'··aças Só devemos aspirar e trabalhar· tas ~ .,. • · · . · Í" 
r,ara isto: lançarmo-nos na obed1encia, e JS.~. 

ha de dar a coesão da. pedra, e sobre esta 
nosdi·a "suncr hane petram", a ve1·dade ha c~<l 
pe ' ,.. . d ., 
descansar o seu pe vence or · . 

como era diferente esta linguagem ,?·ª J1te_~ 
rutura JilJcral catolica claq:iela época tao pe_~~; 
gosa e agitada! Que, subul1ctades e ma~obr«. 
para fugir a autondaa_e do Papa_ e a~(ucias _11_2;, 

interpretação das decisoes c\a S::m ,a ~: · A Pr ~
videncia suscitou este homem actmnavel, Pª:ª 
ser em França, o pregac:or, o me_st_re, o soldatl.11 
ctecid.id~ da Infalibilidade Po;1tiflc1_a, e um mo, 
ctelo de fidelidade, amor e devoçao ao Pap~ 
numa hora cm que o Inferno se levantou. ç:~. 
raivecido a ameaçar a catedr_a de Pedro._ ~ cn:- . 
tica !iteraria· consagrou Vemllot no dizer d~
Jnlés ·Lemaitre, como um C:os grande~ prosad~
res do seculo XIX, um classico da lmgua, t~, . 
belo e rico como BOssuet, solene e profundo ª{ '. 
vezes como Pascal, cheio. de verv1: ~orno Rabe
Jais, fino como La Bruyere, • es~1nt1;toso-como 
l\foliei·e, e não raro foi i:m '\' olta1~·e as av;ss~~ 
um Voltaire sem o espinto dlaboll~o. A .,lor1~ 

. de Veuillot, a ufania deste coraçao generoso! 
deste hor:aem de fé viva e ardente era a de ter 
sido o soldado da Igreja,,? defensor do Paga. 

ce diable-lá, C:i.zia funoso _ um adyefsano .?: . 
. veuillot iI a toujours pour lm le Pape. O dia 1 

bo ,leste hcmem tem sem11re em ~eu fa~o~ -~. 
Papa, E Victor Cousin dizia com mais _exat1d:3-p!c 
ll a toujours pour lui le Pape et la g1a~mau; 
Tem sempre com ele o Papa. e. a gra!31at1ca. 
a confirmar a expressão dizia Samt-Beuve ( '· 
"E' 0 homem que nunca ~c!u ·nem contra o\ 
Papa nem contra a gramatica . . .. 

·: i 
1 

: 1 

Se hoje, maL; do que nunca, ele 
se alastra no m;.1n:lo e e'.pzcialmen
te no Brasil, é porque, dada a ge
ral ignorância religiosa e a so~u
tora lJropaganda dos falsos meto

. dos. e,;píritas de· comun!t;ações c~m 
0 A'.~m, o espiritismo atiça a cuno
.sidade humana, prende a v:ntade 
e c:iminue a lucidez da inteligência. 

_0 maior e mais tremendo escandalo para o Li
.beralismo. Que lutas e que amarguras para 
defesa do Papa!· Teve contra. ele nomes brt-,. 
Jhantes do movimento· catolico • C:e França. 
Houve momentos em que Veuillot se viu como · 
que abandonado, perseguido por inimigos ·e 
::i,migos, anatematízauo por amor do Papa! 
E venceu . 

Pois bem este homem que Pio IX amava~ 
abençoava c~m a ternura de um ~ai, .e, o ;i.n:efi. 
tigiou e sustentou nas tiaras n,.a1s .dJL'.:e1s. ~,ª 
luta mesmo contra figuras ilustres. e ve1;1era- 1

) 
veis' do catolicismo, eivadas do llbera!ismo, .· · ,,i 
veuillot que Leão XIII cllamou o Padre Ie1?0 tla. 
Igreja este homem que a Historia da IgreJa h~. 
de seU:pre lembrar como figura imp_ar do sec;-110 · 
XIX:, sempre ha de surgil· com? ~ tipo e moc..e:Q 

Aliás, "toda novidade que des
lumbra ou trás o cunln do mara
vilhoso encontra sempre mo:os para 
Eeduzir". (Dom Barreto>. 

Compreende-se, portanto, como 
o esp:ritismo, "ap1·esentando-.so 
para desvendar os mistérios de 
além-túmulo, foi-se Rlastrando por 
tJdo o mundo, .. à medida que era 

Pio IX o acolheu no Vaticano em uma 
destas horas amargas e lhe abrindo os braços 
de pai lhe disse: "Bemaventurados os que pa
decem perseguição por amo1: 1la justiça". . . 

Jamais um leigo teve em Roma o prestigio 
de Veuillót junto ao Papa, Mais tarde Leão 
XIII ao recordar as lutas tremenC:os do agitado 
pontificado do seu antecessor Pio IX ,e ~ figura 
luminosa do jornalista catolico !rances a frente 
de todos os combates pela causa da Igreja, ex
clama: Louis Veuillot pode ser chamado, um 
"Padre leigo da Igreja". · Realmente, a figura e 
a missão de Veuillot lembra a de um vcneravel 
Padre das eras agitadas da Historia Eclesias
tica. Ele foi o Atanasio da luta contra o Li
beralismo. 

do anti-revoluc10nario, do anti-llber~l e do e"'"" . 
tolico integral. E todos qu_antos qµe1ram ama~ 
0 Papa"'e servir a Igreja h.ao de achar nas pa 
ginas que traçou e muito mais no exemplo l~- · 
minoso que deu . ao mundo, o mais ac~baao · 
modelo de amor, de fidelidade, e_ dedi<l!-çao ao 
Papa. os nossos "eôr de rosa", liberal~ de)no~ 
craticcs muito assanha?os com as conq111stas :i~l; 
Revolução russa andam lamentando que l 3(,. \ 

" , . "a aperfeiçcado r,or , vanos e seus 
adeptos, dentre os quais se desta
ca o célebre Allan Kardec". 

"Devoção ao Papa" 

como no tempo de Veuillot haia, tantos ult~;:. 
moirtanos a comprometei• a IgreJa. como ºxIX 
critor fra;1cês . a compr,amete~- no secu1;01 ~-. 
ante as couqmstas da r.evoluçao francesa, Co ·:

mo eles se sentem mal quando se fala e1:1 1" 
Veuillot! . / :1 

Filhos c,bedientes da Igro;a, repu
diemos mais uma vez o espiritismo 
e invidemos esforços poi-que desa
pareça essa enferm~dade moral 
que tanto prejuizo vem causando 
ao bem-es:ar sobrenatural do nc~so 
povo o aos inter.esses de Dc1Js 
Ncsso Senhor. 
-.--------------
QUE SE DETENHA A 

PENETRAÇÃO COMU
NISTA NA 
LATINA 

AMÉRICA 

(N. C.) - "Os descuidos que fa
voreceram o avanço, do nazismo, 
não d.~verão ropetir-1;e.\ ante o 
avanço do comunimismo", opina o 
"Diario de la Marina", de Havana, 
ao. transmitir e comentar informa
ções que indicam Cuba como um 
dos centros mais ativos cle difusao 
do comunismo na América Latina . 

A Revista "America Mercury", 
diz o Diario "pµblica um artigo. 
de Mrs. R. Phillits, em que é de
nuhdada a política de penetração 
ideológica que, habil e sistemáti-

Devoção, isto é, um misto üe veneração e 
dedicação heroica-pela causa da Igreja e pelo 
Papa, tal foi, repito, a nota caraterística do 
catolicismo de Veuillot. Eu não conheço teo;:
logo, diz Pierre Fernessole, que tenha definido 
com mais entusiasmo e exatamente o carater, 
o papel e a autoridade do Papa e dela tenha 
falado com tanto amor. Poder-se-ia formar 
uma antologia riquíssima das flores de peIJ.sa
mentos e paginas, sublimes sobre o Papa, Roma 
e a Igreja, extraídas das obras clle Veuill0 t. Foi 
a paixão, o ideal de sua vida de apostolo e de 
jornalista. E' impossível nos limites de um 
artigo citar, como quisera, aquela11 paginas tão 
luminosas. Ha um homem, diz ele, a quem o 
Salvador disse:·- Estou contigo;>! Aqui a carne 
mortal encen·a mais imortalidà.de qúe nós, o 
espirito contem mais elementos divinos. Este' 
homem é Pedro que não morre e não se enga
na, Traz ele um i1ome incomunicavel, é o Papa, 

vcuillot veiu prejudicar as con9-m1!_tas - de•\. 
moerati-cas e a adaptação da. llgreJa a Revo• ~ · 
Jução! . . .. , 

E' possivel que alguem cre~a na Div1~da1le,· 
,la Igreja, tenha lido a, Historia da Igre_Ja, .~ . 
afirme o. despauterio de que um hom~In: fiel ªº. 
rapa, intimo do Pa11a, defensor :fldel!ss1~0 da . 
ortodoxia mais pura, tenha compro11!et1do· a 
Igreja porque não pern~itiu a adaptaça~ ~~sta .. 
mesma Igreja às conqmstas da Revoluça9. : :. , ., 

Porventura a Revolução recebeu do ceu a1- , 
gum pJ:ivilegio de infalibilidad.e? . , · . 

A Revolução que se adapte, que aceite, qu_e ,. 
se conforme à doutrina e à orientação da lgr~Ja ' 
si quiser garantir ao que chama "s_uas conqms
tas". A Igreja é que nunca podera s~ ~dapt~r·, 
e· nem precisa das lições da Revoluça~ ·, . Pois .. 
não se· ousou escrever, sobre a necessio.ad~ d~ 
u-ma adaptaçã,õ da Igreja às novas conqmstas. 
da Revolução russa.? _ 

Ai! estes "côr de rosa"! A1l como andamos 
~ precisando de Louis Veuill0 t! 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO * .... 

camente, vem realizando o corou- !, 1 EXAME IMPARCIAL DA QUESTÃO POLONESA 
nismo em nosso hemisfério, Declara Radio P.olOnês êe ·Lttblin, 13-2-45 
a escritora que Cuba está deixando -, que o "Governo proviso:·io" de 
rapidamente atrás ao México como Lublin havia sido i·econhecidº co
centro de propaganda na campanha 1110 a unica autoridade PolOn,esa,: cm 
realizada, pela Rússia com o obje- volta da qual outros elem"nt.os ele~ 
tivo dQ colocar a América Latina mocraticos poJone,ses se deveriam 
dentro da órbita da influência agrupal' e que a amvHação' de •uas 
so:viética". bases, sempre corr;espondeu ;,0,s de-

Ao confirmar com fatos esta afir- sejos frequentemente expre~sos pe
mação, o "Diario dQ la Marina" lo pl'oprio "Governo". T::imbem foi 
acrescenta: "Uma das razões mais· lá declorano .que "a omis>ão ro Go
reveladoras, francamente publica- verno ·poJonê.s d'e Londres" era a 
das pela chefia comunista para mu- n;elhor pibva da liquidação daquela 
dança de r.ót'.l!o de seu partido foi organização a cuja morte não vr.!e ,1 
a I eonveniencia de· . suprimir um a pena referir-se", 
nome pouco simpático às mass~ Ainda mais lntcressnnte foi um 
cubanas, Ao mesmo tempo, reco- artigo da "Gazeta de Llfblin ., irra
mendaram uma organização seme- diado pela emissora de Luolin, ~m 
lhante em certos planos à que· está 14 de fevereiro, que dizia: "E' de 
acostumado o nosso povo: comités supor que lss0 significa um enten
de bairro; o corpo de membros dimento cºm os partdos do Centro 
desde aquele momento se conside- e da. Direita, para asslm s~rcrn in
ro.u dividido em dois grupos:' os cluido.s no Governo da União Na
comunistas, cuja organização e tra- cional ..• A decisão 'éia Co:iferencia 
balhos continuariam; e os ca- da Crlméia de ampliar as oases clO 
·teo-Ji'nenos, aos quais se iria edu· Govêrno Provieorio. Polonês certa
cando em -sua própria atmosfera, mente visava a extensão do direito 

Ao pedir niodidas de carater das ativldaid~s políticas, a lêm doS 
continental, que detenham "a pe'- quatro :Partidos da Esqu.erda, qne 
n~ração que so acelera e se faz formam o presente go~rn o." 
mais comp·acta todos os dias, e com A significaçuo c10 Supra-citado 
facilidades que talvez nem os pró· trecho é perfeitamente claro. O 
prios comunistas esperassc.m", o Governo de Luhiin, que incluiu fie
editorial conclue: "perante uma t~ios representanteS dos Partidos 
política feita com inteligência pela Polon,eses da Esquerda. pretende 
Rússia, nãG ha de faltar inteligên- acreS<:entar-lhes fictícios represen
cia na América, para contrabalan• tantes q·os Partidos da Direita e do 

· cá-la". _ :~ Centro_ sem ]:l,C)1: um instant .. ...,, . .,,..r 

.. 

co11si;icra1• o abandono desi:.e siste- E.U.A., e a U,R.S-S,, terão ~" 
rcsPOnrler por cada cidadão polonís, 

ma do gové110-titere, E' igualmen- t · t â " \ 
, . . , Pl'e'¾~, clepOr ado os i:xecu a o . , 
te digno de nota. que, no mesmo ala 7 A CARTA 00 ATLANTJ(::O 
do comunica.do_ da C0 1;ferencia .. da ' 0 c<>munica.do da Criméia, por 1 
Orlméia, ,o Radio de Kiev, lrra.:uou três vez.eS se refere .á CaL'ta det , 
o SGbuintc trRCho de uma car_ta d0 1 A•la· tic ·sugerindo que são segú.i-
"P f it ., · p~~to Va o " n º· , rc e o· 1m ""' a. rsovia. .ª d e s princi pios. E' intel:€~-
Presiclen te do ConseJho dos Com1s- ost os s. uco O t i~ pr·i·nci'pi'os •&:O' 1 

._ p U 1 · , " • san o v~r m a ~ . , sar"V3 do ov,o era man °s, . . . o~ 
1
. d · , Po' 1· º · . k. · . ao 1ca os a ,on ~ · 

traidores. Sosnkowsk!, Racz ,ewicz, · e~ 0 , se.« lntes . os tre·s· pr\nei• . 
· sk. M.k l . k O ,. "'"'º " ,,u • Arc1szew. 1, " 1 o aiczy , e .. o.- .0 rtigos da Carta do Atlantlco-

1
· 

K k. receb ·o o a•t•"':) 1, s ª omorowtJ 1 era . e · ·0 · 1. Seu,; palses não Procura.m cn-
que m,ercccm, Hav~mos de .ºs tt'f grasde,cimento territorial 0 u ou:.. 
tar como rnereenar10~ de Hltl~r. t 1 er , 

. . d . L • ro qua qu , 
Em v1st:1 ~la depen 7nc:a de . :u. z. Nfo desejam ver mudanças tei·~ 

blin e de K1e"., da dh cç,'.10 po~itiu ritoi·!ai5 que não concordrn, 
de M-0scou, ~ 1~ de_claraçoes .ªª~ u,- cem os desejoa 1ivre111ente <::>:.- · 
r~m uma s1gn1f1caçao t-0cla €spec:~1 • pre,2sos ao povo cm questão. . 

(l. CO-REsPONSAB1LIDADE3 3. Re<ipeitam O direito de caia 
Sejam ().Uais forem os c 0 mentu· Jlovo ele esoo!r,era fon-na de G 0 • 

rios sobre as deciSôes da Criméi:t. verno sob a qual lhe [ipraz vi~ · 
persiste O fato de que as'Três Po~ 'Ver; e des~jam ver os direitc-~, 
tencias tomaram juntas a rcsponsa- soberanoo e o governo p1·oprjo 
bilidade no destino da Polcni.,. · r2staurado naqueles paisos, que> 
D<Sd.e então. por conseguinte, a dc!e<S foram privados pela. fôrç2, 

E' difícil verificar de que ll'l.:><1-0 sorte do Excrdto polonês, do Mo• 
vlmento Snbterraneo, bem como a 
sorte· individual dos Pol,~ncses d-2i- esses princlrios foram aplicados,' 
xou de fical' sob a exclusi.;a res- pela Con~erencfo, d'a Ci-iméia, no
ponsabilidade da Unl;ío Sovi.efic:i, , c~o da Po!Onla, 
A$ Potencias AnglO-Saxonicas. tor-1 
naram-se re.sponsavcis por tt.,.do o . 
que ~conte~e,· a,as_ód'a~ãos_lJolone- O ''LEGIONARIO'' SIG.-.: . 

,ses. ilOb a ocupaçao sõvietica. S"lJa l · . ,,.e;: .. 

·-: e:erco~;~:s~ epri~s, deporta,~-~3 NJFICA BOA. ~EJJU~A\ 
<'Toda.s elas: A (;rã Bretanha, .;J E FORMAJ:AO- .r ·. 

/ 



----------------·----------------------.--

A• propr,"·!acl :s pr;nci,,.,i.'.; do 1) do próprio 'direito natural: nubentes. nas heras· encantadas dO Ig1_ eja é perpétua. Viveu a seu lado I Aca9io S:>eç.caqt1t>rc_'.) l' C':·ianda D~ 
latr·mo·1 •o cti · u Re r 5 á nta 1 d t· " Mons. José lf. Monteiro. Vhrario 

·~.:::LATO DE UM ()l<'IC.íAL ll'i- _ A imprcnc;a sni,a da tod:J.., 
03 

n 1 '- . que ma!lam ,,e ;, :1 cor emo roe•mac ai·/lUme • seu nova o, se Pl'Ome 1am um ati-avés da dois. mil anos. banhada ... Murt_•. Arrnand'> c,u,Jo5 o e l\1'.lri2 
e._ 0Li!:S wnri,r,; (I · 11E{iil\<Jl~ DE coi-renk:i po]itlca.'I clara e cc;raJo- mesma ~,.•éncia, a se prov<1.m rela ç~o relativa é. unidade; só a indi•- amor eterno, Ern a voz da natu- Geral. deu ":J .teguin~e.i d~spacfr,s: 

/ 

L
"u,·.1··," ~ indissolu'Jilielade. E1:pondo li sülUbilidad~ g~rante a ccnsecução reza. Aumentam as dr·scórdias fa- no sang11e de seus filhos, conspur- PLENO USO DE o·RDENS - por Teresa. Saraiva, João Vcrrcne e· 

serr;ço Polonês · d~- 1,~,.,' mações c<janla do lralamcllto da. Polônia sua. mesma fl:.1l:dad2, são: unidade il1tegral dos fins do·matr!.môn!o, sem 1)'1jJiares, muitas vêzes leva:1tadas ca(la pelos cr!mes de aJgun~. sumi- um ano _ em favor do revmo, Pe, L~on'.JrtJ. Maio, Daniel ete a e v • , s~1:1e11te eiore,.sa a sua indign!dade 1 · ~ 'P 
1
1 

/"':'. :\ oonhi:cida- HTi>t·t ele Londres r,elo, rns.<c~. sobretudo nº. que con- a mariano, ., pensamento da JgreJ:. e!,, não i;e consegµ_irJam os fins vi- cem inhnçõe5 de determinar o di- da nos rece:,~<; dll.S cafo rnmbaJ!. Pio wespeI. MlqueJina Paladino,. vergií~,. Lazut 
\.(Thé' .t·:,bl,:,t", 1>1tl.JHc,,u " e!

1
tre- cerne a

3 
J>rlsõcs ôos democratas c~m rclaçào a estas 11roprlsdaé,~s, sados e o enlace conjugal Pcrtanto vórclo. ex~ltada ni .i::Jória/'f· do Vaticano, CAPELA. _ por um ano _ em e Eiza B,>n<lazzOli. Anbnio Bigarain 

'[.\''.·'ta ~
0

_
1 

um, Dfi<'lttl· H,r,tr:nr in· po!onêses. 1;ão pretetHlemo" própriF-msnt.e não teria teria razão de ser. E' ela Tudo isto são inconvenientes de perseguida ou triunfante. <!<,mpre favor das capela•: _ de- Taboão. e <l'a S-i'v:>. e Benedit,t L'.ma, Er:ne\in-
f:!ê,. e, ;

0 
n,

1
m, n.ã',, r-r;tk &e, re tiremuni-1~· contra o., .\"icios grO&- pois uma qualidade inseparável do 01dem particular. Acrescem oi; de êle a qu!s Para si. E a •ua r,,e!'m:l- • ,l<> pasquaJetto e Aurorá" Molina-

\'-'sée1do ,,or or~,;m J•s uu•:,, ;da<les Diz o "JOURNAL DE GENEVE": sPlro• que a;, contrariam, maf for- matrimônio. Na verificação d~sta ol'clem social: 0 di•turbio entre M !',:,lavra. assegura o seu d&efo de São ·Joã? Nov
0 

na. Paroquia de. Sao l\ e-d S 
iJll'i:,n 1<'as. e qtl\, ·a !t :te .,l-,ii dei O r,rocedimcnto doa Sovietice., e necer-Jhe3 material 8 pologetico pa- verdade é· l>reclso ter pi-e.sente.· que familiai!, entre as. quais se J.,:>rpe- pt:roetuidad~ na- uniã.o: "9go vo- Roque; e de santo Antonio na pa· João Kis Marton e rí~re e;; oa• 
i~-:-:.i Cracóvia en.vlado.,pa.ra a Ingla- a~h,,lo ao esp!rito do• pc,vos ocl- i-a a de!,.sa ,la fé e da nv,rai c;-iit.á, não podemos atender a casos. par- tuam.,;~s ;nimizadeg P.~los repudio•.; bi-scum sum omnibu, diebú•: .. " o roquia de Chora ·Menlno.. 1·e1-J, Antnnk> Silva. e Ama lia Lasko, 
,'.ltu,·l. via Ode~~ll; , cl,ntais, E' uma·f!oiação.não-,ó dos são quastõe~ que eternam,::ite }e· ticularas. Procuramos estabelecer a df~r,adação da mulher, que ffca Santo Padre Plo XI na enciclica a TRINAÇAO _ ~m fayor do.; RR, Cnnst;nítino. Olivo, e Juliana D~I 

acôrdo, de Yi.lta, mai, tair..b~m 1·antam no individuo a.~ as1,íraçor_s let.s ~era1s. ,Partindo do prlnciPio cle expos:ta e. ser mero joguete de 1_ QUe t~ntas vêzcs re,orremo.'!. propõe Cid Ivo Ramos e E:lmeia A
1
ice Re• 

l·; F;,ilo prisionet,-s>.: i;.el~s alemães no c,,nstjtue uma p1·ova da, ab,olu(-). ,máit que ~ uro·:~,cam, Impo~ra pois que o bem _ particular <;1.e.ve sempre xões.' ~l>ando~;ida. cinicamente qJa~- êstp •lmbollsmc> mlstico com" ra7.Ao P.P. Anscario Lohr e Ant<?niº Ráo. n:l:tti; _ PARI: Manuel soare~ ~-
,r, .. ,r,. da A'frlc-0.:· (;.-se· oficia.l foi in- fa,ta de C\cll:iança entre, os All:J.103 estar de. prnntldao co;~tra ,,f l'.'.S. .,~r µospo.sto •. a.«J bem un1ve-1·sa1 e pu- cto rtã~~- podii mais_ servir á cupidez prcfu'nd:i. cl:1. ind,i 0 sclubilidacl.e:. "S, BINAÇÃO - em favor dos RR- Orlin<la catarina. d~ Almeida, José 
~?l'!;àdo na, _Pol4n~a-. O•.- ,,i.tsloueiros e a P.ussla, ' n un1dada d• 1:1at,1mo~.u. bbco, /c'o fitJm:em; · princjpalmcnte a cor- nufae~m~s 1· i;.,vestiiear com rt>ve,-ên- PP. José. Maria Simões e CôMgo da· Silva. Br~ga e Helen.a V.alim, 
Jd,, gueri·a,. inglM~~-· cs,rveram cm o "NEUE ZURCHEP..ZEITUNG" A) Dout_rina ;ios1tiva. A geração da nro'- seria. 9.r0 ve- l'UP.Cáo. a.os, costumes. A·. histo·r•• do ci,,_ a mt rri<t razão cles1s vontade Pedro Gomes.. E i e -
e 

, . t til ~~ . i d. • 1 te • = ú'' 1~ ,- ln-'1·«01 "')'' d ) Dom·ino"º·"- Piqueli e . Isa R co_ ar-
u;,5,an e con. (>w' com: o. Eirnrcito - O cilusmo ru3So cauwu 0,, JJ. 1~- ... PI' memi. 1,ro1H'iedade do ma- 111ente -comPrometida sem a -índls., •Pa~sacio e as realidade'! do pr~sen- l'.'_,·•1 -- = '• -.. u.,i :c,a e·· encon- FABRIQUEFRO· _ ela. p:Í.roquia de-- - · 

IUe!rn1)olitano- 8~etfhn~o Polollê$, nação da opinlã.o do,'\ pa\$e~, verda- t_rimôzüo con•iste na uniã.o conjugal s._clu_ bi_lidade. ,Com efeito, o:._ cônJ·u- /t. e no_ s. ensinan:l qúe O _ matri·monto tm~la-~m0$ fácilinentr naou 0 h m!s.- · valhal, JoEé Augusto Rente e- Ju• · ,. 1· ~ · tA J ti<~ '...-nlf" • .s · t l ô · Santa Generosa. em favor d'o revmo · G t Ab Lº rcnço Cris• 
Qu?· os previa ull_ ui rrrento. Fre- dfiramente democr ... tic03., e· es"' e,- oc um 10,,uem com uma mull1er. ~f?" nao estanam di.Spostos a ela; sa• pr111ado· desta sl.!G · vroJJrhdaé!e :n s1,,,.. icaç.ao "º ma r m mo Jieta ro te, ner · u · 
:o"~ntenw!ltc, •e QÚ0ix~ram os .gu?.r- R~tando a paciência c10s anglo-!?.- Qu~ o nu1,cmnônio. goze dHta pro- bendo que dissolvido o vlucuto ma•. tranSíormam-~e em ocuco. temno em cri•tão. ·, one representa $que la Côn:,go Pedro Gomes, tóvêo e Eufrosina Balaccl, Oclilon 
l'IH alemã,á do· QUé• ~. 0,tivi<ta.<1es xoe3. priedJlde, emina-no.• a razão e. a fé: trimon!al dev~rão arcar sóz!uhos cc•ncubinato. Sõ.o fácéis de- entre- un;ti'.) nerfeit!s,lm~ nie med 0 ia en- ' CARTA COMENDATICIA - em Galvan· Duarte e Elza. Bhsonli. Ra.ul 
fÍ",, Exercito_ S1¼1.Jt~tt'aílco m?lc•ta- 1 o "COURRIER DE- GENEVE": -. 1) só· 1,c'~ unidade matrimoniàl cem os gravam.ea da educação·.· Só. v~r o.~ l1ori'!Vei.s _resultados que d;,J tr~ Crlstº e a Igreja. a. qu,I união favor dºª· RR- PP, Salvador. Anto- s~hwinden' e Miri-an\ Nu11es, José 
/~.1..1-nos. as . ve~- multo. mat~ que I A au<ência da Polôllla em s p,-sn- se conseg-uem. ou ,e conseguc,m com n,esmo a· concienci,a sel"ena --de que, s,..,- seguem, e;. na. realidade, se se~ POr nrnhu'l1a sep~rRç1lo nodC'r:I. fi· nlo santo.maria ft Manual Pereira de J'.Odrigue3 ,, " Odete Berta lo, Italo 
2\ at~quei;· qlle·, êit-s :trnnam susten- ci,eo " um P-~Cfmclalo. A ·:t'. :i ;ul~ a _devida faci!idade, os fillf do ma- na3 dificuldade!! e aflicões poder~ r;t:ll'am em 11alses em que se oficia- c~.r di•rnlvh:'<1. nt1. nue ,,Jva C':i

stº Succuman e !Ha Mnrtucci, Osvaldo 
"ª-·,'·,·º n!- frent.~ _on,_. e_ n_la_ !. Es_sas ali- ~tusJ dos f'nvli»•icoa.par• ·cor,1 ,· p 0 • ll'!mómo. Co,1~titue ela pois uma se-á. contar com o auxilio'éio com- 1i2ou o divórcio, 1' nor Elaª Tg-reja'", Almeida. M •· 1 , _, d á '"" n " 1 d tl · I d' h I E\ Anolo<rétl ENÇAO DE MACEM Th~=azl e Arminda AsSunção ar-•, .. 'H e .. a11n:emll.,:1!.m cons1 e!' vcl- lilnia 'l çs ;\j!a.aos... é um ou! ro I PrOtJl' e a e e3senc1a este ultimo. P?'R e i_·o Permite a procriação, ·, 2) Para o cristão a !ndl·~olibili- · ·· ~2 

• B . I - em .. , .. 
_n,,•me na rmm!\\lc(1:t• de-lll.14, slmu!- c•c~nds ln. ~tm a qnal êle não teria ra:z:r,o de A educ.aç.li.o maia claramente soft·e de.de· do rúatri1nônlo é ainda- con- · 8,j,() contrárias. R prJpr;C'r19 de em favor. das paroquias de N. Senhora tins; - MILITA_RES: Ben.e-o.ito de 
J,,,ieamente_. eom .. 0;_· g __ ran<le o_l'snsiva o "DER BUND., d" Bc,rnº .•. _ ser. r,orque 1,ão JJOderia re«li.:it os com a dbmlução do la~o matrlmo- firmo.di:i: . m

10
stih a t>'1liio livre- e divórcio, Oliveira e Ormictnda Alves, Seb\lk 

() 
" fl · 1 , · 1) <\ 11 i~o Jlv do Brasil e Santa Margarida. Maria~ 1 l\' · A Vl 

r::.;:,a. ~ r~,;,1;0s-~1'Am·,~~,)erados 1,e- o ... pr;sionamanto üos 1ldwes· po'.o- ;;2us m. . r:ui, A cria:wa necessita do ccn- al Pela oalavr" rle Jpsus: "Quem · ., " re. , tião Rufino Fre re e ú.r1a. '· - • 
L pJPul2c'Kl I\Ql.of)oRa como ~ndo ne-~c, é- uma lndio:lliil"lrl~, S!m\ cine a) Sem t1.:1dade conjugal são dl- curso de ambos os progenitores. Já ~e casi1 com a mulrer demit!d~ JJ:· r. ... nfrndiz ela n'io só á i"<li,•C1h1- PROCISSAO - em favor das, Pa• eira Vilas,. Boas; _ JUNDIAI: Dur-

-~'~'-;:,)1bl'r~,:Ori'~:~ !ln_-Jug? al,mão. a_• Democr:>cja:, comnr~udl'<r-~fJ rn- ficultadas.a.~ finalidades primárias do ,,bordámos êBte nonto no numero lo espôso comete adultério" (Lu~. J:nidadt", ma~ l\"Psmo á estabitlcla- roquias de Vila ~pcrança, Col:,la, val Manuel de Souza e Lidía M, 
iI.;_;·~· '.ztnenJ,, p0~6U:,. o~. pohneses, fn,

1 
QUB não se irnd

2 
ac~~iitar 

113
_ matrimônio: torna-se difici'. a pro· anterior de•ta . s~ri,. tratando\- dn XVI,< 18)· .' 'Não haveria· adultério. ~e d~. e ouõ Pr;md ra,. dl.'C~rre dos· fin• Santo Amaro, MQOcà.·, Cho_ra Menl• Hedium, Mal'io Alves Alegre ~ Leo• 

:,,.1<.1n ffi1 breve. tlcaram iirsapon- l'abvr, rio, ,·nsse~? cdacão, t_o1·na-"e 
1 

clificil nu_ p:-itãi· mutuo aditlló,·in. · Nem s. corrigem o. màtrimônio pudes•e·.-srr dissolvido d""'e1:ºl·l~d;mnnior t s ., ,. 1. no, Vila Californla e· Sã.o- Roque, Mr-ºBerna·rdi, Manuel Beg/1 e N_oe-

;r,:sso, nas 1.re11,1;_-:t;;;i.>rtailM, Lt>'~o . POT.ONIA e~miuç_amo., este• argumentos, por- do~ Pais. ii.ela con•tituiç'1o de. ou- . lü J~~Ja. P,alayra.. do Aoóst210: "A- ,,•·p_ o nnico fim dn PnbP.e rn,,trimo- Conego Aguinaldo JDsé, Gonçal~. m!.a Barbosa da Mf.lo; - J.A;ÇANA: 
.~_dcs 1»!0 _ r~mi0· &io!lcado pelos 

I 
DISTUP~TOC! r.:· LvT.\ NA ramente lrnpos.~ive a educac:~.'l. N o cs incanvenientes t1a ~u~ência. de um. no siill), mesmo vinculo., •, ~ · " 0

~ ,,u or., lla un,m, ,_ -o.- •= 

('J'.l" cessou ;i Juta., 'ó;i. s!}ldad(\s rus- Srrvico PolonP• ,le Inf()rnttlç~cs Cille nao faz~mo3 L_?Xto de moral. ti·,> lar. Agrava-se ma!• "· ~ituação: c,i.:eleJ, aue. ·,e. ,µnfram em mntrlmô- rial e a mnt11a f::tt!•farã'.l. Para l•- ve.i, auxiliar de Mona, Vigar!o G·e~ Arcanjo Pe1·eira Jorge 
8 

Nancy 
~':~ c?mcc!lr~m a, .·.,.,.qif{lar o qllp- <>S C:P.!(unclo a, u!Um~:, notlcl!is re- Chamamo• a atençao para c,ue :,e. nrla ~xaeerbacão de ciumes. e rivall- ·, r:io ríi'ecrc-vo, não. eU m.,.~ o senhnr 8

" é necr~sário P. sufi~,,.nte o al"JOI' . Borges Barc.<ilos; JOsé Augusto DI, 
~ r-•m.Re, :'nrna, tfullant 11.eixndn atrás rebidàs ,,eJa imprensa ~uiça· _ cn:e Jam rccelJielDs com bom rnn•o s(ldio dades domésticas. A rrhnça uão pre- ~uc " espósa n[o abbndon" 0 R,U '-t:f.uo. Ama!"~·e. cor-~bitat'l. Ges- rnl. <leu os s.egui•tes d«!SPachos: nlz e Lucinda Alves Silva; - PE· 

- o-, ;,i: ,,n·c<ill, 1._.:lUJ)!I.~- .,_ Cl,toque•. <lesd- há pouco nlw o!ltá. m,:il~ s•ib- e cóm rec11i•mo e se.iam verifieadbs r;8a ne pais. nrecisa do~ s~us:pais·. Só n,a:füro. nem o ·. hom'('m a~~'!ldone .sn; 1l ~mor. c,s•a a uni"o. Os filho~-. DDS?ENSA DE IMPEDIMENTO NHA: D~llauK Araujo e Guiomar 
. X'·:···; ~rm~zen,?. 0 RM. l,éJas, Es-•~ Oíi- metida à c1>nsura algu,ni- _ !rrcm- nàs qu..1dro.a rla realidade ca,elrn. êJtes a conh{'Cem bem como if"'I• 

1 

sim tI>nlher. <I; Cor. VII, 10)·. 1'1,·tc>• ~" apar;ccerem; ~ão entri>gues · - em favor d 0 s oradOreS: José Na• Ferreira. Jo•é Acacio de- Melo 4 e,~: ,n•le~ ci.5Hl mal/;:: , . 
11

eram tljslurhlM 
11

,. Polônl>1., 0 ,1;ic . d~. realidad~ hmna1:a. com sua-5 mi- ~0 11s fl, ~i nrónrios. só este~ oo.tão cl Pela !Uf'Smo· fôrça do sacrR- ~" l'!~t.,,:1o. · varro e Aid:i, Munhoz, Demetri Fel- Adelaide Costa, Orlando_ Buli e Ma• 
A 19 r:c Janeiro, Ô'c•· 194,, ,-racns ~- ponnbcão foi l~v,,1, ao rle.~ernP· :;erlas .. com _Reus c!Umés. com suas cli~nost.n• aos ince.•sa~1tcs. -carinhos l'l'~.nt(l,,_ o, cristão a,-, ca•ar-~" n§o 1'i'"ã.o, "' ne,a••àgio · :>~7,imr~t~,· ,..rn,. fcte, Jorge S-alim Srour e Clo.rlssl! 

IV-'.' 2uxi!b tlr· 1.lll'lfl!/lp~- do F.xétcito ro. 1,elo terror rn···. ;; Insuportável concup1:;cenc1a,,, "IUe exlo:e , educe.c:í.n. só êste• ••- ,f,,z· só).Jlent,. um. contr~.t() º""· iá de· ~i·h r0nc•nº~" d~ P""'trjmônlo lm- A. Nahemer Cosmo. l'ina Llma: - BARRA FUNDA! 
fnb>e,-ran-o poJt»JJ;t;j' fl!!}i do eam- Os iov,ns esl~o , .. ,.,..,,..

11
de,,,do nas b)_ sem tmi,!ade con.inrd ,.ão im- l!Jr>m rec,b,-r. co'1'1.c uma crmrllcão isua pjl.t11rezs exig!' PStabllic,1de e, --<J.s.•ib1'ita todos ªos fim do mesmo. , Manuel Coelho de Mirandu ~-Nor-

f:,-~· d.é concentracã,.. <' oe:·maneci fl~
1
.;~t.a.~ fngindn º ... '·'Hzação forca ~-º"~_1billtaau,_· ª_? fin_alid.adcs ,PCU:1· a~ vida. cê- s,,_ci-1riclos e as !lriva-,;n,1Js?o1,uoilidaae. re,it;z:i um vcrda· ~ r"~,,_,,.,,.. 9,-, i';,.e;r, natnral,, t11. TESTEMUNHAL PARA CASA- ma castagna; - VILA LEOPOL· 

p~c11to . .,té 11i cbcgad(l,dos rns~os. rl~. Tti'dos ·-
0

• c~n-· .. , .. -h ,-~gilio ele· cJtnM do matnmômo. · Imr,o,,ib1ll- çép9 , clcii,o sacramento. Nõ" é um cou- v;ne. Fruto de c0.racões arodrifcido~ MEN'FO - ~m favor <los oradores: DINA: Benedito Gonçalves d~ To-
í:;'.'l~mlo o..~ n-iem.fii,s ,o Unhfl~".: re- Chchn " dois 

10 
__ ,. .. ,,

0
, 2011,rri:os ta-sa o ad.iutôi-io moral. Ôesa;,arece os nns 0001111dárks do matrim;,_ trato1 1-,rofano, mo<; sRgtarlo r(lmn , c'lt> sf'n•im'.idad, oferer.a ·uma coll· Antonio F~rnandes, João Cavasso. ledo e Maria Rodrigue•; :.... N .• S., 

t!:·,,dn. s~i cJo. Ol!'U c.sconã:.njo e ,'e T,Phlin dP,,,,rt.,r \!n do., camps:, o eslimulv á i·l"r.':Cição. pe!o mau n;o p•te, f;cani nnasi totalmente 1o 1>~iip'j'!o nom, a,. ~acramf'r>h n Luiz Capponi, Jorge Salim srouf e DAS- DORES-~IRANGA: 'Gumer• 
~n.le 1_ll'nSe':1Ciltl' l),· o.'!>_ "l'·I,~ com_ O_llé de t.1·n.1'11a1ne11'0. ,,xemplo dê sensua'Wadc. E.<to. l:·n- rru~r,,rlo•. F$1Tºl'enE'n'\-Se os .-,nfoc,s il,djOá;Í E' o que n.nt.~- " enckl!r,,: f, re!!etir um pouco para se veri- . 1 ' T . A li . • , '"' " -- o d ·t d , d : Clarisse A., Naheme cosmo. cindo de A me1da e· .:rma nge n1: 
l()~ poloneses_.sannR-c,,m- 0 Exercito Os Cllmpones.~ do llhlr'los ln- i(e e so!ll a a e pro\'.ocr a impn- o-ort11nistas 1°v\or"°. precinit~<'ln,, " ..... J)ara os criMãos "sacramen- e.lição d, vida que nos degradaria a ORATORIO PARTICULAR_ em _ CAMBUCf: JoséSantinôn é Ma• 
1":.1,so. Por 1s,aí -~a:isst.ar<'le, o seu teiros ele Garw~ ·n ~ukow 1 Lubar- nF-mento. P cresce a cor;cupi~:ência. j,..tere•:ocl''()s: Destrói-sP. a felie'dn- t,, não r, nome vão l\ vnzl n d 0 sen- · tim nivel Inferior aos- ,:inimals .. Bas-
?:_sa n_onl.~mento- fpi, _ l;,nto __ mals low. Z!lmosc. ch!li~,, Wlod~~a, Bil- Impo.ssihlljta-s~ ·o adjutório afetivo, rl" dn lar citt, u•vi ,lia ~n,rr"?'''I t:ác. s~bend'> oue- Crjs!o ... elevan- ficar com espanto a qUB abomina- favor do<! oradores: Silvio de. Paula ria carm~n Simon; - N, S, DO 
f:a;~l. :i. Jibert;iÇlio .. ~iao lhes t,ouxe gor;,i e Hrubieszow. amotinaram-sr. norque nao ha. amor sincero ond~ c!~drnido nPI" c»1~'chr>. ,,~l,i 1,1•ci- ct, li. rlignldade ,1, ,.-,1:dadr!ro sa- çfo s:e reduziria a vida social. E' Mendes e Lucinda dos Santos Belé, BRASIL: Helio MartineS de Oli
i'. nberclad<:. . E1t, metmo, cmhcra conti·a a opre

3
são e contra º"?.que, não. é exciusivo. 3 em falar da .ill- ,,:., "" nm, ,'~s nº'''ô' .O an1'l' ~e e,·amento o matrôrnônio. · tnmou-o José dOS Santos Fonseca. o Alice d'CJ veira e Ma1·ia A, Rina\di Silveira; 

f 
11 1 

brit 
I 

f , b , JUStIÇa. me.,mo elo ponto c,e vista ,1,•bili'n. ='·"!'"' ''" hinót,õs" ou~ f().<- .sinPI da frl'açn P0nfir!"'lndo-lhP e esta a constituição social que pre- J.esus Maria., Geny de Oliveira e rrAQUAQUECETUUA: Gui!hez 
;;"''° 5 \c f'. 0 .an co. u, rot!. a· Os destacamentc,-J esn~chl~ a·a jurldico, 1w de·· :ircporç,1,, do con- 88 sincero. Dêbilita-se pcrqne 1i1111 in itsoluvel unldctde.-.. " t:ncle implantar o comunismo ateu. :~, nc,- ·º:~ado ~ns,O1 que m~ t11':.u KXVD .. policia pOlitica rus.sa - trato: enquanto uma das part,s 50 Wanda Batista, Decio Leal e Eloiza me Mariano ide Abreu e. Benedita 

~-':-1! pullo,,~r m,ill~~~ cam!sA. de la; c111JJreenclernm a "nacinca~ão" nzs- wtrega tota:ment,~ sô recebe. em . Pinheiro, M. de Jesus: - ITU': Glno Luis 
f:?1);:ts m,(,1ª~_-· r, mmt\ toal~\

1 
A 5as regiões. As aldeia~ foram rer- J:'2ga, 0 que acaso caiba na diVi•ão Bl E. AT O G R J G NJ O N . 1,.., '~f ,,.;:-~ -o- Alfredo D~l Camro e Mar!-ª Jo.sé 

· t·m,ia. co.n C. 1'.?. cU. ,n-ia Vi\i O e cnda:; de t0nques e b,>rr>baraeadas. cem as partes comPctidoras. N;ío DIA 15 DE JUNHO: Mcsquitaj - $A,N-TO ANDRE': Qs • 
. ·J,t comprn~u,.a <1ozc· rcssô~~ -;:- ,l_epojs. lodos os homens foram dr,, se ama nem se é amado, porc;ue valdQ dOs- Santos e Le,,nor Sussal; 
/f·). 8 m lOUbaaos to.los OR tc,-no.,. pcrtados n~ra a RltSSi(l, manifestamente. não determinou a V ~ fi i ~- t 1 . d d - ... S' t' I v· M<>nS. José M, Monteiro, Vigario, - PARNAIBA: Manuel de Oliveira 
f"'"::º marn velhM, !lt)U{)a de oalxo No castelo de Lublln ,-stão and- ll!lião aqut>Ie santo amor mbre e c·r a·oes· . ·nn· ·a·m·e·n fl'l'S a . cvu· çao· a ' an ·1·s··s1ma· ' ·1·r~en1 Geral, c!eU ,O seguinte despacho: tl;:·,.1a: _e ~~d0-9 o, <1l_,Jotos d~ "ª'.ºr ,ionados Oito mll p~1w)as ·co:no c1t•il1teressaclo. mas a c,,nc,ipiscên- ' i , ·. ' · .. _ ,_ ._ ._ · . __ •· _ .· •. ·. ._ ; _;,_ · •. : • . _ •. · • _: '.· . , __ · -· • ·. · ,' · _ _ -_, _ .· _ . . • • ' • _ . QUERMESSE _ cm_ fav_ or da pa· e Liciolina Alves; - VILA CA.Lll-
.t'-'0· iesta,_,._m._ O;, ms;_·s.os. p1ocma.- "p1· 0-scs no11·11·cos", 11n nn.1,1 can1- FORNIA: João Bn!lsta e Maria 1· t (: . , eia. E not~-s,·_ c;ue ap(·lancio para o · d Guaiauna 
fJ-~n. espPcia:moi1- -",'~1 >1;,os: f) 2 rguii- 1,0 cJc, concentração OI estabe,,ddo o amol' como argumento pcln uni- r qwa e • Santos; - LOUVEIRA: José Dulía• 

l
.~;;,,;;0.111 P-~ vess?!H:: '. ouc lloras 1.ram" cm Skol'bm~. ' cbde. não nos ílrmamos cm !ncon- Tenio dil,J até aquí alguma coisa de ,,ir o que é; Maria está de tal estrangeira que nenhuma ligação Cônego Aguinaldo José Gonçal-' ne}li e Odila Bianchln; _ -N, S,· 

, ._r1uand<:.? ,i1ldlv.1duo: ~itay,:i _n l'e- Qua_ ndn os rus2cs 8.1tavam rl~!:- sistentes 111,,tjyos roman'ics,fõ nu_s solJrc a n2cê.;sülade d.t devcçãu á forma transformada em vós pela :tem convosco'?. Será desagradar-vos ves, auxiliar de mons. Vlg.arlo Ge- DO PARTO: AlcideS Afonso Lauro 
: º~'º· '-" ,e dr~iarecia tmedlala- mantelando ~ enviando ))nl'il ,:i Rus- na ~o!idez da um ,lo fins do 111es- s:1ntissima Virge,;i nossa Senhora, g,·aça. que não vi vil mais, não exls- querei' agradar-me? será apartar· ral d.eu 03 seguintes desrachos: e Jacy Ap, Vilas Boas; __ CRISTO 
· ';z:lte_ 1:º ~0150- ~i,· ~ornado ,10, ~xér- da as maquiná rias da fabrica sza- mo contrato conjugal. é 1>re~'.:-'.> ~- z,~1· u,,o~ :1' cm qnc con- te.: mais; sois vós unicamente, meu · se 0 u afastar-se do vosso amor en· DISPENSA DE IMPEDIMENTO REI! Francisco Alcgrlnl C · IT~ne_ 
'-"'º ,,ei meiho, \_ 7-I; ,rt::smo cr,mlC'.lS i_ble,· e Groma11 <:nl Lodz uma das 2) Po1·0 o c·.·1·.,1c.o a 11• .. ,.i_, 10.tl.· 111'.· - · t d · ' 0 J · I · · · i 1 • S t :i..

1
.,m d no'a<la .,., • d . • , , - " ~ ¼<• - " ~1,lc ea a evr;ça 0 : e O que v u esus, que ne a viveis e rClna s, u·eg<ir-s~ -a e a e ama-Ia? _ cm favor dos oradores: ano Vai ai SANTA RITA ""ed, 

~..," ~s_ J_ ~- ~e_·~ 1-,ta, e· su1s rnaior,,s fábricas 1exti-~ na. Euror,i. trirnonlal. "lé1~1 cl, '1mpn:·ta 11 ~._·.~ ra- · 1· , · e : -e- · : cc: r, r>nnas Nao hll,,Ja '•il-olOnonrrl le ~á· x " t.,zu. c":n " au;:ili-, d-1 gc,.ç1 t 1· mai vérieitament2 que e,:n t 0 dos os Entretanto. ó meu Mestre amav.el, C,onsenza o Ana- Maria Consenza, Rechl Ma t'ns e All Jo ef L.or tf 
· ,. · ,. • -. • · · ~ _ . 0 ' 0 e os -OllBI' rios- amotil1aram-se. Ent«o z_,ão _é cotroboracla pela outorjd.acle · 'r 

I 
a s a en ~·-1m,mta~. li.nós allt,Urnall semanas. l'. ])O!icia rnssa deportou M< nrntho- e,ct fe, . vín2, d.:i:ui> de fx!or nl~uma.s v~r- an; 0 s e bem-aventurados, Ah! se a maior Parte é!,0s sabiOs nãº afas- TESTEMUNHAL PARA CASA-

"? 9~tto_nàa6os,-1v.1i;s,s. i.:.omeG,uam a res· ~,pecialistas ,,ntre-
0

g Operários ,:i) Com, já ob·crvor:i s. J.oão dsàc·, 1,.,-ndc·mf'n,ai•, que foráJ nas- e~· 1fo(-.-;en:i. c 0 nheccs:;em a gJorja e · tarüb:n mais da devoção á vossa MENTO _ em favor dOs orodores: 

f :2tnbu1r 2 au~_los de 1po .. 1:i·e:o nor junLo cnm 'Is máquinas. CJ'isóstnmo e. e nota f'XP!'essamen- cer 0sta granic .e: ,,,1iC:a d~voção o ainoi' c,ue nessa admiravEI vriatura Mãe santissim(t e não inspirariam Alcidlo- de souza Prado, Sebastião 
-~''.'ª 11 8:· /l coa& ,tl'aballia,ior. Mais Êrn c,·8có,,ia, a nrn Potockl foi .te a enclclica c,1:;ti Conul;ii: "O que q110ro ,-i:an,f:.ot- 1·• rc:çebci~. l>em diversos s,eriam seus '. mais indiferença para com eJa. se de Deus Rocha, Herculano Leonar-

, ,ide. <-S'a- C/Uant,itadb foi r<'dt1z1da rrb"tizaé!,, o agora chama-se rua 111 esmo Crh,lcr f<'z; e:itrevo· a uni- T l\' ·~ntihü._ n.tos a vofl.so e a s-eu re:,pci- tudo o q1ie acabei de diz."-.r fosse do ~obrinJ10·. He· nr1'que Fernan.,oeS ~ 1 qullo "'m 11Jg111·1a~ minas e cm · ' JE"·l'S CRI'.3TO 8 O FE:r üL I1 .O - - "' 

l
, ,· . · r .... _ '. '. · . - Stalin. c1!ldo ab3Clu·~. ci.o m'l.+,"imónh no - to.· M,,,·1··,·,·1 v,c, est.a· t~o 1'nt1·.,n"n1e11t"- d d P · e, J • d N l d , , t á ,_, T.· 0c ·o · S'l''T'~~-,,, .,. -- ~ " • · ver a e. .reservai-me, uen 1or, Martines, Ral_mun O ogue ra a 

'\•_1ª-.' mnu~ ,,-.,iu;;, os o·pcr nos r~- A ATITUDF. no r;OVERNO c"samentô' do; primeiros pa,s. que- DA Di'.Vv .:A A '" ' __ ::,H,'·" l · · f 1 
0 

ia tar~"-?íit " I'll d ca al e VIRGTi.'i'I ·uui, a, que s2r1a. ma13 aci s.eparar · preservai-me•de seus sentimentos e C1,uz e Marin ele Lourdes Mendon-
1 -,v,: m uue "" . e :, ''" o POLONES . rendo C1Ue c}.<t,• !15() ~~ rea!iZ8.Ss~ s,-. . -" .. 

_,i.:,1·,1 Que:1t.c. Q: mo1x:a<lo -nr._?:ro :e S-rvico Polonês de Tnformaçi'íes _ nã·o entre um ''" homem e uma só P,ií1ce.ir:i -.-~:·cbde, J.'sus C.ist'', a luz elo tiOI e o calor d
0 fog;~; , da suas praticas, e concedei-1.-r.e a ça. de Barros, Fuad Jorge And'ery, 

f!0_ s~nvolnP, 11,_or(lí.lé· -a· 11_o_nulaçao l''lO e Govê,·no·Polonês 
0111 

Londri-~ di- mulher. clig,> · ,T,ais, ~é;·ia mais fac:1 seParar ; graça de partilhar os·· sentimentos ,TUSTIFICAÇAO - em favor dos 
,,. j 1 !!!: .. no.:sq s~lh·~ d1)r. vc1·~ac~::-1n1 D~us e d ; , . ..! • . ':- ·~'.' '.,,~ sus €llvar-~~ com as ,·ecu:,s- n,b:on O sef!:uinl~ comnniC'lt1o a hl Cristo NMso senl:~r res!.-1 tP.- e vos tódos os anjos e santos que ' de gratlcjã0

, -..:e estima, de respeito oradores - SÃO CAET. ANO: Her-
o~ e L<; o~ )'!' "º l"~ll h1'· n e, ,.., • ·vcl'da:.(e.ro t'...1JI1,ein, ~evt.: 6El' o fitn ~- '' ,n · : ,. e,, .=: <' -1 0xe1· é:>,.-. r,-•i1eito da presente situaç.ão da Po- lrceu. ao mati l1~1onio eºU 1)r[m'tlvo ·a· divina Maria; p0 rquanto e!a vos . o de amor que ,onsagrais á vossa. mene. gildo Beraldo e 'Livorla R'1cci, 

1 ~._.., .. Um tiull"' ri tottclnl\o r.11st,;}va e r · ·d ultin:o l:.l' tJd~1~ as 1los:-;;;;s tlevuções-; ,._:"·'.· . .., '" · .. · · .· · · · ·'.: lônía: . rignr e um ac':. comJ se d:c!uz de nma m:;.is arei.entemente, os g1,0rliica . Mãe santíssima, afim de q'ic ·eu José Margel e Maria Ap, Carnevali, 
.,CJ. _(]e 70() ,.,r,ty.s: l!lll, c,uilo de l><F) E. - m d. lat· o~ f,',. ,nas n~lru"JS· ·•0,,c,,,· ,'-i'"" S"O do cDntrario. 8.~riarn c,,taS ral~as L\ l"{Ja·s .. p=·.'e1·tan1·ent_c- que toda~ as t to m 1·s $ l' 1 ,., e A d • . ..,. ,,

0 1 
D . <>n ccnrx~" co ~ cc /l<,'t~ , - f ·• " " ~ an . a· vo a •1e e_ ·g orinqu l rm·an o Ama1-a.nte e Dlrva Pava·o, 

· ,..-·B,t·iava. oe ,;1·'.9. t1 1 v.10 .ys, i~ de- · · ·. ~- · , ... _ ._ c:-,;i1ôia urn-:_1 ?"·\r,•her outxa_ f:::i 7 , pP.-- cn:~"1nosz:s, Jcsu;-; Ctisto é o ha1 ·a·· , r, ,
1
, ,

1
~ "li'"ert·~,.7,,,.,. ttbli'e 

1
.,, tR PIJt 1:, dê Junho- r.n, Lond1 ,. - v0;;3à_s. criaturas juntamente. : qsan_t __ o mais de JJerto vos imitar e . Loui-lval Oll~,o· e ]'fatalina Rouzaro 

'f<'' " ·" ,; .,_.,.,.J, n · ·' "'" ·w 1 . · ., M . f . 1. Á' .crlo tlc adultér,o·• (I.llc. XVI, 3). e " ""mc:ga": v prinei::í<J e o J;L.n t , "'.ç_,,,a orcle.J;"i llti,ra 
O 

conf.isco não SÓ'· · ·on,nu.'._)11 e 1 oscou. _H e1en 0 , r,; S, P•nlo q;:•;i,· " m,,,n,a unida- . 1 1 t d · .rs µ estabelecido, meu amavel seguir, .• ~ Beuiamin0 Biscaro e Josefa Capei~~ 

DIA 26 DE JUNHO:· 
Cônego Aguinaldo José- GOnçal• 

ve". auxiliar do Vigario Geral, dett 
o:s seguinte, despachos: · 

DISPENSA DE IMPEDIMENTO 
- em favor dos oradores: '.Arnaldo 
Setti e Eva Stermann Antonio 
Mendes Rodrigues e Ah; Hengler~ 

TESTEM:Ur-.'HAL PARA CASA• 
MENTO - em favor dos oradores: 
Antonio Tergolfoo, Abraão :Andere; 
Maria ·Julieta'- de Paiva Tol'res, Da• 
lilo Lohnhoff, Luigi Goz.zi ·e Clara 
de Souza Ferraz. 

-~,;,.,l[ de 'ooas 
O 

'r ~
11 

• c011~111t~coes n .... rp111 feitos.pela rro- n de to:Ls «'' t·,_,,;;c:S- O" v" ac o 0
3 

J\'ícstr, n·o - düd e sa 
· ·· ·- .. -~ ' "'" . .:; ~ m ! Anvc, e · rr ·c,,_~o ~ r1 Trfs P"tênctac.:. nr~vh l~ :-. oU'1l1cto r.~-:1 e\'(': "Sr.rá ch--tn'l.- os r,.o..:,s• ·~ t 1·:1 Ua1hos é. como diz O - t.:, ª e ve · e qu cau 
'lt,mas e- m,=~º da 'JOPtllocfio comr, .. , .. a ··', '· ·" · · · ·· • d adt1 11,1•1 , 111·1'!1c1· ct1· ,.,.,e·• º csJJ,mto .e CO;npaixão ver a igno• 
1 t 1i· , • . . • 

1 
ta, s 11~ 110,,;_o " rl•, _s ,,r.'. olt1r1í-~ elo ~ · ' '- ' « '·' - · 1 .. ·' .,· • } ô p·r . "1 l :i i " 1 ., o ('j ;"] 1 . . t (I a\):,';.;:tr,k, t •i-n:-r t1,:_1, o 1nm._,m ~ -, , 1· 1 l 

: _'. '. ~,l oe _t,nc,Os_· Os :,r,:re, 1c., , 0 Cn•J/At·•nei" do, ni·ime'la. n Gnvf.r- , 11 seu e,spo-'o .sr rn,1r a oü i-.;" 1·anc a o as t ·evas e e todas as cria-
t ,,110 A J'A' ~ d 11 ,·&~ 1 . . . ~ ~ ~ . Co VIJ ·?, C - ·, o re:t•) ~~1t1 J-·~:us (ris.·,-,. po.rque so 

/. ·,. . ,. ·,,, _f' m .,,Jn P ·~ llll· 11c, Polnnêg con.si-1cl'i1. O· sen deVP-!· r .. , .. - . ,nm roz'.!o !1'lL . , turas deste mundo em rclacão á 
. 1_,i:,c~ àe.,mone. Alto-fa.hrntM fo1•arn 'r, ·. _, . 

1
, 11 , C<incllrõ elP Tr,,nlé'. c,taclo 1>P1a n,0s- lll'lc, haj.L,:11 to::J " pknitutla ~:i vo,ssa Mãe sc:ntLsima? Já nãÕ falo 

! _&!·:-:r.11a,1Ac: 1:a maicl' n't_rt--- fl~c-; l)r:1- e ~·a1~} i:!'.'.l;.cttd~: ~~fArr-ol! "'1'.ll)l'~ !1;8. encic'.iC\1. declurou ·~01 ... ~1e1nente: l):-..;i!1:~d 1
~ e t<•t:·.1s ":-; Oulr~_-s ~_pien

1,- dns.idó"!ati·as e pa.ga"'.'os que, n_a·o vos 
A manifestação católica do dia 14 

·; f'•; nnhlic?.....: " .C!IÍ ~ i1~·'.'!dirr.âh ,--11- 1 · ·,"9';:) ~ ~' d 'e·. : B , ) ''Cristo 30-11!1d· abertan1enr,e ,,n.si- , #. º ..... , .i,- ··::t , N • .. 111 ('\~ r0s l.,.f)nr,1•110~ !'I .,.,•f\·- "".'\'"'- · · 1 , tudc:~ de :;ras·,t;:, ae v rLU~ê=> e u--- cc:.1hec2n.J.i.O ,tambem não a Conhe-
, v.i,·ca r".l(, 2:1r~P''()ê,~ clt~ n,.:op~_f):andn ... ~· .... · .. T1 ·u· A e • ' ·tr.. "rln 11011.QllC pllr ;n:.•:o rlc:-:tc Vll1CU '.) C,U3.S 1·. . j)"'~· ll:::, ~(. nt-1-:. fon1D"' ~ i: t -:.:::1 roí n-~,·_,rH.Lla tJina flrJ ~ nrL ;.,11· t"" r,o:i .,..t. · · · ·• : ·1. ,110 '

1
11 l,

1~:·' .. 
1
,'· 11csscas 1:J.o . .:::ón1,""!lt~ poden1 unir-se r.cr 1

• ~çJ::.:s' l,• e; ~ · v ,:, · · cL·!n;. · não falo m.emo d 0s herejfs 
1•• ..--.-·· ~ - ,,.,c.,_,·nr flll .... ,·o n11n1s,10..c;-<') 1~n"r·1 - t . - - ,h-:!nf>C~l'.:1)s cci.r. tP.:]<l l:c:nç:L 0 .eSPI- , · t :1 
:·r.: .... 1r~~=?. ;\'!.~a,í''f.'!~ f.i\ ·l?úl'f,A rl·1 N. · _ · ··

1 
A<\·"~. ·a· '

1
_ rl .--.~_-,.. r•.s 1e1tan1ent.;~. C!lli.llldO cii:;.·.p: n~~o ~a:J .., '; e c1smat:coi.-;, ouc cn o-f;e sePa-

t,f_..,.. ~-- T"', f' r.r, pri ')11 ~ n .-1p~q r-n i".lo 0 ,,ri . - . ~ , , .. ·1 .. Jtti:;;J,, .• ,,-,:~-lL"" é C\C lltJS~O un:c: "' ' 
· i>>. 11 .: '· oi 1~"1'-~~ô'tJfr:"' n,·~n 101• n -

1 
d · ~ N i 

1 
P 1 1. 1n2t1s L;Ol,::; n1J.:~ t1.n11 so l'..t rnr. . , 0 ~ - ra~o de vós e de vosxa .santa Igreja, 

''r.r•Up·~e:'. 1.1"f:!T<1"1,-."'~-··<~-f\- li:"·f.1·c··,t\ j\11"~~ , 7,.., n TTniao ~c-,_ou~ -::i1· Hn11"-'"1·º e) F.' ;1,) .,:)~,:,01iqrn·1 n1i-=-ti-o r10 I\'IesL:e que- <;\.)ve L'nsin:d·-no~; ~ . 
, . • .. _ , , , ·i. C"i·l)t -'Tº,V'O Pnl (),..,~~ 1-odo~ no:::. ir r,_ . , . t n::1.0 c:u1rlarn en1 Ser devotos -de' 

,· trn~r,·11· ... 11<'. ~ n~o r,p~S~r---.-"\-1-rnr-i:.~1() . . (e~ , t'cl , 1•·,. •. P' ·1 mnlrt1non10 qUt~ va1n:::::; (•l1U.1l1 rar 1;1;;.So t..:nl..a S('lli1cr .:_de qu(:111 cte~ vu~:sa santa rviüc,· f2},, dos cr1·st-,·1os 
• ~r · 

0
· · ~ , 'd ,. ~ . ,.-~,.:: llnc; pai· ,1 -,-e.:: r.e-tn",..· 1·A J('f"><! ' .... 10n da"' lJel · co 11tirin·1çôt'- da ff'Í ,·c·,..,1fJ:~ d.:~i:._•:1Jer:_ r.o_s,;· uni(!<> Cheí'e J ... 

, ';'°\1. e Y) r·n. [J"•Y c-l _ "· (;~Sú ()V -,l'í'lh) rli-=- T'J 1l{,n-·q p rln 111lir~-,n Co1n~111-;,-.,-v,j" a ';:; . J.·" • • ,. . ~ 1
~ ~ • ca.t?licos; e até dos dOutor,es entrq 

'· f~F-1.•'::í'I_ ();·~.11:>1. n-~Ó:::, ~ C01.1f(li'A11c;:, . , . ,,A l· J.,. 1•·.,~.., .p 1r'\nr"- {bde COl1JU~·,.1'. Crl-::to ('.ll!:~ 1~::t~·a ~l 8. (!t!:_:'.·;1 L~::vc~-:t!G~; :1'""rt<:n'.~ci'; no~SO ~ 
l f:l·'.l n1·h11fiq .. -. ll"'(rn,.-,,olottc·· f•', 1·,,. {'C Vx,-,,-~_,o J\1Tr•1,, .. nnc Jt "lo . () h'1 l!n:a só eS11osa \~ rcjQita tGdas as - d os catolicos, que f:lzem profissão dG ,, º " 1 1 1 'd fOt''l'U 1,'l. i 1:::.ko 1\1,,dC!;, a que í1"S eveinos 

f_ y·m::1rl" c1,_~ :tf"-tulf.,q(lo
5 

~- 1.,~~- ,,n- .-• 01·,1.. rl<-'~º-- \'1 o. r.;1Q - : .. _._ · _._- ruais que. qu~r~rn aPrt~:-'c;1tar-~\: C)- en~lnar no.~ outros a,_ ver·dad~, e que 
·' ,,. 11•c 1,1·A o l'O ,,~1 do 111 -:- 1 r1 · t · · · c,·,,·,1l·c:·11•,ar.· ,,.:)-'.-.ti u!1·co Pas~or c;ui} 

·c~h. flf'l'Prll:"'t~ -nn- rin-.. oi.tvi.".O 
1
~ri .. o i'· .·, \.~ .~ 1 

.... '
1 

• •. i.• <'.'\~ n1n 2.F': E J. ('-": 19.-··a. com SJ}.1~:,_ c1u- i ~ entretanto nã.O vos conhecem a vóS 
'. cr.~~thnava- õ:,.,e1·· "dtn_,n Sfl'' , +· 1~::n"'o. pr.bs a1110 .. ,,..1 ..... r10._:: .<'1v~~i-:0. n~c. quer qne :·--~u-, filh·1~: pcr:H~tuq,- l.".; c!~:\·e ;1ii1nc1,:ar; no-.;~() uni~O e a vo~a 1\'Iãe sn.ntisSi1na ··scnf10 d~ 

1"·]·· ,- ~"· • . .., .~ n1c-.1~1- . --- r.~' ... f'" ho,"-....,,,y::; ,.sfão aincl-i. r" ....... _ n1rnt? n·uh:.1.111: "CtCi') T:a I'~.-rrja C;:.:-.1nb-, {;1;\.' ilL'S l~2v1:: guir.r; nüs~:L u1n mcci(> especulativo Seco cste--

·
-i~•-·o· ,-.

0
'';;,
1 

.. ;.!.,,,.-, 'A I. 
1 

r'r:: rl0 .c:.it~ ]jlJ$fi"H'l.rl(' n A. -~1,". :::o··'"--- r1u:~ e{ unl-.l· .<tnl~. C'-.1:~1:c.1. e !."\D."C!~.- l,. 11 ·i:·", " 7,1· ... ,;,, e,.~ .. <1ue d.2vern(:3 · • • 
, >..a ,_ "" u ,1;11 nêín o,',í D r1 • ·'" v- · r-1 e inC:ifcrente. F:~cs sellhores 

·, :·_Jt::rcl,) r0rrir,-;.,~drlo C:lltrO rrm_·"irno f {)r-.:cPrihr::c:;~1'1.. ~-1JN'lnt~ n1a1e:'. . ,.'" L/ica". Eu :·~·..1 8 Ut'.ic".. r'·:,os:.1 a c·er·, n.,.~. ~~- i1n:ra· \f::_\t cruc no~ de-
,,'..".~:-1J ,,01.-,·~·.:.:·::.::.. dº p·,.,'. ºot. - rlnr.n ~llOC".. r~,,-,.~ f'"'1d1l71"".ln-. , ....... ,,n._ 1:.rcdi1e· ..... c!o {Cric:io do di\'i~10 e~- . T l ~(;U{.!0 falam dJ vossa santa Mãe e 
J,-. ·1v1J" . ...,, 0 1... ":'> , ,. . • . , :: vi\ i;ic;,.1_· ~· nus---·' un.c.:o u:::o cm 1 · 

··~:._~ ·,;0]011:,_,.. .. •,-,ô ...._,_'lv ,..,·_,·_:, . 1 ' f"'"•'Y'l,,:n.fr, fl 1nb_'·· à,, l)IIV() l"ll'ftOl"le:,.:; !_}ÔsC, )' a \"{,l Ja vS\~ê,.)a c1,-~:1e;-.da · C a, tt::voç}o que lhe é 'devida, por! 
l, "-" "•"-O ,,. .• " ,l .. ,, 1i U - ~ lu,!as ;:s cCI.a;'. qL:e i:,·...:...: <lev2- l>::s~ 't;;1 ~-o,·Pn{o ·:-:tí; 

6
; ,: •. ~ '·',. . 1 ~~ ..... ~,'."",·"t o r.,..,,,..,"'rt-. 9Jc1~1<.1n 1\Tn l"I_ f;LiC: f~z a11:.·,·:-':'<!.l' n rxdn.;!y'..::!ac~(' d2 quo tem-em, dizem eles, ·abusen1 e 

:··t.nP,1,nt,'.) r-nY-"' 1nce·;/10 :,.' l,1~ tu;_.;~ 1·1)\n r,t") 'Yl'·lhn·~.r ~"' l'Pl<:'lr~(),~ Y'l')l"- ~'<'l'1 ·::n1c;·, o d~n·i:'.io_ t()·~al .:~ cora- l•_~~. N~;v n!• . ..: fvi 6~(d<) ouiro nt;lll:! os injurfom, honrando demasiad:i.-
:---·- ~-;)iJ.--,c-.· r:J..;'7,;·j~~ t~f'~' .•.\ t·'-C', n,1 .. 0:}. rr:,--·'t\:iólir---~ P<.·.::·r>~ h"rn0n.r~. ~01"lf"1!' (:[lG dp- ::Oc\\ e : ,~)~,, . ~ ,b u _c:,a ~l'l!:":11 o nO;r::.: e!:! J;_~~L1:-:, n1cnto á v~ssa lVIãc santissin1a, se 

--~~'"Cl.i '°l~l''Q;"' nnv.~1· 1;..:110\l_,,'), e-: i)O!d· r::: ,..,1~i-.:.' ....-r~:1•,-.1{\ri,...Hrn~ 1·0n,·~<:"('--,_f,'l•"I ~A naUi.1\ . .-~::i. (!,) 111:'~tri:né::--.::'.':, c::nno 1 ,' ,. l 1, ,.n,c l"r S"lv:1~ b'·'U~ .-,~ç .. 1 4 ,, ,,:-- < v~,1.1 0, ºOvr,·J, 0 .,,, _ .. , . . b 
1
._-,·._' •. :· ,'_-_,_:,·_.',',_.,.\

1
' •. ':::_-

1
•
1

··,~·,'.,.,',.,, i"._.-,~.-e'a;· n,_,~.::;·,: vêe 111 &u ouvem algum -cfevoto da _ t,-; ;\ T 
011 

... ,.r:~ ... ~·r. . ., ,. ,. , t-!, cl,.,. r"V() note,,(\~ rhrüw) 11,.., ':->" 1.1·"- 1 v:1r.os, é se:· ~;:n ~lm o!o_ ~-cr u:na J ~ ..., • kJ ~ t· . V ~ 
. :., ·-~~.-~.' _e.i • . -:~ ... .., ... 1._.o u,11:--:0 lhr,.1·-·.n1r..M1_t,~ l.~:'°'. 1 .... :,-.-i.o,-a111 r11~,..11c.:.'-;Õ--c;: r-0M "~· , ,.·,,,-,ngE:111 à8. un•.:to C.e Crl.l:to ,.., e\,, ~u:t . .-:nn 1~s1m? irgem falar ircquent~--

:;, .. ,.. :il l . cs ~ "1t: . Fl . ,, n ._,. ~ :·!\·ac_.:'.'.)- ú H'JS~.~l pc~·1e:ç~1º e a t , !/· ... . ~ r·arn :)·~...::. -~ n~rº. ~ . :=i:llX•. ,o_.; J.;f's ~ ''!.1 ~.1·L~0G.r.~ :n,.·tf'H;...,~. f>"1Y't_r;cl-ê- ,, ,.., ,.. i I--;_TRL-i_. ,S(' ria ·pr,1fanar a in:;-igc-,n rnen--c ta deyoçãu a essa boa Mãe, 
~'

1
· -\' ~- ;,.ic ·r 8 "~ ~~~:'1 ~'); n:·.~,~-Dir.o ,-~,; ~·· .. ·-,..,\·(\,,rír,:: r ntnrl!l~,..., ., ~ c·",~.~ 1

{·7' ·· 6~c::-Jn au;u:::-L1. :·1~--1]icl~dc 111>:.t.:ca 1011-
1
11 

___ ~.~---~,:l!) g,,:~~·:i;~;~) :~_.\'i"tº11 ,.}:
0

~:n;(;\~;~:, de um modo terno. forLe· e pcrsua-
~i"l_!-: /_'1 < R,.sO ,O aJ t " ,lr3J) ~\('-~·'.:l tfl · ,:-,~ ~ , 0 f'Oi"" ,.._, n ler.O ,"" ,nl"l,,cjrn 0,;L, ,-l-. l::Ztl"·Jl~e: :-.U:.1. ::1.1,:-:> l)8}a p:·o;,fii<:adc, S,vo, cnmo ele lJl11 meio segul'D. e 

11 ,, Pr>!A:·'s ( .,,, i1',',li+, º"' ,':·.-, c·,-,,.nn 'Po;1ône•. _Icei,,, y."QCC"1º"· ;, 1micl1ct- r·~,·: "':·.'\,'1";1
1·,:,~:tt~,"-~\~~l~:ºc;~~~ eç,n ilusãn, de um caminho curto 

._,-··.1.·1çt'": ,1.-r.1-··sr?1), -=-L ndr.1in·.-:;f,_.,..:·,..0r- ,-·,~ /,c--::c.,c, 1ir•)-"·-"·~ r-rh,f:~.~-"·;1 p,..., '.:·-,- I:)~C'r-,n:-;~qtc/:·:'c'.:-: , . . e !-ie1n perigo, de ui:r:ia senda. ima-
.f1'1 -.: ~ 1" 1'-c--: e r,ut''·l ~ 9 o-i:_t,.-,~ fl" . .,, -, · ,.. ~ cnla a e sc1n itnP.erfeição, e de u1n 
., . ' . j .•~.,.,_ ,.,.o_Jc, ,., ...... ,11'1. ]J()',"!l"'1, r1n:.;; r•w,,.r,_ TTvidi..:ni·enH''))t,, c-:r.lrrt(ti:·::·m ~ e':- r ~1 rna;.; l:;ll::~. c .. i'-Ú in{:l: 1v_L'ln:,::1_itE.·.1 d 

.
·_11',_;.· .. _},,')_ e,_.,,.,_.,:.~ .• -- .,Olt--, ;:, ·r·l·lA,· •. ,, .. ,1, "'·1l~n!r~ (llM lhf"lc: ry~, .. ·n1L·ir;""1rn ,...,.,, ... ~_ tri. lll'O~)l·lcd.fl(1 

·, t\·~:~tncia: do 1nr.tn- TLil\) u f..,~ (·Ü2 c:lo c~tJ, t!ni:i
1

J a • ' e ., . , • · ·· · · r''rr 111ia • · , sêgredo ma.ravilhOs0 para achar-vos 
)''Ji·'1':,,". n 1;r:i<; ~ ){\A,-:. rl;1 r_·,:1L, ':,:-.:,---, t"·,·tl'""l"r.,, ,,r,C:-t·"<"ll .A l)"··()i1'"1º ,..,_ :··:ülUO n !'1i,1,,,·· •. ,l-~,1(1\c\.,'·J,11.º,.•':,·as~ 1,'_,·:u,.,ª~\,\,_,,', cl:.; cu::\,) '.J :·~;UlU á \';~:;ira c:üra, ln ~ s i 'l 
_'(;1;. ·,.,__~,n .,ea:~~, ,r.;P~-~'l· ~cw!r~.,_i'lfl_·ln _:-r1H ·,· .. -.'.~1--- .. ·:·(',:,·,º ... ··,·_._-~_·.: :_::r-11i,1ii~,,r1,:_~~._-'.',,_·_·,.~~~,,. r-..... _"~~~-- :.:!nu11.anP:1.). J •• ~ -- fi~·;1;·{t :-~..: .. :·' e S() ~er1;iJ:á Jia:·a ::.:er \' e a ar-..vo per e1 zi:Lente, cl;nna1n 

,-._ •-._.., , ., ,, 
1 

., , .• ~-., ·,, :• pCL1 fé. rn;,:0 cl;vi<:>1~i"·~1t2 <~ de- 1 centra ele e apl'e<'~lHem nül fals2s 
~tc:urn.!!o. :·(a n,3,,t1 t.i"')~ .... d"":. r.inl1~1 , ~ 1::::..:1,:_·::do ~:o 1·ngo. li'LJ1:n Ccl_c. tu_'~.º • ,,., ~ ,~ ~,\ r,-:.. r,m,,._r, 1'~~ r- ('.1.....,,.. ro. r:irc,,i ~., rlllz rl.0 0:-~:>cst,, a.te nc;u:. neln no: r.lzoes para provar-lhe qu,-e não 
-~,.,.l}'"ZOll. rshi ,c;.0n('.'o I,v~.-1::' n· rf,,;1"1 , . ·j·Hr CP,.,_ .. ns l:~ír) 6 s2n::> cng:tt~(J, C;;;_2nt1ra, 1n1- 1 

l'fJ:i~rl j_'_"l":"1'!1'~·"', .. (PI.'·· ,,11•1'•.',,:::, 1·,1,·,-.',',',""•"" ,.,~'t:;'(;'.: 1,n1f'n"'~r°''-1 n" ,,:,;·lji·,, 0'.~rCCC' ooc~· ~!1) 1:r- .::;., .. ·,' <'· :-,,:_• • t C('VC fa'.-ar taut..::i da santissima Vir-~ \ ,l' ' ,.. ,. .. (- ·,: .,., ~1·1· .. n~:i cr·11 ,.,,_,º r·y,:s (1P. c:11:,_;::C.:,,:, i.)l.i,.iid;.(;.;.2, n:cl'~:; e c{)n-
:,à-, h°'·!·i·,1. ,..,,?.:ci. fi. r''"11---t,lv;7,..c.:tn. T).~-"' e::," ~ ~n•n~.._,--.;"l 0 rL,. -~· 1 --~~.~-,...,·,.,,• ,-~." ,.:(-1· t,f:' 1

'· ' ~i ... ~ .... ~.,., ....... 
1 

••
1

· ..... 1 - gen1, que exlst21n grnn::Ies abusos 
!-i · " , , , .r),, ~· ...,, .... ..,. 0 --(lrr1 ')l'c, · i Cc':L·ç-::'.J. S2 C··t-J.n:0;1 c:r. Jesus · ;re:}~ h.0~7 G:::,, trit:.t.f\ Jí.nhc1, !:'l' ,,,w,11. rr10···.~ 'l r,r,·.•rl'"\ 11'.;1'(','1 .( ! . . . . • - 1 .e~ . • • l , C(-;$Stl devoção, que e deve traba-

~;1\_::~ .t~~;,~;~~:-º :,~~:;, e ~~~e;~~';_;\· . '-~-j~~: ,r::·:::~:·.;::. 7:,~: ·':~~~;·;"+,, ,,:.~ - ~1:1~;::1i:~~6t::,~, <_S:~?!:\º;~-, ;?:i-'\1;, ' 2.\'/:ic,c /~:;~'n,~\\:\ \i:'c/~~:· ,;;~~ i~~r v~:r~º d~~~ui~::i)~ º~ntpe~v~:lªt 
~ ))~ ~ ,.,'\,~:n~,,...,~ 0 ,., .... :r-~ ... ,..__:::.0,,1 ;f!ir-') .P r-:-n o;5-;nJ·o~ do-; c;_&us, ne1Í1 G.3 ho:1-:ens 
; ,-; ,,1::.: ~an :;r,.ptlt!l,1r-.,.q ao::; {i~!1os 

I 
TT .,,,., c:·i ·to e r1-, I;z,r.-ja, rp~·;nd · a c1is- ,.. dl·vcção fi santiseima Vi"rge111 que· 

--~,: e.-:n0~n,;: Á./i e~nn-:n.~. ~ ~ .. (1:"f'.,·lft ~ r-'11!">h~,,ni• ,..,, -.,"fl. '.1 . da terra, nCrn u5 dfú1ÔniOs do in- ~~ . ,.., ,~. _ ·- .. ~. "'-J,.,.,..nni:? .,..,.nHM,. 0 r,,,. j·,_'.~9; ... 0 ~e {1~·. r-~11 r,ccr::r ~:--c.:_:;.r to- el~ já amam suficientemente, 
~~;}.~-- l\~rgt:..s 'io: 'PIIT.J'T'P.Q T"i() p!,TC' :-. .. 1' ., . '" 1 ,··o~p~r rn r l CP ::1··0tin1. il·:·11 1,_ nc:n1 cr~~tLura ~1guma poje . 4 ,·,'·1·,.,~. "1');1:101...,,...~ ª"''n-,,;i.,.. r,u~ r-~ r"'- u::.!Ct~<r e. 1..-1.,<, •• u:_. __ n a .· ~ ,-, -. (. s~ ºs ouvimos falar al!!umas ve-
·-/ .. \p.~rr.!c-. ~ nh't\OTfri\Tfl."r,.n·~ Pr.i:O " ,~ <Y .\ 1,,.-in1,_i,,·~· i·c~:,,-,0-se c:111 ri:gu··na · ·· 'S o e n· nº' l)O.. ..... 
'_F.,,,MAl\''T'f;'_J.;-.7'1,\<::~'T'l'?.AHC'.D()",. ' ' . r,·o· ·-~ "Jü\ÇÔ'S 'a ,,,.irh ' D hw 
'f e.. , ... , •• .,,., .. ,,_ ,,., ,...,_,_.~ !":r0!"r1~~. ,._. .-::1'\~ ,-, lll'L\.u,: . .icui··1~'.. · r rqu '-•J .'::. zcs da devoção á vos~a j\tra.no sa11_ 
• TAD t"", .,...." ,,.. r ,._ e:,,.~,.. ,.....,. __ .,.,.,..."- f1ci, (',,, ...... , __ ~,.,,..: •• _.i~ ~l ,,~e:1'. ~ ~<·~ (. :::, <, r:.~· .. ·1 .. - de sC>par~:r d___., caridade <.ú eus, tissi1na, não é para cstabcleccº·Iº ou 

··· .. _\...., r\n.A Jl Rtr~.STA n , dr- ccnjn[Z:-"1: ;\ r-,.~u,~d'°' r_, 1nuFo C , p J~ ~ ' ·o· "' ,_, .. t 1 ' r '°!'""•·~,·p .... Cr,~•:ótjr>r. rl,i 11r-r, e:.:,' ,. • --~ • '~ , "'1 nue está c.1n Z(..><--US ri:::;d), or v- Pl'OJJnga' la 1na r· 1 d . 
,· . .:; ,.:.-1 9·0-~e: ("IA. Qt;: 1•?( !"\ rl" frn-,•r. \. , • .,. '(\ (\~ l' 1('1 f ~ r~1cii3 c!2Lr:1::J3. F.18.. ~ofr,-, d~ (1':_l:1.: ... - • ( s a 1m ( e estru1r 
~~j\ tra?;fo1·~B-doi; n--.1'B.. A9 1);+"'1, ... c: r·, , n1· ~"' 1·rF:sr i,1.,.rJne•l", .r:uer nfet-·, r~.,, ... o:: cr'.!er~ado ciir:_tl'ido tus Cr;sto, co11i Jesus Cri1to, €-!n cc·rtns abusos que nela se intro;:l'u .. 

-~'l!';'Il~. A llltim<i..cott,o. m1e ,., .º'•'º·'. ·'"·º-'''· . ., cutrem. ;:, 0 ::1 !,var e,n enn1:: ,a.'i Jc~us Cr,qo 1Jod8 "
1º' todas as cOi· zem;.entretanto, csScs s.enhores não 

fJ.l d2,xar cr~cóv,,. 1>. ~ dú o',v·>l. foi • 2. ~ nr>"~ rlos· '"l~e,,_ "'1'" 0
':' j ,;-;j~:ênc;a, (._. 1H11ct ciu·,110 .d~entio, rns: fl'nder honra e gloih ªº Padr~. têm piedade c terna devoção para 

t'í't\A·randç;. trem"" c(.\·t·ca dr 7°' ""'- r·l'\<·~itu--. ~0. 1p·,, .. r10-~ ~,rf'\~A r-:u·:::~~ 1v•r.s:c1 que tLrn ·~··:-ôsa tern ~ii"eito :-l Crn unida~e c0m o E3pir!to Santo; convosco, porque não são devotos 
. ~ZÕí•J !;{'lado~. (:(\W\_ al'ih"-"1(' ff1'' 11~r1,-, y'. ~~:nn-, rl·'°) ~11·,1.n. 0 'rt 1"" 'Pt•, . ..... ,... . t:r-do 1) teu rorac;'t. ,Tcsus P: .<;~:vcro tor~ar-nos V('?·f:;:;itos e scl' 112.ra o d M 

f,()}rindo_ e.<; foneJ~<(, Rstc e<tevo ". "'"'"'º.ri\ 1 r1,) T,'•,ów,u-~ C:,í'.iiié('"~. 8'11 .st:._1S rec0'.11;,.c1acõo~: "Eu V~; noS:30 lJrCi.:imo um. bom c;::or e}~ e al"ia. Considera,n o rosario, o 

tlle.l,0 de, .. __ genie, C\ll~)ltfo '1c.<l"!?P"'f'' Fr1 j0ào fJ n~i, 1"'"0, f\ 1-t_''""'' 'J'>,·> d;[(O Cicle i? ~.'.f!U?l11 C]l1ar pa,·a uma e~CapuJario, O terço, como d,ev,oções _ ,. - vicl~ eterna. r nrias d · h d 
· "Ji~llt Ol':1·h1. _l~<';.Sf\N1rl4t'·~Hi1-ll~f\· <{e:,,..._ e-.:=,-? ... <: {'~ li1a~<.:'1 P c1e1l;)l'\·~~oet:;

1
ri,v•·~~~ rr·li·hf:1". c~!tl r:rsc.io_ d~ lil'-"'·e:1113.. _iá , p Ül" e esP1rltOS UCan a OS e 

i'?l\õ,~_ 0$_ n,ni,ir:ris: ~f\lo..:,os do Egó:-ci1fl f"'--~ ~rr01·~. tl'l(i,.._<;< ... ~ ~l~í'-');~~ r .... n, \., con1eteu Cll1 <'(';J c::raçã~ u·n ::i_,1ul- se C5ta!)elcco:nºs, portanl'1, a so- ign°rantes. sen1 as quais se-. pode 
t:\!ll.fl)JJ,lle~ P.aiones••, _ __ -r1,,,,As ,,,,~ 11;. 1a,~r.t1or1P dn no- tt'rio cc:n ela". r'Mat. Y. 28). Vive lid?, ctcvoçf-0 a nºs"a Senhora, é alcançar a. salvação; e se lhe3 éai 
[-( t.~ ?l r':ecnn1n!-?n~," r,,1~ -A.0\IP1B ·11"Y\i·0 , ... ,:,.,,_· 1ibi·~·,1~r~ rle irn_,,,..-).•i-~"' ,n .. .-. .. _ l"l8i·~ D8l"~ +u:1 .-.<;nôsa e n2l?.. encnn- pa~·a n1ais pcrfeltaJTtCnte estabele... nus mãos algum d'evoto da santissi-

. ij1.~
1
~tpq recc'hQ _n~lot; ~~_n~ í'Jl'lCCl r1-::(:c. n0 ~ rr,,,.1ir10c: ,1ô~'\ ri J/,r.,~·~r :... t-~·,:,rá.1· st1,1~Prr.- ricn.t:2as insus:)eitadas cer a devoção a Jef=us Cristo, ,e ma Virgem que costu,ma i-ezar 0 

-,. 1w.~ cte 1,,1-a {'0111.rc. os a1,,,,5 "" - ''º f~•·n, 01· PS<"P,,cêi,s. n 1'>\'.,en,• de ca,·inh() e 0P1or.- Anrendc· a c:n- para dar um meio faCil e seguro de t · ~·• . , . . , .erço 0 u tem qualquer outra prati· 
.. --~----· 0 "_. e_ ~it,~~.1 in~lr\~t ~f1 t(~'niin0 .. 1· :e.·~strrna. <le n-ovPrn,1 P. u,n, . ...,.i...,.:-.-."\ 1"' :~ciera.r esta unidade do n1atnmo~1io achar a: Jesus Cristo. Se a devoção 

. ,1• •· 0 1·1·~1·.,,,0 • - '·'º····º, º ,_,.,"õo nolnn°ta ,.. a'll'i::l " "OtnO uma ,1rc1.J1·;ed9.de ob.i,,tiv, <10_ Cà•de devoção em 
3
ua honra mu-

'f' "" ~ " " , ,. ~ a :Marra santi5sima afastaBsc de._, d lh • 

~

. · MPRE.'<SA ~Tl'l'r<A· DEFE):Dr sn;t ,,,nr1n ,1,,.- t<t:>,,lir <'·,,-,.cns,r A rn<'sm,,. ~c1nn uma virtude do côn- am· e logo o espirito e o cora-• Jesus Cri~to, deveria sei· r.eJ'eitada • 1 · }"'-"~~, • 'A pl)TJONTf,." . P':'<>•i,-Jodê acha-se em mii~s r!" na0- i1:~e e sê fi-,1 l',n o\lere,· aceihrtô- çao:_ . em ugar do terço aconse-
' .., • 1 • • • f d d · comº ilusão do demonio·, mus dá-Se Ih lh 
.' 

0
,~.rvic? Polon"~ <lc Jnfo,-m~~õcs :' c1 0 ',~sr.q. e~,. as ex1~enc1as. pro un as ., 1sen- um- e os sete salmos; em lugar 

,,_______________________________ çõo e m,octé,t-:a nue õ,,ta virtude im· jmtnmente .o contrario, como já fiz da <levoçã,o a nossa. Senhora a de-
nõ0. só a•·,irn tl'u vi<l~ coniugsl te- ver é repetirei mais adiante; esta voção a nosso S.enhoi· Jesus' Cristo, f PARN.Ãi.iií·:·,.iii,õi1i·~··c·Aüiiiov~·-~··iio··: 

; .SAL 10 111 POUJ4J .. F E IJ Z • TIET. E 
. 
~- auro-vw~~s~PaULO · 
1: MOll aJr1~/4R.M4.. : 
i\ 7~ : 
: · Partida&: T,IIO • IG,00 • 1 M@ - Cl:l.P.A"adas·: 10,M • 10,30 • 13,15 : : ' . . i ! AVENIDA t:Pffl.ANGA, U2t • TEJ,. 4-4248 • SÃO !?AULO • ., ............ : 

,:.:.:":.::'c..º::.:'.:.'::. .. :a·~ .. :;:·~ .. ~·~·~· =· .:•::.":..:'.::.'::.:":.1'.:;"1-:'::.'·:.:•;:•.!...:~ ~~: !..·~·..._··.:.::.~~·.:l\.:"~~!,;U!. •• 

,·:í a ,,anticlad~ .. ~ feiicid8de oue a clovoção é neccssaria -precisamente O' , meu amavel Jesus, 11ossuc 
Tgrria, tu'l- mãA cJr,s<'ia p:1ra c!a, para achar a Jesus Cri~to perfeita-

Ill Indis~olubilidade. c2sa gente, por acaso, vosso espi-
mente, amá·!º com ternura e ser· ·t ? C t Al Dcutr!i,:1 J)osittva. 1·1 º· 0 n enta-vos agindo desse 
vi-lo cºJü fidelidade, L ? B' a rcgunda nl'i1Jlrjetlade do !l1R- ·moe?, Será agro3ar-vos não em-

trimênio. J)(Ja qua! o vbculo conju- • '' • · pregar to:lOs os esfôrços para agra-
gal não poc1e s~r dissolvido. n não Neste ponto dirijo-me a vós um dar a vo2sa Mãe, com me-do de de-
•,•r pe!a mor!, dA um 00~ côn.iu:,,:es, ' · d ·~ é mister a>rríder que é indis•,o- instante, ó meu amav.el Jesus, Para · sagra ar-vos? A devoção á vosSa 
Juvcl tanto int,·in~eca __ cmantn extrin- queixar 0 me ilim0rosamente á vossa santa Mãe Impedirá a vossa? Atri• 
s"camente, isto é: não pode s~r Majestade de que a maior Parte bue ela a si, poi· acaso as honras 
rGmpi<lo nem ,,or um mcvimento doS cristãos e até os m:tis ilustra- , que lhe sã.o rendr:!as? ' Tem um 
nrovindo da.a Próprias \larte3 con- d'os não sabem da união neéesSália : pal'tido sep,rado do vosso? E' uma 
t,·nentrs (indissolubilidnde lntrinse- que ~xiste entre vós e vossa Mãe 
<'a). nem por impcsição de auto- santissima, Estais sempre) com Ma• 
Tidade 11ubl!"º'· (indis~olubilidade ri.a ó meu Senhor, e Maria está 
extrinseca l . N•m a vontade· ou o · ' · 
c~orlchn C"'~ côn1tt!?el!. nem m Prbi· .1,emPre cOnvosco ~ não pode estar 
:,-1!.rl&ilad .. tt. qualquer autortda<la sem vós: de outro moc!A deiJ.aria 

! O "LEGIONARIO" SIG
• NIFICA BOA LEITURA 
'' E FORMAÇÃO 

Desperta 110s círculos religiosos invulgar inieres se a g1·a11de ma1iücstação religiosa que o Ei,.,no, Rvm!\ 
Sr, Arcebispo convocou pal'a o próximo dia 14, junto à Catedral. A escadaria de nossa c-aterlral, que já tem sido 
pcnto central de tantas manifestações de Fé, figura no cliché durante uma manifestação rnal'fana, · , .' 

• 

PK Vj\.LENTIM AR~IAS, C. M, ~~ 

· A~ARIÇõES SEGREDOS -~-•. 1 .MILAGRES 
Editol'a "AVE l\IARIA" LTDA, \ 



ue JUlllO Ce i'J--r• Lr.;(jfONARto .... 

.j_O_, ~ºIV RCIO O tríunfo de Cristo pela Eucaristia Federação Mariana Feminina 
Beato Eymard A ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 

17 DO CORRENTE 
As filhas de Marla em\Ji':?gl!r,,ra 

UM OPORTUNO ARTIGO .DO ·H LI D E R MARIANO" Christus vincit, regnat, intpetat; Ob 
omni má.lo plebem suam defendat. 

A lei de Jesus Cristo é uma, santa, untf'ir
sal, eterna. Nada nela será alterado, nada a po
derá enfraquecer. Jesus Cristo em pessoa, seu 
divinal autor, é tambem seu guarda; e' o pfoprio 
legislador que, gravando-a no coração pelo seu 
amor, promú!ga em cada álma sua lei divina. 

Na sua habitual alocução sobre o 
F:vangelho do dia - 0 da pe,·ca mi~ 
raculosa - o Revmo Pe. Eduardo 
Rcberto fez as s 0guinte• considera
çôes: Pescadores profissionais ha
viam tentado a pesca na hora pro
·1,icia, á noite, nada conseguindo. 
Em dado momento Jesus cllega e 
n,anda-os atirarem ·as r"tles- ·os 
Pesc,itlores alegam o trabalho infru
tífero já feito, mas á sua pa:avra, 
lançam as redes e estas 'il!'lse se 
1·.omJ)em com tão grande p~~caria. 
Então são feitc3 pescadores d, al
mas. Qual o ensinamento qtte nos 
advem ·ae,te Evan:gêlho? 

o m=lhor .dB seus es[_,J'ç'os t)ara este 
trabalho. O numero i:;e adesões é 
Stmpre muito 'maior qÚe ma com 
parecime!1tos: aderirHm cerca de •• 
3. 500 pC' sr.•:::•3 P com Parecer3.n1 cerca 
de 700. Esta diferença -!e numcl'os 

·âbsolutamente não ecnstitue urn 
aborrecimento, ü preceito do do
rnlngo é arsrstir a missa, cnd~ fel 
r,o~slveL Mt:itas das p,~s~o1g C' n. 
vidadas residem em bairr.is 11,:ilto 
cfatados e mesmo em suburbtos. s~ 
h:sisti~semos em seu compafâci• 
m~nto á 'missa das 8 horcs ~m Gãc 
Bento. ta:-vez -a ·pefdessem e 'come, 
'tHlam mesm0 um ·pecado, ·em par· 
te Pltra at~nder a nossa insisten
ci2.. e seriamos reSponsa veis. Com 
toda a certeza fizeram a si.la pás
c~a na ig'reja mais próxima·. 

i,.-t'r~::i 1 _ 

A) Rest-;i_ção de 1,1.ta:iJad~. 

Franc,a 
Entre :..SM ,s j3Si, do_ 2,1.118 r~ 

'l\;1erimfr.;,os ,Jl.1'lr:.'l _ divo,·cio. 22-826 
. eram c]e casais S<:'.m ;filhos. Quas1 

.50:~ dcs fami:liaS: élC\rainlid.as pel'-' 
· mentalié,,dü .<fivÓrci~ta são tr,üdoras 
· do a-1·,mé:e <levC>;- de transmitir a 
vid/ Q·c1cm .se·,6cr a() trabalho de 
tc-:r.:11· ('.<:a.S c;1:1'tâs g0ografic,1s da 

· F1·ac1ço. e :,ok,dr cow1 Vnta.s progr?s· 
' ~iv2.n.:~!·::e :::arregaJ13fi· .numa Os ae

pa~·to.me::t:,S -onde .mab se alastra 0 

di,·orcio, ;1onlra · o-s em que mais 
visivc l {: a A.imitaç2.o a r:ificial da 
Hátc;ljdaê.C, ye,·íf,i~;;i{i fac,ilmcn·e 
q n~ ;o;, zv::«s <"s~u_ras <lc- a:.-rib;:1.s tto5 

pO:bm s,::-.sivelment~ Supel'Pol'. Um 
estudo de: ;:o.i1ubção distl'ibttida nt,o 
já em z.o,.as .geng.raf!css. mas em 
ca.n1_:1."~~ _.,,~Jqia~--~~vc:faria igLtal1n2S-

'. te ou2 é ::z.s clas:>e.s· ahn.::tadas. CnY' 

~~;~~:;·;::~~"";:i/ riu~~~::~;~~· :~t r:~ 
1~1i~i:·s ~~~..-~: iJhos·. 

Ingla tet,~--:-é;: 

tes('. mas air,da da ação ,--.1:· ,:,za-
1l':·ta tl,t Igr·oja catciicq.. N-_1 .?:-u,)~ 
s1a. err1 1911-13, a. . m2:di3_ de~-;- 1-y\.!· 

cin1f'nto..; n3s ·fa1uil1a~ cat,Ot!c-33 e1·~t 
d ·c- 4 88, na,i P'-'Ote,,bntes :},•}•3, Or~, 
n·; n~esmo ano em 1913, s.:,ln· 1-00J. 
n,atr!,,r,;,n!os catvlico<', se con:avam 
apenas 16,1 divorclo2, no mc,,c2P :rno 
40.4 casa)s protestantes se di~s,:-1-
viam á somhra ela lei, Aín,la um~ 
vc-1. a colllcideacia Siagub.r d.:, dois 
ie,!ômenos. qtie já t1veni.O;J .o.:asl~o 
de encontrar reLtnldM: h, ele? vaC!· 
lantes. berços desertos. 

Bélgica: 

Aqd. como E>m outros ;,:,.:3t"· , " 
na~a}idadc c1·esc.~ até um pvn·:c.~ ( u:
min:,ü'.<?, 187G e à~cre>:-!:l cem a 
grnera:izaçiio 'creacente -elo dh-m·c\o. 
:roca!izando o" extrem·'s :~:no-~_: 
18í6: 33.15 -nasêimenm« s,)'>re mil 
habibntes. Ém 1926, 13,0t :use:· 
rnento~ sobce o n1..e.;rno U'..ir;.~e~-o Je 
hahitank~. e. Jacquart, c\~e'-' do 
serviço ~staLlstko do mii:i~t~r:o cio 

-interior. nurn (sht~o rece:<-te ~{)bre 
o movimento da popftlaç.io ~ do 
·e~tado c'vil ele 18í0 a 1S00. av~rl
gu0u que. ch•nF'-' c-s 2:l l[;;tdtoll 
mais f!agehdo., pc•lo <l iv,0:·cio. 15 
figuram ent,·e os Ge nata':i:•.:c ·mi· 
1lin:a. 

&tados Unidos: 
o r:1p:do crescimento d~ õ:.u ,"-'· 

P" lação poderia parecer a ,;.,, o~ -
serv~dor sup_erficiai abrir ';:-:::; ex
c,çà" á regra geral. Ve>:n pe'., · cm:· 
t-r,1r;c, a. lu~ d-:: um. estudo rn.~_ttg 
ex:,.tü trrzer·lhe um:i. nov,1 -.-0nf1r· 
nrnção- Na grnnde repübrca ._,ecr~,
c~ notavl' llnente a V.f:.!rcentag:: :,-: ,: os 

11a~cin1ento~. O avolu1nar-3~N'=rdgi
n0tiO da popu\!'IÇão norte-,1 . .1, ,r:c,rn::t 
n,i seculo XIX, é devl:lo so'or"pc:!o 
:~o af1uxo eont_inuo' de grar .. deJ c0r• 
rent<)s imigratórias, Não i ~::1 _!11• 

cl'cmcnto por evolução organ1~~, 
n1~s por juxtapo~:ç~t,o ~e~ pa::t~_; e~· 
tranha~. · Na raça or1guw:·::1mente. 
arill'l'Ícana-3 qlle o confir:u.1m. E,11 
por mais longo te.nPo sua .-,,ê.o_ d:3-
so: vente, aí m3.is desaStro.SD:-i sac o.j 
estragos da tiúecuncliclad,e 5i~tema· 
tica. Sã:o as propr1as . e.statL,ticas 
ameriéan,1 que o conf1r::,a:,1. Em 
Bostou, JJOr ex.c1nplo: tlJ. t ti :da de 
por 1.00G h:ibitu.nt~s. 15,4; '.''ortali
dacl<:>, 17,2-~ Ex~·:-sso dos nJ;~:m('nt<b 
sô!n·e cs óbltcs - 0,8, Se dp,1.ica:
mos o rne,;imo metodc; corr.;Jar:l.tlvo 
ás 0 u.tras circunsC!Içõ~s t.e!"t1tvrla~~
vcrificaremcs que os estac',03 :1~CnO" 
proliferos são t2mh~m os ri:.>~- <li
vorcist~w. Oregon. Montar.a e \tl;·,~-· 
hington, que em 1925 apresemavec:11 
un1 coeficiente' ins1gnific:f~lt.~ d~ 
natalidades.· 17,9, 15,2 e 16,t fig•,
r--.,''lt.'rt nos a~os prece~·cntc:; d.-~ 191G 
e "!<122 com a elevada Pr<:-po:·ç,L úe 
38.6, . 23 e 25 divórcios 1,ó'._,, ê JO~ 
n1ntrin1ên:cs. 

Desta aproxin1ação de d- 1.,_~c.51rc~
sa!ta, e ressaltaria c,om n::'.t~ :õrça 
probativa ::e pudessen-·:a-.3 F-0:uzir 
mais material C:c cada pai.,. :·eo-;alta 
a co:icluSão ele que a din~h1·.,tç~._, .ci2 
nat.ali<hde ó pNpOrc1onal ,1 o (li>;Or· 

cio, E' o qtlZ' 1.:1 havia:~~,o3 e.Sta
tuido a priC·d: ,i'ivórrio c::c:,~,rz 
,Í finalidade Prin,aria Jô n:: t,im3-

. nio. A converg,Euch. é sin\c);;:2.tic,1.: 
nos pal2es em que é me::.-;:· a na· 
t1[i::lade. é maior o divórc;.". D2nt rD 

dcs pf;ide-', nos Estac:os 1 t'·i~~ que é 
m~:,cr a natalidade é 1:1) ~.)t ô dl
"\ OiT!r;, D!ntro dos Eftarl,)5. ~::ts 

En1 lf.2,:·:_ c0nt:-1·arn-sc na lngD.- classes rn1 aue é n1eno~-- .:t :1at:li!-
. ~q-~·:,. 3. z:...:: ~eq.uer1men;_,)3 Para d!- dacI~. é 1naiÔr o clivorc~c. 

f \,·(·,i·cio =-f:stc:.'fi, .. .l-273 Cfé!rn Lle ca~ais O <lhrorciO I não é contr.n-: á ii-
se:u !Uh: .. s, 1-0G) de casais co:-n a2e- na!i<la.de pr.hnaria do L-.~ ... r::-;.1on>.:>. 
11,ts u -:1 f.;:~o. ·Tri~tav3n1-.:c de e:~- unican1cnte re!a r(::~tdçãe; G:. ::;.-ira .. 
E:,i:i?:-;:c-, c:;:1 g~r31t 1nantlio.--; 11or ---1i.:::ad2. n1as ~ind.it pnl"J al:c:..·:,1 e ln· 
rnB-1s 1~i:.· 5 ::n~,s- Ev-~d~ntcnH·nte o fnnticiü'o. Qn8n:-:-0 i.--r.:1!cg:· 81:: as 
div.:)rC~t ~~-~<:rH:za os br~s an:c.s de prnhC:1~ fr·audul0nt~l3 do 2r::i-c(,:1~ 
dis· . ..:c .. \: ~- --·s · cCriciCn :3.lismo, ressurg2rc i:~ co:: ~-...: 1-

Akr:,,, .;_,,: 
A o>:~~-; ·:.::;Jo d~.~t2 r:\li:-; ~1ntr:-; Ca 

":i..:-: l:··;:.~ .. '--:a of:rc~:?- u:n:.1. intcr('s
s:.::r:t2 ,_·G:·_1:~ ... :::1!~ç,·i) -t~~.o t-:() d:1 nos~a 

~-:_1·:·:'à1nh~, .s3cta:i.-.:ta é p:11a 
~ c~.:-:-;_'.1allh:i do vari'.1_; f:·.r:ntcs, i:!Jl? .. 

- /es-:nvQl•;i-i'"a r .. 2.,} sÇ1~1c:1~c 
:.,s'.:, l'x;-::.-c-::.J re.guLH' do:; Co1n-..::·:i-::
t2.-· '·p;__;;·,:--.cs ··-~ as v~·p .. ;s do rc:.;irne. 
1-:.:2.s t?.::: _.:-~,::,1 ,Pol' lodo liiU b.:,t:Jo d..: 
irr::.-~;:1]:;.r·:f· 0 fli.l1u:;t.d.ro'~, r:·<.t'";'_:\)

e.t:···:idu:·::::: ~uc vão u.c· .. l~ ') 1:1c:i;; 

( a: r11::,:~:·::::, -~~·otsky:--U. hO (Y'.a!:-; ú:~

tuc:'il) ,. :--.:,fs:ic:d) ·fabi?.r:.n, P\Juco 
irn .. :<)l"'i.a :~ =· ,:Ch.ef e Su p;.·~111:)·-· <. uc 

J• 1~~\111.s C·,?s-s-2-s gru.110.s s.~ vo1tr:1n o:.:a
,. ;, :i:alir:e~·)-,.:.· uns C1-:,1".!li'-·:t os o~•:ros. 
(í..)Cczni·.-. ê: hum3:nicl:J:~tc coi11 o s,._--.u 
t!r. 0 1.· ú-:~~-:<·:·:.Jt.J ... E' pr.:c·s 0 a:c:1-
<t(<· :t'"S '..',:..-;·~03 gostes e ;.;c'.n·,-~t;::ln 
r.:-to c:eix: .. : -~_:na ·hrech.1 pC~':-·ivcl por 
t:n~i.--. ;llif'.Sa s2 esgu.~il'.::1.l." o L~l1~.1-:::: a 
'((.\ c,·:.:1t::-?.-:--2.voluçjo. E 1::4.o tr.cY10;; 

in1:1;J!·t::,)·.·, 2 -2.inda é clur ao bl;tgtiê-:; 

in:-;:i11:o '"" :1:-;pr~~.são do r:i;:: ha c-i-
1:õ:..:;. i:~~c:·n_~,l'S, qu~-lnd 0 a? fT:Li.is ,,!a:"i 

y,·zz:.;- ei..::-:.;:;.s ·brig:.1.~ são ai:l'n:1s r: 
7u:::.~~"-rn:::~-c- ;::__!Tanj:;!JJ:.1,q 'rar;L ::;,_·n-:;J,t 
~s::c , f(<~o e }!fi.n.1 de f:.eil.i'~n~: a 
~·i:1:'i!tr2.ç·.:·,c.·1 -.::1c,s fudl_d_C::~ b'..t'.':SUC:-

·,:,,.es •· p1\:.:,~:-.-::6Sists.s·0
• 

T:t is c:::Ynt-i2.cr2çõe•s no.:, v:-2'l'a1n -é, 
1:.1en1e ()~1c:·..::-.nto Ha,mr!; f1>: re;>~:1t,:é:, 
_';Rc{li·~,~<-.; sc!).r~ a Rcvo!uç8.o d:~ 
;10=-''io te11-:n(>', do sr. I-Iarold J. 
La,ki ;:;rof~ff-0r <le Cic:ncitt Po:itica. 
da Ú~il'<ê:·sidade t:e L-o:1drcs e 
111e)11 l)~·t'> ·prç1€-minrnt-e da ~ociec!<;J·: 
dos Fabi3nOs, sobre cuJas ativi:lad2~ 
nu.:: cc~:~P?-r.;-:0-s en, ;110:-.sos iYê~ u~:i
nY)s r 1)da! 1i:S, 

S~nl cle~ê)~1' faze:r ur:1a a:ial;SC 
éO.,,Dlet:1 ,_: ~rse livro, .])assemos ,hoje 
.e-n1 '"rc-,·is,.:2. liD1..'\ das· qu2'.siõês a:1or

<la:..:~s pl·'.o auto-T: - a UniüO Sovie
tica ,m face da. demoól'ac'.a, O de· 
ro:m<'nlo .a·o Sr--Laski não deixa de 
tN· interf>fe, Pai; é de um soci::-
Iista d.~ rcciome .rn undial. · 

E (·Orno se refere <cb ao regime 
ingente n:1 RusSla de Stalin? :Fa· 
çam0$ a!gum .. s "tr<:n5criçõos de s<cu 
livl'o c:ta:lO: -

"A ditadura. do pr,o!etal'iado Sf! 
·C<lnverte de fat.o na ditacura do 
Partido Comunista; com 1"€lação a 
(lllalquer finaltjiade in1pOrtante, o 
'":"a,·tid,'.> te:11 Si.do fdenfíc,:- ao orgi',O 
',' J e->taào. A ,i~dm·~ ~- 1:~rtído 

--~-·. 

vl'is por um atavi,•mo i :.e,·,:. cs 
rccul":-;O.s brutais e viol2n~.:.-3 ciê . ..: tri
bus primitivns, t\-2cnrrenc1.::: :,-; . ;;, ,r
i O e a0. infa1; ti'cidio, Co1~:~'-:..tt ?,;~:20 o 

pore1n, nêlo correspcnclc f-.. c::::1·.iurJ 
cio C'.cnjunto de s.c-uG ~-.:-.::it;lt:tl·~. 

Cc-.r.o f'.;111 tocb. organ'.z2çi~ >,;~:~ica
o Ol_Jj:,o oflcia-1 dv partit!- 1.: :tri-. s:.> 
~;o:::tado u1n pe~~o in1Cn;io. E~~:~·e~a::~J 

11'' F~irtido· c,,:u,11:'\-;t;i da l.~::."--- ~>
v:~i.lcZl, o orgt\0 ofic•at U'.-:-_ :,'..j_~ U'.~·;:-t 
t'Li ... sqyi:i. .s,uperPo"'t:1 e1~~ ç~·:s·:-~r:t:·.-5 
;';:l:~id~s ú 2Cll!CC1'3.2ia (~C ?:1:·~!:1 /'. 
(N-R, N:lo ~abc1nc(:j. q·~:::.: :·.•zà·.J 
!lOr qt~e o nuLor fala o.r:. c:ct.-·.-
d~1;' do PartLL.> CiJ!r..ur:!s::', :~o'.::~ é 
1>>torio que ~ua co1npc::;:~ 1L:d.1 
t('a1 de cierr-~o~r-11.,i::;o: - ~:.;.,:, _f".t:,: 
P::;:tc c;,J tarth!o c:uea-. ::~~.:::·'.·· rr:as 
~!iJC'."12.S aquCL::-:: 
a clPdO 1Jl'lC3 

~do ... ) 

(l~lC: ~ãC 

olig~rca.~ p 

•iA~ clisPut:1s cn:.re f}?!..~-": :·.·.e:-:./") ·JS 
a prcpo~it,3 de qualquê-:.· ~--:·o:.,1e)·!:a 
\iie::nnt a ser O cquivalcnt2- das 1uL1s 
ct·:lin,aias de partido ·Crr. t:!n;l d-.?
~~02r2cia. E o qEc é 8.i:~,_1a rr.i 1.i.s 
iri;ponan:c, õ.S l~t:1s t:-11tr.c-: ::.~ ±\trçõ2s 
ilr) t:-·eJo do Parti:!1J Cc·:-:::.1!1'.sL1~ a 
Pl'Opo.,ito de uigum l', :r,c:pio ou 
ti.;":L,:ilh~ de PolH:ca ecori.')::·,,.ica. tive
ra:H a vltal C\Jnsequenc' J. d--? que 
:,qucle·s que sair21tn v~tc~·!osc.s s~ 
cOn\-c:rter~tm no Estado :<1.rJ. t0do3 
o,'; efeitos." 

i'As difcH·cnc:ts .d0 crI!:-:-ri) c.:nno 
co1:;-;,2·que.1cia, fcra~n inc_,·.i~-s_-_~;~rn-2ntr:

.un1a :uta pela poS.5e do E~tadu. l\. 
derrota significou com )ja,-t.,ni'i· fre· 
quenc-fa, como I\:> Caso :o J luta de 
Stalin c0.111 Trotsky. ou '8.;~:..1eh ,2ntr2 

):ia!in o Bukhal'in. um conf'ito p8lo 
direito de e::,~pregár o pocitr do N· 

ta,lo com intenções funda.nwncal· 
mcnf.e distintas. A fa,:c:io derro
tada foi expulsa de mocÍo inevita· 
v.':1, porqu<?, _gtmcaçando a unidade 

-..a·o p-artido, .a1neo..çava hnnb2n1. ,:t 

unidade do Estado; e r.cnhu:·,-, E.s· 
ta<lo, p~la logica inheren'.c á stLt 

naHtreza, llCrmitirá amf'açJ. alguma 
á sua unidade, Um lldet· yenCido 
tem. poüi, ou b:em que d~.;aparec0r 
<la cen'1. lJOlitica. ,ou luta,' contra o 
pai;tido que te'rn o mon0p()l10 do 
Poder. O que d.a tato !Ser~. ilma 
quebra de disciplina e.tt\ ulllil de• 
moeracia, eoaverte.so em um ato 
de traição na UniãC;I t;i<>vletlca, 0.; 

. iín,; ~m .. füigt~. lll.11&, l.u.h~ mternal 

: .. ·~- ~--.. 

nw"e,·ü de nascimentos em França 
cm í00.00, como em 1906, e Ievan· 
eh em conta a natai!Jaüe dos cam-
11cs, creio possivél avaliar <>.ntre 450 
e 500-0-00 por ano o numero d~ 
abortos cTimíncsos (.Le Matin, 21 de 
Deze:nbro de 1910). Só Pat·a Paris, 
e~c;c~•e O Dr .Robartci Monirt. "es· 
tlma:nru em 100.000 o numero de 
•. JJcrtos -anuais .e quasi qu~ esti,,mc-s 
certos de ficar a quem elo verdade", 

N{ls IDstad.os Unldos já em 1859, 
um p.asso do Medieal Journa1 assi· 
n:tla\'a o fato que ~s mulheres de 
Nova York se a,;ne(i,·C-tltavam me• 
noB com um aborto do que com a 
extração .de um dente, 

Na T!!gl:i.terra, em Lonfre~. enxa-
, mulheres que ficam ociO· mt,1a:u as 

sas üt1rant~ to:l.o o di~ :e ganham 
cli;u·h.mente 2 a 3 sh1lhngs para 
-,---d"" criancas ao preço mo:Lco o ~o;i.. ""'" j e o 
d) 60 centimos por cabeças. om 
nf,o é raro que 12 ou 15. l;eb~s se· 
jam e:1cerr'.1.clos nt1m cubicu,o . ~e 
pouc0 s pés qucdrados. estes .tve1· 
rcs de crianças tornam-s~ fac1 ;11en· 
te foCos de infecção e a mortal:da:i~ 
aí grassa terrive:,:1:er.t2. ~ A:<;s1m, ~ 
qu~ d_epo:s da campanha v1to.r1oS,t 
cm,ireendida !Klo Sun, a pohc:a do 
Tamisa de acordo eom os investi· 
gdores da :Scofü111d Yard. exe_rcen•. 
do sua vigilanc-ia entre Wapping e 
Batter3ea, 1.nscon 111,s 40 c:d'avzres 
d~ cdanc!nhas grr,ce;~ e nuns. 

Na Alemanha, Bcnder conta 
anualmente 230-G0'.l abortos mas 
Vollmann aci·c;dita que ha ;nual
ment() de 400 :i 500 .O(}(), MosEs até 
8C0.0~0; Hansberg, 600.000 8 ó nas 
_grande" cidades e n,:Js c.~ntrcs in:;lus· 
triais. AlgLKnas de;P~ avaliações 
são n1uito veros--oC!itnil1nente inferio
h:S á tri•te 1·ealidacle eup 0xtensf,o 
a piofisEão medica permite ,,,edil' 
melhor. Deste acumu'O do dados 
segue-se indub;.tavdrnente qu.e o 
divorcio cria u,nn atmo~fera hostil 
á criança. Suprimir o filho é o co
rolario espontaneo da sua C:ífusão. 
C'ontl'ad'z Porbnt.'.l a fi11a]idad·c Pri· 
1naria Uo 1nat-6monio .. , Da n1esma 
tloquc:1cia clamo:·o;a dcs dados re
sulta ;iJls qu~ só a hdis!:olnbili:!ade 
garapte ao Contrato conjugá! a r2a· 
lização de SClJ.3 fir.s. 

H - Divórcio e fim sccund:irio 
do maki,:nonio, 

Cristo vence, reina, impera. ·e defen
de seu povo de todos os males, 

O Papa Xisto V fez gravar estas l,)a
lavras no obelisco que domina a praça ·ae· 
S. Pedro em Roma. Pà:la-vras .magnificas 
que, pertencendo ao pres'!mte e não ao 
passado, indicam-nos q1fü' o triunfo de 
Jesus Cristo é seínpre -~~ual e se. re,aliza 
pela Eucaris~i!l e na Euçiristia. 

·""'\1 
Christus yincit. Cristo vén{e . 

Nosso Senhor combateu e; triunfando no 
campo de batalha, nele,.fixou seu estandarte,-sua, 
mor.ada, a Sagràq.a Hostia, o tabernaculo euca
ristico. VencenC:o -o judeu e seu templo, estabe
leceu seu tabern'aculo sobre o CaJvario onde,. ve
lado sob as especies sa.cramentàis,. todas as na
ções o vêm adorar, Vencendo o ;paganismo, ·es-. 
colheu Roma, a cidade- dos Ces~res, por capital e: 
firmou seu tabernaculo no feinplo de J upiter, 
Tonante. ·. .. · .;,,··_ · · 

Ele venceu a falsa1 sabedoria. dos sabias. E, 
ante a divina Eucaristia, pairando ,sobre o rnun
do e emitindo seus raios por tod·a a terra, as tre
vas se dissiparam quais sombras noturnas . ab 
desoontar C:o sol .. Derrubaram-se os idolos, des-. 
fize-ram-se os sacrificfüs: Jesus~Euearistia, como 
conquistador, jamais 'parando, 'caminha sempre 
para adiante, a submeter o Universo ao seu doce 
imperio. • 

Ao apoderar-se dum país, implanta sua ten
da real e eucarística, enquanto a· ereção dum ta
bernaculo marca sua tomada 'ide posse. Ainda 
hoje; dirige-se Ele às nações s~tv'"~gens. A Euca
ristia penetra em todo lugar é:~m todo ~ugar, os 
pÕvos se convertem ao Cl'is~i:i;,~tsm~. Ai, es~a o 
segredo dos triunfos . .dos m1ss1opar10s catollcos 
e é a faltB, de exito dos predicadores. protestantes. 
Aqui combate o homem, alí Jesus comb'ate e
triunfa. 

Chl'istus regnat. Cristo reina, 

Jesus reina, não sobre os terrij:.orios, mas -'-- e 
isso pela Euearistia - sobre as almas. O sobe
rano reinará em virtude das leis, e pelo amor que 
souber inspirar aos seus suditos .. ; .. _.:. •. . 

Ora, a Eucaristia é a lei dq ,éni;:tao, lei toda 
da caridade e de amor, lei e~posta · no Cenaculo 
no admiravel discurso após à ceia: Amai-vos uns 
aos outl'os, eis o meu preceito. . ~mai-vos com~ 
Eu vos amei. Permanecei em m1m e observai 
meus mandamentos. . . 

Lei toda de amor. Quar1tos soberanos rei
nam pelo amor? ·só Jesus Cristo não impõe seu 
jugo pela fôrça, pdls seu reinado é todo 'de do
çura; seus verdadeiros suditos têm-lile uma de
di'cação de vida e de morte, morrendo, si ne
cessário for, para. lhe serem fieis. 

III 

Chr.istus imperat. Cristo impera, 

QLle soberano impera sobre todo o universo? 
Entre os reis ·existe igualdade. "Dar~te...;ei por 
herança to(as as na!iões" são as palavras de Deus 
Pai a Jesus Cristo. ,E Nosso sanhor, enviando 
seus em1ssarios a percorrer o mundo, ·disse-lhes: 
"todo poder me foi dado no Céu e na t·erra: Ia.e 
e ensinai, governando .a todas as nações". Or
dens emana.das do Cenaculo, e o Tabernaculo eu
éaristico é -o prolongamento, a multiplicação do 
cenaculo, quartel geral do Rei dos reis. Aí os 
que combatem em seu nome -recebem-'lhe suas 
ordens. 

Perante Jesus-Eucaristia todos são suc"itos, 
todos obedecem, tanto o P.apa, Vigario de Jesus 
Cristo, como o ultimo dos fieis. 

Cristo impera. 

IV 
Christus ab omni malo plebem suam defendat. 
Cristo defenae o seu povo de todo mal. 

A Eucaristia é o para-raio divinal que afasta 
das nossas cabeças os raios da justiça de Deus. 
Que mãe dedicada e terna não tomaria o filho 
nos braços para subtrai-lo à cólera c',0 pai, aper
tando-o junto ao seio até opôr seu corpo, qual 
barreira, ao esposo irritado? 

Ass'im tambem Jesus, multiplicando-se pelo 
mundo cobrindo-o, enYolYe-o em sua presença 
miseri~ordi~sa. A justiça divina não ousa mais 

· ferir por não saber aonde. 
Que proteção tambem contra o demonio!_ E 

0 Sangue de Jesus que, enrubescendo os la_b10s, 
torna-nos terríveis aos olhos de Satanaz: tmtos 
no sangue do verdadeiro Cordeiro. O anjo ex
terminador não poderá entrar em nós. 

A Eucaristia proteje o culpac,o para lhe_ dar 
o tempo de se arrepender. <?utróra o :issassino, 
perseguido pela lei, para. f~g1~ ao castigo, r~fu
giava-se numa igreja ,e vivia a sombra da m1se
ricordia de Jesus Cristo. 

Ah! sem a Eucaristia, sem esse Calvaria per
petuo, quantas vezes não teria a c~lera divina es
talado sobre nossas cabeç:.as! Quao desgraçados 
são os povos que não a possuem! Que trevas, 
que anarquia nos espirito.s; que frieza nos cora
ções! Só Satanaz reina qual senhor e, co~ ele, 
todas as paixões perversas, Quanto . a nos, a 
Eucaristin. livra-nos de todos os males. • . 

Pedro ~ seus comr.,anheir03. em
bo-ra habêis pescadorês por suas 
·11rolltias fc.rça~ não obtivera~\ pes· 
cr.ria. Obedientes á ·Palavra 1o Mes
tre. obtiveram eS!•Rntc~'O . rcsu[ta.Jo. 
Qu~ significa? Sem El"!, :;em Jesus, 
DCttc-o .ou :iada c-.• u ;e,g•,1in .. t.--.. .CC!l1 

a benção divina o n-JS•O trnba ,h? 
,o:cst-clico produzir!Í frutos. E' bt'm 
significativo n ditado: "Mais -vale, 
c:u<'m Delts ajuda do qu~ quPm crdo 
mc,druga" S9.'.l,os • cana~s de DeU'l 
e c,ev2mos e,5t:1r !iga:i,,s á fonte: 
:CtL>:. para qu~ o po~wm,)s dar ~.(;s 
01,tios, mu:t,as "~7.d ;,~ixes arrt'füO.S. 
E quem haverá de rns unir a DfUS 
N'C'E~o Senhor l•'i'ha~ d'.! Maria? 
Sc!á aquela q~1e esc,)lhP.~ks par~ 
r.,?.c. Maria, que f"1 ,Quem m"ls um
da esteve a c;r; ;, ) N-1,s,> Senbor. 

s. Revma. tenJo fc1te:. ta·r.b• m, 
al[luma5 c,O"\~irl~;-2çr.1,~ s·•h!'e as P}· 
lP,.1." de M:t"<''a <11:,,·a,n~e :1 rroci~~ao 
d~ corpus 'Christi, J)assou .a palavra 
a sra, Presid0nte para o Expedien
te. e retirou-se. 

AVISOS 
Movim?nto de adorar§o perr,etlla: 

- Em maio foi dé 1. 363 o tot,:il de 
· i:dcradoras. Insistimos no cr,,sci-
mento deste numero, di2J a sra. ;ire
sidente. -não tanto peio numer.o mas 
porqUe :pr2cisamos muit,:, orar umas 
pelas.. outra~. pela p~r~e,'erança de 
kdas as. Filh:cs. de ·Maria. 

Pascoa das Familias do~ 'C.9nvo
rados e a~sistidos pela L.B .• '\ .. -
Foi a seguinte a atuaçã0 da F'ecl~
ração nesse movimento pie::! >so: re
dação e distribuição ela dois b•1le
tins, sendo um, convi~c e cutro con
tendo in:,truçées sobre a ronfl~são 
e ;i, comunhão; redaçã.o e afix,ição 
de cartazes: organização das pales
tra,<: de instruções pr~parntó;·:a~, em 
várias igrejas e em diforent.~s hc
rario~. 

Nos trabalhos dos p:istos traba
lharam representantes d,::s .Seguin
tes P:,3.s Uniões: SS, Sacramento, 
Coração de Jesus. consolação. Cu
rato. Santa Cecilia, Agua Branca, 
Sií:> José do BeJem, Cl'jsto Rei, Pe
nha, Externato NMsa sra. Auxi-
llador,1 Bra.s, S. Joãc; Batist~. São 
Raf9.€1.' Externato S'.lo Jos3, São Ja
nuário, 

O nosso interesse não ·llra de nu· 
n1êrcsos Participantes, mas de nu• 
mêrorn,, partici0 antes muito be1r 
r,reparadcs. E isto Joi pcsslvel ob
servar. P~dímos a vários conventos 
que rer,1ssem pa:ra qUe riingueni 
fo•se sem bom ·p1'<!Par6, pois o :malo1. 
lnteres.~e ,stava no :bom proveito. 
·o trabalho deste áno e os bôletim 

distrlbuidos. constituirão. certamen
te, uma -Preparação lenta e remo 
ta Para a. pâ,;coa do Próximo a:no. 

A tódas as P;,ls Uniões e suas a~ 
cociadas que trabalharam por est, 
Pascoa as congratulações e o ala(ra
deciniento da Federação. Um .11gra, 
decimento muito espec!cl é feito f 
nresidente da Ph União. do Be:em 
por ter se r~rionsabllizàdo ·pela dl 
reçãl) . de um· porto, durante todo: _ 
os dias da semana e Pelo relator~ 
,apresentado, · . , . . 

A sra., pre~idente transmite tam• 
hem o.s agrqdeciméntos da Paróqul~ 
de Cristo Rei e dos organizadore/ 
d" congre•so do Apostolado da Ora, 
~ão ás Pias Uniões, neJo compare, 
cimento aos atos realizados. 

Fotografia do Santo Padre: - }. 
Pia União de f,Jnto Eduardo pedi 
oue o resultado da distribuição des
ta, fotografias seja deixado na sédc 

. da Federação. 
Férias do expediente da séde -

Do dh 20 do corrente até o -dia 8 
df· julho ~stará fech;i,do .o expedi
ente na séde da Federação. 

Próxima reµniao: _ s~rá no dia 
15 de julho, devendo falar a repre
srntante da Pia União ile santana.. 
PALESTRA DA RRI'RESENTANT!! 

DO CUR:ATÓ DA SE' 
Depois do,, avisos do expedient~. 

a sra. presidente deu a na?;i,vra. â 
~rta. Juraci Moreira Landlm. secre~ 
taria da Pia União _do curato da 
Sê aue rev~Iou aspectos multo in• · 
teressantes da atividades desse so
dalicjo. Dentre chs foram deSta~ 
cadas oela s~retaria da Federação 
as referencias feitas- aos trabalho~ 
,,rtisticoz da Obra dos Tabernacu
los au8.dros murGis. costuras do( · 
ncbreS, ·visitas de caridade, e ·OU', 
tr.os. · 

O 'fim secundado do matdmonio 
é- 0 mn:u0 acljÚtOrio. Didge-sc ao 
bem ·dos propriC-s con,iort-es .ç atra· 
vés 'd<> auxil',o moral, afEtivo e dO· 
méslico visa a f.~liciclade Con; ugal. 
Ora é certo que o divórcio (ieHtroi 

Lei revelada na Comunhão:. tal como os dls
cipulos de. Emaús, o ~ristão, e1:içaran?o a tudo 
com nitidez, compreenc e a plenitude nessa me~
ma lei. Na fração do pão encontrav3:n:. os pr~
meiros cristãos força contra as p~rsegmçoes, e fi
delidade na pratica dos ma.ndamentos d_e J~sus · 
Cristo. Erânt perseverantes in. é-0mm~mcat10!1e 
fr2ct!onis panis. PerseveraYam 1:1~'. fraçao do pao. 

Chdstus vincit, Christus _regnat, Chnstus un
pcrai; ab 0 nmi malo ~!ebem suam defendat! 

e2ta
0 

felícidade, Já enunciamos esta avulsrn. Na saxônia. entre 184.8 e BeÍgica, na França o::>mo na Ale· 
d , o t ::J • 1· d·1 · · d n,a.nha entre ·os latinos e eslavos, ver ,.:,.e a: 3 ran o que so a n s· 1857, para 200 5uic1dios e p_eSfo.as . 
b ·1 • d f 1· ·' d · a· d e_ocandinavcs e anglo-saxõ_('S, o di-sol\l 1 icca e garante a e 1c1"ª .e. casadas contar&m-sc 904 sulci 10s e 

-Ouç'lni05 agora n \'OZ dcs cla'.:'o::; 'divorciadcs, No wurtemberg, entre . vórcio aparece inseparavelmente 

COMUNISTA AME~ICANO 
ENVOL V11Do' EM ATI
VIDADES DE· ESPIO
NAGEM NOS EE. UU. 

federação 
d.e 

Diocesa.na 
Ribeirão 

das CC. MMl 
t-r e to 

DivóFiO e mortalich:de pr(•Coce: 1846 e 1860, Para 200 suicid•Os dC ~acionado com o suicídio e como 
-- 1 ' 1 "P "t'c e . ·a·~ 11,~. ,·a das ca1.,_sas ma'is ativas de S·~u ~a an:1ra. n~ sua o )_ra 0,1 : a casados conta~am·se 1.113 smc1 .l~"-. ,., 

Lcgislazior,e", ·de 1915, oc~erva: "Se de c]ivot·ciãdçs. Na Hungria para aum2nto, 
l - ' d + 1· 1· d . A ccinv·er1encia de totlcs e.oteS · a guma vez nao e ,2,:v2n.u a mo • 585 suidclió<S de pessoas casa as, -

rê1\ a mortal'cl"'.de, regularrne~t·., rcntar,,:r,-se 2 ,181 suicidio3 -0'e di- ·' ch(1os, p,ova-nos _p,rtnnto á mara· 
m_a:s frequ:nte, n~º- e Pc:r c.~rtõ lll· 1 voi·Cià:;;.os~ Nos. Estadcs Unidos, em . vilha, . que o divórcio. longe de 
1 l Jd f ] E e 1 atender a felic•da-:ic cõriiugal, retem e ,cio_ :.e v ·• a m'.:is __ . e Iz. ·s < ,_ Chicc:go, entre os anos de 1912 e 

0 t I J t um vinculo indiscutivel de CaüSa· 
v.crc1aJ, os,,_ ª. ao .. ~. _11,1~ __ 1,t.Os p'c. ª .... mor ~. · 10v 21 _ para 260 suicldios de p~_.0-so.as_ 
e r f · 1 ·• . ]idades com fcnomencs ele deg,me-
_ci_n 141a.o ,a._ u,.,'.:l...:.0. __ que <_,:.::, cn:;a ca,_,ºcla~. 1,740 su1'cidios dl dh"orc a-
. 1 t A (I - re.:.ccnda: 1r.1'.)l'tn1íd;tde Prrcoc~i cos e m_esmn .e:;_. 2e ina_a1·10,. eles. Tudo .i;;to leva_ o sacio ame-

""' t l dº do 1 o , 0 ·1oucura e suicídio. ".'-ºl' a i_aa º, s ct v rc.a:.03 E':' v .. • r'c.:no A- D. Frenay a co:-icluir: 
uos p:--,1ses .e c.lt!as v~z:--s .su~:)r~o1\ e "Os viuvas suicid:am-r.~ ma:3 _prc-- O ma:s curioso pOrE'-:n' é que o 
Crn cJg~~ns casos 1n:--,1s a1ndJ., a clc3 quentem~nt.e que 05 casados e sol.- d:vórcio é PrOPOSto cc1rio remc"dio 
c;:,,aclc:,.. t:oiros. ffií'S a proror,ão eles divol'- para corrigir as· infeJici"acles c:;n· 

J:;ivó;-c'.o e loucura: cin~'o,s 6 cxtrem 3 m~r.'-e aita; muito juga!s. Entr2tanto. con.;t::l n,~rkii'a· 
· · d · d ' namente d2s Estatísticas que E: De s.1gnif1ca o .n:d:'3 preciso -~:i:o a~ ackna. da dos viuvot; 11:1~. -tres. 

, · , 1 d multiplicam ·os divorci:'.)s. nos Pais-e:, ·:es,at1c<ticas c·cs ou2os. O e~tndo quatr<J. e até se· e vtz~s maior o 
·- c1.-U que são in·!rc-:u2idas a" 1.-;is di--fci fcit~ PaCi'2nt:inente nos ;J~~1os que a cl::s casados". 

· vorc'stas. Que concluir ele, tal f:ito? de alionnc,cs ci,l Bav:crn· e Je Wur- Nº,) & pois urn:t coincidenc'a for- · 
Que se rr,ult'p!icarnrn as· inf2Jicitcmcerg. As cifr~s a11ura::l:1s for:1m tl!lta ou resultado ringuJar elos h-a· 

· c1ad~s conjugr!is. Logc. o dh?<>rcio as teguintes: sôbrc cada J.00-.0~0 b?.il-.cs ê·e um observador qu3 o 
h , 1 · 1 t· 2p:ravou aquele 1nc\srno 1n::tl en1 aoits:1·L.2s e o e~-t~<.'.,:, c1vl rc:;pcc tvJ divorc',J teja um dos grand~s fotores-

1 · vista do qual fora intro,J c1zido, cn o,iquecem: 11;1 Bav:cra 11~ ca- sociab ao suicklio () da loucura. Em 
Sadcs. 1-144 divOrci•"los. E:n Wnr· todos 03 tcm;:-os e .em todos. os p~i
ten: b,T,s. 233 ca_,,,c!os, 2. 994 divor- ses ,.-crlfíca-•e· uma concOr(bncb 
Clt;<.o.'.'.i enfre h1.:>:1;.cn 3 e :nul:nercs, t 

E' cur\::.5o. ver· o ovadro de sui
c:dio dh·i::lidJ ç2lcs .. dive··_:os esta
t1s.-; ch·ís. Co~hemos algui:s d~-:dc-.s 

co?1St2.n e que se apresenta com os 
vc-rJ::tleirc3 C..1rE.ct~res <1c u,xa bi 
sJCb!. No se::u'o XIX como no 
s~cu'o XX. na Hungria como no•, 
E~tadcs Uni~osi na Sui.:~::i corno na 

NOVA E 1 VETERA 

O "LEGIO~ARIO" SIG-

l\IFICA BOA LEITURA 

E FOIUIAÇ,\O 

NOVA YORK (N. C.>' - Uma 
das seis pec:soas pre~as _ por co~s
pic a~ em .para a obtençao de m-
101·ma4003 re ... :aci.:.naaas com a dz
fesa nacional e.os E.:t. Uniios "f:i, 
p,:,r mais ,de C:ez. an,::,, li:br_ e· mu
nificieúte subvencionado.r da .prop3-
aantia comunlsCa" ;_ ~firmou em ·um 
;rligo publicado no "World-'fel~
gram" de Nova York, e em ,outros 
~eriodkos da caieia ''Scripps-Ho
ward ·, · o Sr. Frecieric Woltmán. 

A porsca a1u:'.ida é Philip J. Jaf· 
fe, que o arii;;o àescr€ve como. "un1 
rico c:,merciante". 

·o arügo, Eustenb q~ê "os comu
nistas ncl'te-americaacs tiveram 
ac2s~o a impo- tan~cs documentes 
confidenciais, a.l;(uns de carater 
crnin::-nt2r~12r1t2 secre:o, guardae!.os 
por [eis agências ·cu -élepa ·- tamen:o::-: 
g::;vername_!.]tais consUuióos para 
iinS de gue1Ta ". 

Diz-se que Jaffe. que é me:nbro 
,C:a junta C:~ ciretçres do Co_l)selho 
Nacional de Amizade Am0ricano 
Soviético, "lançou uma ca:npanha 
nacional de boicote c:>ntra a obra 
"Informe ;;obre os Russ~s. de W. 
L. White". (Transcrito 110s últimos 
números do LEGIO'NAR!O), 

A proposito c:as solenes comemorações do "Dia dei Papa",'·rea .. 
lizadas dia 29 pp., a Federação enviou a todas as suas filiadas um:i · 

Circular recomendando-lhes que foss.e piedosa e solenemente co• 
memorada esta efemeride e por que seja ó Santo Padre mais co, 
nhecido de todos os Congregados. Insistiu ainda junte às ·cc. MM, 
para que seja inàugurado nas ,sédes sociais o retrato do Soberano .. 
PonUfice. 

A tradicional e utilissima Reuniã,o dos Presid1mtes das CC. MM. 
filiadas será realizada no proximo dia 9 de setembro. E' esta a 
4.ª Reunião de Presidentes que a Federação patrocina; visandr 
união de esforços e incremento da vida espiritual. , . 

Na cidat,e, como foi feito no ano passado, a Federação come
morou festiYament~ o ,:,Dia do Papa" com conferencias no Salão, 
"Dom Alberto" e pela manhã, Missa com Comunhão Geral de 
todos os fieis. 

fABAl[II D10111in11s 

elo a. sensação de estar vendo um 
<lestaca.x.cnto ele tropa::i a render 
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ietica vista 
socialista 

1:oml<nagem nas cxequias da chncia 
"bur<>'ucsa" APezar de o direito 
de a;ilo 1=st.ar garantido pela Cons
titv:ção aos forasteiros per.,tgüiclos 
!)Ol' serviços prestados á classe tra· 
balhadora, a poucos Ccmunistas es· 
c~_pal1os do terror fascista no cxtc. 
rio1· tem sido permitido bencfidar
sc c,om ele e muitos dCs que o 
~onseguiram · t&:n ti:lo amargas ra· 
zões 11ara. lamentá-lo. Muitas das 
fo]t;\s po1iticns, e o ambito das 
n-1esrnas: é enorme, são processadas 
e julgacl~ em segredo; não existe 
0 recurs:i d.e habeas ccr}lus nem de 

princ1p10 ele que os meios\ por ter• 
ríveis que sejam. se justificam Pela 
fim. Entretanto, si se admite isto, 
se levanta o problema de sab_er S8 

0 emprego de tais meios não con• 
cluz aqueles que os utiliz::,,m a per• 
clcr de vista. o fim visado. E' 9i• 
fiei!, certamente, deixar de pensa~. 
que o ·alcance e intensidade dn ?i• 
tadura sovictica · têm por objetiva 
nã0 tanto a realização de seu fim 
socialista, quanto a manutenção <l.6 
Stalin e de s.eus associados no i:,:r 
der a tofo o custo. E' difícil ex• 
plicar de outra maneira o preço 
t:nr,csto aos que diSsentiram c1e seus 
pontos ele vista. bem como o elogio, 
ori.entais que lhe são p1·0:lig:ilizaé'o! 
desmedi.:;a;nente, O culto a :S-talin 
realmente chegou a Ecr uma ver• · 
daclei~·a religião, co:n a "Polit bu• 
rcau" como um colegio cardinaliciO 
e a Policia secreta atuando como 
'um corpo de inquisidores ao ser
vic:o do pai'"- bolchevique, Desviar• 
se da ortodoxia, con1.o e~ urr..a _re•_ 
llgião militante. correspon,~c a en
careeramento ou a rr.,:>l't;e. 

eh partdo <'ão dcm:::siadamente vi
üiis pal'n. pcnnitir que suceda d? 
outro n1odú." 

"Esta é, a 1ncu modo de ver, o. 
raiz ela ,>2xP1icaç:íO daqueles "ex
purgos" e cla:1uelas execuções mi 
Un.if10 f.wi0\ic;,, que tanto têm d'cs· 
concsrtado a sEus amigos dos 1iai
zcs d CcT,:JCl'a ticos. A facção derro
tada tl.eve 0.ub:neter-se ou conspirar; 
0 siste:11a não permite um caminho 
intetmcd.:ario, E visto que consti
tL:em sunpre uma ameaça aberta ou 
~·ecreta m,>2Emo depois da submis-
5ii.o. p~ra. o <:J;o.,'ninio do, ~oder pot' 
part~ dos_ vencedores, e imensa a 
tc,ntação destes, de privá-los para 
s·empre da possibilidade de. chêga· 
re:n ele novo a ser influentes. Ne• 
nhuma clitadur(l, mónopartidaria po· 
ele oferecer habitl,)6 democraticos 
nem mesmo em seu Proprio seio, 
Porque os críticos da maioria do 
partido teriam, pel,o pr0Pri9 fato de 
Sê-lo, um caminho d'emasiadamente 
facil ao Pode,·, MonoPoliza os ins· 
trumcntos de propagand.a"., 

"O plebiscito - historicamente a 
arma caracteristica. dOs ditadores -
é convocado cm interva1os para 
oferecer uma, con:finnação de sua 
popuJaridade, Visto que se vêm 
forçados a suprimir os seus anta·· 
gonlstas, apre.se-nta-se-lhes A ne
cesSidade lcl'e ;extender o emprego da 
-POllcia secreta, e como é proprio de 
tal instifolçâo, :não raro i,omenta• 
1·am ou, inventaram aquilo que rião 
_podem clcscobrir, Os a.ue ~ áchani. 

no Poder dev.em cuidar que S.GuS 
rivais scjum cdiaa,os ou d-es11rezad03, 
E visto que o que se acha em jogo 
tem tal · i,.r,Portancia, não devem 
realizar eleições ou d,evem vencê· 
las to:las, O 1n-estiglo requ<?r geral• 
mente esta ultima. altZrnativa. Por
tant,0 deve-se ter a c.erteza do q\l,e 
tO;los os candidatos eleitos hajam 
sido aprovados pre~iamente veto 
partic10 que exérce a ditadura, o 
que equivale a ni?,o Permitir o 
acesso ao poder daqueles que não 
estejam predispost.os a apoiat· seu 
ponto de vista. Devem ser evitadas 
as discussõ~s julgadas improcedeu· 
tes. Gros~,o modo, o resultado lo, 
gico deste proc,esso é~- dominio do 
Estado por, um pequeno circulo d,:i
tado . do pocfer e <Ia dextreza Para 
mane;at· .e controlar o aParato d,:, 
pa1tidO, Enqua,nto controla,m a 
seus membros e as forças armadas 
,estão de seu lado, sómente Ui.'ll des
contentamento em grande escala e 
organizado entre as massas Pode 
arrebatar-lhes o-e-poder. E da1d'a a 
influe~cia gigantesca da propagan
da, especfalm.ente em uma popula
ção que só reeentemente alcauç,ou 
a capacidade de ler e escrever, e 
a circunstancia d;e qu.; a princiPal 
função da poJicia secreta é evitar. a 
·organização do descontentamento, 
.Somente é POSsivel quebrar o d,o· 
minlo de uma determinatda minoria 
nas ma~· extremas circunstanciae, 
tais como uma derrota na guerra". 
(N,R, Po1• outras palavras; iQStaria 

reservada a Stalin a sol'te de Hitler 
e cJ.e Muss,olini, no caso. de ter sido 
diferente o curso da guerra. E os 
trotskyst~ fariam u:n ccmicio no 
{)staclio do vasco da C:ama. no qual. 
depois <l'e ~lcgios aos "burguc;;,:,s 
progressistas" que ajudar-am o na
zismo a vencer os "reacionariOS" de 
Mo~cou, seria lançada. uma excO· 
munhão em regra, contra os stali· 
illistas e democratas sem fibra. , . ) 
E' o que- o sr. Laski, citando Wil
liani. Jam&s, qualifica de "the bitch 
goddess sucess" - a deusa Preva
ricadora. q\ie se chama exito'. .• 

~:: :;; ~· 
Dizem os adeptos oo comur.ismo 

. que a fase ditatorial nesse regime 
é transitaria, -durando apenas en~ 
quanto a "massa" ainda não se acha 
>em condições de governar a si 
mesma .• , Entretanto, a Pós' vinte e 
,oito anos de expericncia revolucio
nar!a na Russia. que pr,êsenciamos? 
Vejamos como o Sr. Laski descreve 
<esta marcha Para a "democracia.": 

"Basta ccrnparar a a tmosfer.a do 
partido comunista sob a direção de 
Lenin com a atmosfera, sob a dire
. ção de Stau'n pa1·a comPreencl,fü· o 
que foi dito. Leni.u não sup:>rtava 
·com facili:!'a:d.e .. jl, oposição, mas seus 
pootos -de vista foram · .objeto de 
diScii.ssões vitais í:J.urante sua vida, 
e - seus cr1t1cos dentro do Partido 

· nã() furam nem exilados nem execu
ta,d,os Pelo fatO' de se oporem· a ele. 
Uma vez. Porem, que Stalin arre
batoU a direcão a. seus rivaiS, o. tom 

do Partido mufou por comp]e;o. testcrrunho sub poena, não ha di
Dissentir da opiniã 0 de Stalin che- reito a uma ,defesa l]rofissiOnal com 
gcn a sei· pol' si me:,.1:0 a expressão tempo suficiente para. ref:1ta,· a 
da ,onin!ão contra-revolucionaria, :::-cu~ação ~111 ca~o de um pretenS,'.) 
Houve .. '\exvurgos" rm n1assa, exi- ci-ime politico. A P.ena de morte 
!ades em mass,, e execuções 1cm pode sc1· imPosta. por danos e por 
·-massa, A despeito elas garantias roubo da pro"[)rledade coletiva, e 
da Constituição de 1936, não ha li- mesmo o "molestar, burlar ou ve· 
herdade de palavra, exceto Para os xur" a um membro da brigada de 
Particlarics de Stalin nem ·]iberda· choque pode ch,egar a ser "desas
d.e de imprensa ,o-u clE· reunião. To- troSo" cm virtude <,lo artil¼ 53 do 
do o mundo sabe que as eleições código penal e, co:no tal, castigado 
são uma farsa; não Sào Possíveis com a morte. Quão amplas e ter
candidatnras que se afastiõm da li- riveis são as atribuições da policia 
nha do Partido, e até ª" Papeletas secreta pôde-se ver em 1938 no 
ou cedulas de v,otação contem hin::>s pr0 ~esso de Yagoda, que havia. 'sido 
de louvor a Stalin .. A lib_edade de seu chefe até O momento de ser 
movimento está gravemente res- detido, Vem-s.e empregando o sis
tringicla; o contacto com esti·angei- tema de dei.ação, e menino3 relati· 
r.os é olhado com receio; ha prisões vmnente j,:,vens têm sido cstimula
al'bitrarias, long::t.s detenções e m.es· dos e elogiacloS por haver.em de
mo execuções sem p:-ocesso. E' di- nunciado a seus pais," 
fiei!· obter literatura estrangeira. "Não conheço justificaç:io vara 
-espec;alment;e revistas, a menos estas coisas, que me parecem ra· 
que seja Bob sanção oficial. · Ha cionalmente ruins, Sóme11te pedem 
uma censura ri~rosa para os jor- ser justificai:fa.5 por aqueJEs a cujos· 
nalistas e;traqgziros na União So· olhos os governantes da União so
victlca, e allezar de ter sido abo- viética não podem errar. E esta ati
lida Por alguns meses em 1939,' isto tudc so:ne,c1te Pode Iler adotada. por 
f;e fez sOb pena de expulsão d.o eles alllicanê,o á União Sovietica 
Correspondente e,;itrangciro no caso criterios de jnizo que recusariam 
de sere:n os despa-chos oon.,1dera<:i'os aplicar aos demais Paiz~s, á Ale_· 
hostis á reputação da União Sovtê• manha de Hitler ou á Italia d.e 
tica. Os CicladãOs russos não podem Mussolini, por exemplo, onde e~s
trabalhal' 110 ·estrangeiro sem uma l tem semc!hantea repressões. Um 
autodzação do gOv.ern.o; e qualquer socialista,,.,,. :rifo pode defender 
,pt-ssoa _que haja yi.5to uma delega• com honra o alcance e a intensidade. 
ção sovietica em um congres.,o da ditadura bú1°ocratica que Stalin 
cientifico ~ve haver eiwerimenta.• estabeleceu. "' n~,.. se1: com base nº· 

E mais adiante diz o sr. Laski 
que "a <lit:tdura sovietica, n'.13_ ti:ã~~ 
dQ Sl-alin continua a trad1çao -b1• 
z;ntina do tzarismÓ", ·depois d~ 
classificar ,o pacto ru0oso-germanico, 
ou Mo!Ctoff-Ribbentrop, como "ci• 
nica manobra que, r,o ser ju~tificad~ 

/pela rnternacicaal Comunista. s.a 
c,cnverteu em uma d'esavergonhada 
exiblção, por parte de Stalin, dd 
uma coml)leta. indiferença cem r,eS• 
peito á sorte da classe tt-abalhador~ 
alheia á União Sov:etica". porqus 
"seu resultàc10 foi, necessarian12n~, 
prolongar o poder de um siSté\-nll 

despotico". · .. , . 
E ainda sobre a ajuda ·Comun1st• 

ao nazismo e ;:0 fascismo, eis o qu« 
diz o 'Sr. Laski no capitulo em qt.ti 
trata das "Democracias encurra, 
ladas": ~ l 

"Até 22 ãe junho de 1941 os Par• 
tidos comunistas dós é','.>L~ Pa'ze1 
(Inglaterra e Estados Uni(\os - -il 
podiamos acrescentar tamb'em v:i: 
tefeeiro ,- a França), si bem qti\ 
iru,istin<lo na n.ec>'seidac1e da d ~fl'ot 

(Conclue na 6.a nágin_a) . • 
. ' 
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\fisitatão de l\lossa S. e D b o r a· ~, ':De.m~cracia" so-
l vxebca vista por um 

2 d e sectario socialista 
. Divc:·zos sí,o o~ falos que a Igreja 

comemorn na ~clcbraçâ:, da festa -
.la Visitação de Nossa Ser:horn, e 
ei_ue, um pJr um, põem ~m relevo 
._ _grandeza da Beatísúma Virge~n ! -:-

., de Santa Izabel, por revela_çao di
,·ina, conhecer e proclamar cm sua 
J--rima a c;igni:lade de Mã~ de 1:leus; 
111 modo como se deu a Saudaçao, _a 
~anlificação do P.-ecurna:· antes uo 
~c:u na~cim0nto, e terceiro. o can
to do belíssimo "JV,•.,gnifical ··. 

Pda primeira vez apareceu. /?Sta 
festa n::i Igrej:1 Cató~ica no seculo 
XIII. 

rnções; 3) .sua caridade. Conhecendo meiro, por ter aceito com fé a sau- é ela wnerada e invoc.ida na Igre (Ccnclnsão da 5.ª página)_ 
a situação afliliYa de sua parenta, dação angélica e, segundo, por ter- ja primitiva. 
o.riginada pela velhice -da mesma se' oferecido a D2us como instru- Onde a hzresia levanta a cá beça ta, completa do fascismo, nC'gavam 
e pela mudez de seu mar,'do, com- menta para a realização dos seus logo. se incompatibiliza com M~);ia aPaixonadamente as asPil'açõeOJ de
ryrendeu imediatamente que st,a planos". Maria moce~e não só nos- Santí.ssima, e si so dá por vencida, rnocraticas tais como e3tavam cOL'
presença seria muito desejada ~elo sa admiração, mas, muito mais - não é devldo tanto às argumenta• pbrifica!d'as nos goverlloll inglês e _ 
{!Unlo casal. Assim Mar la San\tssi- nossa gratidão e as h'.Jmenagens do ções teológicas senão à_s orações di- norte-americano; - e seguiam uma 
ma, tão amiga do recolhimento, mundo inteiro. A ela devemos o rígidas à Mãe de Deus. O ç,µlto política de· derrotismo. revolu_ciona
p,n-,1 pra tirar uma ob,·a C:e caridade, nascimento de Crista., a ela deve- de !\faria é, pDr assim, dizer, o te- :i:Jo 'que, se -lOgra:;sc exito, teria ou
abte 

4
Uma excepção, e com sacn- lmos a viC:a, a morte e todos os duto inexpugnavel da fé católi~a, a t;orgado a vitoria a Hitler"• 

J'ício próprio empreende a longa mistérios da vida do nosso Sal- pedra de toque da nossa rnligião, ,:, ,:, * 
viagem, mostrando-se pela primeira vador. "E Maria disse.: "Minha alma en- Depois de tudo isto, er·a de crer 
vez "Mãe do belo ~mor". -· Como Jesus dizia aos pob:e~ grnnclece o Senhor e meu esp[rito, que o sr. 1,aski est,vesse ncumpado 

S. Baavcnlura, na qu::ilida<lc <lc 
~uperior Geral da O:·dcm dos F:·a.
des Menores, ordrnoc1 que a V,.1-
tação de Nos~::i Senhora fos-~ na 
ürdem dos Fianc·scanos ,.celebra
da com to:'.a solenidade, i11curnbin
<lo-se cl<" mesma da Composição <lo 
Oficio próp:i:i. 

Urbano VI dispGs cm 1:J8!) a c,:
lc b:·ac;ão da festa do Vi' i iaç,10 pa ··a 
toda Igreja o cisn-:.a. p~nen1, ~uc 
separava a família de Cristo, rn1-

i:;d.iu a exec'UÇiÍQ do 2ccrcto pan
tificio; o Concí\:o de Constança, 

, rcuniC:o cm 1441, ratificou o dc
c,eto ce U,-banJ _ VI e d~ seu sn
ce~sor Bonifúcia IX, e <lesd~ c?1tüo 

, a festa c1 a Vi,·i~8Çà:J é conhecida e; 

· cEl2br2,.:'!a na Ig~·cja Cn:ólica. 
Dz:n aflitivo co:-rcu pa:a l_g:-c:u 

-õc Deus o s2culo XIV. Compa:-m,
clo este século com os três primei
ros. e as g~·s.n::1cs p2rs::-gui:;ôcs, eiu, 

.. co~1 aqueles que L uuxci an1 as lu
tas contra o Ai ianisn1~) e o p:·o
tcst:::.nti~n10, tcn1-se o impL·es:.:ão de 

. ci.ue época ne,--,huma hcuvc na histó-
ria ecles:ás:jca tão críticsa con:o a 

· do cbn1a ocidental. Hun1anmnen
tc falan::lo t,:,. ia chega d: u hora da 
,cliswlu,;ão da Igreia Cató,ica. O 
t,Nigo não viera de fora; ele se 
;1ninhava no seio da ·Igre~a rne::;
ma, achando-se a c,istandade di
"·idida em g,·andes pai tidos, dos 
tquaes codu un1 escolhera _o seu 

: Papa, reconhecendo nele o legílimo 
, sucessor dos Apostolas. O fato de 

ter a Igreja atravessado .incolumc 
1;quela cri'.·e perigcsís~ima é mais 
uma prova de que não é dirigida 
por homens, mas pcl:i Espí:·ito San
to, c'o aco:·do com a pcomessa de, 

·. Cristo. 
Pelo ('cncílio de Ccnslança foi 

11,:rociuzida a festa da Visitação, 
"para que - assim diz o respecti
vo decreto - a bemaventur~da 
Virgem Maria por sua inlerccssão 
no~ alcance o perdão de seu Divino 

· Filho, tão ofendido pelos pecados 
·. dos hcmens e 1estabe,eça ,, paz e 
.' uniãv enb e os fi2is 1

'. 

.-A data da festa da Visitação não 
, e o dia da partida ou chegada de 
'. Nossa E·cnho:a, mas o da volta à 
' :c.ua casa. As ind.cações do Evange
- lho fo,mecem oa seg·.1intes dados 

l!.i.'ono:ógic~s : · H!\1:3ria Santís:iina 
recebeu a saudação do Anjo em 
::s de Ma!·ço, quando Izabel so acha
~ª no sexto mês de gr'avidez. Sem 
,ll.emora, e. pressuro~a, f:,i visitar 

1&úa p-rima, em cuja companhia fi
ccu três me:ses. É 12rovavel que 
wnha chegado à casa àe Zacarias 
tâ nos pdmeiro, dias de ab~il. É 
l)rovavel ainda que Maria não tc,
riha ficado só até o dia do nasci-

• ,,lt'nto de S. J oãJ (24 de Junho), 
; nias que tenha si::o t2stemunha da 
,. cerimônia da circuncisão do recem-

lll.ascido, aue tenha pre::enciado a 
eena- da °âbcussão sobre o nome 
.lo menino o que terminou com a 

· ;;leclaraçã;, do _ pai, a soltura da 
lingua do me·mo e a entoação do 
.;iékbre "Bcncdic us". 

Ha, porem, a~torizados que jul
,j!am ter Maria Santíssima voltado 
para Nazareth antes do nascimento 
de S. João Batista. 

Não ha convergência de opiniões 
wbrn a ques,ão si Mar:a Santíssi
ma se fez a~ompanh~r por S. José 
111ll não. 

S. Francisco de Eales deu à 
Congregação pJr ele fundada o 
11ome de "Visitação", achando, cer
tamente, que modelo mais perfeito 
ue viiiu'des não pode.ia apresen
tar às ~ua,; religiosas, senão Maria 
f;antí.sEima no mistério da Visita
'f.ão à sua prima Izabel. 

O mistério da Visitação está em 
intimo conexo com o da Anuncia
ção, talando.-nos ambos da g1·ande 
digni::iade de Maria Santíssima como 

, }/iae cie Deus. No mistério da 
· .Anunciação, Maria é perguntada 
Jlelo Anjo si aceita a maternidade 
tiivina; Izabd a elogia por tei· dado 
,seu con:enlimento. O Anjo. enal
tece a santic;ade de Maria (Ave
.Maria, sois cheia e.e i:raça>; Izabel 
., saúda como Mãe de Deus (don
de mo vem a dita de receber a 
"1isita da mãe de meu Senhor?), di
a:-~ndo ; ·· Bendita sois entre as rau
Jheres e bendito é o fruto do. vcs
i<o ventre". Na Anunciação se es
coné.c·m as pedeições divinas; na 
:,I,sirnção Maria Santíssima as 
... naltece e glorifica. 

Naqueles dias levantlrn:lo-se ll:t-
s-ia. foi com pressa às montanhas, à 

'•mna cidade de Judá", (Luc. I. 39). 
; Tendo passado em profundo reca
i, lhimento os -primeiros dias depois 
i ii{a Anunciação, Maria Santíssima 
~ 111bedecondo a um impulso do Espí
: :rito Santo, prontificou-se para vi
,. ~irar sua prima. A relação entre 
l Jesus e S. João Batista era tão 
í intima, que foi, sem dúvida, por 
· iinspiração do Espírito !::•anto que 
~ ™aria procurou a Mãe do. Pre
. !ft!rsor, para que este fosse santi
: lí,cado ainda antes do seu nasci
'. lti!CntÓ. 

·: 1 De:;~:brimos e admiramos no 
- »roc:dimento do Maria Santíssima ; 
~} grande prontidão em- cumprir as 
-dens divinas e corresp'onder às 

;; Alraças q.ie o E,pírito, Santo lhe 
,. f!,nfore; 2) sua amizade que a )i
,;,t>u a Izabel. Ambas tão privilegia
~' outr9 interesse nã9 têm, so
'*'20 , salvação do munc1-:i, e é esle 
~=-.:oi "' imp, ,,._o,,;, ,11,l)Ç:a- ;,ew; co-

Si alguns exegeta, são àe rpi- doentes quo a ele se chegavam ; cheio de a!-,gria, louva a Deus, meu 0 ,. nc~s0 la::lo, formando entre os 
nião que Hebron tenha sido a ci- "Tem coniiança, tua fé te salvou", Salvador''. 1 c;tle acham uma pilhe.-ia a rcf~r'° 11,: 

dac'e 011:.ie Zacarias morava, oe1trcs t,:;sim dizemos nós c:im ::O-anta lza- Bem difercmte do nosso é. o pro- dia á1> "te11iiencias dc,110crntic.is 
dizem que er:1 Jutha, cidade [)!'Óxi- bel: "Bemaventuraàa so:s, por que cedimentc de Maria Santíssim· __ ª' a l d:t União ·sovietica · . 
ma do Hebron e exclusivamenk ha- vor-sa fé nos salvou a nós todos". qual, em vez de entoai' ek'gios a si Não josse ele um. autentico fa
bitad;:, por fomil:as C:e sacerdotes. Bcmaventuruda foi Maria, berna- própria, dà toda a honra a Delis. 1 hiann.... Com efeito, de~o,~, de 
S,..,gunc:o esta il11erpr2taçiíJ o tex- venturada é a Igreja par. Maria, Ela, a Virgem humilde e retniid,r, citar todos css.es hoi-roreB ªª de
IO bíblico scli:i: "Naquele; dias Ela é e foi o símbolo da fé entre ,:,s , torna-se eloquente e c:rnta louvor'es mocraé:'11 sóvietica; ao discorrer so-
lovantando-se Maria·,-foi. .. à dda- Apóstolos e o; prime-iro, cristãos. à o-randc-za misericrdia bondà~ bre a "Con:liçôCS internas. da de-

d J l 2c ] ' 1· . l d o ' . , - n ·e+·,-.a 'lº d·'~,,orrcl' .:::O-de e ut 1a; ·;,, _cgua. s e lSL8 n,o -~ Co1no rcp;:e.se11tanie da fé, vemô-la de J·ustiça e fideli:1à}e de Deus, rnO::::i-a~1a s0 V1 •1-- , ' .1.··,~ " 
-- ' · .- - dl- < gnr·,n-Nazareth e 5 ao Sul e.o JerusaJ.ein · no n1eio do3 Apó:~Jol:s, quan2o tendo para si só expressões de hu- que, cOjn a, reaPfll 1~ao. '. ~e_., ~ _ 

).},ui~\ cvi.a a cs:rada co.n1u1n, reanido.; en1 s.-ão ~e prqr-ram pa- lnildade. É O cúntic:1 ~uh1h11e do ça i.:1tel'l1acionaL o. c,:incteI d1'.~to 
cn'-:~ p::1..ss::1111 as c~rnvmE!S e 111ulta ra receber o, E:pírito Santo. Como .. MagnificaC' qu'? «· rgreia jul5'ilo~a rial da União sovlrt,ca s;e p~t;~~
gcntc. Seu eaminh,> são os <Jialho.-j rn.;r2~cn!<1111e dn fé, cJ1no a Virgc,n1 entô; na recit2crn quotÍdiana· cla·s tcará '-i::01110 "uo1a fase trans1von1. 
e vc:.:cdas estreitas pot cnlr~ as Poci2ro~a e Rainha d:s Apóstolos, Vf-~pcras. ., · de sua €vdluç2o" · · · 
1:1011tanhas. E n1:1i.s a-:.iiante, ao trotar da 

Vai pres.s,-..:r:·sa, oh..:dicntc, :1 lei ';_.t\_me~1ca de contra-revolução". 111e 
quo vl:dav~~ à~ d..:nzcl:..1s v:ajarc1n 4 D E J U J~ H Ü lbor cs~larec2 ~eu pcllf:=uincnt0 : f 
com m;;ro:1dac.~; ·'E' de se ter cm c0 n ta O ato 

QL:c .:spctáculo ~nc,•.n>1do~. J}S I s a- n to u I r ·1 ( o, B . ' ;1~~,'.\ª;~:nta~,'.} dCest:~~~ n~~;~i:~:isl~~ 
croporciona a v.ag:cn1 cc hlzn I.:l I S p-,.0,_ .. ! '. alhdó 30 ideal dc,:nocratico .. A rea-
~-nnlís::.:iina ! E~a, dc~canhcci(li.1. do ., .. 1 t \ cn - lizaç,w ,.lo dito ideal .em SIC o -
\11llmtlo, leva em 50'1, cadstº seio 

O 
s~nlo UI, icJ ou OC:a'.rico .é uma ccnventos da sua cli~cc-sc rec::bi;i11- ton)echh pl'inciPalmente poi·que a 

Verbo de Deus, o Sa.va or, n que · J , •· t corn 0 já 

to --'as as cri:J.turas devon ado.raçao; d,·(~ figura .... rnais ~~aliente.:; do Episco- frequen~es vcz~s suo visita, e experlencia llo cn2 vi:--
1
·. a. e nc 

.... ~ a!:.,i'nal('i nt·o se rea izou, 1n -
a l ·uz qu~ vi~ b para i1urninnr o pad(1 t.dcmúo do ::é::::ulo X. P2rten- _r;r::,n::!e era o seu zelJ pt:b. co:1ser- - · ll a ,,t - ~ nhuma <le su:'.S fases, .-::-111 i.11 u -
inundo e trazer o fago divino oos cen1c ú arta fi~alg.~i3 d-J seu _país, vação não só doJ bens das c::.sos n1.osfera, de t-:eguranç:t. E:ó na 1:nc-
co: açôes h:;n1anos. Que cncantoDvcr icvc p,,r J)::i, Hup::i~Co lUbaldo) e re:igiosas, c::;1no tan1b~:11 dv e:-::piri- <lida cn1 que desapareçr~1n rt3. tcn-
a 1viãe ele Je~us, a l\1ão de cus d d •s~n - 'Ih2tling.1, c..uqu2s cie Kyburgo e to 1·eJ1·g·.·os'u l1ºas n1es1•.1as. (.':..,s quº vên1 rocl::·an o .seu. \.. .... lcvo.r a henção1 a santii'icaçao o. .. u.... " ' e, r 

D ·,11,·11g~11. T'õ11do a 1'a' 0 d~ n, ~ópria, E d - · ,,olviinento, é que Podei·[i rc>,v-
1ª -

P · 1 e ~ u - •ntrc G P8V0 CU C':.:m.oe 1m- l seu recurs~r . ., se ,;eu ver<ladeiro carne er oe g.2-
··E entrou crn casa d2 Zacarias lrcqu~ntou a esccla de S. Galo, pub, ás remarias· ç ao culto das - d e l' , s-

nuina .asviração a "'.''º r·ac' , :' 
e sau'~ou a Izab~l". 1VIari3 sauda ~ 011ue fez ~cus e.::tud:s h:.1manistas. rz!iquias do:; :::-antos. . a- 11 ;;0 <le,ro. ssr esriucc1dq, 

d - · v1raç o - <, ~ • _ .., • _. 

Izabe1 0. Mãe de Deu3 52 ingc a wc·c,111,·na'"dJ pos· 111_0 stl'Cº e ·.1m1· - o · d d UI · t - ' co :llçoºS "'l'e eao , . n - - .... • ..., -ep1scopa o e r:ca p::-1- en- _ J)~seau_,1, e111 n · ..... '-.1 ·;, • 

Mã:.; do S::rva, a -scb2rnn:1 à inie- · º l a·lacial · nc••as na hi'stor1·a do mun::Io · _ ,.05 foi rccebidô na cor o P ce aJ sécu1o cm que o ceiuro ~a , 
d0r. O Evangelh<?, n?o tran.sn1He <.Í \ ;u 'E:nunenl.€ J:LspJ Alberlo cte Lu~·cp.:t se via coustante::-nente in- ora, aí ·t.2n10.s. seguindo ·~ p1:ópr1a 
i-~ucl,irão. Sem cuv1da, ío1 ela a - , • , 111 r1l-cno de 
" " 1 d ,A.u~.sbtt. go, qu~ in1~ oo.uz~u o Jlhe- qi..ue.taoo pelas invasôes ctos hu!1ga- , oPi:iif.::> <fO a lll-01, u e expressão elos sentimentos e eva os - d t' 1 · , ' "trn-f · iÜ.Zente Jovc1n nos uabaJh:.:.s_ a rcs. 'l'oo.:.is 03 anos, na epoca oa juízo at1.2 os pur H ano~ oa 

e san:os da IVlãe de Deus, c~jo e e,- - s · • 1 r· ot·ca" do reo-irnc so-
a.:...müiJ:::ttaçüo C:os bens aa c.i~c.e_ e, cclnelia, vinh2.nl &..:as horaas, ah.1- dcncta. ( cmoc :. 1 º 

to não tard~u : "E aconteceu quo t · t mn te se recusam 
logo que Izabel ouviu " saudação Em ]:{ema, para on:ie tinha tei_ o da bárbaras, devastar as planicics v:·elico mcocren e .n 

de l\
"a1·1·a, deu o incnino saltos no ,una percgnnaç,w, teve:, a noticia da e vales do império aiemao·. l;;m a a1>\icar no regb1e nazista. 
·, v· ns eram- - z s e' · o fenome~0 ptl'litico, e o autor 0 

S
ôu ventre e Izabcl f:cou cheb do mort~ do seu ,_,1spa " ' - • bora i):,two p81· c1versas ve e ,, ~ , f so 
" · · u S"c--s0 or 1mpera,,01es al2maes nao ti,rnam sabe muito bem. pois e pro .~8 r 

Espírito Santo", Cumpriram-se Z as· 1 ~i ~~fra vi~~~a a ~~~:~~~g) ,.J; ª •. n: conseguioo ainda uma completa v,- de Ciencia Po!itica na Universi<la_de 
palavras - que O anjo dissera a a- ~ontrou um no.vo Antistite na pes- tória ~obre aquele ioimigo crµel. de Londres. nf,o se reduz a mer:is 
carias: "Já desàz o v011tre de sua b t "55 1 "as·1)1·1·sço-=", 110h d.e boa vontélde o " soa de, Hiltin. Tam em es e lllor- Chegcu o ano ck ., e com e, e uma _ ~- -
mãe será ch~i:i do Espírito S:::nto · rnu e Ulnco foi .ap:·esentado ao formidavel invasão, tão formioavel 'inferno anda cheio.\. O fenome~_o 
Era J·usto que S. João Batista re- · 0· h" t· , os uma questão oe d' Imperadol' Henrique .! c~~o c:mctr- que üthão, o próprio : ao, vrn- pcli ico e m~n 
celnsse esta graça p:ir interme ,o dato idôneo à séde ep.scop:ll de ccuül' cm tanlas bata.has cheg:iu a pl"·t'1':irmu :]e "overno, elo qu~ de 
da mãe de seu Senhor, ed grandº Aug,burg. De acordo com a p;a- desanimar. U1rico com <·eus homens rn;li~;ç(,es e s

0

obretudo do fator 
foi sua alegria, demonstran o-a por xe da(fuele tempo, recebeu das aparou o primeiro choque dos bár- "ho:r.cm" • Ora, €mquanto os fatos 
um meio tão original e inequívoco. rniios do imperador o b.aculo e a bares contra a cidade de AJgs- 11olit'.cos d.ePenderem de um homem 
Quem não se lembra (ao ler este mitra, insígnias cio pcder epiéco- burgo. ~uando a luta se toiÍ1ou chamacl,:> Stalin, ou ele outro, C'\ia-
rclato) das palavras de J~us; "O 1 . z a ma,_, c·,1car11:çada, ,,1·u-ce o B,spo a ma:lo Hitler, com que .. autondadê , 1 pai, fazen::io ·e e por sua ve . - , • 
arnigo do esposo, que eSta com e e promessa do fidelidade ao ~o~aica. cavalo no. meio dos combatsntcs, moral Poderá alguem dizer que a 
e o ouve, se enche de goSto com - Como Bispo, era exemp:anss1mo sem armas, -só revestido de c3tola, f-ee ditatorial é transitaria? A 
a voz dele. Pois já eSte meu go.fo é 

110 
cümprimcnto dos s:ies aever~, animando os seus_ homens a resis-_ n~enos que se queira significar po_r 

cumprido?" (Jo. 3. 29). É por este Se«undo Eão Paulo: "o p,im-:,iro tir e defender a cíJade contra os "t,·ansitório" o celebl'e "sic translt 
motivo que a Igreja, celebra com d('.~er co B:spo é ser median,:iro nagaos. g'oria mundi", isto é,_ qlle a dita
grande solenidade o festa do nasci- entre Deus e os home"s pela oferr vciu a noi:e. Do lado à lado ·fo- dura d€Gaparecerá com a morte do 
menta de S. Jcão Batista, la de ora~õe>s e sacrifícios". Santo ram tomaaas as provictência,; r:ara ditaclcr como ás vezes costuma 

"E-Izabel 'bradou em alta voz e Ulrico era homem da oração. As o novo ataque no dia segumt,•. ·acontcc
0

sr .. , Mas não é cientifi~o 
d. B d't · t ' 1·1u- ·· J · • J -, ne-11·1 10 01·~~ afirmar-se que urna di-iste; en I a sois en re as • rnimeiras h:iras do dia eram c.eui- u rico era mcançave , p2nao sue. 0 ..,~ • 

b d. ' f t d tadut·a na'o sera' sub13titulda por Jheres e on 1to e o ru o o vos- L-aaas à oração e ao ofício <;i; vino. ciaact-é em conJ1çves cte se poaer 
so vontre", Nenhuma pa'avra 11aria Do mesmo. modo, t2rminadas as vaJo;·osa:nente uefen:.er coml'a a cutra ditadura, A menos que na 

h d I b 1 - d · · d t J::I · - cal,eça 0· 0 autor o raciocínio _,.,,,ja o tin a ito e za e , a nao ser as a completas, retn·ava-se, para passar oncta !unosa cs acacan (IS. em 
saudação, e esta, cheia do E•pírito O resto do. dia rezando. Manifesta- cceío c~lebrou a san,a MLSsa, na segl'inte: - ,, , 
Santo'; chama bemav_çnlurada entre va um talento extraordináno em qJal deu a ,-:mta_ Comunbã) :ao;, P0r "segurança , entenda ele ª 
as mulheres àquela que é o tem- organizar fe&tas ec!osiásticas. A seus soluados. üs ht111garos c.:ime- aceitação universal do i ug? ~ocia
plo vivo do Espírito Santo, o sa~ todoB eõificava pela sua piedade, saram a luta com tocia a turia. Re- lista. ou pelo terror, Pela lmpo
,crario do divbo amor. "Bradou como pela- oignictade com que ce- pccntma·men,e, porem, oesisciram, sicão do Super-Esti:ido com que •o
em alta voz". Esta voz foi ouvida le>brava o Eanta sacrifício da Missa, 1·etiranc.o-se aprecsauameme. L-ele-e nham as forças-secr.etas, - ou 1101ª 
em toc':os os séculos e chcgcu tam- Fidalgo de alta linhagem, tmha tinha conicto a notícia ,;ta chegada livro aceitação da GondiçãO de es
bem até nós, que a imitamos, re- seu palácio aberto para toctos que cum gran::ie exército cio imperaaor cravós J)elos homens - uma vez 
petindo-a· em cada Ave-Maria que qui:zessem recorrer à sua h:spita- L'chao, L,s hungaros preparnram-se afastadcS da ·Igreja, que 03 retirou 

J Çl ,· · 1·g1·0-os achavam u1a escravi'da"o do Pa!!animo C do cn·1gunos ao céu., 1::tacte, erigos e re 1 - para oferecer bata.ha. \Jlr,co umu ~ 
Quem não vê ,em tud,) isso O co- cordial agasalho em sua c;isa, LJs a:, suas foi·ças a; do imperadm-. U cesaris.no para a condiçfo de J1_~: 

nexo intimo e natural que ha cn- grandes cto país eram recebides ctia ~ de Agosto de 9S1i era ctia e.e meus Iib.ertados pela g,·aç1-. E so 
tre a Veneraça-0 dedicada a Maria e com todas as honras devidas e. ri·· . - . - t ·t nesta seglmda hipotese compreen

camente galardoado~ saiam cto palá- JeJum para toao., os comba en es demos sua tatica fabiana de com
o culto que se presta a Jrsus, ªº~ cio do episcopal senhJr. No meio cristãos, e Ulnco, na presença de bate á dista<lura sovietica: - Real
fruto de suas entranhas? Quem,, pão e apesar do esplen~or de sua côrto, Othão e todo o seu exercito, ceie- mente melhor ~eda, par.1 08 planos 
vê que o culto de Maria e de seu Ulri·co na-o _se esquecia dos pobres. brou Missa solene. O ctia 1\/' Cie • " a· · F·1h ,.. d E ' ·t S Ag0stJ trouxe a decisão: à vit0: - da s.eita, que se creastSe essa se-

ivmo 1· 0 vem O spin° an- Pareciam ser eles ~eós amigos pre• gurança" para a livre exPDnsib do 
to·) 'É naturnl pois que a Igreja c,a dos cri;]tãos e s,a Übó daue, vs 

· · ' ' ' diletos. comunismo, através do repudio da aproveitando---so das palavras do I hungaros, apesac oe re.istência 
anjo e de Santa Izab~I, delas for- Intimo era O laço que O igava desesperada, taram de:rotacfos. Redenção que Nosso Senhot· veiu 

a1 clero e ~o povo. Duas ve?.es por trazer ao mu'11do, 
mulasse uma oração, que todos os ano reunia todo O clero ,e 'cad.a Othão fez sua entra.;a triunfal· na E não deixa de ser hilariante a 
sinais trás de por Deu}, impirada. ciuaa-e de Augsburgo, cnd~ 1oi i·e-· ano percorria sua diocese. tes:! que, no fundo, dckncle o 91', 

O anjo mandado por Deus, Iza- Uma chaga na vida política d:i- cebido pêlo. .1:!;spo, cujo irmão e :,o- Latki: _ a re:,Ponsabllidade pelos 
bel cheia do Espírito Santo, a Igreja brinho tinham morrido n'a ba;athà. quele tempo era a investioura, sis- horrore., da ditadura sovlrtica :·c-
regida por este, eis os três instru- O exército e.os JY.mgaros di,solv?u-tema governamental que favoreceu cai em ult\:na analise, sol.i).'e as fol'-
1~ntos de que se serviu o Espí· se e seu. chefes prmc1pa1s term,-

muitos abu~os e grando mal íez à ças reacionarias e contrn-revo]ucio-rito Santo para compôr o grandio- naram sua vida em Ratisbona, na . Igreja de Deus na Europa. Os Bis- narias qu_c não deixam os· Comun1s-
so uni.sono pare enaltecer e glorifi- pos eram em grande parte tambem rorca. Nunca mais os hungaros o.r- tas em paz, Tambem entt'e nós 
car a mãe de Deus. Com o Evange- príncipes soculares e como taes saram pizar solo alemão e o impé- existem esses avestruzes "compre
lho na mão, perguntamos a todos vassalos do Imperador, obrigados a rio, de,de aquela oata ficou livre ensivos" e malandros, fabia,nos que 
que pretendem gloriar-se só no · Jbe prestar os rerviçc.; ju~.icial, das suas invaêóes. No imperio in- -
E Ih b d d r teiro ;·einou g,ande -alezda e na noo querem eonv.encet' de que nao vange o, a an onan o a exp 1ca• militar e pecuniário, serviço3 es- - haverá gangsters il1,o mundo no dia 
ção autêntica da Igreja, si é segun- tes q-ue o Impera~or recompwsava boca de todos estavam dois nomes em que for extinta a policJ_a .• , 
do o espírito do Evangelho, negar com a investidura, isto é, a entre- só : o de Othão e do grancte Bispo , ,:, * ,~ 
a Maria Santíssima o que lhe é ga do baculo e àa mitra, insígnias Ulrico, como de salvactores da pá
devido como M'ãe do Salvador. Nós, do poder episcopal. Este dstema 
católicos, veneramos em M~ria não era injusto e pernicioso, e sua má 
só uma mulher santa, mas a Mãe influência só podia ser atenuada, 
de Deus, como muito bem frizam as tendo no poder homens retos, res
palavras de Izabel: peitadores dos direitos eclesiásticos. 

Othão I era um deles e a Igreja 
católica na Alemanha conta diver
sos Santos entre os Bispos por elo 
eleitos e elevados ao poder episco· 
pai. A,;,sirn não era d ificil a Ulrico 
dar a Cesar o que era de Cesar 
e ser fiel servidor de seu monarca. 

"Donde me vem a dita de ter a 
1 visita da Mãe de meu Senhor ? ! " 

- Estas palavms respiram respeito 
à Mãe de Jesus, Superior à Maria 
em idade, pela posição de teu ma
rido (que era sacerdote do Senhor l, 
eleito entre mil· e honrada por 
Dous, mãe daquele que entre os 
profetas é chamado o maior, julga
se feliz em receber a visita de sua 
prima jovem, esposa de um pobre 
carpinteiro! Pcucos dias ant€s esta 
meema visita em nada se toria di
ferenciado de qualque1· outra, mas 
a posição que Maria agora ocupa, 
depois ele ter sido elevada à digni
dade de Mãe de lJeus, é tão extra
ordinária que Izabel reconhece nela 
uma honra sóbremodo grande, como 
mais tarde, cheio de confusão e hu
mildad!:', seu filho disse ao Filhó de 
Maria Santíssima ; "Sou eu quem 
devia ser batizados por Vós e vin-, 
def'. a mim!" 

"Bemavcnturada sois por terdes 
crido ! Pois, tudo que vos foi dito 
tla parte do Senhor, se realizará", 
Quo significam estas palavras? Que é 
que ainda se deverá cumprir depois 
2a Encarnação do Verbo de Deus? 
Izabel elogia sua prima por cau
sa da sua fé, felicita-a pela posição 
que, sendo Mãe de Deus, ;ocupará 
na ordom sobrenatural entre as 

A Ulrico eiam aplicaveis as pa
favras quo S. Paulo dirigiu a 
Tito : "Convem que o Bispo seja 
sem crime, como dispenseiro que 
é. de Deus; que não soja soberbo, 
11em iracundo, nem dado ao vinho, 
nem propenso a espancar, nem 
amigo de sordidas ganâncias; mas 
que seja hospitalefro, benigno, so
briq. santo. homem de temperança. 
Que abrace a palavra da fé, quo é 
segundo o doutrina, para que pos· 
sa exortar conforme a sã do1.1trina, 
e convencer aos que e contradi
zem". Tito, 7. etc.) 

Embora não fosse ele monge, 
era grande amigo dos religiosos. Os 

Cl'eaturas. O próprio Calvino, ex· 1 Medicação auxiliar no trata-
plicando estas palavras, diz : "Ma· mento da sífilis, ria é chamada hêrri<iventurada, »ri'.:, _ _._ ______________ _ 

tria. 
Uh·ic..-, viveu ainda 18 anos, A 

me<lida quo se aproximava do fim 
da sua vida, redobrava suas ora
ço~s e penitencias. .$eu leito era o 
chão e seu vestuário o eilicio, Em 
97<! fez sua terceira viagem a Roma, 
_onde se • ncontrou com o J:-'apa 
João xrp. Na volta visitou sou 
amigo imperial Othão em Ravenna, 
que o recebeu ·com suma alegria, 

Foi-lhe reservado grande des
gosto na pessoa de sell sobrinho 
Adalberto. Precisando do çoadju
tcr, à sua apresentação, Othão ele-

,ro~i Ada! b-:rto à dignidade d'e 
Bispo A:.ixilia1· com direito de su
cessão. Sem ser sagrado Bispo 
Adalberto exerceu as funçõ~s 
eplscopaes, o que causoll grande 
escândalo, pelo qual Ulrico teve de 
responder perante os Bispos reuni
dos cm Ingelheim, Adalberto, para 
não incon-er na grande excomu
nhão, renunciou, e morreu pouco 
depois ce mor~ repentina, -

Ulr-ico sentb chegar a hora de 
se despedir d'este. mundo e prepa
rou-se para a morte de uma ma
neira que edificou a todos, Per
guntado, que· Bispo ele queria 
que fizesse seu enterro, resp·ondeu, 
que Deus não deixaria de mandar 
uin, Num dia de domingo orde
nou que lhe trouxessem todos- os 
seus bens. Eram apenas alguns roo 
quetes, uns pan.es de meza, 'duas 
capas · e dez "solidis" de prata •. 
Tudo · isso mandou repartir entre 
o clero e os pobres. No dià de S, 
João Batista celebrou sua última 
Missa. Na noite de 3 para 4 de Ju
lh~ mandou espar)?ir om forra ~ 

Veremos, em 11osso proxlmo nu
mero, o que o Sr. Laski entende 

-Por oantra-revoluçãO_,. 
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ci-uz cinza no seu quarto, e sobi·e 
ela se deitou. Nesta posição humil
do Bispado de Augsburg, o Bispo 
Luitolfo co11seguiu do Papa João 
as Ladainhas,· entregou sua alma 
à Deru;. Ulrico morreu em 4 de 
falho. de 973, na edade do 83 anos, no 
50P ano -de sua yida episcopal. 
Como o· Santo o predissera, chegou 
inesperadamente o Bispo S, Wolf
gan_g, que lhe deu o enterro ecle
de, enquanto os clérigos cantavam 
terceiro sucessor de Ulrico na Sé 
siástico com todas as honras Q de~ 
positou os restos mortais do seu 
amigo na igi·eja de Santa Afra. O 
XV a canonisação do seiu ante-
cessar. 

.... 

Sao rau10, de Julho ae l'J•,:, 

' Concórdia Socía'l 
( Conclusão da 3.a página) 

dessem vir a 11revalecer nas so
ciedades? 
CUIDADO DA IGREJA El\1 TRA
TAR DAS ALMAS E El\-1 PRO

PORCIONAR AUXILIOS AOS 
l\1ISERAVEIS. FORÇA DAS INS
TITUIÇÕES CRISTAS PARA 'DI
RIMIR O CONFLITO ENTRE 
RICOS E PROLETARIOS ATE' 

EXTINGUI-LO DE TODO 
Entretanto a Igreja não se 

contenta com indicai· o caminho 
que leva à salvação; ela cond~z 
a esta e aplica por sua propna 
mão ao mal o conveniente rc
medio. Ela dedica-se toda a 
instmir e a educar os homeu:; 
scg·undo os seus princípios ~ . ;t 
sua doutrina, cujas aguas vivi
ficantes ela tem o cuidado de 
espalhar, tão longe e, tão Jar
gamente quanto lhe e possi,el, 
pelo ministcrio dos Bispos e do 
Clcrn. Depois esforça-se por 
penetrar nas almas e por obler 
das vontades que se deixem con
c1uzir e goverr;ar 11c!a regra dos 
preceitos divinos. 

Este po_nío é capital _e duma 
grandíssima importanc,a, · por
aue encerra como que o resumo 
ête todos os interesses que estão 
cm litígio, e aqui a a:;ão da 
Igreja é soberana. Os instru
mentos de que ela dispõe para 
toca:: as almas recebeu-os pa1·a 
este fim de Jesus Cristo, e tra
zem em si a eficacia duma vir
tude divina. São os 1,nicos aptQS 
para peneti·ar até às profunde
zas do eoraciío humun::i, que são 
capazes de Íevar o homc·m a obc
Ueccr às iln1losições rlo devei·, a 
clo1ninar as suas paixões, a a1nar 
·a Deus e ao seu proximo com 
uma caridade sem limites, a es
magar corajosamente todos os 
o!Jstaculos que dificultam o seu 
caminho na estrada da virtude. 

Neste ponto basta passar li
geiramente cm revista pelo pen
samento os exemplos da anti
guidade. As coisas e fatos, que , 
vamo~, lembrar estão isentos de 
controversia. Assim, não é du-

-vicloso que a sociedade civil foi 
essencialmente renovada pelas 
instituições _cristãs, que ê'sta 1·e-
11ovação teve por efeito elevar o 
uivei do gencro humano, ou, pa
ra melhor dizer, chama-lo da 
morte à vida e guinda-lo a um 
alto grau ele perfeição, como se 

não viu semelhante nem antes 
nem depois, e não se -verá jamais 
em todo o cl.ecurso dos seculos. 
Que enfim destes benefícios foi 
Jesus Cristo o principio e deve 
ser o seu fim: porque assim co
mo tudo partiu cl'Ele, assim 
tambem tudo deve ser-lhe re
ferido • 

Quando, pois, o Evangelho 
raiou no mundo, quando os po
vos tiveram conhecimento do 
grande misterio ela. encarnação 
do Verbo e da. redenção dos ho
mens, a vida de Jesus Cristo, 
Deus e homem, invadiu as , so
ciedades e impregnou-as intei
ramente de sua fé, de suas ma
ximas e 1le suas leis. 

E' po,· isso que, se a socieda
cle humana deve ser curada, não 
o será senão pelo regresso à vi
ela e às instituições do cristia
nismo, A quen1 quer regenerar 
-uma sociedade qualquer em de
caclencia, se prescreve com ra
zão que a reconduza às suas ori
g;ns. Poi:que a per~eição de 
toda sa sociedade consiste cm 
prosscguii· e atingir o fim para 
o qual foi fundada, de modo 
que tcdils os movi,mentcs e to
dos os àfos da vida social nas
cam elo mesmo principio donde 
1~ascc11 a socieclade. 

Por isso, afastar-se do fim é 
caminhai' para a morte, e voltai· 
a e:c é 1'cadq_uirir a vida. E o 
qu·c Nós clizemos de todo o ·cor
po social, aplica-se igualmente 
a essa classe de cidadãos que vi
vem do seu trabalho e que for-
1112.111 a grandl.s~in1a 111aioria • 
~cm se pense que a Igrej:i se 

cl~:i absorver de tal modo pelo 
cuidado füis almas, que põe de 
parte o (!ue se relaciona com a 
vida tenestrn-- e mortal, Pelo 
que cm 1;articular diz respeito à 
classe elos trabalhadores, ela Iaz 
todos os esfo1·ços para os anan
car à miseria e procural'-lhes 
uma sorte melhor. E certamen
te não é um fraco apoio que ela 
dl a esta obra só pefo fato de 
trabalh:n·, por palavras e atos, 
para. reconduzir os homens à 
virtude. 

Os costumes cristãos, desde 
que estão cm ação, exercem 11a
tu1·almcntc sob1·e a prosperiua
ele temporal a sua parte de bc
ncfica influencia; porque eles 
atraem o favor de Deus, p~·inci-

Pe. Luiz Salamero, C. M. F. 
Um dia, sai_gclo das florestas aden- três sj.stemas reprovados nas alo

saclas e verdejantes_ viu-se, á 1uz cu~ões e outros documentos ponti
esPlendente do sol, um l1omem clc ficics. 
rosto erguido e andar majestorn, A ra(\1 ou racismo que Pretende 
c!han.cto com sobranceria os ani- n rrivi1égio de hav~r e goz.u· os 
mais. dirigindo <', sua vista as fran- bcn~ eia terra, Inclusive D comando 
~ac elas árvores O :is cumiadas dos sóbre tôdas as demais, valeí1do-se 
mont25, tendo no seu ~emblante Para isso Ctlé) armamentos, de fôrças 
i.;in ar de rei soberano; mas com mais organizadas. 
uns modos ele resto ensombrado, Com o L1tuito Dresunçoso da l\1-
considerava êsse espetáculo, dizcn- çn_ a,iunta-se, embora meho,. ex
dc, consigo mesmo; Eis o lmpé1io c!usivista a Pretensão nacionalista 
que eu p 2rcli nu dia da prevarica- para que a nação ou Estado de ca 
ção .• <la um ~eja o mais prepotente em 

Chegou, porém. mais tarde O dia I tôd':'s as ati'-:idades humanas. ou 
em que os cle~cendentes. aêssc rei e er,tao Q\tel' va,,r-se .de t?dos os meios 
s,nhor privilegiado, consider,ando P,ara e:,:clulr dos territori<>_;" tôdos cs 
tambem as suas conquistas nesse f.>Cm,nto~ _ estranhos, nao coph~
rtino que lhes fugira das mãos, cen<lo ou al!Jando de' si a frat-;;111-
ccnso\aram-s0, refictindo sôbre o dade urnversal, consubstanciada e 
teu pccler dominando as fôrça~ im· ccmo ouc essencial ao Crístiani,mo 
1,onent 2s 'da natureza: as grandes E•-~e nacionalismo tem sido tam~ern 
locomotivas em marcha Pompot,.1 e como_ o racismo a causa de muitas 
w,:oz, os aeroplanos na corrida âé- '! assoladoras guerraS, . _ 
rea. as multiplas transformações da Outra causa das ruinas e c1egr1-
matéria sob q império das máquinas dação do gen?rO humano é o ca
por êles inventadas. e atê o rompi- -r,itali,mo, ele.vado a um s;stema de 
mento e o bombardeio fortissimo vida que_ exelue tôda justiça soe~:,!, 
dos elementos do átomo, a1tera_nd?, sem ~CI'. em considora(}ão a fre
r,or isso, a sua natureza e constitm- e;u,nt1,srma desigualdade dos hc._
çãc. · _ . 1~1ms 110 concurso ~a.s . sua, at1n-

prcclamaram cntao ante os mais oades Para a prcduçao 1ndustnal e 
püderosos dos seUs semelhantes, "a ::.ara tódo serviço remunerado. as
eterna dignida-de do homem". s,111 c~mo deSconhecendo totalmen-

Mas o homem dignificado no r~· te a incapacidade de mui'tos para 
côndito do pJnsamento vela con5 1- ~ClVõl' completamente os imposta-~ 
deração da sua origem primeira e cl2, lei. o que constit1;1e. ao mcnc-s 
odas conquistas -da ciência, embo- ·::o.rcial~1ente e conJUntamentc_. o 
ra muito tardias o.Pós _tuntos ~é_cu-1 a_bsoJutismo do Entado e o c~1ma~ 
Jos da chamada ev.oluçao clent1f1ca, · 1:/ mo dü Estad-o que nesse c~0 0 º,~:i
r.ão deixa de p~rceber es pontos ne· gr rendim:ntos sUPerlore~ as !or
r.rns de~-tanta ce1situcle, as incons- ~a_s economlcM de mmtos c,d.1-
tuncias do seu caráter, os abalos da c:aos. 
sua firmeza. a cont[núa necesdda- O exago-o do C,;,pitalismo ele t,l 
cie- oue para tudo sente do concur- modo degradou os agentes da pro
so aIT-ielo; e se bem considera a sua dução. 4ue os conside1:a simy!~,
Situação no mundo. pei:cebe que n;ente como_ braços ou for(}as ,:sio
rar.3 0 seu b,ip estar Jlr~cisa _do au· logicas, conJunto de ossos, _de mu:
xn·o de Deus, sendo mai~ felizes do tulos e n~rvos que matenalrnence 

u 1 êle com 5ua ciencia e poder, çs J-,ão ele construir os produtos da m
~obres que ta11to me11osp1'eza, por- <1ustr';a a explorar çu seja fabril ou 
que tem fé e oram ao seu Senhor ,àgricola. 
e Criador, confOrmanclo-se •com ª Por um ,processo contrário, e _em· 
sua v.ontade. · J!Ora ~,areça um Paradoxo, aba:xcl-

A uignlda_de puramentt humana, se a dignidade do homem, cons1d3-
2inua nos mais eX,;,.ltados_ pe\~s su~s :·ando o total dos cidadáos slmPh.;
energias varonis, pel~ _inteligencia rr.ente como uma massa eleitorn.J.. 
,penetrante e Pela vastissuna ln5tru.- oois que mult.os dêles. inconsc:e:1-
<;ão _deScal e desmarece ])elos mm· te., do va101· e das consequência, ,,o 1 
tos · vicias do caráter QUe co;1for~~ votô que lhes é exigido n,:is ur_m.s, 
as circunstancias e as inchnaçge 

5 
são chamados a ~_,;colher os. ]eg;sh

tomam diversos nomes mas to ,º ,!ores do pais, cuJas qualidades oe 
ccntribuem ,a abaixar, a menos~re- pu<léncia <le ·pericia e de_ 1113:·1! 

za\' <luas! esqueeer e-S 5ª nobrn e não conhec~m pessoalmente na0 s~r
aJtiv: dignidade que acs hO!J1_ens dndo devidamente ª': , i1_1formaço·~.3 
lhes advém da sua _m_ei;te privile- cl~, imprensa, ou _Darll~anas e ap:1:
giada e da nobreza m1cia; que ~~- i:~na~as. ou mmt<:> _ d1scret_a~ ~:J:~. 
todOS se acha e qU? sempre OS h , 11:lO 1nfamar OU nao com,1,0ll., 0 ·., 

ra1·!a, se não fossem as ?U,as fia: os candidatos indignes. . , 
n•ezas íraquezas que em s1. não rc No entanto o direito do voto e 
,do~hec'em ou que não tratam de o que dePois à,::i dignidade de cri.'
combàhr. . tão é o que mais eleva o homem: 

"Esse descaimento mora\ é mais e se fól'Se ca1culadamente exercid ,, 
t1otado nos homens que Se •allentam serviria para. obviar e remediar 
relas. suas atuações publicas ou ao muitas dM caums inclusive o c?,t=;
menos pelas suas Propagandas de talis:nn e o nac!onal1smo, que- aoa,
preconceitos recebid.os e de idéias >:,~m a, sua <lignidade especifica ·~ 
partidárias, Tal Se pode .julga, nos i:i<liviclual. 

r 

DE PAI PARA FILH{{b .. i 
A Sífilis propaga-sé da pai pera filho como ma"~ª vexalcd:t 

da improvidência dos pais. No 

valioso auxiliar 110 tratamento da Sífilis, l'llCOJ}trnrcis O DP.pma~ . 

tivo indicado para debelar este grande ma!; Use.l-o pois é, ue ,i;ma 

.ação rápida e eficaz. 3 E C 

· pio e fonte de todo o bent; cou. 
primem o desejo excessivo da!i 
riquezas e a sêde- d<•s J;,razeres-, 
esses dois flagelos que fret<:..1Crt•, 
tes vezes lançam .ª :..marg->.1rn -~~
o desgosto no seio mesmo ú 
opulencia; eontentam-so enfil 
com uma. vida e alim1uta,;fl"' 
frugal, e suprem pela eeon6.lGÍit 
a modicidade do re11dim~ulo,, 
longe des3es vicios que ,tons~~, 
roem não só as pequenas, m.it 
as gl'andes fo:rt~nas~ e disslpan1 
os maiores patrimomos. • 

A .Igreja, alem di~so _P~ove, 
tambem diretamente a fehc1da
de · das classes desher~adas_ ~ela 
fundacão e sustentaçao de n~s~ 
tituiçõ,es que ela julga. pi·~p~·ias 
p'lra aliviar a. sua 1111sena. _e, 
mesmo neste genero de beneh
cios, ela tem sobresaido. de. t~l 
modo que os seus propr10? m1-
1uigod hão feito o s~u ~log10 ... 

Assim., entre os primeiros cns
tãos era tal a virtude de sua ca
ridade mutua, que não. ra,ro se 
via os .mais ricos dcspoJarem-se 
de seu patrimonio_ e~ fav?r d~s 
'()obres. Porísso a mdigenc1a u,w: 
era conhecichl entre ~les; Q(; 

Apostolas tinham confiado aos 
Diaconos, cuja or~em fora cs· 
p:)cialmcnte 'insU~mda par:i _e·,s• 
f . a distribuição quotidiam. nn, .. Sã', 
elas esmo.as; e O propi:io -
Paulo, a11csar de absorv1d,o _pen 
unm s:>lic;tude q1~e ahr:i;çava 1,º~ 
das ,,,--I~rcJ'as nao hesitava cn 

~~ o 1 • ("() , 

empreender dolorosas v:a,,en 
llara il' em pessoa- levar socor• 
ros aos cristãos indigentes_. .. 

Socorros do mesmo lienc~o 
eram espontaneamente ofereci• 
dos pelos fieis em cada um~ d« 
suas a!Ssemb!é:as: o que_ Tetlt!- .. 
liano chama "os de11ositos da 
piedade", poxque eram_ cmpr.e· 
gados "em sustentar e mhun!.ar 
as pessoas indigentes, os orfaos 
pobres ele ambos os ;'l~xos'. o1 
domesticas velhos, as vitimas de 
naufragio". 

Eis como. pouco a . pouço s< 
formou esse pairnnomo, que :i 
Igrnja sempre guardou com re· 
ligioso -cuidado como um bem 
proprio da familia dos PC?bres, 
F.la chegou- até a assegurai· so
conos aos infelizes, poupanclo- -
lhes a humilhação de estender 
a mão; porque esta mãe coi:mu_n 
dos i·icos e dos pobres, aprovei
tando . maravilhosos 1·asgos de 
caridade que ela havia provoca
do por toda a parte,_ fundou s~· 
ciedades religiosas e uma multi
dão doutras instituições uteis1 
que, pouco tempo dep?i~, r.fto 
deviam deixar s;;m ahv10 nc-

. nhum genero de misc1·ia. 
Ba hoje,, sem duvida, mn ~e~

to numero de homens, que, fieis 
écos dos pagãos dl" outi·ora, che
gam a. fazer, mesmo duma ca
ridade tão maravilhosa, uma ar
ma para atacar a Igreja.; e viu
-se uina benefü:encia estabeleci• 
da· pelas leis. civis substituir-se 
à caridade cristã; mas esta-ca• 
ridade, que se dedica toda e seni 
]lensamento reservado à utili• 
dade . do pl'Qximu, não pode ser 
suprida por nenhuma invençã, 
humana. Só a Igreja possue 
essa virtude, porque não se po
de hauri-la.' senão no Sagl'ade 
Co1·acão de Jesus Cristo, e é ' 
errai: longe de Jesus Cristo es• 
tar afasta.do de sua lgl'eja. 

l ---------'-:-----::-~-.. , ,, 

!EMPóRIO, PADARIA E 
CONFEITAk{J.i ?AR.ANÃ 
Gên~ros aHme~. t~r: ! • pães e 
biscou tos de to:;.,,, ", qualidades, 
Apronta-se e,,c.;,1.,._adas para 
casamentos, bathad ;,;, "soirées", 

A V. BRIGADKl::,O LUJZ AN
TONIO, 1197 -· ~.-,1:,;E; 3-7ti60 

DR. DUP?nt, 1 

VRArvmrr··· 
Clínica d~ m:·I · · 

• - Cirurgia · o· 

DO L.f,, 
·aADO 

1,' 
Av. IpiJ.'an,;~, 

- Tel.: 4-45'· , 

Angélica, HLl:: 

dos olh('s 

Cons.: 

(S.º anelar) 

Rcs.: Av. 

~1.: ·5-9275. 

!, 
1 

i: 
~.· 



de .Julho oe , r,., 
------------------------------ ------------------------------------------------------------·----------------... 

~~!!~rtu1s~A ~~::·~~~~~!~.~No tí eia s dos Estados TELEGRAMAS DO RIO 
R,!O GRANDE DO SUL OLE.NE TE DÉUM NA C.\TE- ·1',.p(>.• a ,ua niag1úfica ornqão, que 

•RAL, Ei\I AÇÃO DE GRAÇ.\S CP- ou profundamente em tod0s os 
E:LA CES:S.\ÇÃO .DA GU~RR.\ 1•resentc,. iniclou,se- o Te Deum, ONDA DE FRIO 

NI\ EUROPA oíie!ado Por S. Excia. Revma. ·_ PORTO AL~Ght:, :26 (A.s:i.press> 
l · As~1·1n Br~gança ·c:-\to}ica. ass1s!iu Em ação ele grRças pe a t,-rm1 _ Uma on-,a .cle Lio -atravessa 

d , r.c,111ovi, 1., e f ;liz. mals uma tocan-.-ação do tremcn o • conf:i,O que todo O territliu do Estudo., NGs-
1.sanguçntCIU a Europa durante sü, te sol<•nidtvle. rm rigozijo pela ce•c t-· ''a_,1·ta1, a lempera,u.·a b2ixou 
,ngos e n ,nosc:; anos. verificou-,,· sa,,ã0 da :uta sa.ng,,enta da Euro-1 ~ '-' ,, . 
~ i~re,ia Cateclrn 1. :ás 3 hor-a., e',, ,

1 
oft - · b, Ucc<1LL1.ea.e, ku-,o s,dJ rogu;,ra-

l , 1 r De ".:\ C!cl.,rlª de· B"a$':ança ") • t u ·11·e··1·o"e a zero lrd<.-> soh·ne- Te Deum ce ecrnc i ' - o.,,; e1up~,a, .a~ 1 , , ,. s 
?r S. _ dExc~,:chRa <>Vm) !e·, 01_0 .. BJ,?·pec I ,l ,11'!1RJR, -A I gr .. u._ i,.m t!lV·e.-~as f iocau«aú

5
esgªdao 

•,.auncw ,a e.·• - , 1 r, ,~ · ~ '·' --· m,~,101· t~m ºª'"º 1:equen.e· .· " -
r, Dioc ,s~. . C01\fGRFG .. \('i-',O ~.f.\RlA N . .\ çL.., .-e, -ém ou .. ,."~, ver..al<oii:a.o .nc-
O 1enw" ,,1inc:i1>al ,1_,, cidaüe a. Dirictid·1 .. Jlelo Revmo. ·Vigário P- , 

re-·wnt·· V•J a-.Pelo des!ubrantr. -.scn- ;\ii !.01~ s-:"\;"'.-t\l\na, flnr{sce ·ern Ll· v~ ..... as. l\i~ ... ta CJ.-:"a ...... e, 11,ln .1.n ..... .1.viüuo, 
o n1e--·1n,_, 11, qurno -oara ·-,cornodat n1e;r, a Con~regq.çJ.o D.'1:1r:..Jna ·do~ ·c1;n1.h:.:t:1.uv pc:1a aLC..inha .cte ~·...,a--

enorm, ,;,~,,íl de fifc'i, qu. ali 1,-, .. ro.s cor,:nrsta ·de 140 mE>tn.b1·0..s, _.sac«o ·, n.;,o. ten .. o onue Ci,rmh· .úei-
omp.,.r~·f'f'H. cl.e~Pjo· a, de rend(·~- ~g1·a- c'i~-tr:l:i11_:,10-~ P0 ce'~t·\" .(,~ 'n\t~·i? e teu-se nun1 ll..1'1.:eno baldio da .rua 
a.., ao ,\ltissim" pela C\'&,aç,w da r.0s noi, b0 lrros <lo Pinhal e S:l.o CaLa.;_ Junio,, v.ndo a falece: ,em 
rerrwn,la C~ ', strof ·. qllº ' ]\l(uU n ' 0 •·',nj•,1" CO!l.;eque1,c,a ·dv f.io, 
riundo e tect:ber as benc~áor.; e :9:' •J· E ·n~~ .(: ,ó O nllt~r-ro. A. C,--,11~1:~-
·,,bias ·palavras con,c1adoras -de .s<:u g-,eáo 0 1_1 0 passui sPctr. \Jl'Ó!Jl'ia. r-u- · 1' Ui-./l)US PAJtA A l'i'ALlA 
,mado Pastor. A li notamos_ a vre n,· -se · todos O< .rtom\\)t>;OS, e realiza POflTll ALE\..t.t!E;, 26 (A,apr~ss) 
-nN\ qP torl;,c as 1vsaci,1ÇO<>S R·· u:~\" -'l•ra.R<,h na 0 prime!r 0 ,-Se> ~- A Coloiüa Iiali,1na n0-.,a C~pi-· 
.-o-lÓ,a.< da. l'aroc;uia. con os .s,•us t-1 ,.fciFas no mês e Uma h:-rc àe 
::specti\'OS -estanclarte~; do Tir .. ct~ r.nard·, nós PrimPiro, sá!Jadcs. com lai, inie10u um mvvimenlo no .ben• 
}uerra 46-1. sd) o ccmand0 cl'.' ~9,·. 8 particloaG:'i-o :d, (,orlos e-, Jn.<,e,-\. lido .e:~ rcu11.1· fundos pa ,a ,sccor
•entn instrutor Odilon Qt'.'.l<ll'<>S; (\() lr>S M,, ,uo1m,laº-'elra, há lu~st' cec· -as popul«ÇV<.!.> ua lti.lia, ,a.itl
~atalh~o do C:.legio D\ocvsano S. · ~- i·nu~_1;;_ 0 '"'p~m .os •Asnkint.e,. pre- gi<,as em com~quência .da :gue.ra. 
ulz. em seu uniforme de g:t\a de ,id!/1, p~ln "~vstre rl.e Noviros. ~a H(,.i.\füNAGE!U A :ROOSEVEl/f 
~da$ a, ,:,\uras do Ginasio s,. C"- l'-ºll"'-'" ~e•·31 d0. .3.o {loml~1gb, \''J 
-aç!io de Jesus. tnmb_em em un~formP "º'\1cb,:h, \rc "' .c\p .f(H'P',,r.ao pe / · PO.'tTO ALEG{tE, ,:6 (Asap,,ess) 
l.e gala; do i,atallla0 ·da Esc,la de Cm)OHMr"" havendo debates en- - Elll h:.menagem · ,ao P1,esidenl.e_ 
}om~rci,, Rio Branco; dos D,reto- t,·~ os mesm()s,, Rooscovelt, ·CUJa morle fo,i m\Ü(o 
·e, r ,., . .,f sso,·P, elo• iistahekclmen· Na .sc\le llá _sa1áO amplo com .sentida nlls,.e Esla:.o, o iilte.-ve~tor 
o.~ de ensino c\a cidade; do sr-. _pi•e- ra'ço cnde ",IC(l'\ll)O cênico dos -Ma- ·Erne.lo Dornelas ,acaba de .,a~s-mar 
elt<> rcrunicipal. autoridades. c,vi~ e ~·h.no; real;z.a festivais artl3_tiM,_- · ,nu "Cicc,,e~o .... anelo O no.,,e do,,gran-
n\',lt8r~s e repre,;~ntantcs c',1 nn- r.'.. • i·n.•t•l~.~.o-,a . 1·01·am .dev1üas ,.A. . l 

' .,-,a, ~ "'~ ,ie e:.la:,ida à Eccda Expcrim~nt:1 ·.1-enºQ, . . 'l' , ~ e··o ié;,de dÓ Dr. Nelson Barros 
Anks de s~ iniciar ? (l!JClú l'{ '.. c/:n~r;;;c,."'ern nome da Gia. JndUS·. ""13 de .l\faio". , 

,1010, o. Jo•é MauriC111 d_a 1:tocll.a, triai Mâqu1na s~n Paub. Ha t11n- ! lNAl6GUfü\ÇAO . DO HOSIUTAL 
'.,m à sua palavra ern,l,l:i, 1acil, ti um, :bem mon~a,1a -Bi-

1 
.MlLll'AR 

'.~r •nte. 1,rend~u a atenção ,do,_ [lel·º 1 ela, 11
~. se ,, val'!ada, ,quaildade de POP.TO' AU•'G1{E, .26 {A;ap~essl . ª' . . de 25 minutos. lllals uu h,,okca com I" . 

,elo e,~p,,ço . , ,ndo notavel ,ora- l\'.TO~. Será inaugu.a:..o, oíit,ia:inente,, 
11enos, ptor1cir.e_,~ . ------------; 1 , 0 ,p;:~xitno ,di~ 2 de julho, .o Hqs-

! .pil.al Militar de Porto Ale_g1;0 .. O 
-1 ,eferido estab2lccimento ,será um 
. cios mais completos da América do 

!:iul. ,;, 

ves Teixeira Mondes, -Colos Arnald 
Kmt e Jacob Benamini, que em• 
{ireenderam em companhit1 do exe
cutor daqu~les serviços, agronomo 
B~nvbdo Novais, viagem aq.,Espí
l'ilo Santo a-fim-de oxaminar, "in 
loco", a marcha dos nossos ti;aba
lhos de expel'imentaçào · agncola, 
especialmente a situação das ne
c-:,~sidades da nossa lavoura l·a
kelra cujas observações ,serão 
t1 ansmitida5 às repa1tiçõ~s t-0cnicas· 
dcs EM.ac'o~, resultando proviclên-: 
cias segu,as para à boa orientação, 
e melh~ramento da cultura e,pitito_~ 
sr.ntense. 

Mi.NAS ,GERAIS 
SERA NO ·DJA .15 () Ui~ANOE 

CO:\li.CJO DA U., D. N. 
BELO HORIZ0.;1t. ;n (A5a

P ess) - Já está detini:ivamente 
escolhida a data de 15 de julho para 
l\ realização do grande comício da• 
União Uemoctática Nacional üesta 
C,,pilal. 

O major brigadeiro ,Eduardo .Go
m,,s chcg3i:á a esta ciéad~ no dia 
J 5, a-fim~de falar ao pov.o .belo-
1 izontino. 

O CRWADEIRO FALARA El\l 
OUIW·PRE:fO 

BELO · HORIZONTE, 27 (A~a
Jlt'essi O lll:ljor brigadeiro· 
i:ouardo Gomes, que virá ,a osta' 
Capital a-fim-d;:, \omar parte no 

<:01.1ício da· U. D. N. no dia 15, no 
~iia anterior pronunciará um di.s

. (.Urso na "Casa cios Inconfident~s ",· 

. na cidade de Our.o Preto, 

-BAIA 

At~ques: da i~prensa 
a boteis 

RIO, (Asap,ress) - A imprensa 
verti desencadeando vigorosa cam
pan'.ha con Lra -as casas de comodos 
transformadas, de uma hoi·a para 
outta, em hoteis com pomposos tí
tulos.,'.i ·eujos preços se elevaram 
de dMz;ntós ª trezontos p~r- cento. 

/0 Ji~gadeiro vai a Minas 
R~0_1 (AQJ.press) ....:.. O sr. Eduardo 

Gori-les, candidato dá U. D. N. à 
presidência . da . ·Repú b!ica, irá a 
Minas Gerais onde· pronunciará mais 
um . discurso político. Segundo as. 
il1form~ções recebidas a primeil'a 
oração ido brigadeiro será em Ouro 
Preto, torra de Tiradentes, 

O ;comício de Prestes 
RIO (Asapress) Contin;uam 

intensos os comentários comunist!l.'I 
operári9S, falando-se muito, tam
bem, ,sobre a p\·óxim;a oração que 
.aquele,: lic~er comunista prooµncia-. 
d .. em)3ão Paulo dentro de poucos 
dias .. Acompanhará aquele líder, li 
Capitr.il paulista, grando eomitiva, 

. estandq sendo providenciada uma 
composição especial .<la ,Central do 
Brasil pal'.a o .seu . trnnsporte, 

Declarações .do Sr. 
:Herbert Moses 

RJO (Asaprei,s) ...,.- Ao tomar co- · 
nhecin}ento do .ato de desapropria-· 
ção d~jjornal '!Correio Paulistano",· 
o _s1·. ~liorbert Moses, presidente .da 
i\$SOCiação B1:asileira de lmp'rens-a, 
.enviou: ao interventor Fernando 
Co,ta o ~eguinte telegrama : 

Divulgação . de livros . . 
nacionais 

RIO (Asapress) O fristituto 
Nacio1;a1 . do Livro, orgão do Ml
nlster!o da Educação, de acordo 
cºm seu progra:na .de atividades, 
vem promovendo uma intensa di
vulgação daS mais imPortant~s 
obr;is de -aurores nacionai;;. 

Grande numern de bibliotecas 
brusileiras vem i·ecebendo, regular
mente, as edições do ·Instituto Na
cional do Livro, P.ermitinJo clesta 
forma que milhares e milhares de 
patricios. por todos Os recantos c\O 
país Possam conhecer o que de 
melhor se tem escrito entre nós. 

Redução de taxas postais 
RIO (A;;api-ess) -. Reduzindo ta

xas PPstals internaci0 na!s, o presi
dente da Republlca assinou o se
guinte decr,et.o: 

"Considerando que -a redução do 
custo du transporta aereo de cor
·ret1pondencia po5t3.l ent.re as Ame-
1·lcas deve corresponder reduç~o 
das espetivas taxas pelo Departe.
m,ento dos correios -e Telegrafos; 
c0nsiu.erando, tambem, a vantagem 
<le ordem economica para o Public0 

re-eultante de prov1dencias dessa na· 
't.ureza, .e . con•ld,erand0 , ainda, a 
conveniencia -,em tavoi:ecer O de.S•. 
envolvimento das relações ;;iociais, 
comerciai/; .e bancarias co:n os pai· 
se's dO ~ontinente americano, pod in
ter;nedio do con:elo ,aereo, mediante 
Pagamento d:e taxas· reduzidas, e 
usando .da .atribuição que lhe c011-

·fe1·e o artigo 180 da Conslitulçil.o 
decreta: 

1'.)_ ··NJç. r,4--,.1! VltrwJ 1Gllb 
ü "MINAS G.l!.lí.,,._,.;" SEitVIU El\l 

SALY/\Dfo, .Uü.KAN1'1': A 
GtJMttlA 

ESPIRITO :.~,ANTO SALVADC'i.-í., â (t\,oaptc~s1 - O "Quando V, Excia., baseando-se 
em um -81iigo clt1 recente lei eloito- · 
ra_l, encorpara .entre os bens .de,par
tidos polític1>s o "C9rreio ~aulista· 
tio", a A, B, I. quer deplorar que 
possa um orgão de tão · lindas tra • 
.<lições liberâis, na história política 
do : país, ter sou inapreciavel valor 
espiritual confundido 00 de coisas 
da .Fazenda para o ato de desapl'o
priação que acaba de consumar, E 
tanto' mais digno _de lástima quan-

Art. · 1.0 - As tàxas 1~o~kls ae
reas internacionais, .apllca\reis aos 
quMrO primeh·os grupos de pal~s 
constantes do quádro dO artigo . 8·0 

das Tarifas Gerais nara ,:,s Ser_viçoB 
elos Cone;os e .Telegrafos, ficam 
reduz.idas .para: 1.0 grupo - ori 
1.30; 2-º gruP.o _ Cr$ 1,60; 3, 

tpRÊ-ENCOLHIDAS NÃO ENCOLHEM MAIS! 

amu .... 

tMPRêGAMOS. -e-m r"!.O"i.~í\S (ôt"\Í.:-c,;õe-s, Màterii 
th melhor .QucJ\ida<le Mesmo- a.;,'3im. tnolham·~j 
lengament~. a ca.sim1rn, 0::1. aviament()S, c-q1,1_alquç:~ 
p!ça. a1:x!a qut'. ~eja um pequeno fur:d')de bolso.,. 
Resulta de- t:..i~ ruid:,dos. que; a~ flOSS;3" roupa(f 
são .pré-encolhid;:as ofereccndo_,plci:i.a g3raotia dd'
nr:nhllma dúormabi;i.da<l,! futura . .,Qut:-irn foier 

••Jfl.1.J vi'iit 3 à nossJ Seção_ de Roupá'$ Feita:. :i 
condulrá que ~ ·u11J<1 inovação, poi~ a\Qdl.. 

não S<" empregou mJtt:da(de tão _alta ~U') 
Jidade r~J Coufi:c,,:-.Jo de Roupa>· Fcttas,-,: 

• Em 10 pogam'entos pelo "Phmo Suovo•f, 

~xmxuux·x x x x xx xm:xxxx:,::x'<:::, ·' 
E M-.P RÊ .z A AUTO-VIAÇAO 

São Pau~o - Santos ltda. 
Cr.$ 20,00 

Oniht•s diari~neJllC · _de hor;i em hora - entre São · P:iulo~S .. ntos 

SANTOS S. PAULO 
flua clt, L'-Htiércio N ." :i2 nua 1\lauá N;' (i?O 

F-011c: 6-777 Fone 4.:;s16 

FALEC:i::U O SR JOÃO SANTOS encouraçado "iVLnas ve~ai.,;'', que 
Nh VES desde o inicio da particip~_ção do 

Vl'lói./lA, 2ti 1A:;aprt:ssl _ Os Brasil na guena vinhp servindo 
jornais publicam a molle do sr, neoUl porto, .<>e,xará a· Haia_ no -pl'Ó
J Ji<v Sdillos Neves, veneranda íi· ximo aia· 8 de Julho, a-tim-cte se
.g,i.a <la sccied<1de capixaba, oncle_ guir paia a Lluanaba,a. O cvurn~a
imp3-so pela~ .suas gualida,;es . d~ Cio atracará no cáis ,du porto -em 30 
cic,Rdão ex~mpiar, chde .de jamília do corrente, para a festa .da des
"'f•rinhoso. e clinico -espeeiaijsta. Fa- pedida. 
1eceu aos n anos de 1ctacte .sen::10 PERNAMBUCO 
graml-,mc,nle ~enlida .a &U_a morte. o ALl\1. JNGRA[ll É ESPERADO 

O ex,(int0 ma prng,milor .do in- Ei.U REOFE 
te1vcntor federal. RECIFE, 27 (A.;;aptcss1 - &ta 

VISITA DE AGRONOMOS dudde prepan,-se para rec;:,ber o 
PAULISTAS almirant<, Jow,s lng.am uu 1>,ÓKl-

\'lTóRIA, 2ü <A&apressl -' · mo dia 30 c!o con-cnto, 
Acl:mm-se 110sta Capi1al, como o ex-comandante da · Ma1·inha-

l hv~pceles C:os Servi<;os Ar,iculaJos americana no Atlilntico, durante 
1 do Fomento da Produção Vegetal, longo tempo esteve nesta capital em 
1 os agronomos paulistas José Este- mi,:;ão .uo seu a,to ca,go, sesá alvo 

j -------~------ de várias e exp,essiv...s manifesta-. 
, çõcs d0 simpatia das autorida~es e 

-, DR; DURVAL PRADO Ida p,puiaçiio local. 
MÉDICO OCULISTA I ESPERA.DOS NUMEROSOS 

Rua Senador Paulo EgíC:io, 15 P1tOCERES DO l'. S. D. 
- 5." and .• -Salas 512 • 13 - 14. H&;l1f'E, 2'/ tAsapro;;sJ - lnu-
<Esq. ela. Rua José Bonifácio). ffiiii'OS p:lít;cos .des,acaàos · estão 
Cons.: 14,30 às 17.30 horas 1 "811do e,pe.ado, nesta capital, 

Te!.: 2-7313. · a-Lm-de tomarem parte na conv-en-' '----------------•j çào do P. S. ,D, l'ocal., 
PARANA 

o ImIGADEmo v:u A CL'lUTIRA 

. do se opera justamente em uma 
época de reinvinclicações universais 
de lib~rdade". 

Audiências dó Ministro 
' . da Agricultura 

m1ti <.iueETAOIN E1'.AOIN SHRD 
.F:.ro;·- (Asapres<;) - E-stiveram .dia 

21 .'í10 ;Ministcrio da....Paz~nda, con-' 
.iere_nciimdo demora{iaruente com o 
Ministi·o -Souza Costa Os srs, 0s
valdd 'Aranha,, gener;l · Flores da 
Cunhá< e Gastão Vidigal, 

. Grande c:onvenção do 
. P. S.-D.-no Rio 

RIO:. (As2pre;<s) - Re~Jizar,se-á 
n,) dia, 30 do corrente, á noite, no 
Te:fü;ç Municil)at f,l gran:l'e conven
ção·' do ·'.Par'tido Social Democratico 
do Diztl"ito Federal. que homologará 
ó nome do gen.eraJ Eurico Gaspar 
Dutra :rara a pi·esidencia da Repu
blica.,, 

_ grupo _ Cr$ 2, 20. 
§ 1 o _ Para efeito de cobrança 

das t~xas postais ae~as os atuais 3.0 

e 4 . o. grupos pas.saril.-1 a co;1tituir 
grupo unlco. 

§ 2 . o _ Nií,:> sofrem alleraçõe.s as 
taxas correspond('ntes aos demais 
,gruPOs de JJaizes constantes daquela 
ta1·ifa. d 

Art, 2. 0 - Fica n 1uini.,tt·o a 
Vlaçií.O e Obras Pul>licas aut 0 rizad0 

a d_eterminar os pa!zes que devam 
<!onstituir os grupos corresponden
tes a. cada taxa, bem como e. fixar 
,is unidades .de peso Ja correspon· 
dencia aci·ea e a· remun.eraçãO, cm 
moech nacional, devido ás empre· 
sas aerovi2rlas CO!l)-erciais Pelo trans 
_porte_ na forma ~o at·tigo 37 da 
Tarifa Geral em vigor. 

-Art, 3.0 - As novas,taxas aere~s 
ora estabelecidas deverão. entl ar 
em vigor E\ 1 de agos!o do corrente 
ano. 

Art. 4_0 - Ficam revogada~, n 
vartir da data indicada -no artigo 
o.nt~rlor, o artigo 8.0, as taxas nel~ 
fix:>.<la11, Pal'a ºs grupos 1,0, 2, , 
3,0 e 4_o, e os artlgos 41 e 42 da 
I..ei n.0 537 de 11 de Outubro de 
1937 bem como. u;:; disposições em 
conti·ario. 

· Ü:,,~cmbrós do P.S,D. vêm ka
balha1ido . ativamente, para que a 
couv.en,ção tenha o maior exito, 

CURITIBA, 26 (Asaprcss) - O 
sr. Laerie lY!'Jnhós, ,que I cpre~entou 
a F,efüe Única .<lo Pa1aná, no co
nlrcio do Pacae1nbú 1 r~~vrnando, 
ag,,ra ele São Paulo, anunciou n.pró
xima visita do b:-igadciro . Eduardo 
Gomes a esta Capital. Audiências do Gen. Outra ·. 

COl\'V.ENÇAO~DA l;, T. J?, Audiências' do Sr. RIO (Asapress) - Em Seu gabi-

SCJENTU'ICAMENTE 

AS suas FERIDAS 
• Pomada seccafl vo Sô:o· Sebasltáo 
<'::ombafe tclenlificomen1e todo • 
qualquer aHec~Qo. cutanea como 
aoiam: í @ndc,• inn 11.e(al. Ulce,as. 
Cl,·>11as an!lgas ,Ec,~mas E1ysípela. 
frlelra, Rachas nos pés • nos seio,. 
Espinhas Heror,troldeo, Q~elmadu
ra•. Erupcóeo. -Pie, las do mosqulloo 
e lns~toi venenosos. 

?!!~~~ 
e::./ _ SO PODf fAZ(R BEM 
' . 

1 
CuRlilBA, :,i; lA.,apre.ss) - .net,e de trabalho no Palací0 da, 

Rea:izLU-se é\ sc,ssàu ptepJl'HlÓLia -l Agamenon , Guerra, Q general F.u1·\co Dutra. 
da Convençiío da Uiüão do, Traba-. RIO,-·(AsaPl'CSS) _ Em confe,·en- recebeu hoje os st·s. Cardo,0 de 
lh'lclorcs do Pa1aná, sénào discutidc ci< coth- 0 Ministro da Justiça, sr. Meto, "líder politic0 em S, Paulo"; 
o programa na reuniiio. do próxin10 ,\gamenon Mag;,.lhães, estiveram· embaixador José Carlos de Macedo 
dia lj de Julho, quando ess<\ enti- ont.~np ,os Srs. Min~tro Eurico suares, generais Mendes de Morais, 
daúe se fiiia,à ao Partícto 1'rabo.- Ga~J)a1' D.t,ti:a, João Alberto, lnt:(lr- Alcio s·,uto. Mais tarde o titular 
lhc;'.a BradJ,,iro. veqtor.cs Amaral peixoto e Menezes da, Pasta da Guerra. recebeu airíd'a 
Sli::iTITUiÇAO DOS P.\.::'S~IbS Pimentel. este do Ceará grn8ral O emhJ.lxado,· do fJhil.e, que se fazia 

l/A RUA 15 DE NOVE:1:IBHO Odi!ig.,Diniz, Arrdrade Queiroz e acompanhar ·ct,o -nuido militar chile-' 
CURITIBA, 26 (Asapress' - A Euvâ-l.~!J Lodi. no, generais Benicio da Silv~ª· C~:l· 

P,·deitura dete; minou a sub ,1itui- . rcbert P. da Costa souza li errc,la, 
çiio aos pa,seios aa rua 15 ele No- : _,,;_- . • p • \ Boanerge-s Lºp(·S de souza, souza 
b, o. que se,àu Ieitos de peti-pavc, A ~,â:s~ohna dos mechcos Dantas, Odilio ~inlz, Edgard de 
em branco e· p. ito, cc,n. d2sc:úics RIO. _-.-i·:··_i 2. 1 .(A5ap. re&s) - Por esses Oliveira, Agostinho dos S'1ntos e 
b,1s-2ailos om mc,livos regionais. .-dias 9.1 sr: .M~ira Lima, chefe do Newton Cavalcanti, · 

ATIVIOADES DO P. S. D; Dopàftai).1ento da Prefeitura que • 
e URITIBA,. 27 (Asap1·eos) o í:scaliZ:§ os combusti~eis, soluciona- A entrega . de titulos 

Fdclic:o Social Domocrát1co e.0 tá l. á o G(ISO do fornecimento da cota d d 
c:e~•:nvc;vencio uma grnncie can,pa-- ce ciiri,Fgência pàra autom~veis dos RIO \Asap::ess) -. At_en en ° n 
uh:, de ar:cg;mcnl.a;à.o das fo1~.:is 1:1éci:icó_.5, o que, sem dúvida, be- um<l solic.1taç~? .do presi?ente do 
poLticas no interior deste Estado. Liffoiai'á 'de muito a classe. Supelior T.-wunal EleiLal, no 

· ,., · · seJitido de serem enviadas, com ur-J á,. fo.rarn o:·g;1nizz.dos diretórios 'Tle·· .,..,-0 -~e pro· ceres d 
_-li'- UD!a U . · gência, para diversos pontos o do P. S. D. cm quase todas as ci- . 

d U D N país, os primeiros títulos eleitoi·al.S, c! oll. ,,, naran;i,,11.c;~s. a 
'" ., ' ~ · • • • o ministro Salgado F,lho tomou 

DECLAHAÇõ..;::; DE UiHA LN- R.IO ._(A .. sapress) - F,steve reuni- d 

-~U- '' ··~··a~·~:~r::~:;x= -~ ,•À•=A~h...i:~ 

· todas as providências, tonelo parti o FEI'ii\'.IEIRA I'Al.A;'IAU-ISE e.·,' d;~· 9n na 8 e,'c da Unia-o De1no· ·- , 
• =''i-u " ~ · - d-esta capital, vários iav1oes aa 

CURI'fIBA, 27 (A.;~pr2ssJ c:·aúc.,;,Na~iunal, a. somissão de cs- F. 0 A. B. transportando essa car-

lnóicador 
" 

Profissional 
A D V. 0-G A D O S r1l É D IC O S l Dr. Celest:n~ Bourroul 

Dr. Vke!!te MeiiBo 
P1·aca da · ;',é." ~3 - 2.'' 

8..iia 215,' 
ant!ar 

Dr. Pfrnio Corrêa 
de Oiiveira 

:i.tua Q.1i11cl,,o B;.,caiuva,' 17G, 3:> 
fnd:·:r - Sala 322 - Te!.: 2-',:!7_'.'.:_ 

Dr. Francisco P. Reimão 
HeHmeisfar 

ftua São Bent'-',_ 224 - 1.0 ~1idar -
~ala 3 - Tcl.:" 2-1543 - S. Paulo. 
1 •. -

Dr. : Ciirlos Morais 
de Andrade 

§lua B~njàn:hn Constant, ·23 4. 0 

~--------------e- ncs.: Lgo. S. Paulo, S - Te!.: 2-26'~2 

Dr. Vjcente d.e Paulo 
Mefüfo 

. CLí:\'ICA mí:DICA 
Ci,11,.: R Marconi, :l4 - 6:' andar 

- Apu~·t.-• (iJ - 'l'cl.: 4~8501. 
I{c:s.: Av ·Água B .. anca, 95 -

'Iel.: 5-5829 · 

Dr. Camargo Andrade . 
DOENÇAS DE SENHORAS 

PARTOS - OPERAÇÕES 

Da B~n. l'ortugue~a, da Materni
dade ele S. Paulo 

Con:;.: Rua 7 de Abril, 235 -

Das 2 às 5 horas... 

Dr. Reynaldo Neves 

de: Figuei,edo 
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E 
S . .\NATólUO ~ANTA CATARINA 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 

Cons.; Ru.a 1.Viarconi, 84 - 3,o an

dar - Fone: 4-8717 - Das 14 às 
16 horas. 

llesidên,;ia: Av, Pacaembú, 1044 
Fvne; G-2625 

Encontra-se nesta capital a c11fer- t · t"t ·•0- d~,sa ent: "la·'c composta 1 ,, .e. ....., ' ' " , ga num total de 3.420 quilos. mel·ra !)''t·an"c-11..~e._ ~er~hol"i1_~ha ·,,.e.- si·s Vola' 0 1•1ar Fc•·1·cl,· 0 Joa-o ~ ~ · e ,., · · · .a· ' ' ·· • · '" As caoitais s-uprielas foram as se-
Wa11da Mageski, que durante oitó ;': amuaio, Ivrario Brnnt, Odilon Bra- guintes, - de acordo com a estatísti-
mo.;,,s esteve na linha jumo às For- ºª e.·.· Antunes Macia!. , 

, "' ca organizada: Manau&, 20.000 titu-<:as Lxp~Jicioné1~ ias Brasileiras. O' S" R l Fe'"1a11r!es por estai· 
, · •i' au " , lo3; Belem, 60.0CO; São Luiz, 30.000; 

Fala::ido · à imp:·ensa, à cislinta · e 11fem10, deixou de Ccmparec~l'. Tcrezilla, 30 _000; Forta!Bzo., 880.000; 
cnfc,rmcira disse que foi tc:;temu- A i,cfe:·ida ,comissão espera ter- Natal, 30_000; João Pessoa, 50.000; 
nlrn da bravura dos praci11h:is, infnarcJ;Eu. tra.b;l,1.rq,,na rcuniào que Recife, l'OO.OOO; Maceió, 30.000; 
tant_o na frente de combate corno f.-1rà'_ hoje,,.,apreseniand,O-o, em se- Aracajú, 25 .000; Salvador, 150.000; 
nos hospilai~ de sangue, onde ti- gul(Ja,., Aº_ diretorio .cen.tral. . f.:mitiba, 4o.000; Florianópolis, 
veram de ser submoli;;o.;, inuitqa· ~ ~

11
- N ~ S 

1,; e.-.~-Ui .. __ _·.n_ e.ara .... ·. ô · 1()r[ê O r. 50.000; ,Porto Alegre, 100.000; Cuia-vezes, a dolorosos curativos e OlJ~- O 
_ _ ,i ·D1'nart· 1\li'art·1ns b:í., 35.000 e Goiania, 25.000, 

raçoes. lU O total dos tíulos eleitorais 
Depois de fazer outras rdcrên- ~IO.i (AsáÚcsll) - Seg.uiu ·ontem transportados em aviões militar2s 

cias, disse: por.via' ~irêa 11âra Natal, o SL Di- ascende a 855.000, çJ.lé. o presente 
Homens disciplinados e ol'gani-. 11 ,,_,.t d~ Medeiros M1\rtins, que vai 

cai11cnte forlos, nunca de3mentit:am an Rio' Grande do Norte tratar de 
a có1·aiem p·essoal dos ~ra~ileiro~, a~sunto.'l po]iticos ligados á cnndi
que cresceram na adnma,ao _d::,,s . datura ·dº· brigadeiro ··Eduardo Go
seus companheiros de . armas;_,,c,s · ·· ine,i;, e .• 

norte-americanos. As vitórias !'."da · · 

F. E. B, foram conseguidas à cUs- 'A.' ·QU_ªs_·t·a"'o do· le1'te ~ 
ta de sangue e sacrifícios, q~i.e,·.:~º*, A " 
movoram os solda~os de outr~>tiu,~; .. . . im,p,ortado 
cionalidades, os quaes, tambf~,;i,~i . Rro: (AsaPÍ'éss) . :._- 'o pre~idente 
achavam movidos pelo mesmot\~AAl,' da ;Republicà a_ssin.ou ium decreto 
de dar justiça e liberdade, aQs ·1?9:e'.. , pl'Qrmgando :ttê 3' q,e De~cmbro 
vos oprimidos. - ·prcici1110. ôs decretos que 1sentaram 

eh 'direiws de importação, o leite 

momento. 

Audiência_s do Gen . . Outra 
RIO, (Asapress) - O general Eu

rico Gaspar Dutra alem de repre
scnta~ões de assoe la ÇÕe.5 de cJa.sseS, 
rece\),eu ontem. na sede do P.S.D., 
entl'e ou iras, as seguintes pessoas: 
coronel Ramiro Noronha. governa
do,· do tenitorio de P.onta Porã; 
Mari" de Abreu, João de Castro. 
João dos Santos Silvlo Fonseca e 
Teodolo de Alb~querque. 1mdat· -;Sala 18 - Td.: 3-1886. 

Dr. -Anton:o Firakoski 
: ADVOGADO 

Cons.: R. Senador Feijó n .. 205 -
'.fel.: 2-2741 - nas H .às 18 horas. 

Sábaclo; Das 10 às 12 horas, 
Res.; Rua Rafael de lhrros, 457 -

Te!.: 7-4563 

• ,~,.. , ........... ,.,,...,,,,.,.., ..... ,,,,..,,. fr~co. _estcriizado, considera.do ou 
•· ' ' n"\6 sem ·a,çucar ou condensad.o, em : T A· ·N A G R A N : tHblej;es ou ~ moutro qualquer esl Conversa entre Prestes e 

Taborda 
Rua· ·Colombo, 302 

CURITIBA - PARANA 

ENGENHEIROS 
;\mador Cintra do Prado 

·, ENGENHEIRO ARQUITETO 

1trquitetura . religiosa, colégios. re-
.11. sidências coletivas 
•~• lI..ihero ,Jíadarô, , 641 · - São 
~ ...... ~~ 2-476: 

· Dr. Hugo-Dias de·Andrade 
'l'ratamento [ll'é-uatal (tlà criança 

_e da gestante, do ,parto e (da, 
· · l11dação), · -. · ·. 

Cons.: Rua Lílicro Badarô, 137 · -
das 15 -às 17 hs, - Tel.: 2·2270. 
~s;: Rua Tl10111é' d~ Souza: "5i7 -
dü 1& às »·'». ·-· '1ek' õ-056S.. 

... 
~ i 

H O M E O P A· T I A 

Dr. Artur Rezende Filho 
!Uédi<:o homeopata. da C. A. P. da 
Sorocâba11a. Dil'Ctor clínico do. Am
liulj\totlo H1>móopático do Ca,·mo. -
Co1is.:'"11~ Senado1· Feijó, .205 .:.. Te
lefone : ·2-0839 . - Res.: • 8,6471. -
i.\1ah:a1' hora, 'das 3, à'S· 6 ho1:as .pelo 

-telefone : 2-0839. · 

: _ _ - · ·_ ' ·. · · : te do, ~ à manteiga. de leite,. queijos 
, , éfo . qü!l1quer espec1e, e J>Or füais 6 
, ·= meses '9 decreto-lei que suspendem 
' , Of, dirftes. do taxas sobre o cloreto 
' ótimo fortifi- , ele sódio (sal de cosjnha). 
~ cante feminino : A. itpportação <lesses produtos de-
, ,_ Fórmula do , 'Dénderâ. de autorização da Comls-
; DR. TEPEDINO 4, são É#cutiva do Leite e das Cnmis-
• M • d sõe.'f _d? Ab.astecimentos _do.~ _Estados 
~ eroe e · :- ,ou-jia·coordenação conforme o caso 
, seus hormonios • , -que· .. lie _ cnsidere, tendo em vista e.s 
, especiais TA• ' çlificuldades de transPortes com o 
: NAGRAN remo11a ~ mulher, · i , próc\ul<í · nacional-e d:evlda!nente 
, P reS11.Uar-da.dos "03 · 1ntere~es da -pro-
! ! duçã.o· -e . conv'enienctas de ·l)l"eçcs 
..... _ ............................... , .. ,,. .. --:--•e;:.-~ _.:e.~ r;.opsun1i~oi;es 

... 

RIO, 27 <Asapress) - Esteve 
em visita ao sr. Luiz Ca1'los Pres" 
tes, com. quem p:,i.lostrou· dern.ora
damente,"p, ,dii;!'ltor.." de ",AJ::dtica ",; 
de Buenos Aires, .sr, Ràul Dàmon
te 'I'aborda, que é tambem -~igu.ra 
destacada da União. ·Cívica. J:,ifacio.
l).aLe .ex-deputado: O sr. Raul Da." 
monte Ta!:ioxck ,presidiu a céie])i.'.9 
cÓmis§lão >p'à~Jaroeifi~i-.: 'J>Wa :9, .Jµ

qu,e),'.ito · c~n,ti;a. · ;ris :, a.ti~.ill.á~e$:· A~& 
quinta colunas na Ar~enlinâ:-· ·.-

Almoço de amigos do Ma~ 
· jor Juracy ·Magalhães · 

RIO 27 (Asapress) - Realizar
se-á, tinai~mmte, no próximo sába
do, às 13 horas, no Lido, o almoço 
que os .amigos políticos do sr, Ju
racy Mag,alhães lhe oferecerão. 

~sse almoço doveria ter s-ido 
rea4.:ado ha tempos, m<\S foi adia
du porque .a polícia, em janesrn .do: 
corrente ano, ,o.preende1;a _a lista de: 
ad-~a;ões e ameaçara -.alguns ami
gos e admiradores do tenonte-coro
nel J uracy Magalhães, 

O sr. Flores da Cunha será o ora· 
dor por oca,;ião do agape. 

-Visita de ferroviários 
Sr. E~uardo Gomes 

RIO, 27 (;\,sapress) - Acompa
nhado pelos srs. Jurandyr_ . Pirtis 
Correia e Domingos Velascos, um 
1:ornit1t d-e fenuviários visitará hoje 
o brigadeiro Eduardo Gomes para 
lho comunicar .o desejo· da classe 
de _a}joiar o .seu nome nas próximas . 
eleiçõ.es, 

Apresentou suas credên= 
ciais . o novo embaixador ' 

argentino 
RIO, 26 (,Asapress) - Na tarde 

<ie hoje -no . salão nobre do Ca~ete, . 
enwegou stias credenciais .ao p1;e
slclente .da ·Republica, o _general' 
,Mico)as ,Accame, novo embah;a.dor , 
da Argentina. O ilustre diplomata : 
que .se fazia. .acom!lanha1· de todo 
o pessoal "de sua 1:eprese_ntação, foi 
recebido, .à pcrta do Palácio pelo 
oficial de dia, comandante Abelar- . 
do. Mata .o, logo e.p6s, s:au\iado P.elo 
chefe do cerimomal ministro 13ousa 
Leão, 

Os srs. general Firmino Fi:eire e 
Luiz Vergai·a e demais me'mbros 
do gabinete civil .e militar, sauda
ram no salão. amareio, o general 
Accamo, entretendo momentos de 
tmlestra. 

&tava o presidente Getúlío Var
gas acompanha@ pelo m!n1Stro José 
Roberto da Macedo Soares e por to
dos os seus imediatos 11/Uxiliare.9, 

• quando se realizou a entrega das 
credenciais e das cartas revogató· 
rias tendo o embaixado1' da &·· 
gentir~a &alientado que era com a 
maior ho'nra e simpatia que assu
mia o seu posto, no Brasil, nação 
tradicionalmente amiga, Travousso, 
a Beguir, longa pa/estra, tendo, às 
15,15 horas o general Accame se 
retirado, quando recebe-u nova· 
men1e .as continências militaiea 
prestadas pelo l:latalhão .da Guarda. 

Ouviu-so por fim, os hinos_ da 
Argentina· e do Brasil, 

Seguiu para ·Mato Grosso 
o Sr. João Vilas Boas 
RIO, 27, (Asapress) Seguiu· 

para Mato Grosso o.- sr. João Vilas 
Boas, procer político que apoia a 
candicatura tl-0 maior brigaàeirn 
Eduardo Gomes. O sr. Vilas Boas 
se avistará em Corumbá com o sr. 
João Laerte Barros e em Campo 
Grando co1"4 o ex-senador Vespa•. 
siano Martins, " 

Os estatutos comunistas 
RIO, 27 (Asapress) - Serão pu

blicados amanhã os estatutos do 
Partido Comunista do Brasil. 

O sr. Luiz Carfos Pt·estes, falan
do à imp,·cnsa sobre os aludidos 
estatutos, cleclarou o s<>guintc: 
"Os nossos éstatutos exigem dos 
membros do partido proíund·a de
dicação, disciplina e tempera revo
lucionária, bem como do povo, em 
estreita ligação com a grande mas
sa trabalhadora, com capacidade 
para orientar-se on{ qualquer si
tuação sem temer as responsabili
dades". 

Protestos da Nação contra 
a lei· anti="trust" 

RIO (;\$aoress) - Avolumam-se 
os protestos de todo o pais C()Í'ltra 
8, lei sobre ,o truste. A Associação 
Com~rcial do Rio de Janeiro vai 
e~!udar, · em sua reunião de hoje 
essa questão. A Sociedade Amigos 
da America 1;,,,nç.ou uma proclama
ção a respeito, considerando a lei 
favoravcl ao atual gcverno. O Sin
dicato da Industria de Fiação e Te
c rlagcm de São Paulo, segundo se 
<1 'rnlga n2sta Capital. '-a! pleitear 
que i:eja 8 Ul'tada essa lei. Todos os 
-0rgáo..s de eles.se continuam se mo
v:mento, afim de lutar contra a ll'i 
,.obre .os trustes. A camllanlm assu
me cada v~z 111,3\or a:nc>'.itude " o 
jl'lgamento dos artigos da referida 
lPi <>stá. smrto feito com mais ~e·,e
rldade, 

Promocão de oficiais 
RIO tAsapress) - O presi,J.ente 

da Rc1rnblica assin.ou um decreto 
na Pasta da Guel'ra promovendo 
varias oficia is da reserva de pri
meira classe. 

Conferências do S'r. 
Eduardo Gomes 

RIO (A.sapress) - O major bri
,gadeiro Eduardo 'GOirnes manteve, 
ontem, longas conferencias com os 
sr;;, Vii·gl!!o Melo Franoo, NeJson 
Romero e Valdir Romero, · 

As promoções 
REO ( Asapress) - O llrcsid ente 

da Repub1ica-assin,ou um decreto na 
Pa 0 ta da Guerra Promovendo, na 
reserva de primeira classe ao posto 
de tenente coronel os 1~~jorcs Ja
cob Santana, Manuel Ca,·neiro !Pe
reira, José Pondé Nobrinho e Mil

-t.on Orei!li Souza. Mandou r.2v01te'r 
e.o serviço ativo O c·o1;onel Nestor 
Penha Erasil e os. majores Itibere 
Gouvea Amaral, Virgini.o Gama 
Lobo. :A.gei.1or Monte Lima ,e J 0 ão 
Te.1·clsio, Bueno. Concedeu tran.sfe--, 
rencia .p;:ira a reserva aos c·or"oncis1 

Go<,lofredo Leite, Edmar .Vilela 
Sá-rito!! e Jai1:o . Jai.J.'. -Alb1Je1uerqu1! 
L~~ . 

Impõe-se a renovaçãô 
espiritual de toda a· 
'Europa como basd 
da recon·slrução -Unt ex=chanceler alemão 

pede que ·a Paz seja cristi 
Por M/\X JORDAN, COl'l'l!S• 
pondente 1'e guerra de ·N. :C, 

' "A. não ser que o Espírito San~ 
to renove a face da terra, não po• 
de1cemos esperar o advento de. umir 

. paz verdadeii;a", me disse em 1:111"\ll 
entrevista exclusiva o Dr, Joseph 
Wilt, estadista alemão e ex-chan• 
ceier ao rleich. 

O Dr, Wirt, que atuou vigoro• 
aamente contra as i@olog!as :nazis
tas, iá .antes de Hitler &Uoi1· ao poder, deixou a Alemanha ha dez 
anos, para buscar refúgio. ent ,Lu
cerna, na Suiça. Atualmente, ;é 
chefe da Associação pró-Alemanha 
Demo.crática, que inclue mombros 
do antigo Portido Católico Alem_íí,o 
e tàmbem do So~ial Dern.oc.-ata, en• 
tre .. eles Otto BrQun, ex-primeiro mi~ 
nistro do Estado da Prússia. 

Em colaboração com o Dr.· He.in• 
rich Bruening, atualmento profe.:• 
1;or da Universidade de Harvard, 
nos Estaaos Unidos, o Dr, Wirt con• 
serva viv<1s . as melhores ti;adiçõ~ 
do .~ntigo P.artido Católico Alemão, , 
suprimido pelos nazistas, Emlwt;f 
tenha 65 anos de idade, go2:a<d\t 
.excelente sande, e s-o acha diapllll• 
to e· {ireparado p9,ra assumir no.• 
vas responsabilidades na vidu PG' 

Htiça · de sua pátria. 
"Nem siquer .podemos .pensai· 11~ 

renovação da Europa, depois d~ 
i.ima catástrofe tão densa, a men<>, 
_que ponsemos em 1ermos Je umf 
.renovação espiritual", me disse '1 
DL Wirt. "Neste mesmo momento 
prevalecem no continente as ten.~ 
dªncias radica~" con!inuou. "Pc., 
rante este fàto, os cat6Uoos . deverQ: 
exorcer toda a sua influênclt\' 
para preservar as tradições cultu.,;, 
rals e as . refonnas socia~, como e.f 
iluminam os princípios cristãos", 

O Dr. Wirt e seus colaboradoref 
\ançaram um manifesto, propond~ 
a federação, em uma união euro·,. 
Q'.ioa, dos Estados Alemães, com(j 
são Hanover, Renania, Westfalíl!~ 
Ilesse, .Saxonla, etc. A paz do fu.~ 
tui·o, diz o manifesto, não se pode< 
rá aÍcançar se os povos germânicos-; 
livres de toda influência nazbta, nií.& P 

participem . em sua consolidação, 
Não .perdurará uma paz que assen• 
te .apenas .om cons1dernções mili"' 
fal'es;- e ta!'nbem não se pO'de <les.., 
pojar· de toda esperança as fututa:1 
gerações da Alemanha 

A segurança, conclúe o do~wnet\.Y. 
to, não está divorciada <la justiça. 

'.'Queremos um entendimen~ 
corç!ial com a França, me disse_ (1 
Dr. Wirt, . {iorem, nestes momen~Ôr, 
o problema eapital consiste em Sll• 

ber como tratarão os vencedores 
aos vencldcs. Como católicos, ape~ 
lamos aos homens de nossa merJ• 
1l1a Fé, om todos- os países do mun
do pt1ra que lutemos unidos pcl& 
triunfo <los princípios cl'istãos, nó 

ajuste da paz .do futuro". ' 

Conferida a O~dem Nado• 
nal do Cruzeiro de Sul às 

irmãs .religiosas Jeanne 
Voisin 

RIO, · (.AsaPress) - O preSident& 
dp Republt.::a as•inou de~''Ctos r.à 
Pa~ta das H•,Je,ões Extorimei, con
fenndo. a Üifkm Nac'.-onal no Cru• 
zeiro <10 ·Sul . no gr{J.u ele cavaleiro, 
ás re.lig!oaa3 lnnãs Je.anri~ v,.,isin. 
diretora {h F·vndação R-orr,ão MatO[ 
Duarte (Caca dos E'{postos). ma• 
ore Dolores Aramburu I'.' rovinc!al 
ela Ordem das Mcrc,c1aria3, no Bra• 
si! e made Delmira d, São Fran• 

· cisco, superiora da Rco.l e ::Jeneme• 
rita sociedade Portuguesa ;i Je Be• 
ueficienc\a .. 

Removendo, "ex-oficio", no in-
teresse da a,lministr'.1',''0 Maria 
Luiza Fialho de Castro e Silva, di• 
11lomata, classe K, da. Secretaria .(lo 
Estad.o para a embaixacta llG Re• 
publica Argantsna e ,iPsignanclo-a 
para segundo secrNirio. 

As esquerdas do Bri-= 
gadeiro 

RIO 27 (Asapress) ~ bs elemen• 
tos da esquerdíl, que se encontram 
ao lado <la Un'iío 0('mO>:.l'::.[lc8 Na
cional, vf1o realizar hoje uma gran• 
ele reunião afim de elab,0ra r à de• 
Clal'a<'ãº il; principios e o pJano ,dê 
!lÇâo ,·de Propa.ganda, 

Decretos do Ministrt• 
do·- Trabalho 

RIO. (AsaPre-s,) - O m!niRtm 
Marconde.s Fillrn ba \xou a seàuinte 
portaria: "O minLtro dP Est,-,do, 
consid,irand0 que até 30 do eor
rPntc mês dewrã0 os emp1eaado
re.~ enviar aoi; rc•prrtivo• !nst;tutos 
de aposent'ldorjas e p 0 n.õos. os c,le
rnentos lnf,,rmatl,'·•~ Individuais de, 
.~eus emPre1<adcs destinado, eo alis
fomento eleitor::!; co"dJ ~.-i:ndo qul· 
ll"-º5a me.inia r1a 1.a. term!na:ã o p1:a• 
20 para a apres m~<:ç~ ,1 das l'elaçõr;Jl 
/18 rwpregartos. de cme trata o e.r
tig·o 36G da CoL1solidação das Leis do 
'l'r~b2lho: co,.,sid~r~.ndo que é cnn
veníente a d!la\·aç{,0 <le Pedodo -le
gal e,t?.1:Jehdc\n f'es.s~ me,<11,0 2rt1• 
go, '!)ara que r.ão sejam pre,inr11c1t• 
<los "9 tr~na1hos p1·e]J.mi:,'\res il:l 
qu~1ificacão ~!ei~o.-al. l'êsolve: art. 
1.0) - Flca 1) ·O''l'c,g,1do ,até 81 de 
,Tulho o ura,,o pra,·)irto T!o artl!.!o 360 
da Consc,\.1·1c;ii.o das L~is do Tr~· 
ba1ho. 

2.o) - Para ns 0f,\t-1s da apre• 
Aentacã.o-e rnr:ebhrnnto das relaçfü•9 
d~ eni,resmó,,9, cont>1n<1r'á<> ~m v(• 
~Ol' élS. r.oi·m.:i,, fixa las 11a por!al'Íil,, 
minist~rla1 n.'> 1n;i rfo lll ele ,tn1,et~ 
,·0 Co · c:'Rr,,t;f·c f<!J.J. cabrnno .ao4 
s\,,;(l;ratos (''1'.!'3n1lnhr11• ao ~ervÍfQ 
de comunlc~cõ.as nos dia.," 6. 13. ,2G 
e 27 <1c Julho A~ relAcões l'eC"\:Ji<la~ 
a'cé . a vesperà ·desse dia. . 

Pat'aF':afo un1co - :l.9 ,rel~H 
-i•ecebldas no dia 81 tje Julho ,sei; .. ·. 
l'l!mrtid.AS !UI SP,1•:VWl t!(' ('ll\'\'11.mlõ,' .. 
çeies· à.tê ás 15 horas. elo· 1 d@ Meia:, ta: . , . . . 
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Que l'alor atribuir â assinatura da dêlega~ão 
sol'iélica nas resolntões de São Francisco ? 

Os Estados Bálticos surgem ness ! documento como a eabeça de Macbeth 

1A Presidência da Câmara dos lomuns 
1 . 

Major Milner -· Ex~membro do Parlamento, 
(EXCLUSIVO PARA O ··LEGI01'/I.Rl(l'') 
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_____________ ..,.... _______________________ _ 
Aproxima-se o dia em q.ue N0s
~ :::.onhora Apar~ciaa vir~ a S. 
1-auk, a-lim-cte receber as homena
a;ens c!a população paulistana. . 

o governo polonês de Londr~ [m São Paulo a verda~eirn ima~em da aparecida 
DESMASCARA OS USURPADORES DE VARSOVIA ·-~ 

No momento, todas as energias, 
touas 1.1> ctect,cações, ledo o entu-

FIM DA 
DO FUNDO 

JORNADA, POREM, "A NOS.~A SENDA 
POLON1IA TAL 

LONIA 

FUTURA SERÁ PENOSA. AO 
COMO TODOS NóS DESEJAMOS 

EM QUE O AMOR DE DEUS E 
DO.S NOSSOS 

HÃO DE DO PRóX.IMO 

VEREMOS UMA 
CORAÇÕES; UMA PO= 
PREVALECER" 

Eiasn10 oeven1 e$~ar não ::iÓ voitat.o 
mas abõorvictos e m~nopoliLados 
pelo granuo acon,ecimento. É 
oroem e,,p.essa ao t_,,,mJ, nevmv .. 
l:,r. .'l.rceo"3po i.vre,ropoHtano, c1L1e 
todos os <.:a,ólico.s c,~votaúo:; _con
._'Onam pa,a que 1'1ossa ::,em,ora 
bennc·ni ,u11m em ;,, .t'aulo uma LONDRES, (Serviço Polonês de sua prop1·ia forma de governo e de mente com as consultas sobre a foi·- ele só transmitirá a sua autoridade 
1:e.:p,av g,anu,o,a. ::iao ratuo e a 11:rurmaçoe~) - O Governo Polo- suas relações com os outros Esta- maçã 0 do p~eudo-indeperidente a um Governo que· tenha sido for
me.iopoltc ,,o J!,,taao c·m que l'.os- nês Publicou em Londres a se- eles. "Governo da União Nacicmal'', mado no solo livre da. Polonla. e 
11:a ::,~n;1Jni quis 11• mar O ,.,u tro,1O. guinte declaração, em 25 de Junl10 Pt>la dec!,3ração de 13 de Feve- realizou0~e pm Moscou, com a vio, que seja a expressão da vontade do 
É iiu A,qu,u,oce:se ue ::;. r'aulo de 1945; r,,irn de 1945, o Governo Polonês lação dos mais elementares prlnci!'- povo. manifestada em eleições li-
que ,;e enc~ntra a rlacilica cta "l. Aoós varios anos de uma po- protestou vigoro.samente contra pios de justiça, e honestidad~. U*l vre~" . 
..,\parecida. v.s paulista.; ,ec,u pa1a Jitic,a de apaziguamento cm rela- r.ç:uelas deci~ões. declarando que prccesso ilegal dos Vdcr~s d<J Mo- MANTFESTO DO GOVERNO PO
c:om 1,o.s;« ;::ienno.-a uma uevu,,,u çã 0 a Alemanha hitlerista,. por par- eles não p:diam obrigar a Nação vimento Subterraneo traicoeirà- LON:t,;S EM LONDREs A' NA· 
~,ucihla~.,na e uaait:,onal. J:or t-, das grandes e menores naçôe, Polonesa. posto que ~la se achava mente presos. Como lideres d~ ll•,{I, ÇAO POLONESA 
toou,, os u,uics, a mamt~s,a,ão uo européias, pclitica esta qu~ inevi- t,nvada de possibilidades de expres- da Nação Polonesa. contra a Al~-· LONDRES, (Serviço Polonês de 

ta\·eln1ente t1'nha que [e ar· à guer sar livremente a sua vontade. manha e como repri'sentantc., di,,s fl'.foi·maço-es) _ .' 26 de Jttnho o óia 14 [em U!i :ser CvlllO tlS malS . V - " 
•ranciosas a que :::,. }au,u ia ,cnha ra, e só ·deu tempo a Alemanha, i::a- 6, A despeito d0 Protesto feito r,artido.~ d~m< cratk,)s P,•t-,1:,'5<'S, Governo Polonês lançcu O seguinte 
"' rn s preparar para tal a Polo·11·a. 1,elo Governo Polonês, e infringin- €<'sas homens, 1·untamente com .o an. elo a' üa-,a-0 Polon-_sa·. a-,si~tiuo . .tia nos d-:vc Jazer le,n- '' 2 , , • ,. "' .. .._ 

br '"", por· >U" n1·,gailit:elKia e am- l·e.bitou à ])rO])o.,ta. a1emã i:;ara uma do torlos .os prillcipios da Lei In- Governo Po:.:uêg lei;al em !,·m,1:c,, ''Polonesês! 
= " " ç.- o con·unta contra a Rus~·a e ternacional infringindo a declara- são os reJJrf1:,·r._tantes de. !':'.lç.Í.·J Póº contra toda e. expectativa, não 
piitucte, us uws rnemo, áveis do ~{;; a. pril~eira que se apôs ao; i,Ia· c;ão solen,111ente a.,sinada pdas lone,a. at<ó Q,,,, •e cfi'tnen. Plrc;çõe~ foram cs principias de justiça e os 

Cung,es,:,o .t.uc~ri~,,lic~. nos .e as cobiças da Alemanha. e Naçõ 2s Unidas, um,a Comi~são com- Yerdadeiram-'nie; livres. compr,omi~s··1s dos tratados in\erna-
1 que tcmou das armas em d~fesa de costa do Ministro do Exterior da T:il.s ele:ções - cem a participá· ciónais, que ·venceram na soluçãq 

o sentido que ma;s laciln,er .. e, ,e l "ua integridade e · indepe1ndcncia, Nação que tinha anexado quasi a ção 1c to º''3 os pnr~: .... o• re;ire.,tll· do problema polonêS, Porém cs fa-
i,ercebo, em uma manifts,açao, e a 2. Quando rebentou e. guerra, a metade de todo o ten·itorio da Po- ti;c'e3 nt• :Ac·Vimen~o SUbtr.rrJile,, ·.e tos consumado\ impostos Pelos es-
pro~mmaçao pubuca cte co11v1cçoes Po]onia tinha as garantias b-ritani· lonia. e dos Embaixadores da In- ('o, cirladii.,;0 P-'lone~es. qqe ora i'i~ tra.n;eiro•. 
que oevem ser prolcj~aoa.s c.iame cas e francesas de aliança Essas glaterra e dos E~t,,dcs unidos da encontram fóra dos limites da pg.a · Um corpo p01itico usurpador, 
~e touos, pa1a glória de DeJs, para isarantias prome~ie.m imediata as- América. f:i autorizada a formar loni,a, devido às condições de gUer- comnosto de comunistas e de agen
~fei·vorament~ ctos trbios. pat:a ~an- i,s:enc1a da Gr~.-Brc_tanha e üa um ps~udo-governo, imposto à Na· ra - só ooderáo ter lugar depois tes êstre.nk'ir.os vai ,e tornar "o go
iifí~a,ão ctos bons. e para lume ~ França. na eventualHlade de uma çáo polonesa, que presentemente que o· Exercito Sovietico e a POlf verno polonês". Encontraram-se 
3>igoroso escarmento dos maos. E a~ressão a1e~1ã. Alem do mais, no se encontra sob a ocupação de um eia politica tiv~rem saido do terri'- UPs p~ucM nolones25 que tambem 
() próprio nome de católico que eõla v1gur do artigo 3 do P:·otcco_lo do exercito ~stranjeiro e ele uma po- torio da Polonla. julgal'.am possivel . mancomunarem-
empenha:;o na granoeza de~sa ma- Acordo de Mutua A"->istcnc1,..1 en_- Jlcia politica estranjeira. Este "no- 8. O Governo Polonês, como ':º se com eles. 
t.destação. ·Tanto basta di,:er, para trf; o Reino Unido e a Polonia, ass1· vo governo". criado pelos asent~s unico autorizado e inde1>endent,.e Assim precederam no mómento 
!Provar a inlemidaae do zelo com nado ~m 29_ de. Agosto_ de 1939, a do assim chamado "Governo Provi- Governo, legalmente detignado com em oue todos os liderôs mllilare~ e 
(lUe devemos trabalhar em fovor garantia bntan1ca. estipulava, C!U~ f'<•l'io da Polonia". que se apoia ex· ,:i aprovação do Presidente da R{.PU- polit;c.os da. heroica. luta polonesa 
41 1 "no caso de uma das partes contra- c]usi'vamente n0 partido comunl.5ta, blica e universalmente reconhecido de .cinco anos contra a Alema~r.,1 . 

E'ª· • ,, "" t,~ntes entrar em entendimentos ao qual só um numero inslgnif!can- ·- declara. qu~ _o assim chamado estavam sendo julgados Pelo tr1bu· 
com um terceiro Estado. tais en- te de poloneses aderiu. - e~tâ. sen- "Governo Provl50rio Po]cnês de nal .rle Moscou, e condenados de 

J;ntretanlo, isto não é tudo. A ma· Íl'ndim?ntos deveriam obrige.toria- · do sancionado P:ilas Nações Unidas. União Nacional" é ilegal e não pode rrccrdo com 
08 

conhecidos metodos 
ll'Jifestação do aia 14 e

stá muito mente ser concluidos de manrira a Hceben·do o direito de representar ser volunta.riamente reconhecido S<•vietico.s. 
;onge 0 e ter um senlicio meramente nunca. preiu<licar nem a. soberania a Na.cão Polonesa. Pela Nação Pclon?tia, Ele foi Cl'ia: Os governo.t alia<los da. Inglater-
]p.umanq. A pre;enca da verdadeira ntm a inviolabilidade territorial da 7, Para dar a aparencia de qu~ d0 sobr,, bases sem precedentes, en- ra e dos Fstados Unidos. da Amerl-
Smagem de Nossa Senhora Apar~- cutru parte co'ntratante". tamb~m a Nação Polonesa foi ouV1· qu.,nto todo o territorio polonês es~ ·c.-;i vão reconhecer nsse "governo 

l cida, c-ntre nós, é uma graça. Maria da. foram levados a Moscou - t.ava ocuoaclo pelo Ex1rcito Sovit>- .. nrcivisorio" qu. alificado _ para 
Santíssima é Medianeira de todas 3 • A Polonia tomou das armas além d,os representant1>.s. da adml~ tico e quando os poloneses ~e ~rre•centar O insulto à Injuria -
as J?;racas, e seus favores são mais em defesa da sua propria liberdaae n•stração comunista, ;á imposta a tcham privados dos "-mais elerrien:- d- ""ove,-no da União N.acional" e 
abundantes. quando suplicaàos aos C! da liberdade das outras nações. pclonia _ alguns poloneses, que tn~~s direitos de homem e de cidâ· r,;uel~s 

1
,alse~ vão retirar 

O 
seu re-

l)és das imagens ben(iitas que, em Em Setembro da 11939, o sot,taEdo não têm C> direitu de falar em no- d§IJ., . .. • . 6 ' • ) 
. ""'Uase todos os pars' es do mundo, polonês salvou ª iberdade d,a U· 1 ' s·muJtan 9. o Governo Polonês declàra que (Condue na ·ª pagma 
'" - d 1opa .. e talvez. me.sino a do muudu me do povo )}O ones. 1 · ~"1- , __ _.:::..:_ __ _;.....;.:...;;,-----------------. eão veneraC:as de um me o espe- t 1 •ial om algum Santuário nacional. inteiro. Tivesse a Polonia capl u a- n· . . · . . M 
·Os mexicano.s teem Nossa Senhora ~ :~u~º!:i·ilei;ioi·n:.::_ai~i;~;içei~·~~ Jub·11eu sacerdotal do '.:.'.Xmo·.. ons. i de Guadclupe. Os argentinos teem tornado um satelite da Akman11,~, 

Nossa Senhora de Lujan. O's brasi- a Jiberdad, dos povos da Europa fi- ,• 
. leirns teem·, Nessa Senhora Apare- c:aria relegada ao Passado, prova-
. cida. As imagens de Lujan, de v€lmente per muito longos anos. A J - J .,. d A d 
• Guadc-lupe,' da Aparecida,_ foram Folonia foi vencid.a numa desjgual o a o o s e . e . . ' z e V e o 
, ~colhrt1dasd pela d Prov1d~n

1
c1a dpa~a batalha contra O pcderio es111ag

1
a- . . • .· ·. ,, : .. · ·' . . . · 

"~s~ ar ~ mo º, e:'pecia a ev : dor da Alemanha ·coadjuvado pe a . , · · · · · · 
1 ta.o a Mana ~an!1ss1n:ia._ Sua P~: RussiJ; sov!,;;tica, enquanto as ·;po- . . . ¼' ,.., ___________ º«'.< , 

_ . : senta_ entre nos e, 1;101s. um pen .t· tencias oclclenteis:não istayam.c~- _,; • •.· '> . ,;. ;. , .. i- .. _..:;.,,_ : .. ,.,,' .:,,<·,,;.,,.~:r· ·.. · . AnmRos· 
~-~.~~4~·í1tv1~~~~~~:~:ª~ª!'l:~~~~~~~1tk' ~-'lffsM.f"'iYAT~' ··otffltRE "'O'"''J.u t BE DOIS vui . · .. ·· .. · . 

, l!lente as· graças que sua pl'~s~~ça I à Alemanha. . ·. I,Jl · · . · · · . , . , ., . ~ 
acarreta,á para. nfs-. qu!_ ~ lº~:~1;~º fot~t~tê:. ~i!:r~ I L U S T R E S S A C E R D O T E S : D E T A U B A T E 

"P1·ucarai· primeiramente O Reino cbnge.çoes por ela assumidas. Ela . . 
. ~ Deus e sua Justiça; e todas as não cauitulou e não tentou fazer Ocorrendo no dia 11 proxlmo D 'l'E-Deum pregando o Revmq. r, ·. t-lÍO jubileu sacerdotal de três fi· 
' .... o;º"s vos ~er-ao dadas do acre'scr·- uma trégua ou uma paz em separa- E,,·aristo .campista Cesar. ,: lhos desta Dloc2se, sendo convidado 
., ~ • h s• jubileu saeerdotâl do Exmo. Revmo- - 1 ula · bem . ino", prometeu Nosso Senhor. do com a Aleman a, mas pro ,e- A's 20 horas no Salão das Ih,- tcdo o clero secu ar e reg r . 

Podemos e devemos pedir graças guiu numa luta ince~sante contra o Mons. João José .de Azevedo e dos mas de carfct.ade Ee_ssã~ · fas~i, ... ·-.. como todos os dioce~,anos da c1da· 
,., · M ·t · d I R2ich, dentro do pais. bem como R~vmos. Pe. Peuro do Vale Mon- homenagem do semmano D10. de, ·· . !>emporais. . as mUl o acima e as nas outras frentes, cont·tibulndo as-

' ~tão as grãças espirituais. efi·ci·ente·.-ente para a vitoria teiro e Pe. Francisco Lino Passos, · sano. d T .,:· servirão nº trono cs revmos. srs. 
A · · d N · s h .sim ·• S2,cenlotes da Diocese de Tauha- Aproposito, "0 Labaro", e au.- "onsenhor João José de Azevedo, imagem e ossa en ora vem das NaÇõe., Uni·das. 1 . t ó m 

1 ~ uma cidade devastada por todos ~ tl, es~a Diocese t:omemoroi; a gra- b,,té, pub icou os seguin es avis s Padre Pedro do Vale Monteiro. Pa-
l .Q-'l ventos do neo-paganismo moder- 5. A desPeito da tz-.1az atitude <le ta efem2ride no dia 3 p. p., com "ª· curia Dioceeana: dr~ Ismael Dias Monteir.o e Padre 
1 :no. A imoralidade campeia nos la- tcda ª Nação Polon2sa, (l despeito 8S seguintes rnleni<lades: - A's 8 AVlSO N, 34 Evãristo Campista Cesar. 
' tes. já hoje feridos em sua esta- dos enormes sacrificios e rla grau- boras na Catedral, Missa Pontifi· Celebrando os Exmo. e Revmos> No altar os 1:evmo", srs. Padre 
, il d d O de contribuição da Polonia para o cal, pregando ao Evangelho O · 
', . · i a e e em sua focundidade. e~forço de gtiei·i·a. n< Ti·e·s Grandes R p t . 1 . Srs. Monsenhor João José de .1.ze~ 

d · d d d d d d ~ " = cvmo. e. An 01110 de A merda d d . : eseio esor ena o o inheiro, o Potencias na Gonf~rencia de Yalta, Morais Junior. ve o, Pa re Pedro Ribeiro do Va' 
t,oder, do luxo, desnorteia os com- . tom.3ram · decisões em relação à ln- A's 12 horas, foi irradiada na l~ e Pactre Francisco Ribeiro do Va, 

,(;õe;,, Indiferentes às coisas do Céo, tegridado territorial dO Estado Po- emissora local ZFA 8 uma hcr,.:i n_o dia 11 de junho, o 25°. aniversas 
· si-s homens se voltam cada vez mais 1<,nês privando a Nação Polonesa d 2dicada aos três ilustre

8 
Sacerdo- no ela ord2nação sacerdotal, reali-

' })ara a terra. Pul•ulam 1101· toda a cio direito de decidir, por sua livre tes pela A. C. zada nesta, cidade episcopal a DiO· 
'\Conclue na 2.a p.ígina) \'ontade., <10 seu proprio destino, de A's 19 heras, c d 1 cLse, conforme deliberaç:'\o do Ex, 

na ate ra , soiene mo. sr. Bispo Dioeesano, ·-va1 co-
------------------------- n1<mor,ar festivamente este auspi• 

l U. B L ' N D A N e E M A e A B R E Cioso acontecimento no proximo • ' 
1 

• Gla 3 de àulho '- terça-feira - com 
' (( · : 1 )) o seguinte programa: A's 8 horas ná 
' ' · : · . Catedral, Mi~a Pontifícia!, ,ts:;isj 

t indo ao trono os três sacerdota1 
homcnagcad~s, sendo distribuid,t .a. 
s:Jgr,.1da Comunhão aos [iéis, princiã 
Paimente das AfSOciações e Organi~ 
~ações paroquiais, convidados esf 
:)eciaimente a comparec2r com suas 
i1.1signias. ~ 

Ao meio dia - reunião nó Semi; 
1,ario, ·onde estudaram e se forma~ 
ram estes ,,.1cerdot~s. ,· 

A's 14 horas - 2a. Conferencia' 
Fclesiàstica. - de conformidade1 
c:om o aviso já feito, ob.servando-se.: 
o Regulamento n.º 2. Haverá Circu-; 
lo do estudos sobre o Evangelho de' 
7." doming·o depois de Pentecoôtes,' 
p0lo Revmo. Pe. Ta"rcisi0 de Moura,i 
Todos os sacerdqtes apresentarão• 
um resumo da mag.nifica Enclc!ic,a• Mon~en.hor João José de Azevedo 
cio Sant0 Padre Pio XIII. "O corpo; / 
mistico de Cristo" sendo lido e, Eurico de Oliveira Galicho, Pa<lre 
explicado por um dos presentes oi Jo~é ,cantinho de Moura e Padre 
trabalho feito. Todcs tomarâQ. a's · João Ántunes de Mom\1. 
notas necessarias vara a. trai;r,~cri-f No Côro do clPJ'O e seminaristas: 
ção no Livro de Tombo. · · : :rr,dr, Tarcisio de castro Moura e 

A's 18,30 soleue "Te Dcmn" de Padré Geraldo de Oliveira. 
ll ~ão de graças. :. ' 

O Semir.,3 rio e a Ação Catolica ·. Toclcs devem estar às 7 ,30 na Ca-
Dioce0ana prestam, outrossim; .. fin- tedral, para que. às 7.45 à chegada 
cera homenagem aos aniversarians .. do Exmo Sr. Biepo tudo esteja 
tcs. · pr~nto e cada. qual em seu resp~cti-

J\',3 Missa Pontifica] 0 sermão ,;o-: ivo lugar. afim de começar imcdia
br,, 0 "Sacerdocio" será feito pelo: tõmente as cerimonias. 
Rvdo. Padre Antol1io de Almeida: Os coros da catedrnl e do san
Mcraes e no "Te D2um" pelo Rvdo tuario executarão o Ecce sacerdos. 
Pe. Evaristo Campista Ce%r, a,s panes fixas e moveís do dia fes-

Todo o dedic,3,do Clero e os fieis tiva. 
são convidados para estas expressi- As cerimonias e canticos d 2vem 
vas soleni<lftdes. . . , ESlar bem preparados. PCis há dnis 

Pc, Ismael Dias ~. Ionteiro l· meses tudo ficou deliberado a 1·c~-
, Secretario do Bispado Peito d 2sta homenagem que a Dio-

A VISO N. 35 · , cese reconhecida pre-sta a seus fi-
A pedido do revmo. clero diocesa- lho,/ devotados. 

no. _na ultima_ reunião. em_ Pal!lcio. · Por ordem ,1e s. Excja. Revma. 
:·callza--"c dePCls de amanha. d'a. 3, 1 Pe. Is ael Dias Monteiro 
as 8 horas na. Catedral, solena M1s- 111 

• 

sa Pontifical em ação de graças . s~cretarlo do Bispado 

,.. 
As ccmemera~ces em Pindamoohangaha 
A população de Pindamonhan~a- prcgrama de gl·ande brilho que pas-

ba prestará nesta ocasião solene ho- samOIS :i ti-anscrever : · 
Na realidade IIS comemora1;ões menagem ao Exmo. e Revmo. Mons/ 

João José de Azevedo que, com 
em Pindamonhangaba exce<'.erão de 
muito o âmbito paroquial, já que S. 

zêlo inexcedivel e gi·ande êxito· Excla. Revma.. quer por suas· ai
vem 1füigindo os destinos daquela/ tas· virtudes saee1·dotais, quer · pelos 
paróquia. A Comis!ão constituid~ • Sf)rviços ' prestadós · à diocese . du
pelos Revmos, Pes, Alfredo Be.rto~Ii:," fi'ª1Jte ·a vaeanda· «ta sei!e· e a tes
ne, José Maria Guimarães Alves-; Dr; ::ta da_ 8ua .paróquia; dispõe de imen
ilosé · · Goulart Sobrinho e AI~ee J • o drcuJo. de · amigo8 é admirador e~. 
Jfam~ '; No.&ueira. or.ranizou 'Ulll'.°, {ümdue 1112 e.a ,iá.11',ÍM) 

A p~pulaçã~ d~ . São Paulo se apresta a receber com a mais profunda venera ão e 
0 rmho mais f1hal, a verdadeira imagem de Nossa Senhora Apareci·da ç • · ca-

t · · - d s E · R , - . , que, por especial de
e1 mmaçao e . x~1a. v_ma, o_ ~1-. Arcebispo IHctropolitano, será trazida a e t c ·t ··1· . pa1·a a grande mamfcstaçao rehg1osa do dia 14. . s a api a , 

Nessa gravíssima conjuntura ela viela nacional e internacional qu.ando O Joh · t. ·. >' 
t t , · .·.,. t · d" f' ' "º comun1s a an o m~1~. ~en,,_oso C!Uan o n~a1s 1s ar~ado so_b a p~J~ de ov_elha, procm·a arrebatar O Brasil J 
Jesus Custo, quando uma to1rente ele 1cleolog1as religiosas filosoficas ou poli"ti·co s · · · · · ··· ···· 
· d". . · b - . . . . . ' - oc1a1s procura· :~:~t ir -~ :ius. s~ a ~ap~ ele Aespmt_~ahsmoh cr1st~l!msmo, ou até catolicismo, é da mais. alta 

um a e que ossa ennora pareci a ven a a ao Paulo abençoar e proteger esta sua ci
dade, e toma~· pos~e ~ela ele um moelo sensível, para teHor elos z.dversarios ela Igreja. 

A p1•opos1to foi d1vulgaelo o seguinte .comunicado: . 

"Conforme é do elominio publico, no proximo dia 14 às 19 e meia, na Praça da Sé, i·ealizar
se~á g!·ande manifestaçii? dos catolicos paulistas ao Ep{scopaclo hrasileiro, em regosijo pela pu
bl!c'.1-çao_ do ~ecente 1!1am_fc:;to sobre a posição ela Igreja 1liante dos problemas da hora presente, 
nac1ona1s e mtc1·nacrona1s. 

A verdadeira imagem· de 
Patria e cultuac!a pelo po,,o 
Sr. Arcebispo de São Paulo à 
ti-ação catolica. 

Nossa Senhora da Conceição :\parecida, exce.lsa padroeira da nossa. 
brasileiro em sua basilica rle Av2recida do Norte, será trazida pelo 
Praça ela Sé, para presidir os trabalhos dessa grandiosa concen-. 

Falarão diversos or<'._dcr~s, entre os quais D. frei Luis Maria ,Ie Santana, Bispo de Botucatú. 
. T~dos os _Pa_ro~~' v1garws e sacerdotes dedicados à cura de almas no Arcebispado estão con:. 

vulanuo seu~ Jurisdicwn_aclos para essa solenidade, senclo certo que todo o povo catolico de São 
Pau!o estara prescn~e. a ~oncentração referida, n;i0 só para ouvir a palavra orientadora dos seus' 
pas,ores_ e _gmas çsp1ntua1s, mas para renovar a Nossa Senhora Aparecida uma das suas mais 
caractenst1cas e majestosas demonstrações de amor e fé", 

Nosso cliché mostra a Basilica Nacional c!e :\ossa Senhora .l\pareci!la. 

'º valor do Padre O'Callahan 
converte oficial 

'. 

D e e Iara ç õe s 
do Papa Pio XII 
ROMA, 2 lR.) - O Papa, fa

la~d0 ein inglês. dirigiu a palavra 
t")F,ta n1anhã 6 0s n1c111oros da Conü:-;

~ão de assuntos navais, dcos E·sladvs 
Unido~. chefiada pelo s,·. Harry 
ehappard. 

WASHINGTON (N. C,) - O 
valer e:,cepciona] do Revmo. Pe. 
J,,seph T. O'Caluhan, S. J., h:
roico caµc-liio do porta aviões Fran-
1:,in. convenceu 1.1m jovem ofcial 
c'esta cidade. que jamais havia sen
tido intPr, 0 se pda. religiã:. d Hbn1-
car a fé catolica. Asdm iníormcu 
0 Revn,o. Pe John B. R:rder c,.a,l
jutor <\1 Igreja de Sih Oàbr,eJ a 
quem o rat(·CU:mn.-no procurou. Para 
rfceber a. nece."sari:1. in~trUçãn rdj
g10.::.p. 

rras parn salvar ~euR . semellrnntes 
,~m j,unais demonstrar nenhum tii~
mor, e só preocupado com o cum
Primf'nto ele ;;eus deveres àe C?.pa• 
Jü0 e de oficial militar, então Pa:. 
clre, me dei conta. do qu~ ê a· reli-. 
!',ião catolica. - ·. 

DPclarou O sumo p,rnti1icr qu2, 
"~, fim de que se pos~a aI;:ançar 
rnna :ç.3:--; durarloura, os homens de 
maior respon•abilid.tde nesta tc·,·ra 
à~ D:2U5. não dcvein .-se jntere-5,~r 
exclusivamente pela reconstrucão 
11:aterial d') mtmdo mas devem ga
rantir a. todas as pc.ssc .. 1 ~. inteira 
!ib2rdade política. e•1>iri1u., l e rdi
giosa". 

ROM\ 3 (R,) - O jornal "l)s. 

sHvatore Romano" pubLca em ,ua 
edição de hoje, um discur.-o pr,i
n~mciado pc'o Papa, <'logiando o 
ptno.so tralc._,lh0 de rcconstruçifo 
ri~. Europa, executado por mmi rle
lcração de renresentantes elo Con· 
se;ho de Finanças da Comissão 
Na\!a) dos Esta<los Unido,. 

Dirigindo a palavra à referida 
delcga~ã-0, que veiu verificar na 
Europa, em. primeirn, mito, as con
dlçõ,s locais. o sumo . Pontlflce •·1-
!;f;ntou seu Prazer em s2 udar os 
membros do Congres.so dos Esta
dos Uni<1os. 

DePois de se. referir . às dificu.1' 
ci,.-d 3s acarretadas pelo traba,ho de 
reconstrução e pelo ti·abalho de 
auxilio acs nec~e.sjt,i,dQ.'l o Papa 
F-iô XII declaróú qüe os JÍovôs d~ 
vem· receber a sensãção· àbrnluta de 
iioiuranca. pai;:a o. ore.sente e oara 

"'Padre. di~-~e O ~c,·en1 m? .. r)nheiro 
~o jovnn sacerdot:._ 2.nte:,:; f'"ll nf.o. 
P:?. rl;, s · r~ :c1.) 11rn>u,11 J11te:·r 0 "e pch 
r0 Hg;ã.o. Poren1 C1.U-3ndo c-onten1 p 1 t·i 
c:,n1 n1-:-u"' l>r·-pri~~ o1hos_ o ,:~l:ir
'.ncrivel do Tenente Comrmrlen,e 
fJ'C"i iallan: ouan]o o vi inrl;ferfn
te ~n; e a morte. Rdniini-:'trar oc: S:1-
c rarnrntos aoc: ran2z:s n1:·-r~bunô-:,.s 
do 11al'io. e lancar-se !'nke ;;s c',a· 

o futuro n;1 vii!a f.:.OC'i::?I, polii~C',o. 
eC'onom,ca .,. re!iQ:io<a. 

"S~m i,so - cl-C)?-ron o PanP 
Ph XII - o r~ 0 nn~trucfo nãrí i~a 
alem ela construçâ 0 (!p n,,vas c?.~?.., 

e urj.~õ.,.s. O'-' po,.•os d,_·v~m ser ~al
vc~. e nã 0 {_iev~1n fl~l' J~n~-aao~ f. 
l;(-lnçá'J elo-:: orave_c: P!"1)bJrim."\.c- rn.1ci 
1,ede -ser of0rec'dº P,>- lideres il1:~-· 
crupuloS,)s e eroi~tas '':. 

Em seguida. () sumo P•>nt.ifki:- n,
~r"'..s'-"otr a fP'?tiC?S ri (1::, Enr~na r-e~::i 
a;;sl.ste11c'a oue a Am<'rica j:\ havia 
dado e· dese;a, àar. ao coY?+.Jns:ct.f 
fUr01)eU. e ·~a 1i-ntou suai r-StH"!"~:1-

Ças para que o ,.,-,undo - 0 .i,, re~o"'S· 
truidó 11-1 hP. .. ~e dos ,--.,:-jn('ipio's t:r:J';
f!íO" · de ;u.-itlc2. e ·raridade, 

'' comprrendi que se , um homo11 
r>< de che,rar a rlen1onstrnr ·tão 
g, f'.,;cle valor. despreocupado de sl · 
:,:~és1YJ0. (' re~olvidn a cum•ir a ·to.".'· 
cln cu.st,i. seus rlPvnes 0 ,1cer,lotafa 
o a 2-w:iliar esuirifualmente a aque
Ie-- que ~e achan1 em oerigJ r~·avi!!
s.'mo · al:;o de muito extraord:nario 
r1'"'v2 h~v,,r nn. R-e!ir':'i:io catnn('a. O 
va!or jntre))id'.) do Cap·.,Jão O'C.3lla
J1~ ~ mOVPll-Y"nP, ;1 pr()mf'fr:>1 qt1Q: aÓ . 

v01t,-r trahrla de conhece1, a fun
"" " r111. e~c0n,1e d,ntro de si a F~ 
C·.,161;ca.". 

W~!a <lq RPrl,v,~O'. Em noe.S" u1-
1Jmo nwn ·ro JJubljcamo, a descri• 
cf" dus V,3]~r"sos atos da bravura 
1.;r~tico;:ldnc.-: pelo i05-u;+9 O'C~,1l8hant 
crT'elí\o·• do porta-avlõPs Franklin, 
qu2ndo esL foi atingido em cheio . 
T, !~, bombas de um· avlão suicida : 
.J.inonês. 

Ca_mrnbão de prov~S')f:f 

«ro Vaticano a~acado 
oe!o povo 

RO:i\1A. 2 cu. P.) - O poVO ats
C<•u: esta manhã, na Apulia. um 
c.,,rninhi'l::> d, prnvi,õ~• do vatica
~,11, Tf)p,t ... n~ll) nm rio. i.:P.11~ ocuoaate. 
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Pecam t;i b"' ta 5(.' m oomf·-...m lf-iso-, 

vuhHruwu, 

t"Sfruu_4 .. 

ee(.aJ,oru,:Un d.f" 
M , .. .,. {JUll-

r · ~ias cm revista 
( Couclusão da 1.ª t•ágillal 

oa:·te as <tvuu ,nas hote.rvdoxas. O 
comunismo ameaça subn1ergir a cívi
izaçiío .crLtíio. 

Diante ctest.e quadro, nos.a gre1n
ie prece éwe ser ac:rna de tudo 
oela recri5tianização do Bras,L Se 
:levemos amai acima de tudo a 
Deus, Nosso Sonho,, d,evemos amar 
logo abaixo <l'Ele a Igreja de Deus, 
1ue é o Corpo lWistico de Cristo. 
Sarmentos dessa Vinha. -o que pe
:iiremos à Nossa Senhora é que fi· 
Q'Uemos sempre unidos ao cepo di
~ino, sempre ligados à lgroia de . 
Deus, sempre fiéis .à Rocha de São 
Pedro. Por.que se tivermos esta 
:(Iaca, todas, as outras serão super
Iuas... e· nos serão dadas de 
1créscimo 1 

TANAGRAN 
ótimo fortifi

cante feminino 
-' Fórmula do 
DR. TEPEDINO 

, 
-1 , 
' ' 1 

' , , , , , , 
I , Mercê de 

seus hormonios 
especiais TA ' , 
N A G RAN remoça a mulher. 

Falecimento de mn Bispo 
catófü:o 

1 

' ' , 
' 

ROMA, 3 <R.l - O Bispo de 
;iavarino, irmão do ex:,Ministro· 
,ungar0 na. Santa Sé. Sr, Gualiel
,o Apor, faleceu em circunstancias 
ragjca,s, "qUand0 cUID!)ria seus 
:e veres pastorais'! segundo 
nurtcia o "Gsservat-0.re Romano", 
Não foram divulgados quaisquer 

c-rmenores sobre as . c,rcunstan
tas em que o Bispo encontron sua 
ragica morte, abm do fato de que 

falecimento ocorreu no dia l.° de 
bril, 
O Bispo de 

ha 53 anos de 
sagrado Bispo 

GiavarinG, que ti
idad2, fot'a eleito 
em 1941. 

"N-1!:C NOMlNETUR" 

"t: nem siquer se nomeie entre 
vos qu11Jqu,,r impur;eza". Esta ad
vertencia nos dá S, Paulo, na sua 
ept8tola aos EleSios, Para significar 
u (;uldad0 com que devemos guar
ctar-uos de tud,o o -1ue ofen<le a cas
tiuacte. Nem ct.evemos nomea'r, de
vemos evitar quanto possivel falar 
ou «t>•audir a re,peito de desho
uesllttades. 

Ora, acontece qu.e 9 conhecido 
c<>c,·nu1· lrancês Roger Martin du 
(.ia, d c•creveu h" Jª oastante tem
Pu, uma ptça 'teatn\J, que tem por 
t:t,:;.n;,, ct:ntral o peca-do .i.nfa1ne, que
i~z c11ir a maldiçào sobre :':>odoma 
e liowor1·ncL hst.a peça não Oi.1tcvt!' 

1,c,n~ rcsultadt.>;, flia sua jnaugura
çao, Jev<>da a efeito . JXlf_ Louis 
Juuvet <que ha vouco ,emPO es
tt.•, e entr0 nó::;, .:iuunuo representou 
"i,1\.n:wnce fa•te li Marie" de Clau
d,e,1, veri-.c«n•m-.;e Protesiõs dD 
puuJicu, qut: "e toram tornando mais· 
vivos no<' d.ias suo.;equentes, se
" uncto no~· dáa conta a.s Memorias 
;e Gide, AO que parece. o maior 

. merito da .Jb1·a es,a "º escanctafo, 
que " celebr.zou, 

Agora esta peça aca-bu d~ ser 
tractuz-d~ para o português. Não 
acrectioamos que venha a ser re· 
pr.esenlada entre nós, a não ser que 
ciis$0 se incumba algum destes Tea
tros ae Experienci"-, que vel'io~ica
mente tlorêcem e tenecem, sem 
pr.,,vucar outras tempestades, alem 
dos limite(! do seu propri0 copo .ua~ 
gua:. Contudo, a ctlVulgaçãO se far~ 
po1, ~,mv.Je,; Ie,tura, e st: e,;ton<lera 
pre(:isamente pelas camadas de nos
i;a socied'ade · cau.a vez men:is preo
cupada<> cum a M0 ral objectiva ~que 
é a unica Moral pr.oPriamente dita), 
e onde mais frequente se está t-or
rum<io o assunto dessa peça, 

i:>obr.e ·este vonto não pvr.lemos, 
nem act•anta, fechat· os olhos· O 
cles~redito do<> chttmados "precon
ceitos" está entregando a nosSa so
cied"de a tod0-;; os desr;eg1·amentos 
dos tnstinto<S. Sob um verniz tenue 
de cultura, ha toda uma ba1:~ar1e 
que vem subfa1do. E um d Os Pre
conceitos" que p.erde força todos 
os ctias é O que estigmatiza o crime 
nefando. Não nos ilu<lamOJ,; estas 
coisas estão del<:an:l.o de s<;1r de.s-
h r osas E como n,os tempos do on , , . 
"~uatroc,-ento" italiano, os , no}os. 
Bernardinos de S1cna pi·eci.Saia,o: 
em breve, ,1.regar sermõeS inteiros 
sobre o a~sunto, 

A orava é que a critica já come
cou ~ fazer a propaganda da tra
dução da peça mencionada. E, para 
prevenir os eSpiritos, vai dizendo 
que ni,0 ha nada de estranhavel, 
porquanto os homens ~e dmgem 
pelo., instintos, e estas coisas acon
tecem me-Smo, e são mais fr"'.quen
te.s do que .se pensa. C<>rn este a~
oun1esto dfo ;~acontece meSmo" _ yal
;0 até O fim de toda c:vilização. _e 
nào ha nad-9, que possa frear de _Pe, 
Jamais Se inventaria o p~ra-ra10.s, 
se tivesse prevalecido o acontece 
1~e.smô" levê\ ·nec.es8ariamente ~ 
meSmo ,, [eva necess9riam.ente a 
clsm,, do caboclo á porta da c~ou
pana. Este é O r:s~ltado bem d•gr.o 
de todas as traiçoes, de todos os 
abusõs ,fa intcligencia, de toda a 
soberb:1 dos hom,en,s contempora-

0 • "Por isso Deus entre§:>u-os ne ::,. . .. 11 
ás vo.txões da tgnom·tn1a 

~ederação Mariana Feminina 
• vida .das Pias Uniões - Resumo do llaistótiic@ Ga Pia 
fniio do Curato da Sé Catedral de S. Paulo, apiresen-

- tado na última reunião da lf ede:ra;;ão 
No intuito de aproximar as se., :lebclorn da lr.struçiio Religio· 
ias Uniões e tornar conhecidas a sa, Zeladora oa Secçiio Eucanscrca, 
·gaÍiifação e atividades de todas Possuímos um corpo de z6 Conse· 
as :, de modo que o exemplo . das lhciras com um:. Coaselheiia-Lho-

ats', antigas p·ossa i_nfiuir sob,·e as fe. Exist;em, l'1mhem, 12 zcladorn.s, 
)RlISiLIO'.fECA 

1ais . novas, vem a Diretor ia , ~a 

PAZ 
Sempre que se toca na ques,tão. dos. salar.ios, estabelece-se 

uma atmosfera de discussão. Que se dê este fato em ambiente 
industrial, é lamentavel, mas explicavel: os interesses pessoais 
do elemento pàtronal e trabalhador. ficam diretamente empenha• 
dos no assunto, e 11ão é surpreendente que com isto se acendam 
os animos. O curioso, porem, é que este pr1tblema não tem ape
nas uma incandescencia economica. Mesmo quando ele se de
bate em atmosfera puramente intelectual, entre p_essoas que .não 
têm qualquer interesse pondera.vel .na questão, é fora de duvida 
que ele tem o dom de irritar. "Non in commotione Deus": esta 
frase, com que os autores espirituais costumam lembrar que Deus 
não se manifesta nàs alturas entregp.es à agitação das coisas 
mundanas, tem tambem aqui sua _plena aplicação. As pah:ões 
em ebulição impedem ou dificultam a compreensão da verdadeira 
doutrina catolica. E' preciso deixar que· elas se aquietem, para 
que se entenda· bem o ensinamento ·da Igreja. Antes, pois, de 
tratar da questãQ, quero desfazer alguns preconceitos que me 
parecem perturbar, e não pouco, ·os espíritos. 

-1,: * -i,t 

Comecemos pelo menos odioso, p.orque menos saturado de 
preocupação material. Ha ,muitas :pessoas que entendem que 
reivindicar :pat·a as classes operarias salarios. altos, é forçpsa" 
.mente atacar a .formação de "'elites" sociais. Com efeito, dizem 
elas, a alta dos salarios tira às classes intelectuais os meios de 
.desen:volver a cultura, o lu-xo, e ,em ,geral tudo que - signifique 
distin~ão e- elevação de espírito, Muitas :pessoas que vivem 
alheias às necessidades da classe operaria, não tendo siquer a 
menor noção do que seja .a luta tragica do trabalhador, por seu. 
ganha-pão, acham que .não ,passa, tudo, de agitação de comu~ 
·nistas que pintam em cores negras ·um quadro social na reali
dade mttito .suportaveL 

Haveria mil objeções a fazer contra esse estado de, espirito, 
A mais essencial, é que., sem o saber, as pessoas, de tal mentali~ 
dade estão aceitando um _principio comunista, e- c@nformando , 
segundo ele toda a sua visão social. O comuhismo entende, que 
a luta entre as classes., o antagonismo entre seus interesses, é 
insoluvel, irremed\avel, irremovível. Por isto, não ha que esco• 
lher: o preço de uma .élite ,prospera e nobre, é sem duvida algu
·ma um operariado desgraçado. A "contrario sensu''., .o unico 
meio ·de conseguir o bem-estar do operario é a destruição das 
élites. Cumpre escolher, e tomar posição, na luta. A unica rea
lidade social verdadeiramente legitima ,na ordem capitalista, é o 
conflito insanavel entre as classes. 

Vejamos ago1·a a que monstruosidade este panorama, aceit() 
como verdadeiro, nos conduziria a nós, catolicos. Deus é o 
Senhor do Céu e da Terra. Criando o mundo para o gcnero hu~ 
mano, te-lo-ia criido tão insuficiente, que nele os homens não 
poderiam viver em paz. Enquanto qualquer. criador de gado 
sabe exatamente a .capacidade de seu ,pasto e o numero de rezes 
que nele podem viver, Deus, menos sabio, teria calculado mal as 
dimensões e as riquezas do mundo. Daí,. uma luta necessaria, 
inevitavel, entre homens e homens, homens de escol e homens de 
massa, homens superiores e homens comuns, etc. etc. E, ape
sar disto., como se ignorasse a si.;u.a~ão, concreta da vida econo
mica, teria mandado Seu Filho 11ai:a nos preg·ar ... o amor! O 
que significaria toda a pregação de :Nosso Senhor, se admitisse~ 
~os esse quadro? "Amai-vos. uns aos outros"., sim. Mas se bem 
que entre pelos olhos de qualquer pessoa medianámente sensata,. 
que o mundo precisa ter massas e élites, a massa e a élite têm 
interesses irredutivelmente antagonicos! E a condição·· natural 
delas é •. , de' se dei.estarem entre si. A sociedade humana seria 
um monstro, condenado a viver, ou :sem cabeças, ou sem pernas! 
lE este seria o nosso Deus? 

A priori, podemos dizer que é falsa uma doutrina que coin~ 
duziria Iogica e inevitavelmente a tais consequencias. Um cato
lico que admitisse a luta de classes como um fato organico, ine
vitavel, necessario, justo, da evolução humana, seria 'forçado a 
camw.hai:, de conclusão em conclusão, até a completa negação 
da doutrina da Igreja. 

Todos os catolicos devem achar - e a estatística o confil-ma 
que os ben~ existentes sobre a terra são suficientes para pro

porcionar vida condigna, a todas as classes sociais, diferenciadas 
orgauicll.mente segundo suas respectivas finalidades e a digni
dade intrinseca à funçfüa de cada (!uai. 

Isto posto, a reivindicação de sala1•ios justos e equitatàvos não . 
é, de modo a!g-um, uma conspiração contra -as élites. Como-, a 
criação de éfü;es verdadeiras não é danosa para o proletariado. 
Ou Deus não foi. nem Sabio, nem ·Bom ao criar o mundo, i@l!I ha 

Corrêa de Oliveira 
, -de. ha.verE,para ambas as classes, necessarias tanto uma como 

outra nos;'.planos da I'rovidencia, o suficiente para subsistirem, 
larga .'e');l.Í(foiosãniente> Para não atingir outros pontos vulne
raveis, ()Ô~i~tado, de .espirito a .que aludimos, baste-nos isto para 
éompr_eemj~1·mos que é visceralmente contraditorio. 

1(: ,;: 

Ev<identemente, ha gente que age com muito menos cerimo
nia para coin Deus e com sua propria consciencia. Entre mui
tos dos que se ruborizam e se-irritam quando se fala em melho
ria das .1 mdições operarias, estão alguns liberais ou socialistas, 
de· opiniôes doutl·inarias rubicundas, que, em conversa nos clubes 
ou nos escl'itorios, não põe duvida .. em afirmar os princípios mais 
revolucionarios. Acompanhemo-los quando deixam essa atmos
·fera de ,discussões academica&, e vão _para suas fabricas ou casas 
de com~rcio. Abramos com eles seus livros de coutas. Vejamos 
qual, a parte que, .em seus lucros de 5.00 ou 600·%, reservam para 
seus, trabalhadores. !Uinima. Por que, em. vil'tude de que prin
cipio, de que doutrina, de que filosofia? Eles jamais pensaram 
neste particular. E' em virtude do mero e- exclusivo desejo de 
enriquecer, de enriquecer, .e de c;nriquecer ainda mais. E se por
ventura algum de seus empregados tem a triste idéia de recla
.mar melhores condições de existencia, não- tarda uma repressão 
direta ou indireta, tão terrivel q:úe o infeliz perde, ou o emprego, 
ou -qualquer possibilidade- de à.cesso, Os belos princípios eram 
bons para os clubes. Eram ,bons para as fabricas e as lojas 
alheias, Mas pará si mesmos •.• 

O que dizer a gente assim? Seria preciso buscar, nos Evan
gelhos,. as imprecações de Nosso Senhor contra os que oprimem 
os fra.coi. e os pequeninos. Essas riquezas, acumuladas à custa da 
desgraça alheia, "bradam ao céu e clamam a Deus .por vingan
ça". N·:o, ,o digo eu. E' a propl'ia expressão da Igreja, ~o qua
lificar o pecado dos que defraudam os seus ti·abalhadorcs. 

Não são muito diferentes destes, os que têm do · comunismo 
um terror paníco, não po1·que tenham zelo pela santidade da fa
milia, ou pela legitimidade da propriedade, ou ao menos pela in
dependencia e dignidade da pessoa humana, .mas porque receiam 
ver-se despojados das 1>rop1•iedades que adoram como um Be
zerro de Ouro, Estão dispostos, sim, a concessões, Concessões. 
longamente chicaneadas, enquant.o o terror de uma ação vio
lenta não sufocou neles os ultimas rcsquicios de ganancia. Con
cessões que se fazem apenas sob pressão mas que, uma vez des-. 
encadeado o medo, se fazem de modo acovardado, com insisten
cias e exclamaç.ões exageradas, que mostram bem que ha outro 
amor ainda maior que o do ouro: o amor à propria pele, ' 

* 
Pera.nte o problema operario, ·o procedimento das classes de 

escol deve. ser inteiramente outro. 

Devemos proceder da idéia central, de que a felicidade dos 
operarios, concebida de modo solido, real, muito amplo, porem 
sem excessos demagogicos, não é nociva· aos verdadeiros interes
ses das élites, mas um complemento necessario de sua grandeza. 
!Devemos_ reconhecer, alen, disto, que não é pelo medo do comu
nismo, mas pelo desejo de cumprir_ um dever sagrado, que esta
mos obrigado.s a retribuir condignamente os operarios. Isto 
11osto, 11orcm, e feito tudo, absolutamente tud.9 quanto nossa cons
ciencia de católicos nos_ impõe em favox· daqueles que pôr ;erem 
menos f;;ivorecidos, devém ser sob algum titulo :os n~ssos predi~ 
letos, sejamos firmes. Não nos esqueçamos de que, se devemos 
aos operarios o 11ão e a saude do corpo, lhes devemos· ainda mais, 
a saudé e o pão do es'pirito. Combater o comunismo não é com
bater as reivi1,1dicações operarias. Permitir q(Je ideologias malsâs 
se propaguem livremente entre os. operarios, enquanto lhes au
mentamos o salario, seria o mesmo que permitir que epidemias 
fatais ~s dizimassem diante da inercia dos médicos, Propaganda 
comums!-a e questão social são coisas essencialmente distintas. 
Devemos. aos operarios. tudo aquilo que lhes manda dar a doutri-

. ua catolica, e que em ulteriol'es artigos enumeramos. Entretan
to, acima. de tudo quanto lhes devemos para o col'po, está O quf 
lhes devtlntos para a alma. Se é um pecado que brada aos céus 
e. clama ª. Deus ~or vingança, negar pão aos opcrarios, é pecadÓ 
amda, muito ma1S greve, permitii: que se lhes arranque a Fé e 
se os atire- ao comünlsmo. ' 

Firmeza intransigente, pugnaz, -omnimoda, contra as inves· 
tidas do comunismo, é, pois, u)n grande dever, dever a que nos 

obrigam 'OS dia·eitos sagrados do proprio operariado. Esse dever 

su;;:õe, i>or'em, um outro: invencivel firmeza no apoio às legiti
mas.reivindicações operarias, 

,de'ra·ção promovendo .uma serie Nossa Bibllotec~ oferece meios às 
, palestras de que se tem encar- 13.ssociad:is po.rn alimentarem sua !é 
gado or~ a Presidente, ora uma e pieciado, aprimorar sua f_o:ma,~o 
present;inte da Pia União designá- rcl.gio.,a e c.:,n;eguir uma 01straçao 
, paraÍ' e:Í'!;e trabalho. 'Na última para e s,i, por meio de bons ltvr.o.s 
união falou a so,retária da Pia de au.t'o,·e; escoll~iaos, 

Procurou a melhor man2ira de 
conserá-vlas ao nosso lado, porém, 
dentro de outro sotor. Daí uas
ceu-ihe a idéia de fundar o De· 
par~amento das Filhas C:e Maria 

Casadas o qual está funcicnando, 
reg.úlarmen!e, desde 15 de agosto 
de 1940. 

·mmcnrau•;mó:;;;···;··ê"oi'''''"' 
:üão do .. Curato .da Sé,, Catedral COIRO 

S. Pâufo; Srta. Jurací ·Lanoim. Exl.ste, em rmsa associação, u1,n 
, seu rehitório destacamos os se- conjunto vocal que 5e faz ouvir 
1intes pontos : · nas mi;,sa; dos Sl!~u.ndos domingos, 
A Pia União das Filhas de Ma- na hençiio apó~ lls reuniões, aas 
, da Sé Catedral de São Paulo festas do Nossa Senhora, ao l'v~es 
1 fundada a l,o de d-ezembl"O de de Maria e no triduo de Sant~ Ines. 
06, por Monsenhor João Evange- COSTURA [])OS POBRES 
ta Pereira Barros.· Sua instalação Esse :iosso d:pattamento foi iun· 
-u-so a 8 do mesmo inês e ano, cado em 1913, 1\,m ~or fim clistri • 

Igreja do Rosário. do I,argo Pai· buir peças d<, rou~a a Instituições 
ndú, onde funciona\;a .a paró4uia de Cadd,Jdc o, avulsa.mente, aos 

Santa Ifigênia, cuja matriz se neces~itaàos que se apr>2senten1. 
hava em construção. A associa- No ano passado a.mpliou seus trn
o iniciou-se com ·33 membros, re- balhos, distrrbuin:::o rour;as e víve
bidos, solenemente, na festa de res aos pobres d:i Paróquia, com o 
,talação. · · · · 

1 

fim de aproKimá-lo3 da Igreja. 
Nossa primeira sêde , f?i a Ig,eja OBRA DO~ 'I'~IlElitSACliLOS 

N. Senhora do Rosauo. 1 Sua fundaçao ctata de 12 de de-
Passamos, depois, para a a Igre- , zembro do 1936. Tem ela por fim 

CAIXA BENEFICENTE 

. Para atend-er às Filhas de Ma
ria que lutam com dificuldados fi
nanceiras, fundou-se· uma Caixa 
Beneficiente que se· constituiu com 
cont.ribnições f!ngaria<las pelas Con
selheiras e p·ela Dit-etoriB, sendo a 
importància deposita:.a na Carxa 
l!:conômica e distribuída, com si:;;ü0 , 

entro associadas real,;,ente 'neces
sitadas. 

ViSlTAS DE CARIDADE 
Costumamos fazer, men.safmeate, 

ctna Visita de Carida;:;e, em con
junto, após as reuniões gerais. São 
visitadas várias Instituições de 
Ca!'idade, p~éviamente avisadas, o 
lá se faz distribuição de doces ou 
outro presente qualquer. No mês 
de abril ecctivemos na Igreja- Matriz 
de Nossa Senhora do ô, em roma
ria, para fazer um ato de ropara
çâo pela gt·ande profanação feita 
ao SS. Sacramento, naquela Igreja. 

I 

C0imprem excfo.sivam.eilllü:e· suas jóias e seus presentes na conhecida· 
JOALHARIA 

CAS..L\ ,CASTRO 
RUA 15 DE NOVEi.\'.IBl!W N.o 26 . ' ' . ;,, ;, OFICINAS . '. . ' . únkos concessionários do, LU' A • 

(Esquina da "'Rua Anchi2ta) : : : PRõPRIAS : ; : MADOS relógios "E!LEC1'.RA" 
,cumn~"nn.t:'b rran: z ua hi n u:mrox xxxn,:t n:n :.:x:u :t1mYUrvoncn:xno.:: · 

O trabalho de socorro na Europa Católica 
LONDRES (Por via aét·ea - Para A 

o "LEGIONA.RIO") - A med1àa tarefa da Comissão Cat1ilica Britânica 
Soimrrro no Exterior A colaboração da 

para o 
Liga das que a. 0 rdem se vai restaurando na 

Eui·opa ocupada e as organizações 
aliadas de sOcort·o - a UNRBA e, . Senhoras Cató!icas da Inglaterra 
trabalhando sob a Sua ,:,ríBnt<>ção, Griffin. Sir Ceei! Dorrner é c pr,e
as qu~renta sociedades de volunta.- sidente d« instituição e a vice-pre-1 
dos que formam o Conselho de so- s[Jencia. foi conf'.ada á 1H·esidente 
ci6Clades Ingle'sns Para .Socorro no da Liga das Senhoras Católicas 
Exter\,r - YãO-se movim.entando Mr<S. Dougla.3 Woodruff. '1 

Holanda, Luxem'>urgo e assin: por. 
diante - que requererão e,peci«> 
mente o amparo católico. r,q·c·as 
capelas, escOJas, !nt.itas dat, ~ 0 t;D l; 
foram fBclwJa.s ou demolidas. terà:i 
cte Ser reabertas ou recontitrukia~. 

:iUma editora, um livro 
e um e s .e r ·i t o 1r 

'Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D .. S, 
A origein deste hun1i~Jü artigo, •e·~ Por ' · conta da Ed1to1·a, é e qu"' 

que llàn tem outt\1 r,retensãa senão f a<_()i'W se_ 1· ,menos_ prcvavei: Qt1- ~::: 
< de chamar e,. atençã0 d•)s ca,,oli- ·· de ....,, = 

. cos,· e elucidá'cl•>s em ·aJgun.s non- ~lc.,;i s_oesas •erao reajustadas .p;l• 
,, o _1,art1qo comunista ou por um 

tu>, surgiu com a noticia 11-:n.,1a- maioral _ Qmig
0 

do m~smo ou poJ.f 
mente propagada pela impren5a. cie d!nhe1ro estrangeiro de alguma ntt; 
uma nova <:diç,,o do celebre e triste çau que .,tem ""· seus interesses por 
livro de Jeãv <!e Cantuári,:, - "O estas plagas do Terra ct s·ant 
.Pcder Soviet:co", Uma E<>,tora Cru é e ~ . z. o QUe julgc se,· mal& acer-
.que vai reedita-lo em 100.00 exem- tado. Que apereça no mercauo 

O 
,lf• 

plare, para destribui-lo ent,e o pi-· vro "O PODER SOVIETICO", .ma« 
vo. E um conhecldu escdtor que PZ ·Que saibamos ·tambem rebatê-lo , 
r, apolog'ia do livro.·• 1 pr9nta -e. entrgica1nente. o livro do 

1. - A EDITORA. · Para nãn-1 deiw .. angli~~no já perd.,u t0do, 0 
oerclc·rmos temtlo ;mitllment-e e,n I seu PodH de fazer fana(jco,; com 
cl<.:!cngas e numa ex!)lanaçao pur "A U, R. S. S. do.deão·• do clr,,Il, 
ci.trnair cn;,-'donl1a, l':'.Lnhs <1ecl;nar defon.so Albano. A um llv,·o de Ptls 
ir-g 0 à queima-roupR .o nome da l'a fanta.~ia. 011r>t)hamos um livro 
Editora a que nos referimos. d,, olllso. Ao que se ,afirma grat.ut-

E' a "Editora Ca1Yil1o Limita- ·t'.lm1nte, sem citações cte font,es, 
,;a··. da Capital Federal, Nós cato- c~,nt;raoonhtlmos o c,.,tE rebate com 
ltcos já a conhecemcs at1;:ivez de vivacidade. com abundancia de cl
suas edições, que se intitulam Po· tações de· fontes e documentos. nii.o
puJar~s para mais faci1ment0 ludi- mrn >1poia.dos nos propr:,-~ expoeu, 
hriar a boa f~ do nosso po\'o. São t:>S maxin,os das ,autoridades c0111u. 
Jinos . de- autores nacionais 0u es- nistas. O meio müis eficaz de· com• 
uanjciros, vertidos para o vorná- bate ao mau llvro, e clifundir o 
c-ulo em tr-a.duções barat~s. O prin- h?m livro. Enquanto os c0rr,unjsms 

. cipal é que seus lotor~s catolicO'l vao lançar mão de um livro estran
sintam com tais leituras a;gum jt•lro em propaganda de seu reglm9. 
abalo em sua fé. haja al,:u1n res- nó., haveremos de difundir o livro 
frjamento ·na. vida moral e cri~tã nacional e patriotic0 que há de por 
dai! nossas popu'ações ·cid::rclinos ou os pontos neca.SSarios no,, il. .. 
sertaneja.'!. Livros qu 2 pos3am en· 3, O ESCRITOR- Para efeito ele 
vene. nar os sentimentos crictãos . e 

1 

.. pro,J,a,ganda, 1.iaturalmente -.haveria 
catolic0s c1.o povo bra...Hein,. por- àe surgir o nome de algum literato 
tanto ,livros impatriot!cos. consagrado nas letras nacionais e 

· . . . . . , . suficientemente conhecido em todo 
Um dia .. o B1as1l viu sua,, f1o.1te1- o pais. E O nome ctest~ escritor n!lo 

ras _ inv!(d1qa~ por livros de todo o nos causou muita admiração. O 
fdt10, l!t. 0 rano, ?,bras. a~orrlondo º' mundn infantil de nossa patria já 
comph~ado e de.1cado pioblenrn da· 0 conhecia e O conhece com os ll· 
eaycaçao sexual. er.am vls!as nas. · 'l'l'Os que ele lançou no mercQdo ·da. 
maos ln~xperlentes da moctclarl" e literatura infantil. 011 se não o- co
dis~r!btti~as a mãos-cheias sem dis- nhecemosl E' bem ce'rto o qlle dlS. 
crln!1naçao de i1ade e sexo. Tr«- s6 0 divino Mestre: Pelos frutos -se 
?,U?oes; . qu~, traziam o verniz de conhece a arvore é boa üU má. 

crent1f1cas , escandalosamente E O st·. Monteiro Lobato fez uma. 
ven'.11das nas livraria~. em bancai; apreciação multo .lisonjeira. do li• 
de Jornais. nas Estaçoes do.s Estr-1- vro do deão, o autor do "URU· 
das de Ferr,o e_ crlipinos~m0nte en- pll;S". na sua profis~ão de fé no 
vJadas Para o ,ntenor. afim de en- livro d deão .Inglês diz o seguiu, 
s!nar a mulher bra~i!elra ~er as- h. conrorme leio no jornal . que' 
sas,lna !le seus nroprlns fr lho~!. . . anuncia a edição !los 100 ooo excm· 
Q11onta~ desS!raças e infelicidacl<'s r;fores dé "O PODER SOVIETI· 
não fõram _Jev3;r ta~s livro~ .à moei- CÕ": "Li este livro comovidamen• 
rt1r1e , nac1011a, e as fam,1ia, do te. Não só porque concordava com 
Brasil! 0 que intimament~ eu queria que a 

A Editora não faz excessflo ele Russia fosse. como porque a teal
at,tores. O principal é que eles con- dade do seu autor era coisa insus
trlbuam na inglória. campa".1h,., eh peita. Dai p.or diante. em materia 
descritianizar a familia brasileira. de Russb, oassei a jurar sobre _o 
Quando, anos atraz, surgiu n 1 ei<- livro do D"êl!o como os puritanoo d 
trnnjei1·0 o célebre e triste Úv~o cie fazem com a Biblia. Já sei o _que ·ã 
um deão ang]ícQno tec~ndo Ioas ao a Russia e nada mais abalara mt-
comunismo ateu e vermelho e prog- nhas conviccõ,-;;". · 
nosticando o fracasso do cristianis- Jamais pensara que o sr. Monte!• 
mo no p1:ob1ema social. foi a Edi- ro Lobato, tão cético em lll<ltéria de' 
tora CaJvmo Limitada que se ln- Fé religiosa. fosse tão crédulo em: 
cumbiu de traduzi-lo ,. fazê-ln cir- matéria de fé sovietlca. Um livro· 
cular por todo o territorio patrlo. O sunerficial. com afirmaçõe,a gra• 
leitor já está advlnh,:-,ndo o livro a. tuit,as ,.. exageradamente rídlcU'!as. 
que me refiro. E' "O· Porler So· clar convic<;õ~ tão profundas e ina
viético" do "revernn(lo" deito an- movi'\iêT~ em um homem de letras 
glícano H~wlett Johnson. da cate- como é o sr. Monteiro Loh,:ito! En1 
dral rh~ Cantuária, sobre o qual va- tudo Isto porem. nã_o veio outra 
mr>S cllzer algo, coisa senão a confirmação do que 

2. O LIVRO. - Já. o disse. caro c0 mumcnte So costuma dizer: "O 
kitor. Trn1a-~e de famigerado O jr,créu é O homem mais crêdul<r 
PODER SOVIETICO. O livro teve ci<'st.e mundo". 
a sua febre no Brasil .. Anareceu o Com esta. deciaracã·o preciPltadx 
lnevitavel · chavão de ·"o maior su- do autor do "URUP:ll:S" sobre uma 
CE,sso de livraria no Brasil". Mate-. ohra qUe deveria s~r 1X:ethor estu• 
!'ialm_ente. quem. .saiu ganhando foi clada e criticad,.1, poderemos f::tclt• 
a Edlt-Ora; espmtuaim~nte. porem,. mente indicar a cateoofia de lei• 
c;;1em S,li !Jerdendo foi _o P0,Y0 br~-- tores a quo pertence ;; escritor p.ail 
S!lea·o. Quant.'.\ confusao nan vem tricio. Coni " dr I]deíonso Albano 
s'1Scita1~ _"O , POD~R- SOVIETI~O" di°tingu 0 auatro. ca~egorias de lcli 
na con_~c1cnc,a <:nsta rlS JlOVO. A tores a 0 rimeira categoria .são espt• 
ccnfusao fot e e ~em1ne a armn ~ir,os. senão cétidcs. pelo menos po• 
prerlileta dos que nao amam a luz_. sitivos. acostumados à clencla e~f 
mas as trevas, dos que rcneg~m a 1,erimPntal. à apeeeia,çã0 o'oletiva <§ 
wrdade Par.:1 abraçar a mentu·a. a observacão rigorosa do, fatos. ·ao 
, F.01 ;, .. tem no _en:, que ,f." .. f~lava ~? exame ~ereno e · estudo m ~ticuloso' 

I,vto. -io1!11,.~ave! e lll ~ utavel · dr-s fPnomcnoõ . 
E esca oim1rno alnda per~iste. em Estrs ao aoreciarem os r.;rafico~ 
c~rta~ es1era.s ,em que se ,:s1~oia ou do deio, d~vem ter imediatament'e 
se ev11a_

1
,de icJ .. º livr.0 do d!· Ild~- io~~do " livro no. cesto de p,:,tJeji:, 

fonso A,,iano._ --A U. R. S. S. uo e f!'.ASto ae au~m não tem temoo 
c)dln". E,te &im,. pode ser acompa- : ~erder 00111 frivoH1ades. 

' d·1 do· o' · 0 11•1~· "fo1·m1d,v.:1j O H· - ~ :;.'.m~ • .,, ,;~, o-.ie •= · • .. · · A 59gunda, categoria, e-spirii;OS 
1..e11It .. 1t., • · ·. . _ pouco menos positivos, leram o ll• 
.,.A Rtl_3.Sra. v.ern a, ~e~. entao u~ii vro ou parte' do mesmo e o puzer~~ 

i ,,ve!aÇa.n pata o Bla;;ll._ Um parn1- d 1 d convencidos de que deao 
,sv que 8.!nda, ctcsconh:,c1amos por etaª of.az nl propa"audn. 0 

• ,- , . , . . S. D es va e , o º ~. 
E,,as piaga., a~ericc1nas. o eus A terceira c tegoria é a ctos kl• 
Pn.,,,c S0nh'.Jr .,.i ,Je quan_tos estrag.os t r 'duJos ª e em espirita cri ti~ 
C'~~sou o livro do deao no Bra- c~~efagi1':nent1J im~ressionaveis. su~• 
s,,. . _ . _ . mi~~os ao "magister dixtt" e dom1• 

A edfçao cu a; edlç~2s vi_eram _ a r.ados J)ol' um grande respeito. QUQ~ 
u,gocar·s~. E agora os .1orna1s esta o si temo, à letra de forma. Este.;i 
ammcian,10 com grél?de espaJhafa- leram 0

1 liVl'o do deão e. à me,lida 
to uma nova ed1çao de 100.00Ç ou avancavam na leitura. se entll• 
exemplares, tiro popular, que ha sia~mavam · cada vez mais; no fim, 
ae rnun~a,r o :3ras1l. de, Norte ? Sul vermelhos até à medula dos ossos, 
O k,tot '"ªt?hco leia .iem. Nao é no auge da exait,ação exclarn3rant 
err.o t,1>cgra,1co: 100-000 exemplares extáticos. Só t Comunismo é gran• 
e!_:· "0 PODER SOVI;ETICO":. 01i- do! E O deão é o . .seu profeta!!! 
çao da Edito1a Calv,no L1m1taoa! E ~t cat goi'ia dn !eito• 
U , 1·, . d , ,·d· ia a qua, a e v . 

r., a!Vl.Q e ,Do! :º'ª propaganc . a dO.s fanatiCOS.,, Quem 
CO '1Unt ·ta a 'C~v1ÇO 01 • Uma pO res'" e • f • . '' , ·' ~., , ·'.; ~" · ,.. rcderã pretender desviar um "ºª' 
tenc,a CstLat,l-=t,~, Sao 100.000 t' d bje~ de s,u fallélt,smo.? ... •r 
exemp]Qres que · vao . cnv,,ncnar a ·~ . 0 0 concluf'ão ao leit or-aml• 
8.Jl_na cato11c9. do Brasil. carre_gar eE.ix1o ª s poªer' d'ize quá 

d ·. . . , • · · , t - p;o. e me- mo " a r o 
2 ra a ni,_,,, a coutusao que Ja e -ªº :, •se de l•itor,s potleria fir;urar no 
11cgr,1 e pesada na vida interna da c,a1-';.. utor éí "URUP'f:S" ... 
nacão. Um ]lvro de pura e sisie- CE evre a 0 

matlca propaganda comuuista que ---------------
llãc vi.;a o:.itro intento senão ,hr a 
conl1ecer urr.3, Russia que realrnen
t(· não exi&tc~ para faci1m·,nte em
f.:uiL' ;t b0n. fé J-o novo! Utn I!vl'O de 
!18nhurn va1or real, po,s, náo há ci
l,1 çõei:-. de fontes 0 ::>nde só encon
t.r~ m\)~ exag·2ros ,-r,9 nu1neros., todo~s: 
(•Xtra.idos da cabe~a, e-3r,,..1n·_))3an1é"nte 
fc:rt; 1 áo deão. 

E cad:3. e;.;:en1r;J,r v,1i custar ane
t>:is 1D ctuzeiro,.; f Patec~ um sonho. 
Nesta cri»e tcrrtvel que todo" 11G.s' 
::.2ntirno3 bCtu ao i;ivo, corn o pit:-
,:irào de vida ruais &lev,:"ldo, .::01n a 
J.ita Jo pap,r:-t que ohrig-úU.- a, ,g_lguns 
_inrnai~ -aumentar o preÇ--:> dos nu
meros ~.vulsos. n{b sei ;ior conta 
de au.c,n1 vã() correr a~:; d'7--:,pP.sa.~ d.e~
ss. edição fo tH/\s tica d.o Hvr0 d,o 
-:;e:í..:) :_1, ;1reço tLl.,.1 rJa[xo. Que í.'â~} 

SCIENTli'ICAMENTB, 

A§ SUAS FERmu 

de S,anta Ifigênia. onde p2rma- confeciGnar peÇ3S para o altar das 
ceníos até a instalaçãJ da Aco- Igrc;::is psb,es, cuic'ar das peças sa
;âo Perpétua do Santíssimo Sa- grad3s cie nossa séae e éx2cuto.r 
,menta, nesee tetnplo. Em segui· opas e füas de associações diver
, com a denominac;ii.o de Pia sas, pál'os. estandflrtes, etc. Foi 
iião das F.'ilhas de Maria da Sé feita no ano nassado. uma bélís
,fodrnl, passamos· pa.rn. a Igreja sima

0 

coleçiio d~ 62 quadros murais 
Boa Morte e toremos .nossa séde conú,ndo o; siml>clos lit:(irgicos éos 

finitiva no magest,,so tempio da domingos do ano e priacipais festi· 
;edral, em construção. vidades, pa,·;. sei-em colocados na 
DIRETORES DA PIA l)'NJ!i.O porta da Ig,·eja. Até o presente 

DADOS ATUAIS 
Existem, atualmente 187 Filhas de 

Maria das q.uais 135 são ativas. 

pelos países libertados a dentro, os A Li.ga das Senhoras Católicas 
cato!icos ingleses vão sendo b~m que tem um quadr.o .. social de vinte 
representados: 03 component,eti dos mil membro~ era a sociedade ideal 
grupos de sociedades cat.olicas serão JJat·a ajustar ~s atividades em queS
tiradoS de tOda a Inglaterra e País tão. ·D~scte a sua formação, em 19D6, 
de Gales, de organizaç.õ.e<l tais co- sem Pre teve intima ligação com o 
mo a União de Mães Católicas, as Cont:nente europeu e se filiou á 
Damas de Cadda,de. a Legião de Liga· Internacional de Senhoras Ca
Maria · a Organização de Moças da tolicas, que repr~s,enta vinte e seis 
Ação Católica. o Grémio Eo:icial Ca- milhões de pessoas. Na primavera 
tólicO o Gt·êmio de EnfenncirQS O ,de 1939. es1a Liga cOntinental pro
Cons;lho Católico Para as Relações im"veu uma conferencia em Roma, 
Internncionais, a Associação do ,for- 0 tanto. a Inglaterra como 0 s Do
nalistfl·, a Comissão do Bem Estar minios ~.se .. virnm reprecsentadqs, 
Católico Americano, a sociedade dE> Este intimo .conhecimento da Eu
Maços Católicos, etc. roPa capu~itou a Liga a fornecer 

Já h,1 crianças de orfanatos desas"i- vLt Cl'J'J - j~ :..Jr;d.res --- r5 tam
ladas qu.e terão d~ s.er protegida\ betn urna,· organizaçdo da Liifd que 
física e eSpiritualmen:e, Sua n'li- t·'tn p,·csta~., pond,i,r<Lvel c·JÍatb-Jt·a
giiío deve ser preservada. . çãc> à causa d~ s·)S'C!!t'o J.1'! n.ecessi-

• Pomada wccauva Sõo Sebasth'.iQ 
combate .sctenllflcamente toda • 
ql.!alquer, aft&ccdo cutanea como 
seju~i; '!'eridtuf em gemi: Ulce,a{I, 
Cl:uqas onllgas Eczemas Erysipel(\ 
frieüas. Rachas noa pá.5 e -nos setoflt 
Espinhas Hemorroides. Quelmudu• 
roa; Erupçôe4,: Picc ·\ao d,. mosqu1ia-, 

) primeiro foi Monsenhor Evan- confeccionou 5.447 peças. 
.ista Pereira de Ban os. -Segui- CURSO l}J)E Rfü,lA<(j) 
n·se a ele o atual Bispo de S. O Rvmo. Cônego Diretor orga-
dos, S, Excia, Rvma, o Senhor D. nizou um Curso de Religião, para 
stão Liberal Pinto: o o Rcvmo. os membrns da Associação com 
aego Luiz·· Gonzaga da- ~ilva 1 já aulas semanais. 
,cido. O atual Dir-eto; ./;, o Rvmo. DEPAP.T~t>'{F.N11'0 DAS F[LHAS 

A~uinaldo Jos\§ Gê:mçalves. DE iVB,IU/\ CASADAS 
DIRETORIA O Dep. d"s· Filhas do Maria Ca-

~té o p·resente já ti.v2n1os 33 di- sa~fas de n:::ssa Pia União foi o 
"rias, pois, a que n_os .. rege. no primeit·o no género em São Paulo 
•sé.nte, vem· scn:o reeloita desde e parece que no Brasil. A idéia 
:1. · Consta atualmente, dos se- grandiosa e benemérita, de su,a 

nt~s .. cargas: Di·,·-·.etor, P1··.esicieut.e, 

1 

fundac;ão, partiu. do Rvmo, Côneg.o 
is Assistentes, três Secretárias, Aguinaido Jo,,é G0nçalves; A- sua 
IS ·Tesouroira·s, dua.'1 M.estras de nlma de apóstolo II o . seu" coração 
~irantes, Mestra .. ,fa Cérimônia, de- pastor .senti..am pená de.· ver 
1s Mestras .. ce Côrer e , uma J afa;:t:i:d..,,, de noss()_, mefo e, .d,( nos-
,stituta, duas Otganistas·; dt.:as l sas : ativid:J.des, as companh~ras · 
lictecárias. Zeladora da lr;if)ren~ one tomaw,: ó. ~~iido .niat_c!çu?~V.~; 

,, . ···-·,,••· . . ' . . 
,).,·~ ~-_-... : ~. -

Pelo que foi exposto, puderam as 
Filhas de Maria presentes à reu
nião da Federação tomar conheci
mento da vida de uma das asso· · 
ciaçoes ma is an tiga8 da · Capital e · 
que conta 38 anos e meio de exis
tência. 

DR. DURV AL DO LI= 
VRAMENTO PRADO 

Clinica d-'l moléstias 4os olhos 

- Cirm·gia oci:i)a1' ·.;.;;. ·c-ons.: 

Av, Ipit·anga, :na (s;o}ándar) 

- Tel.: i~4?~} .,;_ R~s.f Av, 
Angélica, 14(18, .... Tel.; Ml27S, 

Duas uni.dades já estão. prontas· e valio,sas .. cinformaçõ·es aos quadros 
esperando avenas a Palâvra d,e or- que fóram, e• estão sendo formados .. 
dem para seguir. _Estas sociedades A TAREFA. ESPECIFICA .DOS 
devem trabalhai· sob O titulo -cole- CATOLICOS · 
tivo de ·comiss,io Católf.ca. Para o Qµal s.erâ: o trabalho des.tes qua-
Socorro no Exterior e· a tarefa de dros? Nátur,almente será a de dar 
Qrganlzá-la foi confiada. á Liga das tÓdo o auxillQ materiál de que PU· 
Senhoras CatóJi,c;tS da JI1.glaterra , derein. di-sPol'. Mas haverá . tarefas, 
Pelo novo Arcebispo de Westmfu~- . esriecialmeht.e nos pai.ses católicos 
te1:, •ExnJ.O. Revmo,, Mona, Bevnard' - Ft-ança, ];¼lgica. as Pal'tes -sul da, 

-:--· 

,,·.;:-

1\iiuitos catClico$ na Eu:·opa. 0ünli- tados déi guerra. 
nada pe1 0 nazismo tív.erain sua re- D/!a.s ai.nda c,Ja,_ tGJas .13 vu:,pon
ligião Subme(da a wn:J. tBrríve~ c-x - .sabiliciade:5 I::1.hcr-21~t,:;3 a-'.) te1np,o de 
Jlerlencia. Em alguns á negligenc;a guerra, o, L'.ga d.e S:enhoru.:; Cató-. 
e o ceticismo ton.1a1·an1 0 fuga!· dD. l'.~a:S, ::lante-rc. seu pro_g.,r1ntJ. d.e ati· 
íé e da €BV.erança4 Terá .de sel' c·tna -vidatle5 d.e p:c.i.'!- .j.J~o.rr·endo -0-3 Po
turéfa dos cat.olicos, que os socor- bres, distrib-...1.l1:1do 1)~r(1.-·está,t· rc.10::aL 
rerem em su~s nece~-sl<laclcs ln.a~-:- e desenvoiver.Jo- am. ra~no e-s1>xial 
riaiB, tentar ta1nbe!n fazê-l'>.$ r.evi-1 - as Cate:iuis:as de- NoS:JJ Sc;~nhora. 
ve1· no sentid'o_ espiritual, P . .l.~?u de v~rif!2":) r se ct'3 ct·üt:1cas ca
OUTRAS ATIVIDADES DA LIGA t;;',!icas me1triculad.1s ,,,n ;e6cfli~s não 
DAS SENHORAS CATOLICAS, DA católicas ~st5.J n,~elJetL,i,yinstruçãO· 

DNGLATERRA ,·el,ig·,osa 0.de,~u~cla, ao me;,nW tem-
Lady Rendei, outro merr.bro da po pro11orcion;;:u ln~tl'uçã-0 religiosa 

nova Cotnissão, é p~tC.úd-enta das iLo5 C·Ja\<:rt-Ldo;:5t e orga.nizan:1 in.3-:
.Cantinas Católicas, de qu,, existem tru.ç~,, Para.' m~nitu:s d.e .de·i: o,-JS cle-

e lnsectos venenosoa. . 

~ 
SÃO SEBASTIÃO . 
SJC.Cl\!IVA:. ANfl f>Âf\ASITAfH~ ) 

_ SO,•PODE F'AZER HEM' 

setenta, âistrihuidas Por toda a In- zesze~s ·8,ntts; etn reti:·,os . .e$Piritu:1is, · ;,;, · · · · ·- · · 
-glatert'a., Oriente lVIédiO, Aft•ica ,d. 0 • · ,durant,; o-s quai;, o.s ;p1:1,p,t[as-:são: '.Q,./iLEGlONARlO>' SlCr• 
Nor.te, Sicília, Italia - na. realitlll.-' :acomodadiJ,5,. em.,-.cOnver,;p<,., nos fins,· -r;.1::r,1cA :BOA· LE[TUti\,A' 
d<>, em toda !l Parte ,0nd,e ha ,sol,_ :1dl½ s,ecn:atta;;. - . GR/\..Ofi:•.(!0.NWAY_,-_·., .. '· -_º{:::.:.·.· ',l ~ _·p0ii-'_\iiA·. "'_:xo_·. .. 
dad<>s:' a .sercJ'.U <:uidados.·,. O Be~r·.i•-:, · .. (Çoo,y-L,.tt'.is),., • •J o;:: " .t:. 'U'.lUH ,.ti. 

. ,:)'.f',Hü2:-.•··: . .-) ~~V' í ,::::/:: ... G ;;.';.:; 
· .. - u19r- ~ ':;:-'.;;;.~.i\_ ~·,f) ,1L··· '-~··~;-''.~ ~ et)h." .;,<.! '"' ._, • 

. ;<:::ú:s, S.<i~~ :;.:.:·· :;:tt JUlii-. f? .:i>}JJ~?.J.t t,;/ -
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GRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES , :: :·_;_:J 
Grande vêü~~~~e em RELóGIOS das melhores marcas suíças 

C A S A B E N T O LO E B -~ 
- RUA 15 DE NOVEMBRO N.º 331 1 

-: :: : : ·:: A joalharia preferida pela alta sociedade HÃ 3 GERAÇÕES ::·:: :] § 
:f ... ~~~~~%>~~~~~~~~t,00~~~~%~ 

·1 A -crise 
i,_ 

do carater 
1 

\ 

A hipocrisia e o egoísmo reinam por toda 
- plcl~·te. As nações parece que perderam todo o 

senso moral. Os tratados que firmam entre si 
têm vida efemera. Subsistem enquanto não en
trmn em jogo interesses subalternos que levam 

'. tudo de vencida. Estipulam-se os tratados e 
· pactos de amizade com_,muita solenic:ade e pro
. testos de inquebrantavel fidelidade: amanhii 
· esses pactos são dissolvidos com a mesma facili
. dade com que foram firmadôs. A consequencia 

«iesse grande nw.l é um lutuoso estremecimento 
. nas relações internacionais. Nenhuma nação se 
fia de outra. Ha nações grandes e pequenas, na
ç,ões fortes e fracas, nações que têm direitos e ou
tras que não os têm. O direito cedeu o lugar à 

· força bruta. Nesse particular retrograc'.amos aos 
seculos da Roma pagã, . 

Nas relações sociais, dentro dos limites de um 
. 1,1esmo país, nota-se a mesma falta de sinceri
. c!acle e de retidão natural. A vida social torna-se 
rn1 extremo penosa por falta de confiança mu
iua entre os homens. Não ha sinceridade, não 

. ha retidão nesse violento entrechoque de interes- i 

. i;es que caracteriza a sociedade de nossos d.ias. Ve- i 

. rifica-se à letra a palavra do Apostolo; "Cada um 1 
busca o que é seu". -
_ Traçam-se vias tortuosas para atingir fins 
rncitos. Triunfam os mais espertos. Desfazem-

. te os compromissos com o maior cinismo. Anti

. gamente empenhava um homem sua palavra e 
era o bastante; hoje os documentos solenes não 
tlm nenhum valor. 

A mais detestavel e· trapalhona burocracia 
tenta restringir as desastrosas consequencias 

- dessa falta de carater, mas seu efeito ·é contra
. prcducente .. Quanto maior e mais complicado é 
v formalismo burocratico, mais se desenvolvem 

. tt venalidade e os embustes de todo genero para 
frustrar as disposições da lei. Isso avassala o 

· comercio e nem poupa o ensino. O suborno se 
· alastra de modo pavoroso e os que se limitam a 
_ apoiar-se nas gârantias da lei nada conseguem. 
· Os industriais e comerciantes incluem em seu or
- çr.mento uma grande verba para esse fim abjeto. 
e os que apelam para o dever, para a conscien
cia, falam uma linguagem que quase ninguem en
tende. Cometem-se injustiças e depredações es-

' candalosas. Não têm· numero os que só se cur
v'am diante do dinheiro. 

Essa hecatombe moral é fruto do amorteci
mento da fé. Perderam de vista os homens o 
sobrenatural. Os unicos Valores que existem são 

1 
os vàlores materiais. A vida boa é a vida de 

.'11.bundancia e de conforto. Riquezas materiais 
: constituem a e-mbição dominante. Só se enalte-
ce o lado material da natureza humana. A pros

, 5ecução da felicidade é a grande preocupação da 
' vida: por felicidade, porem, se entenC:e não o pra
zer intelectual nem a alegria espiritual, mas tão 
somente o gozo brutal. 

: E' lnà_ravilha que a ordem do mundo degene
' re nesse cáos medonho que desnorteia a todos? 
A sêde do ouro torna o homem astuto, duro, in

' sensível, incapaz de cooperar nos grandes movi
. mentas regeneradores da sociedaC:e. Tudo isso 
·,está clamando por Deus. Vivemos em uma or
' dem sobrenatural. Temos necessidade da graça 
' pn.ra levarmos vida digna de um homem. Quan
. do a vida é desespiritualizada, degrada-se o 
homem. 

Este, reduzic;o ao nivel do animal, torna-se 
desleal e hipocrita. jamais saberá reconhecer e 
respeitar a autoridade, é incapaz de amar a seus 

-semelhantes e jamais se animará a tratar seu 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
proximo com a devida justiça. Tantas e tão 
grandes miserias são um refiexo da seculariza
ção da vida, da ausencia completa do sentimen
to religioso. Daí todos os desmandos que infeli
citam a sociedade. Reina (esbraga"damente a 
intidelidade conj ugs.l. Desaparece a familia na 
vorag·em das praticas anti-concepcionais. Enxa
meiam os escandalos por toda a parte. Chegou 
o mal a tal ponto que os homens de carater, que 
se revoltam contra certas mfamias, são tidos em 
conta de fracos de espírito, de retrogradas, de 
falidos, de homens, em suma, que não sabém vi
ver. Que cotsa é a verdaC:e? perguntam eles dis
plicentemente, como o fizera Pilatos a Cristo, 
sem nem siquer aguardar a resposta. Retidão 
moral? Que significa isso? 

Só conhecem eles urna norma de vida: lo
cupletar-se de qualquer maneira. Um jovem ad
vogado catolico lamentava-se a um colega de pro
fissão de que encontrava em sua fé O maior obs
taculo para triunfar na vida. Se pudesse - disse 
ele -- a exemplo de outros muitos, dar certos 
passos que a religião proíbe, muito outra seria a 
minha situação. como isto é doloroso! Feliz
mente nerri todos pensam assim. Ha homens, 
embora sejam cada vez mais raros, que ainda 
põem acima de tudo a consciencia e ingressam 
de cabeça erg·uida no reto caminho do dever. 
Os proprios dil·igentes dos povos, em horas tor
mentosas procuram a colaboração de homens de 
fé, por julgarem-nos incapazes de certos deslises, 
de certas vilezas a que se entregam sem escru
pulo os que não. temem a Deus. A reforma da 
sociedade virá da reforma C:.os indivlduos. Não 
são as leis que moàificam a mentalidade de um 
povo, mas o respeito aos postulados moi:ais. Mu
dam-se os regimes, surjem novas formas de go
verno com promessas lisonjeiras de transforma
ções radicais. Entretahto tudo continua do mes
mo modo, se é que não se agTavam os escanda
los que em vão tentaram remediar. A causa 
desse d.escalabro está nos homens que não pres
tam, que não têm carater, que não temem a Deus 
e que por isso mesmo não conhecem nenhum 
obstaculo quando se trata de satisfaz'er suas lou
cas ambições. Mentem com a maior desfaçatez, 
lançam mão da duplicidade para ilaquear a boa 
fé das vitimas de seus embustes. 

Esses desalmados, à semelhança dos Jmzes 
corruptos de que fala a Escritura, têm as mãos 
cheias de presentes. ' E' esse o peso que faz pen
der a balança da justiça. Cantam as grandezas
é'.a Patria, o futuro risonho que a espera, o di-,, 
namismo dos homens que a dirigem, mas des
graçadamente tudo isso só serve de mascarar 
um sentimento de natureza bem diferente. O 
gesto que acompanha essas retumbantes mani
festações de amor à Patria tornou-se prosaico. 
Já não levam a mão ao coração, mas ao esto
mago. 

o patriotismo para uso externo: o egoísmo 
é que domina nessas vidas corroídas pelo mate
rialismo despudorado. Não basta clamar contra 
tais abusos. E' necessario levar .o machado à 
rais da arvore. Se os que vivem a malsinar tão 
abominaveis miserias tratassem de ser em sua 
viC:a particular o que deveriam ser, mais hoje 
mais amanhã veríamos repontar a luz em meio 
de tão espessas trevas. Isso só sucederá quando 
fôr recristianizada a sociedade pagã dos nossos 
dias. A moral laica é de todo ineficiente contra 
o violento desencadear das paixões humanas. A 
verdade e a retidão com Cristo ou a mentira e a 
injustiça sem Cristo. 

L f G l U N A.R l Q 

rum ~eputa~o católico con~ena 
~istúr~ios comunistas no Uruguai 

MONTEVIDEU, '(NC) - "O que nos assusta no movimento co.:-· 
munlsta é seu materialistno fundamental e certo maquiavelismo 
nas técnicas, e oxalá desapareça para bem de toda civilização.oci
C:entil.l", declarou em u,m. debate na Gamara, dos Deputados o dr. 
Tomás G. Brena, repre·11entante da União Civica e diretor do Dia
rio "El Bie11 Publico", dé§ta· Capital. 

O debate se oríginóu"ao serem comentados no Parlamento os 
disturbios ocorridos durante os festejos do "Dia da Vitoria" em 
Montevideu: no momento do maior entusiasmo, certos grupos que
braram vitrinas e saq~aram estabelecimentos comerciais, fato 
este inédito no Uruguai. A. opinião publica e alguns grupos do 
Parlamento atribuíram ao comunismo a condução sistematica dos 
disturbios, e os conG.enaràm· de varios modos. 

Ao tomar a palavra no debate,.o dr. Brena indicou que se
melhantes fatos er!l-m o ensaio de violencias totalitarias do comu
nismo, e adulteração da verdadeira democracia. 

BEATO GRIGNION 

Ver d a dês fundamentais 
' ' 

~a ~evo~ao à. Vir~em Santíssima 
. 'l I J 

Seaun:Ia vcrJní.le. - A conCh'1são 
do c;1c é Jesus Cristo para nós é 
quo .nào nos pertenc~mos, ,~q1~io diz 
0 apostolo, 1nas pertencemo~~ª e1:~, 
cün10 _ssl~ ruem bros e ,escra~:o\, que
ccmprou por um pl'eço iníinit'iimen
te caro pelo Di'eço de s.~u :Sángue, 
A>1tes do· batismo, 1iertenciamos a,o 
~en1ônio como escravos seutS; ê O 
bati""'º toi:nou-nos verdadeiros cs
cravcs de J.esus~ Cri~t,:J, quo nfi.o 
devem viver trabalhar e nio'i-rer 
~cnão pal'cc r'rutificar pot· este Ho
mEm-Deus, glorificá-lo em. nosso 
corpo, e fozê-lo reinar 2m, n_cssa 
al:ma, porqu.e somos sua conquista, 
seu povo adquiri:l'o e sua herança. 
E' pêb. rnesrna razão que o Espí
rito Santo nos comPara: 1.0. a ar
vores i>lantadas Ho longo das .aguas 
da graça. no camPº da Igréja,. e que 
darão fi·utos a seu ten1DO; 2, 0 aos 
rarnos de uma vinha de que J.esus 
Cri~t0 é a videira, e que devem 
pro:!Uzir l>oas uvas; 3. O a um re
banho cujo pastor é Jesus Cris(,, e 
que se deve multiplicar e darl~ite; 
4. 0 a uma terra boa de que Deus 
é o lavnldor, e na qual a sim.ente 
se multiplica e dá trinta, sessenta 
e cem Pol' um. Jesus Cristo o.·mal~ 
ciiçoon u figueira jnfrutifera,, ~ con
denou o servo inutil que nã,1 tinha 
feito render o s.eu talento. Tudo 
i>:to nos prova que Jesus CriBto quc1· 
receber de .no~sas mesquinhas pes
soas alguns frutos, a $aber: -nossas 
boas obras que ·1he Pertencem uni
ca!i1entc: Creatí in 0peril.ni,s · bonis 
in Christo Jesu (1): ''Crig.:'toe. nas 
boas obras cm Jesus Cristó\1 Estas 
Palavras mostram que Jesus' Cristo 
é o unit;o principio e deve ser o 
unico fim el~ todas as nossas boas 
obra[;, e que O àcven1os servir,_ não 
somente como servos a.3salariados, 
mas com0 escravos d€ amor·.· Vou 
explicar meu p~nsam_ento, .·. 

- Na terra ha duaB maneiras d'e 
um a pessoa Pert€ncer a outra e 
depender de sua autoridade a 'sa
bel': a simples servi:lf10 e a ;scravi
diio; é o que estabelece a difar~n
ça e;itre o que chamamos servo e 
rncravo: 

Entre os cristãos, pela s,ervidão 
comum, um homem compromete-se 
a servit· outro durante algum tem
po, mediante certo ordenado ou re
co1n p:ensa. 

rno.is absoluta~11ent.e nos fnca per
tE·nCcr a Jc5,ts Cristo e a s:1a Mãe 
~anüsshna do que a escravidão p'>l' 
livre vonktcle, a excn1 PIO do pro
prio Jesus Cristo, que to:nou a for
m n <le ~~cravo, por 0mor de nós, 
Foi·ma,n se:·vi acciJli.en:S (2) e da 
f:at:tissima Virg0rn, que .s.e' disse 
serva e esc,-,wa d,0 Senhor. O após
tolo honra-se com O titulo de "set·
v us Cbrbt i ''. os crktãos são cha

mad0s nluitas v;-ezes nas Sagtrld~us 
Escrituras "servi Christi"; est,, Pa
lavra "servuiS ", segundo a. observa
ção niuit:J .justZl de u:n grande ho
mem~ servia antigamente para de
signar os escravo~/ vorque não ha
vi::. então s.ervos como os de hoje, 
e c0 scnh,01·es só N'am servidos por 
escraYos ou liberto.:;: e o cat;~c:is:no 
do santo Concilio de Tt'ento, pcira 
n5o · deixor duvidas de que ,omos 
~'Sera vos de J €Buf5 Cristo/ exorime
Se po.t un1 termo que nacl<.l "ten1 dS: 
equivoco, chamanC.'o-os "mancipia 
Christi": escravos de Jesus, Ci-is\o. 
rl..c.:to estabelecido: 

Digo que devemos p~rtencer a 
Jesus Cristo e servi-lo, não soment~ 
como serves merccnarios, por-cn1 
c.:nno cscrávos de an101·, que~ .Por 

· ,€:feito. de uma grande caridade, se 
dão a ele e se comPrOmetem a ser
vi-lo Como escravos, considerando
se sufícientemente pagos pela honra 
ele Pertencel'-]he. Ante.s· do batismo, 
namos 1:scravos do d'"monio; o ba · 
tismo tornou-nos escravos <le Jesus 
Cri;;t0 e é preci'I:) que . os . cristãos 
sejam on escravos do demônio ou 
es~r2vcs de Jesus Crist 0 . 

O mesmo que digo ab60lutamente 
de Jesus Cristo, dig,J relativamente 
de nossa Senhora. Tendo-a Jesus 
Cristo escolhido para c<>n1Panheira 
indissoluvel de sua vida, de sua 
morte>, ele sua gloria e ele seu poder 
no ceu e na terra, deu-lhe por gra
ça, relc.tivamente a· sua Maj'esta:le, 
0 s mesmos direitos· e Privilegios qll?
ele possue -Vºr natureza: "Quidquid 
Dco conve·nit Per naturam, Mariae 
convenit Per gratiam, .. " - "Tudo 
o que a· D.eus convém por natureza, 
com vem a Maria por g,·aça'\ dizem 
os santos· ele modo que segundo 
eles, tfnd~ ambos a meBm~ vontade 
e o mesmo podei·, têm ambos os 
mesmos suditos servos e escravos. 

) 

\ 1\ 
··e:-

~ ----_Quem é o .Papa r. 
E' o sucessor do apostolo 

S. Pedro _a quem dissera um 

dia nà Galiléa Jesus Cristo: -

"Tu és Pedro e sobre esta pe

dra edificarei a minha Igr·eja e 

as portas do Inferno não hão 

O Papa 
' ~ Olhai a Igreja, dizia l?~~t~~,.. · _ 
Agostinho, que subsiste :vive; 

cheia de esplendores e ~ríu11fc. ..· 
ha cinco seculosl E nós,. os qu;( · 

e a Igreja ' vivemos em pleno seculo :XXl\1 
. .• 1 

E nós que aqui estamos cm fac~: 

da Igreja imortal e triunfante'_ 

de prevalecer contra ela. Apascenta as minhas . 

ovelhas, apascenta os meus cordeiros. Eu te 
darei as chaves do Reino do céu", Nada mais 

claro e explicito. o Mestre Divino constitue ao 

pescador da Judéa chefe supremo, guia da sua 

Igreja. Promete-lhe a imortalidade da obra que 

lhe confiara, da-lhe as chaves do reino do céu. 

Pedro expira sob o imperio do monstro coroado 

da Roma dos Cesares. Néro quer afogar em 

sangue a obra do Galileu como em ironia e blas

femia chamavam a Jesus Cristo. Apostolo, 

Martir, Chefe Supremo da Igreja, eis o primei

ro Papa. Até hoje _ eu1 Roma se sucedem ha 

vinte seculos os continuadores da obra Reden

tora de Cristo. Não se define melhor o Papa: 

- é o sucessor de Peélro, o representante de 
Cristo na terra. O doce Crbto ela terra no ex

pressivo· dizer da grande mística Santa Catari
na ele Sena, 

Ao embaixador se prestam as homenagens 

devidas ao soberano e ao Imperio que repre-

senta. Ao supremo Embaixador e legitimo re~ 

presentante de Cristo no mundo, nele. com ele 

e por ele, vamos a Deus, honramos a Jesus 

Cristo. Notai bem as palavras do Evangelho:. 
- Pasce oves meas. pasce agnos meos - apas
centa as minhas ovelhas, apascenta os meus 
cordeiros - Ovelhas e cordeiros são de Jesus: -
M:eus! Entregues a Pedro e ao Papa que o su
cede pura que os cirij a, sustente, guarde por 

· Cristo e para Cristo: - apascenta-os, 
Não raro servia-se o Mestre ,Divino destas 

belas e tocantes comparações tiradas da natu
reza e da vida dos campos para fixar melhor 
nas almas a doutrina. Vede o que é o Pastor, 
e o que é o rebanho, e haveis de eomp~eender 
a missão de Pedro, e do Papa no seio da 
Igreja. 

A Ig-reja imortal 

, ' 
no ano da graça de 1945. Vinte seculos d~;., 
pois? Pio XII a suceder a l'edro! Si J-ia um 
milagre na historia, este é O- da vitalidade da 
Igreja catolica: Uma sociedade nascida de juelew 
crncificatlo,. no qual o orgúlho do homem não 
quis reconhecer a Divindade, confiada a pobres 
e ignorantes pescadores, com uma doutrina de:! 
penitencia e de combs,te ao orgulho e à sen-,1' 
sualidade, a tudo quanto repugna às louco.s

1 

_ 

paixões do coração humano, esta sociedade_ · 
triunfa, não obstante vinte seculos em que to71 
das as forças do Est?_do, da espada, da politic,a1i 
da arte. da falsa ciencia, enfim todas as for.;.j 
ças cap~zes de aniquil8-l' uma obra foram· em-1 pregadas contra ela. Ou esta sociedade é Di~ . 
vína, ou é o fenomeno historico unico e "1 
maior enigma que já se viu na face da terra,:i 

Milagre da Historia , 
.i 
' ' l 

Um p1:otestante de religi~o, e livr_e _ pens~~~ 
dor de ideias, o grande ensa1sta e cnt1co h1s,-1 

torico, o celebre inglês Macaulay, ao estudai! 
uma obra do Professor de Berlim Von Rank~, 
sobre a historia política e eclesiastica dos Pa_..f i 
pas dos seculos XVI e XVII, confessa que ja~ 

mais houve no munc,o obra tão digna de estu-;, 
do como a Igreja Catolica Romana. A histori~{ 
desta Igreja, diz o pens .. ~or inglês, j~~t_a e:_1tJ 
uma só as duas grandes idades da civ1llzaça~ . 
humana. Quando o fumo dos sacrif.icios se le-!:

1
i 

vantava no Panteon e quando no Anfiteatro d~ , 
Flaviano saltavam os tigres e os leopardos já 1 
ela existia. E ela, a Igreja, é a unica que hoj,/ 
e_xiste no mundo de todas as sociedad,es que1, 

éntão -existiran.:, Qua1:do. :e apresentaram na; 
historia as naçoes atuais, Ja antes delas nasce-..:\ 
rerú existia a Igreja. j1 

_ Antes que os saxões pisassem na Bretanha, f 
antes que os francos ti_vessem at:avessado ~' , 
Reno, quando a eloquenern. grega ainda floresr ~ · 
eia em Antioquia, antes do Mahometismo, an•i 
tes de todos estes fatos historicos, a Igreja· Ga~1 · 
tolica era já grande e respeitada, As mai~· 
orgulhosas dinastias são de ontem, compára.:; 
das com a Igreja Catolica. Viu ela o COJUCCO.; 
de -tuC:o que hoje existe e ha de ver o fim. ~ , 
profetiza Macaulay: - a Igreja catolica romana. J 

existirá quando, .ainda porventura um dia um~, 
· negro da Nova Zelandia se' assentar sobre o~ 

arcos quebrados da ponte de Londres para con .. 
templar as ruinas do templo de São Paulo. 1_ 

E donde vem esta impressionante vi~alida. 4
\ 

de e esta imortalidade gloriosa da IgreJa Ga• 1 
tolica, Apostolica, Romana? De Cristo que é ' 
Deus e só Deus podia sustentar esta obra d~ 
r,erene milagre ha mais de vinte sebulos. ~\ 

O Papa é o maior milagre da Historia. Mi,
1 

-

lagre de uma palavra de Jesus Cristo: Tu é~, 
Pedro · e sobre esta pedra edificarei minhi .1 

• · Igreja e as portas do Inferno não hão de pre~ 
valeeer contra ela. ·• -·1 

Santo 'Agostinho apresentava cóm um ar
gumento impressionante a vitalidade da Igreja 
catolica em pleno seculo V, após .. tantas e hor
rendas perseguições e heresias: Eis na elo
quencia da Aguia de Hypona as ·suas expres
sões: - Olhai-me bem, diz a Igreja, aos seus 
inimigos, olhai-me com aaueles olhos com os 
quais ainel~ que não me q;erais ver não podeis 1 

deixar de me ver. Quantos viveram outrora na 
Palestina, puderam ver e conhecei• o Nasci
mento, a Paixão, a Resurreição e a Ascenção 
,le Jesus Cristo. Vós nada disto vistes e por
tanto não os quereis admitir. Olhai-me po
rem, vede-me, vos diz a Igreja, fixai os olhos 
nisto que está agora diante de vós e meditai, 
não sobre o passado, mas no que, estais ,vendo 
e talvez perseguindo e odiando. O Santo Sudário e a arte 

Edward Wuenschel 

Pela eScravictão, um homem está 
dependendo inteiramente de outro 
por toda a sua vida, e tem Óbrl
gaçib de servir 13CU senhor, sem· dele 
pretender salario nem recompensa 
como um desses animais sobre o; 
quais se tem direito de vida ~ de 

Pode-se, pOis,' segundo a opinião· 
dos santos e de muitos gran:les ho
mens dizer e fazei· uma Pessoa es
crava' da santíssima Virgem, afim 
ele ¾r por este meio mais perfeita
mente escrava de Jesus Ct·isto, A 
santiss'.ma Virgem é o meio de que 
·se serviu nQ13SO Senhor para vir a 
nóS; é tambem o meio <le que nos 
elevemos servir para ir a ele. Maria 

* Mons. ASCANIO BRANDÃO * --------- ____________________________ ;!'\ 
I 

A~ maiores manifestações ce de que natureza eram as feridas, 
fl.1 te que o mundo . tem conhe- infligidas por este? o que foi 
cido, toram inspiradas nos pro- que Jesus levou até ô Calvaria, 

· fundos mistérios da EncarÍlação a cruz completa ou tão só uma 
e da, Redenção. parte dela? Em que lugares 

"O verbo se. fez carne e habi- precisos suas mãos e pés foram 
tu..i entre nós", expressando-se perfurados pelos cravos? 
e sacrificando-se no altar da Foi o direito ou o esquerdo, o 
Cruz. E' um drama que empol- lado atravessado pela lança?· 
ga, comovendo profundamente a como foram envoltos os sagra
ll.lma, c.esafiando todos os pode- dos despojos na mortalha? 
res de expressão do homem. O Logo cada fase da Paixão oria 
esforço para. captar qualquer um problema especial para o 
c01sa do divino mistério na pro- artista. ,, 
fusão das pinturas e dos mosai- * " * 
cos, no marmore virgem e na Todas essas perguntas são 
madeira trabalhada, enriqueceu respondidas decisivamente pelo 
o mundo com obras primas de santo Sudario, o comprido len
arte catolica. Especialmente o col de linho que se venera na 
crucificado tem fascinado os capela santa, situada na pa:te 
artistas e inspirado suas mais posterior da Catedral de Turim. 
belas obras, já que no Calvario A ciencia moderna nos assegu
o drama da paixão atingiu o seu ra que as duas figuras de tama
ponto culminante, e a união do nho natural que se acham neste 
divino e humano que havia em lençol, são, na realidade, ª. im
Jesus Cristo se manifestou na pressão das partes an~enor e 
forma 'mais sublime e tragica. posterior do Corpo de Cnsto Ja-

A representação grafica do cente. Aí se encontram estam
Crucificad0 envolveu uma serie pactos os sinais com as ~aracte
êe problemas excepcionalmente risticas c:os difer,mtes tipos de 

· difíceis de esclarecer. Não é só feridas nostrando como a ca
tiue a sublimidade do tema dei- beça foi pungida pelos es_pinhos 
xe tolhidos os mais audazes voos como O corpo sagrado foi lace
l1o genio e desafie a técnica rado pelo açoite, como os OD?-
niais apurada; o artista deve bros foram escoriados pela º!111· 

n101·tc. 
Há tres espccies ele escravidão: ss.ntissima não é como as outras 

a escravidão por natureza, a esc_ra- criaturas, que. se a elas nos ape
deiro semblante, apresentando vidão por constrangimento e a es- gassemos, poderiam antes afastar
de maneira permanente um cravl<lão IY.lr livre vontade. Todas nos que nos aproximar d~ Deus; 
quadro ao vivo de cada cen.l do as criaturas são escravas de Deus não, a mais forte inclinação de Ma
drama do Calvaria, como foi cs- pela Primeira maneira: "Domini eBt ria santisaima é unir-nos a Jesus 
tampaC:a ~obre suas proprü,s terra et plenitudo ejus"; os de- Cristo seu Filho; e a mais forte 
carnes ensanguentadas. monios e reprobos, pela segun'da; oS inclin~ção do Filho, que nos_ dirija~ 

sus Cristo, e o serão de NoSsa Se- //s EM ANA D o PA PA/1 nhnra, pois que Jesus é o fruto e · · ) 
a gloria a e Maria. E' o que s.e faz · . · · · 
Perfeitamente pela a·evoção de que 
falaremos em seguida, 

Aqueles que não estejam lJ.· justos e santos vela te1·ceirà. A mos a ele por sua santa Mae; e e 
miliarizados com essa impres.;;.i.o cscravi<jão poi· · livre vontade é a fazer-lhe honra e prazer proeedei
unica em seu genero e com a~ mai" gloriOsa para Deus, que vê o ueste modo, da mesma forma que 
multiplas investigações da CJ- coração. pede O roração, e que se faria hOnra e praze,· a um rei al
missão do Santo Sudario, podei., chnma o Df.,us do coração, ou da g1,em que, para maia perfeitamenv, 
sentir-se cepticos a respeito de- vontade amorosa, porque por t'ssa tornar-se seu ),ud'ito e ~eu csc;-avo, 
la. Pode parecer-lhes bom <l,:- escravi,lão se faz por eleição acima se fizesse escravo da rainha, E por 
mais para ser verdade, que e;,- de toias cs co:sas. de Deus e de seu isso que of3 sa-ntOS padres, e depois 
tejamos na posse da genuína serviço, ainda mesmo que a isto São Boaventura. dizem que a san
mortalha de Cristo, com uma niío nos obrigasse a natureza. tíssima Virgem é caminho pura ir 
imagem tão completa e rica em Ha total difere-nça entre um servo a nosso s~nl-,Or: "Via veniendi ad 
detalhes de· seu corpo martiri- , e um escravo: Christum est appropi-nquare ad 
zado. Contudo, esta é uma ques- 1-º) Um servo não dá a seu a1: 1o iJlam, 
tão de fato, e uve ser decidida, tudo O que é, tudo o que Possuo, Demais, se a Virgem Bantissima. ·é, 
não pelo que possa parecer um e tudo o que Pode adquirir por como dizem, rainha e sob_erana do 
antecedente de improbabilidade meio de outrem e de si mesmo; o céu e da terra; "Imperio Dei omnia 
mas pela prova positiva da au- esc1-avo, porem, dá-se lnteirament~. sujiciuntur et Virgo; eccc impe
tenticidade do sudario, E' ne• com tudo O que possue, e-com tudo rio Virginis omnia subjiciuntur et 
cessaria unicamente estudar es- o que po<le adquirir, sem exceção Deus" qízem santo Anselmo, sãº 
te testemunho com o espírito alguma. Berna;dino ~ são Boaventura, não 
aberto, para compreende:t como 2. º) O servo exige salurio pelos tem ela tamtoo suditos e escravos 
é demonstrativo. serviços que prestu a, seu amo; po- quantas criaturas cxitem? Mas não 

.,"'-\7· (Continua) rem o escravo nada Po<le exigi1• é razoavel que, entre tantos. escr~- , 
pelo seu se~viço, qualquer que ~ja vos Por cOnstrangim·ento, os baia 

BODAS. DE PRATA SA
CERDOTAIS DO REVMO. 
MONS. ANTôNiO RA
MALHO_ 

a assiduidade, a industrl.a, a força,, t=bem por amor, que. por vontad~ , 
com que trabalhe, _ propria, escolham. na qualida:le de 

3, 0 ) O servo Potl'e deixar o amo escravos, a Maria - santíssima por 
quando quer, ou, pelo menos, qua:n· soberana? Que! os homens e os 
do ex:i>ira o prazo d.e seu contrato; dem0nios teriam seus escravos vo- > 
porem o e~cravo não tem liberclade luntarioa. e Maria, não? Um rei 
nem direito de deixar seu senhor :fará questão ele honra que a rainha, 
quando quiser. sua c:msorte tenha escravos sobre 

ll Ef. 2,10 
2) FP, 2,7 

: :ÊsTE magíi!fico· li via do 
: grande psicólogo Antonio 
\Eymieu S. J. é . escrito para 
:a todos prestar ajuda inesti-
' mável para a solução do' 
; eterno problema que é de 
,todos: como- agir perante o: 
:~ofrimento? "A luz, a forçt,' 
'. o amor enseivan1 ricamente 

l
i estas páginas", escreve, no 
prefácio de "Em face da 

1 
ôo1"', seu tradutor sr. Luís 

: Leal Ferreira. -. : -

rh«il t@cr 15, o~, 
~ .,. --- .. - . ·, 

f _+·· < ,rt:ti,. 

A sessão solene realizada no Municipal.- O encerra=i -i 

mento - Telegrama do Núncio Apostólico 
) 

benção da imagem do Sagrado Co,,, · 
ração de Maria. Para . essa mani .. 
festação de Fé foram convidadas a. 
Federação do Apostolado da Ora - \ 
~ão, Circules Operários Católicos,· 
Congregados MarianoS, Filhas de 

-Prooseguindo nas comemorações 
da "Semana do Papa", promovida 
pola paróquia de Santo Ectuarc? do 
Bom Retiro, realizou-se dommgo, 
pp., no Teatro Municipal, uma ses-

• são solene, durante a qual a família 
católica de São Paulo prestou mais 
uma ,significativa homenagem ao 
Santo Padre Pio XII. 

O principal teatro da cidade apre
sentava-se repleto de elementos .re
presentativos da Paróquia de San
to Eduardo e de fiéis em ger.il, 

A solenidade teve início com o 
Hino Nacional Brasileiro e o Hino 
Po-ntificio, executados pela Banda 
<lo Música da Guarda Civil. 

Abrindo a sessão, falou o Padre 
Angelo Gioielli, Vigário da Paró
quia de Santo Eduardo do Bom Re
tiro e promotor da Semana. Após 
proferir eloquente oração soke o 
sentido dos trabalhos, S. Rvma. leu 
oolavras expressivas d:, Arcebispo 
D. Carlos Carmelo alusivas a S. 
'Santidade Pio XI, 

Exaltando a porsonalidade do 
Sumo Pontífice e a sua missão de 
paz e união no mundo conturbado 
de nossos dias, proferiram ,interes
santes palestras os Drs. Papaterra 
Limongi e Antonio Teixeira. ·o con
gregad_o mariano Antonio Manieri e 
a menina Lourdes Tiepo. 

Maria, Cr·uz.ada Eucarística, Irman • j · 
dade do SSmo. Sacramento, ll'man~ 1 dade do Senhor elos Passos, Nossa_ 
l:'.·anhora das Doros, Rosário do~ 
Homens Pretos, Remédio,s, Divino 
Espírito, Santo, Fraternidade Euc-a-<; 
rística, Arquiconfrarias, da Paixão 
e do Coração de Maria, Guardas dd'. 
Honra, Confrarh do Rosário, Da+. 
mas de Caridade, Vicentinos, · Mães 
Cristãs, Corte ce S. José, Confra-<' 
ria das Almas, Obra das Voca-_! 
c;ões o Juventude Católica Brasi-,:' 
leira e muitas ·.outras associações. t 

Após. saiu proc~ão percorendo o 
seguinte itinerár:o: Rua 15 de No-: 
vembro, Rua João Brícola, Rua:· 
Boa Vista, Viaduto Santa Ifigênia, 1 · 

Ruas Conceição, dos A~dradas,' 
Dino Bueno, Ncthmann e Jtalianos.' 

Presidiu eSéa cerimônia religiosa . 
S. Exa. Rovma. o Sr, D. Carlos 
Carmelo, de Vasconcelos M'ota. Ar
Cl'bizpo Metropolitano de São Paulo.' 

Na Praça da Sé discursou o no- ; 
tavel orador sacro Padre Antonio·· 
Monteiro da Cruz. S. J'. · ) 

_ atinda, enfrentar certas interr~- nosa carga, e as mãos, os pes e 
gações historicas e outras duv1- os lados foram atravessados. 
tias sobre os fatos ocorridos du- J Tambem está alí o sangue trans
,rante a Paixão, que até o pre- ferido ao linho na forma ~':e 
,iente, raras vezes foram deter- coi:reu e coagulou na superflc1e A Diocese de Jaboticabal está 
minados satisfatoriamente. ·do corpo de Nosso Senhor, du- promovendo a celebração do 25.0 

1~
-,,, __ 

,~-./A.G ,, ~ 
M, M11acl1J Cl111111, 15' • ia!. !HIil • RIC. 

\>lo-'· , ... ·. 

REORGAMPZA-SE RAP!~ ; 
DAMENTE O PARTIDO 
CATóLICO DA HO~ ; 

Primeiro: como foi na reali- rante a sua agonia. aniversário· da ordenação sacerdotal 
oade o rosto de Jesus? A arte Alem desses detalhes · a im- do Revmo, Mons. Antônio Ramalho, 

_f1;dotou um tipo definido que to- pressão tomada, em cor{junto. é Vigário Geral daquela Diocese, que 
_uos recon_hecem como _uma re; uma imagem em negativo de ócorre a 15 de Agosto do corrente 
't>resentaçao de Jesu~, po_rem; e uma maravilhosa exatidão de ano. Esta efeméride cara ao cora· 
est~ ~1ma reproduçao fiel? A maneira 'que a fotografia dá ção do estimado Vigário- Gllral e ao 
maioria daqueles. que estudàr~m impressão,. ao transformar esse de todos os seus amigos nessa Dio· 
o problema, ~firma que nao. negativo em positivo, reveJa o cese e alhures, será festejada com 
·Pelo menos nao ha segurança aspecto de Cristo tal como o vi- preces, comunhões e missa festiva 
de q:ue seja ~3:seada numa au- ram aqueles poucos fieis naquc- no Bispado. 

4. 0
) O amo não tem sobre O os quais po~su~ direito de vida, e 

s,ervo direito algum ele vida. e de de morte, porque a honra e o Poder 
mmie, de mod,o que, se o matasse de um conjuge é a honra e o poder 
como a uma cabeça de· · seu ·gado, "'º ·out"iO', e ser1·a 11·c1·to crer que · • · -- .. , Recorte • meinde este cupom 
cometet·ia um injusto ,holl}iCidio; noBso Senhor. que, como o melhor A Cai,fo Po,tol m1 • Rio d• Janeiro 

A sossão f"i encerrada c~m a exe
cucão dos Hinos Nacional e Ponti
fício. senCo, após. levado à c::na um 
"sketch" i;elas Filhas de Maria, da 
paróauia de Santo Eduardo. 

TELEGRAMA DO NÚNCIO 
- APOSTÓLICO 

LANDA i 
HAYiA - (N; C.) ..,;_ "O Parti, 

do Cav:i;1co é h~je mais lndispensaJ··. 
vel do _que nunca", diz. uma pro-' 
c]amaçao do Partido Catolieo dt :· 
1-io~nda atualmente em reG1·gat1i< 
m~~. ) 

:tentica tra~içao _oral _ou em les tristes momentos em que Ele. Além dessas funções 1·eligiosas, 
:ilma descriçao. escrita e-xata. . foi colocado no sepulcro. · Atra- ostá se organizando ainda uma bol
'. Com_o ·estava colocaca "a coroa vés dessa fotografia desapar0- sa . de estudos em .favor de um se-

}le es~mhos na cabeça de Jesus? cem os seculos e surge Cristu de · ., 
.~.:\:n.a .+,n---11.a.. _ftonlf-.a._,f"'-f- uaoA.n. A .. ...,.;-!,_ .:·_- --'··"'--H---- ,_ -~ --- __ ..:- _ . mináris~ ._PO~l'e ____ . com_ O ·.nome ·"fl!' 

porem O senhor do escravo tem pela d~ todos õs filhos, fez sua Mãe par- ·Peço enviãr,nie, pelo Reembolso 
l,ei direito de vida e de morte sobre ticipante de tod:O O seu poder, 1 

1
. Po,tal, o sogulnte llvro, ,,,, . ·--·~-

ele, d'e modo que po<le vendê•lo a achasse mal ter ela escravos? Tem "Titulo • ..,... "'""'"' ~" .".-- -,>:, . .., 
quem quiser. ou matá-lo oomo, mal ele po1• sua Mãe menos ·.espeito fi! 'Aut.;, ·--.,~,--,,~,..,.~"'~-"""' 
comparando faria a seu caval.0 ,- amor que Assuero pºr Este_1,, e ~ M/endereço·,··~~?,m-""'"""·'-'7"f:''"· 

5,0) Finálmente, o servo está S-a\Omão por Betsabé? Quem 0 __ ou- ·Ruo · - ·'""'~'" ·~,-~,,_,_ 
P l u t p o serv· do amo 'Ódade -· ,.,,.,,a,- E.tàdo • _,. '''.'·""~' 
, OL' a g m em o a 1ço . ' saria dizer e até miesmo J)ensar?, I· . , __ ~--,,.,,,_~--=-·""""" 
_ie o escravo, Para sempre, Mas a,onde me leva a pena? Por _! 

D. Bento Aloisi Masolla, Núncio 
Apostólico no Brasil, telegrafou ao 
Padre Angel,o Gioelli, agradecendo 
as homenagens .ao Santo -Padre· o 
enviand-0 a Benção apostól:ca aos 
participantes dos trabalhos da "l':-e-
mana do Papa"; . . -

O ENCERRAMENTO 
Dia 1:0 festa do Preciosíssimo 

• · ,i,_· • que me demorar aqui _·a- provar uma 
Nada ha · entN os homens c('ue· coisa. tão vli<ivel? se. não quereitt 

m:iis nos faça _pertencer Q outra que nos digamos escravos d.a. f,an• 
pes$oa c'l, qlle· _a. escrav1.d~~: · nll~':- tisslma V:ir~emi _que. i1X1P__?~~! !::-

Sangue de Jesus, a paróquià de 
O "LEGIONARIO" SIG- -santo Eduardo fez ·1'ezãf 1.niEsa às 

NÍFICA BOA LEITURA d~ ~oios\~ºh~;::. pela folicidade 
.. .., .. --- .-r.o VI\DT\;[,Lf'.XI\ - - ::..O. An6.o.P.Rbi,: l'Primfinfa• .;_. 17 hn-

Ó Partido foi ruprlmido clurant . _ 
:t oci;pação ahmã. A Proclamaçã( 
psde ·3. to.Jos · os catolicos que :pr"' 

_ u:rem _ obter um maxlmo· de repre~· 
~entaçao n0s varlos or0 ·anismoll, · 
(;leitorais. . · " · )-

. A nec~ssldad,- de que o 1>artido s( . 
fortaleça decorre do rato -de . que- ,:,4; 
gmp0s de .conviceõea p,oliticas. con..; 
·tl'aria.~. ~nl"e~t,!l.m __ ng_,..~_ ·11n1!l-;_1ut.ii:~·: 



~o rau10, o de Julho de 194, 
~___:_ ______ .....;. ___________ ..,.... ___________ __,~----~--·---__..;-----~--------.,...,......,..-.,...,.._......,....,.. _______ ~;__-........ _.:_ ......... ,, 

Biis í lfD sacenlotais do!A eova cansplraçãD C O II UI i S 11 Expe!~~!tlffi~O Cúria.,~!!,!,!fl_H,~a,!~ 
'.':n·cvm.·,·o ·re. t.u,·z Ko"ster s V D ....... :D~.''.Tr~d.\ção" receb.em. e.s,~lll-CQ.rio. so à~-tig~.Jl~.ª.le-: o .AGADANBAMENT,O DO !'ODER .l"OLI'I:IC.O G .. !r_sde~º.s! !g!'~.o:ei.d~s;~i.~i~ ftq~.s.~.~.r.Im·d=.c .... ~a;àt:. ~~~~~iç.~:.p.a• 

1 
• • • • 3;a~re Barnµne contra O .~munlBmo, ttaduzulo · 0 Re,a.- .. Isto _se tornou claro no segundo qos quatro a:conteclmentos pre- VIGÁRIO - da paróquia de São EX.AME CANôNICO - em fac-

.· i • • , .• · • J • • . .11 der_'s Digeitt". - Barmine é russo de .n~cimento e tem 45. .viamente anunciados. com O au;;:mo de Sidney :Hillman, uma Rafael, cm favor db .aevmc, Pe, v?r ?~ Clilmunidade .das Irmãs_JYI.~-
. ·. ' . ,,aµos de ~~- Serviu no el[er~j,t,o ;v~rmelJ).o, cheg,ando. peq~en.a minoriá comunis.ta iigeµ:amente camuflada tomou conta Savino M. Agazzi. sJOnaria,. Zt'lad~,r:-s ,do, C@raçao .d• 

Pe. J B L 1 ,._ ·B · _., · ·· ' do n ..+.ido traban,·;sta :a·mer';,. "" r nr t d · · ilh- d :PLENO USO DE ORDENS - J.esus, c.om xes1denc1a a rua Coro• 

Ontem, -:ii,? 7 .~ J1,Hho o Rev)nO. 
. • , .• . • • em . ,2.$ l!P ~to de general ,.., .. r,g.,...a, . . r-ª' • . . . µ,, ·.. : . . . ~.a • .,, , ~,., esim an o mew m . ao . e por um ano .;_ em favor dos -RR. . nel ~elo de ,QJiveira, 221. . 

qµe hom,i .a. 0.g-u~ntar, .à.-as de~pções .J!Av,i<>tfo p lo Depart mento d Exterior estudeu a l Y9W$ "llP Estado .Ç.e. :Ntw-f:pr,k, Jstp poria facilmente em suas n .Mar 1 · · · E · Cô A · ld J ' G t 
Padre L;;;iz ~ter ~.on~em9i:pµ -~ , 

;so.0 ani,e:-sár.jo .c(a Í;ua .ordenaç1\o 
~acerdo~.l, !íO .11nos .',~ S.acerdoto 
da Conzre€a~ãp ,do V-!!rbo Divi_no, .il 
qual o v.e~~s{o j/lb~,. Jov:em 
então é!~ il~ '\(lnQs -.e Ulliu, par~, 
prossegainci;o ~:I ,seµs ""stt1do.s gi
naúais, fiécs6ficqs e teológicos, nela 
em lSM p::-ofo~r, e em 1'895 se or-

.··-.-.. ·.·e. a · .. ·.º .. ' .· .. -·· ·. mãos(eàdisposição.de'Moscou)oequilibriqêlopoder,,ePortanto .. r ... ce. Mar .. 10.Des.mar·a.is.,:t1en: ... neg<?. g.uma .. o,.ose .onça· ~ ,ex:2erim9~, das pr.ovaçõ?S .e .cri- Mffla :P1'1itica da Eui·opa, da Asia e 411. Afdca. ;De .J.»i.9. a a ,sorte. tjuma ~Jel."a-o n·a"ional na·que'" P_~ tn . . " o. ne Marie , ~aporte,_ Gustave Rene 'l.es, au~füar do \f.1gar10 Gei:al, .de11 
ses a enfrentar. . , · . • · · . " " " 'i' """ ""' P.icher, Luc~o Xavier ,de ·Castro .e os segumtes despachos : 

o Revmo:; Padre Koster soube 1931 :Oc~ou o posto de dire.t1>r. ~~.r.;i.l d~s »degaç.oes J:le • ,Ser.i..a,Jmp0.ssivel .exagerar .A si,g:nificação deste fato. Para os Paulo M. Guffanti; :... por ,quinze DlSP.ENSA DE IMPEDIMENT~ 
.se .haver -~~mpr,e conf ~alhardia à Comerc10 com a. França e a Ita:ha, Depois ile ecupar va- · c.omu:ni&.~~ foi .a revelaç.ão do c.a,niinbo s~.urD par.a a conquista do dias, em favor do Revmo. Pe. Frei - em favor do~ orndore:s: !,.ntom9 
"' .. ltur,º .do ... ~u. =~0,· _;:.µo;r c.omo di- r.ws ~argQs de -grande importai,.cia, Jiga.d.9s à imlw.tria de, noder .. :n,1"~ .. _;E:.st/:\dos .. P"ni.dos_ · .. , u. ma triun. fante J·ustif. icação da sua nov.a Leonardo Çostermeyer. Mendes Rodrii::l;-es o An~ Hengler, 

"" ... r- . .., · :. · · ·- • · · · . .- =- 'l'RINAÇA-O - -0m favor do Harold Cruz Hlfth e Ed1th Fontes 
;f:tor .do $s~~leci.monto, pPr .ele .aut1>moveis, '.l'Vl,oes e armamentos da limao Sov1etica, foi · PO]it1ca .<le não-parUdo. S.e um pequeno grupo de comunistas pôde Revino. P.e, · Luiz · Gonzaga d · de ~zende, Radamés Montá e Con-
fun,;laàot, -11ue,r .90.mo ;5uperJ...or .da. mdieado em 1935 para a :J..eg11-Ç:ão ~vjetiÇ.a, .AA ~rec~.a. captul'.âi' foc:ó o Partido .trabJJ.lllista, porque não poderá um -0utro lVfoura, .e cetta Andrfoli. 
Comunidade poi: ele dirigida. Desiludido à medida que melhor conhecia O mundo .com grupéJ •!:®.ndo µm .d.wfa.r.ce .ainda mais consé1wader, <;apturar po- BINAÇÃO _ .em favor dos RR •• ;!!STEMUt,THAL PARA .ÇASA-

.Seu nome, em letras de ouro fi- . . ' • ·• • ' · · . 1,içõe,s:•. cb4ves nps part.idos repuplic,ano e democratico? Experien- PP. Frei Paulo Maria do Carmo ivJ.C,J.,'l'O - em favor dos oradores: 
g:1,1ra brilhante nos 4'.istos daquela , ª ditadura bolchev15ta, em lf3'1, Barmme resignou O seu. elas -CPm.o pa1·t.1do trabalhista mestram que eles encontrariam po- Paiu!o M. Guffanti e Savino ~i. Dali!o Lohnh0ff, João Batista 
il.llportante casa de en.si,no, post,o ele "ehargé d'affaires" em Menas e rompeu com o litico;, J>i'qntp,s r,ara faier o jogo, contanto que não fosse meneio- Agazzi. Sammarco, Altamiro de l'ai~ai. 

e. argo mais .. ·P.~.~do .f9,i-lhe im_pos-; .comunisJ.JlO, · · · · · nai:to o ve_r!la4eir9 proposito. RITUS PARVULORUM - em fa- Ciro Alves Matosinhos e Valda F, 

/iep,a,·, 
Padre . .::.,o:iz .:&oster -fiSur.a na lista, 

, ~oje · j;il ~~e .,-ecluzida_, dos ite- ·• 
·li.$,iW\9"> µil &oi,w~$:l-~ão, tJ.Ue do 
.F-~µi;lado"; ;P,t~re Ar,na!do ,Jansen 
~v.eram tw; .idmissáo, sob .as ,:vista~ 

vor da$ paróquias do Belem e Vila Barbos,a. . 
to com a nome/;lç~ qul:. o alcal).çou ' Foi-lhe dado a.silo,_ como refugiado político, em l'a.rís. ~sim; .a medida imediata na conspiração comunista era . .a Maria. · DIA 3 DE JULHO 
em·. 1925·,·. de Su.p~r.ior _··Provincial. ! Em 1940 começou a tra.baclAAI' na. America do Norte, tenwi · ten.tat.iv.a a.través do comité de ação politie.a do CIO para ganhar AU$ENTAR·SE DA ARQUIDIO- Cônego Aguinaldo José Gonçal-

,,. . . . . . . ~ 

1'.,einado na prátilla das virtudes es- posteriormente se na.tural~ado cidadão america:no. o poder dominante no partiC:o democratico. Nisto como na cap- Cl!.~E - por oito dias _·em favor ves, auxiliar do Vigário , '·eral, tleu 
senci,.,.is d.a vJc:l.!1 reli,ÇiQ$a, /;tono de ·tura do partido trabalhista, o seu aliado servlçal é Sidney Hillman. do Revmo. M'on.s, Francisco- Bastos. o.s seguintes despachos : Jo -mes.c"o .~eJ~am s_eµs es~l.!;".Os,. 

d.l?-s ~µ,.:.s ~?-~s . .recober.._m o háb1to, 
em su.: 1,7esença .emitiram os san
t?,S · .yc~, .Íori>m ~pr~s!'!n~aC!Os .ao 

ri¼a e')'.per,ifoe~!I, ~ se,p{\ire tendo os 'lem publica.do se>bre ·ª .Rus.sia Sovietica trabalhos do- Nenhum eomunlsta pôs ele na li.derança formal do }'AC (comité PROCI~SÃO em favor das DISPENSA DE IMPEC".MENTO 
olhos fi.xos e.m Peus e em sua cfu»:entados e ~ ,:eper.çussão mundial. ,de ~ão polltica), mas garantiu aos comunistas as posições-chaves 11Etróquias de ~~irapu':ra, São Ra· - em favor dos oradora;: Josó 
.santa lei, com muita competência e de que el,e.s .careciam para manobrl).l· o PAC eomo .uma (ias suas !ael, Belom, Sao Joao Batista e Y~f Dib .e Emely J.abbur Rada-
. cireuns=çã.o go,vexnou a Província, u LT. · IM.AMEN. TE. ª• irn·p·rens. a ª. m.ericana vem falando cada vez propri.as organiza,.ões Gµararema. , M tá C d .. 1 . · An.tistitc f';:le fües c.onferiu as sa- ..- ; menos p.o per!-i, o comunism. Contudo este perigo nunca .· · .· • · !' ·· ·· " · · CELEBRAR em oratório particular· mes , º. n · . e oncetta A:_n 1_1~ 1•· 
pelo -~paço de :S!!is anç,s (19~3-.:J;929Y , "..C. ª.· .. d_a trabalhador deve arrir no sentido de alargar a ·i·nfluen- em favo" da pa-'"ui·a de Santa Ge-. TE.STEMUNHAL PARA l,ASA,. 

F -'~d · · D" · foi tão g-rande como agora. Ci:>mo. · .alguem que trabalhou - • •v-. "'""' un,..., or .. e primeiro - ire.o,. .qµc ' e. ia do .. PAÇ., . Para s.aber o que fazer e como faze· -lo ·todos de- nerosa.- .,="lfl'O - em favor dos .ora~-ores.r 
.. n·_ºº" .. = .. e nrin. cí.p10. .tto. sua vidll f · J d c • durante ·20 anos ise1'vindo a dJtadµra <:0mJ;1níst", · es~ritamente 11- , 
...,,~,-.. ,., 01 4° · uven_i.lto ª ongreg:,çao, "' vem lei' o'Dajly Workei:". E' o qµe recomenda uma c.art.a ci1·cu1ai· CAPELA '-' po1• um ano - em Ermolino i3carpellj, Dino Van,lelli,-

j • 1,"'' 0 0 nosrn Confrade Ju- t · d d t de p · ga. do a.os. 11 le_-,,der0
" .do Sov;et, eu ,.;...,to que é meu d.· evcr ad. vertir "d f ,, .,.:i e'"·'._ · ·•· .,,., · · · · f:>rmma O .~eu man a o · rovm- ,... " • ,.,.,.. expedi a pelo org-ão oficial .da Associação Polit1·= Comuniot·a avo,r ".Q capela de São João, Ciro Alves Matosinho e Valda l'er.; 

b-1 ~· .a sua pe»oa a o po. vo "merican.o contra este insidias. o crescimento que amea,.a ""' ... · na 1 ª' ,;;;r~iu p~a · eia!, passou a ser Reitor do Institu- ., " Na:;;. suas representações menos .. importantes ·0 PAC ··mantem oarpquia de Guararema. reira B .. ;trboJ;a. 
i. • "'"ªº " ºadre Funda- M , · ' · · · · · as suas livres. institui.ções. · j cspex:m -"...:"""~ '-"º ,., to issionario em Sitio. que mui- untas diretc:mis com .c9mµnistai,, .e é .sabido que a maior parte dos ----------

cior, que .o.o jovem candidato <;les- .to luemu com .sua sábia' e prudente A situação presente é um curioso paradoxo. Os Estados Uni- seus tr,a~alhos é feita .P?f comunistas fanaticos. John L. Lewis, 
.,:<il)ria '-';:.1.alJ.dat;le1, ;i;romet~do-ras,. ,gestão, e.os estão travando uma luta mortal conti:a o totaHtarismo na- qµe andou fazendo este Jogo com o fito de "utilizar" os comunis-
-iue e r.~flit:a~it/-;:n pur.i mais tar- No rói. <;los grandes feitos do ve- . zi:sta. Todas ;;tS i,uas energ,11s, trabalho, riqueza, milhares de vi- tas para outros fins que não os seus proprios, resumiu a sua ex

. de, c:or;.c prof1c1encia ocupar cn- nerando Jubilar não deve passai· das, estao sendo sacrificados para destruir este inimigo da demo- periencla c;nando declarou em fevereiro dé 1940: 
.:e,rgos ~e ,o~ponsa:bilidade. ·Padre despercebida .a $Ua b,méfiea ativida- cracia. Contudo, s.o mesmo tempo, na imprensa, no radio, na . "Phi_ljP Murray çstá prisioneiro dos comunistas em sua pro-
Am;ilcio .Lto ,se enganou. Ao novel de na imprensa católica, c,op;i.o f1,1n· adm1p.ist.rF!,~._ã9 publica e nos circulas liberais que se supõem re- pria u111ap. Eles controlam-no, a ele e ao CIO por meio das suas 
Prcsbíte,;:; e;')E.ejo-:fomeceu para ;üar.- dador quo é .e redator que foi do presentar a conciencia vigilante da nação está~se processando um cadeitas··_no conselho· executivp, e n-ão ha uma só coisa que ele 
g~1· e c(.;_n,v!etar peus c9nhecirµen- "j:..ar Católi.c.o" em sl\Q terceira fase cte.sarmamento moral e psicologico diante de outra conspiração possa fazer livremente. SKney Hillman está do mesmo modo ma-

. tos f.ilos,;.::.c.os e ~eolósicos em um O da "Estrcll!I das Mi~sõ.as'', ante· totalit.i.ria - a do comunismo - que amea.ça a nossa democracia nietado. Ambos agora terão que fazer o jogo dos comunistas ou 
Institut.o P.ontif.icio em 'Roma. cessora esta de outras revistas bra- ainca mais seriamente. morrer;'. .. 
Tr:;rnss.t0 .e:;cse período, fê-lo se fa- silciras missionárias subsequent€s. E' desanimador ver como os nossos intelectuais da esquerda; Fa:i; menos de dez anos que o proprio Hillma11 advertia O CIO 

· ,,uliariz:;r com os .trabalhos da pro- Foi com a sua prestigiosa persona- embalado;, por sutil propaganda comunista, transformam o triunfo contra· a mesma manobra que ele está agora executando. Na ter
cu1 adorie. de. .Casa Mãe em Stcil. !idade e:.e .SupP,rior qµe pôde in- da supcrhiunana determinaçõ.ü de lµtar do povo rqsso num triunfá ceira convenção constitucional do CIO, _a 20 çle novembro de 1940, 
, Nii.o t:::--iou, potém, que .o dosta· crementar e i~crementou a idéia do regime totalitario comunista. Os russos não tinham a escolher ele pregava - "com as lagrimas a descerem-lhe pelas faces", in
c~ssc pa:·z. um novo campo de ação, da criacão da Prelazia da Fóz de senão lut.ar sob um daqueles dois regimes e decidiram acertada- fprma um reporter de Ncw-York, - contra uma tentativa de co
no Alér::.-r,far, na terra de Sa;üa Iguassú: que veiu a ser realidade. mente que a. tirap.!a estrang·eira seria pior do que a nativa, Mas operar com os comunistas que, "não podem participar dos pro-
Cruz, pz:.·.:: onde, em 1898 Padre Assim passaram os seus anos, o que diremos é.os "democratas" americanos que em vez de ena!- cessps pemocratico.s". · · . 

. ,Ko.s,ter ~ ~>nparcou, com a incum. sempre em plena atividade. Como tecer o povo russo e confiar que ele possa colher a recompensa da' "Eu devo dizer-vos que devemos avisar aos nossos membros 
L-ência e.,;, ~lir)gir O .seminário dio· um dos primeiros miss~onários do liberp.aC:.e, elogiam o regime que o oprime, comparando-o favoravel- mais jovens que não se c".eixem desencaminhar pelos belos discur
ces;;ino .é.e Vitór.i,a, fundada havia Verbo Div.ino no Brasil, 0 Revmo. mente com a nossa maneira democratica de vida? sos que eles farão, seus protestos de lealdade... A lealdade deles 
pouco, pc:;G primeiro Bispo êo &- Padre Koster trabalhou na vinha A indizível tragedia do povo russo é que ele se vê compelido é pa'ra alguem est:·anho. Eles recebem ordens. , . Eu vos garanto 

'pírito Si:::to, D. João Batista Nery. do Senhor dosde a primeira 4ora, a lu¼r contra 9 agressor estrangeiro sem quaisquer direitos ou que esta ge1lte é uma a'.,1eaça para o movimento trabalhista". 
Em 18..GE· foUnve~tído no cargo d.e pódo se dizer, .aturando todo O peso liberdades proprias. E ·ª-gora Hillman .está unha com carne com estes mesmos co-

Superio::- c;.a Çomunidac)e do Verbo e O calor do dia. Como lhe dimi- Em cada duas familias desses comb.atentes russos uma pcr(eu munistas. Ele pen,qa que os estú usando; mas eles sabem que o 
Diyino €1Ji Jµiz pe For.a. Do Colégio nuiss~m ,as forças, e seu estado de algum niembro em um expurgo ou em um dos campos de con- estão utillzando; Ha apenas um meio p:ira os democratas bate-

. " d · · t - · ) d ·1ho- d ·t· d d"t -rem os totalitarios. "Ste.11.,_ J;~·2.tutina· , íun. aç.ão pr1m1- saude reclamasse cargo menos pesa- cen rF!,ç,ao no;; quais, pe o menos ez m1 es e vi 1mas a 1 a-
tiva dos :-:,i,;.sos Padres e por des di- do, aceitou de boa vontade O minis- dura estf\o ainda levando uma vida miseravel. . E este é recusar toda cooperação e todo comercio politico com 
·1·igi<;lo, fo:. Dil;etor até que em 1900, tério de Capelão do S~natório Dr. FEL I Z AC I DENTE eles. Lewis aprendeu isto por µma amarga experlencia. Hillman 
c.on ezpE,cid favor da Divina Pro- Hugo Werneck, ao qual presta sabia disso em 1940. Que mudança psicologica atuou em Hillman 
vid.ênci.: "'- .Çpngreg:,ção .do Verbo ine.stimaveis serviços desde a fun- Sob o disfarne desse indiscriminado elogio da "Russia", o pen- negte interregno, eu não sei, mas politicamente só uma eoisa acon-
Divjno i.f·.i .fõl).trpgue .(1. l}.cac;lemia de d;,ção do Instituto. · s.amento ocuito C:o totaUtarismo comunista é penetrar insidiosa- teceu. Os comunistas liquidaram O seu partido· legal, camuflados 
Co111é_rcic_, fCCCpntecimcnto ,;,ste, cujo Si o dia 7. de jul!io é data de mente no corpo da çiemocracia americal)a. O crédito transferido em pati:fotas C:emocratfoos e procapita!iStas americanos e estão 
feliz êxit.o ~e ~rande parte deve iúbilo P<!l"ll o festejado Sacerdote, q.g povp russo para o regime totalitario é depois concedido aos ~~~~~)~

11
!iss~:si~stft~~~õ:ªJ:!-~cr~~~!/util e inescrupulosa de 

ser atritc,~do u prudência, ao zelo niio menos como tal é con.siderado comunistas americanos - esses ferozes isol;tcionistas durante o 
:'e .à cl.2riddencia do Rcvmo. Pa- por todos os .seus\ confrades, Sa-: pacto Stalin-Hitler e "patriotas" somente depois que Hitler atacou 
dre Ltfr7, .K~.stcr. cerdotes, .Clérigos e Irmãos, que a Ru,:,;sia. Se por uma feliz eventu:i,Hdade tivesse a Alemanha ata
; Durante longos a~os so .ach.ou à cm su.as onaçííes, no sacriiicio da cac!o a Ru.si,ia depois de Pearl Harl;>our, em vez d.e 1mtes estes co
tcsta desse estabelecimento, que lhe panta JVi'iSsa se µnem à p~e<;lad,e j,ubi" munistF!,S e.stariam agora na cadeia com oll naústas.. M.as isto não 
deve ak::1 pe nova organização, o losa do venerando homenagc.ado, do os impede c"e desempenhar, com os grande.s New Deale;r:,, um p,apel 

; prcstígk e I) alto coi1ceilo, de que querido «Ercmitão do Mato", RtvJno. de mais a mais importante na política ar,i.ericapa. E poucos mes
: so torr.~..;; merecedor .da parte d.a Padre ICostei·. mo .dos seus inimigos imaginam qµanto é importante este papel. 
·. so.cicda:J.e patólica de. Juiz de A gratiã,~ q1,1e devem a Deus, 0 A dissoluçíl.9 do partido comunista, que encheu deAral1q1.lilidade 
,F9r.a e -~ !9d.o o ~~tado de 1'4inas. pro!µndo recowiocirnento de tan- JJ. tantos espiritos ingenuo;;. marcoµ o inicio de, uma conspiração 

S.ó a p.,1i.S ~- conl.iccidi;i a su.mula tos bonelido.s que por intermédio éomun:lsta nos Estados Uniçlos que é imeDSF!,mep.te ll}ais perig;o,s,:i 
do treba,ho q11e ali O Padre Kos- deste seu "Irmão mais velho,, re· · às nossas instituições do· que o foi Pm om•.T.quer momEJnto o partido 

· t h e' D ·t b · · original. A qualq1.1er pessoa familjarizJ'1.r!?. com o comunismo es-er aç ou e venceu. ..,o eus em · ce eram, fazem-nos unir as vozes · 
conlm:in:mto completo das dificul- e os corações. num j-ubiloso "Te t.as manobrns vii.o constituem novidade. Desde a sua funcacão por 
d~r.ies que encontrou para sµperá- Deum budamus!" · Lenine, cm 1D03, o movimento bolchevista ru11so sempre teve duas 
1 t d d · organjz;,,cões, uma ''legal" e a outra "secret2,". A função do par-

: as o.~, .. ;is ansi!,ls que atormen· Que Deus o consérve em graça, tido legul era preparar a tramoia P.ara a tomada d0 poder o.elo 
· tarap.1 o <CU espirito, do_s di!>sabores virtu.do o sa11de - ad muitos annos! -grupo controlante snbtP.t-raneo. Liquidar inteiramer1te O part.ido 

·o Pudor 
,'e. Carlos Borromeu, C. PP. S, 

legal em certas situações era uma manobra reconhecida e fre
quentemente discutid:1. Os comunistas americanos ex:ec11t::i 1·:,rri 

agora esta manobra. Sem comnreen<ler isto. pinguem se orientará 
110 presente labi;:into da política da afa esquerda. _ 

Quatro acontecimentos, recentemente, ocorreram em rapic'.a 
suce1,são: o,J a transform11ção do partido comunj.sta da America 
em uma associação "educacional"; b) a conquista pela ala es
querda comunista do controle do partido trabalhista americano; 

Onde t.12 .de_scura a Fé, de~ap~r-ecc 
,m pou.co,Je1t1po o pudor. O homem 
sem Fé, ou ateu, denomina o pu
dor con;o ,preconceito ou .supor,ti· 
~ão; ''O ··no_n,em deveria acostµmar 

dade a inc;ljnação ao abuso do se- e) a emergencia da direção da ação politka do CIO como força 
maior na politica do partic!o democratico; e d) a "desmontagem" 
de certos C:epartamentos especiais investigadores da atiVidade co
·munist" do Inteli~cnce do nosso Exercito e da nossa Marinha, e a 

'o corpo hµmano .i não m~is co
rar, e dj,,pensar mcsm9 o pensa
mento do ·pudor", - Eis os ccn., 
selhos dos apelidados "Amigos da 
L:iz, ou da Sociedade co Sol". 
Tamb2m em camadas de fiéis pe
netram idéias , baratas sôbro a con
cepção de pudor, que é f., tor de 
educaç~o e ,salvaçii.o. da alma in
fantil. Oepoi.~ ,:la catástrofe no Pa
raiso, Deus .mesmo faz os vestidos 
aos homcns. tste aviso da Divin
dade, o hPmem· de hoje não qµer 
mais ·compreender. O homem mo
demo quer i:!espir-se o quanto 
m.~is · po;,ivcl, Rcvda-se rn socie-

CONGREGAÇÃO MARIA= 
NA NOSSA SENHORA 

ºDA PAZ E. SÃO LUIZ 
GONZAGA 

FCSTA. DE SAO LUIZ 

minucdsmo, ou mesmo os pais criam 
os filhinho:; em pleno nuú1smo. Isto 
é inl!ltração do demônio para ar
ranjar o g,,verno tell).poral sobre as 
alma, e· para e,stragar a vba oter
na da a,m.a na felicidade. EJ.Sa in
clinação é contra 'o próprio Deus. 

O pudor não é preconceito ou su
perstição. O puqor é propriedade da 
;ilma humana assim como as pai
xões. Negar o vaior do pudor, quer 
dizer negar a ética e a moral, re
velada por·· Deus. Quem noga o pu
úor, nega consequentemente a cas
tidade, a sobrieo.ade, a continência, 
a virgindade e o celibato, 

Quem guizer desmoralizar o 
mundo, precisaria apenas extinguir 
o sentimento fino do pudor na 
alma inocente. 

Quem, com~ me~ico, trabalha 
"ex-ofício., entre homens de todas 
as c~adas soci;iis, não pode pre~
tar testemunho de como se revela 
o pudor na alma dos inocentes e 
nas almas dos que ruiram na mar
gem da vida mundana. 

Acabar com o pudor quet• dizer 
fazer uma "cura de cavalo", no 
organismo mais fino do homem na 
alma imortal, ' 

A Co.ng,·E:glll,ão ,Mariana No:sa So- O que nega o pudor é o maior de-
1,nhora da Paz. !la paróquia de San· magoga, que procuxa em nossos 
, ta '1ereüni)_a, com sécte à rua Con-. dias destruir a lombrança do parai-

5eih~il·o Moreira de Bano,, fede- so perdido : a inocência. 
jou cçndign:,mente_. n:i eia 17 ú_l- A de.fesa melhor da saude espiri
.&inw, o .se. u querido pat.rono. s_ªº .

1 

tua! e física é a cultura. do pudor 
Luiz Gonza_ga, · na alma infantil. 

. Pel.a_ inaphã .houve rr,i,sa o_ éo- "A cultura ético-religiosa do ca-
mllnhao geral de todos os mananos ratet· é O nei·vo de t'd. lt 

~ · d e h' d s · , o a a cu ura e ~os )?Vens a ompan :u _e . ao • toe-ia!". Assim Do H . 
Lup,. As 15 horas, a Bença0 do ovie, 
E·.<:l. $acramento. BELEM • PARÁ 

As 15.:JO horas, perante g.ande 
·"-~isténcia, que Jotóu tocta a séde, 
teve lug;ll" imponente sescào solene, 
presiçÍcrn P.elo Rvrr:o, Pe. Vitor Vi

. ce11zi, çkdicado Vigário da pat:Óqljia, 
: tendo ~o laqo, na mesa, o sr. Nereu 
, Tetoni. digno prtsi:enl~ da _Con
«rcgaçiio Mariana, e ,ep,esenta

. ções piv_ersas. 
-·Usarar11 da p::ibv:a. nJ. ocasião. o 

·. tr, Antoni; Durval Guerra e o sr. 
· ;oão Tupiniquim. A professora Ra
oihel B;iÍ-reiros P. o jovem João J:!o-
aafé, declamaiam bela~ poesia,. r 

Foram executados números de 
lnU~ÍCil. e crnto, acompanhados por 
'-violino e ótima concertina. 

.li:ncorrando a o.ssambiéia falou o 
· Révmo. Pe. J>h·etor, 
·; ,\plaus:>s coroaram todos os nú· 
,mecos !itero-musicais, bem como os 
:-el®uentes oradores. ·" 
: 'l'odas .a~ .associações da paróquia 
,iffli···vel'am · r.ep. rese1.1tad. as, b. e.m ª. s·s. im, t 
-~~de caravana de con~reg,,1dos da 
1~atriz do Santana, que veiu acom~· . 
••Bhadia do seu à~ otesjdenttt. -... •. 

tentativa de destruir os seus arquivos. 
Poucos alcançaram a conexão entre estes acontecimentos. 

Contudo eles marcam o começo de um grandioso plano para a pe
netração e a conquista eventual das instituições sociais, politicas 
e governamentais da America. - a nova conspiração comunista. 

NOVO DISFARCE 

Por muitos anos funcionoµ o partido comunista americano, 
com um programa franco de derrubada pela violencia, como um 
partiçto abertamente revolucionario. O resultado foi uma com
pleta falencia. O povo americano repudiava esses ataques dire
tos contra a de.mocracia e o partido ficou limitado a um pequeno 
grupo isolado. Em todos esses anos ele não chegou a eleger um 
unico representante ou senador e nas eleições presidenciais nunca 
levou às urnas mais que 200.000 votos. O unico pro0 comunista 
eleito, o representante Marco Antonio, de New-York, alistou-se 
como representante das organizações democraticas. Mas o .su
ces~o de Marco Antonio foi signiticativo e serviu de proveitosa 
lição aos comunistas. Começaram então a suavizar seu programa 
extremado, e a penetrar às nossas instituições políticas vigentes, 
sob disfarce. 

Entretanto, somente depois que a União Sovietica foi atacada 
por Hitler, crescendo assustadoramente a necessic'ade do auxilio 
do capitalismo americano, os comunistas pareceram caminhar pa
ra o suicidlo. Isto começou em fevereiro de 1943 quando o partido 
publicou em anuncias de pagina inteira, em 16 jornais, por todo 
o país, o· discurso do seu secretario geral, Earl Browder, intitulado 
"A arma secreta de Hitler -"" o comunismo, bicho papão". Browder 
ria dos democratas americanos que levavam :1. serio a ameaça co
mu1'!_ista. "A democracia americana", cizia ele,. "precisa crescer e 
deixar de' acreditar em fantasmas e feiticeiros". 

Provavelmente nada semelhante a isso havia acontecido an
tes: um partido político despender US$56. 000 (custo estimado) 
para levar o seu programa ao ridiculo, como um espantalho! 

Contudo, coisas estranhas estavam para acontecer. 
A 22 de maio, a dissolução do comunismo internacional foi 

anunciada em Moscou e Browder imediatamente c'.~rigiu uma carta 
à imprensa oferecendo "aos leaders e grupos responsaveis na vida 
publica americana" a assistencia do partido comunista para co
operar num esforço de derrubar o espectro do comunismo". E em 
janeiro de 1944, perante uma enorme assistei;icia reunida em 
Maclisou Square Garden, New-York, Browder "recomendou" que o 
partido comur+.ista se retirasse C:a luta! Deveria ser substituido 
por uma associação política comunista. Esta associação, porem, 
.se "oporia a todas as greves" e defenderia o capitalismo, a '"alta 
bu_rguesia", o programa da Assóciação Nacional de Manufatureiros 
- tudo a que o comunismo est_á diametralmente oposto. 

. O embasbacamento da nação a essa reviravolta pode-se avaliar 
por um jornal de New-York que chamou a Isto: "o mais espantoso 
episodio na historia do comunismo americano" e pergunta: "que 
resta do comunismo?" . 
- O que resta do comunismo é exatamente o que havia no co- l 

meço: - uma conspiração ladina e sem escrupulo para preparar , 
as bases para a tomada eventual do poc:-er politico nos Estados j 
Unidos e transformar este país numa ditadura totalltaria comu
nista. A razão porque os americanos estão embasbacados é que 
eles não podem entender os métodos totalitarios. Eles imaginam 
que um grupo visando 'a transformai· a: America de capitalista 
para com:unlsta, deve forçosamente advogar o comunismo. os 
conspiradores total!tarios não escolhem o que advogar. Tudo o 
q~e lhes Interessa é a colocação dos $CUS acump!lciados nas posi~ 
çoes chaves. Tudo o que eles visam é o poder. Idéias, lealdade, 
programas, partidos, associações · politicas --- para . eles todas estas 

, coisas, que os americanos. tomam tão profundàmente a serio, são 
:meras ;umacUihas e i1nulemen~ para a tomada do poder. ~ 

QUE E' O PRQGRAi\'IA COMUNISTA? 

O leitor pode achar difícil de -acreditar que a Associação Po
lítica Comunista espere, realmente, dentro de um futuro raz.oa
vel, apoderar-se do poder. do Estado na America, Mas deve lem
brar q4e, a,lem de seu "maximum" programa revolucionaria -
abolição total da (emocracia e das empresas privadas - os comu
nist11s têm um "programa minimum" - enfraquecer a America 
democ1·ata e c~pit_alista a tal ponto <Jlle ela não seja um serio rival 
à Russia totàlitaria e comunista. ·1 · 

' ·,ii ', - ' ' . . ,• 
O mais siinples meio de atingir este objetivo é criar a des

união dentro dos Estados Unidos - provocar conflitos raciais e 
sociais, epidemias de· ódio, suspeitas, intolerancia e desmoralizacão 
politica até qµe a situação atinja os !imltes da guerra ciVil. Ém 
suma, transformar os Estados Unidos em um país semelhante à 
França da época da Frente Popular de 1939 e 1940. 

Eis .o serviço que. os comunistas americanos com o auxilio C:os 
Uberais e do grupo do New Deal a alguns membros da Administra
ção Publica estão agora fazendo. E' o "programa minimum". A 
atual glorificação do totalitarismo russo serve diretamente a este 
fim. Cada usurpação das liberdades individuais pelo New Deal, 
quando não claramente çleterminada pelo esforço de guerra, serve 
a este proposito. O crescimento da burocracia, C:e um aparelho 
excessivo de arregimentação, serve a este fim. Alimentar confli
tos raciais, e1'age;·ar os casos de perseg_uição, caçadas hi»tericas. de 
feiticeiros pelos jornais de tipo Daily \Vorket' e por certos tipos de 
articulistas de jornais - tudo isto serve a este proposito. Tam
bem o serve a perpetuação de uma administração por 16 anos. A 
presente Administração, contµdo, devido à sua ~parente cegueira 
para a natureza totalitaria e conspiracional do 'comunismo, con
ciente ou inconcientemente proteje por todos os meios o sucesso 
d_a conspiração. Eis porque, por or(ens de Moscou, os comunistas 
se retiraram para a quarta etapa. 

. A PRESSÃO NO BUREAU DA MARJNHA 

Contuê!o, enquanto os comunistas tomaram o Partido Traba
lhista e estão penetrando nas trade unions, fervilhando em nu
mero crescente nas agencias do governo e esperançados de con
trolar o Partido Democratico, ha duas instituições do Governo nos 
quais eles foram absolutamente incapazes de alcançar qualquer 
sucesso previamente. São elas a Marinha e o Exercito. Os co
munistas fracassaram aí, primeiro porque as altas patentes da 
Marinha e do Exercito tomaram para com eles uma atitude de não 
comoromisso, e segundo porque ambos possuem em seus lliteligen
ce Services um aparelho extremamente eficiente para descobrir, 
desmascarar e bloquear as manobras comunistss - especialmente 
os seu-~ ;~sforços para penetrar nos corpos de oficiais. 

· Pa1;â os I comunistas isto foi uma derrota desastrosa, porque
no n1ômento quando o seu plano para· a tomada das posições
chaves e dos departamentos do Governo se aproximasse do seu 
termo, à atitude do Exercito e da Marinha poderia frustrar toda 
a coisa. E ainda, os arquivos exaustivos sobre os comunistas con
servados pelos Intelligence c'a Marinha e do Exercito, alem de bar
ra-los para postos de responsabilidade militar, auxiliam a desmas
carar os que estão tentando conseguir posições-chaves no go
verno civil. 

Eis porque se exerceu ireme11da pressão, contra a. forte opo
sição dos responsaveis nos circulas respectivos,. para qesmantelar 
as secções dos llltelligence do Exercito e da Marinha, oüe cuidam 
das atividades comunistas, destruindo-se os seu,~ arquivos. 

No Terceiro Dlstrito' Naval que inclue a cic"ade de New-York, o 
quartel general do comunismo americano, a Marinha montou uma 
"carteira comunista", inteligentemente informada, a qual desde o 
atentado de Pearl Harbour tem acumulado extensos arquivos so
bre organizações e pessoas subversivg.s. Tal autoridade adquiriu 
esta unidade do Intelligence que os seus boletins semanais de "ten
dencias" do movimento comunista americano eram regularmente 
enviados ao FBI, Intelligence do Exercito e aos oficiais C:a Mari
nha mais graduados, em Washington. Esta mesma unidade veiu 
a ser reconhecida como uma das melhores do país . 

Ha alguns meses j}assados, depois que foi parcialmente des
mantelada à "carteira" equivalente do escritorio do Intelligence 
naval de Washington, a "carteira" de New-York foi virtualmente 
.i,bolida e os seus técnicos experimentados enviados a remotos e 
insignificantes mandatos em qualquer parte. 

O embaraço dos oficiais do Exercito e da Mari11ha, quando 
abordados sobre tais acontecimentos, mostra, com suas negativas 
parciais, que houve um serio conflito e que a pressão foi forte. 
A U, s. Senator assegurou que foi levado a efeito um atentado 
para destruir os arquivos da Marinl1a sobre as atividades comu
nistas e que apenas a decisiva ação do Senate · impediu o exito, 
preservando aqueles arquivos vitàis. 

O fato de ter havido -alguns meses antes um enfraquecimento 
da ·política da Comissão de Serviço CiVil de interrogar requere11tcs 
quanto à sua filiação nas organizações do. front comunista, mostra 
que esses movimentos tiveram apoio de alto:, circulas. 

A influencia de eminentes oficiais do governo, concientemente 
ou não, deve ter sido usada . 

. Tal ·é a signific.ação dos quatro recentes acontecimentos men
cionaclos, Eles revelam uma con.spiração florescente, auxiliada por 
criaturas, influentes mas iJiiotas, para solapar a democracia ame
ricana e o Estado Americano, que,são uma bari-eira contra o tota-
litarismo munclial. . 

Esta consnlrn~li.o deve ser exPosta. 

Uma obra model~r de educação 

Um fl:ig1·aute de umá .aula do 4.0 11n9 da Escola de Vila Zelina 
Já faz quasl sete anos qtie che- tas bairros es escolas sã.o insuficlen, 

garam a $. Paulo as Irmãs Tereei• tes pa1·a atender à,-, necessidade., 
ras Regu1arcs Franciscanas. Para os .mais urgentes da população fnfan• 
.srns labcres apO$tolicos, escolher-am til, Por isso é de grande neces.slda• 
o.s novos bairros de Vila Zelina, Vi• d~ .construir um precUo mais e-spa
Ja ~ela e Vila Alpina. habitad0s ex· çoso, onde possam funcionar um 
clus1 vamente por familias .opera- j;:?rdim de infancia, escola primari1t 
rias. Os primeiro.s passos f<'~am cus- wo.!issional e domestica. Realizar 
tesos. Procuraram meios e recursos esses planes sem amdlio pecliniario 
rara i-niciar um colegio e tambem de for;i é imi>ossiveI, p.orque o bair
alugar uma ca&-;, de resldencia. As ro, como dissemos. é operario. 
<.Usas dos cperarios são pequenas, de Em Vila Alpina foi iniciado o no. 
dois ou trê.~ comodos. APesar · de ·y;ciado ·aessa Congregação . .Já te.m 
todas as diíiculdades. o ideal .s.o- "ºcações dé São paulo e de outr0i 
nhado tornou-se uma'. realidade. Em Jvgares. Essas escolas dirigidas pe· 

_ 1. • de fever~iro rle 1939 pdncipial',gm las lrmãs não são. isoladas. mas' M' 
as aulas com '13 a)unoll e isto ~Ôl1 ,contrario estão enqUadr-atlas na vi• .. 
um teto alul\'ado, leal inuHo tnco- da paroquial, ond~ estão formanda 
mo.do que antes seJ"Vira de salão re- o. espirjt-O paroquial. o 111,eritoria 
crcatjvo da Vila- Nos anos s~guintes traballlo das Irmãs. que vieram às 
o numero dos alunos aumentou, tão ].onge Para servir dediCadamen~ 
Abriram novas esco\1s em 'Vila Be• te a noosa Patria. cons,:,.grando-se, 
la o Vita Alpina até que, final· a educação da infancia 0p~rarla, 
mente. 11e•te ano, o num~ro de não pede ficar sem entusiastica ao-
matriculas foi de 700 crianças Nes- laboraçã-0. ' 1 . 

O Milagroso Menino Jesus de Praga 
Frei Domingc,s do Menino Jesus 

1'1EN1NO JESUS conseguiu fazer praticaram-no és· 
SEGUNDA PROI\'IE~SA DO ! mãos, O que o ímpio Herodes não 

"Volver-me as.mãos qu~ me que~ tes sicários do inferno. Quebraram
braram os hereJes e l!;u dar-vos-ei Lhe a,s mãozinhas Adeus mundo! 
e Pa~"'. Adeus b<'nções! Por isso é QUe o 

Estas palavras são realmente um,i, mundo está assim. éhúo de a'iscor· 
svp!ica. um pedido do Menino Je- d,a.s, de· lutas é em desordem, Não 
SlJs que chora porque homens mal- h~, paz no Jar, na esco).i. na socie· 
\;ados e sem fé dcceparam·lnc as dade. Jerns diz: "Volvei-me G!I 
mr.osinhas. E que mãos são estas? máosinhas qu. me quebraram o~ 
.\~ mão que m::delaram a imagem hereJes e Eu dar-vos-ei a paz". PM 
do primeiro homem, matiz.aram de Jesus! Paz Meninosinho de Praga! 
flores os campos, abriram os vales, Faz para a Igreja_ paz 'para o San, 
ltovantaram as montanhas, de!inea- to Pudre, paz para o mundo todo . 
mm as praias dos mares, Pincela-
ram a plum,;ig·em .das .aves e lança. 
ram pelo espaço imenso milnares 
<::e astros e brilharem e po·1oarcm u 
universo. 

Como lhe são. nece~sarias as 
IT'iiosinhas. Olhai para Ele: com 
uma mão segura o mundo e com ou· 
tra nos abençõa. Que seri,a do mun
do se Jesus não fosse .,;eu apoio? 
Jesus sustenta-o com sua Divina 
· Providencia. 

Os homens querem urar-Jhe o 
mundo das mã.os e revoltando-se 
contra Ele dizem-lhe: O céu é para 
Ti; a terra é para nós. E Jesus lhes 
d•z: O mundo é Para Mim; fui EU 
c-ue o fiz· Per rr.·~is que vos esfcr
êeis não' conseguireis arrancá-lo de 
n:inhas mãos; ap2rta-10-ei junto ao 
ireu coração de criança, para aque
ci,-lo e fazer-lhe sentir as pulsações 
deste sangue qu, generosamente 
c.erramei na Circunscisão e no C:i.l
vário, 

Jesus ped,e-nos as duas mãosl-
1,has cortadas pelos herej.,s. APe
zar do peso encrme do mu11do. com 
todos sew peca.dos e crimes, quer 
te-lo bem perto de Si e aconchega
lo junto ao seu coração e ainda tem 
Cllrinho bastante para abençoa-lo. 

Os herejes decevai:am-lhe as 

O "LEGIONARIO" SIG

NIFICA BOA LEITURA 

E FOHMAÇi\O 

FEDERAÇÃO DOS ClR .. 
CULOS OPERÁRIOS 
DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Sob os auspícios da Federação 
dos Círculos Operários do Esta&<> 
de S. Paulo, para propagan~a e 
maior expantão do moviment, 
Circulista, foi inaugurada pela Rá· 
ciio Excelsior P. R. G, 9 no dia :i 
de Ju'.ho, à, ·21,30 horas, a Hora 
Circulista. 

A Hora 'Circulista foi inaugurada 
pelo Exmo. Snr. Dom Carlos Car
melo de Vasconcelos Mota que 
gentilmente ace~eu ao convite da 
Fedcracão a·fim-de iniciar esse 
pi-ogra~a 'qi.:e a muito se impunha 
ao progresso do Circulismo. 

O reieriC:o programa será !evade 
a efeito pela mesma Emissora to
das. as terças-feiras. i,o mesmo horá· 
rio,. devendo constar de assuntos 
referentes à causa em questão, pelo 
que, todos Os Círculos Operários po
<lerão particip'ar do mesmo paro no
ticiar sµas atividades, inicíat:vas. 
propaganda. enfim qualquer assun• 

- to de intere~s" c:rculista. 

XIXXXXXXXilllXX~XIXJXXIXJtt:~::1:x:x~xx11x:xxtxzx· 

os MELHORES· PRE•ÇOS 
E A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FRICB VINf!C'S FINOS. FRUTAS, 
BISCOUTOS e BOMBONS - GÊNEROS ALI.i\IBNTfCIOS 

. EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. .. Luiz Coelho) -- Fone: 7·0035 

· MERCEARIA AVENIDA 
AV. BRIG. LUIZ ANTONIO, 2098 - (Em frente à Igreja 

Imaculadà <:onceiçã'i!) .- Fone.: _7-5453 
úNICO.S DISTRIBUIDORES. DA 

. MANTEIGA " B À N D E I R A N T E " 
LATÍ\' DE. l Kg. Cr.$ 9,50 
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Saílta lzabei, R~i·~t;a de Portugal·~~~~~;~~~~~~~~~~:;'.~~~~!~~~ JAC~!!S~~Iro[~~!!s º~e~~!n~!s _M!~-s~~i~~ 
SANTA IZABEL. [llha de Pedro este, surdo aos protestos e SUl)liCaS \ \Jra, de que ela era fun&adora. As 1G-auraºdelcuipnec .. oentenario da solene coro~são·· de Nossa Senhora de TO co·N.co·RR1·OAS AS HORAS s·ANTAS -- .ADE·So-.r~. DAS PARO" QUI." .. e, 

lll, rei tie Aragão, P.asceu em 12l'l. do gent!l-homem mand.ou lança-lo religiosa.a, porem, fizeram-na ver qu. e i::,. !:'lol 
-1.I•nina de ,tenrn ·idade d:1.-'a in- ao forno Incandescente. Decorridos sua pre.,enca 110 mun<lo s~rla 
<1'c0<i induiJiiaveig ôe futura san- poucos minutos. apareceu o moço multo mais util do que no conven- Os fins deste Congresso são: l) 11 glorificação e.e Deus na V I SI N H AS O IJ T R A S NO T J C f AS 
t,ciadr. tanlo pela. sua g1·ande ca· caluniado, dirigindo !\o mestre a to e começou uma vida só de Deus exaltação da excelsa Virgem Maria~ por ocasião do cincoentena-
r:,l,·de e ~mpaixão ·que tinha dos Pergunta, como lhe fôl'a ordenado a serviço dos pcbres e doentes. Duas ...,_n d O d ;i 2, SESSAO FES'Í'IVA NO CLUBE das santas Ivfü.sões: - Mais nove 

I 
Quem os estorva? Quem Ih~ focht. 

J'0<Jre". como 1,e10 amor com que se 1,elo rei, Obtendo resP<>9ta afirma- JJeregrinações el11, fez a ComPostela rio de sua Coroação na Imagem portenw .. a e ua e upe; ' RECREATIVO sacordotes mizsionários e oito mis· a porta da Ig1·eja? - Ninguerp., 
c!Pti:cfllJn ;, ora"til' e às pratic.as de tiva vortou ao P<1.lac10. transmitindo na Espanha; a primeira, logo de- maior conhecinlento e divulgação de; suas prerrogativas sobera• sionál'ias (fazendo estas O ep·ostola- _ Não vom porque não querem 

~ ~ ~ El 1 d bt'd D Din·z · d d id - l\íogí-Mirim reuniu seu eicol para 
pic1"ª"-' A igr~Ja t"ra it'U lugar a -re o reca O O 1 º· · 1 pois 'l morte e seu mar º· e a nas, de acordo com a doutrina da Igr~ja, .. Catolica; 3) indagaçao, do em domicílio> - vão percorrer vir. E, depois disto, façam favol' de 
-,reclilet,i, ot1dn Pas.-,a\•a horas rez.an- muito se ndmircu de ver em sua ~0gunda po1• ocasião dum jubileu, .. ,., d lt - a sesi;ã:i no Recreativo, a-fim·de ou~ 

1 
. , N" od ;

0 ... ' ,,,1·••,.nça, vivo O . que morto devia :;,•ta ultima foi' felt~ a Pe' e,en1 com- conhecinlento e divulgação da histont\'- e seu CU O e veneraçao as 14 capelas e bairros que fa tam, tmu a mascara. ao. p emos • -sttu Quan<ln tinha oito ~nos, rezava ,. =. = ª ···,, · 1 d Dr Carlo Morais • 1 C 1 s t R 1· 
e,. divino oficio éliar!amenil~. co~- c;star e indagou do correr dos acon- panhla de duas empree-acta~. fa• em todos os paisés C:o continente am,f~!cano e das ilhas F1lipina.s; Vil' a pa avra O • · s desta Paróquia de IY'.i'ogi-Mi.rim gar o arnava com a an a e 1• 

h!m" oue consel'vou durante toda ttcimentos. Ciente de tudo, l'eeu-- Zend& as três 1·omriras a penitenck, 4) promoção de sua. devoção em tod()? ps aspectos, principalmen~e Andrade. !~previsto de última hora _ A vós do Cónego Nardin, e a g1ao .~º Amor;".. . , ·- ., 
ti:., l'id~. nheceu a patente interv-;,nção da de viver de esmola« que pediam. :rrmediu sua vindli é O Cônego 1 tôd - Tenho ca a minha rehgiao 1 

DiVina. Prov!,lencia na defesa dos De volta da segunda Peregrina· como meio de imldade e elevação reljgj.osa social de todos os pai- -·.,_, dd? V!gárlo, rbees.soan ºt em . t as f _ é igual a _ "não tenho religiQ() 
M,,nina s!nda. j,juwa todos os doi1 inocente~. C'áo. soube duma '(uerra que ia 1·e- ses do continente·, 5) estudo e pubU<ii.dade de todas as manifes~ José Nardin assumiu então a tri· ll'eçoes - m se em vi.s o pe a h f q 
1 • 11 v· ·1·a d • •e·ta 0 d D DI I d ta ih • . , "H e;- nta ,, nen uma, aço o que quero e <:. ue '"• )~C!'ls e · as 1&1 

1< s 1
- ' ,> · ., Muito se arrepen e•1 . n.z a ten r entre 1,eu f l o Afcn~o e um t· t'd · '"'·eto· Santissima VirgP.m buna e discorreu sobre O tema pro- concotrenc1a as oras-;::,a s - . t ,, F' ·~ 

J\'w ianas. l,viandade com que aera credito !t l'ei vizinho e Parente. Izabel aue tações artísticas que em .1 o por O,;,J . a . . , · to 'd t d "scmea- me ape ece , .. - ora com 1 so, 
Todo ;.fa exterior. seu modo ele tão vil calunia. contra quem aô de- t],, Deus tioha o d0m de rél)oncll!ar Maria, durante os quatro seculbs de cr~tianl.smo C:.este continente. posto: "A Eucaristia {! o momento d m,, 51 0 

": semen e 0 . d d pelo amor de Deus ! 
lt d l Ô or • ·•· VLSto que °' mun ° ·e - Os m1·ss1·ona'1·1'06 ve·m .Par• ',·~~ ta:ar c t:gir, ·lnten>retaYa nítida- via venerar. animoa exa a oa e '.>1im za.des. P ~- Para O bom exito do Congresso, a Comissão Organizadora de- atual". - ft u 

., 0 "t · ·, gi-11.. mor à ure o 1 Af h • s ntre o do1·s d'tigantes e obl'i agora e O mesm_o que no tempo _em a'QS M almas·. _ para O y 1·gar' 1·0 . ., •. , .. .,e ~~~ " ue a P • pr ncipe on~o till a Dri(ani· -ci e s 1 · terminou· varia. s medidas entre as quats destac. amos as seguintes·: ~ .._T DAS SENHORAS J P l t "" .. r2. de cora cão. Uot.a.da de inteligen- zs.do um levantamento c-r,'lf.ra .o ret, g:ot1-i':s '\ fazerem as pazes. IJORA S.'U,TA que_ esus pregou . na a e~ ma. para todos os meus paroquinaos _ 
f'<~. 1,iin vulgal', era. Pela sua 1·il'tu- seu Pai. Izabl'l pr(l()Ul'â-ra todcP os Tendo ch~gado rm Estremadura, Serão ,membros do Congresso as peiisoas que nele se inscrevam Com elevadíssimo número de se· Parte da semente ca:u no cammho, Sei que de algumas Paróquias vi• 
d,-. por todoR estimada e venerad,1. meios .-.,ra afastar o filho de seus J.?,,.bel adoecrn grav~mP,nte. Procen- e registrem um ou mais trabalhos inscritos, referentes a qualquer nhoras, calculado em soo, realizou- p~te sôbre pe:lras, parte entre es· tinhas virão aqui bastantes pessoas, 

N:, id,c, de doze !\nos, foi dada vlanos sinistros. Não ob•tante hou- tindo a morte. para ela se Preparou , l'd d A lin f' i i d se, a 15 _.,_. J'unho, a hora santa das I pinhos o c_ardos. e, graças a Deus, 'Quem sa'-A se elas aprovei'tam à • 

•m mairimonio a Diniz. rei de "º quE'm acusa~se a rainha de cem- c?m toa.o fo1·vcr .. ves:id,.1 <lc 0!a- cl.as materias relativas as suas fina 1 a es. s · guas o lC as O = b ta b te ""' _ v 

P,,rtug2.!, !:,inação com O filho revoltoso. rissa. r~cebeu d~ 1oelhos o S$. V1,a- Congresso se~ão O espanhol, português, francês e inglês. As ins- senhoras, pregada pelo Pe. Olavo ~m em cam mui em 0ª rra. nós havemos de ficar e zéro ?!. , • 
conservando suas pratica., dr. rle- 1 O rei, sem examinar a qUE>stão, tko. Proxi'11.a .da mo",~. deu con~e· crições terminam no dia 31 do co. rr~. nt.e ,.·.mês de julho. Até esta B. Scardigno. - M d~ almas.·· caíni

1
nhos, - Ai de quem volta as costas à 

<1acie procurou Izabe-i sant,f~car-se expulsou a rainha d-0 Palaclo. dan- ll'.os ao.s seu~ filhos de ccns_ervar a MAIS DE Mil, HOMENS pedras, espmhos e cardos. - palavra de Deus!.,, 
110 s:êu n:,vo, estado. Ern tres époeas cfo-lhe por morada uir,1 casa de r:az e nroceder :::empr? c•i5tamente. data. deverão ser enviados os trabalh1;is, ,em c'.uas vias, acompa- Maia de mil homens :i1articiparam Rezemos por elas!,., _ Não deixem passar esta ooo.• 
<lurnnie o ano ob$2rvava ela um campo. Iza))el apelou parn D~us ou~ Entre as dores de sua doença re- nhados de uma ·sintese. Durante o',,tµês. de agosto, a Comissão da solene hora santa pregada pelo - Estamos todos muito contentes sião as pessoas que andam afasta

~';/1~;~1;~;~!-sv:z. ::a~uar1~~~U:i!-~s~ ~~o d:a~~~~!'.11D:~:n!~:~~\;f;:in; i;e~f~: ~~;~;. ::~s d!s j;a,~:;~\~~e selecionará os trabalhos apresentados, determinando quais os que Cônego José Nardin, no dia 18 de com o meu povo - (crianças, mo- das dos Sacramentos; - aproxi· 
mente ''" pão e a~ua. Em tudo ha: rr.ai• comoleta harmon',1 entre os de mieer1cordla. defendei-me ~on- devam ser lidos em publico. junho. ças, senhoras, homens) pelas ver- mem-ee dos Missionários e porgunte-· 
\ia metodo - tanto l',1 cração co· e:mosos e Dinlz c0meçou a tratar tra o cSPidto mali,;11<> e recebei-me o Congresso compree1lderá quatró secções: a) secção religio- ADESÃO DAS PAROQUIAS dadeiras multidões que têm assisti• se-lhes o que devem fazer para 
n:·1 nos trabalhos. Nunca alguem sua espo~a com t.odo respeito e na hora da mcrt? · . ' - hº t i ) ' VIZINHAS do às "Hqras-Santas"! Mas, saírem de tal vide ... 

. ~ ,,._.1 ,.0 ::~rava oc1·osa_ ma~ semore cc.n•idcr:1ção. Caindo gravement~ lzobel morreu em 1336. na 1dad_e sa (dogma, doutrina geral, asceticà),; _b) secçao IS orca; C • h B 
~ - - d 5 T t º d 5 · · · - ti t· l't Es .. ta adesa-0 ·significa a promoção pe10. qu_o corre, parece·m, e _que a- .- envindos sejam os Missioná• .· ocu,;aa··a •om uma ccisa util Assi- c1ornte. Izabel não cedeu da su~ ca- ,e 6 anos. r~zen os .. _nos er,m secção de assuntos religiosos-sociais; d) .secçao ar s 1ca e I era- d p 1 d D d 

· f ! t f i eu "01])0 ncon - .:,_ movi·mentos eu.c_arísticos na zona vera . am a nesta. a.roqu1a a mas nos e eus.'. t
1
razen o.-nos pala-du1 na recePção aos s~ntos sacra· bcceira, Não só lhe foi a en erme • <,e fUa mor e O , s , • e " • ri·a, Serão absolutamente excluldos do, Congresso toc'.-0s os assun- = . - d 1 -

. mrntos r,:;.ra ele.'! se j,"tf'•;~rava c0 m ra ir.-1is dedicada. ma.s preparou-o trado s,m um smal de _corr?pç.,o, d Con"resso prega~õe~ e outros que, 1mpenetrave1s, teimem em nao vras e sa vaçao. - Rasguem-se 011 
muito rnidado A pcssoos ow lhe com tr.do o cuidado , amor vara a txalando J)eríume dehclosiss1mo. tos que, embora tenham conexão com:., os seus fh,s gerais, apre- ~ e.;: favo; do Congresso Regio- querer receber Nosso Senhor nas Céus sob,e Mogí-Mirim; - cho-

'. t,(,Ol;sf'lh~·.·am ·m~icr morl;ra<'ã~ nos 1·e~pção dos u]timos s.acranv·ntos. Grandes mi]a(l'rcs D;Us s,., digncu sentem tendencias ou modalidades politicas. ~;r de Mogí. comunQhõ2s geradis do <:ongr2sso... vd~n_i nêstesbdias :bundantee bençãos 
• t•aball1os. oracões e p,n:tenc',Js, Dilliz mcrrei; ciistãmente. lza?el furer no tumulo de, -u:i sei;ª· Papa A Comissão Organizadora constitüju um elenco de temas do Acompanhando o movimonto. e1;1- :-- ~e!11 por e co?1 isso? - Os iv1~as .s? re nos t?dos, par.a ~ue 
Jzabel ~0 spondia: "Podera haver ne.diu admi~sao no ,.onV?nto d"" ;<l· Izabel foi cancn.zarfa n ?~,.., · - cari'sti·c de Mo·,,1,_M'irim, a P&ruquia m1sslonanos vem pregar a verdade Mog1-Mu-1m, fortalecida na Fe e in-
n,3lm' utilidade e- neceº>idadr da li:üo~as de Santa Clara. em C01m· Urbano vrrr. no ano de 16~.>. mais alto interesse, que são oferecidqs como sugestoes para os o ., , 

- de Mo«í-Gua"Ú tem se feito repre• ou a mentira '! trepida nas obras de Caridade, fi • 
. <1 ·a cá.o o.ue na id~de ·em C\U, os pe- trabalhos. º ~ t f d 

1 
d 

, r·,.~·n.·, º. r.s Paixões se npresentam 1 1 d e J U } h ':O t d sentar em ··todos os seus maiores - Se vem prégar a verdade: - que rans orma a num vu cão r ., · ' o congresso' Mariano Inter-Americano está desper an . 0 0 " · h d amo.r a Jesti Sacra tad 1 i>JºÍ, ;ortés?" atos. porque nao vir ao c ama e pater- s mcn o· 
F,pecl,,1 atenção dedica·;a aos Po- S. p E D RO FO u RI E R mais alto interesse entre o Clero e os fieis das Americas, e muitos Além das crianças. moças e se- nal de Jesus Eucarístico Mons, MOYS:eS NORA. 

brr> e ao; do2ntcs. Iz~bel costu- membros do Episcopado já lhe deram oficialmente a sua adesão. nhoras que em Mogí-Mirim est!ve-
n--a\'a dizer. "Outro n1otlvo Deus --------------------:------------- ram participando da~ Horas Santas, -----e 

-1.:\0 tE'i>e .Q() me colo~:u sobre o trc- -~~ causou a n-Íais intensa alcgrfa o " suma ~-1~n1·~a~e ~e sa-o Josf" nr. senâJ de propol'cionar~1ne os ventos. M'as com a g.-a"a d" Deus ~~ ... :::::: .. ~.y ............ ~ .. .: . ...-:::-:~;: .. ~;:.-.. ~ ........ : · d t 'd d ra · meio~ ue socorr2r os necessitados". São Pedro Fourier nasceu . cm , - ter vm o a os a c1 a c uma ca • 
Din n1'.o nas,ava sem qu~ a santa 1565 em uma pequma aldeia de e a pErsistência dos seus conselhos P·'ft'li\(8" P(Rf\PªR" f'i\BREU"l/f\ ITÚ : vana de hcmens e numerosos Con· 
minha ::ião fizes.5e um:i ou muitas Lor~na, de pais pobres, porém vir- consoguiu o restabelecimento da 11 i'II .'1 • '' f1 • li li • l gregados 11/Iar;anos, acompanhaaos do 
nbr,,~ d, ::aridaae. ora em socorrer tuosos, De boa índole, era Pedro uma disciplina monastica. S /\ 1. To· _ p O B T O_ F E I, I z • TI E T· E i: seu zeloso Paré.co, Sr. Padre An· f~\ ;,ob:·cs, ora em yjsitar os dcen· creança piedosa e pouco afeita aos . Grande merecimento teve Fourier >º • tonio PEAstRóQevamUILAopDesE. LEMA 

D~us ::-scompensou c,sa dedicação prazerns juvonis. Nos estudos que na fundação· de ema Congregação !: --:===":? : 
cem O dom d.e milagres. uma pobre fez em Tout-a-Mousson, teve oca- religiosa feminina, dedicada a Nos- : /4 :e ''. : O Revmo. Sr. Padre Manuel Si-
mulher. cujo corpc estava coberto sião de revelar seus belcs talentos sa Senhora. As religiosas desta ~- Au~o-"Jªíl. Vl-0'1fÍÍO-n/JuLO 1 mões de Lima, Paróco de Leme, 

'ele ulcer<!-5, recuperou a sauce com e não tardou que entre todos os Congregação destinavam-se, além da H J' 'V \1~l1 J\1 Ytl enviou adüSão de sua paróquia, 
u,n abraço, com que lzabel a dis- seus condiscípulos sa distinguisse vida religiosa, ao ensino da moc;da- ~l:: . PROQ /Â,,J,,dr,.~~"· A A 1 ,... prometendo trazer para a grandiosa 
t ,nguiu. Em todas !\S sext.'1S-feiras pelo seu saber e preparo intele· do feminina. Fourier teve· a s«::s· t,-1,,V11/U1 Procissão Eucarística do encerra-
d,1 quare~ma. como na Quhi,ta-Fe1- f 
ra Sant:i., costumava Izabel lavar tua! extraordinário. Cerno pro es- fação de obter para a sua obra a ! mento do Congresso, unia digna re-

: o; pés de treze mulheres. Entre e,s. sor e educador revelaYa qualidades aprovaçãü apostólica e vê-la difun- l Partidas: 7.oo · lfi,OO · 1'7,00 - Ch~,:aâ.as: lll,Oll · to,::o · ts,45 presentação cle Irmãos do Santíssimo 
· 1~, hz.via uma. cujo Pé apresentav:1 superiores, tanto que de .proferê~- dir-se com grande rapidez. j /\ VENIOA YPIRANGA, 1.120 • TEI,. ¾-4248 • SÃO PAULO !Sacramento. 
~ 11111a fcriéa asqu~rosa. A ~,.1nta rai- eia a ele se confiava as creanças, as As Conegas de Santo Agostinho :.··~·~~~:-.=:.:~~-.... :•.:!:~~~~·~·...-.;.:• .......... .,:.·~~~· ............. !.. ..... ! O CARRO TRIUNFAL 
nha nãD só lavou a íerida. mas, quaes sabia incutir amor ao traba- - assim se chamam as filhas espi· -------- ~-- As Rvdmas. Madres filhas de tc-rminac'.ta esta- maniptüação. levou ·t · _______________ ...,.__ f' · 

, s•·a pe~ •.• ',•nela !\O ponto de !mnr1· _ lho, temor a Deus e respei O aedmod- rituais do santo mantem no S · Jesus já estão com .o plano de m1-
u ••• ó ,. d' 1 N e e n,'.cess1·tados, no desvelo que dis· dias d,e completo je;um. ua 111· f 1 ha d 

111 ;r um osculo sobre O Juqar ferido cência e pureza a ma. a ª Brasil os tradicionais Colégios do <lumentaria era um hábito de fa- tivo do Carro Triun a, que · e 
do 1:>é e este ~<11'-0U imed'-~tam~nte. de vinte anos ontrou na Ordem dos Santo Ae:ostinho, em São Paulo, e pensava aos pobres doenfe~. 1 - transportar o 8-:mtíssimo Sacramen· 

A t. h de - Sendo ele eleito superi,r geral de zenda áspera e grossa. Seu eito era. - d b Em outr& ocasião uma cega clesde a Cónegos de Santo gos m 0 , on Ste!la Maris, em Santos, f to. Pelo que nos foi úa o sa er 
· t d ' ·d 1· · o ser uma táboa. Livros aziam as vezes. d infancia obteve e, vista em ,•ir u e ainda mais se dedicou a v1 a re 1- Ao tr.abalh~ da fundação e orga- sua Oràem, reservou para si • , • b . será d!gno_ de Nosso Sonhor, ten. o 

éa · or2.ç~,J de Izàbe!. l\Iuitos doeu- · f d filos-fia para ; vi·ço de enfermeiro. Tratar cos de travesseiro, e um manto 0 ª n- 1 d . b 1 'º 
1 d g1osa; ez o curso e ; ' ni·zaça"o de uma Congregação asso· · · f .. N" t'·f<•ito· sido es.co hi os sim o os os ma-

t,., for~,:'} curados cnn. o sina a d . den d saceI· doei·,tes era sua delícia, e com_ gava ,contra o no. ao sa 1· • · . d -t b 1 f . um ano epo!S ser or a o ciou-~e a responsabi,idacie de su- . f " . ·t sugestivos para a sua ecoraçao, 
cruz. que e San a se rc e es aztra. dote T quanto carinho, com quanta ded.i- com . estas morti icaçoes, suJe1 ava 1, d utr s pormenores su-

o rei. SeU esposo, era o con ra- , perior dos Cônegos Regulares. am- f · a outrºs ruàes p,m•têi1- a em e °' 0 

rio d~ y;:;tuoso. Embora Izabel sou- O zelo, a virtude do jovem levi- ·bem doste cargo Fourier se desem- cação não se entregava a este. o~~ seu corpo ~ . . . • gestivos 
1 • d • g1·~111e11tos e t d t " bastanto os c~mpa· c1·0 , por· to::los considerado o mais_ cias até corr.·er sangue .. N_estas· pra.- · •o ·ALTAR MONU~NTO :es,e e.~ .~eus e-re ~ • a, esgos º" • penhou com toda C:ignidacle e má· ,, ! · d ., .. ., 
muito se entristecesse. ao ver cs nheiros da O'rdem, os quaes, para penoso. , · ticas ·lo.as era a 5ª vaçao e sua Reuniu-se, dia 19 de junho, a 

D i t· ontra xima competência. • 1 1m grande pr>ocupacão · crimes que in z come .ia c se verem livres do incomodo moni- Multo maio.1·, porem, e,ra seu ze O ª ª · sua · ·. 0 
• Comissão do Altar Monumento que 

,Deu,. nunca palavra ornfcrlu de tor trataram de afastá-lo. Foram· Graves p2rturbações políticas pela salvação das almas: P,ara re: ''Deus meu Senhor, juÍga diforen~ "será construido na frente da ma-
qu,jxa. ma" com Uma r,iciencia in- Ih~ oferecidas três paróquias, entre obrigaram-no a sair de Lorena_ e conduzir alguem ào caminho _da fo femenf.ê'de nós homens"; costum~và l·estos.a .Matriz, p. ara tomar as úl-

' vencível ~uoortava seu m~rldo, Pe- d . ·1· G av na Bor«o . t diz' .er: Si S, Paulo receiav.3 ser con"' 
.\ c:;nd" s, Deus sua sa•·,aç!!o. as quaes escolhesses a que mais lhe se omici iar em r · " • e da virtude, par,i fortaleczr o·\l ros timas prçi.vidência;; à sua execução, 
', Izabel t~ve a satisfação de c\Jser· agradaria. Tondo ouvido a opinião nha, onde se dedicou inteiramonte. ao na pritica do bem, Fouriar não mec denado . por DellS, muito mais mo- quo seguirá o projeto . já apresen· 
'var a conversão de seu marido. de um parente seu, P, João Fou- en.~lno da infância. dia sacrifícios. À conve:·são dos tivo tenho eu. para receior. tado, com raras modificações para 

Acontec2u que um pagem tivesrn a rier, da Companhia de Jesus, es- Mestre abalisac'.o em to:las as vir- herejes, à penitência dos pecado- Como pronúncio eia m,rte Deus melhor. 
, lri,te ou~,:;.dia de ·fazer ao rei a colheu não a mais rendosa e me- tudes, mais se di,:tinguia no amor res, à persoverança do, justos ele mandou-lhe uma febre violenta, CONF'ERÊNCIAS EUCARÍSTICAS 
falsa, denuncia de relações ilícitas, nos trabalhosa, mas aquela que mais de Deus e do próximo. À oração deC:icava muita oração, muita mor- Füurier, sentindo .sua última hora Frei Angelo do Bom Conselho 
mantid&B pela rainha com Um ·10- lh d' t · t d t u lho so 11·f1·caca·o u apl1'cava mui'ta' s vezes o b t · vem fióa;.~0 seu auxiliar na dis- traba o exigia e menas ren 1- per encia o o o empo q e • _ ~ se eprqximar, rece eu os san os iniciou a 24 pp. uma série de con-
tribuição '7ié' esmolas. El-rei D. Di· mento oferecia. De fato, a íregue- brava · dos trabalhos do seu e:tado. ssnto sacrifício da Missa. s .. cramentos com nma devoção que ferências eucarísticas subordinadas 

. niz. rJ.,nb em acreditar na info- zia de sua escolha tinha tão boa A maior parte da noite passava ele A arte · cristã representa S. Pe- a todos edificou. Ora beijava ter- a estes temas ; 
· 11:ia. eu -~·rdem ao cnieiro da cor- fama que era chamada Genebra em em exercícios de piedade. Trabalho dro Fourier com um lírio e uma namente o crucifixo, ora seus Dia 24: A Eucaristia, mistério 
te n9.I"a &tirar ao fonio de cal O miniatura, (Genebra era a séde do nenhum começava ole sem invocar o cruz na mão. O lhio i.nterpreta sua oihos procuravam a imagem de da fé ... 
jovem ou.e se lhe !\Pr<>-senta~se 1?-? calvi·n·ismo e cidado corrompida), auxílio divino.. Em tudo que fazia, sant'1d0 de, a· inocência de sua alma, Mar1'a S.antíssima, quando seus lá- .n· 2- A E · · rem!.di'o 
d ;a se-r.i.'nte •. perguntado-lhe ,i Ja - " iv1a ~ : ucar!Stiai ~ 
execuU.r&. a ordem re,31. _ Ora o '.l'rês anos trabalhou Fourier na- sua dircctiva era a glória de Deus a cr-uz sua penitência· e mortif'.ca· bios formulavam a piedosa prece: da concupiscência .• , 
~1.c~.rrc:;;;.do d,S,Sa missão assassi':1ª· quela paróquia, Sua dedicação, pa- é o cumprimento da vontade divi- ção. Imaculada conservou Fcurior "Maria, mostrae que seis" minha Dia 26; A Eucaristia, robustez 

· foi ju.~tamente o jovem e•cuden·.o lavra e oração e, antes de tudo, na. A todos crue lhe pediam con· sua inocência batismal, fugindo de mãe. Como mãe sempre vos invo- da Esperança ... 
, da r~inh& que, conscl~ de sua. ln?· seu exemplo, fizeram com que se selho, recomendava que fizsssom tudo que a pudesse macular. Scn· quei, não regeitois agora o vorn fi- Dia 27: A Eucaristia, estímulo da 
· crncia sem pr~oeuoaçoes se dirigiu verificasse uma remodelação tal en- sempre o que mais agradasse a do inevitavel tratar com pessoas do lho adotivo". Pediu que lh'.! repetis- Penitência .. , 

à C:,ieira. No trajeto Ou\·iu._porem, tr f"' m r s ma·o Deus. Nada o entristecia tanto outro sexo · sempre se havia com se·m, mui·tas vezes as palavras·. "Te- o· 28 A E · t' · 1 de . " toque é,,, Missa e. como bo~ cr1s· e os ieis, quo . e eceu o , - . ia : ucans ia, v1ncu o 
· t&-0 não deixava passar O dia sem res elogios dos Bispos. Não satis- como ver Deus ofendido pelos pe- elas cem o maior recato e com a mos um Deus tão bom", Sua últi· caridado ..• 
· '!ls!'i.stir ao santo sacrifício e as- feito com o trabalho que sua pa· cadores. Elo mesmo evitava a mais maior prudência, Era inimigo de- mu satisfação foi poder celebrar Dia 29 : A Eucaristia, semente da 
,im diril;i,J:Se à 1greJa. não achanno rÓquia lhe dava, Fourier extendia leve sombra do pecado, o que, aliás, clarado de toda palavra menos ho- ainda à festa da Imaculada Con· futura Ressurreição ... 

: Ínconvenient, em ankciPar ª· as,iS· sua atividade a outras localidades, constitue a prova mais positiva do neHa o de modinhas livres. Como ceição .. No dia seguinte, aos 9 de l\llSSõES !, , , 
· t~ncia da Mi&a ao cumiirnnento onde igualmente conseguiu a con- grande amor que tinha a Deus. vigário envidou todos os esforços dezembro, sua alma deixou. esta A propósito das Missões prepara-
_:1~~a'/~~mu~~8:,\,.~i~ t,;zdu~:\,1~i versão de muitos, a reforma dos O amor do próximo era outro para extirpar em st:a paróquia o que terra, para entrar no reino eterno tórias, o Exmo. Rvmo. Mons. Moi-
sas. Por outra. o. niniz. aflito po, costumes e a oxtinção da heresia característico de sua santidade. pudesse ofender e. boa moral. do Pae celeste. Às 11 horas da noi- 1 sés Nora, apostólico Vig;irio de 
;,bei; d0 dE'.sfecho d::1. macabra mis- ca1vinista, O. ducado Sa!m, onde Este amor se revelava no zelo pola Sua vida era a prática de peni- te o santo servo de Deus fez por Mogí-Mirim escreveu O seguinte 
sso cn"íou é. caieir,:r o moçn p~r- imperava o calvinismo, Fourier em conversão dcs pecadores, na genero-1 tência ininterrupta. SJJa alimen.tação. três vezes o signal da cruz e seus apelo: 
VEr;O e acusador. que gostosamente menos de seis meses o reconquis- sidade que o fazia perdoar e es- era a mais frugal p'ossivel, e ainda olhos fecharam-se para sempre. - Agora é O Vigário que vai 
tratou ó.e ;;e certificar ela morte <1:1. tou para a fé católica. Tufais arduo quecer as mai".lres injúrias, na ca· assim tomava uma só refe-.i;ão por Fourior foi canonizado em 1898 por .falar. 
" tima. ele rnn calunia. Mal chegara 
1,_' pl'eS?nça do mestre da caieira, que foi o trabalho da reforma nos con- riêa<lo com que socorria os p:ibres dia. Frequentes vezes entremeava Leão XIII. _ Chegou, finalmente, a hora H 

Pe. Américo C. Brasileiro 
__ . Não é nosso intento repetir aqui tudo o que de São José têm 

c.i!to e pen~ado os ~antos e Doutores da Igreja, aos quais a me• 
d1da que vao se adiantando os tempos, cada vez mais~interessava 
o es~ud? ~as gloria~ daquele que foi Esposo da Rainha dos Anjoi 
e Pai v1rgmal do Fllho de D.eus. Basta-nos recordar as memo• 
raveis palavras que Leão XIII, Mestte infalivel da verdade es• 
creve em sua sapientíssima Enciclica "Quamquam pluries", na 'qual 
se condensa admiravelmente tuC:o que se tem dito de S. José. 
"As causas e as razões, diz ele, por que S. José é tido nominal
mente por Padroeiro da Igreja e por que a Igreja pela sua parte -
confia muitíssimo na sua guarda e patrocínio, são porque foi 
Esposo de M:aria e Pai putativo de Jesus Cristo. Daqui lhe veiu 
toda grandeza, toda graça, santidade e gloria. E de certo tão 
sublime é a dignidade C:a Mãe de Deus, que nenhuma outra co'isa 
maior pode haver. Mas porque entre S. José e a Santíssima Vir~ 
gem subsistiu o vinculo do matrimonio, não ha duvida que Ele 
mais que ninguem se api-oximou da excelsissinla dignidade pela 
qual a Mãe de Deus sobressai imensamente a todas as nature
zas criadas". 

Explicando esta Encíclica, escreve um sapientissinlo Prelado, 
glona do Episcopado espanhol, o Exmo. S11. Bispo de Urge!, D. Ca
safias, em sua Pastoral de 28 de Fevereiro de 1890, estas palavras: 
"Si não ha no céu nem na terra criatura maior e mais santa dô 
que Maria, por haver sido no plano divino· associada ao Filho de 
Deus humanado, tão .. pouco ha depois de Maria criatura mais alt~ 
e santa do que S. Jo;;é, por sua intima relação com a. Mãe de 
Deus e com o mesmo Jesus, Deus e Homem verdadeiro. Em ver
dade, pode-se acaso conceber criatura· no céu ou na terra, depois de 
Maria, mais unida com Jesus, do que seu Pai virginal, o castíssi
mo Esposo de) sua Mãe divina, s. José? Depois disto, que é o que 
não se pode sentir,- dizer, pensar ou imaginar da grandeza, digni
dade, gloria e poder de S. José? Assinl como só com afirmar de 
Maria que é verdadeira Mãe de Jesus, se abre ao nosso entendi~ 
mento um -formoso e ilimitado horizonte que nos permite admirar 
n'Ela e afirmar d'Ela, ainda ficando hl.Úi curtos em nossa admi
ração e louvores, tudo o que de maior, mais. formoso, glorioso lÍ 
sublime se possa imagiRar, com esta. unica limitação: que não a 
façamos igual a Jesus; assinl tambem com dizer de S. José que 
foi verdadeiro Esposo de M_aria, se exalta de tal modo sua figura 
sublime que nos permite, afirmar tudo de sua grandeza e digni
dade, contanto que não o façamos igual a Maria. 

· A excelencia de Maria se mede por sua relação com o Verbo 
encarnado. E' esta uma relação direta, imediata, intima, e de uir 
genero absolutamente unico, a verdadeira Maternidade. Esta re
lação é a que faz que Maria exceda imensamente em dignidade, 
grandeza, santiC:ade e gloria, todas as ordens de criaturas ange-
licas e humanas. . 

E' verdade que S. José não tem com o Verbo feito Homem 
uma relação tão intima, direta e imediata como Maria; mas tem 
com esta a relação intima de verdadeiro e legitimo Esposo. Esta 
relação é tambem de um genero unico porque unica é a Mãe de 
Deus e alem disso se resolve em uma relação especialissima com 
o Filho de Deus feito Homem. O valor da Maternidade de Maria 
se mede pela infinita dignidade do Verbo, o valor do carater de 
Esposo da Mãe de Deus se· mede pela sobre-excelente dignidade da 
Esposa. Assim, só pela relação direta e imediata que tem com 
Maria, podemos dizer que S. José é o maior dos Santos. 

--------------------
E111 seu livro "ReflcKões sobre a 

Revolução de Nosso Tempo", defen: 1 
de o fabi:cno Professor Harold La6k\ 
a tes~ de que as nações alio.d~\ n~ 
pres<l:)tC guerra, c.omba tem as or 
ças da con:ra-revoluçfo. Ei.; suas. 
proprias palavras: - i 

''O argt..mento centra\ ues~e livro 
· I!,. em e.sse11cia, extr'~mam,ente_ sim· 
J>!,,s. N[o compreeno.ere;nos a natu
;-eza da· guerra em que estamos em
penhadc·s. a menos que nos demos 

' conla de que ecstamos combatendo 
"s força5 da c0ntra-rcvolução. A 
este falo basico devem ajustar-se 
osso POntO de vista e nossa estrcc
tcgia. Lutamos, não ha duvida, a
fim de iso!)reviv.er C,Jmo povos li
vres; pretendemos cast'gar a impla
cavel Cruel;!ade· de noSSOS inimigos; 
propomo-no.,, si é possh·el. fazer 
1mpos~iveits no futuro ~- baixez,c e 
a covardi:i. de s_eus rnct.~:ios; esta· 
mos empenhados em arrancar peja 
r"iz sua b1'utal adoraçiio do poder 
e da forç-.a por si mesmos. Entre
tanto, a mcnOs que nosso €sf,orço se 
ajuste ao fato de que .est.imos lu· 
tanclo contra as forças da contra
revolução, não conseguiremos mo
bilizar a nosso favol' oS recursos 
que ecc"sitamos para a vitoria''. 

Por outras pl1,lavras, o I>roíesSior 
Laski daria 1·azão ao Marechal 
Smui;S ao afirmar que pão estava
mos diante de uma gu;erra, mas de 
uma revolução. E o lente da ca-

. ,iei,·a de Ciencia '.POlitica da Uni
. versidade ele Londres esclarece que 
os a]iadc,6 é qu.e estariam no cam
po nvoluC;ionarlo, a tentar esmagar 
0 s c<mu·a·revoludonanos represen
tados Pelos fascistas e nazistas. 

Q"~ re:isar des,a lnterp:·ctaçãO'? 

••• 
No decurso da gu.erra mundial de 

, 1914 e particularmente após ela, 
QUnta-me.nte aom a ,ace,i.tuação dos 

,anovimentos da extrema esquercla e 
l}.l',ête rl11 am.eaça cfo •Mos bolche-

NOVA ET VETERX vista, surge uma forte reação con
tra o liberalismo. Principal 1-espon
savel pela confu~ão então reinante 
e caldo de cultura de todas as cam· 
panhas revolucionarias do mundo 
mod:erno. Manifestou-se esse anti
liberalismo não apenas em alguns 
Partidos políticos, mas em todas as 
esferas sociais, e seu cspiríto co
meçou a se infiltrar mais e mais na 
literatura. penetrando em todas as 
organizações católicas e mesmo em 
ambientes acatólicos. A mocidade 
sobretudo era anti-libera!. A pro
pria palavra "liberal" tórnou-se 
injuriosa, 

Facismo, nazismo e contra-reuotucão 

E' nesta altura que as forças se
cretas resolvem· "fazer a contra
revo!uçã o antes que os pOvos a fi. 
zess.em" ... Surgem Como cogumelos 
os soci,ologos e ensaistas politicos a 
deblaterar contra a corrupção e fa· 
lencia do liberalismo. E ao lado de 
uma legitima, reação contra a de· 
sagregação liberal, insinua-se O fas
cismo e t.ogo em seguida o nazismo, 
para aPenas citar os dois maior~s 
"bluffs" da "contra-rnvolução". em 
punhando O estandarte da pseudo
reação e da pseudo-dire<ta. 

Muito 5e tem escrito ;:,obre a iden
tidade de meios e de fins do fas
cismo, do nazismo e do comun.ismo
Pouco porem, se c.onhece sobre a 
identidade de origem desses movi
mentos· totaJitarios. Escritores eru
clitos como · o Pro{es~or Laski evi
tando falat· em· cor:Ia em ca~ de 
enforcado, apresentam o fascismo e. 
o nazismo com~ Simples manobrá 
d~ forças conserva<,loras e da di· 

as origens maçonicas do Comunismo 
e sua perfeita articulação com as 
forças secretas. o nazismo e o fas· -~· cismo, que se apregoa serem 1..icn-
tiCQS em meios e fin.s ao comunismo, 
ambos tamb.em totalitarios e socia
listas nada teriam que ver com 
as fo~ças eecretas que articulam e 
preparam no mundo os movimentos 
tendentes a lançar a humanidade no 
tDtalitarísmo socialista... Essas 
pseudo-direitas fariam, assim, o Jo· 

. go das forças S;?cretas como Mr. 
Jourdain fazia a prosa, Mais ainda, 
e quem o afirma é o Sr, Laski, com 
a sua responsabilidade <le lente de 
Ciencia POiítica da Universidade 
de Londres; - esses ·movimentos 
Preparariam pa1ze3 como a Alema· 
nha e a Italia pará o advento do 
socialismo, mantendo-se entretanto, 
dentro <le linhas ~tritamente con
tra-revolucionarias .. , 

O Legionario, para destruir ta· 
.manha mistificação, iá teve ocasião 
de se referir ás origens mais que 
suspeitas do fascismo. A tlubv.enção 
da marcha sobre· Roma pelas forças 
secretas é um fato agora do dominlo 
Publico, aPesa.r de Mussolini se 
vangloriar de haver fechad/J a mã
çonaria na Italia, 

· rena,. por aventureiros inescrupulo
sos ·como Hitler· e Musiioliiii; · que 
ag.iriam Por _qont(t propria levândo 
o movimentó'p,.i.!!l- rumos d,e~éo* 
cidOs e não· P,i;evistos pelos scue ins· 
tigadorci ... · . Çhegam,os, aÍ;si.m, á l 
SJeg.uinte cul'i~â.. c;oustataçáo: - ~
ap»nt.o, não faltlllll OI$ que a.J>Onblll 

Ora .na Italia, como em todos os 
paizes', não existe uma unicl.i ma· 
çonarla, mas varias, e ~ lutas in• 
testinaS l(fessag s_eitas Se aoh:im in· 
timamente liga<ia8 ao& ac<>ntecl.men
tos politicos dos quais sã'o elas um 
dos fatores PrinciJ.>ais, 

A 10 e· 11 de agosto,de 1931 .apa
recera111-,em "La Croi"" doia lm· 

portantes artigos assinados por A. 
Guissau e por ond.e se depreênde 
que nã.o somente Mussolini não 
havia rompiclo com a maçonal'ia, 
mas ainda que havia permanecido 
favoravel ao "Supremo Conselho" 
e que conservara, entre seus cola
borador.es Imedia.tios. varios mem
bros eminentes de-.ssa obectiencia, 
notadamente Raul Palermi, Italo 
Balbo, Bottai Edmondo Rossoni · 
Fariuaeci, Dud'an, 'etc. Si é exato 
que o Grande Oriente f.oi suprimi· 
do, conclne A. Guissan, não é m.e
nos verdadeiro que.i- Du~e não 
rompera cOm os iniciados do "Su
premo Conselho". 

:;t >,: ):~ 

de conter a proScrição a seu talant~ 
e de dirigir seus rigo1·es "un?ca • 
mente" contra. o Grande Oriente", 

Por esse trecho podemos P.erce• 
ber o alcance do golpe de Musso· 
lini ao dissolver a Maçonaria d0 
Pala.cio Justiniano (ou Grande Ori
ente). ao mesmo tempo que êons
pirava á sombra do Tratado de La· 
trão; no ~ntido de realizar a. obra 
politica de Mazzini e de Cavour, no 

_J;eu sonho de colocar a Santa Sé 
sob o controle d'a seita. ao mesmo 
tempo que· procurava ''subtrai; á 
Igreja toda influencia religiosa so
bre a juventude, no ambi,ente pagão 
que preparava para os balilas. E 
compreendemos as origens das me
C!idas sOCiallstas · de seu estado to-

Para esclarecimento aos 1nc1 edu- talitari,o, 
los e dos ingenuos vamos citar um Daí a razã,o do Santo Padre Pio 
testemunho das proprias lojas, No X1 declarar na Encíclica "Non 
livro de Maria Rugier "A maçona- ubiamo bisogno" que nunca a. Ita
l'ia ilatiana em face da .guerra e em lia conh,ecera mais fortemente a 
face do faScismo", prefacia,!o por ação _do s.icialismo e datõ forças se• 
Lucien Le Foyer, antigo Grão Mes• eretas do que no regime fascista 
tre da ~ra.n,de Loja de França, vem' que se Propunha justamente com: 
a. seguint ~revelação: - bater esses dois flagelos sociais, •• 

"Mas deixemos a guerra para * * * 
voita1mos ao pOnto em que Muss<h E essa m~smâ pr.eocupaçã_o de 
lini, estando no poder, as coisas sa torpedear .a reaçã,o anti-liberal, tO
voltarain contra a Maçonaria, ainda mando-lhe a dianteira, nós vemos 
que o Grande Oriente viesi;e de nas sociedades secretas ale.tnã.s, AS· 
lançal' três milhões nos bolsoo do sim é que em junho de 1931 W. 
Ditador e que os maçons ocupas- Lodge escrevia o seguinte: -' · 
sem imPortantes ~stos de comando "O grande fato tl'o ano de 1930 
a10 fascio. FOi o soberano Grão co- · foi o triunfo inesperado dos parti
mand'ante e Grão Mestre da Grande darios de Hitler ,nas eleições' de se
Loja, Raul PaJermi, que diooipou as tembro. U~,agitação nacionalista 
hesitações compremisiveis (sic!l do formitlavel surgiu de .subito e Pa.• 
,l)uce e que foi o principal instiga- recia tudo querei• empolgar. O na
dor cl.a. Perseguição da Francº·l\.'.r:1- clonalisino alemã,o é especificam.eu· 

~onal"ia, na deceocionante esperam~ii t.a nrussiano • luterano, Ora, pre-

ci.;:amentc uma . orientação nesse 
sentido se manifestou .em certas 
lojas com uma tal acuidade que Ee 
seguiu um grave conflito com as 
autoridades maçôni~s internac'o
naia. Em termos claros, isto quer 
dizer que um dos gruros secr;etos 
que manejam o mun;jp lançou no 
naciOnallsmo uma Parte da maço
naria alemã. a0 roes.mo tempo que 
um 0 utro grupo secreto, assustado, 
Pronunciou contra o primeiro uma 
excomunhão maior." 

E mais adiante surgem as orige.ns 
do "cristianismo Positivo" pregado 
pelo nazismo: -

"O br. Max Rosenthal não du· 
vida que eSSa tendencia "germano
cristã" da maçonaria alemã seja ou
tra coisa que \lffi anti-seminismo e 
um nacionalismo inconscien~s, ou, 
p.elo menos, não confessado. Haverá 
Portanto conflito praiunêfo iiobre os 
pontos talvez mais importantes da 
doutrina. "O pen:,.'lmesto pruSsiaru> 
e a doutrina cristã São as duas po
tencias espirituais sobrê as quais 
reJ)Ousa a maçonaria alemã", e.,crC· 
veu o iniciado Dr. Helnrich Bauer. 
Esta definição é evidentemente in
compativel cOm ,o espírito de uni
versalidade humanitaria, d,e uma 
parte, e com uma religiosi;d'adc ex
clusiva de i;oda doutrina Positiva, 
de outra parte." 

"Este surto nacionalista teve por 
resultado ime.tliato não s<>m'ien~ 
crear grande coufusão entre certoS 
adeptos ligados á ideologia classica 
do universalismo maçônico, más ain
da o de Provocar excomunhões. As 
Obediencias qu& ~ filiavam ao. rito 
Escossês e M Grande Oriente (cOm· 

Parar com o caso da Ittalia fascista) 1 imPosição de seu programa: - ·· 
não podiam com efeito, deixar pas- Enquanto o nazismo surge com• 
sar essa mMiifestação de força na- suposto movimento contra-rev~lu· 
ciºnalista. luterana e anti-semita·. cionario. a vo.ciferar c0 ntra o hbe-

~ '' '' raiiso e o bolchevismo e lentamente 
M.eSmo, porew, á mingua ae- do- vai mostrando suas unhas, depois da 

cumentação cOmprobatoria dessa aliciar a seu favor grande· Parte da1 
filiacão cio nazismo com as forças forças de resistencia e de reação 
secr~tas, ··basta.ria comparar o na- contra as manobras das forças se• 
zismo com o comu:iismo Tara ~e eretas, para, ~o fim,· entr~gar sua3 
verifica1· qu esomente a revoluçao 
encabeçada pelas !Ojas po:lia lucrar 
com O advento do totalitarismo na
ciona[-socialista. Daí a irrisão de 
se tentar aprC<Sentar o nazismo co
mo um movimento reacionario e 
muito menos oontra-revolucionario, 
Com efeito, tanto no comunismo co
mo no nazismo vemOs o imperl0 cto 
Paganism e do ateísmo. Ambos se 
caracterizam pelo mais crasso utili
tarismo, ncl,es sendo abolidos o di
reito e a ordem mora!. No nazismo, 
temos a cultura pagã e a certeza 
subjetiva ela heresia. No comunls
mu, vemas a cultura proletarla e .a 
certeza subjetiva do fanatismo. Em 
ambos, o E.sta::l'o totalitario,, ~nstru
mento do Partido unicO (nazista ou 
comunista) ocupa-se de tudo, do
mina, orga~iza, decide, realiz~}"u1o 
p0 r si mesmo. NeSsa escravlaao ao 

.Estado, tall1to no nazismo como_ n° 
comunismo tod,~ i;1iciat~va Pa_rtiÍu
lar até a vida Intima, e suPrJ.m..~a. 
~bos pratiéam o coletivismo, am
bos não escondem o fato de ser.em 
socialistas. Tanto o nazismo como. 
o cOmll[)ism0 proclamam seu ódio 
á burguezla e ao capitalism0 • Am· 
bos confiscam bens e propriedades. 
E ainda recentemente. Go.ebbels pu
blicava um artigo no «Das Rei.eh" 
em que proclamava que a Alema· 
nha v~ncllri(t. a guerra pela imPlan~ 
tação do socialismo no ml,Uldo. Na:
zismo Q comunism.o $ão,, portanto, 
dois movimentos nitidam.~nte -reyo• 
luciOnarf,os, çom a seguintej!iferen· 
9a fundamental 1Jt1anto •· te~nica da 

vitimas de mãos e pés amarraclol! 
ao Tutado totalitari0 socialista, o 
comunista começa .a se impor n:o 
Russia Por meio de uma revolu
ção liberal que a seu turno. é em
polgada e superada pelo movim.~nta 
bolchevista violento e arrazador. 
inimigo cl;ro e declarado dÓs va• 
!ores a~quiridos e acumulados por. 
vinte seculos d'e civilização cak,li
ca. Ao contrario, porem. do nazis
mo, a mascara pacifista e de boa. 
vizinhança co mos burgu~ses e cGm 
o,, élemen tos cristãos vein no fim ..• 
E emquanto o nazismo estendia a 
mão antes de mostrar as unhas. <» 
comunismo a estende alegando h"-· 
vê-las aparado. Tanto num cas() 
corno no outro porerri, o. fim visa:l<» 
é um só:· - e;magar a humanidac1't 
n.e.;;se amP.lexo "frat;,rnal" ... 

E o massacre dos judeus junta
mente com os demais p 0 vos orri· 
midoS pelo Jugo nazista, não ~e1:,i 
isto prova de que as p~euoo-dtrei• 
tas agiam á revelia das forças Se• 
eretas? C<>nvem a .est~ resPeito lem
brar a frase de Stalin, segundo a 
qual pouco lhe importava 8e ~oi.s 
terços da humanida:le •t~cumbisse, 
tiesd:e que esse sacrificio 1mportasss 
na "conv:el'sã.," elo terço re3tant~ 
ao comunismo. E às e·xccuções. d• 
urri Felipe Egalité, de um Dantoa. 
de um Robespierre não rr0 vam 411~ 
a,., revoluçilo costtllna devorai: se• 
p1·opr1os .filhos em b.eneficio . • 
c.al!Sa que ile~&nde? 
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ronheclmento ao legitimo Go,erno 
da Repub!lca · Polonesa, sua fiel 
Illlada, durante os cinco ano., da 
i:u1na, tra va.id pela liberdade das 
1:ações. 

Nesse momento. é ile nos,o dever 
zec,apitular, mais uma vez. o longo 
caminho pe:·corrido e a via que da
'\'Eomos seguir n0 futuro, 

Durante toda a presente guerra a 
r,::.ção polonesa 1utou c.om exc~pcio-
11.al den1:do e não recuou diante 
cio qualquer sacrifício. sua atitude 
foi c,.mscienciosa e volunt,3ri1:mcn
t~ traçada. Porfiámos com afinco, 
para esmagar a tirania que nos as
soberbou, as,im como ao mundo 
todo. 

Para <1s decisões que ela assumi
tq de ma espontanca· e livre von
tade. a Naç:10 Polonesa p::tgou o 
mais alto preço po,sivel. Nenhum 
outro membro da.s Nações Unidas 
suPortcu tão pesados sacrifícios ou 
contribuiu t,Jllt,, rara a causa co
mum, en1 prop'01'ÇãQ a seus recursos 
e po'isibilidades. 

P.' um dos -tincipios de nossa ci
,,Hização. qu 2 o gc,·erno seja a ex
p: e:-:.São e ·J scrvidül' àa vontade da 
naç,,o. Dci;;a, parem, de 3er goYer
x·o, quando r-:e achar en1 co:1tradiçtlo 
com a \',intade ela 1uçã0 no que ,iiz 
l'C5Peito à .l'c'rdadCira base da viela 
nr~cional. Portanto, qualquc,r g:n:<'r
r,o Dolcn(;s estaria em dc<,:icorclo 
cr 1n seu propri0 puv,-). .-;e clcixa~~e 
ae defendct· a indevendencia da Po
lunia., o t :rrilorio nacional que é a 
c~:<encial garantia. di.·.s-~a indet)en:... 
Gc-ncia. 0 os Principjos 1norais e ci
Yiliz,1<-11)rc..:_, que rilasmnran1 a naçflo 
e n1an~ên1 \-iv0 o .'-eu c~pirito Há 
1,este pJnto um certo minimum c,uc 
uenhu111 r,ovrrno p1Jlunês tf·111 o 
Oircit 0 ele ignorar 0u rcpud iar. Di ;;_ 
t:(ran1-;11's. n1uit.2s \-cz2s, qu~ cc~1-
crs.-.:.õe~ ~emnrc n1aiür<'~ cran1 n0-
cc1s.~ar! as; fornos acusado:; ele fü1 ta 
or son.0 ~ político e d,· teim<>sjn, ir
Ifc'Zoa,·cl. Pcdia-,0 o. Nação Pulonc
,;J. e;.u? comete~so um suicLlio em 
t.i-olnc ao alegarlo bon1 s~nso e ain· 
0D, l)üt cin1a que dcd1onrassc o 6CU 
ncrne. , 

O ntU«l Gm·er~,o P<>lonês foi 
c0ns1ituiclo a 29 de N,,vembro de 
1944 no 1n,)mento em que a política 
pnlCncsa chegcu ao ultimo limite ck 
.,uas c,mcessões e quando qualquer 
pas-'o a mais t1.\quele senlido am,a
çava lanç.~r O noso 11afs no abi,mo 
O.<: cargos mai.s elevados, ckste Go· 
\·crno foram assumido,s pelos lideres 
mais imPortantes do Mo vim ,nto 
Gi.;bterraneo Polonês. que eram os 
me)hore.s porta-vozes da vonlarle e 
das asnil\1cõe~ elo povo, qllc lutava 
110 solo patl'io. 

lEGIONARitv, 

em Pindamonhaagaha l NO T í C I AS DO INTERIOR 
Elo é um Governo legitimo, não 

por ter sido reconhecido por ou
tras potencias, mas vorque ele ex
pressa a vontade <lo povo polonês e 
porque ele foi constituído consoan
te as leis da Rep'elblica Polonesa. 

No momento em que vos anun
ciamos isso, não vos Podemos pro
r.ieter muito para um futuro pro
x,mo. 

Queremos lembrai· aqui. as pala
vras de Cl111rchill. proferidas nos 
dia.5 e·m que seu país corria um 
perigo mortal. Não vos podemos 
promet~r r(lra hoje e para ama
r:hii senã.o "suor, esforço e lagri
mas". Todavia. Os nossos esforços 
não serão vãos. O valores. morais da 
r:c~·sa civilização. agora pi'::a1los co1n 
ckspreso reviverão e finalmente llão 
di! \"€l1C'?!. . .. 

Com todo.s as nos,.3~ forças de· 
\'€mos tral:,,,lhar para acelerar esse 
1cnascin1ent~. 

No momento 11r,sente cadá lln
lonés <leve acl'il ar -a sua tarefa. o 
Sf·U prhneir0 dcvc1• é sust2nt,1r f\ 
c:ignicLide do noç;-so novn pela dis· 
c'p)ina e ]leio controle de ~i mes
mo. p 0 la s~lidaried,ide e pc-Ja reti
dõA ,.10 .seu nrnccàin1entn na viaa 
publica. e prive.da. Em cada DOSto. 
cn.1 cada <1nininio. º·" pclnncsê.;; d,:~ 
'.·en1 dar o exe111plo d..., u:n e<::forcn 
Crindo1· e ele U!n t~·-)ba~h,) inc.'ln%l
vel. 

E . ...,Lainos ri1,---n~,n1ent0. cie1;tes c1; 

LORENA 
··o DIA DE S, JOÃO NA CONGRE
GAÇÃO MARIANA DE NOSSA 
SENHORA DA PIEDADE E S, 

LUIZ DE GONZAGA 
À passagem do dia de São João, 

os Congregados Marianos da Cate
dral ofereceram ao público católi
co desta cidade, no salão do festas 
da sua séde, um interessante es
netác,!lo de palco, send:i apresen
tado pela primeira vez um elenco 
todo constituído de Congregados. 

Ü' programa, cumprido com o 
máximo de capricho, foi o se· 
guinte: 

1. PREAMBULO; 2, SALVE MA
RIA thino); 3, PRCSA FIADA 
(pela dupla ''Nóis dois"); 4, SOLDA
"DO VERDE:, poesia pelo Cong. 
Ribe1s; 5, MEU CAS-AMENTO, can
cii~ sertaneja pelo Cong. Ary; 6. EU 
VO PRO SERTÃO, pela dupla 
"Nóis dois"'; 7. CONVERSA MóU~, 

pela dupla "Quebra Côco": 8, 
SURPRESA, por um Congrogado; 
9, MARINGÁ, canção pelo C-ong. 
J. Ribeíto; 10, QUALQUER COISA, 
JJrosa; 11, CANÇÃO DO TAMOIO, 
o~sia pelo Cong. Ribas; 12,: AS 
TR11:S LÁGRIMAS, pelo, Cong. 
J. Ribeiro; 13, ~ERTANEJA, pela 
dupla "Quebra côco; 14. NOITE 
NA ROÇA, pot· ,um grupo de Cong.; 
15, ENCERRAIVIENTO, Exaltação à 
Bandeira Mariana. · 

Apernr da chuva que impertiben
temente estc·ve regando a cidade 
o dia iodo, a apresentação ,teve 
tn umerosa assistência. · 

C' e~p·etáculo, a julgar pdos 
apiausos da platéia, a:,:raéou plena
mente. 

NOVO REPRESENTANTE DO 
"LEGIONARIO"" 

O novo repres2ntanto do "LE
GIONARIO" em Lor!"na é o Se. 
Jorge Ferreira Leite, rua 24 d2 Fe
vereiro N.O 34. 

·U governo polonês de Londres desmascara 
u s u r p a d o r e s d e · V a r s ó vi' a 

(C<m(inu:H;iio da 1.a p:\giaa) 
As cn:t~crnJrê,ÇÕ::'.s tciâo iníci; no 

dia·· 8 e cu!n1Inarúo no dia 11, data 
jubilar do ilmtrc p:c 1ac!o. 

FrC>J)aran:lo n:--: g:·a::<le.--5 solen::la
des elo dia 11 ha\'Cl'ú so~cnis-~irr.<) 
lriduo, no qu<.{1 s('rá. tx:dta:io o Sa
ccrc:2ciu católic,> ,e hcm.-:11agca~l·,1 o 
iln~:t:·c S:1ec-rdo;,e qui· U-10 lJC"n.1 o 
ten1 n·aliz:tJo. 

~o dL.1 8 àc Jn!ho. rea1i7.nr·-S,;-<i 0 

"D:a d:t Infan:ia''~ 'c:0111 o scgtii:11'.) 
Ji!·ogrrtnH: 

2\io dia 11 de Julh,'.> - GLln:le 
Dia Jubii,n· de 2\1onccnbor Azevedo. 

Às 5,30 hora:-; - Alvorci<la Jz-s~ivu, 
::.nu:1dand0 pel 0 ::::0111 d:1s n1usfcas, 
003 ~'.i:ic::> e <las sa !vas, ai o.u~pic:o:::;a. 
data. 

Às 7 hoc 0 s - O Rev,,10. Pl'. 

que as no,sas palavra·º serão ouvi
(1.:<s pelo~ hon1ens e 1null10r 2s c1ue 
if, tanto sofreram e se acham tão 
( xau.stos. A futura ~~rl0 dos po:o
rc-=cs nf..r) vai S·;:.r· :t. l11C':111a. Cl11 tO
àn lugar. Encuantn a 1naio:·ia v~i 
sofrer na P,)lonia, as crud-: reali~ 
cfoc1l"\~ <1c 11111 re.::;in1(i_ 1H>lida1.· outros 
v~vcrão nu1n mtmdo livre. para. fa
lri.r enl nmne d~quccs, qu12 :"-5.J cn:1-
gic:o~ 2, :--ilenciRl'. 

A nos...<ia ~c:nda fL1tU1·a :;t_"\rá peno- :\-:.. 7 hc!·as - ::VIis·'n e::~ iiraz:~1 
s<v. An fi1n c\1 jnn1ada. por1.:ni. vc- 1)0:- 1\ícns2nhur Azt'v2c.::). nJ qn:, 1 os 
rtn-1os 1.una Polcnia tal c01no tcilO:~ ;l Lc1ç;u"5 :~e rL1dan:.0Lhongaha cu-

Pa..1!0 Ccl1solini. L~ntc tlo Colégio 
St;t. R<Y;t ci2 Niter-..:,i, t~elebr,1~á a 
Santa iVIi~:-:a por jnte~:ç:-,o de IViOn
Sf..:llhnr Azevedo, TO·d<.l~ a~- Ac-;s0c~,.:..
ç5c~ Religiosas e os i"iéi-': cn1 \.g,ci:ul 
lé'cL·b~r[io a S3:;ra:la Co111u.náft.J, 
c.":érn .. ')rv-·trando a~:-,i!n o ~cu c_:rrinho 
e npi·eç .. ) no djsli:-itO Gui.1 i~11:ri
\;_·1,ll. F·1nd,irno 1·1hangaóa ~\_da d-,'ve
l'á c.st.::.r, nê-·s.~ ,_;j::. ú ?vlr~a Euca
l'iSticri. 

rió.;;; desc;3111n.s t"iJ fundo c10.;; 'nos- 1nung:~r:.o per i·1tenç5:o do hi~~nc~n~~' 
sos ccraçõc.--:; Uma Polonir1 livre e 1fe:1du. Nota. sal",-:::1-e dl'ste d1a s2ra 
ind-:.pendent('. tnna Polnnia de li- ;, print(·ira conn:nhJ,1 1·lc irnn1eras Às ~))0 hor;t:--1 - ToJos J.2~1 Ct'Üº 
bcrd,1.cle e de jtt;;t:ça. tuna Po1onia Crin:1cJ.S, nuLi tl's~c:-~y:nho à.e ri:ial t'sL:1r na~ a~jace1,d~,s cL', caca Pa-
en1 que o a1no1· de Deu~ e o an1or afc·to -·ao seu i1:sig11e Pár•Jco. rt)c!-uia], aguardando ~t s~/da de 1v.10.:1-
clo h0mem hão de ]ll'o,·.,Jecor. O QUE É o "GOVBRNO POLO- À~ 19 h,iras - Rczci UJlenc, c,in- ])01· u1n:.1, C,>miss,\o ia.leadl3 JJ2las 
NÊS ., DESIGXADO E:VI MOSCOU ta:1C:o-sc ª'' Lc1d"inha., de Nossa S·o- sellhur Azeve.:!•1, q:Jé ,e,·á co:duzido. 

LONDRES (Serviço PJ1onês · clC nhora. - TcrnJ: "Sac2rd.Os alt2l' Irn1:1rdadcrS da i,oroquia, afé á_j\.1a~ 
ChrisluS" pregador: Pe. Teofomiro triz. acomp3nh~do <las Exm:1s. Au

Informnçõe:s) - Estão se foz.2mb Lobo Rcitnr do Senünario Dk>ce- tCrid<tdcs, A:-cSOciaçÕ.'3s RcligJosas e 
rsforços nº intuito de atlres2nt.1r á · sano e ex-corotnh:1 de 1\10-:1:-:cnhor da Gu.:u-)·a ·de Hon1:a, p'Jrco-1-ren~Io 
opinião -publica mundici.l o "~ov~rno - Azo,·edo. - Ave ;\faria, um tr,ijeto or:1~m"ntn'10 p1·ofw;a-
p0lonês,, agora cl21Signa<.li:) cm Mos- À-s 20 hora:; _ No s;il;jo Pio XI, lllE:nte. 

cou, por· represe:1:antes das três P:·irneira ::;,e;s,-,o L'tero-Music_al De- Ao sair ela .Cs<';i P.,roqul;,l, l\fon
grancles potências, como um govêr- dicatori'l. _ Helc-a SalcR. da Cru- senhor Azevedo ,erá smdado· por 
no repi·<escnl3.tivo, como· "um go- zacla Eucarislica. Numero de Arte varias s;dvas .. - O c"rO do Novi
cern.J <l'e união nacinoal". _ Palavra elo sr. Dr. Eugenia FOr· e Lido Salesiano. sob a regencia ·dó 

Na realidade O "novo »overno" é tes Coelho. Juiz de Direito .. sm so- Rcvmo, P<c, Alfredo Bortolini 'exo-
nada mais de 'que o me;mo f;f!ni~ · • ·l\r A t ' "'1. 1 · ', ro:;aba ., D-Ssertnçao: "1 1 ons. 22· cü ·ura a .:.'" 1s~~l so e1nn1S XII' a 3 
gera:lo Comité de Lublin, . • · · d vec;o·· - um realizaÔ.01.'-· pelo R0vmo- voz?s 1g~1a1.2, e R:1va,!1el!o, qus se1·á 

Depois das "negociações" de 1ios- Sr. Pe. :A:,tOniO DaJla Via, Sacer- can(a:fo 'por S. Excia. Rcvma. 
cou, ,em que tom.ou parte um unico ó:otc Salesiano, ex-diretor d.e Mo11s. ÀS 10 "heras - SOiene Miss<1, de> 

FESTA DE SÃO LU!Z 
GONZAGA 

NA PARóQUIA DE SÃO 

JOÃO BATISTA 

A Congregação Mariana Imacula
da Conceição e São Luiz Gonzaga 
da Paróquia de S. João Batista, 
comemorando o seu 20.0 aniversário 
do fundação., fará realizar a tradi
cional festa em louvor ao seu · 2.0 
patrono, obedecendo ao progra1na 
o.baixo. Pa!·a maior brilhantismo 
dêssa homenagem ao Patrono da 
j uvcntude, convidou a todas as con
gregaçõ~s de $. Paulo e especial
mente as circunvizinhas. 

TRÍDUO SO'LENE: - Nos dias 
26, 27 o 28 de j_ulho, na Matriz, às 
lfl,15 horas realizar-se-á solene 
triduo, <:om pregação a. cargo de 
notavel orador sacro. 

Na séde social, todos os dias após 
o tdduo, haverá torneio d~ Ping
'Pong, Xadrez e Dama entré as con
gregações de Santo Antonio do 
Pari, Brás, Vila D: Pedro. o S. Joãc 
B;,tista, em disputa ele taç~s e 
medalh2s. · 

DIA 29 DIA DA FESTA: - As 
7 horas: Missa e com~mhão ge:·,il, 
cclebra::'a por inteção do Rc,·:110. 
Pc. Agcstinho Mendicute, S. J., DD. 
Diretor da Fedc,ração das Cong!'ega
çôes Marianas do Estado de S. Pau
lo. Após a n1is.sa, café na séde. 

As O hor-es: So!cne i\,Hssa cantaia 1 

pelo Côro da , C-ongr2gação sob- a 
dire,ão do Maestro lgnado Rcclo
_glia., por -intençüo das fmní!ic; 5 de 
todos os Congi·egaàos cl::, paróquia. 

Às 10 horas: G:·andc prc\'a pc
de.5t!-~ "S,_ Luiz Gcnzaga" (5.00J 
· .rnetros) era di:::puta da taça ·· D. 
Jcsé G.:.~~p:u··' de pos.se h<n1sLó~·ia. 
cferLJ Ca Fedcraçào ~fo:s Cong. IWa~ 
11t1n2s. 

Às 15 horas: Partickis ele futebol. 
As 19 horas : Recepção de fitas 

p:ir noviços e Congi·égados, com 
pregação e b~nçüo Co S2.:1tíssi:no 
Sacnuncnto. 

Às 20,30 horas, No Salão D. José 
Ga:par, da_ C~sa das A~sociacõcs 
<ln Paróq~1io, tessão festiva lit;!·o
musical. 

Du:·nn~e a szssão serüo entregues 
os prémios conquistados nas dispt:tas 
realizadas, C:as· quais só part;cipa
riio Ccngregados. 

Os prêmios das p:-ovas esp~rtivas 
serão. expos:os nas vitrines ela C,,sa 
Fuch,, rua S. Bento, 406. 

São Paulo, 8 de Julho de . I 945' 

1TELEGRAMASDO RIO; 
Vai a Lisboa o Sr. P edrG 

Calmon ! Declarações do .Almirante ··A yisita de Gen. Clark 
lngram , · ao Brasil . t 

RIO, (Asapress) - Pelo avião RIO (Asapres.;J> - O a!mir:mte RIO, (Asapress) _ o mlnistro da./ 
da Panair "do Brasil seguiu hoje In«ram que aqui se encontra como Guerra i»formou. que os ge11· ~ra1·".··I para Natal, onde embarcará, no . 0 

' · • ., 
"clipf>er;' transoceanic . com desti- !hC1Spedci ele honra do governo, Mark Cl._wk e Grittenberg comaii.--
1,0 ~ Lisbca. o sr. Pedro Calmon, manteve hoje, rápida pabma com ciante-•, respectivamente do'5. 0 e4•. 
1,re.•1dente da Academia BrasiJeir-.1 os correspondentes da imp:·ensa cs- F:xerc_itos Norte-Amei·icanos. anté~ 

1 

de Letras, incumbido_ de, 1·unt_a- tran!!eira, no correr da qual fez opar~o sua chegada ao Rio à. do 1.• i t d - escalao da F. E. B .• O · o-,neral 
men e com a Aca em1a de Ciencw.a as segumtes declaracões· l\TaScarenhas de Morais anteciPar' 1 
de Portu.!\al estudar as questões " . •_ · a> 
péndenks do acordo ortográfico cn· Desde a term1naçao aa ?~erra na st.:,3 chegada. ~fim-de combinar, as\ 
tre os <lois países. Com O mesmo Europa a esquaara ao At1at1eo re- medidas de reccpcão. Informou 
ob,ietivo e integrando a comissão, dobrou os seus esforços, a-l!!n-ce aintla. o general Dutra. q'll~ os ele• 

1
)· 

romeada _pelo Gov2rno brasileiro, preparar navics para o serviço do mentas Que COmPÕe o primeiro es
já se encontram em viagem mariti- p,~cífico. A esquadra de Allantic:i r.:;lão da -P. _E·,. B. começarão 'a dei~/ 
ma, Para Pcrtugal. os sr;. OlezariO , . d . "º .. . xar o solo 1:a:1ano na 2a, quinzena' 
:rv•ar1·an n1emb1· d ·1ust1· .. . esta eqtupa a pai a e_oa ca,efa. élo ccrrente mês. Os f('illerais aincri-1 , o. o a 1 e com D d f . d , , , panhia" e José Sá Nun.:s, conheci- es e ·que a guerra 01 ec,a!w:rn, canos pasasr~o dois dia.s em Pn--: 
do iil~logo. o outro membro da re· a esquadra tcrinou mais ele um nambuco onde serã 0 homenageadu.'l/

1
·· 

1,: esc11Lação brasileira, -:icadcmico milhão de homons e mais de 125 pe]as au. toridade~ mj]itnn-s .e civis. \ 
Ribeiro couto acha-.~e "Cm Lisboa. à mil oficiais. Preparamos tambem os referi,los c:.bos de guerra tra- / 
frente da embaixada do nosso p,,ís, para ação mi:hares de n&vio·- de zem a seguinte comitirn,: General/ 
como encaregado ele negocio.s. na ,. . __ ~ . . ?viark Clare:-;,: m::qor-gcner2_,1J 
aiisencia do cmbaixa,lcr Neves da todos o.s ,,pos. Estes of:c1a1s, su- Ba1m. corcncl Ebersar~. um ofr. 
Funtour.,1. atualmen,e no Brasil. baltemos e navics, estão swdo 1 ~ial d.:i. J:'-.) rça, Aerca Vv~,_m?n \Va}·'. 

n •d Q ,, , , mandados através do can. al do P;-,.- uc1: C-2:'1~,)' ~·"·~~~- u!n rquaante ª": .rarh O p"rano namã e cei·ca ele .ilgum2s scmarias . ,,1 '.'"n.,, " ,u,, ,o. ia11sta. Gene,i_at 
RIO. - ( Asapres.') - Esta em Or· npós a chqpd.l ao Pacífi~o, c:1t:-a- ) o,ril_lenoc·~·;\ ., ~, coro?cl, cape.,\•') 

ga111zacao nestü capit.1 l () Parl idn - ,,. • Pau,,) ..... 1(1. ...... i.O~: t~~1cnlf~·co1 onr::1 1 

P ll·t·c~ e ·o . . . rao bravamc•nte. efe,,vamen,e é'l'l Cr'tte·,berg- J'""Or mai(,• C·,ºO e ,-.: 1 v PCl ,.,no. c1__1Jo progra1na, . · · .~.. ~~·"· - - )• · ,_ · 
<Cgundo So il110l'ma Já foi elabora- eomb;_ite Contra OS Japoneses. 1 ·ll:11 R.]Ud'.ll1:e d'c .or<lcnS, . , 
«o llo setor mini,tPrial dc,ven,!D Desde o dia 1,º deste ;;no, cet·ca Vis;ta do Alm !nccram él.O 
~cr pedido seu l'C2,"i:,-,t1·D at1 Tri})Una] de nli1 110.vios d~ todas as ch>.s.:::es] ' < • ,,.. ó ª 

Eleitoral. no d,ccurr-:r cl 3 ltc mês. fora:11 remetidos ao Pactfico. 1 Gen. Dutra 
,\dianta-se q:Ue O pl'c,iclcnte ncs- l\ marinha do Brasil c-s,á ,;_e.'C>:!·.· j r:ro. !Asc;;::·c3s) _ PrJo "Iinistro/ 

-",'; part1d::.> sera t.1111 fuhcionaric da , - . - .., , ·+- ~-· . G , , ·, d , 
Cfntral do Brasi] úLrir.ancto-s-~ ouc pcq/1Z\ndo un1a pa1tc 1:i,r.o~ ~..iLLE::: 

1 

(l.:J ll:"'.l"l'a- !o:·arn rcceoioos ia "1 

a i:.cva "9T,---n1iaç;\·o ],·1'º, , .. ; ).,s ,-,1-1~a:.::: c,n: nosso p!·og:·o.r.1a de trc:narnen~c. e 111. S€d g:i.l:,i:"";e~~ o a:l1ürantc In·-_, 
" n~:, ._ · __ .,., <-•,. • i1 ,_, r ,..... OllC ~e ~ .... Zl :.JC 'l' '1ha '1• 

un1 t('rceiro noine prt!'a u clH·fia ~la Navios b:ttsilcfros rcaliza:11 2gor2. ! ~~l·r::,-,, ~ .. .'~ ... ;,~}'t ª · º,:,l?~A < r ~-·-, 
N,,,c.;o , 1 1 ,., 1 a;n111a.~He .;.\.n .. ,hrr:e e P . ..t..:1qto H::-1-

"" _ü - t~ma 1:atrulha oe s.oco.rro c,o __ ~~~a1;- , riqnc Dod:::wt-'rth, e.-; gt:nernis Bot··~ 
A eletrificação da Central \lc~ é;ul, para gui;ir Os é\\ lOcS cte ! r:es F,irtes, Ne,yton Cavalc-3nti,I 

viagcn1 de regre.sso da Eu~·ol:;a c01.11 ri 01.into Dh1}z .. Rtnato Pc1qu2t, _Silv~:.i 
PIO (At-'apre~S) - A C.:ntra! <lo soldados. A re'.ilizacão dcs:a ·.a!·c- ,Juniur_ Fiuza de Castro. I\1d-~ lar .. '., 

Br,isi_l fstá l~1len--:ií ie:,tn,:o. a ctctri... fa pc_,Ja rnm inha .. do Btasi! do tlc íoi ?-inda rt.:--.( b_ida un12~, coinis:-ã?: 
fie-ação da Linh:t Auxiliai·, Paa qur Ali:: , 1: .S 1 l· ~it·-'" . -,~,, eh~ DrofC!:>~·:-::·c,s c.\'1s d.o co1,~·P:io f':D" 
a· n1Csma p,:>S:;a s.er inaL.:6":.J!"ad.ü no .<..t, Jco u' pe~n1 e ,,O:-, cn\_~v--. :ital', 
prcxiPlO dia 10 do C\Jrrente. 1ccrcn de 20 navios dn ff.arinh~\ • · f H 

2mor:cana para O Pacifi,:o. Es:a () Prestes aia de educa.-ão ,r 
En1 viqurle- dos tr8.b;_1_lh 11s ~8 ek- ~ 

trificiç:':o ÍOl':\m ,sorim'dê>s <!Oi' ecrtamcnte uma excelcn:e dc1:1ons· RIO (As;;i),·,ss) - O sr, Lui;,;· 

l · · lrr:çiio da coope1·aç;Llo do Brn.sil, nes- C,lrL/.; '.Pre~:tts ·-:-stevc ontcn1-na se- '1 1-cn_$_ e- os co:-nho10s _q.11.-,uI"banos cs- -te f!·ranàe cn1prccndimcnto do 1e~- dC d·) Slncrc,to dos Professores do 
1~~0 t-rafeg.at:du c..'O:n g:-::.ndc D!raso, ..., Riv c1e Jaiicl:.··:-_, em palc~tr.:. cOn1 OB 

BducadVl'es ca r}o-cas. 
visto o tú,fego l''tar c,:,,cdo feito por 1grcsso do soldados aos Estados 
u "' a só I inha. ,Unidos. A guerra no Pacífico é 

vivlcnta, Não há can1inh:, direto 1 

CABELOS BRANCOS 

p;;ra Toquio, A esquadra do A:,i'.n 1 
tico. está concentrando todo o ,ec1 j 
poder no Pacífico. O Brasil lem 
um:i marinha bem equipada é bem 
treinada, e des€nvolvou E{;'1 <:squa ... 

bscJ:irou o s,·. Luiz Carlos Pres
tes. entre out:-::s cousas, c;_ue "certOH 
poliiicos bur8><2'Cs que eram ontem 
an)g1)S do go\·erno e n1.0sn1{) agen
tes ele facilit&ç~o, são hoje contra 
o· gov1.rno e l:r.,i:gos do povo''. Dis:-;e -
,i'nda O iider comunista que n,io é 
jrnvo~:--:ivel n]ft~b0tizar, sem thar 
Primeiro o po·:o da misc:rfa. 

A crise· de habitações 
RIO (A~;;,pl\~s) - Falando á im• 

prensa dest::: c;ipital sobre os pi·o
b1emas d8S ca.:?.Js de aluguel, o juiz 
Hom_ero Pires declarou entre out 1·as 
coiõaS O segubte: 

Est, Governo goza lambem da 
fOnfiança e ao apolo <las forças 
Armadas Polcnesas. oua escreve
ram com seu sangue uma r,,;igina 
tão gloriosa na historia da Presente 
guerra. Ess, Governo sabe que po
de falar em nome deles, como 1am
bem em nom~ dos inumeros po1one-
6es agora cli,sp~rsos 11elo mundo. 

O atual Governo Polonês muitas 
t,zeg foi qlcunhado sarcasticamente 
de "gover!1.o da teimosa reslsten
cia". Ele acéiíta com 01•gulho esse 
apelativo. Na verdade, é um Gover
no de rcsMcncia, de 1·esistencia 
conti-a todas as tentativas Pafü 
d~strulr a indepcndencra da Polo· 
nia. O Governo Polonês não podia 
concOl'dar com a anexaçãn de me
tade a.o t,-,rritorio 11aci011,J1 in
cluindo Cidades tão caras a toda a 
nação llolonesa. 

polonês de q,>alquer destaque - Azevedo. Jubileu ele Prat:, ,canta,b pe],) 
Mikolajczyk - Para o cargo do N,J dht 9 de Julho "Dia das Se- Exmo, Monsenhor Azevedo.• · · 
Presidente d~ Republica Polone.sa nhoras e da Jm·e:itucle feminina··. A "AYA 8", adcrind:i ás hOme'.la-
foi designado um taJ Bierut. Bierut ÀS 7 horas _ MisBa com cà:-iti- ge:Ís com e~ seus microfones' ins-
(o nome é falso) é p.~rfeitamcntc 1 1 1 lV · tal d. s M · · .:1 1, 

Notícias dos Estados 

· dra extraordináriamente desde que 
a guerra começou. Quan:lo eu me 
avistar com a imprensà brasikira l 
o ameriçana, na manhã .de sexta
feira, terei estado mais tempo no 
Rio e mais ambientado com as au 
tor·iclades interessadas; poderei então 
discutir quaisquer assuntos, inclu
indo Os detalhes da reducão das 
atividades da esquadra do- Atlân
tico Brasil". O almirante Jonas In
gram, receberá à imprensa desta 
capital, sexta-feire., dia 6 às 10 ho-. 
ras no Copacabana Palace, onde es
tará o comandante Grecne. pare. 
introduzir os representantes· dos 

"Apenas' ui,,a legislação que re., 
gul e os negocios capitalisticos <l'e 
)ocaçõêS <lc cr.~.-..s 11octerá por termo. 
á ·atua~ crise~', 

O Governo Polonês não podia 
concordar com a imllosição feita a 
Polonia de um regim~ social estr,:1-
nho. a seus conceitos fundamen
tais a~ liberdade. <le ordem legal e 
ào tradições- 1'/J.orais. 

O Governo Polonês nã.o nodia 
concordar em conccde1· quaisauet· 
direitos a um comité usurpador. 
composto de inembros comunistas 
de um narti<lo numericamente fr.i
co_ º subordinado a uma potencia 

. €Stranjejra. 
· · O Governo Polonês não podia 
'eoncordar com a subversã.o da or· 
dem·· legal sobre a qual foi basead.:i 
a existencia o Estado Polonês. 

O Governo. Polonês não podia 
concordar em romller laços milena
tios entre a Polonia e o mundo de 

. cultura ., civilização ocidentais. 
Essas decisões foram tomadas pc· 

h Governo Polonês em plena con
c,encia àa 2rave respon.0abilidade 
que lhe c.sbe. Ele não podia a{lir de 
·outro modo. Mesmo se ele pudesse 
prever os acontecimentos atuais. as 

. &uas decisões não se teriam modifi
\ C:tdo. O Governo Polonê nr,o foi 
nomeado pelo PreSidente da Re· 
publica Polonesa para procedei• a 
liqu;cl.ação d,:. independencia <la Po-
ionia. · 

A Polonia foi a primeira que lu
tou. de armas na mão contra a Ale
m2nha. que cobiçava o dcminio do 
mundo. A Polonia sempre desejou 
uma am;sto.sa convivencia com a 
:Russia e rejeitou todas as sug~s
tões alemã.s - 1iara um ataaue con
jtmto a União sovietica. Ela 1utou 
no temP,o em que outras nações ain
·t::. estavam pactuando com Hitler. 
Ela, jamais vacilou na sua fidelida
de a seus Aliados, e 1109 dias de
cisivos de 1940, ela se manteve ao 
fado da Grá-Bret,:inha na sua lU· 

. fa solitaria. Na grande batalha aé
re,;i da Grã-Bretanha, que decidiu 
<la sorte da guerra. os avia,lores po
lones:s contribuiram vaHosainen
t~ para a vitoria aliada. Os nolcne
se.s não __ abu~-aram da cordial hcspi
t,.lidade ·e_ amizade que lhes fp,·,,m 
õisnensadas pelo povo da Gi·ã-Bre
t;,nha. Duranh os longos e arduos 
anr.s de guerra. a N,ação Polonesa 
,,,,,·eu. lutou e confiou. 

Hoje .sobre os fumegantes escom
l,T,>s d"- Reoublica Pobn:sa. uma 
formação ;ntejramente 11r,v<t vai 
tPr. constituído, sem as fronteiras 
r,ue são devidas a Polonia. sem 
1m1a. continuidad~ legal e cnnsti
iuci.onal. deüitui,fa das tradiçõ,s 1 
re:"n1 ::lS qu,");s a Polo1:'t.._ viveu e cre~-

. <'eu aurante mil anos. • 
>s Jegitimas autoridades da Na

~ã) Polcnesa não podem reconh~· 
.:,1Jr semelhante solução imposta. O 

· J.>re.sidente e o Governo da Repu
blica Polonesa sã-0 os mandata
~ios da vcntade da nação. até o 
momento em oue livres e honc)Stas 

;~JF,icõe.s se realizem na Polonia. 
; Parece qu, os maiores estadist.,s 
i!o 0 cidente Pstão baseando a sua 
~tperancas de eleições "livrs e sem 
J!l'e.ssão" sobre as pi·oniessas d~ 
Yalb. E' C;lai·o. todavi,1. que tais 
•l~ições jamais serão po<sive!s en· 
~ua.nto 8s Fr.rças soviéticas e a 
:,.olicia sc,viética Jo}ermanccerem na 
J'olon'.1 e enauanto não hcuver Ji. 

. ~r<lade de vida oolitiêa, de 1m
~~en•a. d" reuni1\o e d<' associação, 
fl <'n,4uant,-, a cortina ae ferro oue 
RP:n·a a Polonia "do mundo não 
~i· levantad,,,. -

. i F'.rnl:.'r~ .,-l1<-o:u,0 m a lne .rc\,ltar .. ( 
irTconhecimento. · o GOYerno Pn1o
'llf~ não deixnrâ por isSo de .;~,r o 

. _k_'!~o c,r.v~mo .. (!• :.>o~ ,r,!:a. 

cºs, ce s )l'Uc a J)Ot· • Ions .. Azeve::io. a o, em a . atnz. irra iarf'- as 
desconhecido· ao povo polonês, ele n~ qual as reuhOPs e moças catá- sqJrnidades. 
nunca foi cidadão p,olOnêS e desde licas da Jlai·oq uia comungarã,o p®r Ao Evangelho proferirii a ora cão 
1917 é cidadão soviético.· seu unico sua inknção. cong1·atulatoria o Revmo. Sr. P,;jre 
merito é o· fato - comprovado J)ela Às 19 horas _ Rez,c solene do Evaristo CamPista c'cs,11·, ·· 
imprensa anglo-americana - de ser Tríduo Prep:FatOl'io, al,rilhant>d1J F;nJ,i. a Missa, tcdó o Pov'i se 
~le membro da N~WD - p,ol:icia pela grana·e orquestra. _ Te:na: dirigirá ·á Casa.. Paroquial, ac•,rnpa
po)itica rUS<la, Fci antes prcsid'ente "O Sacerdote e a Divina Encal'istia" nhanclo o Exmo. Mons. Azevedo. 
<lo Comité <l'e Lublin, O pl'Op1·io sr. Pregador: Pa. Geraldo Majella Gui- Aí lhe será ofo,·€ciclo um rico J)re
Eden declarou n°s Comuns que con- marii.es Alves, pároco de JarnbéirO I se:-ite que JXcrpetuará as h 0 mcna-
s!derava Bierut e tüdo o Comité de e ,ex-coroinha· de _Monsenhor Azc- gens <l:,ste dia festivo, · 
Lublin como absolutamente não re- ve;.,:i, _ Ave l\!Ial'la, 1 Fala1a e:i1 nome do Povo ofei·
Pr.esentativos do povo Jlol0nês, ÀS 20 horas - segunda SêssãO tando :a lembrança a Moi;s.enhor 

O "nov.o" governo J)Oloia.ês qua€e Litero-Musical. no salão pio XI. Azevc.:lo, o Sr. Profes3or Fued 
não inclue 1'>oloneses que não sejam Dedicatoria pela Profossora Don"- Boueri. 
membros do Comité de Lublin co- Leonor Gu.imar~es Miné. Numero Às 13 h 0 ras - .-::lmüço na 'casa 
munista, Mikolajczyk recebeu um. é!.'.! Arte - Palavras do Dr. José Paroquial a cargo das Exmas. Sras. 
cargo secund:arlo, Junto com stanc· Pinto Antunes, catedratico da Fa· Donas_ Josefina &,hm>dt Cembí·ane
zyk - socialista repudiado por s.eu culdade de Direito de Belo Hori- 11_, Em1!(eta GOffi, Edit Graça_ {lfon
proprio partido, e Kiernik - re- zonte. Numel·o de Arte_ Disserta· srna füoeiro, Alcinch Pinheiro Di
centemente solto da. prisão russa e ção: "Monsenhor Azevedo e as Vo- n.0 rah Gaioto, Amelia Famalho; San 
aterrorizado Pela NKWD - acham- cações", pelo Revrno,.,Pc. José Luiz tinha Goffí, Antonieta e Palmira 
se eles completam,ente isolados e Ribeiro. Romeiro. Eularina__ Guaicurei; San 
sup.era.dos por outros membros dO No dia 10 d<e Julho _ "Dia dos M~rtin .e Gloria Salgado. 
"governo" - ·to,d'o.s comunistas. To- Ho_m<:~1s e Moços·'. AS 15 horas-,- No sa'ão paroquial, .. 
das as posições-chave no "governo" AS I horas - 1\1i"sa celebrada por Ho~<cnagem uas Crianças. A· in
estão nas mãos dó Comité de Lu- Mons. Azevedo. - Os homens e fancia plndamonhangabense 11i·esta-
blln. moç,os catOlicos de Pinclamonhanga- rá delicada hom_enagem a Moris. 

O Sr. WítOs - lider camponês ba comungarão, nesse dia, por in- Azeve.:lo. Varios oradores f,iJarãO 
aliás um ho111cm muito velho ~ tenção do seu 'Pároco. ne~ta ?casião. Da casa par,bquíal 
muito doente - recusou-se a tomar As 19 horas - Reza· solene do ao sala o, Monsenhor Az.eved'o será 
Parte no conclave. TrJ:l'uo Pi·cparatoriO. - Tema: "O concluzido JlOr uma com;ssã'o de 

Outros poucos pJlOneses de Lon- Sacerdote e a Igreja". _ Pregador: crianças. 1 

dres e da Polônia, de cujos nome$ FJe. Jif:é Maria Guimarães Alves. Às .10_ horas - Na Igreja Matriz, 
a propagand'a russa e,;tá fa;z:,mdo ex-coroinha de Monsenhor Azevedo S,Jlemss1mo "Te Déum", em· ação 
grandíssima publicidade Grabski -.Ave Maria. de gr:iças, cantado peja "Sc:101:i 
Kutl'zeba e Krzyzano~ski, serã; AS 20 horas - Terceira SeSsão Cantorum", dos Salesianos a 3 vo-
simplesmente acrescidos ao "Conse- Liter,o-Musical, no salão Pio XI. _ zcs .iguais, de Perosi - O~uJlará 
lho Nacional" anonimQ, que já cDn- Dec,icatoJria - Dr. Paulo D'Ales- a tri_huna Sagrada, o ilustre Orador 
ta, como o !lroclama Lublln, "t,·e- sandro · - Numero de Arte _ Pa- Sales'.ano Revmo. P.idr.e Paulo C.»n
zentoS" membrO" comunistas cujos lavras do Dr. Moraes Andi·ad,;;. - s0Jm1. 
nomes. todavia, nunca fOra,;1 JJU- Dissertação: "M0 n.;enhor Azcved·o ENCERRAMENTO DAS SOLE-
blicados, e a Defesa da Fé", pelo Revmo. sr. NIDADES . 

-;;;;,;;;;~~-::::::::-:=-:--:-:--P-e_._J_o_:ã_o_:R~a~i~m=l=l=n~<l~o__:d:a:_:S:i~h~·a~.:_:__ E;'cerran~o as comemorações. ha. 

MANO 
V_era solenJSSÜll.a sessão ]itero-mu-

. BRAS sovrnnc.A.s o "LEGIONAIUO" SIG- €leal e teatro no Salão Pio XI, €x€-

PROTEsTO NO SENADO DE 
WASHINGTON CONTRA o IN
CREMENTO DO COMUNlSMO EM 

Cutando-sc o seguint.e programa: 

?\!FICA BOA. LEITUHA PRIME~RA PARTE: - Abertura 
e saudação. - Dr. José GOulart 

CUBA 
E FOIUIAÇAO Sobrinho. . 

Numero de Musica. - Palavt·as 
d0 Dr. Plinio Corrêa de Ollv'cira. Washington, (U. P.) _ O Sena

dor Raymond Willis protestou no 
S~na-do P.~Io i-ncrem~nto do con1u
n1Smo em Cuba. Declarou que isso 
const_itu,~ uma vi?lação pot· parte da 
Russ1a d~ espir1to, senão ela letra" 
ela Dout1·1na de Monroe. Chamou a 
atenção ·do Senado sobre um des
pacho publicado nos jornais d,;: 

Nova Yol'Jr, a 27 de M,arço intitu-
1.ado '·CamPanha. comunista' centra
hzad~ en~ Cuba", dizeiicio que a 
Ru~~1a, a qual os Estados Unidos 
<leram grande auxilio material com 
0 programa de emprestimos e ar
ren~amentos, "t.em. ainda 1-ecursos 
suficientes Para empregai· grandes 
somas de "dinheiro e env;:i1· um nu
mero ele-si,roporcionado ele dipk>ma
tas a Cuba". 

.( 

Numero de Musica. - S:m:l:ação 
do Clero, pelo Exmo. Rvmo. Mons. 
Ascanio da Ounh1 Brandão. 

SEGUNDA PARTE: - Será leva
da .em. cena linda Peça 'teatra), pe
los alunos salesia.nos de LÓrcna. 

Terminada esta sessão to;]'o o 
povo deverá Postar-se fren'.te à,:i Sa
lão 'Paroquial para contemplár a 
peça de artificio corn.emora.Liva do 
Jubileu de Prata de Monsenhoi· 
Azevedo, anunciando ,o termino tl'e 
uma festa e perpetuando no coração 
d.essa cidade catoJica a lembrança 
<lo fecundo apostola'.,J'<l sacerdotal <te 
seu virtl!o~,:> ·Pároco. 

~~,,,__...,. __ ,.--~ 
. O. Senador•Willis di:,.ge mais que 
e Coisa sabida que "o Mexico é um 
viveiro de éomunistas" e disse que 
outras nações latino-americanas se 
imclinam mais e mais Para esse re
gimJe. "Pareceria - disse p0 r fim 
- que nossa política de ,boa vizi
nhança, Por onerosa que tenha sido 
nos ultimas anos ganhou poucos 
amigos para a nossa forma de go
verno". 

l • 

PRACOS e":'4 
.AFIÊMICOS 

TOMEM 

Oiil treasa~,a -

MOSCOU TEM RAZÃO ! 
Moscou, (U. P,) - O "Izvestia" 

di2: que na .A.merica Latina "está 
êm desênvolvim.eúto uma 'ampla 

. ( .-~~ 
campanha reacionària nas igrejas li.Presentou Q visivel ~rgumento de 
cat0 lica1t, _orie~tada por elementos qu~ já existem cinco embaixadas 
pró-fascistas".'~· é!ta um l)ublicista SOvieticaS nos pai6es JatinO-ameri• 
catolico. ameúcari.o, _ Richal·d Patt, ·. canos. 
que 'escrév'eh. · 'isobre "o petígo .de ' ..:. Mo.s:cou tem razã-o. O unico 
<lifu~ã.o d.a influencia sov1·etica na •-·n1·"- 1ut t •ui 1..., que a çon ra. 1 A 1:<>ui,µ.-

!'SILVEIRA'!. 
Gr n~ ,,.. 

EMPóRIO, PADARIA E 
C_ONFEIT ARIA PARA~Ã 
Gêneros alimentíci~, vães e 
biscoutos d~ todas as qualidadei;. 
Aprontá-se encomendas para 
casamentos, batizados, "soirées "j 

etc. . 
AV. BRIGADEIRO LUIZ AN• 
TONIO, 1192. FONE: 3-'.1660: 

JttO GRANDE DO SUL 
O, Fr.IO NO J.HtS DE JUNHO 
FC:.ú'O ALEGRE (A:apress) --:-

I!á rnuito ten1po que;·. não se .regis
trava tanto fno no mês,. dê junho 
cerno · neste ano. A temperatura 
baixou Y,1rins vezos ·nesta copitai e· 
en1 várias i·egioe3 do E:tado, ch;
gando a congelar as águas de al • 
gun.s rios. As temperaturas m~js 
i:,aixas fonim verificad2s nos mun1-
c,pios da chamada colonia italia-
11'1 e 110 rio Retiro, que teve às 
Muas conge1adas. 

CONVE1'1~AU DO P. S, D. NOS 
DIAS O E 10 DE JULHO 

PORTO ALEGRE, (Asapress) -
E;tá definitivamente marcada para 
os dias 9 o 10 ao conente a reali
zc1ção da convenção d) Partido So
cial Democrático des,é Estado, de
vendo ser instalada solenemente a 
ca!1-:idalura do general Eurico Gas-
par Dutrn. · 

PERNAMBUCO 
O PLANO DE DESENVOLVIMEN·. 

TO AGRÍCOLA-PECUARIO 
R.t!:ClFE (AsapressJ - O Inter

v.entor Etelv,no. Lins assinou um 
decreto abrindo um crédito de dois 
muhõos de cruzdros, êestiriados a 
continuação do plano àe oescnvol· 
vimento da prod,ução agrícola e pe· 
cuária, que se acha a cargo da 
Secretana de Agricultu:·a do Es
tado. 
INQUÉRITO SOBRE OS ACONTE
CIMENTOS DE MARÇO ULTIMO 

RECIFE (Asapre~s) _:_ Foi di
vulgac!o· o relatório da comi,ssão 
cncanegada do apurar os aconte
cimentos de março último, t;liante 
do ''Diário de Pernambuco", du
rante o qual pereceram baleados o 
eslué.Jr.!e Demócrito de Sousa Fi-
1::0 e o comerciante Manuel Elias 
dos S:mtos. A comis~ão concluiu, 
t;Cm ab:rndantos provas, que os in
Yes:igadores e os guardas-civis usa
ram suas armas contra o povo e 
qu~ nenhum tiro fôra disparado do 
"Diário de Pernambuco", contes
úindo, as.sim, a nota oficial, que, na 
ocasião, foi distrilmida pelos ele
mentos ligados aos sin~icatos tra
balhistas, para porturbar a reunião. 
Declara que diversos indivíduos 
1·eceberanr armas e munição das 
auloridades ·pernambucanas, no dia 
anterior ao comício, e conclue íri
zando : - "Contudo, os fatos j:.í. 
analizados em todas as suas minu
cias, mostram a p.ilpitante negli
gência dessas autoridades; sinãa
mesmo· seu e.cumpliciamento com a 
atitude insólita de olementos tra • 
balhistas, dé cujo seio partiram, em 
aevide ~ :fatos· anteriores, as per::. 
turbações que levaram às fatais 
consequêencie.s já' conhecidas". -
Diante do resultado do inqué;-ito, o. 
"Diário. do Pernambuco" publica 
violento artigo. p·edindo a .exonera
ção do interventor Etelvino Lins e 
do. delegado Fábio Corrêa. 

"CONFRATERNIZAÇÂO FRAN-. 
CO-BRASILEIRA" 

RECIFE (Asapress) ...:. Aprovei
,tando a data de 14 de. julho, cm 
que se festeja a quéda da Bastilha, 
o nucleo local da Criuz Vermelha 
Brasileira <: o Comité Francês de 
socorros às vítimas da guerra fa
rão realizar uma !esta no Clube 
Inte1;ne.eional, cuja renda reverterá 
e!U benefício daqueles que lutaram 
polo advento de um mundo livre. 

· Essa festa será denom-ínada "eon.:. 
Amttl'ica LGtina", •, ~o prov~. n,~~ ; • Jg1~~a. eafolica, 

---------------• . fra:ternizaçã~ frl)(1co-brasileira'.°. 

RIO GRANDE DO NORTE 
DIQUE FLUTUANTE ENTREGUE 

AO BRASIL 
NATAL (Asapress). . Ontem, 

foram entt-egues às autoríàades na
vais brasileiras um granc!e dique 
flutuante e ,uma bsrca-oficina nor
te-ar:1ericanos que, desci~ o início 
da guerra, pres,aram relevantes 
serviços às forças navais em -ope
ração 110 Atlântico sul. 

Compareceram à ccnmoma de 
entroga, em nome do governo nor
te-americano, o comandante Ra
fael Correia, observador naval dos 
Estados Unidos em nosso país. 

Em nome da Marinha brasilê,ira, 
recebeu aquelas unidades o capitão 
de mar e guerra Jerônimo Gonçal
ves, comandanto da base naval. 

O dique, em homenagem à cidade 
de Natal, receberá o nome de "Po.
tiguar" e a barca-oficina o de "Ar
lequim", nome do bairro onde está 
localizada a base naval. 

SERGIPE 
CONVENÇÃO DO P. S. D. 

El\'I ARACAJú 
ARACAJú (AsapressJ _ - Reali

zou-se ontem, no 'J.eatro Rio Bran
co, desta Capital, a convenção do 
Partido Social Democrático de Ser
gipe. 

Compareceram a essa cerimônia 
representações de todos Os- mumcí
pios do Estad.J, tendo sido repré"
sentante do general Eúrico. Gaspar 
f.lutra o profe:sor Caco Cardoso, 
ex-governa.:lor · deste Estaco, 

MARANHÃO 
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO 

DE ECONOMIA 
S. LUIZ (Asapress) - Vão se 

reunir no próximo dia seis os de
legados ma1;anhenses que tomaram 
parte na Conferência de Teresó
polis, a-fün-de fundar o Instituto. de 
,Economia. A nova entidade será 
composta dos principais represen
tantes do comércio. o da indústria c 
das pessoas interessadas no estudo 
da economia do Estado. 

PARÁ 
O "HABEAS-CORPUS" PARA O 

SR ATANAGILO FLEXA 
BELEM (Asapress) - Está sen

do cóm_entadíssimo nos meios poli· 
ticos locais, o "habeas-corpus" 
concedido pelo Tribunal de Apela
ção em favor do sr. Atanagildo 
Flexa, que -alego,u ter sido ame2ça
do p·essoalmente pelo Interventor 
Federal de prisão, Imperaram "ha
beas-corpus" seis advogados per
tencentes à ala dissidente do Par
tido ~·:icial Democrático, O delega
do de polícia mun.icipal de Mara
,,,mã, telegrafando ao chefe da po
lícia disso . que causou surpreza o 
pedido de Atanagildo, p-0is o mes
mo não sofreu quaisouer ameaea. 
O's de~embargadores Jorge Nurl2y. 
Ra,ul Braga e Buarque Lima ~ns
tentaram como incomp.,tente o Tri
bunal em c'rmheeer o "habo~.s-cor
nus ", visto ,S'! tratm· dº f!Uestão po
Htica. O desembargaãor Augusfo 
Borborema Fustenta nue se um in
r!iv(duo está ameaçaon (1-, prisão o 
't'rfüunal fpm comp2tênci q .<>m . co
nh~cer · ~ "h~b1as-co·,11us~' .. O µro
O'J,·ado1· <'PY"l do Esfadn e a maio
ria _<;lo Ttib11nar ·. anoiaram o voto 

'··do ,i-~1m1d..:.. 'Q,.;,.,...f..~ ... ..,~- '"' 

jornais. · 

Chegaua de feridos 
'da F. E. B. -

RIO. (Asapress) - Chegaram a 
esta C,3.pita1, proc2dentc.s de Reci
f0, novos feridos da Força Expedi· 
cicnaria Brasileira. os qu~is foram 
enviados para O Hosllital Militar re
gional, 

i\'Iedicação auxiliar no trata
ménfo da sífilís. 

ENQUANTO OS TARTUFOS DA PROPA
GANDA SOVIÉTICA FAZEM COMíCIO EM 
QUE PREGAM A "LIBERDADE RELIGIOSA'' 

(Ccnclusão da últfma página) 

feita pelo Governo Litua:1c:i com a J 
Santa Sé. 

5. o - F.ecramento dos Conventos 
e Seminarios sob pretexto de que 1 
seus locais eram necessarios Para 
o exercito vermelho, 

6.º - Requisições d:e residencias 
episcopais. 

7. 0 - Fechamento de todos Os 
jornais, revistas e organizações de 
cunho cato!!co com seus respectivos 
centros. O bens dOs mesmos fOram 
entregues a organizações comun!s
tas e a sociedades judaicas. 

8. o -· Prisão dos dirigentes cato
Jicos mais em evidencia. 
COM VISTAS AO COMICIO DO 
ESTADIO DO VASCO DA GAMA 

Toda essa vandalica d:estruição 
d~ vida social catOlica foi t-ãº so
mente O começo da ação a'lti-reli
giOSa bolchevista no paiz. Gro.dual
mente seguiram a obstrução do tra
balho pastoral e do culto catollco 
bem como a prollaganfa r.eligiosa 
em g1·a11de escala e a restrição 
da liberdade de oonsciencia indivi-
dual, · 

Altos comissarioS e propaga!1diil
tas do atJeísmo comunista disSe:-.1m 
abertamente que na Nação litunna 
as "superstições religiosas" Seriam 
elimina.las em breve, pois "lambem 
neste particulai· Jera necess:uio al
caçar o mais depressa pOssiveI 'â~ 
de,nais nações irmãs <l'a U.R.S-S." 
Segtmdo eles. até que a. "hidra re!i
giosan não fosse destrui::la, Efria 
impQ<Ssiv.el a verdadeira sovietiza
ção do paiz. Declarou o_ cO:nissari.~ 
sºvietico Joffc, que o comunismo 
não havia chegado a domino.r na 
Litua.nia anteriormente pela razão 
p1:incipal de "estarem os iituanos 
demasiadamente aforrados á cruz." 

OS METODOS NAZISTAS DO 
OOMUNIISMO 

Hitler punho suas esPeranças na 
juventude nazista. Stalin tambem 
confia na juventude comunista. 
ASE3im, nas vesPeras do N:Úal de 
1940. o comissario cl.e "justiça" Pa
karklis se manife:,tou do segui:1tc 
moilo em alocução Public2; 
"Com os ve1hoS não ha nada que 
fazer; não poderemos destruir suas 
<:onvicções religiosas. Em c:>mPen
saçãO, a juv.entude é outra coir,a; 
- est,y será nossa. Devemos elabo
ra,- um plano quinquenal para a 
destruição da religião· na Lituania. 
Devem as Conseguir que ao cabo de· 
varios anos os me..:,inos. daqui, d.i~: 
gam a :ieus Pais, -.c\>n,1ÇJ, dizem hoje-, 
os da" União S0viét,iç_a:,c,-.,,M-q.,,-iií,_e,,, 
papai, hoje -vi um · desses padres· 
ínuteis!" , 

011+1"~ f'l-mAc:+-r~L .doe.o __ m6t.tvl!w,.·.·n~· .. 

zistas; - Aos Domingos, os solda· 
dos litu~~nos iam á Igreja Ouvir· a. 
Santa Iviissa sem que para lss,o ti
vessem de p~lr permll,são aos seus 
superiores. DeJlOie do dominio co
munista. eram interrogados rielo.s 
CômisSarios J:::i:it!cOs e se lhes ofe
recia escolher entl'e a "renuncia ãg 
suPerstiçôes religiosas ou o car
cere". 

Havendo os soldados se recusaa.o 
a abandonal' as "'superstições", Jo
ram olJrigadoS a fazer exercícios 
militar.es aos Domingos durante to
da a manhã, a.fim de impedi-los 
desse modo a que assistissem á 
Missa. 

QUE LIBERDADE DE CONSCIE:N• 1 
CIA SERA' "DEFEND~DA" NO 

COMICIO DO PACAE1\1BÚ .? 
Quanto l liberdade de conscienc/a. 

ga1·antida pela Constituição do Ca- • 
marada Stalin, :i judeu Shpilman n,0 
jornal ofici<lso "Tarybu Lietuva". 
do mês de ournbJ.o d'e 1940, expli
cava ~ssa "liberdade" dº modo sc
gu•stc: - "O EStado · sOvietico, a
poiand0 a propa~anda a.nti-religio
sa, não pode permitir e não peri',1i· 
tirá a propaganda religio.,a. Tal 
medida. entretanto, não JYJ·:l'e res- · 
tringir 'e não 1·estrlnge ·a liberdade' 
de conscicncia". · -

E' necessario fazer notat que se•, 
gund0 o mo:lo d-e entender dos bol
chevistas, c;ua1qucr proflsiS~o oa 
pratica d~ pr'.nciPios religiosos re-: 
presenta Propaganda rcligioSa, Ao. 
sei· proibkio o e:csino religiosa nall 
escdas. c1epois das aulas. os estu
elantes lituanos, por sua propria · 
iniciativa correram ás Igrejas, on
de recebic.m ess.e mesmo ensino em 
forma de cOnfereDclas, Tal fato 
c]eegostou a. GPU, e agentes da. 
mesma começar,,m a tomar nota 
desses es:uclantes. A 16 de janeivo 
de 1941 os i:gentes da GPU prende
ram certo numno de estudantes 
<l~ntr0 da Igre!,l do3 Padres J,esui
tas cm I(a nnas ., 

-o-
Em n,o;so pro:<imo ;numero con· 

tinuaremos a enumerar documenta
damente ct. pr&-:ce,;s~s comunistas 
usados na ocuP~ção dos Esta-aos. 
Balticos, mo.stran.::o, asslm, a hhJD
crisia que eEc,ob:o os votos de "paz 
~ uinor" e a 4 'P~JUtica de boa vizl-
.nhança;' dos noMOs comunistas, 

Caia o B,·asil nas garras de2se,.' 
agentes do Kornintern (tanto dos'. 
pstensh,,:J.S quanto dOs que se acham:, 
puxando os cordels por ~t>.l.s do<l 
bastidores) e ve:re:noS aqui repro-. 
duzlilo8 todos .CFJ ··horrores que a. 

. histórfa. recen½ dos Faiz~ 'BalOcoc 
.ho~ :-..-t\1 .... t .... 
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>ia gloria e de triunfo Almn~o~e confrnterniza~ão ~a ft.S.11 No~a Sen~ora ~o O Santo Padre dirige-se à nação francesa 
1a. e ida d e . de Barretos ~f2:;;::r:;~t;?J~t ~fitI:l;;~f:!:::~:~:: Per1etuo ·Socorro Importante apelo ·pontifício 

para o sempre crescente número rio P. <le Souza Lima, Dr, Raul de l' : V: ) ' . . A . . . e M E V . . . 

de França às .familias cató!iras 
Pe. Sebastião Maria, SS. CC. de sócios, dois Almoçoi; de Confra- Quoiroz Teles, Dr, Renato Gonçal- ! e. . a ent1m rmas, • • • O rádio da Cidade do ahrano fransmitw, reccntemenie, aos calólicos reunidos na Basmca do "Sa• 

d 
.cré, Coeur" em l\fontmartre, para a edcbração das préces do Apostolado da Ora~ão, a palavra de su11 

Barreto-,. >.:,,:c1 das' cidade·., ma,s l servindo de pedestral 0 .o trono do 
o!;',re~sis ~L) ·-é! çu;r(ls de tqdc,: 0 Es- benlLr. E nest_a beleza de- Pintura-) 
do Ba:1d(~11::.1ntl:, exultou dr ale- magnificas e d~ L.J.U:Z-t:-i resplan
·i, e e1: '"'' .. ,: , nuncél -. .stos no ,,c,c:·n·.,,.,_ podem as almas e cora-
a ~o à \~., o. con1 à inaugura- çóes t.,.1.rretenses se ergucr~m exul-
.o s ]:_,r:e _ gr8 --'iilJ-'-l'\!-. obr~i.:- ue t~Jit, ::i e , -1 1.1~arem a:" !-'.:nJo:!h: dos 
-mo:ielaç;'o "" sµa Jgrc.:-., Parn u, ':ts em g!oria ao Altt,·simo. cum-
1iaJ. o t,-,,,;;iu. toi scmPrc " em 1,rido [iCa deste modv o grand 2 clc-
ds J>arr,• 0 ,·d'ficio ma , suntu ,- ~e.'o do Pa[Ja. se1ntc aue foi Pio X: 

e !'" 0 ,t-:-- cocto_r,; qtú1 n!o 1, 0 s~ue "'Eu quer0 que o tneu. ;iovo reze a 
na cidad-1 1 e _:i,s-im .... :,;P iolh~armos Dtus, (>!ivoltu na b~-l~·za ". 

pagurn- r~:\ta!- do livru dos Sim_ ao cont --1n11larmc aquelo.s 
:i~. l' .-....., (l. .. -.. r•rnros O:- L llu:>,re::- nu r-it.turas tão sugestivas que eniei-
Je é nar(·:1 i, 0 respeitó de Salu- t8n1 a nos·a Igreja: aJ estarwos 
ão nota:ri:-:nu~. por certü .. (• gran- i:tnninadr-s p(·lo... cla!·ões jor~·1;1tes 
: cuid 0 du ,,,,·te princi,ie qu.-, guia- d,. luz que emana dcs seu, arcistl-

nvl.i ._.., 11 i:·, · d,- Deus. se Pôs a cos vitrais e lu,lros pende ,tes, e,e
~nstruir O ma~tiifico scintuario, 'Vhn~mos de continuo a~ r{os:--as, prC'
gu11:0 dr :--i·:1 rtino e glori:t d~ ces f~rvorosas .. para pedirtncs uo 
t1 n·me c,,nt" e oi'enta mH ho- n;vino ParacJito da nossa paroquia, 
,ens ,;uran·e sc·te anos. porfiada. que desça com os dons. ela .sua gra
ente t,-,,'J:1 haram na construçã,., ç.a divina a illlmlna1'; fortific,'r e 
:'S~n. miriffra obra. Fora toda a vivificar os c 11raçõe:-; e 0 11na~ todos 
1adeira t>·s?.ida · do Líbano e ha· dtl cidade de Barretos, mostrantlo
a e'a s;,1,, tr , bem \ ,balhada Jl·e.s o "unico caminho Verdade e 
uant<> bem esr,u1nl,la ,, r><·dr'.1 pcis Vi•la, qu, é,, Tu. ó Jesus"·. 
ll, ,'"~o.U!A o ajuete d~~ p8rtee n~o An agradecermos a Deus Nosso 
, om,;u O h"· .. "io de ·:m martelo SPnhcr. e'I" dadiva generosa. não 
em O rasn;,• <le uma cnxó r,:· de pcden,o, silenciar a venerand,_, pes· 
~ notar slmla. a !n,i,tenr,tJ com 'Ca do nnss0 amacio Prelado. Dom 
ue O nan· 8 rtnr b;i.,lko frisa 9 ri- ,\ntonio Augusto d, Assis. que tudo 
ne~a v~rif'ndu cm to,lo• os por- fer, por e~timular ~ apoiar esta 
·,eno~es, '1---m a~"itn como O ca~ JT1::1 ~na e1n nrê:.3:. bem como os nO
rlchn rscuH ural em t .. d,lS as, Pe- mes do. Revmo. Pe. Aurélio Arbc
as. E ,huncfan!P reluz'f\ e, curo elo côa. ''alma 111ater e cérebro ·fu)gu-
•ai~ fino, ÜT't. tal templn tnagni· ;?l'd.t;".i~s:~!~[;,º1t~eV~:~~Vi~~~~r. 
ico (', -~e~ 1nmbr~intP f'ra. nar'.:l aco· ç 

1er Hão •om,nte O •im,i\acro de nuador p,,. Felix Gonzales, que 
)eus. Entret,n10. que esplendm· nãJ ,:•ém de oen>ctuarem <:s s,us nomes 
, ! reauericlo' · como Vigarios. recordarão , Para 

s<more à,cid~d, de Barrete•. quan
S1í.o João. nnma das suas -visões t~· foi. é e será O carinho, sacrificlo 

cocoHtic,:is, d,• 0 creve-no, o que ele t tr._,ba]ho t!O RR. PP. dos E'S. 
ienomina a nova Jerusalém. A CC. em prót clum povo que saute 
c.ura]lia , envoltoria era. ·- ,nstruicla e;-0rre.<,ponder com gencr0sid<'1de -~ 
te i9•pe e a cidade· tàd~ d·, ouro 

1
,r,,ntidão ao apelo (lQ p1_·oprlo 

,urO: R~ 1nafs raras pedr,.:.s preciO- I Jesu•. nara fazer de sua greJa um 
as Serviam de base ªº" edii!clos. d:< tem!llos maiores. mafs lindos e 
~,:cant~vam os r.1hare~ 0 ja~pc, a mara.vllhosn~ d ... tod:J O E,')t::t<lo B'..ln
afjra, a ca]edonia, o berilo. o topa- c'elrante. Sim. c:ue Deus ab~nçôe a 
'e O ametista. As pot"tas eram diena e esforçad,J CnmiS'"º das 
·r,ri.stituidas de per.ola, iJltelriçus; Obras, alta, autorlclades, imprensa 
,s rue,. pavimentadaº de <:uro pu- local 8 habitantes .todos dé Barre
o como O mai• t,-ansparente vidro. los ou" com 0s seus óbulo, grar,des 
frla se encontrava o ou, de mais ou Pequen-0s. d 2monst:.raram o 
,eJ0 ~ natureza produzia. Fo.Cil nos quanto de amor e sacrliicio cansa· 
· pl)iS, compreender, em nos ba- f'T,.;m à sua terra. e sobretudo de 
éando nos textos rngr~<los. que ff _que se aniuha nas suas almas. 
:une· será oxagerado o \uxo por Muitissimo obrigados e que Deus 
n2!.q <custoso que Se p::ssa dar às lhes ,,ague. 
·1or?'"ºS do no, 0 0 f\PU; e Ss\Vfl.· Barretos _ Junhv - 1945. 
·01·. Nã.o' foi sem alusão aO" quei-
:oso, contra as ríC1uezas no serviço 
1.:vino. que Ncs,o. s,,nhor an Perce
>~r os resmunr:os dos Fari_seus, d1s· 
·, em se referindo a Madalena: 
tD\'lxs _,._ em paz e quê ela guar
i<' 0 re,to do porfume para O dia 
la ser1.11.tura. por que 1iobres s0m· 
n-e o-,;:, ter-ds. t)'l,1.~ "'ll::fnto a n-.hl, 
1Etn sempre". Tambem a muitos 
~n~ nu" hoie f,e indignatn P'-~rante a 
;ur>tuosida.de <lns temp'o, ca-tolicr·,. 
rocl or-se-ia aplicar a reflexão do 
~e;rr" evan2:e1:i.::t::c.-. no c.n1uentar ?t 
,,j1utle de Judas. ou~nà') a pccri-
1nra ,...s11ar2Ia o a1abast-ro perfn
:,., oso sohre os pés de Jesus. 
,ru-c.-.~-ii-or: 

!DR. DURV AL PRADO 
MÉDICO OClJLISTA 

Rua Senador Paulo Egídio, 15 
- 5." and. - Salas 512 - 13 - 14. 
(Esq. da Rua José Bonifácio). 
Cons., H,30 às 17,30 horas ._. 

TeL: 2-7313. 

A PROMESSA DE UM Pl= 
)LOTO AMERICANO À 
VIRGEM SANT1SSIMA nni7i'l ê10 isto. úfío qae os nnbrrs 

1 ,:,-P0Cúpassem. e sip1 nor ser .ête (N, C. l - O Revmo. Mons. John 
·e aríío ~ como guardad,:,r da bolsa, M-olloy, Paroco da Igreja da Ima
~ºsvi.1{,a o citie 'né\á ·era' O.:et)O~lta- cutada Conceição, de Cedar Ra11ids, 
1r';". ·: · · · . Iowa, nos -E"$Jtados Knidos conta os 

De Barretos, nem isto .se rioderã ~cguinte fato: 
direr. p<Jis o mesmo .Jesus ·p~la.,pes- Estando a rezar o seu oficio, na 
soa. do dinamico, esforçado e sau· sacristia, t>ercel:,eu um toqu~ suave, 
fo,0 Pe.. Ralm1mdo Fuentes, SS. oua,i tímido. Indo até a porta, viu 
CC qnís. antes 0 ue- a fua. proprla êom 'õllrpreza um jovem de pouco 
!'.'asa fosse embele~ada, se voltas- mais de vinte anos, com uniforme de 
6Ptn os seus c!hares de bondade e oficial do corpo de aviaçf.J dos E5

-

~mol' J',;ra a Órfandade barreteme tados Unld.os. 
Cltnstruindo um Orfanato qu1 imor- "Padre, dissa o Jovem oficia\·~~ 
taliza .0 , setlS Vif(ari.os. e apregôa a queria receber a santa Comunhao · 
c,,rida.de sem limites· destt, cictade "l\'Las Ee já são sete e meta da 
-rrtfundamente catolíca e dadivosa, noite" exc½mou o Prelado, "Des
:Earetos. pois ao im,J.1gt1rar neste de 'que 110ra O senhor está em je-
;'!,a de fõ-Sta as obré.s· da refor- jum?º' . 
tnu. Pewr tiuais pas~ou no perio- "Des<le rneio dta. 1·espond~u o 
li,; de 12 meses consecutivns a 5ua tenente, mas talvéz, convenha que 
i,wr~viJhosa: Jgrejà pàroquiai, ates- eu me explique, continuou. Ha do!S 
h bem alto, quanta é a fé· e reli· $.!!Os. eu· me achava nesta cidade em 
(C·><ichc1e de Scl1s filh.o,. e quanto camPv de treinamento-. Nesta oc_a
'J; n am:r e saerificio .. Cjt\e clevota a s,ào, o senhor crn o 11.0sSo 9ape~ao. 
t:1do aquilo qu0 · possa 0 erpetuar e NO dia em que fui removiao, ll.JOe· 
~raJtecer a fé cios seus rnaiore-5. l,,ei-me pt>rnnõe o altar da Santissi-

A Barretos, c,ué dia 11 dia vai. ma Virgem, nesta mesma IgreJa e 
,.,,anço.ndo pela ·estrada da cultura. lhe 1;rometl que, se me fizesse 1·e· 
cic. progres~0. faltava-lhe. aínüo. um gressar são e salvo, voltol'!a a esta 
templo digno eh rna i,Ct'íSOiada re- Igreja, e ofereceria em sua honra 
li,:,oc;:dade. T 2mos de convir CJ.UG o uma Gom.unhâo. Participei em trin
,.0u a-"uect0 Interno. ec1·a bem pouco ta e cinco miSsÕes, na região do 
..-1e<'ante e comodo. Vozes se ou- pacifico, a ·partir daquela data e (!e 
,la~. proietos eram apresenta~os todas regress~l idcne. Ha dois dias 
Lt, 7ir::'.:1 as · esperanças. . . pot· .fun. descm!:orquei em Boston, e. antes 
tcrn 8 ram-•e uma ,realjdacfo, de visitar minha famílla. tom2i um 

"O ecificio mais b010 e p,randlo· trem e \'im Cltmpril· l\ minha pro
g.1 rle Bqrrf'tos. j,erté'\,c, a>?:om ao messa. Quer V. Revma. dar-me a 
c:·iador de tód,cs a, cois:.ts". Por en- santa Comunhão?" 
t!·e Hs luzes deslumbrantes a-tre- O Jovem militar recebeu a· EU
rnriuzirem no~ m~tai, flttilantcs. c;,ristia com lagrimas nos olhos. Ha
,.;c'<hm por todos os recantcs as \'ia cumprido sua 11romessa, Mas. pa 
t,ntas no!icrô1r.icas qu~ o pintor 1·a. faze-lo. viaJOU através de mar 
:F_rre.scal.chi soube cr .. m.bin.ar cotnill'ililare, d~ milh;,.s até,chego.r .a 
f'"te sinPular. Tarnbem a1, !lá pe- Bo0 ton, o logo em segu_1~a, l.10~ 
dres 0 r,,.cios~s, t,Jrr,bem al, há mat·· m!lhas pOl' estrada do fe110 a Ceda! 
r:wre fino. ds-s~11ti·anhad,o da terra Ra[)lds. 

ternização : um por ocasiao a vc& de Oliveira. .1) imagem de Nossa Senhora do Sa,ntidade O Papa Pio XII. ' 
Festa de Santo Inácio de Loiola, Eleitos pela Assembléia: · Dr. Pet:pétJ_Q E:-occorro, encarada sob Q. 
outro em outubro. Afonso Celso de Paula Lima, Sr, 11 me11s11ge111 i1ontíficia foi clidgida "a toda a Nação Francesa". 

Para O Primeiro Almoço, no do- Deodato Ferreira Leite,. Dr. Fran- ,$eu ().swecto artístico, é do. eSlilo' Pio XII .falou em francês, língua que, como dh·er&as outras, domina perfeitamente. 
mingo dentro da O'i'.ava do Santo cisco de P. Reimão Hellmeister, bi:cantido· e a julgar pelos traços O as~tmfo prin,~i11,al . do d:scu•:so do C~1e~e d~ Igreja Católica foi "a santidade do Sacramento, ]llOS• 

Fun:ador da Companhia, 5 de Agos- Dr. Noé César, Dr, Carlos S. Ro.. de sel{lf'lhança. com a Virgem de• ,fa em pengo pelo 01v?rc10, pela vt<I~ de d~s1~açao, pelos es1>etáculos indecentes e pcJ11 má imprensa",; 
to, a Acsociaçao convie.a os an,igos d,·igues Cnlcfa~. Dr. Fiávio Queiroz 

I 
no,;n,naÍüa ue ::,. Lµ_cas. e pe,o pro- O Papa encarece.· particularmente a nnportanc1a, par a a F1·ança, de familias numerosas formadas sob 

b · éo Mora1·s, .Dr. Jose' Por.fír1·0 de os pr' c'p' · t· · ·t ~ t 'dad t • ·. aiunos,. que úei;,:aram os ancos Je- Almeida Machado. Dr. Pa~lo de. nuncü6tio aticismo oe suas formii.s, . m 1 10s cns. aos e SUJeJ as ... au on e pa en1a. ,: 
suiticos antos de 1938. ctir-~0 -ia per,encer aos p,uneuos "~ destino de ,·os:a pátria_ - proclama o ':ª!'ª - está nas vossas mãos. A riqueza e II prosperidade' 

Aqueles, que. os deixaram entre Tarso Rod!'ig·,Jes. ' sernlok~,do cristianismo, O reuen- i da Naçao descausa111, nau .na açao cega das multidoes, mas na organização normal das famílias sãs e nume• 
1,. 1944 - .. d E terminam suas sup!ências: to,,s1a·_!'-'o .. -rVlar--cal ;upõe ··ser a , rosas basead t 'd d d . . 'J' . , .Jõ e . sorao conv,:.a os para Dr. Fernando Jo•é Escorei, ,Dr. , - tl . as na au on a e o pai, na v1g1 ancia e na capacidade educativa da mãe na união e na ira• ; 
7 á~ o"tu:.iro. .. copia a_utênt,ca oa ·un,nue· Ho e- te:·nidade dos filhos. A fo1·ça da Nação repousa 110. entrela~amento da contest.ura das '(ami'l',as que- a com• :_ 

Luiz G. · Lenz. Dr. Válter Bonfim · · - d ' 
O almc;ço de confraternização de guerria ae l,ons,ancinopla''., supo,i- pocm. To.ª vez que _uma das ~nalhas que constituem essa 1·êde enorme da sociedade afrouxa ou r.ompe-iw, 

agosto será p;·esiciuo por S. Excia. Pontes e Dr. Va'co de .A,-,drade. . çao contestaua por Lunarui, 9.ue toda a solidez do. co11Ju11to se ,ve "em perigo" - proclama Sua Santidade, 
Rcvma. D. Callos Carme1o de Ya1> NOVA DIRETORIA · 1

• aü.cma ser, uma pillturn .cia escvla -Mais adiante, Pio XU declarou: 
concelos Mota, DD. Ai cebispu Me~ Recon. s1it~ido O c_o~clho, os I u-e Creta, muuenc1ac..a pela ar\e ita·. J "Todas as tentativas 
trcpoli,ano do São Paulo.. membros titulares elec,erao a nova I uana e CUJO autor ou é de Ol'_igcm t contra a santidade e a indissolubilidade do matrimônio, fodas as tentativa:; 

D, · 1~ o E · · ' .con ra a sua fidelidade· e contra a sua fe didad t d · f t d d Haverá Missa Festiva em Ação · 1retona parn o " x~rcicio · nauana; ou, dJ.Sc1pulo ç.c t:scu1a com • · . _ cun . e, o o o a rouxamen o. a au.tori ade paterna pela ab-
Ad · · t t· (1945 1"46> I dicação dos pais ou pela 111suoo1·dm·,çao d filh s - · 1 de Graças às 11 ho.ras, na Capeia mmi.s ra 1vo ~ -~ . a qua tecnica italiana ' os o , poem em p~ngo a estabi idade d21 Sociedade. 

1 C 1. . tomará .pcsse- em 5 d.e A<,osto. . . J,. • .·-,,. , 1 ·, ma pintu-, ,A desuni~o divide_ e 11ertu~·ba, E as fanúlias desunidas e. perturbadas por esses !atores n~o const~· · 
cc, o;;;~MBLÉlA GERAL COMl1~~~ ~~~t~~'\t>ORA rausôfir/~a~~:~:~ªd/ e~ti:o ~i"ª':1:· tuem uma sociedade sa, mas tao somenle um conglomerado amorfo-de indivíduos, , 

ORDINARIA ,' . .. _. ~ .• ti.no, qile parece remontar ao ele· A libei·tinagcm, a lilcraturn livre, o cinema e o teatro oferecem,,muitas vezes, font,a~ões. 
Dr. Jose Estefno, p,e ,dente, Dr. . · -í . , ,1·, m somente , - ~ 

A Assembléb Geral Ordinária de Válter Bonfim Pon•es, vicecpresi- cuno quarto ste,cULot.· . e de altura t A Fet cr!stã COltfribue. para a pureza da vida, não simplesmente através dos ensinamentos de Cris ... 
1945 , t · d 1· d , . 1. cmcoenta cen 1me 10s o, ·mas a raves da Graça. 

sera an ec1pa a, rea 12an ~-se rente; Dr. Alberto Arauio c1e O 1- · ta d largura :;iôbre 
hoje, domingo. Tomará ela conheci- veira, Dr. E3gar To>naz de Carva- por í q~aren . d e paroce· a Vir-· De_d'.cªnd0, vossa~ vidas ao .s~gt·~do Coração de Jesus, contrais dever.es indeélinavels. Ja1\lais po .. 
mento ào relatório da Diretotia e lho, Dr. José· Alves P2\ma, Sr.

1

1 um ~~ ~- -<l<>ui: c~t:ndo no braço 1le!s deixar. de cum1iri-los, nem Jamais podereis deixar de satisfazê-lo como Ele jamais deixou de-cum• 
.elegerá parte do~ membros do Luiz Narciso Gome•. Dr.. Jl.foisés gem aua, M~u 'no Jesus Um véu 111•11•· e .de satisfazei· as 11romessas que vos fez", ' 
Conselho. Diretor. n• D N • e' D N b t ' "squerao O • en, • A segu' S S t'd l f • ,frerx, · r. r,e esar, r. or o.:· o !. azul escuro cobre-lhe. a cabeça;, · " · 11:, ua an I a{ e az um ap.,to aos pais de famílias cristãs e· às pr6pria:t famílias e acres• · 

Tei'minam êstc ano seus manda
tos os seguintes Conselheiros Ti
tulares: 

clP Arruda Camargo. Dr. Raul de ' . . t, ... , d côr vermelha cum centa:. Deveis reconhecer vossa forfª· Sois o orgulho da vida da França, É vosso dever e é vosso direi• , 
Oueiro~ Te1es. Dr. Ruben Máciano 1 ~ual udn~c::ro e A aureola que lhe: to falat e atuar,.em nome rla vos_,a Fc e em nome da França. Defendei vosso direito de ter filhos educa• 
, R h o u•· e t' h l vc as · · dos na· vossa Fé prot • · f' · d 1 , •· , · ' r a or a. r. ,1,ses o\/ m o. cerca a_· fronle é c,rnad,a · de des~-- . . d· ,· · · eget a 111 ª'.tera e a a o escenc1a contra a unpia e deshonesta prop?ganda, contra a 

------------------------------ · · t f t 5 Por ba1 · se u.çao dos e:ncandalosos · espetaculos, contra a perigosa licença da imprensa e d<) rádio sem freios, Uf if etwo(' o , ('t· ri lt ~º~aª!~~:·:;n:~i:ia.:~ o ~m~ estre: Em no~e d_e \'Ossas fa,~ílias e da França, exigi a decência e a digrúdade públicas, exigi o direito. de' 

vv ~ .i "Z - fflk~ !CD ·ua eSCU1 ora 1~ê:,:~;t:~ p:~a_t~~n~et~:s v;!:r::; ~~::.:s s::::~:ª1:º:ui~:r~~tt~~:c~ª::::.t~::ll~:b:: !:!i1::~;ª::!~id:s d::~:e/:s d~:d,:::n:!1~~~ª
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do 

iYU'. OY., que stgn.ficam Mac de. Em llome .de wssas. família~ e da França, preparai o advento do Reino d0g Céus e do Coração de Je• 

Já lá se vão quasi cinco séculos. 
c;uando na segunda m~tade do sé
cl'.lo XV, o grande· escultor pcJonês 
WIT STWOSZ terminava a sua 
obra prima: o altar-mór da igreia 
de Nossa. senhora em Cracóvia. um 
monumento imortal rerresentand() 
o apogeu de tudo o· que a arte me
aieval produzira no genero, não só 
1;a, Polonia como em toda a Euro
Pa Centra] e mesmo Ocidental. 

Era ao tempo, ainda, em que os 
grancle-s m2stres das fü'les :fica
vam quasl sempre anOnimos. Eles 
proorios costumavam . se chamar 
artífices. pois muitas vezes o traba
lho era coletivo - Importando mais 
a perfeiçã0 da obra do qu 2 a glo
ria Pessoal. . A glória das .grandes 
c.3terlrals da Idade Média não, per
,1eu O 'seu esplendor até nOsllO~ dias. 
em qu 2 as terriveís maquinas de 
gucna as estão arrazando. mas 
í~ncramos os nomes de seus cons
irutcres e .sClls escu1torcs. De Wit 
Stwosz, tarnbem. pouco sabemos -
Para que o seu nome não tivesse 
caido no eS<J:uecimênto. era mistér 
que ele fosso de fato, um grande es
cultor, entre os m,:ücres do ten1PO, 
Ele vropr\o se aualificava. com 
n,odestia, de mestre entalhador em 
pedra ou madeira. Sabemos que .,te 
nasceu e viveu olll Cracovia. oue 
a H ccmprou. com suas economias, 
uma casa,. onde queria. terminar .os 
dias - o que aliás n1l 0 lhe sucedeú 
- e qus o seu filho E$tanisláu tam
bNn fazia parte da cornoração dos 
entalhadores_ em pedra . cracovi~nos. 
Além disso. Wit stwosz viaJavq 
muito executando, obras e arte para 
varias ciJad,s da Europa Central. 

O altar-mói' da jgreja cracoviana 
ó uma obra de grande" dimensões. 
cem mais de .40 pés de altura. com
r•osta ile um corp0 central. flan
queado de duas alas, r~cobertas de 
esculturas. ricamente dnuradas e 
nolicrômados. Como se trata de um· 
templo conEagrndo . à Santissima 
gf:m. essas escultura sr~J)re,entam 
eoisodlos da vida de Jesus e <le 
Mar:a. As figuras ,10 coroo central 
~ão de dimensões acima do normal, 
executadas quasi em pleno rélevo, 
e represenfom .o 1iasmmento da 
Virgem essas esculturas 1•eoresentam 
mais acima vê-se a assunção da Vir· 
geµ1, e ao .alto. ~m apoteose, a fJ_Ua 
cor.oação no Céu. As alas conte111 
multas 1,equenas cenas. episodfos e 
econteclmentos. meio esculpidos 
rn~io Pínt,JdOS. familiares à vida re
ligiosa da éJloca. acs homens .. cula 
''ida e50iritual. tão Intensa e rica, 
cE-bia toda. dentro ,ias E,crituras. 

Os rostos das figur,.s princ!ni'!s 
5ão esculpidos com um realismo 
maravilhoso e sobretudo no que di:Z 
l'E'sneito Às mãos. o ...scultor desM 
o tais mlnucias. que suscita. no mai~ 
olto .gr,:iu. a impressão ./!e vida. não 
só pelo seu efsito Plastico ma~ P:
ln colol'i.do - dJ artista ele JlrOPl'lO 
1 lntou os J"elev.os. 

O altar. de Stwosz é um dos ra· 
rO;; cxemulos r'le uma alianC0 feliz 
dei pintura e da escultura estrcma
m,nle dificil dec ser cot~•e9:uldo em 
arte. De fato, examinando b:,m de 

p • p • Kranc 1· D~,Divino lVtonino está olhando su~ no ~~sso pais. Cumpn os ;'~smamentos da S~a ~ ivina Majestade, na santificação dos Domiagos <e dos 

b b. ºteurnr?ds ·d 138 ,8 ª.-ntos, no ex_e_rc1~10 d?5 deveres. pubhcos, na prática da 'Justi~a, da Carid.ldh social, .111 f-~. 
re,r_to essa o _ra-prima. _não só ad- 1 para O lado e:equerdo., wn e Jeto I a e cristã d l - ·t ~ v " º" · , . a rcconc1 mçao mu ua, da calma e da ordem, entre lodos os franceses''. 
n~.1a-se_ a PUJança da_ cor e da ma- que imprime-lho no rosto um sen- · 0 p t , 
tEna .p1ctu,al, que no.o alteram· de . . . d. , . . A - sinhas· apa ermmou sua alocução dando II Benção Apostólica à Nação Francesa 8 ao Mundo. 
modo 11lgum o 2snlendor .da. escUI- i t1mento ~ _teu ?1.. . s m_ao tura como ,tambem tem-se uma apertam" mao direita da ~ae, C?;no • _________________________________________________ i 

ideia da . grand.eza e da comptexi- .

1

, ,mplorando-lhe a protesao, lcm 
dflõe ela éPoca artística: aqui e aco· um vestia.o vecde, com ointo ver- Q 
!?., de•~obrem-se deliciosas peque- melho, e escondido, cm parte, oe
n~s pa,sag,-ns, admtravelmei;ite bem I baixo dum grande manto amarelo 
pintadas capazes de causar inveja- a ,,. . A b , ·lh stá c.rcun-
todos os plntor~s . pOSt-imprP,sionls· 1 ler.ado. ,ca eça e e . 
ta.; _ dl) -mesmo que UM detalhe I daaa de uma aureola. Por cima -ao 
dum quadro ,ele Paolo Ucello cau.sa- · om.)ro c:ivham-ae as lelras IP. XP., 
ria ciumes a uma natureza morta que . querem dizer, Jesus Cristo, 

· f:c Bracqu0. A posição do Menino Jesus e o 

"O.~.S-ERV A TORE RO~ 
MANO" COMENTA AS 
CONCLUSõES DE SÃO 
FRANCISéO 

Por isso, as fotografias sem co- son:fimenw de susto que se lhe per- VATICANO _ (N. c.) _ Em 
r~, nãQ po~em __ d.'.'-r uma id_ela com- cebo ei;n todas as fciço~~ •. são mo- muitas inteligenclas ha perPlexida
r.-eta d,J haorc;;.sao, qu_e esta ob1a- tivacws pela . presença de ,um AnJo d 
rrlma pronuz nos v1sita,ntes da . . 1 , es a respeito do caratcr da Orga-
!g,reja de Nossa Senho,:a, em Ora- colocac.da ,um pouc~ acima, _do uª><ªiaº 1 nização das Nações Unidas p.orque 
cóvi · · esquer .o, segurnnuo na:; maos .. t . . • 

ª·.. . .. ,
1 

• • • cruz eom o título que apresenta ªº·I se_ r~ns,giu ao _trata.r _de conclli~r 
S_eua ª!Íl~1- ctet,1mlna1 .ª que fa- Menino com quatro cravos, Em Pilnc1plos qu, sao p1at1camente l1-

m,ha art,Stlca filla-se Wit Stwosz. cima <lo enviacto cdeste se acham n,conc!li,weis entre si a•esv,ra o 
Itdiuenclas poloneMs. f]ameng-115, • " 
iJemi\s e itaan3s são nel" franca- ~zn .. ibe.rh as iniciais do seu nornQ: ."O~servatore Romano" em u1n ar-
rr,ente perceptíveis. semblante, es- O. A. G., que querem dizer; O Ar- tigo em que são comentadas as con
lavos são ad.ornado.q com cabeleiras c,ianjo Ge:briel. c]usões da Conferencia de São Fran 
1a:eladas metJ!terran0as. AS ctun- Na me;sma altura e à .direita da cisco. 
dantes ·pregas da.s vestes s, ane Vii"em, deslaca--º·ou· tro .AnJ·o sus- " t · i 1 
d d · d 't · ~· 0 ~ ~~ Des a f.orma. diz o art go, o pr n-

on ?m ª mo a I o.'.rnna. "º5 ges- tentando na3 mãos um vaso, do ,.· tos ods braços e dos corpos já se clpio de equilíbrio entre as grandes 
nota algo d~ te.atrai no sentido . qual se elevam a lança e a cana .com ' potmclas coexiste co mo de uma 
mais tíoóre d,a, palavra. ~em nada : a cspo1ija. Por cima. da caboça lê-se: j c,rganização internacional suvorior 
t 3rem perdido. alnrh. de sua stn- O. A. 1\1. que signilica: O Archanjo I aos Estados individuais. Admitem-
ceridarl: emr,tiva gót'"ã. Pode-se cll· , M,guel Sf' conjuntamente os poderes auto-
2er que. antes de- tudo. stwosz· ocr- ' , 1 maticos dos grupos regionajs e a 
tf.ncia ã arte da Crocóvia ~ ciõa- Jj:i1tr,,wnto, o que mais caracte~·JZa 'clireçã,o suprema do Conselho de 

. cio em que as influências medlter- 0 quauro é O olhai que a Santa · Segurança, n:i, pratic~ toleram-se as 
nmca.~ e o -,cntido mediterraneo da Imag2m dirige aos assistentes, res- esferas de· influencia. ao mesmo 
vi;10 eram tão :fones. conservando . e\ um tri.s eza doce e ínex- tempo e mque se proclama a cola
cem altivez. o seu ané\go i•re<J4\jV~l, piranú . a . ·' t rna com· borqÇâo de tcdOS OS 9stadOs, sobre 
aos oroblemas transcendentais. phcavel, rmotumcta com e uma base quº excluiria toda rela

Infelizmente, 0 s alemães rouba- paixão.' Parece dizer ª todos os _que ção de rnbordinação entre eles mes
ram ees, !>rimar d'arte. sem preço, . sofrem': "Tenáe confiança em mim: mos; de.<;eja-se a paz, mas se excJue 
e .o transferiram, sabe Deus Pari\ : sofri e sei compaàecer-me : sou a o desarmamento. Pregasse a 
onde! Conhecendo. JJ-Orom. o va-

1

' Virgem do Perpétuo Socorro. igualdade, mas o direito de veto so-
lar inestimavel des,a obra.. é d~ es- """ta imagem, o_'iz O Pe. Sain- mente se concede às grandes poten· 

de 1 = ' cias·,. estabelece-se um rel(ime tle perar !lue. ao menos por cu•H z, , l . ·, 11a sua obra intitulada: Ma-
eles nao tenham cometido um ato ~ª1 1 -' · • d h ns po-otecã·, sobre certos territorlos de 
de· vinganca van'1:,í.lico. Cr ,mcs .que 1·1a sotauo pe,r11etuo_ ~s orne+ ' dcminio direto ·e· se conserva o re-
o, sua restituição não ta,:dará. mul-1 esta im11-1sem e p_nv1legiad~ 8 n,re gime colonial". _ 
to. afim cJ-, aue JlO<"st continuar a· todas:. eu me explico: As imagens Adverte O artigo em couexao 
ser adt11irada na i,;ire.Ja cr8 cnvíona, j milagrosas não fazem ge1·almente cem a Conferencia d'ls Nações Uni
cm todo o seu es0 lendrr e o s2.u sentir b. sua benéfica ação senão f.<1r. uma inovação imPorlante que 
coiorido _ nara a com1n·2ensã.o da com certo- limito, e 05 cópias que não existia no pacto da. antiga Li
.sua profun<½za e da _sua Jorça .. No ... t' m nüo têm a mesma virtude ga das Nacões; isl0 é. a garantla e 
€planto ª'' cores nao 5ao umca- se ira_ . . . . , · a defesa das liberdade.s fundamen· 
rr:~nte i1ecessarias !l,)ra sentir essa que o~ or1gmais. Nossa quen<:'a bis do home me do,, e-~tados. 
obra na sua plenitude. Goin .~feito. , lVlado,nà sai desta regra; da Igr2Ja 
a maio.ria dos · vísl'tanbs, da ,lgreia de ?Mito Afonso, em. Roma, que. 
não se apercebem da grat\de.za da a Div'tna Providência lhe designou 
c,bra-pr'íma que se c.stcnta a ;_s,m co.mó ;horada, ela faz il:radiar a sua 
.clhos mesmo aqueles que ·,e r,1znm d .,,.,,, d · · . fl , · 1 

CONGREGADOS 
CAPAS EM V ARIOS 

PAGAMEN'J!'OS 

Crediário Vimar 
DE 

Vince, Marques & Cia. 
Rua Líbero Badaró, 488 -

7 ,0 andar - Sa:as: 68-60 
Tel. 3-701'7 - São raufo 

aclmiradorês <le arte, 11.o mais .rlas ~ce, e P~ er~a m ,i.:encia nos '-;
\'•zes. só experimentam satisfar.õe~ gares 1maJ.S d,stantos; as suas co
superficiai,. (1Ue lhe.s dâ a. ,perfel- pias autênticas, veneradas em \oda 
<:i'cr .d~ fcrma. Al<>uns nre~sentem. a p·arti onde a Congregação do SS. 
rngamente que s, enccntram .em Redentor tem igrejas e ein várias pa
r.rese.nça' _r'e ce.rtas v..ra.t.ldezas_ e de róqu·i.as, tornai:am~se outros tan. tosl 

,ce.rtas proluno.cZllS, oUe e}es Uf.o PO· centros secunàál'ios,, donde as gra
dem <1Preencler As ,,,rc,oc, <1os e-s- . . .' , . 
pectadores contNn<1craneos · /!_a ças. 6€ tespalha"': so?re t?do o pa,s · 
cbra. oÍ"an, bem nif~rcntes. e quão 1m,utas_, destas • 1gr~1as _ sao ag;'_ra ~ 
mais vigor.-,•e.s! o ot'º vem a . •e,·· _>ilv~ de petegnnaçao. con,mua, 
pai· u ''·lwmem moderno" as _la- enfun, as medalhas, as simples gra
grin~as.mfrhs e doces .~Cl':10 m0 l. ele .vuras,. representando Nossa Senho
um an"~t.olo. r,· eorr's" •~nlcnte <le 1 a i:o Perpétuo Socorro, servem e:, sompre amparado5, no meco da, vl~ 
um santo. o !\'•«O mi<tico de, nm instrumento para as curas, para ,is d · · t a cissitudes a vw-a pres~n,e E> n . 
&P.io. "l profuniie,za t~rr1v···l 11 P u-r..... converiõos, para os favores. r:i.ais · · ~ l nossa passagem par3. a etern1J.a .... e-, 
r~ní1,0Ja ou iü~- n12s-,1o e~. um~ maravilhosos, não só cm Roma, mas 
,imnJes rveptp 0 ',,tqde .do Ant1q.o on . ·t d lh com a proteção de Maria sempre 

O Papa pede que a Juventude 
lute contra o paganismo 

VATICANO - (N. O.) · - Um mo, que ilumina o homem par: 
vibrante apelo a juventude p_ara que solução definitiva e tranquila ªaol 
se oponha ao Paganismo ressurgen- ,problemas modernos que mai.'l afe• 
te foi formulado por SUa Santida· tam. a vida e M condições makrial1 

• o espl~ituais da humanidade · 
de o Papa Pio XII ao receber em Ao chamar. e. atenção sobre outr(}.1 
audiencias uns 6.000 jovens, repre- males auc ameaçam a juventude .o· 
,,entante& das organizações da Açã.o E'.anto Padre advertiu gue o povo 
Católica da Cidacle Eterna. romano contempla com tristeza, co, 

_ mo se propagam e:spetaculos tea,• 
Ao 8,dvertir ae que faz apenas um trais, filmes cinematograflcos, int4 

<,no que ele dirigia outro apelo. pe- pressas que Causam a maior cor:. 
(lindo que se preservasse Roma r~1,ção, particul&rmente a corn11.r1 
<'.os horrores da guerra e ao reite- ça,o da fuventude. . . 

. • ' . O Soberano Ponbf1ce recordou 
rar sua gra_t,dao aos belig~rantes, r.or fim que O dever primeiro ~ 
J.or haver 1 esp_eitado a CaP1t9:1 do principal da Ação catolíca é rea.g1( 
:Mun.~o Catohco,_ Sua santidade contra esses males me.diante ~ 
i ~íer_,u·se à." oraçoes que sempre pJena formação de s,us embroi 
i1rlgut sem. nenhuma. ex?epção, por tanto no çam,lo religioso ~omo nd 
,º~~ as cidades. preJud1cadas pela que se refere rt àt!tucte que ãevem 
guH 1 ~' · to t .d adotar. ao t,·abalhar na vida priva~ 

oJe, acresceu u. o San o Pa re . da na publica. 
Roma estã sendo. ameaçada por e · 
"forças que, conscientes do fim· que -----'-----------
se propõem. tratam çle descritiani· 
zar e paganizar seu povo". . 

Ao Incitar a juventude para que 
lnte contra a nova ameaça, o santo 
Padre dis~e qu~ para obter a vito
rfa é necessaria uma Pé consciente, 
precisa e segura, cimentada sobre 
bases solidas. que em qualquer clr
cun.qtancla prometa defcnd ,,r e di
fundir o pensamento- catoiico, 

O Papa, Insistiu em que não. se 
ceve temer que surjam conflitos 
entre a razão, a Ciencla e a Fé 
Uma vez que a.;i cíencias físicas, bio
lr.gicas, pslcologicas. morais e so
c:ais obtem sua plena r~alizaçã.o à 
lu7. da R~velaçii.o Crisiã, da qual 
irra-jla um resplendor poderosissi-

lns!ituto Moderno 

o 

JP'RACA DA SÉ N,0 163 
·sAo PAULO 

Fundado ~m 1917 

DACTILOGRAFIA 
TAQUIGRAHA 
Melhor !Ensino 

Pelo 1.'1enoir, Pu~ 

PIA UN1L\O DOS COOPJE,, 
RADORIES SALESIANOS 

Dia 2 de jí,lho p. p, às .20 híl.< 
1·e.s, no Salão de Atos dll- Escda. 
Normal "Caetano da Campos", n:,. 
Praça da-~epúblioo., realizou-w, d'l. 
acordo com os Estatutos da Pia 
União dos Co()peradores Salesi8.no,s, 
o. segunda conforência anual da 
regulam€nto dessa -a,ssoci_a!;ãO, 

Foi levado a efeito o segulnt1 
programa: 

]iecepção de S. Excia, Rvma, O 
Sr, Arcebispo Metropolitano. Aber• 
t~ra da Seõsào - Leitura. da , ato. 
da úllima reunião. "A Obm Salesia• 
na no Brasil" no cinquentonário da 

morte de D. Lasagna, til'lo Dr, 
João Alberto Bres,an. Oração d~ 
Revmo. Pe. Orlando Chaves, Inspe-< 
tor Salesiano. 

"O Mutilado'' - Esboço dramáti,;1 
pelos Ex-Alunos salesianos do Lic~ti 
Coração de Jesus. 

Durante a sessão tocou a Or• 
questra dos E,--Alunos salosianos, 

A MAIOR FORTUNA 

j,- 'T "tº e11toº l·m mm os ponto o. ve o e novo Imaculada e sempre Virgem, afim 
i;Tt7:to e· ;,\t~:n,-nl~·ta é. nOis noss~ inunàd"; - Q.e que possamos recober a rec:otn-

(';pr,.-,8 n,·tietíc,1. ncs·s1. é"'c,ca !'m eeu Pod;amos aqui fim ª eS!as mal pensa da redenção eterna; Vós qu-~ 
cn1iunto. o.e 'à nwi<Kio dos f'.S0°ct.,- dinhaJadas noros históricas, com a viveis e reinais por todos os 
dores di> um gnnd, drr,ma. como é prece e hino .popu_lar, que .se can- " 

·I11dicador P,rof,issio,nal 
Os estrago, causados pela Sifílis na maio.da das criaturas 

debilitam seus orgãos, ocasionando grnves distúrbios nas ma, 
fuações normais, deixando o indivíduo incapaz para a luta ds 
vtda. Previna-se a tempo amos que ~ mal torne-se irrcpa
racr"l, us~ndo 

A D:V O.GADOS 
Dr. Vicente MeUiUim 

Praça da Sé. 23 :..;_ 2.0 and;u _,;... 
Sala 215. 

Dr. Piinio Conêa 
, de Oliveira 

~ua Quintino Bccaim·a,. 176, 3.0 

111,dar - Sala 322- - 'lei.: 2-7216. 

Dr. Francisco P. IReimão 
HeÍbneister 

Rua tão Bento, 224 - 1,0 andat· -
Sala 3 - Te!.: 2•1543 - S. Paulo. 

Dr. Carlos Mor.ais 
A~drade de 

Rua Benjamim Constanl, 23 - 4.0 

ttndar - Sala is. - Tel.: 3-1836. 

Dr. Antcn;:o · Firakoski 
ADVOGADO 

Rua Colombo, .'W.2 
CURITIBA _;_ PAlB.NA. 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do Prado. 

; ENGENHEIRO ARQUITETO 
i\fquitetura religiosa, éol_êgios, re-
~ siclências· coleti,tas . 
Jtua Libero . Badâ1:ó,: ,641 São 

\'aulo ... :'_Te'!.; ;é-:t·:i.a. 

M.ÉDICOS 

JDr. Và,ceinte de Paulo 
Melillo 

Dr. Celestino Bourroul 
Res.: Lgo. S. Paulo; 8 - 'fel.: 2-2622 

Cons.: · Rua 7 de Abril, 235 -

Das 2 às 5 horas. 

t I séculos dos séculos . Amem, 
o retahulo de stw1s 7 r.ujo e,c;•>r a- tam .doraIJte as no .. venas e na fes- ó _VirS!em Maria - que tudo ale· ct.lo grar.9s à t"cnicn mot'l,nh, ta de ',Nossa Senhora do p.,rpétuo - 1 
trjrncu-~c,. hoi~ ~~e=-s~v1'>.1 ?>.s n,uhi- s -.'' - 1 • d · grais : 

o_ wr_ r_o_., qus se co eora no omm-
dões. 11ii0 ,; c;i,1)az .õe rerci'ber ,e- gÔ · que precede a festividade de Socorre- infalivel da. 
c,u,.,r a. intncãn c1.o_ artisL1 . <:5t1't1·a 110 a·1s ______ ___ São Jcfo Batista (24 .de junho) : 0 ' s 

G 
"bei.:s todo poderoso e miseri- Oh! sim, vossa imagem -

O "LE G ! Ü N AR I O" SI 1- r.ordioso, .que nos des~es a imagem tura nos traz. 

an- ! : 
vet'-1: 

Com.: IR. Mar.conl, 34 - 6.0 andar 
- Apart.0 · 63 - Te!.; 4-8501, 

!Re.,.: Av, Agua. Branea; 95 -
'J[el.: 5-.5829 

Dr. Reynaldo Neves 
. ' . '. \ coi•ro,_ 'para . venerarmos com um 

1 
N IFICA BOA I EIT·UR·A c;e Nofsa Senhora do Perpétuo So· d·ePoJrepséu.tsu,o Socorro, Marla, r,Iâe 

. E FOR."·1 "Ç xo culto ~special, conc2dei-hos, mise- V.alei-me, vos im,>loL·o, Nest~. ter- , 
' LV n 11' 1'ico1•diosamente, à graça de sermos ra de Santa Cruz. 

D1r, Camargo Andrade 
DOENÇAS IDE SENHORAS 

PAR~OS ~ OPERAÇÕES 

D"1 lRen, Po,h1guesa, da Materni
dade de S, Paulo 

Cons,: JR, Senador Feijó 11. · 205 -
Te!:: 2-2741 - Das H às 18 bo1·as, 

S.ábado : !Da, 10 às 12 horas, 

de Figueiredo 
DO HOSPITAL DAS CLiNICA.S li:: 
Sj\NATÓRIO. SANTA CATARL"iA 

CIRURGIA DAS VIAS BILIARES 
Cons.; Rua Marconi, .84 - 3,0 ano 

dai· - Fone : 4-8717 - Das 14 às 
16 horas, 

Residêrnúa; Av, Pacaembú. !OH -

Fone; 5-2625 

R~s.: Rias Rabi,i. de IRarr~ 6s7 -·, .. ·H ·.O ·M. ·E .o. ·P .A· •J ( ·A· '.!:!\d" 'i-4.ãli.l . ' 

Dr.· Hug@ Dias-de Andrade 
Tralll!meuto. -,ill'.lÍi.•llatal (d~,, ,.tri!lttça 
~ d11 gesllmie, do parto e.·.·,da 

llactação), 

Cons,: Rwa JLibe{ó Badàró, i13'f ·
.das, Jl.ã às, 11.1 'hs,· - Tel;i• ,a-227t. 
)l¼s,: · Bu.a '.irh~fü~~-de. Souiat-'5l'i .., 
~ J1&. &'> ·IP',ii' '- ·'l~tvl-05'65, · 
:; z... ; .-,~li> ~.i',"' ~,-{(I_~: ' 

Dr. J\rtur Rezende. Filho 
Médico homeopata da C. A, P. da 
Sorocabana. Diretor· clínico .do· Am-

. bulatório,Homcopático do Carmo -, 
Cons.: ·R,: Senadpr Feijó, 205 -- 'ie~ 
l~óne: • 2,0839 -· ,Res.:. 806471. "'":'' 
l\larcat\ihora, . das 3 ;à's- 6 ,ho~spelo. 

:- ,, · :telefo11e &>:·2-9839; 

---------

ares e átima 
IP'~, VALENTilM AiRMAS, IC. M. r, 

.APAIUÇõES - SEGREDOS -
.. : :.t 

.; ~---' ~; 

VJ Is,):;) ~;;xi.liat· no tratamento da Sífilis. e ganh;irá 
tun.;, que {; ;3. Saude. Usai-o sem demora ! 

a maior for-

~1%1:11·11 X?XS)Cil# Xi XIXI 1xxzxmrn.:a.xnx1[;..~ 

lEMP!RÊlA AUTO-VIAÇÃO 

Santos Ltda~ São Paulo -
Cr.$ 20,,00 

ôni'~li; rua1·iamellte de hora em hora entre São Paulo-S~níilS 

SANTOS 
., 'Ewl. do Comérclo IS.,' 

!Fone& 11H1$, .· 
:2 .. 

$, PAULO 
. lr.tta· l\fauá N.º 67!) 

. Fo.n11 . ,a.,i~v 
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1 São P~ulo, 8 de Ju!hQ de l 94S I NUM. 67 4 1 
''li. 

:Ênauanlo os Tar1u1os · da propaganda souielica ~ 
fazem comícios em que pregam a «liberdade religiosa» j 
A HISióRlA RECENTE DOS ESTADOS BALTICOS CONST11UE UMA ELOQUENTE ADVERTENC!A AOS IN- j 

concentr a ão 

Noite de 
A• .,.,,,,es '"" , '"''º""'º ~:~~,~~,hE,}~~''' ~~º!!~~!,~~o,,::~~!~UE2~~-,,P,~~!,~,s!.s! ~~" A W•i' poml, de,o,,olm "*" i 

· xa-'u 03 ºg=nte., rio Kominlern ob- mente se af!igiram com a sorte da julho de ·-1940. 1 iniciativa no terreno da Instn,çao ,~ mz-:z J-,,}JJÚlar". organiza3as pelo Konlln- . '-' 0 ~ - " 

1 
• ,, t b di ão de {~ 

. tem e pela GPU na Litu ania, cn- t;vcr:u11 0 apoio d'e algun6 desses e as palavras de ord~m que. até Iguais rcso uçoes ornaram os j publica e assim. so a reç _ ,~ 

Nossa Senhora 
,. 

· " ( e,,t,',o havia-m ~i:lo conservad0s em "Parlamentos populare~" da Leto- congr:ogaçi,es Qreligiosas e associa- ,.., cerram uma sa]utar lição para ''s •·1>urgueses progressistas que na ' 1 ed ,'> 
. t -, 1- g·11-1·a con,,,ni~ta 5 :;~ tidos por "bur- se!!redo. A proPag"nda vern1clha, nia e da Est3nia. _ 1 çõe_ s catolicas, cre0u--se a_mP a r. (; ""> '·01..irS!_ueses vrogressrs as· e os opa - ._, ... ....... ..... - · e e :Inrias /\ 

- ~ es u1·c·d º") l)ºIOs seus pOrta-vozes, gritou as o '' . o" Sta11··n de e<iColas primarias s cun . . ~. iwi"istas do mundo inteiro' gu,s • s 
I 

a~ • e mag-nan1m ' ,E·m qu_atro dOS seis bispados_ da Escondendo_ os · verdadeiros objll- LOgo, porem, que foram realiza- €cguintes exigencias: - f "i 
1 ., da~ "S c1·t .. das 6]eiço·es, !)_elºs torpes "As ma&Sas trabalhadoras exigem: Em Moscou, a 4 de ago;;to ae 'Provincia Eclesiástica Lituana, un- §2, d 1 .-- d.,. 14 d 

",vos (lesse "parlamento POPU ar, ., « « , . . . ·i ·o t i arios v. o e es aras no 1a e • Processos que eonhecemo.s, da sc<]e _- A inCot·poração da Litua:lia á 1040 "'ao ser ouv,cta a expui, ç~ cionavam f1oreicen es sem n _ · n 
isto é, '' homologação da anexação d,\ 1roniinter11 e dO e<ltado maior d'l URSS,· da delegação "JJlenipotenciaria" .o ·As wngreg"ções e o1·dcns relig1o~as 1 • . . . --.. : - _' - . . _- ' .Ja _Lill>ai,la ~ União Soviética € a - • 1 Jit\ a o" o , · ·t - publica ::.:..~::__:__:__:...._::________________________ - a 11 aciOnalizaçãc das terras; ·"parlamento pOPU ar 1· n · • paralelamente a m~ ruçao _ 

_ a adoçiíD da Constituição de Sovi.et Supremo da U-R-S-S- apro- e á Ma jmJ)rensa, se d'ed1c~va_m. a 

' . 

Capas 
Elegantes 
modelos 
1!J a r a 
tidade ou 

a 

viagem 

i---· 
'.,'" 

para senhoras 

Stalin; vou a Solicitação do "parlaruento obras de bencficencia e n:11~:iona-

= ~ ~:~cci~~:1:~z::ããoo d:~sfai::~~º.\ :~i~:~~,;) e e~:ns:~,~:~il'.q~e ~:,~~~f:~ ~:~~~ s:tÍl!n:~~:~~::,e~~e_l:~g~~~ª·; i~, JUiho a-S 19.30 h1 O r a S· ? 
oficinns; Soc,alisll• suvietica L1tuana "o sei_o vida do Estado e da naçao, e-m suas 

_:_ a expropriação de . t,'.ldos Os das Republica" !:,ochdi•tas Soviet,_- -Jei6 e em seus coStumes. 
bens dos reacionarios. cas "na qualidade. ~e. UI~ republl- 10 Komíntern inicialmente 

Morram os inimigos do Povo! ca onm todos Os driei\OS · _ , • , h· . 
1 Viva o rxercit,'.l vermelho, !iber- A rc•pe,Lo det1te acuntec,mcnto,_ o ~SCOUde as Un as \i 

tador da Litnania trabalhad 0 rn; ju:leu Goldman, em nome _da_ naçao Tal eia a 51ouaçao até junho de ~ 
Vlva O Jibertaclor e grande mestre lituana na~ colunas do dia>"J,o ofi- 1940 _ dH da invasà,o da LJtuania ~ 

do mundo inteiro, Slf1lin! cial "D
0

arbo Lietuva" de 4 de ,iguS(~ pelu cx.erôto vermelho. _á sombra -~ 
Viva a patna do Baltico a Via- de 1940 escreveu o seguinte: - "E do famigerado pacto tt,tler-StaJln 

divostok!" (Diar\n oficial "Darb0 Bumamente ctificil expressar ver- ou Mvlutov-Ribbentrop. ·Consumada 
Lietuva" d·c 20 de ju'ho de 1Q40>. balmente o enorme agradecimento esta, .e pelo eSÍJaço de um mêt', ~u 

frl·a. que sente cada verda:leiro patri_ota seja até que se huuve:ss~,m !·e_all~ um balde de agua lituano Para Com O Gra:1de Stalln.' d 6 denominada3 cle1çoes 
· r I o te za O ª · " to "burgueses progres. Por css.e grande e e 12 ac n ci- para o "parlamento popular , tan 

mento, seja a Ele, nosso ?ran~~ os ~rgaos da ocupação como OS co-
1 nos 
1 

1 

sistas" 
A Publicação das "reivindic2ções" 

aci1na, aaB \'e.speras <la }lri1neira 
sessão do "parlallll'nlo popular" ti-
1·ou todas as ilt1s~« e duvid:1s 
quantü áS inic.?11çõe.$ .süvi~ticat;; oJm 
relação á Lítuania. 

E POsto que todo,s 0 s ses;enta e 
nove deputados cio ''parlamento 1i,:i
Pular" f()ssem e,;colhdos PC10 Par
tido comunista e aprovados pela 
GPU. aiguns deles n2,'.l eram m,]]
t:intcs do credo vermelho. mas sirn
ples entusjasta1s o_u ilu:lido.s "htll'

gu,·sc,s progre,sistas", que tardla
mente se afligiram com a orte da_ 
Liluania independente e Preocupa
ram-se com o perjgo de sua anexa
ç2,o á URSS. Um ctetes, o Dr. 
Garmus se aPl'e€enton a -20 de ju
lho ao' camarada Dekamazov. o 
agente do Komint.ern na Lituanla, 
q.l:t~~ d.epois.:.de. Duvit· sua exros.itão,, 
sem : lho -da·r nenhuma re~pO.(a. o 
aconselhou ·a dirigir-se aó ca!n~ra0 

da Pozdn'akov cx--mi,nistro sovi:?· 
tico em Kaun~s. Etote ultimo, fu
ribun~!·o, <1nnd0 n1urros na rn.'2Sa

1 

di~se aº _citado "burguês progrc~· 

Me>'tre e Carnarada, exptc_ss~ ,, munistas 1ocais guardavam uma ati-
o,'.lss<> grandissim0 amor e .gratrdao tude reservada 110 que dizia ·re<S-

E este crime inter-nacional, des- peito á relig;ã0 • evitan~o não s~~ 
carada cl~fraudação da h_i~tória, . ª mente ferir os pnnc1p1os e sentJ 
propo.ganda oficia~ da Uniao Sovic- mentos da 11ação até que ~ _efct~
tica denominou "l>vre e legal auto- vass~ a incorpo1·ação formal do Pa1z 
dcterminaçfo das· Nações do Bal- , União Sovietica, mas tambem 

a - d "b r tiC<J•" . .. 
A profundamente rellgiosa naçao 

lituana, que com1neendia perfeit~
mentc _ -que vulgar atividade at~a 
re;nnva n<Jl3 soviets e a .-qual sentia 
uma animosidade her.editaria c.on
tra O antigo lexpansioni8m,o ru"SD, 
esSa naçf,o, e11tretanto, ·1erja com~· 
tido po~ "livre vontade" o :iesatl
nado .suicidi,o de levar áé urnas, se
gundo a es'óatistica do ;(omintern, 
nada menos de 95;51 % de seus _ha-_ 
bitantes. para votarem nOs cand1da· 
tos· bolcheviqueS... _ 
. · EntreÔ JJW, a real demonstraçi;,.O 
dk -c,:nnêr o 'povo u~uans. olhav·a a 
lnvr.são S<!víetica, e.,tá na contmua 
cacada humana que fazia a G- P
U: nas deportações em mas•a par_a 
os 'campos de concentração -da Si
beria e elo Mar Branco, e na total 
insurreição do povo lituano contra 
Os verdugos enviados Pelo Kremlin. 

para c0nseguir a adesao 0'5 u • 
gueses p1-ogressi.stas". A situaçii._0 , 

porem, mudou radicalmente · 'ªº 
pi·onto 0 s co~issanos dos soviets e 
os agentes da GPU tomaram conta 
da aciminIStraçãó do Estado-

O Komintern tira a 
mascara 

Preparado a.,.,;im " terreno, jme
d'iatamente foram tomadas as se
guint~~ medidas: 

.1. o _ Destituiçã,0 de todos ~s 
Capelães do exercito, escolas e, ll!'l· 

:"sões ou 5eja, eliminação d_à' reii--
gião· nesSaS instituições. · · 

.2-o - Fechament{) da Faculdade 
de Teologia e. Filosofia da· Univer
si<la3"e de Vytantas o Grande. 

3-o - Supressão dos subsi<lios 
do Estado ao Clero e a todos oB 
ec]esiasticos de merito, 

Na Praça da Sé 
Com teus irmãos de Fé 
Honrando a Virgem Maria 

Para o bem .do Brasif 

. 1 

! sista": - "Si alguem amanhã ou
: sar \·ot<.11· contra a in(!orr,~racão da 
: Lituani,i á UniJo S()vletlca ~ con-

Como a União Sovietica 
4.0 - Rescisão da Concordata 

( Conclue na 6.ª página) 

I Cúria Metropolitana ~il Arce~ispa~o ~e São Paulo 
~~~~~00~~~~~«~~~~~~~~~; 

i, 
d 

IJ
! ·'/ 

!. .li. w'· 

CAPA ''Koro;,csl" com uçm ;:·: ,:',e. n,,nsparente e de di-
(jência garantide. Esp]e11Cliàc a:·;_jr-c I: 1_:r .c-an1('ri

·c-6no nas côre.s: \'Ctck. bordeóJ~:)i e- r1:arh1ho Cr.$ 38®100 

<CAl'A de sh2ntung ·ocig€. 1cnc'o e ~·cverso nas côres: ,·er

<le, nrnrron, mc:rinhc., irigo e bo:·du,vx. Pocle usar" 49-J,oo 
.Be do,; dois lados , , , , .. , , , . , . , , .. , , , , , . Cr.$ 

sjma~ côres : n1crr0n! n-1t:rüfrrn. Lc,_ ·nt ri·,_;x e branco. 

(>$ 

Gti.'l.lUJA·CHC\'AS de ,rrl-a mista. 

fons de verde. marin!rn, lwnlcaux, 

preta e marron. cal-,-,,, r~n-siido; de 

com·o. SortimcntQ vuia· 

i!o, a começar de Cr.$ 155,eo 

''fl~'"' ªºO u·v(i! u 
. 1 

[asa Unof o-BrasileirH 
s~~,,& MAPPIN STORES 

tra a admi~são <la Constituição ~l11-
Jiniana, nii<i somente r·esp'.lnder;\ 
com sua proPria viria e de •eus 
P«2·cntes mats ta111bem com as vid:~s 
de todo; os intelectuais lituanns!" 

Unanimidade totalitada 
J-Iê,via sido pronicti<','.l que .t" 

"srs~õrs)' hir-:torica~ do 11a'r]a:·nen~o 
1>opu 1ar" ~eri:!m transn1 itidat:: pelo 
réldliJ. Entretanto, tcrncnclo qu.~ a!. 
gun.s deput;-ldvs Pude3sern p1°l111un

ci;1r-r,,;e con~ra a anSxdçi°io eia LiLua
nia á u.R.s_.s .. ·(•ssa lH'Olll2sSa uão 
fo_i cun11,rlda. D~~te modo, a ' 1hi:;
tcr'ca" scssã 0 ile 21 de julho de 940. 
:en1 que f,)ram "tn1anlmc:·nf·nte :~cei· 
tas'' as re.;0luçô'S sobre a sorte da 
:Lituania. tr2n~ro1-re1_, a po~·t~1s fe
chadas. Qu,i !ldo f,)i lida a resoluci\º 
de "proclam,;,. a Lituania Repub]-·ica 
Sodali~ia E'-'lvictica e solicitar élO 

Soviet Supremo ::-u:; <1.~l;11isf-ào na 
U-R.S.S .. "p,·c-,i:l,•nt0 1,rodamou: · 
- "Os quB- ap:·ov~rm esta dec!~-tra
<'ão_ levantcn1 a rnüo. ~i Ovaçõl's 
cic]irante1-:-. Qne;n se manife.<-:tou e:n1 
contral'io? Grancle hi]:<rL:fade entre 
os c1eputat1,•s do parlamento popu

lar. Nesse inetante os depula('.,:is 
oJhei·:1111 Para o 1oc:11 e:11 que se 
2rhava o pf'sSnal da J,07a<}t:O s(•vic
ticq ( p!tr '·Jp_1;,1 ção r-·,J,_:ietic~ !' e:1ien
d~-se: - <le!egados do Komintrrn e 
cla G.P. U- ). e· entonram a "Inter
nacinr:;d··. A,..·~:hn d.-~scre-veu &. l.:ifn-

encontrou a liberdade 
religiosa· na Lituania 

Quandc, no- Plano internacional, 
surgem discu3sões academicas so
bre a exitencia ou não d'e liberda
de de religifo na União Soviética, 
é intercs2ante conhecer qual foi .a 
aftude dos bolchevistas nest1: par~ 

-ticular na ;Lituania a partir "da 
ocupação desse paiz em 1940. 

A 18 de outubro de 1039 !Sua 
!ê:antidade o 'PaPa Pio XII dirigin• 
elo-se d,irante uma audien.cia, áO 
lviinistr,3 lituano junto a Sa.nta Sé, 
de3Creveu · a L:tuania como posto. 
avanç.tdo d0 catolicismo -no Norte 
ela Europa. Ef.etivainente, as_ esta
tísticas demonstram -que 80% _ da 
roPulaçiio lituana é cato!ica. De
vi:lo á Jurga luta contra a religião 
cismatica da Russia tzarista e con
trcl,· ,Í, diásPora protestante de outras 
nações vizinhas, o catolicismo ád'~ 
qUiriu na Lituania arraigado carater 
e grande· firmeza e brifho. 

A I:grejà Catolica, desfrutando d,~ 
Jillc1·dade de ação. havia desenvol• 
vido na Lituania in<lependc-nte. um 
glgantesc0 a11ostolad'o, cOm numero
Sa6 obras de zelo que se 1'amifica•_ 
vnm em centros, per;ochcos e insta~ 
lações de variadas finalidades Par
ticulares. c~rtos aspectos da vida. 
catclica Organizada haviam maravi~ 
lhado. por seu espírito e sua formá, 
os católicos d.e Outros paizeS, 

. Unem-se os operários católicos ~o C~ile 
SANTIAGO, (NC) ,- Reuniram-se nesta Capital delegados _de 

tocto o país, representando uns cinquen_ta mil operarios catolicos 
·do Chile, para con:emurar o quinquagesimo quarto aniversario· da 
publicação c'.a Encíclica ''Rerum Novarum", de S. s. o Pap:i, 
Leão XIII. . 

Participaram da comemoração os dirigentes da União Nacio':
nal ela Sociedade de Ope1:arios de S. ·José, da Sociedade da sa~ 
t;racla Familia, do Circulo do Patronato Santa Filomena, da Liga 
c!e Operarios Catolicos, da Ação Popular, C:o Centro de Estudos 
"Fernandez Frade!'· e elos Centros de Operarios de todas as parõ~ 
quias de Santiago, Presidiu o ato o Exmo. e Revmo. Mons. José 
Maria Caro, Arcebispo de Santiago. ' 

O sr. Artur Ibarra, em nome dos operarios, agradeceu a Mons. 
Caro o trabalho que tem desenvolvido em prol da classe opera.:. 
ria, assinalou na Encíclica "Rerum Novarum", os deyeres do ope
rano para com a Igreja e pa.ra com o trabalho · e analisou. as cori-

, cições que atravessam os trabalhadores de todo' o_ mundo para pe
dir finalmente a unidade elos operados catolicos em torno do 
Chefe da Igreja, 

«Terra Santa! ... Terra (1 1 ' ~an a .... )J 

Respondendo, Mons. Caro agradeceu a homenagem e se de
teve na analise do trabalho que os operarias podem realizar em 

torno da Igreja para conquistar uma justiça social mais elevada. as ap1·een~oes tlÔ LEGIONARIO sobre o perigo nmssulmano tiveiam. uma triste confirmação com 
O 

episódio dolorosíssimo ení que bandos armadoa 
que supere o ímpeto do materialismo 1·einante; exortou os opera- de, árabes emergindo dos arenals do deserto investiram eontra populações francesas cristãs, trucidando-as· em nome do Fslam. Falar na revivescêncl,i 
rios a funda~em e a, manterem instituições catolicas, que os unam do perigo mussulmano em pleno século XX. P<)de parecei· tão anacrônico a certos .espíritos superficiais quanto o uso de couraças e elmos em 11ossot 
em sua fé em Cristo Nosso Senhor. dias, Entretanto, as pessoas mais em dia com as grandes transformações Por que vai passan-do o mundo, sabem perfeitâmente que o mundo mussulm~-

0 st · Rubens Rubllar, presidente da União Nacional, apresen- ntftlStá e~ vias de se tonuu· uma potência mundial tão ativa e tão .. infJuen te quanto O mundo amarelo. Daí, 
0 

brado de "morte a0s cristãos" ter ecoa~ 
tou um projeto de confederação operaria, para que se agrupem no com -desusada 'ferodda:de ha. poueos dias, nos ·arenais do Saa1·a, fazendo lembrar 

O 
·dinamismo e a capacidade ôe exjrag,líio dos mouros, ao_ tem~ 

em_uma central.as organizações operarias_existentes·e ~elhorar· da derroaida vlsigotica, :t ve1·dâde que certa imprensa, desejosa de masca1·ar a gravidade dos fatGê atribuiu a ·grande matan~a de cristãos, feita s(lf 
· a~s1m :as condiçoes <lo trabalho e rebater tambem as idéia.$ mar.: , brados, de "Te1·ra sania'', br!llldinoo e-spajlas, tráundo desftáldado o es!an:darte· do" Jslam, enu"' wtru colW!S. ~ w;-. itu11e11n «Je srafanhotos 41ue ~ 
2iJsta: · · ·aw11rera ~•local; t .oue »w-vefara 11 descontentamenfo dos islamlias ·contra os cristãos,., · · -- · . · · . 
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CORRÊA DE OUVEHlA São \Pau!o, 15 de Julho.· de 1945 
l 

Diretor-Gerente:· 
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NUM. 675 1-
--------'------------,;.;"':-I::-?-=--'-------------------------------

.-N_o_i t_e _d_e N o s s a _-s _e n_h_o r_a ~ Eleito · Bispo ~e Pirncica~a o Exmo. Revi. Dom Ernesto ~e raula (hamamcs a atenção de nol'SoS 
leitores para as oportunas e ener
gicas declara~óBg elo Rcvmo. Sr. 
Ocneg•> Paulo Rollim Lo,:reit·o. Na impossibilidade de retardar a expedição deste hebdomudario pa~·a 
Cl1<1nceler do Arcebispado de S. 

INTENSO JUBILO 
EM 

PELO AUSPICIO.S.O ACONTECIMENTO 
DA,DOS B10 GRAF,ICOS Fn.ulo. snbre a Posição dos cawlico~ o Rlo e outros lugares, não publicam os em nossa edição de hoje o noticia. PIRACiêABA 

t,ln race do comuni~mo, rio da grandiosa manifestação do Lar!!'O da Sé. . E$<as palavra~. qUP transceve- = Stia Santidàde o- .Paoa Pio XII 
1nns de entrP.vista crincedida pOl' 8- Entretanto, publicaremos sob1·e, o assunto farto noticiado em gii,rio;;ameute reinante· acaba de 
Revm'l. Ro Jçrn:ll "F-stado de S, , .. prover, a P'oçese de Piracicaba, ,10·· 
p 8 ,110 ,,. reafirmam de modo miiito proxima edição. meando seu primeiro Bispo DiOce· 
,,portuno os en«lnaml'ntos pontlfi- sa:10 ·o Exnío. "Revmo. Sr. DQm Er-

1;io..~ sobre a rr,-1terla, e me•ecem· ------------------------------- . nesto · de Paula, transferido da sede 

· ;~~~~~.:;;~;:;~;;~:::.~ 1 0 nazismo ~reten~ia controlar a 110-mg~,açã-o -~os-8-iSJ~:.,,.·;' _·_.:·:::::::;,~~,~ru.:::::.::::: 
br,. as eJ-,icões na Jn:::laterra. O ____________ · ; · seu magestoso Salto e por sua s1-
n,v>1d. 0 in' ei1"' a,11ard3 com an•le- A , , tuaçãO- geogr<!fica pitoresca, €1Ue lhe 
Ô?Oº ()Q r,:••ult,ril~q d.o pleito. na s t Se' d f d d" . 't da' 1 . .'1 va(~u? cognome de ··~oiva. da_Co!i· 
l'<-çecta~'"ª Ar, ~11e eH M:<Tquem an a e en e os cre1 os greJâ ''A·'!ª .. e Ulll ce_ntro umvers:tano Jll• 

(Conclue na ·. 2.a página) · f1 üustnal e agncola de relevo, aue, 

------- ------ -----

Os católicos . 
e o comunismo ,._ 

Palavras elo. ltevmo. Conego 
l'aulo Rolim Lou1·eiro, Chan
celer elo Arcebispado, 

''Quanto à posição dos ca
tolicos perante o comunismo 
ateu, desejo to1·nar bem ela

- 1 ro, para que não clê aso à ex-
_ ploi-ações tão a miude infe
lizmente registradas nos tem-

: . pos confusos que vivemos, 
que todos os fieis devem to
mal' como orientação, neste 
assunto de suma responsabi
lidade, a· doutrina· dos Sumos 

WAS1-I1:C-;(.;Iü,'l, (N. C.) - Se- pcctiya,s Sé s Ar~cb_: ;uos, Bi;p<>, eia d_c H~ya, . mas irequenlementr 'íº1: ~ sreaçtº da Diocese. ficOu· co: 
rena e va,0 rosame:1tc o Vatican0 re· Co~diu,orcs co ... 1 u;rc1to ·ª rnce5s,,o 1 - .e 1,to e .muil_O m_a 1s grave -: d _ 

5
Dc ~ ª _te, a de u_m_a, zOJa populo_ 

bateu ilil H.eiéh uo snr. AdvliO H1- e ignalmentc 1 rc,ado~ ,n<!c;.ic1,dtn j nroprrns pni,c,mos ruudam,:utais d · ª· 1'.:1 qual as po~s.tbilt~ades d~ ex 
!_l_cr, então no ap',llCU de suas viLO· trs (Praclatus ]\:u'.liusj un trlrj<, t• Lei Divina. tanto a uatural como . llil:··º"'º dO auostº·ª~º sao considera· 
rias, qua1:do esc iutenava arran.:ar nuvo tcrritorio J0 }{c,ch, 11e ns,vc µOs tiva". · vos .. 
á ::ia1_1,a Sé o pr:vilegiO de vetar a a Aisacia, a lOrt!1a, Luxcnw,ur;.(O , cm s~guida, a nota chama a atc1t~ . Ftrnci.ona 51_11 Piracicaba ª· E~co:~ 
romeação de Arc<;_b:spo, Bispos ~ tod.o o Governo_ lot:ral <la .P_o101:1a ção a re,pcito de algumas mediual .·Ag-~1col~ .Luiz de Que rOz, filiada a 
outros Ordinarios não só :ia Ale- devian1 ser Ouvtdas as ObJCÇOt'S d" toniadas cuntra a lgreia nu l{e:clll T,Jmvcrs1dadc de Sao _ Paulo. .Alem 
m:E1ha,' mas· tambem nos territorios governo na21sta. '.'<1ra logo acrescentar llUe ··atos ~ ,, . <;>e!ª;. loca!t:-a1u-se ah. o Sc5111aai::o 
ocupado~ inclusive a .PoJonia. isto \,.lue tamb~m_ cx1g:a_ 1,,:u,ü tlirt1ll> muha;i,es e aiada mais graves La!{ ,Sc1a,.1co do_,, ~evmos. PP C~puci:•
fo1 agora revelado com a puuiicação q;1.ª\'_do a ac11uw1stra?o u~. cari.os btni ,e perpetram nos H:rritorio!f 1:hos_, um Colg10 E,tadoal, _o coleg+1,.~ 
de notas verbais e outras oommli- ?,11c1a1s fos~e uepu»'.~d"-, ª'tl:1 dt (Jcupagos e anexado:;, e;peciahneutt.: ~Ossa Senhora tla As_sunçao,_ man,., 
c,\ções dip1oiu,1ticas. trccada:; e111r~ um. t_cmr,u r<i,oavel . en1 1,iao, <lt nos icrritcrio, ·µo}oiicsc;, e, particu•i · ao pdas Revdas. Innas de S!lo Josc, 

o Vatiçano e o Reicb. O documentu Ad1111_mst,_adCres AnOstOJ1nJ~ 011 de J;,rm~ntc, no J~cidi,o;;au War(hc!. _;i!em de outros estabelcc1m~ntos. 
<;ue apre!Ycnta esta correspo:1dcucia, V11sanos Lap.tulares e. uor 11111 ouan· la:td". · '.· Alem d0s Revmos. PP, Capuc!1111hos 
e que acaba de ser conhecido ressai- úu iusse depOÚtada en, omrvs a,J· :f ·encontram-se iia c:dade de Piracica-
ta tres çoisas importantes; uJia:stradCres <liOcesanus de q,,a!- . Ao •efutar plenamente a ,ubstan,, ba ,•aiias cOnii:reg-ações relig'osas fe-

l) conservando. sua calma iua;te· t;uer g-unv, c:a _da nota _y~rbal alemã, a comunF mininas. Inn.'ts tle S. José, Irmãs de 
ravel, a Santa Sé repetiu tólat e Que. µelos "foros <le u111J0 .• ui<1 .. ·· caça·o pontllicia. ueclara; "depreel}"'' Jesus Ç;-ucificado e Irmãs Austria-
c<>rnpletamente as absuruas exill:..:a- de", ,:ião se nomea,sem (Jign...tarios ae-se que. em retação aos ;,r6cedi~· c,;s, · 
cias dos goye_rna~tcs na.zistas. cdesiasticos tias cla~cs· 1;1,.1c1v11a- ~nrnto, g,r;u, e µanicn,an:, <ia lgre· .. - t'iracicaba. é conhecida com~ éew 

2) sere.1a e; iuilexiveuuente " das, ".\!entro dO 1 erritono u0 :\n•,• Ja. ~ 11º que sr rel~rc a seu gOver1. tro i11dustrial importante, sobretudo 
Santa Sé deiendcu os direitos e a go Reich", sem ,,ne O .1!; 0 ver.1u .1""" 110 mter;io e especialmeme ·110 quç.. por s11a i1Jdustria assucarc·ra e de te-
liberdade da lgrcja, em um d Os mo se consultado de a nte·máO, por for· c.oucu-r:e a cle1ç"o llariudes QU~ · celagem ' 
mentos n\ais tempestuosos da h 5- Üia identtca, cD:1cetlenuo-se·ibe ll <kvcm t'ege-lo o Estado não podo ·. · . . . . 
toria, opcrtu,ni(,ade de sx,bmc te1 a ,:u,;s:de- i::vo.car. ou pedir. que se ·considercml e O lll v~~ de .. vida ~a cidade e m_m: 

3) S t S ' · · · ra 0 .a-o q11a'1s"uer Ol,J'ecõe• -"e ca<. atc1" (11rc1tOs que ctenvam daquela sobe-;·· t clev.au •. te.1do C.\'rca d~ dez !!! li a an a . e, 111s1stente e tervo- , " º " 1 no· pnmano · e d d ·b l po',1ºt1'ço rr•ral. o,t". e111 ta,·, .c.:c-c•,ns· n.nia <illC i1:dubitavclmc:1te lhe per.: " , . . ~. e v r a eiro esmero r0 samente advogou as h erdades 'O ,.., ' ~ ' em l.!.Latcna de b o 
pOyo polon~. tancias, tivesse que apresentar. con- tence em sua propria Ordcn,. ma:,(• . ur anism : ª.;sim,. 

tra os candidatos propostos. 1 d~vç conservar-se de:1tro de su 4 cs~'. iCU: Jar.9m:s publlcOs e sua J?~vnn~n-

AS 
DO 

HOMENAGENS EM S. 
Jl.USTRE PRELADO 

PAULO E 

c0pal. e um A~ilo r,ara os dcsvalido1 
Rç_aJ:sou i11u1i1eras visi1_as pastora<:~ 
nas quaes deixou a rna1s v.rata lem,t 
bríl,nc11;. E e;ti11111l~n quando. poudd/ 
o movimento do laicato catolu;o e f\ 
formação das vocações sac-erdotaes: 

'Ai:ida deixa grata recordação o Co,r · 
gresso Eucaristieo que promoveu. 

Pode-s_e dizer <;ue a rapida pas~a1 
gem do ,lustre Prelado pelo Bis11a·1 
do de J acarezinho abre uma nºV:\ 
cra.!1ª v:da rflig-iDsa de toJà aouel~ 
~g1~, . 

HOMENAGENS E MAl'-:IFESTA• 
ÇÕES 

Se a transferencia do Exmo. Rcv• 
tn? Sr. D, Ernes\o de Paula ds. · 
Diocese de Jacarez111ho causou naól: 
quele local· fundo pesar. em comi 
pensação, foi. motivo de jubilo ~era 
para o~ paulistas, que se rcgos1Jan 
~n ver de volta a seu Estado, Ond~ 
·será um dqs luzeiros da PrOvind~ 
Eclesias_tica. · ; .' 

Poi- este motivo, os m,merosos 
amigos d_e S. Exi::1a. Revma. ~e a,i · 
presum para lhe tributar varias m:V 
mfest.ações de apreço por ocasião.d{ 
sua passagem por esta capital, Ond~ · 
lhe será onranisada festiva rece. ~, 
çlío. São numerosas as felicitaç(le 
reccbiélªs J),'.lr S, F:xcia Revma., 
prooedcntes desta Capital. · . 

Em Piracicaba. a nomearão. 1{ · ., 
novo Pastor foi awlh,da c,om l!'eraef 

· manifestaçõrs de juhi!o, já se moyi 
mcntando toda a D',ocese. afim d 
Organisar brilhante recepçã,o a S, 
Ex eia. Rev1i,a. . 

Liga Elei~oral Catolica 
COl\fiJNICADO DA CURIA 

!METROPOLITANA 
·) · Pontifices, em particular do 

Santo Padre Pio.XI na Encí
clica "Divini Redemptoris", 
que o condena explicit~men
te, conforme o recorda, de 
maneira que não deixa mar
gem a duvidas, o recente ma
nifesto coletivo do episcopado 
naeisnal. Assim, nenhum ca
tolico pode prestigiar com a 
süa presença quàisquer ma
nifestações feitas em nome 
do .c'omunismo àteu, :oo~s; do 
tlÓntrârioic e .da~~m .•. .ixémplo 

íera de ação cívica e política". · ·. ;!' ta~ao sao d_os melhsJres do_ rn~enor 
A~ EXIGENClAS ALEMAS 

RESPOSTA DA SAJ:\T:\ Sê· , do cs1;00, I<unc.0nam em P,rac1~abã consagrou-s-;) com exito invulgar. ao Paula foi tambem fundador da Fe· 
S. E)-1 DIREITO A INTERVIR '/ v:irios jornais, e uma Estação de apostolad,o entre os moços. tendo dcração das Ligas· Jesus 1faria José. 

O documento, Que abrange um .·.\" lfadi,o. .. fgu.,dado e dirigido por varias anos Na cha11ce!aria se houve com tau· 

A 
. 1 

nunc1ando a restauração · da LI· 
ga Eleitoral Catolica a Curla MeJI 

lapso de quasi liois· anos, desde o Ao re5Pºnder; com outra üota , · , · ·I A Dioce:se d.e Pird.CÍcaba "abrange a Cm1grega,;ão M;,ria:1.1 do Ginasio to acerto que, ulteriormente. foi r.O-
verãO de 1940. atu o verão de 19-l:Z, verbal. ª tais exil{~ucias, ° Ca,<lial ·• comumcaç;i_o do Vattcauo i·cco-,: i!s cidades de Capivari, São Pedro, do Esta!l0, que sob sua orientação :•e meado pelo gra·:ide e saudoso Dom 

tropoJitana distrib~iu o seguintl' 
comÜnicado: ! • 

dcscobr~ como o embaixador da Li)igi Maglione, então Secretario de úhece que "·0 fato de qt\e à eleiç~ Rio das Pedras, Xarqueada, e ou- trausform0 \t rapidamente em uma . Duarte - um profundo conhecedor de 
Alcman_ha pera·:lte a Santa Se!, no Estado do ·Sumo Pontifice. rc.:o, ila· de 11111 candidato oara ·os referidÕ' · tras, entre as quais a famosa esta· .Congregação Padrão, c.onhecida em homens, que dedicava ao Padre Er· 
d. 27 d · 1 , 1940 · "ª ao aOver:10 alemão QLte a Sairta h.d tod O B ·1 D f·t · d C 

"De acordo C.Om a Iniciativa . dÍf 
!Exmo, Sr. ArciibiSoo Meti,~olit<'.l.-
no do Rio de Janeiro, apr.ovada po\• 
todo o EPiscopado Brasileiro · ilà 

ia e Jun 10 e,_.: , oomumcava • " c_ar_o-Os contrioue tambem para , .ç:ão . 1 ro-tcrmal de São, Pedro, fJ . ras1 - as I eiras essa 011- nesto de Paula sincera iltl!Ísade -
b 1 S t ·0 d E t·• Se', "animada do mais vivo üeseJ 0 " e - 0 0 · 0 d y· · G ... \'Cr a mente ao ecre an e s :.· bem do estado. e qne por esta mc·s, , - gr gaça , numeros s J vens se e;;- igano era! do Arcebt'si>adO. 

do, do Soberano Pontífice Que ns de garantir, até 0nde--lhe compete, ma· razão, interessa igualmente a .. O NOVO BISPO DE PIRACICABA 1acaram para abraçar ó' estaJo sa· .Falecido o Exmo, Rev1110, Sr, D. 
S d E · 0 · · t 01 t o· "'en•iino benl d,:> povo alemão, e do• J · do s · · D t L e es ·•pise 01ais anto no Pr e o· -. r Governo, não é sttficiente 110 e:)tall: e r ,a . m.11:ressa:1 n.o emrna,;o uar e e.opoldo e Silva, o então 
rido da Boemia e Moravia como na sdi~J:tt/:tef;;~: c~~~i1i; :os:t~:[ tº: para ~utorg~r ao (.ioven,O O dt ,i Foi para e3 sa importante circuns· Central .do foiran.11:a. :Monsenhor Ernesto de Paula couti-

• ' ' f ~ 

restaurar a Liga. Eleito1·al Ca tollct\; -

PoJonia, de•,iam ser rirovid~ s cum dentro do ambito de seus d1r,e!tOõ e r~1to ~: mte~nr ,,de uenh~~l moc1.o# cri.Çã~. ecl~siastica, qu·e. o Sant? ·r:a· ·. O então P~dre Ernesto de Pau_la nuou a servir a alta administração 
Sace.rdotes alemães, ~u. oe!ol me_nos, obri1'aÇQts, para melhorar as rela• na ele1çao me~n~a , . . . ·. ·\ dre ! 10 XII tramfenu S. I.::xc1a. fot ~ambem p1reto_r da C~n~re!{af,av da Ar.quidioces~. na qualidade de 
~<1nlf;tttt~{ot~ev~:,:t1\;1~~~1~a- ções. entre a IQ:reja e o Rei eh Ale- ! ''O Secreta.no _r.l.e fütadO .. con~~ _l,{,evnJª:• o_, Sr,J Dom ~r

1
n
0
esto de·Pau-. !!adr,eil!na

1 
do f~Ie.~10 

1
Arqu;d10

0
cesauo, ~t~~!l~itli!~1.efli~~ii1t r:iit:a~yfjf: 

o Exmo. Sr. D. Óarlos carmeJo j 
Va .. ~e. oncelo. s M. ota, Arceb. ls~o_ M.· etr .; 
polltano de S. .Paulo nbmeQU a s • 

.• â~~rd_o_ de.· .. éiffipêtâçãp·.·êôm 
forças man.if estadamente hos;; 
tis ã· doutrina da Igreja", 

b · d I ;o_~a s .11Iã.o''., . +.· ., ,> ·. ..... . , _ . ílua .a ço11n:mcas,10, ·~~->perm1tL~, ...... .ispo_~e acarez1111 ,• , . . .. n ... a c.anç n 0_);IBa.n.1~p C) s mais • . . • t~:ert~·~Wiiflal'i; sf~-r;· ~. ' '.rfütretànt(), &ifüntava ~ecre'ta-' .cºr~í!f ª-ô A1g?O,cen1ba1~ad~~ .a!e . • .. ,- ... ~·· l!!lbc1.a. _Ç~.us_o_u: :i1est~ca~'.1aj º, ,.br'.Jh~.nies,,; ~-$; . . ' · .· ' • 
1

, . 

29 dé agosto de 1941, 0 g0vefoo_ na· ti6 de Estád(), ·'as relarões entre a ue a kré1a íundadll: 1>0!.' Cristo,.,>. 1]:v~. mtens0 .,Jub,t19,;r~<l-~.efe1t~.iiJS. ~~~)tf:f:!,)' .. ;: _. ~'. .. ' ,.,;. .· ~ , ,. ;cY:'O'.r ... :, ,. • . .. ~ 0 
zista formulava as seguintes exll!'ell· Igreja e ó E_stado. na . Alem a '.'ha, ?º: çpdns~quenC(a, t ~'{lStmdO lºr d1• Ex~1~. /~~vmv . ., ql!e ~, .. ~hd:1c~JeA e . ~:Pª ~- E:lfil;en;_1:tto. 1r~ª~::,·~·.. . d19~~r "te,,,t~':~~T. :· . .. G> . . ·. . cr~ .· . . . . i;1tYàtt~;·: 
cias: . ainda estão Joni,.e. ro, certo. de se· i:_e,t0 .v11)0, onen_a a para .1n·.s .. sc .. c;· •. ·.ma1_s. ar e. 1ga1;.10 .. ;ra es e· r- an 1go . e.:)emen so ~ ~cio maqa· pran_ ea o' _lll · ose.; ·aspar de And.rMe~f~~~li.L.<A .. nteMelifo·,: b.·, 

rem O oue dev·a111 , c0:11o O d~mo:1s- b.:-e.natm:a1s que so. a Ela for~m d~7 c~b1spado, _o q_ue e P.au,,sta_no de nas• n,o qt~e mmto s,e b_enef1c10u ~e sua .ó1.01,sec:i- e __ Silva cOnndou para a '- . 
Que antes de eleger para os rc~- tram as medidas e atos nuc coN;- s1gna<los e para Ct)Jª coi:is~cuçao, em_- c1me~to, dispoe nes~a cap,tal·?e lar· ª}uaçao; ·e e~erc~u _a capelan1a das Vigararia lie.r;tl·. lv~ons~nhOr Ernes· Paulo Sawaya, Dr. JoSé Pedro· Ga\{ 

~ihte Junta ArqÚi · · · · · · d 

-----------------------"~--------- nu.am n.1t1ltinlicandO. ·se tanto 11 0 ter• virtude de 1,n.1~ m1.ssa ~hvd1na J;:la.fOL. gO circulo .de re!a,;oes e am.i,.adcs, fServ:s de Sant1ss1dmo Sda~fi:amento.1· to .de Pd~ul~d, dd1~dt111gu1:1do-o depois ~~fv~~as;~~fa ~ih~~is Tolosa df 

A • d B • d ritorio do Rei eh corno nos _nai.sf:s dot~a de m_e,~s. adequa ~s .. e um,t Que _conq\llston !X?r s11:.s· pe,·~:<'1·~.ns unçao cm Que ~ t0 os e 1 ,c0.u p0r c~m ª '!l"llLa e e concg-.o honora- A Liga Eleitoral Catolica não- te~· . 

• · atos Que gravemente violem os d,- ma propna ordem. suprema. hm· O Exmo. Revmo .. ,r. Dom l:.rt1•?5- Con10 se nao bastassem estes rncar- t•co. d° Cabido Metropolitano. Em Pos I Ça-o· o ex Is po e ocupa,dos Ou auel'!i.dos. med1<las .~ soe1edade _ ;umhca perfeita, e ~lll _ q11ahd:1des de, CSP!.r!t~ e corac~_'). sua profun_da p1edacle oocanst1ca. no. e lllal~ t~rde de conel\O cated~a- filialidades particlari!Í.s. Apen 

· · _ · reit.os <la i~reia. e que :1ão sú. ;ã J con~equç:icia Ela p~ssue 1~ma esfe·: to de Paula: auer P:r. Sã.o Paul, qc:er ios o Pe. ~r:iesto de. Paula exe,i:cia l? de t~cvereiro _de 19_40 foi uomea"do orientará sobre programas e cand'i{ 
contrários ás ( 0 ncordahs vi!!e,1tes ra de ação que lhe e prOpna. dentro. em Jacarezmho. revelou dotes ex.· a Chanç_elaria da Curta M etropo.,ta· ~h_antrc do Cab1d<0 pelo Sumo Pon- datoo dlls partidos dignos da ·cojl. 

M 1 • i; aos princ•pios ela. lei intr•.nacion.al da qual atua com plena im\ependeni cepcionais de ar>"~to!o e organisa:·, na, função e. omplexa e de grande t1f1ce, A.o mesmo tempo .• era vresi- f;ança dos catoliccs. segundo o e_. 

- --- . ----·-------------------- '-------------------------------- e membro do Couseilw Administra- trevista à imprensa de 22 de jun'tfo . a. u· ra perante a greJa ratificados pela Seg1111cla Conírre·1- ci;,", . oor. Formador primacoso de almas, responsabilid;ttle. O Pe. Ernesto de dtnte da Comis~ã.o de Musica Sac:·a, posto por S. Exa. Revma. na en.-

f\ 1 . e . , -, · ; p 1 - . o . 1 1 ,;., d, A,q.,;d;ow,. ':\;:":,~ail:u::::~~';:; •:a::"~'."\ 
Circular de D. Jaime de Barros Camara, Arcebispo do 
-Bio de Janeiro Oficio da Nunciatura Apostolíca 

comunicando a excomuq_hão .~ cassação ~o 

gre1a a o 1ca º-'.-.·.ª o on1a r1en a 0g:;~:.L.li~~.a;edJ:ols;Ié:vrJ;C701f1'1;:r~ed,I ;I:~~i;r:.;~1~f~;:;~ 
. ,.. intermedio de pe,,sM s ou entidadeg 

~'° Euc-ªnstt~o Nacional, em qne eclesNslcas ou religiosas e. mai' 
P1:~stq1 .assmala.d0s serviços, Q ~e uma vez, · declara n5,0 ter preferen
t,veram 1nfluenc1a consideravel pa- eia por nenhu mpartido Político. 

titufo el1iscopal 
A Camara Eclesiastica distrlbuiu, dia 6, assinada pelo Exmo. 

O "TABLET" MOSTRA A RELEVÂNCIA DQs INTERESSES CATOLICOS NESSA REGIÃO ra o ex,to do grande certmne. Declpra à.inda que o texto . au-
Foi a csla altura. Que o Swno tPr,tico da entrevista do dia 22 d~ 

POntiiice Pio XI r voi'tou suas, vis- .tímho concedida à imnrensa pauJis. 
t.~,s para o 1lustr<! Vigario Geral dcl ta é O que vem publicado no jor
::,,o Paulu, c!eva,H~.o-o á diguidac:c na! "() !';staao de S. Paulo" e 110.' 
cinscopaJ, e d.;signando-o para l) cutl'os iornais pr0sentes. meno, 
, 0 !:o episcopal de J acarczinho, cm um. 

, Sr. Arcebispo D. Jaime de Barros Camara, a seguinte circular: "The Tabl.et" jornal catclico de 
"Camara Eclesiastica, Circular n.0 10 ao Clero e aos Fieis e.o Londres, publicou o seguint~ artigo 

· · b M A sorte da Polonia Oriental é uma 11rcebispado. Posição do ex- ispo de 1 aura perante a Igreja. qu~tão qu~ se está tornando cada 
Com imensa amargura na aima, temos de registrar um triste vez mais prPmente. E' de ~uma im

f,COnteéimento. Já é do vosso conhecimento a posição de combate 1.ortancia definir a prniçã,, da Re
publica e notoriamente as.sumida contra a Igreja pelo ex-bispo de l.igião naqu:\, zona e se familiari
;Maura. Não é fato novo na hisLOria do cristianismo a prevarica- zar c0m os interesses espirtiuais 
ção de uma copciencia episcopal. Mas não deixa de dilacerar-nos Que cte direito lá são atribtüdos à 
o coração o espetaculo doloroso de um pastor de almas que, es- Igreja Catolica. · 
ijuecido dos seus compromissos mais sagrac..os e dos jur{'.mentos Poucos lugares no mundº apre
l:.violaveis da sua juventude, ha:iteia o pendão da rebeldia para ,,entam um quadro mais int€rPs-ºan
µi le no que diz re•Pdto ao credo re
f,emear entre os fieis a inquietação, a discordia e o odio. Num l:giMO. Na vn·,,a<le. a antip fron· 
momento particularmente grave da historia da nossa Patria e da tdra au~tro-rus.sa. fez uma ampu:a
humanid.ade, quando se deveriam congregar todas as nossas for- ção brutal nas Províncias d:. "P(,lo
ças espirituais numa união de esfor)os construtivos ,de uma paz 11ia oriental"'. Assim m,,,m.,, a~ di
duradoura. baseada na justiça e no amor, um desditoso padre exal- if>l'~nça, r~ct;c:;i• produzidas pela 
fado com a plenitude do sacerdocio deixa-se desvairar por ideolo- dnminaçáo estrE.nj~ira. ,1ão c0 n•e
.,,. t· t't · d t· 1 t d. • f d guirnm obliterar d0 todo o :unqo ..,ias exa 1cas em an 1 ese 1rre u 1ve com as ra 1çoes orma oras y:v~z da indole nacior.,al, preseryaao 
rf1, nacionalidace. p~las gerações pa ,5a,h~. A "GalicJa 

E nada ha que justifique semelhante atitude. Nas suas obje- OJient.aJ" Jol poupada à oPrc•sao 
ções contra a Igreja Catolica, que ele serviu nos dias de fervor des- religiosa, ~ pqr isso R" condições 
Interessado ·da sua juYentuàe, reponta com triste monotonia a re- que lá prévaleceram, em geral, f,J
tdição dos mesmos pretextos que se encontram na aJma secreta wreceram o ,urt.o de. um inlnter
inspiradora de. todas as apostasias: orgulho mal ferido, paixões rupto dcs21wolvimemo, .que uata 
mal sofreadas. , dos tempos da antiga Repul:,Jica 

PoJon::sa O fato de capital da Pro· o ex-bispo de Maura revolta-se, por exemplo, contra o celi- vmr;a Lwow. ser a sede de 3 Ar-
bato eclesiastico por ele qualificaé.o àe "fruto do ,.fanatismo e da quiciioec,es catolicas: Latina. Gre 
hipocrisia dos teologos da Idade Média divorciados do humanismo ga e Armenia. marca úe medo fla
cristão". E como consequencia promete logo abrir os braços aco- grante as peculiaridad~ dessa re

fuedores aos "curas catolicos que abandonarem o sacerdocio, · a gião. 
maioria dos quais para contrair matrimonio". :Ém JX\l'te alguma da Eur.opa a 

Brro e ilusão. o celibato prende as suas raizes mais profun- igreja Grep Uniata permaneceu 
das LO amor a Jesus Cristo, na dedicação desinteressada_. ao bem trro intata. Es-•e Rito ca:oJieo roma-

IiO predomina em muit,,s d!strit c,s,, e 
tias almas que a intensidade de uma vida espiritual desperta e forma _a grupo religioso mai~ lm-
€1.limenta nos corações generosos. São Paulo que se manteve sem- portante 1,,:;. "Galicia Oriental", Em 
pre celibatario, exorta a que lhe imitem o exemplo (Corinthos, VII, íG39. havia uma Arquidloc,.se e 
'l~ 32, 34), dá-nos a razão profunda: "o que não é casado tem dua-s Dioceses uni~tas: Lwow. Prze
tuidado das coisas dÕ Senhor, procura agradar ao Senhor; o que é mvsl e stanisJawow. com 3 6DO.OOO 
~sado tem cuidado das coisas do mundo. procura agradar à mu-v fieis e cerca de • 3. 300 Sacerdotes. 
füer e está dividido". E o exemplo e os çonselhos 60 grande apos~ Havi::t uma, 2.000 Paroquias, ü'yiài-

das em 12.8 deca.n,atos. As Ordens 
tolo refletem o exemplo e os conselhos do divino modlo. Cristo, RelJgiO$l1s uniatas oomirnn~am-se 
Senhor Nosso, foi sempre, em toda sua vida, espelho de pureza ab- d!1 500 Religiosos e l_OO!) Fr~1ras. A 
ISOluta. E aos que, por amor dele, deixassem pai e mãe, mulher e diferenc;a mais acentuMa entre os 
.filhos, prometeu o centuplo neste mundo e a vida eterna. E ao · deis ramo, da Igreja consistia no 
E!!umerar aqueles que se fizessem continentes por causa do reino f,,.t,o de que, a üesp~ito de Um for
llos céus, acrescentou: "quem puder compreender, compreenda". te movimento em Pról do celibato 
,(Math. 19, 12). Os que tiveram a desdita de perder o espírito de eclesiastlco. ainda em 1935. 8B% dOS 
6' • - P8 <ires uniàtas <la Arquidioees~ de ,i.,risto ja nao compreendem a grande palavra inspii;adora do he- L ca do Att v·u"OS, Na 
.. . A I j C tol' t· r· 1 • t wow eram Fa S N 1 ' .oismo. gre a. a 1ca con mua re, aos. ensmamen os do seu Diocese de Przemysl, a porcenta-
)J1vmo Mestre. · E ha 20 seculos, em cada geração que passa, mi- gem era de 82% e na d~ stanisla
ll:).ares e milhares de almas se oferecem para seguir o seu grande , wow de 63%. o Metropolit., Uniata 
txemplo numa vida de renuncia, de sacrificios, dé' dedicações fe> 1 de L,vow ainda é um abastado 

tundas. São os seus sa. cerdotes que, na liberdade de um austero Prlncipe da Igreja ~ ,os Bispos .de 
- olamento, fazem tudo a 1'lm de salvar a todos. São os seus mis- Przemysl e de Stan1sla;VOW ~;ifn~ 

onarios que abandonando os aconche"'OS da familia e o conforto em de generosas dotaçoes, e.,, . J 
"' . ' - b . raro no resto da EUropa. A .,._iqut
.. a Patna, se vao a terras longlnquas, le!~r a_ to~os 9s h9mens, diocese de Lw.ow ai:wange a maior 

:tom a luz do Evangelho, a aurora da, civ1lizaçao crista. Sao es- parte da "Galicia Oriental" sendo 
tias legiões de religiosos que sob lncontaveis denominações, mas a.o mesmo tempo. uma ampla e po-
1tom o mesmo espírito, se dedicam nos :nossos colegios, pospitais, derosa organizai;ã0 reli~iosa, embo• 
.lsllos e.01•:fanatos & rff.iledJar as :fraquezas· e mlserias humanas ra. ocupe. nUmerlcamente, o eegun-

, . • TI .-00 JUg,al'. O'! fi<!IS f_Í6 Rito Lat!n() ~- ,, 
.(~~e 1m J~:a- paftnal • ~dein \'ln,. milhão . . e.oro. 600 Sac:ef. 

dotes, 28 decanatos. mais de 500 
Monges e 2.000 Frei,·as, distribui<tos 
1,or 300 conventos. A Diocese Latina 
ü" Przemysl p9r sua vez con,;tittte 
um corPo religioso não menos im
rortante, extendendo-se pd0 terri
torio onde os dois Ritos se en:r:la
cam. O numero dcs fieis de Rito 
Latino, em 1934, somava-se<> em 
rr.ais de um milhão, o Clero secular 
cc-ntava 700 m?mbros e os ();·dens 
mais de 1.700 Religi.0,cs de ambos 
os sexos. 

A Arquidiocese An11eniana lle 
l,wcw apresenta já a feição de uma 
verdadeira reJiquja. c,,nta t:\o so
n;é.nte uns 2::J Sacerd:tcs e cctca dr 
5.000 fieis.· Todavia. ü comunidade' 

(Conclue na ~exta pagina) 

substituiç,,,o ao Exrno. Revmo, Sr. D. Segunüo recente comunicado da 
l'crnai:do Taddci, rccrntcmcnte ia· Santa Sé. foi fulminada a senten
lcci<lo. e~ rle excomunhão canonica contra 

1.:_11 TAC!\RE1/.1?\'HO 

Fm sua neva ,Diocese. 0 Ex1;1ú. 
Rcv,uu. Sr, D. Ernc,tO de Paula de• 
,;c-1volve11 Í'\!C11'a atividade. coroada 
elo 1nai.-; a:nplo c.::ito. 

li:icinn a co:1stru<:â0 de rm1a 
.Qralldc Catedral, · <~ue agorá ia s~ 
~1contra cuhc~~·t:i. 1\!ém disto. S. E,
cia. J{{·vrna. deixa c01!cluidO o 1·obrc
c arli:,tico rdif;cio do Pa!acio E:i:,-

o Sr. D. carlos Duarte Costa. fi
cn n,l.o privacro do SPU titulo de Bis
r,0 de M3ura. Com ele. pais_ deverão 
0°i fieis catolicos evitar r,u,,;squer 
rrlações: µo<lendo tão somente re~ 
~:'Ir· a fln, de lhe obter a gmça rlr 
U!'1o rinrera conv.0 rsão. 

D,., n''àem rln Exmo. Sr Arce, 
\:,\q)J J\K0t.r.opo1it-,no. 

s. P~u!o R d!' _iulho de 1945. 
C<o.neMo P~u]í, P..,ljm T .ourelro 

Ch~ncekr ,10 A reebisna,clo" . 

Não se. po~e a~mitir, em campo alol!m, a colalmrn~ão 
· recíprnca entre católicos e C!lmunistas 
Eis as pa!avras daras 

dedama~<iies 
e mcrn,vas 
amb~g!!as 

da Catedrn 
l 

QOS da 
Vcn:lacie, 

confusão 
ci:m:ra as. 

"ASSBI. <'lll ~ilrwns li11.r:1rcs. 111;rnl<'noo-se firllles cu1 seus perversos prm-
cipios, os chefes comunistas conYicfam os c:1lolin;s a colalJorar com 

eles, no clrnnrndo. ca1:1po liumm1ilario e c:l!'ii.1tivo, prnpo1Hio por vezes l:Oi· 
sas, cm tudo, ak conformes ao csp1rilo n;s1úo e .'1 úrntlr!lia da 1greja. Em 
outras partes, sua hipocrisia vai ao ponlo de Lzct· acredit:lr que o co111u
nismo, cm 1~aiscs de maior fé uu de nw!Or cuHu1·:1, tom:H'á feiç,10 mais 
branda, nê'io impcdirú o culto religioso e l'('spc;lai-ú a lib~Tdade de consciçn
cia. Mais. Alguns lia que, referindo-se a <.:erl~:s i11ud~m~·<1s inlróduzidas re
centemente na legisléiçúo sovieli<.:a, dai concluem qc1e o co,nm11smo está pres
tes a abandonar o seu _programa de luta contra Deus. 

Velai, VencraYeis Inrn:os, por que se n}o {,c1xcm iludir os fieis. In
trinsecamente mau é, o comunismo e niio se p()(ic admitir, cm campo algum, 
a coJaboraçtw reciproca, por pnde de_ quem qmT que prclenda salvar a ci
vilização crisUí. E si algucrn, induzi Jo cm erro, cooper~1sse parn a vitoria 
do comunismo em seu pais, se1•ia o primeiro a cair como , i~ima do proprio 
erro. Quanto mais se distinguirem pela antiguidade e grnndeza de sua ci~ 
vilizaç~o cristã as regiões onde conse::;ue penetrar o comunismo, tanto n1<ds 
devastador se manifestará aí o odio dos sem - Deus". tEnciclica "Diviui 
Redemptoris", ·ediç::o da Ação Catolica Brasileira). 
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l ttias cm revista 
( CoitelUbÍio ela i.a pá;;in~) 

:t;lll rúmo-·S(.dio r,ára a evumção po
litica e s-0cial do após-guerra. 

Qe. fato. iamais ~erá suficiente 
fn,·istir 'S.obre um ponto. E' que 
~,!nston Chur.:ehill está travando 
~.-mro de sua. P;ltria uma bat.alha . 
-,,,111 'í'). 'qual todo o san~ue. tcdo O 
l,ürir· e todru as làgrimás Vertidas 
l gl'"nde ~uerni correm o·ri«~o de· 
,-,i·oâüiíi· beln . 'Pouco resultado. A· 
&~c~ntífo éfo 'pàrtldo Trabalhista ao_ · 
:poder ·e à perrHúação do totalifa-
1·F11l'.o. que mal toma ·o trabalho de . 
~--~ m.asi!arar, e que Já a.scena. para -
*'· Ing1aterra, . ·eom uma _ ditadura 
~co}fol'nlca forrada Por uma ditadu
ra p~litfoa a. qilal será por sua vez 
fc,:-rà"cla com urna <Htodura policial 
~ nií!itàr, _ • 

F. ·s'e ·esta guérra foi travada con
tra o_ totalitarismo, seria uma ca
tll~tt'ôfe que ·ele vie-ss1: a tessur
'l.tr º_m ro_· r __ ma_ 1t"lnda imÍ)reci&i_·~_-· __ mas 
tigorosa. pre"l:lsatnente no mil.lor 
b1uarte ctaS liberdades no mundo, 
tiue é Ulll plano. ·volitico, diga-se o . 
Cjue Se à~ser a Grã-Bretanha .... 

ce1to jornalzinho comunista. pu
l)lic.óu, recentemente. ema nota em 
Qne, com Palavras dulcuroSM, · se la-· 
taenta ÍI. cám\'\anha feita- "entre os 
Operarias c:atclfcos" . de S. Palllo, 
contra o Partiõo C'om•mista. Depoi9 
P,e ª_ Ig-u_ mas considE'r:,ções sob-•re a !i
l:Jerdade ·sindical, Informa (IU"' "se 
prnvetteu hoje na ll'J'.lls ausnic!cea 
l'las rêalidades" a cooperaç:to de 

. eatolicos e comunistas em varlos 

faises éUrr>peus, o que trouxe "su- · 
eraç'ã-0 de ·antt~as divei:',:,:enc!a.~ e 
al entendido"s ou.e Mti"tbm: ei:tr~ os 

'Operarios ·cat-o1!cos e ·oS P,.,c,a11~tss e 

A CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

São interessantes os depoimentos 
prestados pe~nte o S.enado Aine1i
cano, a rt~Pe!lo ela Carta das Nà
ções Unidns. Muitos rePresentantes 
de varios grupos de opinião levan· 
taram suas -vozes, ~s vezes com ve
emench, contra a ratificação da
quele documento, ao Passo que ou
tros se limitavam. a !)ropar c~rtas 
emendas. como cOndição indispen
savel ·rara a ratificação_. De um 
mo<1o g,eral, a Cartá foi acusada dê 
du"s cr,t;as: de ser um "complot" 
do lmperialismo das tres malares 
pOl(•nc:iR•. e de ser 'um ;nstrumcnto 
de Propagação universal do comu
nismo, Daí resulta a negação dfl 
utilidade Primordial da Oatta, que 
é a salvaguarda da paz no mun:lo. 
Todos ú$ 011osicl0n•stas salientaram 
a urgencia com qUe é Pedida ao 
Senad·o a referida ratifi~áção., a.pon
tanJo-a como um ·sintoma alarman
te, e até mesmo qua!ificahdo"a de 
·'sinistra". Contudo, e,Spera-se que, 
IQgo após os debates, a Carta seja 
ratificada ·pelo Senado. 

Não fo-i aPenas no Senado Ameri
canu que a· Carta sofreu ·objeç~s. 
mas. um ,pouca por to;l"a a Parte, 
não é difícil ler ou ouvir 'criticas. 
Assim por exémplo, ha Os que, 
minan'do o funcionai:nento ·do meca .. 
nismo destinado a garMi'tir ·a paz. o 
o cOmportamento de sua :Peça fun
damental. ·que é o direito ·de voto, 
achem ·que tal mecanism0 oferece 
todas as vantagens para os tn:embros 
do Conselho de .Segurança, más, ao 
contrario, todas as "desvilntagezrs va
ra as demais nações. Piira ·listes 
q11e assím pensam. a Carta n·a,J.:a 
mais é do que um trunfo na mão 
das grandes potencias .. ·que 'deixa á 
sua meréê o.s outras povos. Por 
outro lado, ha tambe;."n Os 'que vêm 
na Carta um defeito díferente: uma 
tal ou qual Imprecisão no definir 
os direit<JS basicõs do homem de 
n1odo a "deixá·lOs no vago. ' 

Queremos crer ·que haja muito 
de eicagero ~ pessiunismo nestas · 
considerações. En:treta-nto, ·é evi
-dente ·que não seria razoavel supor 
que todas estas objeções de funda
mentos e PrOveninéias tão ·variadóS, 
sendo que algumas até se ch:egifram 
a ouvir num lugar conBi>icuo ·como 
·o Senado Americano, sejam inteira
mente desprovld·as de valor. Aliás, 
céí-to importante representante á 
Conferencia de s.. Francisco decla
rou que o organis:no de segurança 
internacional tinha . "chances" de 
tlar bom resultado, se houvesse boa 
vontade. 

'Parece-nos que est.e diplomata 
t,iCOu no Ponto im.Portante. A paz 

.... hcrev-0- na--vespera de nossa ,grande 
conceittração do Largo da Sé. Entre
tanto,· não preciso ser profeta ;para 'pre- --, 
'dizer que, nessa noite de tantas e tão 
intensas emoções religiosas, sem duvida 
o momento cuh:ninante será quando a 

· A1·quidiocese de ·São Paulo, pelos labios . 
de seu Arcebispo, for eonsagrada ao Co• 

, ração Imaculado de Maria. 

Reservando para nossa -proxima edi
ção uma completa r.eportagem }.obre 1:u

. do quanto tiver ocorrido nessa' grandio-
sa manife;;tação, queremos dizer desde já 

algumas palavras sobre o modo por que 
a Igreja considera atos· como essa con-
sagração. 

Até 1789, o inundo não conheceu a 
aberração que se chama o àgnosticismo 
de Estado. Nos povos pagãos como nos 
cristãos, era convicção que não sofria 
controversia, o caratei: religioso ·de que 
se deveriam revestir todas as :fuanífesta
ções da vida -publica. Nas grandes 1110-

n·arqnias, nas ·re'pü'blicas aristóeratiea's ou 
burguesas, todos os acontecimentos de 
relevo na vldà "civil eram comemorados 
de m-odo religioso: investidura de chefes 
de Estado, · celebração de herois nacio
nais, glotificaçãó de feitos de armas no
laveis, expressão 'Cios grândes lutos na
eiottais, tudo se '.fazia em cetimo1,1ia.s de 
éulto, éoino a sagração; as missas de 
ação de graças ·ou-de reqúiem, ós "Te
Deum", etc.- Esses ·atos, com'o é bem de 
ver, não tinham um éarater ·exclusiva"' 
mente siinbolico ou alegorico. !Se bem 
que servissem ta.inbem pàra manifestar de 
modo Micial o -louvor, a· alegria ou a tris
teza ·nacional, eles tinham tambem um 
contendo inuito real, Ciue era o ato reli
gioso pelo (!'uai a coletividade nàcional, 
como tal, referia ao Criador suas alegrias 
e "Suas dores, sua glOria e seu ínfortunio, 
adorando, agradecendo, expia.ndo ou su
plicando g,·aças, ofiôiàlmênte reunida aos 
pés do Deus três nzes Santo. 

· · ,_·J_ ~-':_, :~{_?_.' ·_-_J_, ··~---·-~ '_· ;" .. ; __ ·· '_ ' ' _ ·_·· , Pl1'n1·0· . · C' A de -Ol·1·ve1· r· a .. · HH1:-+J1 :,? -- \' : 11 :,: _ orrea 
. lnfelizJCYit~~ k !igii.4óiá'ncia irr'tii~;i,~. de Fáthna; a Virgem Santissima prome

das massas, ai oonío "ém-:-tudo, -teveefeito teu as maiores graças, como fruto ,cta 
nefasto: .i\'' forçii_ ii.ei$.tf4.t\t thú cohtiudó'. . consagraçãil a seu Imà'culad·o Coração. 
meramen{e alego1:ico ~ çopyen~ioi;_~li,na;,. . Inutil insistir sobre a importaneia de 
maniféstações· 1a1c4s .ilô E~ado, as.- mas- · uma promessa t-i'Aquela a Quem a Igreja 

,: . . :: '•,•· : .. ·;?; . ,:)b ., ;: ·. ',. .· , •. 

sas traüiípuse.ra_m· erràdá'inente essa 'im~ chama "Virgo Fidelis". Em rigor, porem, 
·pressão ,··-par.a · as ~ertm~m:ias ·da ·Igreja,: por máis confortadofa que essa proméssa 
Tendenda perigosi~~it!\âf cilmq fachni.ênte · seja. ela não é indist}ensavel. Com efei-

. se vê, que ~10 caso ico11c'r~QJ'da coo:nsagra- to. N<issa Senhora é Mãe. Qual a mãe 
ção ao Coraç'ão Imaclllàdo de Maria tem zelosa, que ouviria clistraida:mente, ne-

. um efe'i'to dahósó. i ' ' ·gligentemente, as càricias de seus filhos? 
Para cómp/;end,~r:iiios· bein o a~ com . Quai a ·Mãe que âfahte de sua . família, 

que·ontem a manifesia'ção abrigou: o seu toda reunida paí·a lhe tributàr homena-
apíce, dty,en1os .,Íll~e~. cle'tµd~_'.Vi;!,l'r~r do gem, houvesse de desviar indiferente o 
espiritÓ 11ii,al<t~~l,'· i~éia de cerhiwnià ~1~i~ pensamento, e 'houvesse de retribuir com 
rament'e siíirboiiéa 'e· 'figt_rativii. · A ·con-·· 1\ maxima frieza interior, a todo o cari-
sa'graçâo d~ ArqUidioees~':(Nossa Senlio·- .nho cie que estivesse .sendo objeto? Ten-
ra não foi apenas inna.\~pressão émpo1-·· do diante 'cí.e si uma ArqÚidio~eSl' intei• 
gante da devoç_ão m~riy,~f ~e nosso p~- ra, Maria Santíssima haveria de se mos-
vo. Nem foi so uma_ a!*tde da, Autor1- trar ii:!.cHferente ~: ê~sa _·consagração? Ha-
dade Eclesia;;i.ica com '°(j '.f.Ún de impreg- veria 'de fechar os olhos a nossos pro1>0-
·nar nà nfassa, triais tiiedàde para com a sitos e recusar nossa- suplioa? 
, Sa"ntissima Mãe 'tte Qeus. Houve algo de Evidentemente, jamais. E po1· mais 
real naquele a.to, e. é i~to que nos impor- profunda que ·fosse a excelencia de dis-
ta éonh.;cer. Ess~ "qu1d" de real é tão posições do melhor e do mais santo dos 
autentico, tão profu~clo, ·,. tão vivo, 'que, -j,iovos, em se cohsagr!ir. a Maria Saütis-
ainda q:ue não se tivess!'- ~assado na es-, sima, ;i.inda muito mais profunda é a 
cadarià da ·ca'tedrál hiàíi.'.ém ·uma modes- Su'à 'deHberaçã'o em aeêifa1· e corres~on-
ta cai>ela; ainda que n.~o-:.se tivesse dado dei• a nossa consagração. 

. aos olhós de dezenas.-dê mO.liares de fieis, De onde se deduz, tudo bem pesado, 
mas em qua!Quer eubicnió ,de- eatacumbà; qtre O fruto da co11sàgr'àção é o estabele-
ainda que não fosse -feita em presença cimento de um vinculo real e especial, 
da int.'ageíu da Senhói-â'-' Apai'ticida mas 'entre ·o coração tte l\'Iaria e nós, e q'ue 
diante de uiit m.()de:sto e. obscuro i}uadri- esse vinculo, pondo-nos em posíção pti-

. nbo, consenaria toda a 'sua realidade, vilegiada perante a .Rainha do Céu, in-
integra · e intacta. fluil·á de modo ·féliz ein tóda a econllmia 

,, • ,, espiritual do Arcebis1iado. 

Quando uh1a Arquidiôi:lese se collsa· 
gra a No.,sa lSenhora,' ou, mais especial
mente a seu lmacutadci Coraçãu, ·seu ato 
pressu:p6e va·Í·ias dísp~~içôes intémas, 
das quais Queremos foêálizar: 

1· -- renuncia ionriâÍlfiente a tu'do 
,uanto a i'neompatibillzava com a Vir
gem Santissima, isto e a ·todos os 1,eca
dos, a todas as ht:resias, ·a todo o de'slei
xo na pratica d'a ReligÍâÓ; 

2 - pi:opositu de. h6nrar, servir, glo-
rificar de modo' mui{~. especial a Nossa 
Senhora; 

3 - e suplica qúe eÍa/,aceite essas dis
posições, e cabra com .. sua. especial assis
tencia a pêssoà IJile ãs~im a ela ·se con
sagra. 

Mas, dir-se-á, se os Jruto·s dessa con
sag1•ação estão de tal maneira condicio
nados a nossais d1S11osições interiores, que 
effoacia po'demos dela esperar? Quem de 
· nós eonfia a tal piniiu ein si mesmo, que 
possa ter a certeza ,Ie que s~u ofereci
mento· agradou? 

Evidenteinente, ·um 'firme proposito 
·comum, é suficiente para que a consa
gração produza todos os seus frutos. 1\las 
ha mais. E aí tocamos em um dos pon
tos n!'vralgicos da questão. Desde· que a 
eonsagTação seja .feita por quem tem 
a·utoridade para falar oficialmente em 
nome da .Arquidiocese, tem uma eHcaeia 
intrinsecà que 'é indiscutível. 

OU'AVO _DO;\lINGO DEPOIS DE PENTECOSTES 

_São Lu('as, XVI, 1-9. 

Naquele tem1>0, dis.;;e Jesus aos seus discipulos esta para• 
bola:· Havia um flóiúcm rko Que th_1ha um cco!lomo, que lhe 
foi denun~iarlo_·tomo dissipador de, seus bens. - · Mandou cha
ma-lo e lhe disse: - Que é is~o que ouço de ti? Prest1i-me -
coiuas de iua adrtli11Jstra-ção, porque de ora em diante, nao 
po,te1·ás mais admínistrnr ·os meus l).,ns. - En~ão disse o ec"
nomo consigo mesmo: .- Que hei de fazer, pois Que O mea 
Senhor me tira a administraçito clti ·Seus ·IJ.ens? . Não posso 1r<1.• 
balhàr cayaú.clo a terra, é itúho vel'g·onha de lilentliga1·. !\'tas 
já sei o que d-evo fazé'r pal'a que, quüudo me tirarem a iúl. ,m-. 
nistração, enco11tre quem me recdja cm sua ca&a. - Assim 1,01~, 
tendo cuamauo, a caua um dos llevcav,·.:s • 1i.: seu amu, uisse ao 
pi·rn1eü:o; '-(úa1no aeves ào meu bé1üw1't - Cem· oaITi,; uc. 
ó1eó, respoi:u.ieu ele. E ·o eeo11omo lhe 1.üssc: - 'l'onia a tu.a 
oongaçao, senta-te deprt:ssa, e escreve outra de cincoenta. _ 
Disse aüida ao segunào: - E tu, quanto deves? - Vem n•cd.i
!l,as de rr1go. respohdeu eie. - '.foma as tuas letras e escreve 
ouira de oitenta. - E o Senhor louvou o econo11.1ó infiel por ter 
agido prudentemente, pois os filhos uo seêuio sào ainda mais 
prudcn.cs, em seus negocios, do que os fiihos da luz. - IS eu· 
·vo::; digo: - Procurai adquirir anugos com as riquezas d.t ini
quidaae, afim ele que, q.uando vierdes precisai', vos recébam nos . 
taberrtaéulos eternos: 

"t:iotJ a umi.g,mi de um eco
nomo. que chama infiel, o 
Divino Mestre nos fa.Z ver o 
cuidado que devemos ter em 
assegurarmos uma boa mor
te, e como o melhor meio 
de 7J. conseguir é a pratica 
das obras tle misericordia. 
Certo ecortomo, diz Ele, ao 
serviço de um rico próprie
tario, vendo que ia ser des
pedido, por causa de sua 
má administração, recorre a 
um expediente injusto. po
rem habil, afim de conver
ter os devedores de seu amo 
em amigos que, no momento 
oportuno, .o recebam ern sua 
casa. Assim o pecador deve 
empregar os meios para ser 
recebido. depois da morte, 
nos tabernaculos eternos. 
Tal o· sentido da, para bola". 

•• * ... 
"A astucia do mau servo 

manifest'a-se nas precauções 
que toma, perdoando a uns 
mais do que a outros. para 
que não seja descoberta a 

41\Sua fraude. Alem disso, ele 
conhecia talvez as disposi
ções de cada um, e proéecfo 
com toda a prudencia. - O 
Senhor louvou não a injus;. 
tiça do seu econoll).O, mas a 
sua prudencia, hab!lldade e 
espírito de previdencia". _ 

Enquanto o economo não 
tinha o direito de dispôr dos 
bens de seu -amo, nós rece
bemos de Deus, não somen-

te a permi.:;;,av. mas .:tmcta 
uma otdem formal de dis• 
tr1buir com largueza e libe .. 
ralidadc, 0 s bens corporais e 
espitit9ais que Ele nos con~ 

.• fiou. Quis o Divino Mestre 
fazer-nos compreender. diz 
-s. Agostinho, que si aquele 
mau servo foi elogiado · por 
saber acautelar os seus in
teresses, com mais razão se

.remos nós agrada veis a Deus 
si, conformando-no:, com a 
iel divina, pfaticarinos as 

· obras de m.isericordia, das 
quais, sem excluir as outras, 
bem como a penitencia e a 
oração, aqui salienta o Sal
vador a esmola. bbtem a 
esmola naturalú1ente a in
tercessão do pobre e húmil• 
de em favor de quem a faz, 
e esta oração move o Cora

.ção de Deus . 
* $ * 

"A moralidade da parabola 
se -resume i.í.-~sta.s palavras: 
"Os filhos do secnlo (os 
inundanos) , são mais pru
dentes em seus negocios do 
que os filhos da lilz" (o ho
mem escl'arecitlo pelãs luzes ' 
da fé),. Enquanto aqueles 
trabalham ·e se esforçam, e 
suam, e não medem dificul
dades para satisfazer suas 
paixões, estes adormecem 
imprttC:·entemente sem nada 
fazer para Deus e para o 
céu". (D, Duarte, Concor· 
dancia). 

~

mu-n. istas_ para ·oue t"d0s jun-tos 
elhor nudes.,em trabalhar em ... 
or ttma ·vida ·mé1hor para todo o' 
Vo". . 
O artiguete ti'rmina COm e.ss~s 

hs.1avras: "a- Vida tem ensfn~do 
bue eis me}h,:;rf}~ ami~os dqs traba-

l
nMo.r~. s_ao _ e1es_ 111e..'m1os .. ~u<>rem 
ois, 'atirar os. t;.a.balhadcree ca- • 
olióos contra· os comunistàs,em ge-. 

é antes de W..'àl.s nacla um fato es-
11\ritual, que, por via de Consequen
cía. se estende tambem ás situações 1 
materiais. Uma paz purai:nentê ex
terna ·não pasSa de uma ordem 
aparente, superficial e precaria; 
não é vei:dadeit-a paz, Tratados, 
akordos, céidigOs internacionais, po- • 

;lfolas . organismos .de segurii.iiçà_ são 
·cóisa; excé1en~ seni nenhuma du 0 

vida, mas, só po'r si, não podem 
pro:novei: a Paz, se não houv:er· Paz 
n:os esPiritos, Mas, acontece que a 
paz intrrior, a Paz d~ espirita, a 
verdadeira paz, só a Igi·eja ·tem o 
·seu segredo. E, infelizm~te, ape
sar d'e todas as t1dverfenc1a.q de Pio 
XII, disto não se tratou em São 
Francisco. 

Com a Revolução Francesa, começa
ram os atos publicos de caratér . mera
mente leigo. Esses atos procuravam co
piar as manífestações publicas de fundo 
religioso do "ancien régime" - ~ersatz" 
que não raras vezes fo( simiesco, como a 
adoração de uma atriz semi-nua, que re
presentava a Deusa razão. Despidas for
çosamente essas fuanifestaçõet de seu 
cohteudo real, c:iue era religioso, ficaram 
elas reduzidas à condição de formulas 
ôeas, sem nenh-nm outro valor aue o de; 
uma :fria. 'àtêgoria: 

Na consagração, poremos, pois, um 
proposfto 11egativo: ·nada fazer contra 
Aquela a Q'U:clb n:os ~ónsagra111os. Um 
proposito positivo: fazer- tudo J>or Ela. ll: 

uma suplica-; '(Jüé Ela,;i.cé,ií~ _ess·a ot'ereii-_ 
_da ·e púr Sua vez nos ·c1d1f'a ,çom sua es
. pecial tutela. 

Ora, o Exmo. Revmo. Sr. A1•cebispo 
Metropolitano é o Chefe da grei espiri
tual paulópolitana, ·e tem todos os pode
res para falar em nome do Arcebispado. 
O 'a~ oficialmente prn.ticado 11or ele, co
inó 'Ãréebispo, têm aos ()lhos dê Maria 
Santissima uma eflcacia que nossos pê
cados não coll'segúirfa.m· defü. 

1um grande Ex-Aluno 
eJ. C'ontra os t ___ ráb,Ih_a_d_ores comu-
istas ·catolfo6S é. afinal. de tont~,, 

~ivldi-los ~- enfraquece-\O<l, ê SP,r. 
'ôontra eles". ' .• * •. 
, !numeras . vezes. o "Leg1onarlo" 
~em sustêntado que o secu!o XX 

f rts!ê'a'rá 1)1!.ra a hi~toria - aQ me
o5 .,m -sua primeira metade - co-. 
lo a era das pergegu;ções dt4ar-

~ 
das contra a Igreja_ Fcram-se 
ra.fonge_ .os tempos de luta em 
e ó,<1· combatentes investiam con
a a, Ig_reja_, :de_ vi•elrà erguida. Ho

não ha jhimitro que não se te· 
ha munido, <l.e. uma boa pe~ · de 

;ovelha, Ainda está bem Proxtmo d'.l._ 
f:>.ós o exemplo do nazismo. Como !:'e 
~presentou ·Hitler ao publico alem.ao 

'l:> __ ara -'conquistar -OS sufraglos d9. 
t1eitorado? Como um cruzac!O", co
~o um heroi da luta anti-1:Jo[c:,e
~uta, c0mo um paladino da clvilt
iaçã0 cristã. Es:se tremendo per-

.t.
eguidor da _Igrda ~Ub!U ao poder -
igamo-lo eom franqueza - em 
m moment!) ~m que o Poderiam 

te1' evitado os catolicos se fc~em 
tnen-0s ingenilos. SeUs prtme1ros 

-Inauguração do Orgão da 
Igreja Matriz de São João 

da Boa Vista 
Com a pres.ença do Exmo. e 

Rcvmo. Snr. D, Manuel ·da -Sil
veira D'Elboux ·e o concurso do co

·nhecido e aplaudido "Coro Azul", 
&erá ina ugura·don o rn·ajesoso urgao 
da Igreja Matriz.·,:!'e São João àa 
Boa Visfa, Amanhã, ás 19 horas, 
1>erá executado um recital, cujo pro
·gra.na publicamos abaixo, 

Dia 17, ás 8,30 horas, Soll)ne 
Missa cantada pelo "Coro Azul", 

O progra·ma a ser executado na 
Igreja pelo "Coro Azul", sob a di· 
reção de D. Conceição Ferraz, é 

Nestes 150 àncs de laicismo, a com~ 
posição das · alegórias civicas evoluiu sem 
·duvida, e aos poucos se encontraram, 
nesse· terreno, 'fornmlas tocantes; expres
sões de grande formosura !iteraria ou 
cenica, perfeitame.nte capazes de im
pressiona1· uma grande multidão. :Mas 
no fundo de todas e!as, fica sempre a 
imprei::são ·das alego,·ias que não são se
não uma figura fügitiva e· impalpavel, da 
rea:liu.ade, de al?gorfas que se desvanece
rão togo depois da cerimonia, e que pas
·sam como passam todas as coisas da 
terra. 

Ora, nada disto é siÜ-1b'o1ico. QilaMo 
seriamente pensado, que1•ido, executado, 
é de uma realidade e de üma gravidade 
transcenden.lial. E 11cm · estas coisas po
dem ser feitas sem maturidade e ponde
ração: pois que_ faze ·las levianamente se
ria, ao pé da létr~, tomar em_vão o Santo 
Nome de Deus. 

De nossa parte, a consagração é m·ui
tissimo seria. Mais a-inda, ela o é da 
párte de Nossa Senhora.·· 

Com efeito, aparecendo aos Pastores 

No riiohi.ento, pois, em que a formula 
oficial da · cohsagração foi recitada por: 
'S. Excia. -ltevma., é certo ·que algo de 

· objetivo e de 1·eal se passou: Nossa Se
nhora acolheu a consagração, e ·aceitou 
a especial tutela sobre todo o Arcebis
pado. 

Nesta verdade solida, singela, imen• 
samente real, está uma beleza tão gran
de, que ê desnecessario Ser profeta, para 
prever que o momento da consagração 
será o mais belo, daquela grande noite. 

: ~ ...... _.:-::.x-:-.::.::::xJXCC[XXlXJXC:X[XXlX:l.Xt'à::z'·Dllll)(X·n:,nn~,D~itJ:O:Xlo~xc:· .:.a:iJ:é:zt_ Xrll:'l,cxr_·xx-·::i:t::lXC:X[iX ... ltrm~-a:nc0·n~~õ"Snmu, 
• ; ,, .,. .. " l.f 

Czestochowa 
( Conclusão da ultimi.i pa-gina) 

Comprem exclusivamente suas jóias e seus presentes na conhecida 
JOALHARIA 

tado, hão deixou de ser uma nação 
cOm sua religião, cultura, lingua e 
costumes. ft-Os-1m-__ am de- franc_ a simpatia para 

, om o ·-catoljc!smo. Mas qw_,n,fÔ' fi
a1meiii;e ele se sentiu dono de t;o

i.10:S ,os··recurllós 'e meios de ação, ri· 
halmente _ele ,se sentiu dono de 
!(los ·as "rêcursos e meios de_ a~ão, 
fo, âban:dónando . lentamente a 
tnasêa,Ta cristã. ·com que se engata. 
t"iám, ·e desencade.01;: contra a Ig;rej1:s 

seguinte: • · CA-SA L-AS1''R(J. Durante cento ~ cíncoenta anos, 
u Polonia foi subjugada mas mais 
ainda se vivifiçou u fé cm torno do 
mosteiro de Czestotlwwa. 

· luna das pcrsegu1çoes mais negr?~,
i,ue ela haja sofrido em sc:a histo
,t'ia vinte vezes secular, 

Schumann - Capricho - SOlu de 
Orgào pela Srta. Conceição Ferraz. = 

JYieredith Tatton - Exultate Deo. • 
Praetorius - (1571-1621> - Re· 

RUA 15 DE _NOVEMBRO N,o 2G 

(Esquina da Rua Anchieta) 

. .. . . . OFICINAS 
PRôPRIAS 

... . .. únicos concessionários dos AFA-

MADOS relógios "EL~CTRA'' 

Essa ôOnfança não foi · em vão; 
em 1918 a derrota dos Jmpei'ios 
Centrais e a desorganização da 
Russia pôs fi.m ao cativeiro da Po
lonia. 

• * • 
·P.elizmente, no caso russ0 a iiusií,J 

;~ mais dificiÍ de se firmar. Nàs 
(:>r.Lsões dá ·Rus.sia, o sangu.e dOs. 
,rnartires, aindlj .quente, sobe ao Cé-J 
J->radand6 vin~ânç;,! 

As ,palavra's bl"andiciosa.s d:i. rro
paganàa comunista nã:o ~ ~:krn 
fazer e,S__..uecer a 1·eatid¼de dê on
,tem: d e 1917. a 1936, .-segundo esta -
l1st ca oficial, _a Tcheka. a G .P. TJ. 1 

f:
. outros tribunais. comunistas, or.; 

naram a exe<!ução, na Ru"Sia. cte 1 

_ Bispos e_ prelados, 6-778 Sac_er-1 
~otes, 6,585 - professore,, 8-800 ne>-1 

· lnens diplom-a'dciS ·por escol:Js_ supe-
4"iores, 61-850 ofíc,ais do Exet'CilO, 
~-850 policiais e outros of-clais, 1 
~l.488.520 la·vradores e overan.:~. 

}sse passado de sningue n,;_o sc
'tsquece simplesmente Pe>rqu;> os 
.álgoz'e· de onte.-n, sorriem hoje. 

g na Cceli Jubila. · . 
Cezar Fr:1-nck - Panis Angellcus 

_ Solista srta. Celina_ Sod'i. 
'Palestrina - Ado1·amus · 
Re'mondi - O Sacrum convivium 
Bach _ Fuga - Solo de Orgão 

peI3 Srta. Conce!ção Ferraz. 
Faurê - cru'éifixo - Dueto pela 

sra. Alcina Ferret1·a de Barros 
Souz1 , e Srta. Celina Sodi. 

NicoJosi - Cantabo DOmin~, 
p, José l'.i[aurlcio ..:.. Bened1ctus, 
Schumann ·- Solo de Orgã.o. 
O Prog1·ama a ser executado na 

B:tn"ca, pelo "001·0 Azul", é o que 
segue: 

.PRIMEIRA PARTE: - Schubert 
_ Av.e Maria. 

Gluck - Andante. 
MOzart - M<>lodia de Berceusc. 
Brah:r,s - a) Valsa em Si maior 

.:_ Solista Sra. Alcina Fep·eira àe 
Bn rrOs Souza. 

b) Val•a em l.a bemol maior, 
·, t t' t· 9 D e) Nina·N;na-

De quem e e"ta ·es a is l.ca · e Yvette Gu!füert _ Canção - So-

E
gum reacionario feroz'? Não, De V.sta ·srta. Ede Pierazzi. 
enry Boo, "sóc!alista francês, p<X Offeml.Jaek _ Barcarola. 
to . mêsmo muito msusr,e.to para Mozart - Alleluia. 
la1· de assuntos como ét:.e. .SEGUNDA PARTE: - Conceição 

· ]'.·Ias essa esta.tistica s-eria s u Per-
F;,rraz - Redinhola - Solista SJ.'-t,a, 

1 Odete p:zarro. tlua.· Para nós, 'cató_l.icos, h:i outra 
aião mais ·forte. E' .que Cato i· Pad1;e Sánchez - A!borada. 
ismo e comunl..-n0 são termos in-

Hekel Tavares - Cantiga de N, tOm.pa.tiveís. · Ainda_ que os Cümu-
1 t-ists.s não perseguii,sern ª Igreja, Se~~~;iha finperia] _ Roseas Flo-

~-u regim_ e seri_ª ___ ir_ re.mediavelmen¼ 
1
. 

i
nt'-éatolico, porque o modo pelo res · 

· Mignone - Congada, ual-,'_,co_nsideram p;ess?a hu_mana, a ______ _ 
ropriedade e a familia, e dlame· ·que são de polo a pojo, não se re
ralmente oPOSto aos mandamento' medeiam com uma pequena ()U 

~a Lei de De_n:· • .,, grande "evolução", Enre catolicis-
mo e comunismo, preclsarnentQ ço

A éste resµeito., é preciso aindn mo entre Catolicismo e_ p;otiei,ta.n-. 
ll.centuar @e uma "evolução" do tismo. só ha unia ~cill.ll.ção. pos
'f' _m.ui.:SínO nã_o_ a_}_teraria OS · ~e-rm03 

. Sivel: ~·a mort·e dO COmunismo, e ' 
-. llndàlrnentais do -assunto. Dife,en- .'!, completà conversão <los comunrs-

. .. . 1 .~(l;;,,,jit córi>? . (\stas, diferenças . tas a-O Ca tf"1C1sm,O. 
' . . ,:, ' 

<:, 

Federação .Mariana F .. 
-- em1n1na 

1)9~- sál>ados, faziamo; oterta de ilo
res, can taudo o "Vinde tódOs ". rc· 
:za1J'c!.o, depois. o oiic10 da lmacula ·' 
ua, 1:0 .wt mo saba:dO, dia 26, fizemos·· 
ºi_:erta do coracào e ·do ramí,heJe es

REUNIÃO .l\lJ<:NS:\L mês, houve um total de Yl7 ado.a· [)mt\1.al de Maio, a Maria, N-0 dia 
doras. E' ·com praz~r que rel!ist:.- Li,,.,_~ tarde, ,-~cepç'ão "<fe qüa'tr0· no· Como hal>itualmenté, r,., ::,ar·se· · , . mos um fat'o 110tavel: A Piá Uniã,o vos_·_-111.cmbro_ s: á noi_te_ pr_ ociss_ã_o--de a, hoJe, ás lU hOi·a,. na Curi:t ,\l<tr.:· - d · • d 

1 . d€> Sao José o Bel"en1, deilejan o ho- t-nc:rramento ·i:,Bla~ -;,arerias E' ('oroa-
Pº Itana, a reunião lllCll;ci, da i·edc- i:1e:1ag-car seu zdos.., Uiretor, o ·Rcv· ç,.-o,-cta , 1tg~m. lindament'e- O(nada 
ração Mariana l•cmini:1â. svl, a ;,re· mo. conego nr. t,nt-01',o de ·castro nc,, enfermar•a "'rra!. ,\h! E,ôtlff·!~ 
Slllencia do .t-1.evmo. D rctor P. Dr. , - , · h 

tduardo l{ob~rto. .üayer, por Ocás1ão de seu an versá- me •de :cOnfaT·lhe: todas as tar,ks, 
r:,p natalício. ocorrido 1:0 · dia 20 dé 'h<>U;ve bênção solene dO S. S. coa .~.essa reunia.o serão feitas im· J h 1 · ' ,~ . un o, reso veu ote1·eccr·lhe um ra· cta_m_· _ento. á_ ·oual cn_m·pareciamos ·to-porcantes comunicações de 0 ra11de ·, · · f d u · · 

~ m1 .. 1cte esp1htual orma o de noras d!l.S, C_ ad.a "ia-_ n1 gropinho· ünifor-ÍI teresse para a vida das l'ias 1..!niõ•cs ., , · S · · 
'-'e ,-,doração ao. ant1ss1mo Saem-. niizà·d~ e com tochas acesas fatia a· 

toruaudo·se neccssaria ª 1,rcsença me:110. Foí assim Que as Vi,has de gU'i\.rda de honra a Nossa· ilehhoi'a, · 
das Sras. Preside:ites que só. em , · d · · · B l 

. .,-1 ar:a · e São Jose dO e em ·contri- · :hze_i1,.os, t'a111bem.- •octos ~s ·d,·as .. ·o· 
111t11110 caso, deverão envia:' repre· l> ' ·o • w 
sentante. mram cmn 1:, lroras para O total "sorteio das· virtudes e oracões , .. 

acima apresentado. Eis u1ú presen- Rezámos ás_s_im,. p· clo;5 '1is•io11_a' 1-i·ó, l\a rcurlÍ~o de boJ· e deverá ta:ar · · · "' " ., te 4ue, st:ndo mmtiss ;;iO g-raro ao pelo santo Pa'dre_ nela- p!l.z ... Eu lhe a rcpr1:;;entantc da Pia l"n·ão de' 1~ o· ' · ~-
Sant'Ai:a. ,evmo, 1retor h<>mei:agéado, · en- .gárantO, lJ. · Erncstina-, que a virtu-

CfRCULO PAR:\ J\lESTfü\S 
ASP1H.ANTES 

DE 
cheu de imensa alegria .n Coraçfuo d'e mais difcil de se. praticar é a da 
Santissimo de J csus. . - 1:.0:ttualidade .•. No dia Jl tivemos a 

No próxi1110 dia 28, 4.o sábado, de 1Jrocissã0 de Corpus Ó1risti-frsta 
!?ovo, enconiraremos as Fifoas de tradicional de. nôsso -Sanatório - àO 
11aria, na· lgréja <l_e Sta, Ifigêuia, ar livre. . 
a.os pés de T esus Sacrame:ifaC..:o. P'éº - Por ai. a• Sra. vê <1ue o mês de 
d111do·1_he ·as i:raças de .Que iila1s ne": ' - ·, foi; realmente, para nós "um 
·cessita nossa soc:êdade, 110 i11ometH mês de alegria" J ! t 
t0 presei: te. · · . A r:'cssa~ o·blioteca esta éresceudO · 
PIA UNIÃO DO SANATO'RIO S • &rãças a D~11s, " 

A ULTIMA PARTIILHA 

Em 1939 a u.niâo novamen~ de• 
·dois ·governos pagãos partilha a 
·Polonía; c um dos primelros atos 
foi 6 liom bardeio do rriisteiro e a 
ocu1>í<çâo da ·cidade santa. 

Ess'a éamr>anha já fol'a premedita
da; em f937, um jornal alemão <'Der 
Arbeitsmann" tratava a imàgem de 
Czestochowa de "negra" dada a sua 
perda c1e- cores atravês dos securos 
e pois indígna de ,j"er reverenciada 
peloS "arianos de . puro sangue", 

Essa campanha -provocou uma 
justa indign,ação entre · os éatOlic()S 
·e m.ereceu uma dolorosa ~ energlca 
condenação de S. S. o Papá Pio· XI. 

Como & Polonia, 0 Most<>iro de 
CzestochOw'a caiu c:n cativeiro_ ~s 
mãoS daqueleS que julgaram a v_1r
g·e.m indigna da reve1·encia dos aria
nos. 

DESFftZ-SÉ A PARTILHA Ei\I 
FAVOR DE UM DOS 

ASSALTANTES 

Gontintiandv a sér:(' de circu !03, 
para 11

0
estras de As;,iran,es, dcn:· 

rito as Filli..as de 11ar;a llUç ocuµam 
esse ·cargo ·:1à Pia União reut.ir·se, 
hoje, ás 14 hóras e 15 minuto,, na 
Curia, a·fim-de ser;, prOsseg'u'ido o 
assunto em estudo. Este mesmo cir
cu,o. será repet.idO, na p1·ox·ma quar
ta-feira, dia: 18. ás 17 horas e múa, 
na seile. 

PAULO EM. CAMPOS :no· . Sabe â Sénhora <1ur11gora temos. 
· JO-RDAO . um jornalzinho próprio? Chama·sc · 

"Q Ninho''· e aparece ~m todas· as· . Terminada a guerra essa mesma 
Da ;Presidente da Pia UhiãO do gràMes soleni'dades. Nosso Cap·elã'o, guerra que fora desei{cad'ea<la pela 

EXPEDIENTE NA SEDE DA Sanatórii) São Paulo, de Ca1nj>Os dO aue ·a 25 .de Març-O; deUs,:ios Hticà invasão da l:>otonia; essa meSma 
FEDERAÇÃO Jordão ,1ma i11teressante carta que divisa '"Fiat mihi"; chamoü a rià guerra que foi desenéadeaâa por 

T <l . bem revela o· alto espírito âe j)ieda- U11iã·o de "Ni11ho Fiat mihi" e dei{ '"'itl•r, p·r·o· •-'-gi".,o· ·p:·el·a ·n,.,utr.aii·d·a· ·d·e en o terminado o período d'e fé· d d b F'll d >t · ·d·· · · · .n ç "' u. " e _ as - oas · _1 ias e_. ,r~•aria_._'. es_ ~e_·.· a. c'ada··,,ma- d·e ·hó" •. 0-· · nome de u_,,, ,,, -.-- · rias ooncedido á encarregada do ex- s t' ·0 A - é · · ·· .. - .. • .,. ·ua .nU:Ssia, assegú.rada "elo pa·cto . a,1a on . · carta · ·escnta ·em er, pas·sarn1hO.''(O m·eu-•é tíco-tico.). · t-{;i, " 
ped1ente: ·a séde da Federação, á tilo joyial, mostranoo O ,:ii)aiúo ·a· da 111a-t's .,·usto,- p·o·_r_t'ar.t-o a·u· e .

0 
_ponto li:aii~·<foti,ú'µfsta - 'tertninà.d'a ~a 

J:>raça da Sé. 47, 10:o andar está· de , · · d d 1 · · Od · · ' ·ué · · · p· ·1 , • ., sau ~· a ·a ma ·p ·· e resolver o _pro··- ·de_ 'enci>nro ·dos r,assatinhos foss·e g · rra v~os à o on-a uominâda 
novo, aberta, no horário habitual. ble}ua da felicidade. Dessa 1hisúva denominação "fl Ninho". . Pela U-nião Sovietica, que ali esta-
ADOJ'{_AÇÃO AO SANTISSI:MO tra11scrêv-e1110s o ·seguinte frecho: : x x .x · · beleeéu Um goverri-0 "·qulsling", 

SACRAMENTO "Ina;1.:u1·á\oos uma nova 1nódali· E- assim ciessa -linguagem· ·fra\1ca ... São_ nºvas hora.s dólorosa·à ·qu,e a 
dade de 'apostolado. --- o apostolado · · · · 1 ··o t · p · 'd t d p·· -p I a. O. fü~vinieGto da Ac!.orac_ão ao da 'alt;Itria. - Nãó ·-'é ó'tiíno? Eácer·. e., Jov111. _ c n a a_.-- resr e11 e .. a ... ia oloh a ·vai í>"aitima1· ·oom o Mos-

Sant1~_11110 Sacramen_ to, na lgrei·a ·_de , · · ·· Uniãi:{• dO Sãn'atõr-io ·são Paulo a telt_p n·a sua tí-'aglêa hlstMi-a de na-
s If • . - tanios ··hnda:mente o · foês de Maio .. • _a_l~_ · __ ._r1_·a ____ que _-_reitfa __ 'e_ h_·_ tr_e_ 'aci_u_e_l __ ·as <l_· __ u_··_e,: · · . ta; igen1a tem s'.do muito animá- Todas ·as fàrdts, durante -o mes le·· .. ·v d . d de . ·ção catolieã ·e;spesinhada ·aos Pls 'di>s 
dor, Intensificado: ·pOr ,ocasiã'O í:lO 'vá_ va_mós, em p'é't_ é'çi:_riífií.'<;ão, :ae <JÜ'a't'· prt l\ a~;, ten!'ooranamente.; a san : li.'éiajes ·_e ,pagão!!, ~a_s_ que rêssul"-
IV.o Congresso· E:\N:aTis_tico em 1_94_2, t 'do 'corpo, 'sàbem. no entanto ap[·in10ª · 
t l . . g é111 quarto, uma Senhora ·Apare- _ra_ r_·,, cada vez.mais-_ •. _ 0 estado_ -de sua girá -mais viva, ·mais .g!Oriosa,•e pri,n-, 
· cin e. e ·se _n1_ aii'tido, ~a?as ··a D_ "'-f' s; ctda· q e · · · · o, · · · d'e · l ~'-i · 

1 b · u, ass_tm pas, u, um ia-. · ··ainfa;p·ela prática ·da's virtudes cris_- cipa men...,· an'da· malà fiel ,-· .. sua,· 
em mve · em elevado. No uh .• o ttni:i. noite com ca.dà uma· de· ,.1ós, fã.a. ; . .Rai.n.ha, · 

·;;;_,-:,--

e Cooperador Salesiano 
Homenagem da 

João 
lnspeforlª Saiesiana 
José de· Azevedo 

a Mons. 

O n.0 7 do Suplemento do Boletim dezembro de 1944, Foram ti-ês lon
Sale~iano publica a seguinte hOme'- gos anos de trabalho intenso, Pai'e
nagem av Exmo. e Revmo. Mons. ce·nd'o até que_ a Dióces,e ae Taii- · 
João Jo~é de Azevedo, Pároco de ha'té era péqüéha Pata sE!u espirita 
p;nuamonhangaba, por motivo de _ de ,iniciativa e realizações, · 
seu jubileu sacerdotal; oéord.do dia · De 20 e~e-vou a 70 os alun.os do 
11 p. µ, Seminaiio; soergueu o "Lal>aro", 

Pind.amunhangaba se prl'para Pa- orgão diocesano; fundou a Vila Vi
ra hoinenagear O seu apostolico pa- centina, dirigida p·e1as Filhas d.a 
roco na pesSoa de Mons. João JOsé Caridade. etc, . 
d.e Azevedo, ex-aluno e Coopera"dól' Em 1941 foi agraciado pelo S, 
Salesiano. Padre PIO XII com o titulo honori-

No dia 11 de julho <le 1945 ce!e- fico de Camareiro ~reto e em 
ora MOns. Azevedo suas Bodas de maio ultimo com o de Prelado Do-
Prata da Ordenação Sacerdotal. mestico '<1e $. Santidade. 

Nasceu Moru;, Joào ·em Lagoinha, O p<>vo catofico de Pinda-monhan-
ao~ 19 de tevereiro de 1898, s_·endo 

I 
gaba, ci-e nte de que possue á te&ta 

~us Pais o Dr, João José de Aze- de sua paroquia, µm Sacerdote que 
vedo e Da, Cecília Clat·a d"a Mota fez jus á mais justa das consagra
Azevedo, ções, quer pelas excelsas quatida-

Em 1919 entrou para o Gi.nasio des de mente e de _coração. quer 
de S, Joaquim, Lorena, dirigido pela· 3ua ação aPostolica, vai pres, 
então µelo Pe. Antonio Dalla v,a, tar carinhosas e grandiosas home• 
on<ie cursou com brilhantismo todo nagens, celebrand·o o 25. 0 an:ver-
o ginusio, bacharelando-se e,m 1913. sario da Ordenação Sacerdotal de 

Estava-se preparanao 1>ara ingres- Mons, Azevedo. 
sar na congregação tiales1ana, quan Os Salesianos ·ae ['oda a Ins,íeco
do a doença de seu progenitor o ria, e cté modo pai·ticular os tio 
·obl'ígou u cont.nwir s.4US estudos InstitutÓ Coração Eucaristico. que 
.\lu1>e1·iores no Seminario Diocesano· têm •em Mons. Azevedo um grande 
de Taubaté. Ai compJe:.Ou sua for- ExªAlúnó e m:agnanimo C.:>opefo ;ot, 
mação ecle~iastica, ordenando-se se unem a esses festejos, se con
·Sacérd'ote aos 11 de Julho de 1920, gratülam ·com o feiiz homenageado, 
por mãoS do santo Bispo daqú,ela e a.través ·das éolunas deste SúpJe. 

.Sé, D- Epaminondas Nunes d'Avila. mento fazem Chegar até s. Excia. 
e Silva, os áugurios sinceros e ardente5 de 

Trabalhou no S.eminario e em es-c0Ih1das bençãos. divinas. àcOi'n
diversas Paroquias da Diocese, de.i- panhádos de fervorosas preces. 
xa!J.ào em toda a parte trt;."' im- Abençoe, lle fato Nosso Senhor, 
1,crecive,s d.e um "zelo saca,fotal por intercessão dê N. s. Auxilia• 
escl_arccido, de uh1a piedade euca- dora ~ a·e s. João) B()sCO, de que -~ 
nstica ·e mariana Profunda e de fervoró-~<> devoto e ~! cujas c;•v-:rçõéS 
uma atividade de verdadeii:<> apus· é ihcahsa,;•d propagador, seu ap-OS
tolo. 'toládo sacérdóta1 e lhe retrib•.1a mu-

De8de 1924 desenvolve sua mui- nifié'amente tanto b:em real·zado 
tiforme ativiliade em Pindamonhan- nest~s 25 anos de fectindo !a\Jor 
gaba. àPostoliéO. 

Dotado dê inteligencia primorosa, "AD MULTOS ANNOS". 
· cul~ura vasta e atividad,e incansa,;-el 

M0ns. Azevedo não desc11rou, ne~ LÊR ·E PROPl'\GAR O 
dc,;cura setor algu,m da vida cato-
lica da ParOqu ta, W.:álilm:i: .. . -,@ü;;' I 

E assim cón•tatainos o · gra!J.àe e " L E G l O N A R [ O " 
bélo m<>vlmento espiritual de sua. 
Paroquia, fruto de seu e~pirito de 
sacrjf,eio e trabalho constante. 

Não se deteve .aqui o zelo de Mon-
E' DEVER DE TODOS 

senhor. Diversas obras de benefi- '0-S () A, TO L t C OS 
~r:cia r>el'petuar-lhe..,ão o nome; cO '"''" ,.-,.,...,.,,.;.,.,.,., .. ,, ..... ,.-,..., 
Externato de s. José da:s Jlrm.âs : , 
Francisçanas, o ôrfanato São Vi- , y· N A G R A N ~ 
C<:'nte d'e Paulo, das Irmãs Vicenti- ; A· . . .. . : ª" # ~::~:a V~'!}~/tº~'s.~c1.: f:t:~ ! . :.. . . . - l i: 
para as Missionarias, de Jesu~ éru- : 'Ótimo :fortifi- -,• 
clficado, a instalaçã-o do Noviciado ! '#' 
s ! ia · · 1 j. , canté. _ Mninino ,,, 

· · a es no~ p~ra _e,ta:nnm agum_as; , .... I!Wrmu\:i. do . 'f; 
Mas nao 'e so Pi.ndamonhangaba ·d D.".·. _·_TEPÊJJÍNÓ f 

'que deve altos fàvôres -a ·Mon:s.i,}0ãô ' : - .n f' 
Na vacancia da ·Sé ePiSce!)ai 'coiá ', - ·• Mei'êê de $l-

á resignação de D. Aridrê Arcover;.- : seus ;J,:orffíohios -.! 
d'e fui eleito VIgnrto -Cailitu-1ar f ~pe6-Útis . TA.,. $• 
MÔns. Azevedo, que _ governou a : NAGP..A.N remoça. a íffulher. ,1 
Diocese d~ 19 de novehibro .\ié 194'1 ' ~· 
at-'i_,.a.:,.~~a -~4 f)i,t;i:~rancisco ~_5;.-d&: :· ,t-· ; ~--

;Jit~;lfH ·y.:, .• _: ~-' ·')'1 (,X: -_-.;... .. ., •• .., .. .._,...,...,..,_ 

',).' ' 
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•1os PfflWlEGIDS 00 ESCMUlAfflO 
GRANDE tSCOUIA FM :a~ ;~e~;~ ''" OE NOSSA SENHORA 00 C4ftMfl 

Grande variedade em iRELOGIOS das melhores marcas auiças · · · · · · · De todo~ os cscapularios. o de J.'-2citação d.o pequeno oficio c~mo 

e A 5 A B E N T O L O E B Nossa Senhora do Carmo é o. mala a6 . .i)j,3tinencias de carne podem 
<:onhécido e mais espalhado. Penhor ~er comutados em outras obras de 
t:le grã~as e salvação. fol seni.)Jre re- piedade· pelo Sacerdote que tanha 

_ . comenda.do pelos Papa.;, que_ por: r~cebiuo _ eSta faculdade . especial, 
li tc.-doa os mlldos facilitaram .ecu Uiiõ' distinta da faculdade ·de · lmpcr ·o 

RUA 15 DE NOVEMBRO N.º 331 aos fieis. ' e.;capüi.ario. 
Dois privilegios lhe são anexoS: ESC.IIPULARIO-MEDALHA 

·A Joalharia preferida pela alta · SO"iedade .. HA 3_ G_ ERAÇÕES · · · · contra O perigo .do inferno e· con- Em mgar -do· e~capulario de pa-
~ ' • • • tra D perigo do ·1Jurgatol'IO. · no }JOd!'·:se ~ar O escapu1ario.-me-

~~- CONTRA
1 
.. !,,!~

0
IGO DO P<!,aiolnax·· ·ucença esta concectiCla por 

'.A forníação dos -menores desval-idos 
Estando en em Valença, o rnêz 

iiaseado, em exercício de meus 
aninlsterios socerdotals, tive oca-

; :,fião de ver e admirar ~ instituição 
«ie caridade de que justamente fie 
,1>1·gulbam os filhos da Próspera cl
·,uade fluminen.se. Refiro-me aos 
.Jares Fonseca e Balblna que aco
··11,em perto da 300 crianç,as pobre3, 

Pe. Arlindo Vieira, S. J. 
nuais que llles ensinam as esforça. 
das irmãs, Isso não basta. ÉSSa for
mação inicial deveria. ~er completa.
da por Um curs0 de puerltmltura 
confecções e cortes, economia do~ 
me.stlca • outros estudo:i que visam 
adestrar a fUtura dona "-8 casa no 
exercício de eeus "munus". Essa 
defic'Iencia, de muitas instituições 
de caridade eXPlico o fato Jamenta
vel de lnumeros desvi,Ds morals que 
1nfe!lcltam tantas jovens no seu 
primeiro encontro com O mundo. 
Ainct<1 mais precê.1·1a é a formação 
d9s meninos. Estes, concluldo O cur· 
Eo primario tôrnam para. seus lares 
pauperrimos, de todo desprevenidos 
!Para as lutas da existencia. 'co
mo não api·enderam nenhum oficio 
dificilmente poder!!.o encontrai• um 
empreg.o. Acostumados a comer e a 
dormir bem em uma casa confor
tavel, sempre bem vestidos, graças 
à generosidade de seu benfeitor, ne
cessariamente M!o .sentir-se desam
bientados no selo de suas familias 
e assim só p.oderão contribuir para 
engrossar as fileiras dos nossos 
"malandros", inteiramente absoro
_dos pelo radio licencioso e pela pai
xãe da bola. Amanhã abandonarão 
o campo, vindo congestionar .is 
grandes cidades que lhe.s oferecem 
.os atrativos dos esportes ruidoso!!, 
das orgias carnavaJescas e da ma
landragem inconsciente. 

mação do homem para .os seus llliS· 
· teres de ordem terrena e sobrena
tural." 

Valença pode orgulhar-se de pos· 
gulr um excelente gin,3.sio feminino 
sob a dlr.eçá.o das provectas religlo · 
i,as do "Sacre Coeur". e Igualmen
te um otlmo ginásio masculino di-
1·!gldo com muita Proficiencia por 
um sacerdote que é um experjmen
t11.do edueador. 

'-'-'-'""'-"'' n_o~ seguintes t~rmos; "To-
o primeiro diz: Quem moi:re1: doll o~ fieis que, pela imvosição 

te.vestido do _escavulariu, . ,,i irã prescrita. receoeram 0u receberáo 
para o inferno. Quer dizer: · QS um· ou· mais escapularios v~r11adel· 
fiéis, revestido~ legitimamente a.o 100 e aprovados pela santa Sé ~ex
escapufario de Nossa. Senhora ao. ceto os das Or.dens 'J.'erceirasJ, po
Carino pelo l'epresentantc da Igre- dem licitamente para o futuro em 
ja_ e desta maneira colocados ."S,ob lul{ar de um ou mais esc'.lpuiarios' 
a proteção da Mile .d~ Deu.,, expe- de pano. ao pes_cOÇO ou de outra 
rjmentarão seu auxilio podel'C1So de maneira, mas decentemente sonre o 
modo esl)ecial na hora eternament~ propri 0 corpo, traz~r uma ~ó me· 
c,ec1siv-1. Quem. portanto, junto, com dalha de metal, Guardando as pres
e esforço de viver cristãmente, trou- crições -estabelecidas par.., cada es

. xer eni viela o escapulario tlé Nos- caPulario, pO:dem gozar todos ós 
sa Senhora do Carmo, poderá nu- favores espirituais (não excetuan
tr:r a esp3rança de que a Virgem d0 o assim chamado priv.legio sa
SSma, lhe alcançará a r;ra9,- . da tatlno do eiscapulario da -Nessa Se• 
perseverança final. · nhora ·do Carmo) e tod,3s as indul

O primeiro sob a direção de ab
,.,egadas Religiooas e o 5egundo 

· (ilrigido PeJQll bons Irmãos !ran
prjscanos, que no •ul do pais, man
: t&m outras jnstituiçõ~s do mesmo 
11ênerc:. _ 
' Tudo is.So é obra de um ilustre 
/iil;i.o de valen~, o comendador 
/ Jo~é d_a Siqueira . Silva da l"onsec., 
- Jr \lionario que sabe usar retemente 
! pas riquezas que Deus lhe deu. 

oxalá tivessemas muitos ricos des 
11e jaezl Nã.o veríamos milhares de 
menores em lastlman·l miserla 

· fi,;ica e moral a infestar as nia, e 
~~raças de nossa capital. 

O que se nota infelizmente por 
~oda parte é a cobiça insaciavel 
tios bens terrenos e a absoluta 

: t:1~ensib1lidade ante D quadro negro 
' eia Ps!nuria humana. 

Firmas que apresentam lucro 11-
'!1.:ido _de 30 ou 50 milhões de cru
zeiros (na realidade muito maior), 
nem sequer r;e dignam de pro!>Or
<:ionar uma colonia de ferias aos fi
lho;s desnutridos dos infelizes ope

:rarlos que com seus suores contri
, i\luem para aumentar-lhes os lmen
·-1os cabedfl.iS. Fazendeiros que dão 
; um milhão de cruzeiros por um ze
. 'bu' e reservam centenas de litros 
· C:.o pur.o leite para seus nédioS novi
Jhos, deixam morrer de inanição 

' ~m paupcrrimas choupanas os fi
ll1Ql5 de seus colonos, 

A esses plutocratas animalizada.s 
, l'N dirige a ·trcmenta ilwectiva do 
·Mestre divino: "Ai de ,ós ricos!" 

"Quão dificilmente entrará um rico 
n 0 reino dos céus!" 

Volt-:indo aos lares. Fons2ca e 
llalblna dev.o Jamentar uma gran
.ie defiéiencla que n~-,s observei, 
11ão por culpa do generoso doador 
que ali despendeu muito mais de 

'illois milhões de cruzeiros, mas d.os 
•lllOderes publicas até hoje náo à.e• 
,'t:ididos a dar o devido complemen-
to a essa obra 9e caridade. 

Tais instituições não podem con
. tentar-s2 apenas ,com a alfabetiza
ção dos pequenos a elas con!iados, 

' • ·As meninas recolhidas no Lar Bal
. bina fazem o cu1-so primal'io e 
- (ljprendem a\gun.s trab.alhos ma-

O povo de Valença, laborioso e 
progr,essista, "MPera que as auto
ridades do E::stado, :fiéis à. proiµe~
sa feita há· alguns anos. dotem os 
lares da cidade dos requisitos ne
cessarlos para o ensino profissional. 
Isso prestará, ben.eficios. lnestima
veis não só aos alunos internos, 
mas tambem a.os de fora. a multo, 

'filhos de· operarlos que ali poderão 
aprender um oficio que mais tardo 
l~s faculte uma bOa colocação. 

Mui oportuna é esta observação 
do episcopado bra.s!leiro em sua re· 
ccnte Pastoral; 

"Os progr,amas da técnica_qu'il nos 
põem diante dos rendimentos ma
terjals, para terem sua solução 
em termos humanos e razoa.veis. 
requ3rem que se 'dêem ao Povo as 
1,ossib!lidades de. uma particümção 
eficiente nas riquezas da educaçã_o 
·e dél cultura. Esses tesouros se abn
rão às c;ass,s humildes pela exe
cução de programas praticos e exe
quiveis em que as escolas popula
res. de -tipo µrilnárlo, elem~ntar " 
profissional se multipliquem nos 
caninos, nas pov.oações e nas cida
des, dimdo-se a estes c2ntros de 
educaçi\.0 um sentido ,>ivo de for-

Re;nam em ambos discivlina im
pecavel e amor ao trabalho. Nesse 
particular leva a cldade muita van
tagem a tantas outras, .onde. na 
mesma saia, se amontoam, em ver
gonhosa promiscuidade. meninos e 
:meninas. Tenho visitado muito.s 
desses pseudo-glnaslo!, particula
res. municiPals e ~taduais. Nem 
disciplina, nem estudo, nem coi~a 
alguma. 

Muitos deles assemelham-se " 
verdadeiras cavalariças. Quzm ve 
kis coisas. não 1>0de deixa,· de ex
clamar: Que será o Brasil de ama· 
11hã com essa mocidade ães 1duc"
da em ta ls escolas? 

Estabelecimentos ele ensino de 
tal genero são antes prejudicial~ 
que uteis à coletividade. E alguns 
ai,·ancam dos cofres pub\lcos se. 
mas avulfadas. Em artigo publ!ca
<l o não há muito nesta folha. re
feri-me a Tatui, cidade Paulista on 
de há. ginasta e coleg!o estadual, 
qnando dista uma hora de It:ui,,t1-
ninga, dotada pelo E.st0,<lo do mee
mo melhoramento se é que pode
mos just!ftcar e.ste t9rmo. 

Entretanto. em Tatui, cl<lade In
dustria!, está agonizandõ uma es
cola l}l'Ofissional rniflerabilissima. 
per falta de verba. EscreveU-11!~ 
<l!stinto fiiho da tera para refor
çar minha asserção. Disse-me que 
há colegi0 estadual não só n;;ssas 
ãu.3 s c1da,de$ âe cerca de 15 rl'n ha
bitantes, mas ainda cm Sorocaba e 
'Tietê. ambas a menos fle duas ho
ras de viagem de 'f;>,tt.i. Afirma ,;e
rem ;nhões de cruzeiros d!~pendl
dos inutilmente e que tudo isso ntlo, 
passa de "mera politicagem". Um 
sô Colzg!o J:>Oderia S"rv!r ll tôd,1 
aquela z0 na do Estado. Pt·ecillam~s 
por te1·mo a essas- incoerencias ~ 
pensar um pouco mai-~ nas clai:~es 
,1espr.otegidas e nos v9rdadeiros 
!n teres~es f1 o pais. Fechemos glna •. 
slos (pois iâ os temos demais) e. 
at•romos escolas Pl'ofis.sjonals. For
m•mos os jovens para a lavoura -" 
a Í)eauena jndu•t,-ia, quú cl<tí depe1,' 
d,1 principalmente O futuro d a Pá
tr'.a .. 

Bem entendido. porém. Não ~e gencias anexas a cada um cteies. A 
dev., fázer dO escaPulurj.o um nmu- medalha deve ti'aze1· de um lado a 
leto supersticiotlo. considerando:o ima;;em de Nos.,0 ·senhor, mos
como instrumento infaliVel çle 'pre- ! trandJ o seu Sagrado Çoração e no 
destinaçào, dissociado mesmo - YO- verso a de aMria Virgem santis
luntariament., dos meios de saiva- j slma. Deve ser benta com tantas 
,ão. Exemplos ha de proteção_ espe- b,myacs quantos escapularios su
cial devida ao escanulario, e exém-1 bstituir" (A. s. s. - 1911 - pág. 
vlos tamb·:;m b..1 cl_e· como pecado· 22-23); 
rea impenitentes. que cle~pre~aram Os rn!dados podem gozar de to
c•s Sacrameiitõs. antes da nwrte 

I 
dcs os direitos e privilegio" do es

perdzram n esca1rnlario, apaNiúte- capmario. aceitando e trazendo um 
mente por circunstancia fatal .. real- escapul-1rio-medalha legitimamen
mente. porem Por castigo de Deus. '-te bento; .szm . outra .formalidade. 
Grandes teclogC's d 0fenderam este Mas tambem estes para terem . os 
privilégio com solidos argumentos 1,rivilegics, devem trazer o escapu-
(Bencd. XIV _ pág. 197). :ari>m2dalha dia e noite sobre o 

O .PRFILEGIO SABATINO corpo, Não é sUficiente"tê-lo no 
O ~egundo é o chamado vrivibaio bol~o do vestu-3.rio não conscrva

sabatino, Foi aprovado pelos Pa- do no corpo. lPio X -13-1-1912). 
nas João XXII. Clemente VII, Pio O Santo Padre. empora deseje que 
VI, Gregorio XIII e em 1908, por se use o e,'Jcapul,:iri0 de pano dei
X. em documento do seguinte teor: i,,a ccnl;,1dc1 comvleta lillerdace :ie 
"Aos PP. Carmelitas é· licito pre-1 usar tanto o e~capulario ie pano 
gar que o povo c,·istão pode pieclo- cerno o escapu;a1·io-medall1a. Um e 
samenh crer no alivio às alnias dos outro receberam a ber.çã0 da '(gre
i>mão., e confrades da Confraria ja,. um e outr.o têm os mesmos id
eia B. Virgem ao C-lrmo. a €aber viJegios. um e out,ro agradam à 
que a B. Virgem, p.or ~ua continua Mãe ceJest:.;ü e são em sua mJo 
interccrnão e pietlosos sufragios, ·me- benigna meio de pl'oteg~r ,,eu~ fr
recimentos e e"pecia\ 'proteção._ r.Pó' lhos. Tanto .o escapulariü de pano 
a morte. mormrnte no dia do sa- ccmo o escapulario-medallla são 
bado. consagrado pela Igreja· à para,, o cristão couraça c..:.ntr.1 os pe
mesma B. · Virgem (l,Uxiliará. ·as al- ri,;óf do corpo e mais ainda os da 
m:cs dos irmãos .e confr,1i13s raleei- alma. 
L!cs na graça. Que 1.1Ja vida trom,: 3- Nli.o é ainda exato ct1zer-s,3 que 
ram o habito. gu~rdaram a castida- todos os milagr.,,s verifica'.106· por 
àe elo seu estado. rezaram 0 _p2que- melo do .escapulario tenl1am sido 
i~o oficio. ou não ~abendo ler, g_uar- sempre e exclusivamente cm favor 
cJaram os jeju_i8 ectàsisticos e se do., que possuíam escarulai'\o d= 
8!:'.,tiveram de carne nas quarta.5- pano; tambem os houve · cm favor 
feiras e n0.~ sabados (exceto _ü con· doo possuidores de essn.ouhl'io-me
cic1it· com um destes diaA a f,sta dalha. Sirva de prova. ent•·e outros, 
de natal)'' (A. A. s. ~ XLI o s::guinte fato aut-inticn refer;ao 
pá!!. 608). · por um Sacerdote Jesuita: Três ex-_ 

CONDICõFS DO PRIVILEGIO combatentes ela guena mundial fie 
SABATINO 1919 .. no noviciado dos ,fosuit.as em 

Declarações ~o Génual Dor 
so~re o . levante ~e Varsovia 

Note-s0 que neste decreto não é Tisis, perto de Feldkirch. n:i 1:.us
mrncio:1!:.Ja n,nhum'l. aParirão de tria, entretinham animada pale>
Nosr.1 senhorn nem a bula ele _João tra sobre a. Rainha da _Companhia 
XXlI o cleeret" euume,·a ~-~- con- de Jesus; · recordando su:i proteção 
º'diçõ0s para O privilegio sabatí~o: 1) atravez os perigos,-da ~a1Jgt1inolznta 
Trazer O ôscapubrio (como flli ex- campanha .. o Primeiro acaoara ,Je 
plicAdo para o primeii·o privileg!J); narrar como num di,~G!O de ca-
2) GUardar a ca.stidar1e de estado; nhão fora saJvo por meio do roHa-
3·, Rezar cliar'amente o príJueno rio. quanao o segundo. m0stran~o 
oficio d, N:sea Senhora, licita- .su3, medalha-escaPulario de alumi
lllente néste case tambem em lin- 11io já sem brilho e retorcida disse: 
fUa vulgar. Satisfazem a esta co11"' "Eis esta medalha de Ncss?o Senho· 
didio co"'I a rec't'a.ção 0 ··dinarh rlo ra 0ue minha máe me den qu,3.ndo do seu b'revi,\rj~. os Sacerdo'.A'l, Cleri- parti para a fronteirn. TTma bala 
RCS e outras pes~oas obrig;:c;;3;; · ao inimiga atingiu · meu peito. mas 
breviai;io. Da mesma for1'na. Reli- justamente s.obre a medalha .. C~! 
g:oso, d" ambos os MX,.,.s obriga- ao choque da h:ila mas levante1-
,10s iá pe'" regra M .p,ouen" oficio. me sem ferimento, com a m~:::~1ha 
Os que não souberem lêr (tão so- retorcida como. vefü,s. Devo 1rmha 
mente este.•) em 1u,ar do oficio pe- ,·da a Nossa senhora do Carmo". 
011"110 deverão guardar tt.d-1s os Um dos três ex-combatPntet. qu~ 
<lia.~ d~ ieium de ~uo dtocrse e abs· relata. o fato foi mais tarde nom~a
ter~«, de carne te-idas ''l~ auarta.s- do professor no Seminario Cen\r.31 
fdràs e sabados do ano. Tanto . !\ de São Leopoldo. 

No Santuario Paulista 
Senhor Bom Jesus dos 
Perdões, em Ajuritiba 

FESTA TRADICIONAL DO 
'PADROEIRO 

Com todo o brilho, serão r.caJi
zadás a partir do proximo dia 28, 
no santuario Paulista do Senhor 

(K. A. P.) - Numa conferencia pronunciada na Embaixada Bom Jesus do~ Perdões, em Aju· 
ritiba, ex-Per<lões, diocese de Bra-

., polonesa de Londres, o general Bor Komorowski declarou, entre gança, as festas tradicion~is em 
1 outras coisas o seguinte: · louvor d0 seu Padroeiro, d<! N°ssa 

senhora das Dores e de s. José, 
Frank e outros dignatarios .. alemães procuraram varias vezes Dia 28 do corrente terá inicio a 

'.por meios indiretos, convencer-me com sugestões, de. uma coope- solene novena preparatoria, d'uran
i!l'ação comum contra a Russia, relacionac,as com a questão polono- te a qual haverá, todos os dias, 
·isovietica. Semelhantes propostas e sugestões foram enviadas a missa e comunhão geral, ás 8 ho-

ras e á.S 19 e meia, reza solene: 
numerosos representantes do povo polonês. Todas estas indica- terço,' ladainha cantada, exercício 

:çõe_s. germanicas de cooperação foram sempre rejeitadas. De acor-1 da novena, cantice e bençfto euca
'. do com as instruções que eu recebi de meus superiores em Lon- rlstica. 
i11fres, em fins de 1943, ordenei aos comandantes locais sob minha Dia 4 do agosto, festa de São 

· José, haverá ás 5 horas alvorada 
;~rientação, que entrassem em luta aberta contra os alemães, festiva ás 8 e 10 horas, .;àntas mls-

•91.poiando assim as operações das forças sovieticas, desde o mo- sas, sendo a pri,:neira de comunhão 
!tnento em que a frente de luta estivesse nas vizinhanças de seus geral e a segunda cantada, pregando 
:comanC:os. Estas ordens foram estritamente executadas, e, em ao Evangelho eloquente -orador sa
,:J.944 durante a ofensiva sovietica na Polonia oriental, nosso exer- ero <1a Qd;(,m Passionista. As l6 

· -!foras, impone.nte procissfto p2rCol'-
-.Jito patriota atacou aos alemães em extensas zonas, facilitando o rerá O itincrario costumeiro. 
11,vanço russo, e. a captura de numerosas cidades, inclusive Wilna, Dia 5 de agosto, domingo, fesp 
-iwow e Lublin. Esta cooperação com o exercito vermelho não de Nossa senhora das Dores: ás 7 
li)roduziu, entretanto, um contacto que não fosse o do campo de e 8 horas, missas de comunhão ge
batalha no estrito sentido da palavra. Estando incapacitados de ral. As 10 h 0 ras, missa tantada com 

·· sermão ao Evai:!gelho, As 16 horas, 
estabelecer uma união com o alto comando sovietico, 1J,ão por nossa solene procissão, 
,:falta, tratei de coordenar minhas operações com as ·do exercito Dia 6 d'e agosto, festa tradicional 
,1itar. Tomei em consideração os repetidos e constantes chamados em louvor do senhor B~m Jesus 
'russo, sobre a base de minha propria compreensão (a situação mi- dOS perdões. À 8 5 horas, ª popula
·ii1as radios emissoras sovieticas apressando-nos a lançar todas as ção e os romeiros serão de.spertados 

por festiva alvorada, executada pela 
·: 21ossas fon;as contra os alemães. Um desses numerosos chamados Ban<la Musical JOcal. pelo alegre re-
,,foi transmitido pelo Radio de Moscou, em 29 de julho de 1944, ur- picar dos sinos e por fogos e mor
t-indo o povo de Varsovia para uma sublevação aberta. Dei, então, teiros, As 7 e 8 hOrus, missas dú 

,ll. ,irdeín C:e batalha franca em yarsovia, em 1 de agosto de 1944. comunhão geral, devendo Participar 
d · os ro=iros, lil"mãos do Bom JeSUS q1.an o o exercito russo estava as portas de nossa capital, e quan-

e fieis em geral. As 10 horas. s0 • 
!Bo todas as considerações militares pareciam indicar que o mo- lene missa canta;la, com aco:npa· 
$lento era propicio para a batalha aberta nessas -regiões. Dei es- nham,mto d'e grande orquestra,_pre
-ias ordens na convicção de que a batalha iniciada dentro da ci- gando ao Evangelho o referie\~ ora· 
.Jade por nossas forças seria imediatamente apoia(a pelas forças dor passioni8ta. À3 15 horas, impo
sovieticas, mediante uma ofensiva renovada, o bombardeio de nenta proc:ssão percorrerá as ruas 

da 1ocall.dade, conduzindo :em tri-
..ibjetivos militares alemães, e atirando-nos provisões de guerra. unfo a mila«rosa Imagem do senho1· 

: Não me proponho acusar, nem refutar acusações, mas elevo des- i Bom JeSus 
O 

dos Perdões, ha d'ois 
. · tacar que à custa ele enormes sacrifícios fizemos tudo O que era seculos ven.erada neste seu santua· 
. humanamente possível, para participar em nossa Patria do es- rio paulistª· , 
;f Ajuritiba - ex-Perdões - esta 
orço de guerra dos aliados e acelerar nossa libertação. Foi tam- situada e:m pitoresco recanto da 

'vem nósso desejo C:emonstrar nossa boa vontade e tornar possível zona bragantina. Os ro.ne!ros e 

. .im entendimento polono-sovietico pela união na luta contra O ini- devotos do BOm Jesus Pod2rão al
·m1go. _ E' uma ternvel tragedia para nossa nação que este propo- cançar O santuario I 0cal por ~stra
~;ito nao se tenha C\lmpricto até agora, e que, na hora da vitoria da de r.e,·r0 - Ramal PirnCa1a da 
.sobre a Alemanha, a Polonia não tenha recuperado nem sua in- "S. Paulo Railway", desembarcan

. ~ependencia, nem_ sua liberdade. Para mim, pessoalmente, é par- do na e•tação de Guaxin.:l'uv!', dis-
c1c1;:1armente trag1co saber que milhares de meus antigos soldados tante 5 quilometras da JocalidaJe, 
cstao enchendo agora as prisões sovieticas e os campos de concen~ 0u por excelente estrac1a de ro .. 1.

; iração. Desejo tambem destacar qµe a autoridade moral (a. Grã gem estadual, via' At(baia, da qual 
,· Bretanha, dos Estados !Jniuos e seus dirigentes,e a profunda cpn- Ajuritiba dista 11 quilom,et~·o.s. ~
fiança que toda a naçao polonesa tinha neles foi para nós uma rante as restas, trens eSJleCiats cor-
fonte de inspiração, de ·que tiramos a força: n'ecessaria para con- rerão de Campo Limpo e Bandei-
duzir nossa- luta. rantes até Gua'!;:illd'uva. 

.. ·são festeiros este ano a si·a. n: 
N. da R. - Esia .conferericiru. foi 

0

pronu11ci;d~ ·e:m ~;!~•deste Adolfina Siqueira de Freita.,s e ; 0 

ano, antes, portanto, do ~econhecin:i.ento do governo titei:e de Var- s1·. Joaquim Ramos Gonçalves, pre.-
;novia por parte Cos aliaclos. sidinrlo as solenitla:l.es o Vigario d0 

O espiritismo é funesto 
para a integridade da fé 

Pe. Vicente M. Zioni 
do S. N. D. F, 

Um exame. superficial em1J<)ra-, n:édiuni: e "perispirito", ou envól· 
d&, doutrina espirita, capacita-nos, 1 torio que serv?. Para prender a al
de pronto, ::cbre o eminente P_erig,) m2. ao corno, à maneiru de cimento 
q,e qu 9 ele é ocasiã.o Para a mte- que prende a pedra ao alicerce. 
gridacte da fé cristã. 5) Os seres todos vivem domina-

l'rlJNCJPIOS tU:LlGIÔSOS DO d:s pela grandiosa lei da evcJução 
ESPIRITISMO c:ue tuà<> abarca e don)ina. Assim, 

Em gr,3 ntie siute,e, os princip1os :,ois. a vida surgindo dos ablsmos, 
religiosos uo E•p11"1tismo roüam c-.onfusa e vo.riadi~sima no aspecto, 
compendiar-se nos s,guintcs. tü·a- foi-se transformando continuamen
dos, aliás do estudo das obras de ·,., 0 ara ·adqu,rir ·aquela fonna t~r
~ardec e Leão Denis: renamente perfeita que caracteriza 

1) O Espiritismo nã:) a.,1mlt;; \llll a criatura racional. Sobrevindo ,a 
Deu15 0 e.;soal, porquanto, :,e,;un:lo mcrte do corpo, esta . mz<,ma viela 
os seu; doutrinaàore.s, "Drns, es- continus.1·á. sua evolução para for
J)irito e materia eis a Tnndaje 1~as ainda mai.~ ape1·feiçoadas o ·es
UniversaI. principio de tudo o que pirituais. confundindo-se, por ulti
existe. D~us é inlinito, e 1~:lo pode mo n,, vida por excelencia, Deus 
ser individualizado. isto é, éepara- No~so s~nhor. 
cio do mundo, nem subsisti.- à r,:ir- TACTICA DE MENTIRA E:: 
te. O ser ~UPremo. - diz Leá:> De- ENGANO 
nis - não existe fora do mun,10, o 'erro e O absurdo destes prin-
mas é parta integrunt 0 e r.ssen::1a1 ciPios .são tais e tantos que 08 inl
do mesmo"· .:iados de bom senso jamais os abra-

2) A materia é eterna e. na npi- cariam. si os conhecess.em 1og.:, de 
nião <lo D'Orino, a ação criadora ir;icio. Por est~ motivo o-Espiritismo 
ele D~us não Passa de uma C(,nd9il- ff.z mesmo questão de que eles nã, 
SúÇ[,o <1os elementos já existentes. a]:;andonem a prop:rio religião, se-

3) O universo é um org>3n!,m10 ja embora a Católica. 
jmenso, animado de uma vida eter., E assim. a pobre vitima. seguin
na. Por isSo o homem, que ViVe c1o, jludlda, em pós de uma ideia 
atualmente niJ< terra. não teve sua atraente. exposta com aparelha
origem de Adão e Eva - isto são rnento sugestivo e fenomenos extra
fal:mlas. no dizer dos espíritas - ordinarios. assiste às sessões espiri
mas foi c1'iado por Deus O ·qual, tas; preocupa-se com o que nela'> 
,;endo eterno, está criando sempre, vô e ouve: esquToe-s~ dos princípios 
ir.interruptamente. Assim, pois, o sacrossanto"·· da' sua relig@); im
homem não teve. neste sentido, ini- pression,3 .se eom as objeções lan
_cln tempora 1, çadas contra ela, s9m ter quem lhas 

· 4) Quanto à stui. natureZ(I_ o ho- refute com maestria e verd,:ide; im-. 
mem oonsta de três elementos: tue-se de indiferença; cai n0 ceti· 
corpo material e visiv~l que sen- cismo ,, sucumbe miseravelmente 
timos " percebem~s existir em nós n:i fP.-. 
e em torno de nuos; alma forma- Então não crê mais em_ Deus_ e 
t:la de matéria quintessenc!ada - nos santos. na Jgre;a e na sua 
-na expressão de Kardec - invisível doutrina multisecu!,ar indefectivel, 
aos nossos. olhos de carne quando para acreditai· no canto de aves de 
d ~stituidos daquel,:i sensibllldade 3 gcürci, em latidos de cães, em PC
cxtraordinaria que cara'cteriza os eiras de fortuna. e quejandas su-

perstiçõ,s . 
santuario Padre Adolfo Moran, * •> ,, 
Agostinia,;o, E' de lôda vantagem ccnhecer 

E:n virtude do desafogo da si- tais arümanh,:is 'do espírito <las 
tuação mundial, espera-se que leste trevas· afim de não ser dominado 
ano grande numel·o üe romeiros pel\?s 'seus ataquzs e íh1erna~ ten
acon-erá ás solenidades par2. render tacoee. 
graças aº Senhor Bom J,esu.'l .. Pt,lo ;--------------
tennino dO conflito curop.eu, .Hav~: · O "LEGIONAJUO". SJGs 
rá · no santuario toda a f'ftc!11daM 
para se atenderá administração.dos NIFJCA BOA LEITURA 
sacramentos d'a C~nfissãó e .Comu-
nhão.' 1 E FORMACÃO 

P.reg.ando 
e m'ar'telando 

Nasceu o orangotango! 
Não julgue o leitor vá en

contrar por aqui alguma dis
sertação zoologica subordina
da ao tema: Simius SaJyrus, 
ou, Orangotando em lingua
gem não técnicª'. Não sou 
forte em Historia Natural, mas 

Orangotango 
· e Jaman~uá 

cpmo havia de ·tentar a con• 
quista deste povo, . a gente à• 
Stalin? 

o comunismo em país al
gum empregou tão bem a ta.tics 
denunciada pelo Santo Padre. 
Pio XI na lfüini Rédempto1·is: 

''Ao principio, dis-e o San -

não sei como, guardei a de- ·-------------- to Padre, o comunismo se 
mostrou tal como ei-a em toda sua perve1•si,Ia
(le, mas logo compreendeu que desta mancÍÍ'·?I 
afastava ele i,i os povos, e por isto tnudou de 
tatica e procura atrair as multidões com di• 
versos enganos, ocultando seus desígnios coYl'.l 

nominação técnica do orangotango: Simius Sa
tyrus. E, por associação de idéias, ao fomar da 
pena para os rabiscos destas colunas, surge-me 
espÔntaneamente o titulo que encima estas li
nhas. Um dia num dos salões c'.e París, a tre
fega esci:itora que fora a celebre Maàame Stael, · 
encontra o genial sociologo catolico Joseph De 
Maistre. A palestra vem à proposito de reli
gião. Discutia-se a multiplicidade das seitas 
protestantes desde a Reforma. A escritora de
fendia o Anglicanismo que, separado de Roma 
e do Papa, conservava todavia, dizia ela, quase' 
todos os dogmas, a Liturgia, etc., tal como na 
Igrej8. catolica. 

- E' a mais bela e a mais nobre c:entre 
todas as igrejas separadas de· Roma, não acha 
Illonsieu De Mais·tre? 

- Perfeitamente, responde o sociologo (le 
"Soirées de Saint Petersbom·ir, o Anglicanismo 
é entre as !grejas protestantes o que o orango
tango é entre os outros macacos... O"'Brasil, 
nesta hora de confusão mundial, hora de tre
vas (haec est hora vestra et poiestas tenebra
rum), a nossa terra vê nascer a chamada Igreja 
ca tolica apostolica brasileira, 

O nome seria interessante, não fosse ele ri
dículo e contraditorio. 

Catolico etimologicamente já traduz e sig
nifica universal ... 

E, não sei porque l1a de ser, apostolica e 
brasileira, quando o Brasil nasceu ha mais de 
quatro seculos nos braços da Igreja Catolica, 
Apostolica, Romana na primeira missa em Por
to Seguro, em Abril de 1500 ! No ano da graça 
de l!l45, um apostata vem descobrir que . não 
somos· e não devemos ser catolicos apostolicos 
romanos. Seremos catolicos, apostolicos. i,• bra
sileiros!· 

Está fundada a 
Papa! Adeus Roma! 
Eureka! Eureka! 

Igreja brasileira! Adeus 
Foi descoberta a polvora. 

Ha de supôr o ridiculo e infeliz apostata, 
que a nova Igreja venha a ter a primazia clen
tre todas as separadas C:e Roma, Chamá-se 
catolica, é criação, de um ex-bispo catolic"', c1a 
tudo se assemelha à Igreja catolica. Tem missa 
e ritual todo em vernaculo, etc., étc. Só não 
tem cabeça! Nada de Papa! Dentre tod;:.3 as 
igrejas, igrejinhas e igrejolas protestantes que 
em dezenas prolÍferam neste Brasil, a Igreja 
cato!ica, apostolica, brnsileira, ha de se dist,in
guir por certo. As outras macaqueiam a vcr
dad.eira Ig-reja. São macacos. A Igreja cato
lica apostolica brasileira, sei-á naturalmente 
o. , . orangotango! 

Acaba de nascer 0 ... 0rangotango! 
Pois não estamos meus senhores, na terra 

do macaco? 
Os naturalistas precisam tomar conhed

mento da nova especie. A zootécnica espiritual 
de um apostata, com velhos e já conhecidos 
processos de odio, despeito, orgulho. ferido e 
revolta, criou a nova especie hibrida de Simius 
Satyrus, o novo orangotango nacional: - a 
igreja catolica apostolica ·brasileira! Devemos 
batiza-la cientificamente, dar-lhe o nome téc
nico: -- Simius SatFus braziliensis. 

Está de parabens a zootécnica espiritual 
inC:igena! 

Nasceu o Orang·otango? 

O tamanduá 
l\. fauna brasileira rica e vária possue um 

animal curioso: - o tamanduá. Munido de 
unllas aduncas, ao avistar o homem corre-lhe 
ao - encontro .. de braços abertos· em gesto largo 
de "camaradagem" e de "amizade". E num 
apertadíssimo abraço crava as unhas nas cos
tas da vitima! Tornou-se proverbial e quem 
não conhece aí o abraço do tamanduá, no sim
bolo da traição, da felonia e da hipocrisia? 

O bicho não é tão feio. - Não assusta como 
a onça nem tem a careta horrenda do chipan
zé. O papa-formig·as como o chama o cabo
clo, não ruge furioso como o leão, não se atira 
de fauces horrendas e escancaradas sobre as 
vitimas. E' delrcado o bichinho! Abre com 
toda temura os braços, e, só após o abraço ge
neroso, sem que a Yitima o perceba nem veja, 
mete-llle as unhas pelas costas. 

O.comunismo no Brasil, meus amigos, en
ccntrou na fauna brasilica o seu modelo de 
ação. Virou tamanduá. Os processos de leão 
e de ouça fracassaram. Brasileiro não vai sem 
um agrado, um sorriso, uma palavra doce. Não 
é gente que se dobré com violencia e se assuste 
com ameaças. 

Ouvi de um sertanejo isto e vejam como 
traduz a psicologia do brasileiro: - "Por bem 
me levam até para o Inferno; por mal, nem 
1,ara o Cél). com os Anjos... Não vou"! 

A violencia aqui provoc:,, reações tremen
das. Não irritem o brasileiro. Dá um boi p-ra. 
não brigar, mas perde uma fazenda p1·a não 
sair da briga. Ora, o comunismo viu fracassaco 
o processo de violencia que os títeres de Stalin 
aqui usaram em 1935. Percebeu, quanto é sen
siver, delicada e cheia ele fé a alma _desta boa 

· gente brasileira. _Sente a influencia profunda 
que exerce a Igreja catolica na formação deste 
povo cu.ia alma, disse ilustre Prelado, é natu
l'almeute catolic·a como dizia Tertuliano da al
ma humana que é naturalmente cristã. O'ra, 

n!éias de si boas e atraentes. l 

Sob nomes diversos que nem ,siquer falam 
(le comunismo fundam associações e period1-

/ . 
cos, procuram infiltrar-se até em associações 
,leelaradamente éatoli<;as e religiosas. Em ou
tros h1g·ares, sem renunciarem aos seus princí
pios maus, convidam os catolicos a colabora
rem com eles no campo chamado humanitario 
e caritativo, l)l'Opondo coisas, às_ vezes atisolu~ 
tamente conformes ao cspirito cristão e à dou-. 
trina da Igreja. Levam a hipocrisia em alguns 
lugares, até fazer cre1· que o comunismo ·em 
países de maior fé e cultura ha de tomai· u111 
aspecto mais suave e não impedirá o culto rt 
ligioso e respeitará a liberdade das consden · 
cias. E 11,a os que se referindo a certas nm 
clanças introduzidas na legislação sovjetica, de' 
duzem que o comunismo está para abandona 
o seu l11'ograma de luta contra Deus". 

E o Santo Padre nos previne ç,ontra o pe
rigo. Este pedacinho, esta advertencla, par~ 
nós, é bem aproposito: - "O comunismo é in-:. 
,a:insecamente mau e não podem .admitir co
laboração com ele em ncnlmm terreno os qu!" 
querem salvar a civilização cdstã ,. .. ". e 

E acrscenta: "Quanto mais as regiõe~ 
o nela o comunismo consegue penetrar se. dis· 
tinguem pela antig·uidade e grandeza da sm 
civilização cristã, tanto mais devasfador se ma~ 
nifestará ali o odio dos sem De11s", 

Ora, com isto, diante disto, um- catolic, 
pode andar por . aí a tecer loas ~ Russia e 1. 

Stalin, a afirmar exatamente o contrario dü 
que o Papa afirma? Não faltam os "nós e os 
comunistas", · "nós catolieos e o comunismo", a 
cada pa~so pela imprensa 11uma tentativll, im.~ 
m:ude1ite e sem criterio de. nos vir pregar ex
tremos de ternura pelos comunistas, em nonie 
cta caridade cristã. Diligite hºmincs, interficite 
errores - amai os hou{ens e combatei-ihes os 
erros, diz Sto. Agostinho. O Santo Padre o 
Papa nunca pregou odio ao povo _ russo. Des
velado Pai, sempre sé voltou, cheio de carinh~ 
para com o povo infeliz sob o jugo do comu- . 
nismo. Em cada missa em todo Universo ums 
prece pela conversão da Russia com as trêi 
Ave~Maria finais> o seminario russo, o Russieml) 
da Cidade Eterna, são provas do amor e .carie. 
nho do Santo Padre pela obra da recristiani:. 
zação do país dos Soviets. E é o Mesmo P:l' 
oue inmneras vezes adverte seus filhos em ter~ 
~os energicos que estejam vig!fantes, não es~ 
tendam a mão imprudentemente ao comuni_s~ 
mo, acautelem-se com as p~es de ovelhas dos 

lobos ferozes. 
· E o mais doloroso é que enquanto os coi 

munistas insultam a Pessoa Augusta,do Santç 
Padre e tramam na sombra contra a nossa f~ 
e hipocritamente disfarçam o odio, fruto dq 
s~a mística de materialismo integral, os cô1· de 
rosa, nossos dulçurosos catolicos de- agu~, d• 
flor de laranjeira, andam por ai perturb~dos d, 
escrupulos de caridade evangelica, porque '.1-t~ •. 
camos de rijo os comunisto,s e não temos re~ 
ceio de dizer com o Papa: - "o comunismo- t · 
intrinsecamente mau''. E os comunistas hão dt · 
s~r intrinser.amente bons?! ·,-

E' mistér uma atitucle de simpatia e eh 
compreensão para com os comunistas! E' pre
ciso não xinga-los (coitadinhos!!!). l\fais le~ 
rouges sont les rouges", diz o celeberrimo sr .. 
Bêrnanos em um dos seus romances. Os ver
melhos são os vermelhos, 11ois tambem por ele~ 
correu abundantemente o Sangue do Salvado> 
do mundº que salvará a Russia. 

Perfeitamente. E' por este Sangue Divinc 
e pelos meritos deste sa,ngue ,que ped;1_11os a 
Deus a conversão da Russia e quando o infeliz 
comunista vier como fillló prodigo pedir á 
Igreja o perdão, Ela terá o mesmo gesto do Pai 
-- o receberá com o osculo e a tunlca, o anel 
e o banquete. -Porem está no - Evangelho que 
o Mestre Divino chamou aos fariseus raça de 
víboras e sepulcros caiados. E no que .se dis
tinguem muitos C:os nossos comunistas da "raça 
de viboras"? Há comunistas sinceros, iludid9s 
porem convictos cada vez mais em foce das mi-, 
seras condições desta nossa sociedade atual? 
Concedo. Não seerá no entanto para salva-los 
que l1ayemos de nos tornar côr de rosa. sorrir, 
pactuar, disfarçar a verdade. O comunismo no 
Brasil, astuto como é, percebe o fraco de nossa 

· iente, e mais ainda a tolice dos "côr de rosa", 
E, enquanto estes se preocupam em distinguit.. 
comunismo de comunistas e pedem doçura e 
caridade e extendem as mãos aos vermelhos 
porque ... les l'ouges sont les róuges. o taman
duá vermelho de. foice e martelo, .abre genei:o• • 
sa e largamente os braços... • ' ! 

º Vamos ~braça-lo . , • " Pobrezinho 0o bichi• 
nho.-.. não é 'mesmo, se11hores côr de' rosâ'f 

o orangotango que .acaba de nascer é ma, 
caco, e macaco hilariante e l'idictllo. o taman, 
duá porem, que nesta hora nos extende Ô$ bl'a• 
ços e esconde as unhas, é perigoso. é terrty~i, 
Não nos iludamos num abraço !~!f~ ~- ' r· 

* M o.n s. As e A N r o B R A ,NJ),, Ã o \ 
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16 de Julho 

-Festa ·de ~tossa · Senhora do Carmo 
A- 1est:;. ú Nossa Sc:1!1:,r,. ,:1 0 

Carn:10 l)ronc;z;-2~_ in·t~man1ent-! à 
'Vrtlem c~:·,jc.,,,litan,. t-11,ia ori;;;em 
1{·mDnü;. ao~ ~cllp!:!.s ànt~~os ~-n,.-n:. 
'\·--ci0~ <-rn np:·:·.:·Ht t'le r<"r~:~rin-1aç 
i~:nctrt .... b ,.i:--t~ . .-:n a"os r: 101:.etitaS 
tem por p~c -:,,Ato especial e, culto 
JJ. :1.Iáe dt ::.;.c.i,, Mada SantiS3ima 
• prt.tcnr'ie , ,,_: origem nos hmpos 
.Jo 1~rofeta I:i:._,,_ Não é este o lú-

· lar· ele nl~!I'<'>'.' :-~· 'argumento, "r,r<) 
e contra ",,s't~ 1,iedosa ·.on,ni{tO ,,u 

· ,'ligan1ns n1"_.-·m-: -.. convlcçârj <tl•S re
l!g-iosni ·car-rr<~ ta.~. 

E-5t-ã fórn iJ, . duvida Que O r-:vi:aa 
. l1l.~1üo o.nti-G:':_·-'::.ào n'áo c~tova sen1 
· Cfmh~cbren·'t.o '11?,s r>l'ome,«a• mé~
' ,~anwa..~. it 1.-:.~.~ do Salv,Jl'lor v,.mo-

k precon1;;;-.r".,; pelas SYbH1s. s!m
bolisacl.a l)Pi,c-., -i\ná;gens· ae N.~ e 

· t·enrrada no:; -r,,lstilrios -pagá o,. su
- ,,c,tn isto, ,,.,·.~,0 ria ,s~l.ranhe,l. •l 
~ ~ JJ<lto à~ fle~~---. poc-suirlor í."'.)~ nro-

fr-cia.'S tn{lj,:; <:'.~ rs s ·e csrec;alizada~ 
1 .!Obre a Mú 0 -\'iff,'llm. a vPr,c~dora 
·c1a -~cr,)'~nt,, ::Jo tiv,~sc tid<, uala

- · '\'ra. in.:-,f'ituir·t,-ii 11P.i!_i]Jn11a. nn~ ~ <lis
: 1,(:S .. 5e re~l-4li~o ~ .. Mã.~ c1o sa:\·ador. 
· ü0 fato. n~. ,0,:·,ie,m Carmelit.nn se 
; ,tuardR ~ t,,,;;;':;ç!ío, ;:e'1rnnon rt ·qual 
, <- pl"hf.--ta .r,;ti.. -.--,. '"enc10 aqn~!::i. nu
- .-e11zinha, (JL,f i,e le,•ant:n·a n0 mar 

b,-m como -r. rt.,;a.,1a de hnmnn te
ria neb -rec,Jnhecidn o slmb,,lo. a 

,. rigura\ d& fú~,;;.::1 Mãe (lo s~1-lí·at101·. 
'Oi7, 111·a~5 r, ~:'adiç!io_ QUe cs discl
't",ulns de rn:,-~. P.m lcmbrn!!Ça daa 
, tn1rh vi.~ão <,._, r,1estr,, teTiam fun
; -drulh ·uiy._1 f!,>·:~g'.1:!!gação. Cc,rn f:~de 

., i?c Monte 21~:melo. éóm o fim dec 
(';::iradn dt: p~ c:~tar horncna~!f:'ES à 
-1\:fâ<' fio MeS::·f. Es~ Congr0gnção 
·ter-se-ia <:on,ic:-,~,to até os di~, de 
.Jesus Crist" r, .-,xlsti<Jo tons o titulo 
,d,.' Senos úe l.Caria. 

San t.a Te,,~,. 11 grande, San:., ,1a 
Ordem C:arn.,,:,[.an,._ reu,n:1Pce n0 
mofcta E!i,.:< ' fuüdar1or d.\ 0r0 

Lc m. A• vls~i., füt SC'1·\•,1. ele D~11s 
r,1m Catr.rin.-, I::rnPrlck $C•bl'e ,t ,·;-

'. J~t- (lP- r\'1·arir: ~apti_s5i~à. ocu1,aln
! ir:- n,inuclosn-~i:nte da C(\hi;i:re2:.1('fio 
'~o:..- srn·n~ G!: 4-iJría. n0 9!'.ltlgr, T0s. 
tamenlr, 

Hi~t,.,ricarr~i::-/.e docun1 -.ntada.'! sã~ 
"15 .srti:uintc-'-j < .. ,.l.n.fi na Orrlr·-11 d~ 
No.,sa Senho:-,, <ln Carmo- p.,, 110 
,ceeUlo XI1 o~:, O ·cahbrcz Bertol,ln. 
~c,7x1 ~ l:.?:nns , ::.-:-~nnanh~irr.~. s ~ est:-1 -
bflecen n~ M·,,,tr cn,·meI~. ,Não -ºe 

". <:&be ~i rncm;L:.:.-:;ram lá 9. Cr.•!1.grH~a
' <:5.o <10.s serv,:' 'lle Maria r-'• .:;j ,un
: <1ara1n u?La r.:-::.1-tf: n.otne: c(\1tc, é nue 
: rfCP.brr•:-,m .Ptr:. i2fH) u1n-, r~'?.l''l. rigo-

to~iseima. np;-':.rach r,elc. P,,tr;arca 
'w!c ,Jcrusaler" - Albérto. Pc;as cru
'1:adas r·sla 0o:·,.gr~gac5.r\ lo1·nr)u-s;o 
conhrcida t.iU'(J~üt=:.1n lH~- J,:,n·(,na. noi., 

· r·nbre-• fidr.j:;;J;: <'h Tngl.1lf'•·ra l'on
i,-;da1·am algu-;,,, -r,elj(>inSOõ eh Cqr-

·. melo. a nco:,:;,anhR-los 0 f1.1n,1a1· 
,-0 nventn~ 1lf. tn7,l1terrn _- n qne fi

S'.C:l'an1. 
Pela mPsmrc fr,oca vivia no cr,n

dlc1o de 1{011~ 1,;m cremil,1, qne ha
·, ia: vinte anos. habitava na sdiclão, 
1end0 por ru;ii:ncia e, trc-nco õcn 

·t:,e uma &rvo:·?. O nom;e disse cre· 
• 'tnila era Simt-J stock. Alra!.10 peHl 
· ,ida. mortificaúa elos carmelitas rc
: r:~m-che~.:dos, 0-:;mn tombem neb 
,-·revoçã0 mr..r:~r.1.G. C{U~ 11c1tH·1a Or
: <lem cult;vavr,, ~ediu r,dmissfto, cc
f ?!rn noviço_ rn. Orclmn cl" N,,ã,oa Sc
,-~,.hora d" CaY:-:tJ. Em 12W, Simão 
Stock f"i ele:::,' ·condjut, ... ,10 :=;u-

: r,erior Geral -la (lrdem. iá entán 
, t;astanh con·u.:,icla e C'Spalb,1rla-

A Or,1r-m éo,-.~~çou a. Fofrl)r mui
fa oposic(i<). e Símfi() Stfick f~,, um"

~ ,·iagcm a Rnn:a. Honorío III, R\'i
ir.ado Cm mistHíosa. visãn. rJue teve 
1 àe No.,sa s,n:,;ira. 11:,0 só recc,beu 
;f<•lll 10<1:a úeíufncia o; reli(!io,0--
1 farníe]ita~. 1:--1~~;:;, õl11°nvon n•,varn.cnte 
'n regrn ds o:rt:.,:,n_1. Simão Str,ck. ü 
-~.itcu ,\cnoi~ r,:; Jrmãos e,,. Orêc>m 
it1o· Mont.~ óairúelo~ e d-: .. nF·l't·U-·S(' 
t:c,1n eles :=:tLc;, r::.ús. , 

/ Um Car.:tu,::; e:f'l'al õa é)rrJ,,m_ 

l
·,-ealiz~ ,lo c::n l.237. d0t-e1·mi!1 ,,u " 
;transfrrrncia par-, a Eu!·r,· ·.! clr 
'tJ.Ua:::i t'.)Õ:"s o.<: -,·~ligJn.::(l::, ,:;; n11-:ii.:: 

:1;àra re vcrc~:~_ liYr8i:.. <la.s ~.-e:-.;:ac-flc:~ 
ôos ·S~lT:·:cF:"Yi(J.t;, ' ..... ,·ocur8.,·f'p, "1 Jn 
f!aterr:-t. r,11â0 a O::c1êrn po--·sub já 
~!l c011ventas. . 

No·_,-nn d~ :245. foi s;i"I~~.- St:rk 
-rbilo SUDGÍO: G,wal ,,, 0--cl,·r' e r 
.,J'cg,-a.-·tr,,·c ,:-;, é..p1'ov:'tç~1f> cl., P~1.pn 
!::,...~1 ... ";·1 T\.~. 

A Ord~m -t: Nossa Scnl!J·r~, (10 
Carn1O. colocr._._: .. ~ scb a prr,~cção 
imécHata ,,a s,nta Sé. começ"u ,-,1-
tã~ 0 ter ur.:~, acút.~ção rx~rrt~,r
~:naria. 110 ~.nc.:--.d.o catolicv. Parn :s
tr- conco::rcll p:dercsan12-11le a ir
i1;andàcie do E~capulario, CJU(: c1 ~F~· 
fi.: fundaçáo r., f:';mão 9toc,:. 

· Homem te ;;-randes drtuà ,,- Pri
'\'l!egia<10 -i:.0::.· ~-eu.s con1 o . ..; ~lcns da 
1}\'ofecia e i:\:;<; t11ilagrcs. (l11\ircg,.,n 
S!mãc Stcck t;:;:la cnerg\1 1,an:1. J)l'O
r-·~gar, na (lrt ?!n e l1ü 1111.:ncl, 1 in
.friro · o cu);,J '::.,riann. S.-11,1(, rlt>,·o
,t·:ftilno a !\ít::::•.>_- Banti~~iln:1. tt(·::-c,;a
i~~t-_-·cbtcr 63. E~.::1ha cd~sti::d 11:n p·.:-
i.11or ,-iSiYé~ 6.-~ E:.ta -}:.211 ~~:o·p11cL1 r 
Jt;atcn~ .. 1! p;-c/;:;;.ão. Foi 8.::..:; ló dtJ 

Juiho de 125::. ~U::). estando ( r:1 r.:·a-

!!f~;.~~~~~~~l::~:~rl~i;l;~-~~c:,c{Y~!: · 
k•;te~. h·iil ~1·2,_erslht um e- c,1pui8.
r=ó. u.1\!lt>U i;:;_,~1!,:) Filh,, - c:h."•._·-]hc· 
;J.. Rainha C:c, ( ia - ('L o c-.:c~,'.Jtih· 
.!'fc< c_ue · ~-==--~.! ) c1istint.i •:0 (1._1 1::inhn 
Crde111. Ae:ei:}.<J CoT.o u:n pcn~1/)r 
tr. privile;;in, -:.a~ a1cal',C'"·'... 1··:~ra ti 
,, para. 1 e,'.:::;::. .:,s .n1e~nb!'f'_:.; clJ. _O!·
fü-m do c-z,m:;. i\quelr c;'.12 n,~rr"r 
\·es.ticln <~fs--~e ; :;:Ct>llll1arir1 , :.:c-t?t::á -!i
\·1.·e do fo~·J /,e infern,.:;·. 

E~tac.d-c-:~:c n$sirn ~J.ti.sft-'.1~ a 
i"i!::Üor as;J).~~;-~.:. Sin1:~o SLck c-..1-
tcu cnU•o,. àt~ .. ·.:n1l2,ar ~ irin:.;ndr:dc 
du_ c~ca-::.u.2 ... :'::;; ,e Co!1;:1do.:· ,, 1~1n:1-
ti~: c:·1toE:\., e: :·,s.rtici}:1ar eles gr0n
<~~-s pfivilc~<;t ~.nexc,s. E:<trc10rdin~
f;o. fni a ,.:;~-~-~;::eia- 8 tão u~il ins;i
tvção. En!rf:: :::s devotei::. c1í, 0:sc8.;nt
!a,·io d~ tfos.0 ,c !:'.énhorn do Cnnno 
\ €:0n1-~e Pz.. Df,(. C~'.rd ~ai.-: (: r.-i.c,;p. •-~. 
Numercsos t~~::.~. Sirlu (•.;-; ,;t;:. ·~;<',.: . 
C;Ht p8:Ur:.:::: ~-::-1: inscrH,;c.: ,n; 1 

ir· J· 

,nanclnde, c:,~r. -. Edunrdo III clQ Jn
gfaterra. n; ~-~nPeradorc·.'7 c'.1 Ak
rr<1nha. F;::·::2.:1ào l C II diVCl's(/) 
reis àa. E~p-f.7"~·.--_:;, de Fcrt.ugal t~ ela 

~1~~~;;se :~:Li{~-c~~~t~~-~~·Õ;~.11
~~ c:s~· 

:apulari o- teve u1na ru:· ~it8ç0 o fé, yo
:s\•el e un;1~c:,_:;,;al (\ntrr. o P~v1i ca
:oJico. Neste ,:c1tid0 só é comoara
rd RO l'C'.:fI~c Cc:n1.o cst:, t2.nlben1 
;e·\·e ?..dvc-r~3.; ~ .. ; ; co~10 o ro~a11o 
.f:mbem O 6<-.1pulario tem sido 
,_g,~didn c-cr.·. i.0dflS as a_rmas rla 
m:>redade. i,: ,:1alici~.- do escarn20 
, elo ó:lio. Méc5 tambem_ c-êtnn o 
~sal'io-. tt"nl €Xperim~nt3,.do n efeito 
)<:de-r.osissimo -:a prot2cãn -da Mãe 
le Deus; ~ó r.,ssi1n é c-xplkavel e, 
:ato d"e ter o eseaou'ario ,iJassado 
ncolume, afrs.·,és ele 600 anos e 
roJe em dia m,Js ~o que nunca go- · 
ar da µrediles,ã.-0 do MVo cristão. 
SI b~m quõ a visão ele S. Sin,;;o 

;tóck. afirma tfr Hdo c1e N,.~sa Se-
1l1cra . niw p,issua o- valor c\1 au
~ridade: de f,,r..rgo <l~ fé tãc ã veri
·mv'.,, se ap!:'~··ent"a. (1~ <lesarm 0 -

c•ua!quer duvida que a respeito pos- do e.m vida. usado 0_ escapulai·,'o 
Sll subsistir, 

E' relatada com toélas o.s minu- conserv,ado. ª castidade PrOpria d~ 
r!as pelo confessor dO Santo, Pa- CS

tado,, recitá.do o Oficio Parvo ele 
Nossa. Senhora. 0 u si nã-o souberem 

dre Swalton. -API'ova<la oor muitos !e':, t1verem obServado fielmente 
0 Pf:pas. a irmandade élo escaput,1ri'o ,1c;um eclesiMtico, bêin como a abs

foi grandc,rnente elo~iacla por Be- tmencia na quartas-feiras e saba.
neditn XIV: rr.-1ls. de cem e,crito- dc_s (excepto si a festa de natal 
res do, scculos 13. 14 e 15. dos quais c:;ir _num desses dias). s~rão socor
alcruns qu~ não pertenciam à Or, 1,dos Por uma proteção extraord·· 
clern Carmel!tana.. s~ lhe referem ~ na1:ia da Santis.slma. Virgem. no pri~ 
à vi"8.ô ,ie Simão Stcck - como a meu-o_ sabado que se lhe .seguir a.o 
Pm fat,; que nã0 n,lmite duvida. transito. p0 r ser sabado O dia da se
fl.s univer.sidaclea mais c~tebres. as mrna.cons_ni;rado a Noss,:i s2nhora. 
<le Psl'is e Salamanca.. deC\ara!',Jm-. . Des:,e _ pnv1legio faz menção O Ofl
M· ;~ualmente a favor, r,o d1vln0 · da Festa de Nossa Se-

boi.s decretos da Cúria Pontificia 1,hor, rlo cwmo. apr0 vaclo peh Pa-
naratlos pelo, card~ais Belarmino no. Clemente X e B,ne<lit-0 _ XIII- ' ... .._ ________ ...,. _________ _ 
!' dA Torres. <1ecJ!'~-.r,1m hut~mttea ",~ ?cmavei:turada Virgem - diz O f 
e veridica a blo~rafia de S. Simão j cf1:!10, ~ na0 se limitou a. cmnúlar 
/::tock. qu, cont.em a narração da de p~vilegi~s aqui na terra a Oi'
mara.vill1osa vl<ão. ~eh1 .~armelltana. Som carinllo ver-

Dois Râo os gfanci,s privile;:i"ios Gadcm·emente maternal. el,J. cuío 
d~ irmandane do escapularlo. pri- P?d2r e miscricordia ein hda Pârte 
vilegicg devet,:is extraordinarios ~ao mul_tn grandes conscla tam'
c:ue mereceram à instituição tão !:,cm. corno piedosamente se crê, 
v.rand,, simp"tia da r,arte c1 0 povo aqueles filhos no purgatorio al
Cl'istão. O nrim1iro des 0 e$ privile- rnnçandc-lhes o_ mais breve p~ssi
r:ios Maria sant!sslma frisou-o bem veJ a foliz- entr,,c'.3 na patria celeS· 
quancl::i. no ato da entt·ega d(} es- t[al". 
canularjo disse. a0 seu serve São Para tornar-se membro da li:
Slmão Stock: "E' este o sinal do m~ndade, é ne<'~ssario cumprir as 
Privilegio aue alc,311cel para ti e sepuin_t es condições: · 
p;,,ra todos os filhos de Carmelo- 1. In°crfção no registro da Ir-
'.t'-odos aqueles que na hora da mor~ mandad 2. 
1:~ e-stiverem r21'r,stidos ('Om este ~- Ter recebido o. escapulario das 
habito. vér-se-ão salvos tjo fogo do muos de um .sac~rdote habilitado 
ir,ferno". o sentido dPSse privile~ ;,r,ra fazer a recepção e uso-lo com 
gio é est~: Maria Santl~:sima pro- c.evoçii.~. l{o caso da mudança de 
wet" a torlos que usam o habito do Pm escapu[ari0 velho e gasto por 
carmo. sua uroteção ·especi,11. prlff lim novo. este novo não car 2cP ele 
clpalmcnte na hora da morte. QUe' uençã,::i_ Quem. por de~euido dei
decid, •obre a sorte na ctern:da,ic. }:OU tle Usar por algum temi::ó o es-
0 pecadet'. portanto. por mais m~- cvpulario, participa dos privilegios 
r;ernvrl aue seHt. l)<)nd0 a confiança ela ir~andade, Jogo que se rrsol
em Maria e.1n1jssirna <i ve,,tinrto o ver po-io novamente. 
seu habito. tenrlo ,,liás ·a lnten~ão 3. Convem fozar diar\1mentP- al
fii·m, de ,,1ir elo estado rlo necado F,umas 01'acões marianas. como se
Po<l!' seguram0nte contar com o jam: a I<idainha. Jauretana cu .<:·~te 
~uxi]io de Nc•sa Senhora. a qual Padre-No.;sos e Ave-Marias ou sc-
11:;~ alcaikor,; a g1,.-,ça da conversão ja ainda o Símbolo dos AposLOJos 
~ da pemcverança. O esr,apulnrio ,seguido de recitação ele um Pactre-
1,~0 é um ·amu1eto. ouc a3•e(lur". Nosso, uma Ave-Maria- e Gloria. 
""b aualquer hinot<>se. a salvacã 0 As bula.s uonticias nada prescre-
<1P qu, 111 o u•ar. f:ontam-se por m1- vem 11 este re·;peito, desde o orin
Ihar"'; as · conve,-sõPS d8 pecadorPs cipio. pcrem. se fem observado a 
n.1 hom da morte. a f.ribu'rlas uni- r,t·axe d~ fazer es,;as clevéÇôes dia-
caw<'nte !lo esr.apularin de Nosso r:os. ' 
s-nhora do éarm<): mnilc.· tambem 4. O privilegio sabfrtino exige 
;5_0 cs caso• nue most1·flm à cviden- ,tinda qüe se conserve a castidade 
ria auA pr;vilerrio nenhum favorece pr.opria do esta<lo de t,i<la um e 
a f!Uetn dA !1Htneiro nPnhumR S' CJUe ~e rezem as horas marianas. 
riuer senarar ,10 pecadn e lev.w Quem não· puder cumprir esta se
uma vitla cligna e crlstã. Sonto gunaa ccndição, observe a absti· 
Aí"n,linho ,li7. a verdadP, C'lllando 11,nc:,1 de carne nas quartas-feiras 
ensina: "DPU~ QUf' no.s cricU sem I e, sabados. As duas obrigações de 
n,ssa co0 ueracão. n:i ll no• Píl<l º "º 1 recitar o oficio mariano e a abst[
,-ar ,Pm nuo n '"1cii·~mos " clPs~- j nencia ela carne nas quarbs-fejras 
ifmr.s". Qll"·~ não ,.,,e,· cleix 0 r d, e. sabados podem, si para jsc,o sub~ 
ofenrler · a D·'"~- ""n''rer,;. üa irnn<>· é istirr!ll l\1Zões suficicnt~. ser c0 -
T,ifcnA,: e si Ma1·ia Santissi1:1a 11~0 mutad~.s em outras equlvalenteG. 
,·ir nc~oih;Ji,lorlP. ~101•n-is d, 'll'l''cll'l- 5. Acs soldados o Papa Pio X 
rar a ,]ma rl,, ... rcaiior 9o• vicioº P concedeu o .seguinte previl2gio: 
lJai"xi'íe.s. fa.ri\, com rme na l1 ora il<1 Para se tornarem membros da Ir
w,"rtA. nor lllllfl M 0 UaH,1.,cl" (•Ual- manclade de Nossa senhora dO 
r:ue1• 118() ~p enco11t-p n 1,0.bitn_ sol· C:>.rmo, é suficient?., que usem Um 
v,clor O que s, tem d,à~ muitas -c.;caPu[ario bento per um saccrno
ve1.os. • te que no·sua a faculdade res:iec-

0 .~0ç,1111r1n ,wh,:lp .... j,... .A ('\ '-q 1 r-' 1 8 · t:va. Não se exige para eles à ce-
1,1,,10 "nriv;jpo·io ~'1hatl'1""· Um I rimonia de recepção e d,i lns~rip
,1~crefn ,]a ~rnt.,i_ J,iou'si ,5.,, r,,~s- ção ,lln registro da Irmandade. Co-
11,. clat.1ao rlP ?0 ,le .r,i_n°1l'~ de 1~1'.l .. mo os demais memlil'os_ tarnb?m d'
dó nris sac,rclote0 dn ()r,1°111 r.'1r- l'em rezar· diariam-~nte algumas 
melit.an;i ~ulorizaçãf\ 1iara predar_ & orações em honra ele M3.ri-J sauns
sr,guintf9 cloutrlna: "O 11cv" crista o ~.ima ("1-1-1903). 
P~<le . cr~r 110 lil.nxl!io <1n~ ~X!)Cri- A Irmándacle àe Nossa s~nhorii 
mrntarão as l'ilmn.s cl~s il·mã~_· e· 1 de. Carmo 'é ei1riquec!da dn muita~ 
m<·mbros ,lg -Irmandade d, Nossa , indulgencias l~odcndo t0das s~r 
Senhora do Cormn. ailxili0 e,te, 1 nnlicadas às ? >mas rlC> Pl'rgakrio· 
f rgundn o (]Ual todos Roueles que crJm excepção ela incluJgenc;,:i p:ena
morrcrem na graça do Senhor. tcn- ria na hora àa 1nort~. 

19 de 

S. Vicente 
Sito Vice~te de Paulo 

1 
""' dos 

rnaio1·es amig"s da huma,;iàade. sa
cerdote zelosjss·irno, ho!nem apos
iólico cc-1.nO poucos, santo, entre os 
~111t<,s uni dos maior.~s. na~ccu c111 

Pony (Fro~ça), em 1576. De condi-. 
ç-iio humilde, os pais eram genF 
.pierJO''a e virtuosa.· Proprietario> de 
urna Peq11rna herdad~. vivi&:n do 
tralJa lho. Ec:ucaram criSt:'t1.r..2n te 
-s~is filhos 1· homens e 2 mulheres 
obrig;indo:os aos trab~lhos no cnm~ 
pn. -Em Vicente bem· c_2do àecolni
l'~1n u~ pai.i um bom coração e- qua
Jldadcs excelente~ de espírito. cc.n 
os irrr.~o:-;, Vicente ,entregava-se ao~ 
Lr:.tiJri.lh 0 s dü CHrnPo- A o.cupaçúo 
p!'edil('la elo n1rnin'.J era vigiar o 
ga~o. 11as 0pOCa!: dO a:no ein que <:- 5t.e 
era lc·va~o á$ pastagons. De JH"Cj'e

rcnda levava e, g3.do a um lugar no 
f1111Jo do n~nto, o.ndc· hav~a t:1n:\ 
cap,'I~ de Nc"a Senhoru. Ali fazia l 
muita orac;°iO e C~ntava cm honra 
da R,ünha, do céu. As flores ,r.'.liS 
1,c!a_-.; que cncont:·ava, ?eposit~\?-~l~ 1 
sc,):;re o altar elo Mar-a Sant1SS1rn11 
e com um carinh 0 '" toao particlllar 
e-nkiPva a hu111iide CaPclinhn . .Já 1 

n(.·sta iclacl\! rc1.;~]nva principiOs ele 
cari~:l<le, gu<1.rclando sempre ur:1 
l~ca do da 1-cf(·içiio para O~ pObr_~~
Ü pJÍ- ,.:,serv~nd_o com _sat,sfaç'to I 
o.-:- 1Jclos c10 1.es ,cv tllho. qu:z que ele 1 
c,t~dén;e. Em quatro ano.;; Vice1~tt' 1 
Linha feito t~:;1t0-S ·prugr;;;s~o5: n:tf.: 1 
ci,:,.ociaso qLH: Pôde ser !'rofcs,·or c, j 
cr;,é'i:ianC:v rt tiutros g:Jnhava o ba.sM ! 

tanle parz.. poder toniinuar os {'S

iu.~o:~ 1105 cu~·sos supcrior0s, ~2n-1 
<:u:n jsto exigir !-,aCt'ificioS do p3i. 

oe·u~. p(·rt\tÍ, quiz prOJ>(lrc.i.o:1:11·
lh2- ocaSiüo (.e allCrfeiçuar-~.:? nas 
vit"l~1cles de perfeito Cristão, que }'àü 

a. man"itlf,o, a paciencia ·o a cari-
<' adl', N\1mcc v'agern que cm 1605 
;·J7 h. d,0 Mars~'ha a Narbonnc, caiu 
Clll pcder dos piratas tuni~ioS, qu~ 
o vcndcran1 como escravo a diver
'·DS · ª~nhores Cm Tunis. Com glijln
C:e conforn1iclade o Santo aceitou 
esta provação ~ hur:nilclemen te se 
, ~ sujeitou aos pesados trab:ilhos. 
que se lhe impunham. O que mnis 
0 l'lliristecia, eram os ~iversos ~s- i 
tratags-.1,as que os patroes emJll e
gavam para levÍ-10 á apostasia. O 
ultin,o deks, a qu.em JH'es[Ou ser- 1 
viçOs de e\;cl'avo, _era apostata, que 
ti~ha tres mulhtres. -Uma d.elas 
rnovi:la pela curfosiclade, acompa
nhava Vicünte. quando este se di
rigia ao tri,balhO do carnvo. Muitas 
pero-untas ]he dirigia sobre a reli
giã; cristã ~' pedia-lhe que c~ntas
se uns canticos cristãos. VJ.cente 
lembrava-se da prilavra da,Sagr_a}ª 
Escritura: "Co;no hei de cantar em 
terra estl'a:ngcira ?" e cantava então 
o salmo que diz: '.'Nas margens dos 
rios" d'e B'abilonla IL~•'.:"ntsvamos, 

Julho 

de Paulo 
chorando a nossa terra" ou a "Sal
ve Rainha". A mulher 'rnussukra,a 
ouvia tudo com muita atenção. e 
cnc1a vr::z' mais se cn~hla de a~,r.i
r:.ç:o -p~18S virtudes do e'c•·avo 
cris:tão. Tornou-se advogada êe Vi
cente junt0 ao patrão . a quem re
preendeu cnergieament,e' po1:;- ter 
2banfonado uma religião tão Pe'ê
fcita, como é a crjstfi. O apostai,, 
caiu _em si e combinou com Vi
cente a volta para a França. Em 
1G07 fizer~Jn a trav_cssia e chl'ga
ram a Aig~cs Mortes. 

n0 anº--seguinte ·vemos Vicente 
em Roma. 
" Os grnndet e 11:-itigos santuarios 
1nuito o impresslonaram e, regr:es
f;:•"dº 11 Paris, .tinha a ,·eso]ução 
f1r:nc de iniitar o cxe1nPJo cie vil'
tu~e d Os p,·jmciro, cristãos. Em 
Pa:·is fie dedicou. por nlguns anos, 
ªº S2rviçJ dos <lor•ntes no hosp'.tnl. 
Aconiect'll que lá caissc SQ!)re et 2 
a grave suspeita <le ter pra liC3do 
lilll furt 0 • A 1t~ica resposta que 
Vicente dava ás acusações cáluniO
sas era: f'Deus salie tudo". Só de
Pois d€ seis ancs foi descoberto o 
verdadeiro culp:1do. ou· pa,·n melhor 
djz~r, o ladr;l,o qu~. n§.o podendo já 
supcrtar o.s r.emorso~ da concienci.t 
faz " decbraçf, 0 c;o crime.. ' 

Pou'co depois Vicente conheceu o 
ve~e:,·avel Bsn1Jl 0 ·run:!aclOr da 
Congregação do ür'atorio, e os dois 
ho1nens Jigararn-se cm e}-treitü a1ni
zade, para mais eficazmente poic
re1;1 _t_rabalhar Pelo bem da ht1m;,- .

1 
n·úaUe. Duranlc. algu,_n, cSP?çO c1e 
te-_'lJP'' Vicente administrou a p,cro-1 
quite de CiiChi. on:ie trabalhou çom 
g1an<!c )nOVl'ito para as almas. 
Obediente á ordem dos sup_eriores, l 

aceitou O Ca1:go de rd_t1C~clor dos fi-1 
lhos do conje de Jv1gn1. Este ge
ncro ele ócup3çâo dava-lhe t_empO 
l:ast-::nte · 1,ara dedicar-se á cura l 
c:'a]1:1as, e- foi ní que Vic0ntc re
ve!"u gt'r.-:1cles aPtidões para rnisslo
na,·io. A condessa d.e Ivigni. se
nhora <le grandts virtudes, cleu o 
maior apoio aos trabalhos apostó
Jict•S de_ yieente_ que cm s2guida 
}lassou a pregár missões aos Elncar
cernc:os e aos condenados ás galés, 
O rei L;iiz XIH nomeou Vicente 
inte.dente elas g,:;leras francesas e 
esmoler real. Tres anos ficou o 
santo hom.em em Paris, ocupando 
este cargo, quando o zel 0 pelas al
mas o levou a Marselha, onde ha
via muitos rlaqueles infelizes, con
denados ás galés; Vicente procu
rou-os e semeou consolo. e conforto 
nas almas daqu<>la deSventurada 
gente, cuja triste sorte o comovia 
até ás lagriimas, Entre os algem~
dos havia um, de porte nobre e fl· 
dalgo, que se elltr'egava ll uma ti·is
t"'7-"· nne tocava ái; ralas <le defl_e,s-

!lero, Vicente lntercssou,se muifo 
em particular por aque1e homem e 
c0 n~eguiu d'éle a rtvelaç~ó d~ sua 
historia. CumpJice, se _bem que 
quase forçado de uma fraud,e fora 
condenado ás galés, sabendo m°i.ilhe{· 
e filhos entregues á ,n!seria. Vi
Ccnt~, que àtÍ! então soubera muito 
bem· disfarçar sua l'ét·sonalidade, 
ofereceu-se ás autorida~es em lugar 
d 0 Infeliz e conseguiu-lhe a liber
tação. A mansidão a caridade e 
JlaCie-ncia de Vic:ent~; no meio do3 
s.en1enciados, génte de Pessirna es· 
pc·cie, chamou atencãu. Como cs 
,;eus em Paris lhe ignorassem o pa
l'adciro, foram~lhe ao enealço. des
cou1·iram-n0 ein Marselha e trata-

_ram de libertá-lo. Do te111po ele pri
sã" restou-lhe u1;1a úlcera no ~. 
ca1;>ü(la Pelas gl'llhetas. 

Em 1693 a Congregação fundada 
por Vicente teve a aprovação de 
Urbano VfIJ. Ois sacerdotes per
t,encentes a e§.Sa Congregação fazem 
os tres votos simp]cs monasticos, 
1c pobreza, castidade ,e obe:lienci~ e 
ob1lgam-se a trabalhar na Propria 
santificação. na conversão dos pe
cadores e nu f 0 rmacão do clero. Da 
c:1 ''a Oncle morav;m os primeiros 
m.embros da Congrl'gaçiio, 1·ecebo
ram estes o nome de l~zaristas. S
Vicente muito se empenhou peltt 
organização <le retiros esJJirituaF 
para sacer:;otcs .e leig"s, e nesse 
0:npenho teve forte aPóio do Papá 
Akxandre VII. 

Não satisfeito ainda cem os be
Jissimos resultados de sua atividacle 
apotólica, S. Vicent,e chamou á 
ex stencià uma Congregação femi
nina. á qual aeu o nome de "f;Jha> 
da Ca;·ic;ade Cristã.. ou ~impl~s
mento "Irmãs de C~ridi:cle". TJ:; 
rapida foi a expansão dessa Con
gregação, que en, b1evc só em Pa
ris. contav:1 30 casas. As "Jr,-r,ãs de 
Oaridàde", segund 0 a bé'a cto fun
daclor, dest'nnvam-se á obra ,de ca-
1idack nos hospitais, nns paroqu;aE 
nos asilos e orfanatoF. ' 

Ê' a~mirav.c!l que urn homem co
mo s. Vieentc, destitui<lo complêta· 
m<'nte de bens matedai~, Pudess(! 
faz,-r tarito he.m aos neces>it:tdos. 
Qnando L 0 rena, _dev«>Gacla pela 
gtit,rra. oferecia t1li1 aspecto deso
lador, s. Vicente tez-se mendicio 
anga1·ianclo esmolas e donativos ~1.:i
beneficio àas vit\mn~ da graiíde ca
t:istrofe, as quais socorreu cºm uma 
quantia ll:'io menor de 500 conto~ 
de réis. 

, Querido e amado Pol' 10:los, todos 
via,,n ern S .. Vicrnte um Anjo d0 
Céu. S- Francisco d e Sales vota
va-lhe tanta esiirna e confiança, que 
o nomeou Superior da Ordem da 
Visitação. _ que, havia püueo, fun
dara. Alnda outras co,nunHa:es 
Tejjgiosas se Jhe confiaram á di-
reção. · 

No meio de t;mtas Ocupaçõ_cs. li
nha ainC::a tempo Para trat::r ela s,ia 
propl ia alma. FiJSSem quais foSs2lll 

as ocupações. o coi·a,;;o cicle e_dava 
s2L~Dre unido a Deus. N~1s 1naiorc~ 
contrúriedaõcs conservava sempre 
calma e ti-anqui]idi'.cb ele espirita. 

Em lodos os fatos ela vicia São 
Viccnle ,·econhccia Os p!~nos da 
Divina Providencia. Entrega va->e
Ihe confiantemcute, e nutra co'JS~ 
n~o Procurava sen[10 a 11.aior glori~1 
de D2us. 

~npor absoluto do~ lllCl'illll'!ltoS 
do cor~:ção, não se <leixava desa
ni1nar ou ii1qu~etc1r pelas vieissi
lndes {I,, vida. Humilhações, 1on60 

de o e11Lrh-tecer.en1, fir·rr.avam-110 
cada vez ·m:t is na humildadce. A hu
rr1-l:.·ac1e era a virt11dc que rnais 
recrnnendava nos filho~ f'Spfrituai~. 
Uma das regra, Pl'Íncipi,is que ~s
tabeleceu sobr~ a hu:nilrI.1de foi 
ezta: ''O re!igíoso não· fale <los seus 
proprios mereclmentos e f:!Vitc cha
n1ar a atenção dos outro~ p2ra sun 
pc·ssoa)'. 

Outra virtud.~ característica sua 
foi a fortaleza, que m:in ifrstoU cm 
todu sua Pbnitud: na Juta kr.p]aca
vl'l que rnov~" aos hcrejcs jat1;0iS· 
\a0 • O coml,nte a" janseismo foi 
uma de suas pri:icip:iis prêocuva
ções e é un1 dos seus maio1·c~ titu
lo:-: de gloria, 

s. v,cente alranç<n1 a idade de 
85 ;:mos. Ern:,ora b·,stantc enfra
qu~Cido e ci.1quebra3o, levcn1tàva-se 
ás 4 horas, dizia Missai e d~dicava 
tres horas á oraç:\O. O Pl'nsainento 
da morte era-lhe familinr. Todos 
os dias r~z:wa as oraç,,es <la ¼;reja 
ptlOS mo,:ibun~os. A rno1·Le encon
trou-O, po's, otimamente prepa
rado. 

s. Vice:itc mor:·eu cm 27 <le se
tf>r,bro de 1660. scndo-Jh0 o corpo, 
se11ultado na Igrf:ja de São LazarO, 
Grandes e numerosos milagres fO· 
ram-lhe obervados no tumulo. A 
canonização ele S. Vicente se rea
lizou cm 1737' e o. Papa Clem;"ntC 
XIII · determln'ou-:he a comcrnol'a
ção parn o dia de hoje, 
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·. á.1 melhor qualidade. MesÍ'n~ assitn, rnolharhO 
· toú2:aménte a casimira. os a\"iamento_s._e qua:qué . 

· · pêca.. ainda que s~jã um pêquêno fundô de bots · ' 
' .. -R~sutU dé tais éuiciados. qu~ as hoss1S "roupa.1 

são pré•ericolhidaS ofÚ·ecendO plen3 gararltia dl 
nénhuma ·deformàbiliéladé futura. ·Quêira fà':::'á 

\utla visit~ à nossa s~çõo de .Roupas Feita·J r.... 
concluirá que é uma inovação. poit aind~ 

rião sC cr:"!prcgou material de tüo alta Q. 1Já: , 

tidade na COilfecç.âo dê R:o~uPas. Y-ctta-.\ . '#''. 
., • lm 10 :pagamentos pato "Plano Suave·" · 
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Bodas de Ouro de vida-sacerdotal do Revm:ó. 
Frei Floriano B. Hêin O. F .. M. 

A 30 cl~ junho passado !est.ejou 
seu auréo julfü~u Pacerdotal o 
Revmo. Frei Floriano Batista Hein 
no Convento do Bom Jesus, e~ 
Curit;ba. As 7 horas celebrou o 
venérando sac.erciote misSà cm ação 
de graças eom a. assisténcia ai\ 
muitos ctos seus mllhar'es de ex' 
alunos e amigos d~ Curitiba. 

Damos a seguir alguns dados bi:>
graficos do vfrtuo•o franCiscai.o: 

Frei Floriano nasceu na Silesia' -
em 13 de maio de 1872, Fez seus 
estt1d'as preparatorfos em Hãrrentd, 
na Holanda, onde tambem vestiu 

' Quando ,em_ 1910 o governo do E$' 
tado determinou à insta lação do l~· 
prosarlo de Pü-aquara. Fréi Fio· 
riano lcvavà régu]<trménte. até 1926, 
áqueles pobres !azaras o• conforto~ 
da no~Sà religião, 

Ne~ta sua. longa permanencla eiÍl 
Curitiba; F'•·.é! Floriano àinda se dis
tinguiu no aPOstolaJo da boa lm
phlnsa. São milhares os assinantes 
qué angariou para a boa Ielturà 
prinéipaJm:ênté do "DomJn,,o" "Vo; 
de Santo A11t_onio" e ".i).1énsagéiro 
da Fé". Não obstante sof1'ér élêsdé 
longos anos de--,uma s.ensivel mo
Iestia de ouvidos, que ele conside
ra Ú:rnà recompensa i:>rovid'encial d9 
céu, comJlÔS ó conhec:ido e mui prô
cu,·ado "Manua]zlnh0 de Ouro" ou 
"Na. Escola dO Divino Mestre", qu! 
é a chav~ da vida perfeita do cri•
tão :e que goza dos favm·es dt 
muitos prêlados. 

- O Rcvtno. Padre Jubilado foi ê, 
ainda ·t; um ~1Jsio10 da juvênt;idé, 
dos dbéntês é da boa. iri1Prensà. Qu<1 
D2us o cOns.erve ainda muitos a110" 
entre nó.s. 

o burel de São Francisco a 6 dil 
outubro de 188~. Ainda estudaüfé 
dé teologia, embarcou para ó Brasil 
chegando á Baía a 10 d'c julho dé 
1894. Terminados os seu~ estudos 
no historlco Convento de Sã(} Fran: 
cisco, foi ordenado sacerdote a 30 
de junho de 1895. Em segui:fa foi 
in~ndadô a Blumenau, no Estado de 
Santa Catarina, onde os francjsca
nO.s dirigiam o CO)êgio São Pá ulo, 
h 0 ie Colegio Santo Antonio, e ócu 0 

Pou aí a caddi-a d'e Ieüte até 1899-
Ein 1900 foi transfêrido à Curtt1ba, 

1 

sendO-Ihe aí cóniiaâa a êura de 
. ain,_as, sobretudo dos polones.~s e 

italiai,os, Em 10 . de abril de 1900, 
ténd'o fah!cido O Revrilo. Padre Vi
gario da Lapa, Frei Floriano foi 

Móns. Gawlina, Bispo dos 
polonesês fia Austria ê na ' 

Alemanha 
nomeado Pró-vigai-io daquela paro
quia. Em 1901 chamou-o a obédien
cia novamente ao Sul, sendo no-

Roma - junho - (N.C,) o.-" A. 

, '''"'"' · =" ,,.,,,,_. l n,cado Sliperjo~· dn residencla fra-:n
ciscana e vigario de Gaspar no Es-

------,-------.;.;...'-'------------'------'---'---'------..:._--'-- ) tad'o de S-anta Catarina. Em 19'03 

Agencia de ImPrensa Católica {IC' 
A, P.)_ lnform_a que Sua Santidade 
o Papa·Pio XII designou o Expio. e 
Rcvrno. Mons, Joseph Gawlina, 
Bispo _das forças arrnatl'as da ];>olo
nia; para atuar como Ordinario d" 
todos os polonescs que se acham lli 
Alemanha e 11a Austria. A K.A.P. 
acrescenta. que .Mons. Gawlina di
rigir-se-á logo para a Alà-nanha. a 
fim dev isitar ª" zOnas habitadas 
por seus juriSUiclonadOs polonese11. 

Pôde ele voltar novamente a Curf-

A • - d . _ B· d M tiba, oilde se encontra até está data. posrçao · Q ex- 1Sp0 -e - aura E.n Cui·ltibá lecloiloú por dois lonª 
gos clecenios no Colegio Bom J~us, 

perante 
f .. . __ ~ . ocuPando-se tambem na cura d al-
i gre J a mà 8 , prineiprihnent-: no cOnfessiO

(Conclu;ão da 1.ª pá~ina) 

ias legiões de religiosas ciue sou inconta veis aenon1inacões ruas 
que reclamum uma solicitude cte mae envolvida irnma CÍ!!lic~deza,, 
ae virg'em, Àhl :aão foi no fanatismo e na hipoci'isia dos téo
Jcgos da Idaae Mecna divorciac:ccs do humanismo cristão; foi nas 
mais pllfas ~ genuínas fontes do 1;,;vangelho -que se beberam as 
lições ae tào sublime caridade. · 

O e-:í-bispo e.e Maura anrma ainda a necessidade de ser re
solvido o proolcma do divo1-cio, ''que o Concilio de Trento sailcio
no:, .(_sicl, r.pesar de achar-se a solução no proprio Evangelho". -
E:ro ainda e ilusão. No pi'oprio Evangelho s_e acha sim, a solução, 
nao porem a proposta péio divorcio, mas a irripbsta por D€us, por

que exigida pela nnaliaade natural da familia: a monogamia in-
díssoluvel: . "0 que Deus ajuntou o homem não separa, Aquele que 
repudiar a sua mulher e se casar éom outra, comete adultcrio con
tra a sua primeira mulher. E se a mulher repudiar o seu mari-
do e se casar com outro, comete ádulterio". 1il'tarc. X, 10,121. E 
mais tarde, promuJganC:o a lei evangelica, inculca ainda S. Paulo: 
''Qmn1to àqt,eles que estão unidos em- íuatrimonio ordeno, não eu, 
mas o Senllor, que a mulher se não separe do marido; e se está 
separo.da, fique sem casat ou se reconcilie com o seu marido. 

E o marico não deixe a mulher". (1 Col'inthos Vil, 10). Ai 
está a soluçao do Evangelho repetida em Trento: defesa dos inte

resses. da prole, da_ dignidade e.a niulher, da fidelidade no amor, 
dique contra o estravasamento dos instintos inferiores indisciplina
dcs; a familia catolica e brasileira é a familia indissoluvel e nos 
incumbe a todos defender cmn un1,:µiandamento divino, uli1 .Penhor 
de feliç:idade -humana e c,e vitalidade nàcional. · 

Âs'prekrencias tlo ex-bispo de Maura, ao que consta,· seriam 
ainda po1· uma "Igreja Cristã Na,clonal" em 1uptura com o Papa, 
Para -integra-la contada co111 o apóio dos protestantes, ct,os espí
ritas e maçons e todas as seitas religiosas". E a isto chamaria 
"1;enovação c'.b cristianisJ.110'· ! Erro e ilusão e fonte dos demais 
ez-ros e ilusões. Igreja Cristã só a fundada por Cristo. E a Igreja 
fundac'.a por Cristo ten~ a sua constituição organica imutavel, tra
çada m1.s paginas intangíveis do Evangelho. A Igreja é mna só 
•·ecclesiam meam" catollca como foi -chama(a desde os tempos 
apostolico'.s, isto é, Universal, como _a verdade que alimenta todos 
os espíritos como destino imortal de todos os homens, vinculados 
pela identidade de uma me~ma natureza criada por Deus, Pai 
comum, e mlidos pela fraternidade de uma mesma redenção, que 
se estendeu a tocà a familia humana. lgrejint1as regionais so as 
pode inspirar o nac,onalismo estreito ou o racismo de vistas aca
nhadas. Sua igreja cacolica; universal, humana, pa1~a conserva-Ia 
un.:t e indefect1ve1 através das gerações, Cristo, Senhor Nosso, 
construiu-a sob o fui,damento inabalavel de Pedro e dos seus su
cessores. "Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha 
Igreja, e as portas do lnferno não prevalecerão contra ela. Dar
te-ei as chaves do 1'eino do céu é"Tudo o que ligares na terra será 

ligado nos ceus e tu<.ó qut desligares na· terra será desligado nos 
ceus". lMath. XVI, lü 19,. Mais. A Pedro, de modo particular, 
confiou o Saln:dor a missão de confirmar na fé os seus irmãos e, 
a fim de c:ue correspo1:desst sempre às exigencias dessa missão di
vina, assegurou-lLe a encacia de sua oração: "Roguei por ti para 
que não desfaleça a tua fé e tu, uma vez convertido, confirma os 
teus irmãos". \Luc., XXII, 32!. Cristãos Que se revoltam contra 
os ensinamentos de Pedro, naufragam na fé. Por ultima ve·z pou
GO antes de deixar deiinitiramcnte os seus Uscipu!os, o Senhor 
insistiu ainda na consti_tuiçúo 01 ganica da Igreja. segredo de sua 
unidade e de sua conservação. A Pedro é confiado o tnunus de 
pastor universal: "Apascenta os meus cordeiros, apascenta as 
minhas ovelhas" tJoáo - XX, 16,18). Cordeiros e ovel11as que 
tresmalham do redil onde PcC:ro é pastor já não sao cordeiros nem 
ovelhas de Cristo. • 

Nos pontos aqui anot,:,cos e outros erros. doutrrnarlos larga
m2nte divu'.gados tem il:cidido o ex-bispo de Maura, que assim se 
colocou por ato,. deliberado fora da verdadeira Igreja de Cristo e ., 
da comunhão (os fieis. 

Não é de admirar, portanto, que a Santa Sê nos autorize. ago
ra, u prevenir e avisar os fieis soiJre o proccd1mento do infeliz 
bispo, com a declaração explicita de que "ele incorreu nas censu
ras· canonicas, ficando cxcorD.tmgado c não co.nservando mais o 
titulo episcopal", conforme Oficio da Ntmciatura Apostolica a nós 
dirigido em 2 ele julho nestcs--termos: 

"Excelenda Revdr;1r:. - Referindo-me à carta n. -31.472, que 
dirogi a V. Excia. Revdn18.. em 7 e e maio do corrente ano, comuni
ço-lhc que a Sagrada Congregação Consistori~.l o autoriza a prc
vêfiir e av1wr os fieis sobre o pro·cedimento de Carlos Duarte da 
Costa e declarar que ele incorreu nas censuras canonicás, ficando 
excomung·acto e não cons2rvando mais o titulo ep:scopa!. Não é 
sem profunda magua que venho fazer essa triste comunicação a 
V. Exa. Revdma. Peçamos a Deus que ilumine o infeliz prelado e 
o f~a voltar lJuanto antes ao seio da Santa Igreja. Valho-me da 
presente oportunidade para reiterar-lhe as expressões de Ú1ínha 
alta est:ma com que me -sulncrvo Cc V. Exa. Revdma. (a.) Bento, 
Arcebispo de Cesarea - Nuncio Apostolico". 

Continuaremos nas nossas orações particulares a pedir a Deus 
que o ilumine para que_ um dia, .que esperamos raie bem cedo, en
tu:mdo em si na presença de Deus que o ha: de julgar, e voltando 

·-à fé do seu batismo e do seu sacerc1ocio, repare com a sinceridade 
de um grande arrependimento o escandalo de uma apostasia 
episcopal. _ 

E vós, Clero e fieis muiLo amat'.os, unindo-vos em espírito aos 
vossos ·1egitimos pastores, continuai firmes na fé, na fé de vossos 
antepassados, na fé énsinaclá por 'Pedro, sempre vivo em seus su
cessores. E' a fé que salva e a fé· genuína, ensinac'.a por Cristo e 
transmitida por aqueles a quem Ele confiou a missão: "Ide, ensi
nai a todos os povos tudo o que Eu vos ensinâ·. (Math. XXVIII, 19L 

Neste momento particulurmcnte grave na historia da humani
dade, permaneçamos constatltes na fidelldade à fé de PeC:.ro, Pas
tor universai desta Igreja que é "sustentacuio e coluna da verda
de", (I. 'Í'liim., III, 15!. Quando desmor01:am tantas grandezas 
humanas, quando tantas ideologias extremadas lançam a confu• 
são, nos espíritos e o germe da díscorc:ia entre as nações, a uni
dade da Igreja Catolica, que na sua maJestade espiritual congre
ga em seu seio homens de todas as raças e de todos os continen
tes, vinculados pela verdade e pel9 amor, aparece-nos comó farol 
na tormenta e luz de esperançRs nas perspectivas do futuro, Per~ 
mane~er-lhe fiel é uma questão de consciencla cristã para as 
nossas almas batizadas e de amor p'atriotico para as nossas almas 

narlo e na ass,stenc1a aos_ doentes._ 
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( Obra da.. Propagação da Fé ) 
CONVITE 

Pela presente circular, convidamos V. ·Excia! 
e Ex.ma. Familia a vire1n assistir ás seguintes fun· 
çõet, religiosas a serem celebradas nesta Matriz, em• 
comemoração á fei:;fa dos Beatos Inácio de Aze• 
vedo e seus 39 companlieíros, Mártires do Brasil: 

DIA 15 (Domingo), 
Missa festiva, ás 8 horas, em foúvór dos Béín-avpilturàdos 
A's 19,45 horas, solene Hora Sa_l,lta, em favor das Missões, 

"Pela fé que recebemos de Deus, cooperemos 
para que recebam a mesma fé outras almas. Pelos 
tesouros das graças de que Deus nos cumulou, co

-operemos, com todas as forças, para que se levem 
esses tesonros para mais longe possível e para 
o maior numero ele criaturas do bom Deus", 
- _(Pio XI.) 

A DIRETOIUA DA 
Obra c;le Propagação da Fé 

.. tJitiiXIXXXltX.ttlXttXtlXJ:.CitttXIXXXXXXXXIXX:rxux... 

1; • Pomada ,eccativa Sôo SebastlôQ 
: combate •cl<>nlillcam<>n(e toda • 
'qualquer afleccdo cutanao. como 
_ B<liam; ferida• em geral, Ulceras, 
'.Chagas antigas Eczemas. Eryslpe!°i 
f rlelras. Rachas nos p,h a nos seloa, 

·Espinhas.· _Hemorroides. Quelmadv
·,,ta•. Erupçõet Picadas de mooqull~ 
. 8- lnSectos venenosos. · J :r ... iJ~Ja. ..... 1 
r' ~ !1~ .. ~~!~!r.~~R~ -
1::::-. ~ Sô PODE fAZlR J![M 

Mons. Griffin preocupa= 
do com a f~lta de noti• 
cias do Oriente da Europ~ 

Londres (N. C.) - O Exmo, -~ 
· Revrno. Mons. Bernard Griffin 
Arcebispo de Westminster, cxpri: 
miu, em discur$o pronunciaêfo c~1 
Reading, sua gran<l,e preocupaçãG 
pela falta de n'tlticias procedeiltes 
dos Países da Euro!la 

0
0rienta\. O 

Metropolitano advertiu que o bem_ 
comum e a prosperidade de uma 
nação ou d.e umo raça devem inte
ressar a todos os outros povos. 

"Preocupa-nos _disse o Arcebispc,, 
a repartição da Europa em diversas 
esferas d eControle e a absoluta ca
rencia de notiCius da Alemanha orl· 
ental. s.em menciona!' a extrita CPn· 

sura que envolve a Polonia, os 13:,:~
ans e os estados Balticos-

"De novo, acrescentou o_ Prcla:lo
devemos proclamar nossa · plen; 
ndesãc aos principios cºnsagrados 
na Carta do At]antico e nas quatrn 
liberdad.es. Devemos declarar ·que, 
a menos que se reconheçam certo! 
princípios Por Parte de todos os es• 
tados mcmbt·Os elas Nações Unidas, 
sel'ão vii.os nossos esforços pela Paz 
Antes de tndo é necessario rec0 1 

nhccer 0 s direitos <!e Deus sobre o 
homem", 

"O bem estar _ea prosperi5'tlde de 
toda a raça ou nação deve p1·_e0-. 
cupar-nos a todos. Cacla nação de• 
ve dizer: sou o gunrda de meu ir• 
mão"., 
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<< V·erdadelr a democracia>> O Sagrad · Coração e · a Companhia de Jesus Catolicismo e comunismo' 
C. A. Barbosa de Oiiveira 

espera muito ~a santa êompa:nhta, ~ Jem nela grandes desígnios'" Uma inte- o llituào àa vida social contem; · · · - ·· · J p,mmea tem para o eetóllco urna 
"~O Sagrado Coração 

o se:~étarfado Ntu:lonal 'de Defes; da _Fé acaba de c:ar ao 
1,ublico ·;,(::: oportuno folheto, que contem a alocução do Santo 
Padre Pio XII, <!efininclo a verdadeira demoérada, isto ·é, o que a 

: Igreja !1r:::u1de >por ·democracia. Transcrevemos a seguir o pre-
fac:o de ~'.J!i1eto. ,. 

ressante publicação do Mensageiro. ·do CQr,,ção d~ .. esus x:elevancia devera:i extraordinaria. 
· • ' ;>ili · . Na anarquil), dos valoÍ:és esplrituà;ls, ,·'? O ~ensageiro do Coração de Jesus publicou com otim'i~P[é• ção: e, 1)01' ;111ei~/'*1ª, ~oi:mar um numero infinito dê sérvos fieis, dé' bem caratêrhiàdà e'rii noss.os días, os 

sentaçao graflca o interessante folheto. que ababco transc.r.eVem:o'I,; p~rfeltos a:µi.igóS·''.lc',e filhos perfeitamente agradecidos". fieis precisam receber na Igreja 

têrriveis, do separar dó vida a re,·· 
ligião, do rompimento da criatura 
co·ni o seu divino Creador, de mundo 
pí'lvado ·do seu GU:ià Supremo 'cabe
r,o.s advértir os incautos, não raro 
lúvados Por um intelectualismo dij 
hilh? efernero. como o desta super: 
f~clahdade lustrosa, jogo . de pa!t\· 
, ras a desI1,1mbrar os ingenuó-5. 

A lUZAO DESTE FOLHETO 

"Ca:1,:z.C:a 'de ·um. long0 pei'iodo de instabiliC:ade social e inter--
. naciona1, ~.,gotada 'Por quase seis anos da mais 'feroz de todas ·as: 
guerro.s, .:. ~1Uman1dade toda anseia por um mundo novo, que lhe 
trag·a pi,:, ordefo e jústlça. é-

o n.:~.:::do ,geme, desiludido daquela mesma ·experiencia tota.
litaria c:.:'os ,perigos 'hàyiam sic'o denunciados ·em primeira foão 
pela Igrej~. sobretudo na .voz candente <ie Pio XI. ·:saste lembrar 
apenas ·ss três •grande~ Enclclicas, ·da maior ressonaiicia mundial, 
que pro:;;rifràm 'alertar a conciencia unfversal cóntra o flagelo 
que se r.p:-ox1mava: Non abbiamo bisogno, ·c1e 2-9-VI-1931 (sobre o 
totalitarismo 'fascista)·, Mit ·1frennenêter Sorge, 'de lll:.III-1937 (só;. 
bre o tótr.1rfarfsrrfo nl\zista) e Iüvini Redêmptoris, de l.9-III-1931 ·~ 
(sobre e c-:i'ta:!itarlsmo comm1i$ta). .. ~-, ·. _,.,, ·..,1-., 

Sang::-ando ~ainda ,pelos males que o totalitarismo lhe trouxe,. 
volta-se Z, humarildade para o ideal da democracia. Democracia 
~ liberd2,(j.e são os lemas pOr que se lançam à construção do futuro 

· todas :-• .s s::rbreviventes forças políticas; são as bandeiras ~mpunha
: das tanfo •pelos verdadeiros guias de um futuro melhor quanto 
: pelos ave::-:tui'ê1ros, que esílalham desde já as sementes de um fu~ 
'turo catr.:i:1sma, ·talvez ·pior do que o presente. -

Todo J 'tí:ninélo '!â!a em democracia. Mas como bem o notou 
, Pio xrr, ~~Jje "as :palavras liberdade, independencia e democracia 
não são ;ira ·algumas aspirações ·e correntes é!o pensamento nada 
.mais qu-e s:m meto :para iludir a vigilancia daqueles cuja '!idelidade · 
'não se p.:-estaria ~jambJs, concienteinente, a 'àbandonar 'ou colocar 

1 em perigo ·a herança de todo um passado cristão". E Pio XII, fiel 
Sucessor ::'.e Pio XI, vem perante o mundo "proclamar a verdade, 
defenç.e-:;-.: contra as insidias dos erros dominantes, abrfr os olhos 

, ,ws l10n,e:is de :boa vontade, especialmente dos fieis, sohre os pe-
J rigos de z.lgumas correntes modernas, e aguçar a. persplcacia dos 

seus juiz;;s ,pari reconhecer imediatamente ps erros qú~ -revestem 
uma- apz.::encia 'âe verdade". Foi o que fez s. Santidade na ulti

. ma alocuf ão de 1Natal, analisando o <:onceito de democracia, e . 
1embranü:, ·,os deveres dos suditos e d9s governantes derriocraticos. 

E' esta ~locução que se vai ler, em fradução o mais possível 
· fiel, feita diretamente sobre o texto original publicado no jornal 
uf!cioso dz:Stuita Sê, L'OSSERVATORE ROMANO, de 25 de dezem-
. bro de 1G.f4. Seguimos a divisão feita pelo mesmo jornal, e ies
;peitamos :i estilo de Pio XII, com seus perlodos às vezes longos ~ . 
. '. corrfl)lexos. i 

Visão do dia 2 de julho de 1688. - ·A SSma. Virgem, dil;igindo.. ' · (Càrta 141, · ao seu Dfretor. G. II. 627) ensinante a lição segura, rara a vi-
se ao B. Claudio ·de la ·colombiêre, diz·-llie: ·. · tórla da horrlvel luta contra a 

"Quanto a vós, servo fiet,·do meu divin:o Filho, tendes 'g'rand'e• - •tara issl'.l, é p~eclsó qú.e eles procüi:em -h:rnrir todas as suas frrnpestado reina11te! 
parte neste precioso te'Soiró; ;i:,o_:i.'qua_'nto,. se _f_oi da:ilo _às F_ ~as ·~-ª'. Iuzé's ná. fonte ·ao S. Coração". El~vados,. por diyina ... bond;:ide, 
V. • - J • 'b i 1 ' t · t' .. ,, · -- ' d' · , a 11ma .ordem sol:)rénatur~l,. cum-1S1taçao conhece- o e d1stri ·u - o aos ou ros, es .ª reser'V;l o aos · -, ., (Carta 141. à Madté âe Saumaise. ·o. II. 439) · Pre-p:cs _ aprendendo º" graves 
Pa'dres ·da vossa Companhia fazer ver e dàr à conhecer a "sua.:uu.: ' \, Próblema;s - guiar ~s sólUções tantas 
lidàde e valor, para que se tire proveito dele, i-ecêbendo~ó êbili. ó / ''Este divino Coração é-como uma bela arvore carregada de véZés depenile'ntes apenas de tíma, 
respeito e réconhecillíento devidos a tamanho beneficio. E, i\ me• frúto~ ~alutátés, ~. 'como Elé nã<rquer qu~ fruto tão precioso fi- oPiníãó, pela ~à doutrina formada. 
dida que eles lhe forem daúdo este gosto, este divinó Coração, fonte: quê :éscQDdldo e 1nUtll, eséo~êu ós ltR, PI\ Jesuítas para O distri- '·Não Sê p1Sà, poi'é!ri, Impune
de bençãos· e 11,t: gra:cias, derramà-las-á tão. abundantemente sobre.; búfr ' dar a saboreàr à suã. cloçura e sua'Vlàáde a cà'dá. um, descj:i• mente. a lei na turàl e ó Autor da 
as funções de seu ii"i.inis'tério que eles produzirão fru'tos âlem '<lé ; brm:do~1hés. quão Ütil ~ proveitoso. s~i'á. às alfuàs qúe dele se ali- ;;&:m\oderá, coil~r::;- i!~ Pft' 
seus trabalhos e de suas és'péranças, e até para a sal\r'àçãô e pê'r,- 3*eI1tjirerit cóm as devidas disposiçõef', .,_ ti,nto mesmo, no 'campà pu'rámen'te. 

feição de cada um. dtÍles .. em particulár", . ·.· . ;.•i: ·.1· '.. ' :j .; \· ·.. . . . ·. . ('C·à.-·rt.a 132.·, -ao P,_ Croise.t,_ G .. II. 558) economico. verdá.de ·é que na R.ifrsia · 
(Carta 89, de Sta. Margarida Ma:ria Alàcocque à Madre. i:lê' .· . - , .. . . .. . _ . . . . 'r,oude coiíti-:iilüir para sáêtiilir ho-

Saumalse o. II. 406-407).. " . . , • :. sr a e;ompanma -~e. J~su~ dev~ esta m1ssao ao B_., Cl._ de la Co- 1nens e coisas de' longll e .seciiJar 
' • . . , .· · • ·,,,.,, . :,(:,.-· '1 · lomb;ere, e. verdade tambem que o B. Cl. de lá Colombtel'é deve a inercfa. e obter - rór todcs 6s 

I - Missão do B. d-e la Colomb1eré ~t:: . sua à voca'çãoâeJ:ésutta: · · . . . . . . . mé!os, rrequentêmcnta ilícitos ~ 
·. .. ·. . .. . . . . . . . : l. ' . . , . ~'O ·sagrado ·coi:âção espei'~ muito da vossa santa Companhia qualquer exfto mateiial; mas, 1ior 

. "0 meu Soberano Senho~ prometeu-me, _pouco depois 'de me: ~ .~i:n. ne\à grandes q.e~ignfos. Eis O -motivo_ i>'oi: que N. 's. se serviu t~stemtmhos jilSUSpéit<>S, e l'i;ciin
ter co~sagrado a Ele, qu~ me _hà via de enviar _um servo Seu, , l). • :. (lo btím P. de la. Colombicre para dar principio à devoção a este tissirnàs s_aberii-ês qiie dé fato ncin 
<p:tem queria g_ué e;1 rnamfêsta_sse todo~ os tesour~s e se~~e~()S de . Córa,ção a<loravel''. - . · lá conseguiu o que prometerá, 
seu Sagrado Coraçao que me tm?a confiado, sgunc.o a intl)l1~enc111.. (Ca t 131 p C. 1 t G II 536) :JJ~rn~~;lª~Tlhies e~~r~;!\~lS ªta~~ 
qú:e deles foe havia de dar, porque mo enviava para me conrmnar · · r ª ' ao · ro se · · · bem no càmpó écônôinieo a foo:. · 
nas suas -vias e para lb:e repartir grandes graças de seu Sagrado . ·''Ela (a c!..~yoçijo ao SagraC::o Coração) ha:.de ir progrédindo ral é necessàr,a, qua19tici: sentl-
Cforação", . . por _meio d_os ~R._. PP •. _ Jésuitas, E eu penso que foi por isso que m:;,nto moral de .. respon~abilictade 
~ (Aütob, da Santa; N.0 80. G, II. 92) • E! . . Ih ·· · · l b t d . que, alias não tem lugar nüú1. sfa:. 

:e esco_. eu aque e . ern-aven ura o amigo do seu Coração para cxclusiv"ménte niatel'iálrsta, como ·e 
"Prometeu-me que m:e enviaria o seu fiel. servo e perfeit,0 amigo a realização deSte grande designio" • a comunismo". 

que me eilsi:ilaria -~ c'~~hece-Io e a ~nti'eitar-me c~mplel~tne~t~ ~ . (Carta 132, ao P. Croiset. G, II. 555) , E.sta.s p;:ilà'iiras auto.i-izada.s de 
Ele sem mais resistenc1a. E, com efeito, man_ dou-me_ () R,-- ]? .. , de ; ... ·. l .. ·. II . p , . .. . . d s· , e . . ~ , e . h' Pio XI são da. maxlma óportuc 
la. Colo'mbiêre". . . .. . , /,,.,·.*,:. . -. romesSas O • __ O_ ra"aO a ompan 1a nidade, 11(1 hora em qU:e a J.:iolitica 

~ ';ele la rnàin tendue" procura ên-
(Carta 132, ao P. Croiset. G, II. 545 a). : • J de Jesus, se ela for fiel a esta missãó ganar a boa fe, com apelos como 

Na grande revelação de junho. p.e 1675, em que Nosso Senhor 
pede a Sta. Margarida Maria que p1·ocui·e se institua uma festa em. 
honra do S, Coração e que propague o seu culto, Sto. Margarida 
Maria relatando o fato, acrescenta:· . · 

"Respondendo eu a isto que não sabia como poder levar a cabo · 
o que Ele ha tanto tempo de mim desej!'-va, disse-me que, me di7 
rlgis:se ao seu servo, que para o cumprimento deste deslgnio me, 
tinha .enviado", 

(Antob, N.O 93. G. II. 103), 

Na visll.o dos 3 cornções \~ boràção de _Jesus, o coração do B. 
de la Colombiêre, e o seu proprlo) Sta. Margarida Maria, depois de . 
ter ouvido a Nosso Senhol' dizer-lhe: "E' assim que o meu puro : 
imor une estes 3 corações parn sempre", acresce:1;ta: 

"E depois :fez-me compreender que esta umao era toda para 
glorla de seu Sagrado Coração, cujos tesoiros queria que eu lhe 
descobrisse (ao P. de la Colombiere), para que ele publicasse_ e 
desse a conhecer o seu valor e utilidade; e que. para isso, querla. 
que nós fossemos como irmão .e irmã, com inteira comunhão lie 
b_ens espiritúais",: 
I.~~: :<Autob. N.0 82, G. II. 93) 

"E' por este . iúefo que Ele quer difundir sobre a Ordem da 
Companhia de _Jesus_ a abundancia de seus diVinos tesoiros de gra
ça. e de salvaçao, contanto 11ue eles Lhe deem o ·que Ele espera de
les; qüe é ..• trabalhar com todas as forças pa-r.a o es'tabelecimento 
do·seu reinado nos corações". 

. . (Carta 131. G. II. 536) 

·· · "Es_tá nás mães deles enríquecérem-se com abundância de to
da aespecie de bens ~ de graças; porque é por este meio eficaz 
que Ele lhes apresenta, que poder.ão desempenhar perfeitamente, 
segundo o seu desejo. o santo ministerio de caridade a que estão 
d~stinados". 

(Ibid.) 
MÇI.,., ' 

t,;,·, • ''Este divino Coração derramará de tal modo a suave· unção 
da sua Caridade nas palavras deles, que elas penetrarão como uma 
espada de dois gumes os corações mais endurecidos, e as aimas 
mais criminosas serão conduzidas por este meio a uma penitencia 
salutai' 

(Ibid.) 

1 
{.· Esta missão, continua o Bem-aventurado a desempenha-la ne> Í., "Eis,º meto, assim. me parece, des~inado _à vossa santificação, 

Céu, para grande gloria sua: por_qu_e, a _medida que trabalhardes por isso, este divino Coração vos 
· "Deve ser para vós grande consolação ter uma união tão. es- santificara com a sua proprla santidade". 
treita com o bom P. de la Colombiêre, de forma que ele faz no Céu "- (Carta 131., ao p. croiset. G. II. 536) 

o dé Tcgliàtti. Pretéri~e este comu
lljsta ..:... dizendo ser respeitador do 
sentimento catolico, tradicional.li*' 
maioria do Jiovo italhi,no ·.:;._ fogtar 
uníà adesão com a Igreja em pro
veitó dos interess_es sovietico~: . ' 

O citado PontifiCe. êm suac ma; 
gJstral Enciclicá, SOQl.'ê. o .Ccimunis;.. 
mo Ateu, define o plano bocheviàtà, 
ec:crevéndó: "Sist_erna cheio dC ,erro~ 
e de sofismas, em oJ)ós.içio tanto. a 
razão quanto à divina. sub;, 
versar da ordem l' e V él à Ç ão : 
EOciel, Pcrque outta coisa não e . 
s:não o destruir elas sua.s bases 
fundamentais: sistemá, que . d.e.s• 
ccnhece a natureza e ffni do Es· 
tl:i'do, que nega. cs direitos dá pessoa 
humana, de sua dignidade e Jib'er
dade". 

Com esta definição perfeita e os 
Qrgurnentos por ele apresentados, 
r.a <1Ua. Carta Encíclica DIVINI 
RJIDEMPTORIS rnosti'a-nos ó Vi
gario de Cristo. o perigo da. huma
nidade sem De1,1s e 0s frutos , da 
"nova c!vt!ização", com as . suas 
"alucinantes promessas". d~ fato 
t~ntadoras para inteligencias pouco 
habeis na descoberta i'ios erros essen-

.:A h½toria <)e dois m11 àno's nos 
firma na dcutrina redentora; O! 
;;icont~clmentos de todas ns éPooo! 
uos en,,jnam .o valor da P~r~onalj
dade · humana e da verdadeira. or
dem. n? univ'ersó. dupla noçao fll· 
Colll.pativel com o pseuifo ideal 'díi 
iStl,al<!ade e - fraternidade, inteirà
m,ende Ut(•pica longe do 'Soberano 
Senhcr. 
. E os ~~élaclos cato,ico~ norte::-!ln:.e

r1cãnos ·a_cabam de Colocar o a.ssun
!.º nó m(!s'mo dfapàsii.o, 'ctêcláràhdo: ' 

Cada dia. 'se tórlla mais ·evicléntê · 
o fat-0 ~e que no munilo p'ol!tlêo 'été' 
am.anha. dua.g conceocões · dê Vidà \ 
.:...... , <\mbas fortell. e medt.Jà'rmenté 
ánta'gohica-s .:...... vão dividir os oorn- ~ 
p~omisscjs de lf:à!dad'3 entre os _ho- 1 
~ens, e à§ ,naçoes. Estas concepções' 
sao :i, verdaãel~a démóctaéíii, e . ·o 
t<>tahtarlsm:o marxjsta. A dêm<lcra~ 
cfa tem comó alicerces ·0 respéif·,ó 'ã,· 
a_ign.idadé da p,:essoa, coin os sem. 
dll'.eitcs !nviolaveis emanados de 
DE;USº, 
.. Qorn estii. adinlrave1 danuncra _ · 
re!érlrtdo:IlQS Sel)lpr~ _0011 despréve• 
njdo,s qu~ não alcanGE\Ill o óbjeti• 
vo éOlimado oor ·certos éséritorei! 
l)Oliticos (càtólicos e mésrno ná-0' 
católicos) - sentimos nit.ídàmént&, 
o quadro evange!lcc>, traduzido pela 
i;c11:c)usão: quem não está comigc: 
e centra mim. . 1 

"O bal\larte da democracia - fa 4 

Ja de novo O episcopado :doi; Esfo.· 
~R Unidos .,.... é a. religião é . ·sua 
palavra de 'ordem e a justiça". . \ 
. Como concH!ar então O catoliCiiJ;.' 

p!O com O ateísmo mOsCóVlt{t,' "tel'
::'orisrno coletivo" no cenceito dá.' 
Pastoral do Episcopado Brasileiro? .. 
Terrorismo coletivo que vili da exé0: 

cuc::ão da indivlduos em massa atê· 
o morticln!o de reli.glosas em prece 
e o inceridio de Igrejas, ; 

O.orno abraçar a. demo·cracla. cris
tã com o ccmunismo pagã.a 
~'a antitese do crmtlanismo'', como 
chamou Pio XII falando aos mem- · 
br,as do Circulo de São Pedro. .1 · 

Estas interrogações são natural.! 
oara quem apenas conheça a lógica,' 
comn "Ia science <'jes lols de Ià. 
pensée". Estas interrogações sã(' 
Ptimordials para quem ..;.. conhe.., · 
cendo a doutrina. - não expli~ 
esta acom.ndaçã 0 moralmente Itii.; -
posslvet! · 

Que cs catolicos brasileiros venham haurir a _verdadeira tl-0u~ 
.trina cato::ca.'nas•palayi:as do mesmo Vigario de Cristo, em vez de 
, mendiga..::a ·ae 'terceifos interessados que a deturpem em proveito 
'pÍ·oprio, c:nn '.Mtrimento da verdadeira deniõcracia e sobretudo da 

.1 ci vilizaçãc crlstã", . "4"''\ 
Este :olhe.to ·estã sendo vendido a um cruzeiro., , .-..,_ .., y, 

por _suas ínterc'essões o que se op·ei·a na terra para gloria do Sa- . 
1 

• ,, 

. grado Coração". :·como são dito~os. aqueles que o s. Coração empregar na exe-
.(Qarta .97, da Santa à Madre de Saumaise, o. II. 429).. cuç~o. dos seus des1gmos! E eu _51igo~vos que sois felizes por per

.. ''Mas é preciso dirigirmo-:nos ao seu amigo fiel, o bom P, de la tenceides_ a _esse nume_ro, c~mo nao posso duvidar que Ele vos des
Colombiere, a quem Nosso Senhor deu grande poder e confiou, por tinou ,Para Jsso. · · Nao deixeis, passar este bem para outrem, co
as_s_im dizer,- o que diz respeito a. esta devoção. Confesso-vos_ con~- mo ~0 ~-o receb~stes P~l' causa da recusa doutro, que quis preferir 

dàis dO sistema. -
Nessas d.olorosas condições. ava

lando as comequencias realmen~e 

LOuis veuillot, muito PJ'eocupa
d,, com certos erroS. lembr.ou 1:.111\ 
grande serviço a prestar à sociedà~ 
de e este era o "de faire en ,.sorte • 
que les chrétins Soient des chré· 
tJensJ" 

. ~ ti'. 

PERSEGUIÇÃO COMUNISTA NOS B~L~~- T a ele1çao que tmha feito do seu emprego para glorificar a Deus 
fidencialmente que recebo dele grandes aux1 ios, sendo-me agora . à esc_o1ha que o proprio Deus ti_nha feito dele para da·1· a conhe· ce·r' 

Padres do V e-r b ç, D i vi n é_,: 
assassina:dos, na ·· P~lonia -. . ------- -· , , ... :·-t"'_.11 até mais favoravel do que quanclo vivia na terra; porque, se não h 

me engano, esta devoção do S. Coração tornou-o muito poderoso ~m.a~, e onr;,'lr O seu S. Coração, e assim se privou cium numero' 
no céu, e fe-lo subir mais na gloria do que tudo o que ele tinha mJmito de graças que está na ·vossa mão receber". 

Relato 'de um soldádo lirifanicQ. 7 .... . ;~( podido fàzer durante a vida inteira". . (Carta 132, ao P. Croiset. G. II. 550-1) Londres (KAP) - Um Padre aos ?µerrilheiros comunistas pola 
polonês da Congregação do verbo cos. sol> .comando .russo, Súas átivi• , i , LONDRES, -·(N •. ·e' ) = Ao descreve.l' o . regimen do marechal 

'fito ~a Iugoifavfa, um soldado britanico que. ha pouco regressou 

·· ... 1Ci.uta 132, da Santa ao I>, Croiset, G. II. 555} , . )i9TA - Tocas .estas citações são tiradas de "Vie et oeuvres 
· t; .. . - de Ste. l\farguêritfe Marie", por MgT. Gautlley - 'Edit. 1920. · Divinó que chegou ha pouco em d_acles, todavia, hostilizam o exer-. 

• dos Balcãs, decla1;a em carta ao "Lonclon Times" que, naquele país 
os quaiifiêâtivos "fascista'' e ·"criminoso de guerra" se usam indis• 
criminaàa:,1ente, contra todos aqueles qu'e se 11egam a àceitar os 1 

1 Gracas áo B. Claudio de la Colombiere, foi esta m1ssao con--
:fiada a toda a Companhia de Jesus:. · 1 1 }I IV - Aceitação da Companhia de Jesus 

1l - Missão eh~ Companhia ele Jesus ·;J_ 
Londres, vindo da Polonia, revelou cito Polonês do Interior e os que 
que os lllllzistas Pereguirain os Pa- eles chamam "polacos fascistas" 1 
dr,es dessa congregação com excep- Dessa maneira a NKD:V pode cOn• 
ciona! odio e Paixão. os reitores de· , centrar sua campanha de terror 
quatro casas. as d'e Gorna Grupa, contra qualquer polaco cons!deradÓ. 
Rybmk, Chldow e Borek, foram as- .perigoso para o reglmem . sovietico, 
sassinados. os Padres: Liguda M Prisões se efetuam geralmente 
Solsala, Kubia KOzubek GolaP (esse de noite, usando a NKDV âgentes 
ultimo foi missionario na China va· diSfarça,dos c<>m uniformes polacos; 
rios anos) morreram_ em campos de a tendencia é eliminar todos ·os ci• 
concentração, o irmão Gregorio dadãos ativos e patrioticos Para as• 
Frasckowiask foi publicam.ente pas· sim favorecer a organização comu• 
sado Pelas armas río dia. 5 de Maio nista chamada partido ele operario( 

pitames cofüunlstas e, "especialmente contra o Clero, cuja imensa · "" "O nosso bom P. de la Colombiere obteve que a muito santa 
:maioria. .se liníifou a cumprir tranquilameÍlte seus deveres pa~· Cómpanhia de Jesus fosse gratificada, depois do nosso querido Ins• 
:roquiaís". tituto; com todas as graças é privilegios particulares a esta devo• 

O i.n:orniar\té dec1::ll'a que foram passados pelas armas, 100 ção ao S. Coração de N. S. J. C.". 
Sacerdotes de :cinco Dioceses, acrescentando que em "nenhuma de .(Carta 100, à Madre de Saumaise, G. II. 438), 

tàis execIJÇões 'houve siquer uma aparenciâ de legalidade". Re- ''Este divino Coração deseja ardentemente ser conhecido, ama-
1~ela aind2. que :alguns Sacerdotes foram assassinados nas portas do, honrado especialmente POl' esses bons PP, da Companhia de 
de suas i;;:-oprias residencias e outros foram entregues a grupos da Jesus. Muitas colsas teria eu para lhe dizer a este respeito, por
'Juventude 'J.)artidaria; mas a maioria "foi fuzilada em lugar que ha, nesta santa Companhia, grandes amigos de Deus". 
· , (lbid, p, 439) 

· isecreto' • "Está reservado para os RR. PP, da Companhia de Jesus, dar 
"Forn::i fechadas to<lo.s · as faculdaé'.es teologicas e as escolas a conhecer o valor e a utilidade deste precioso tesoiro, onde quanto 

l)aroquiais", continua a carta. "Nas escolas do Ést-ado foi proibido mais se colhe, mais ha para colher". 
t·ezar as cc·ações usuais, alem de serem eliminados os crucifixos .(Carta 131, ao l?. Croiset, G. II. 536) 
:~ outros sfmbolos -religiosos. As celulas comunistas organizam 
tntre os f'.ll~os de seus membros grupos de "pioneiros", éujo fim é 
~alapar a '.r..fluencia dos Sacerdotes e dos pais de familia". 

"Jesus Cristo deu-me a conhecer, de -maneira que não posso du
vidai·, que era principalmente por meio dos PP. da Companhia ele 
Jesus que Ele queria estabelecei· por toda a 1>arte esta solida devo-

NOVA ET VETER~ ' . ,_ 

0 . Qop10 feliz e fausta conclusão dos trabalhos, é...oferecido à Con
.,,1ega,çao um P_?Stulado para aumentar e promover entre nós o culto 
dos SS. Coraçoes de Jesus e Maria. . ' 

! ·• Lido que foi o P~recer_ dos Padres Deputados, todos os Padres, de 
Pe e :numa aclamaçao umssona, aprovaram o que se segue: _ Que 
se ha,via de,.d~clara~ que a Companhia de Jesus· com todo O alvo
roço e gr3:t1tlao. aceitava e tomava a peito o encargo suavissimo, 
que lhe foi confiado por N<?_sso Senhor Jesus Cristo, de cultivar, fo
mentar e propagar a devoçao para com seu Divinissimo Coração. 

(Congr. 23, Decr. 461) 

Final_mer:te, já que o mesmo Jesus Cristo nosso Senhor se dig
nou confia;· a nossa Compan:tlia o suavissimo encargo de cultivar 
fome1)tar e propagar a ctevoçao ::i.o seu divino Coração, e prometeu' 
abun_dantes g~aças aos Nossos, que procurarem sàtisfazer este seu 
deseJo, ent~nc.am to.9os que quanto mais fervorosamente promo
verem a solida devoçao ao Santissimo Coração de Jesus em si mes
mo? e nos outros, tanto maior será, e alem de toda a esperança . 
assim o aproveit~mento espiritual de cada um, como o fruto do; 
trabalhos apostol1cos da Companhia. 

Colll aprovarão eclesiastica. 
(Epitome, n. 851) 

• -- . ....-<.~'-

de 1943. poJones.es. 
AS PERSEGUIÇÕES SOVIET C . 9ruvos isolad?s de -soldados ale• 

N P I AS maes efetuam meursocs contra . o( 
A OLON,IA transr,orte.s militares russos e des-

Estocolrno (KAP) - De acordo tacamentos poloneses, Para obte{ 
con: informações recebidas_ nesta alimentos e outras provisões; aa 
Capital, Preval:ce_ na Poloma ocu- combatê-los, · os sovietlcos acusam, 
p:1.da Pi."los sOyieticos um estado de I oficialmente tais incursões com« 
~narquia. O ~overn°_ de Lublin, organizadas pelo exercito polon~ 
mCaP_az '.le dominar.ª _situação, de!- do. in. ter.ior,.~ insist_em que a _ord~m 
x0 u 1nte1ra l1berdade a NKDV Cpo- de desmobilização desle nao ~ 
!leia secreta. sovietica, ex-GPU) e cumpriu·, 

H A c~:-·:·)s analistas Cos fatos 
roU.t.ícos: '<! sociais que são 

cOtr:o as traça::i que 1·0,:::1·a111 
,..- rriargc:::; de um velho exc.~1plar 
k!a BibJ:a existente na Bil,li0teca 
}.racionai, 'ccixancto intacto o t2xto. É 
p.o nurncr0 deSSes os que aprc-scn
~am o naz:',;:nO e O fasCU11o~como 
f11ovJ,.1:cnt<-1:s l·.~acionaric-s, c~nc:.t rna-

Hí:ito!E cante" e, supremo insulto na 
pena dcsSé·S inflamados arautos da 
n.:\·olnç[LO: - é ser "r.eacionario". 

-o-
Se que1n assin1 se exPri;;:c não é 

fi:ho dct Igr,:f a, so é Jibel'a'. ou cõ
m unista declaràclo, na.da temos que 
Cxtrashar. e só nos Pode n1over · a 
curiosidade de sabet' qual a sua 
classjficaçf,o, no caso de acrescen
t:.:: r a es~os incdnlin~lções a de nos 
coloca,· na repelent8 co111P2nhi:, dos 
nazistas ,e fascistns. se tais sisudos 
~cci0log,,s e tl'efegos ensaístas poli
tices quere:11, porem. passar por 
católicos apo~tólico~ '' ron"":8.nOs~· Ce 
co:1\·c.·m agora friS.'.l~- a palavt·a '1xo-
1r:.ar~ cs ·· ! •a t·a evitar confusõ0s), o 
ca:-o n;,u~:> de figura. e pa.$Sa a .ser 
1,m (·~C3ndalo a ignol'ancia ou má 
:·é q110 ê.~'.-.itn rt·ve:~trn. 

Um precursor do- anti- comunismo' esquerdista 
i nu ti 1 , indescu]pavel, do duque 
d'Enghien; 

Foi o general ·Bonaparte que {)n
viou em 1796 ·á "prL:n:eira legião 
lombarda uma. bandeira verde, bran 
ca e vermelha, encimaclâ pelo nivel 
maço.nico'\, escr2vo ·a iniciada Ma
ria Rygier no livro "A Maçonaria 
italiana em face da guf.?l'l'a e do 
fascismo'' (as cores dessct bandeir>i 
s10 as do grau 33) -e, segundo á 

mesma autora, "a declaração dos 
Direitos do Homem foi pregada aos 
poVos pelos soldados do L"llp.erio, 
esses Cruzados dos tempos modcr-

carbonarios se tornam inimigos ,<,U• 

carniçados 'da França, ou do ~pe, 
-ra-dor, e desencadeiam uma campa, 
nha de reconstituição nacional, d, 
libertação do dcrninio francês. O! . 
gritos até então entusiastas de "viva 
o Imperador" vão se abafando. Na· 
poleão vê sua autoridad;e dlminui· 
da; seus colaboradores (não tinha 
amigos) não põem o me::,:no empe
nho em executar-lhe as orcr.ms, ~ 
começam as murmurações. Sua lu · 
ga da -Ru~ia,· onde abandona á sua 
sorte os seus exercitos nada fa1 
senão diminuir O seu prestigrQ. Sua 
esuela -se a!lrtga. 

1 ·":-lo v1va ·-~a contra-revo1u~-:.10. 

Püdemos dassificar c,,3c, equivo· 
t?ados 1r.1;r)g.JS·do f;1<-ici<.;1::o e Co n::-t~ 
;Zisn10 c-1n ~;.:iis grandes ·gt·~ipD-': -
;, grllpO dOS Í:1g~nuO,; é é• ff'-'pü dO" 
-:".ego~_ volur::::'.'?.i-iOs, Q::- Pr~r:::éir(,:-; n.:to 

,,_i)~t~cebein ::.em ·a burla de q~~c Sãü, 

• .... ·rtirr:as ll'..:·c: os fatos gritct::ies i."U2 1j 
~cs1nc1:.tc.;~: -::ssc1. [tprc~ci&çf_,,_,. :--ut,2r- l 
[lCi~I (:0 tE.:1orama p,•l:tic 1J 2 i~no
;1·arn On:le- ·\·ão ternün.ar 0~; c1J;J2iS 
'.,qt.te 111 anip-...~~:J.m tah '· 1·~·aciCff t ~-l 0 s"'. 
'V.:; segunJ ~s fingen1 :-..er vitiln:1:-: 
'.dessa l;url_s: percebc·.~11 .;; v(q·dndL' 
\doe fatos · ·nh · 
\,ienhcres ~t -\º CJ.~~~n1 -:r;;~~; 0 

s~
1

~~\:.-~\~~ •• 

•lnedic::lf.c e~::-:a mi:5~if:c.1ç-~u d:J. opi
nitlo Public.2. Ambos oo gt\up,_:-s, to
lnanllo t.1S oContccin.1-~·11 tos pOlit:co>
em s2u ~t~~2cto epider:1:icO, se f2-

'cham á c,-::.:_'3ncia ,d.e que o Í1azisrn0 
:e fascismo :'0 i-an1 mo\·il11ento.:.: lan
.ç,C:~s Pelas fo:·ças sc-cl'C'[a, p:,ra im
'.,pdir e iolh2r a vel'c\,,d,·fra reação 
;-cost1·c1 a ul~?1na. etapa da revoiu~Ü'J. 
;torporifica:ia ~no E:--,tad,J tott1litz:rio 
~oc:alis:o 

' E é lnfCl\:S,c.ante lloh r cc,:ro ~i

:JSutlos socio;":•gos e trcfego~ c·ns8.is

;ia::- pOlitic0:3 co;ns(·gufn1 di--:currcr 
!''durante" yJ.l'ias 1·csmas d~ p;1pcl 
.sobre a incoercivcl m:1rcha do mo
'vim~:ito rc,·olucioMl'io. cc•nco ~e se 
tratasse de um fato prOdt1zlJo pela 
·evolvçâo na: ural da sociedad~ sern 
;haver Por detrás <los bastidores' ur.na 
:serie <lc c-c,1·ebl'O$ pensanh·s enca1·~ 
··ret;a<los do "planej2e:1'!cnto" dos 
:ideais por onde a humani:lade {01·
·çosamc~te ha de p;iutal' sua vi3'a 
lieconomica. socia1 :e polit-ica. Reagir 
,contra o libcrarsmo. ou reagir con
,tl·a o comunismo, não seria: reagit' 
,contra eS"e "brain trost" d:os forcas 
·~t>cretas. que a1·tificialmen(e v;m 
~anges:lo a humanidade Para o Su
pet·-E~tado •págã<> de seus nefandos 
.protocolos, mas querer barrar a 
Íivre ·marcha 'lia 1'iiova' ordem'', êa 
~ida~e nOva", o\ toe.- "obscurantist.a", 

Esc,mdalo que revela urna grande 
i.c;noranclc on requinta1.:a má fé 
qua:!t 1

' á ~preciação do n~o::iu de 
agiL' (1,:. nossos i_ni?nigos, po::s a ta
t!2a ('.a· pseud1.i-contra-rcvulução e 
eia J"i:--:eudo-ren.cüo n:io é nova. Co
n~o n;:o € nº\:Hi a acu:-açflo que os 
Pc?Otificl', Ron,anos ,·êm hz~ndo ás 
forçê\·" s0c :·e':us, rcspons~i lJ:lizando-as 
pdn re,·olução tanto cm 5 uct fase 
libr:ral ron10 em, sua faS·.) bo~2he
\'tªta. revvlução tão anti-social 
quanto ar:ti-Jgreja, _ 

Veré'mos hoje eº'"º N;ipoleão foi 
um r,recursor cle Hilkr e de Mns· 
s,:ilini ao se~·vir de instru::riento das 
foi·cz.s sccretns ne:--se torvedean1cnt0 1 
da, cOc1tl'a-revoluc;ão. Servirá este 
~xcrnplo não sómente para confir
mal' o que iá dissemos sobre essa 
11seudo-reação, mas p.ira nos aler
ta,· contra um certc-anti-comunisrno 
cso ueriista que jú :eatá surgindo 
,-n.t're nós, 

* 

gue, bancar1·ot:1s, fome, instnbilicla
de do poder. incerteza tot.al. tudo 
isEo devia fatalmente provoca" um 
sentimento ele fadiga, um desejo de 
retorno á c-rde1n, á segurança, á 
calma, 

Ü !el'l'Ol' COnstante, que ll;io cessa 
mesmo na <=])Oca cio Diretoria, amor
tece a sensibilidade os nervos de
aiasiadaníente tenso; não mais rea
gem, e a idéia da rnol'te, que ~s~ 
prcita noite e <lia., tã9 de !)erto 
permito o nascimento e a consoli: 
dação das aspirações cotra-revolu
cionarias. Drz anos de fome inin
terrupta 0790·1800) despertam a 
lembrança d,1· boa vida pre-revolu
ci0naria, sobretudo dos três ultimos 
anos de Colheitas fabulosas (1787-
1789), a nova "liberda:le" provoca 
S:tudades c1os anos da antig,1. "es
cravidão". 

Os chefes das forças ~.ecretas vêm 
com tristeza que a restauração da 
monnrquia legitima se acha imi
nente; - devem a todo pri\çõ, hn
ped'1r sua volta. 

Tornava-se. nec.essaria, POrtari,.to, 
uma sequencia a essa revolução cm 
que a onipCtencia da massa fosse 
alJo!ida sem atingir os pl'incipios de 
clemocrati8mO e de igualitarismo 
proclamados :em 1789. Essa sequen
cia foi achada ou antes, a macona· 
1·ia acreditou· tê· la dcscobert; na 
pessoa de Napole;io Bonaparte, 

Não desejamos de modo algum 
negar o valor d;e NaPOlcão, Admi
ramos seus talentos, seu conheci-

Desencade:.da a revolução fran· -mento dos homens, sua força de 
ccsa e proclamacla a Primeira Re- vontade, sua faculdade excepcional 
pulJlica. eis como Monsenho1· Jouin ele se valer dos acontecimentos, 
d.esqreve a tentativa feita pela ma- torcenào-os para sua causa. Não 
çonaria par:1. se :rnteciPar á espe- foi a esmo que escrevemos acima 
r,tcla l'e2,çiío: - que a maçonaria "descobriu" Bona· 

'/ Adireção dessa insiutêiçãó tri- parte, mas certamente ~la não o 
unfante nã odemora a escapar das creou. Pelo seu carater, suas CaPa• 
loj<-s, que se ocultam e são subs'th cidades e sua mentalidade, ele era, 
t!'iidas por clubJ spoliticos, no~ quais talv:éz; o unico homem capaz de 
.ent,retanto, os maçons fot·mam a continuar a !·evolução no sentido 
111aioria. · Os .. :chefêS.se sucedem, nu- d~ádo peià niaçonaria, e o uruco 
merO!!?i,. llº.J!od~r. __ Vaaaa M AA.n•. caoaz da •'Phstlw.ir o·ood'~· lêirnl ~~--

dinastia legitima, inaceitavel 
seita, 

peja I á frente de um batalhão da Guarda 
_ Nacional, empenhct-se en urna ver· 

dadeirn batalha de t1ê, dia•, so:.i 
pt·ctexto de defesa ela nova ordem. 

Não se d.eve a~réditar que 0s 
chefes ocultos Prepararam Bóna
parte desde o inicio de sw, caaeira 
militar 11ara o papel que foi levado 
a desempenhar rnais tard.e. Entre
tanto. nãO foi sem ajuda <le ma
çons ta (is como Robespierre, o 
moço, e Sa!icetti) que ele começou 
sua ascenção vcrtiginosct na escala 
hientrquica, ajudado naturalmente 
p01' seus Propr[os talentos. De ini
cio provavelmente é!pcnas essa car
reira militar lhe estava reservada, 
Entra na vida política bem maís 
tarde, quando se insinu.i uma certa 
queda da ollinião publica e nasce a 
nécessidade de combatei· uma res
tauração, cada vez mais provavel, 

Corri efeito, como Napoleão, sim
ples oficial de artilharia, desconhe· 
Ciclo, não se SObr;,ssainclo mesmo 
po1· um exagerado zelo revoluciO· 
nario não indo atrás dos favores 
dos iZlolos do d;a, corno (>aderia ele, 
apesar de seu incontestavel talento, 
s.e distinguir â um tal ponto? Como 
explicar a rapidez exU'ao,·dinaria 
com que esse astro novo subiu no 
horizonte? Como os membros do 
Diretorio aPeSar de seu o<.lio e de 
seu m;,do não o "suprinüram" co
mo haviam "suprimido" tantos ou
tros? 

A unica. resposta, acre-ditamos, 
que se pode dar a essas perguntas 
e que numerosos fatos confirmam, 
se acha na. ingerencia e na prot~ção 
das forças ocultas que v~m em j 
Napoleão o homem que podiam cm- , 
pregar para atingir seus fins, j 

O jovem Bonaparte e sua fami
lia são protegidos por revoluciona
rios notorios como Roôespierre, o 
moço, Saliccttl ,, Freron. Muito cedo 
frequentou os·JacobinOs e apesar _de 
riu a reputação de bom revolucio
nario, Sua ação terrorista. em Aja
cio durante a Pascoa ij.e 1792 para 
isso multo contribuiu. Nessa epocà, 
seu dl'lspi·éi'.o ~ela populaça.o adqui-

Uma das testemunhas da revolu
ção, [,>rd MalmeSb\try, anota em 
suas "Mernorias''; - ' 1Bonana.rte 
tem a repuf.acão de um Jac~bino 
feroz, me&,110 "de um· t~norista", E. 
Drurnont . o trata igualmente de 
,;jacobino zelo~o". 

E' díf'cil julgar da sinceridac1o de 
seus senti!nentus, mas seu jaccbi
nismo, foss.e talvez de fachirâa, lhe 
serve de cartaz, e ssus talentos in
con(estaveis, seu conhecimento da 
natureza humana, aliados á sua 
falta ele escrttPulos, lhe P.ermitem 
chegar· 80 .Pinaculo <la. gloria, co.:11 
a quetl não podia certamente so
nhai-, em que pese· tºda sua amlJi-
ção, 

-o~ 
Citemos uma, mensagem envia<fo 

P.e!O Capitão Bonaparte a 'Paris 
quando da tom:oda de Toulon em 

·1794: -
"Os que não foram feridos pelos 

01,u:!es rcPublicanos, foram mortos 
pelas eSJ>adas da Liberdade e pelas 
baionetas da Igualdade", Esta obra 
pl'ima da literatura revolucionaria 
foi assinada por "BRUTUS BONA
PARTE, cidadão SANS CULOTTE" 
(Feiix Joly, Memorial sol)l·e a Re
volução., p, 591), 

Napoleão . entra na maçonaria 
antes ela revolução ou logo em seu 
inicio: - este fato é conffrmado 
r,or f).ntoridades ma·çônicas tàis -co
mo Ragon (Curs_o de iniciações), 
Clav:el (Historia pitoresca da fran
co-maçonaria), Bazot (Le Globc, 
1841l e por anti-maçons como Neut 
(La Franc-Maçonnerie). Drumond 
(La Frnnce ,J uive), etc, . . 

Vê 0 se que em toda a sua vida ele 
s,e acha cei·cado ,1e maçons. Bona
parte ois distingue, os p1·otege. O 
golpe de Estado de 18 Brurnario _é 
realiza.do com O concurso d~. dois 
rrüiçons, dois · a1iostatas, Si~yés e 0 

êx-bisno Tallevrand; De 25 m<1re_~ 

' 
Cdniõ Jo Pl:imciro Imp_ario 10 são 
maçons, (Murat, Bernadotte, Kel
!Ctml'\1m, Masséna, Soult, etc.) e 
seus colaboradore,; mais proximos o 
são igui!lmente. (Cambacérés, Et.tgé
·hc de Bcauhat'nais, Lncit>éde José 
Bonapart.e, Dcscazes ... ) ' 

A maçonaria tinha necess1ciade de 
Napoleão 11ara continuar a revolu· 
ção; uma restauração da mon rtr
q uia legitima seria o fim, o a11i
quilarn~i.to ele todc1s as "conquistas 
revolucionarias", 

"Sob. o Imperio "escrcv.(i o ini
ciado Bazot, "a maçonarh se dd· 
xou 8 ujeitar ao despotism" para se 
tornar soberana". (Bapst, Tablcau 
Histcrique). 

.Napoleão é a revolução coroada, 
é a consolidação, a cºntinuação de 
suas Conquistas, burante sua co~ 

nos." 
O general Bonaparte e seus cxer

eitos levam longe, por toda a Eu-
roPa a infecção revolucionada e 
maçonica e o Imperador Napoleão 
continua a se servir dessa arrna en
venenada·. 'Por todà. a parte em que 
penetram os so1dados do lmpcrio. 
parct ali levam com eles as Ueias 
maçonicas e rcvo~ucionarias; ·sua 
palavra de ordem é: - "LilJerdad<?, 
Igualdade. Fraternidade", 

roação .em Notre-Dame, Navoleão I As forças secretas esperavam 
"com a miiO sobre o Evaneglho. ti·rrnsformal' o imllcrio europeu a~ 
jura conservar os princípios dq, re· Napoleã.o na re.publica europeia, ou 
voluç,'io". "'<Imbert ele Saint-Amand) talvpz universal, e presta seu con
E cumt1re esse juramento. cursu ao revolueionarid coroado. 

Um fato em geral pouco ·conhe- Quanto a el,e, vensa no futuro, so-
- nha CO:m sua dinastia que eclipsará cido é o da publicaçao de_ uma u1-

po1· sua força e surt grandeza, todas 
tima lista de proscrição d.e ~migra- as antigns dinastias. Tenta destruí
dos Por or:lcrn do Impcrado1· Na- las e persegue-as tanto pela força 
JJo[eão, (1. lã de novembro de 1807 das armas como por uma propagan-

. (H. Forneron, Histoire générale ·des da subversiva. Diverte-se em subs
Emigrés). Esse ato sublinha bem tituir os soberanos legiti1~1os por 
seus sentim.entos cm relação aos sua creaturas. A maçonaria crê se 
homens "do Pas5adO", C..n relação a :Servir de NapO!eão, mas, de fato é 
esse proprio passado. Deixa em de que R utiliza parn seus fins 
vigor uma serie de leis do período P.essoais, e desde que os chefes das 
i·evolucionarlo mas abol,e tud'o o forças oculta.a pc1·cebem o equivo
que lembr.i, o' antigo l'egime, os co, mudam de tatica, e de amigos e. 
que adquiriram bens da Igreja e colaboradores, se \Ol'nam inimigos 
dos emigrados, podem ficar tran- do Imperador. 
quilos; - o Imperador illão lhes to- O astúciOso Talleyrand arrasta 
mará as terras as ca~~s, os caste- Napole,io á avcnt(1ra da E~panha, 
los !l outras ~ique:1,as adçuir_idos inutil e perigosa. Na Al.emanha, cs 
muitas vezes .i. custa de delações e maçons Fichte, Gruner e Frics fun
de execu~ões suinarias, Nap~leão é dam Q "Tugen<lbun:l", sociedade 
filho :cí'a ~·evolução e não preiudica• politica de renascimento nacional. 
rá suas conquistas, Para tranquilí~ Na Espanha O maçon Tilly organiza 
:z;ar seus pa1·tidarios. protegic.,os p~lo uniões nacionalistas, as chamadas 
seu Imperio e dôCCis ao 8.en mando, "juntas". Em toda. a Europa, os 
:nií.n . hesital'j. dj.anté d(). ~sas~o. ID-ªtO!!S. 4 Seul! irmãos ~ al~dos, OS 

Vem Watel'}oo, a derrota, o exílio. 
.. Não pretendc,:r:cs insinuar, vo· 

rem, ainda_ uma vez, que foi uni
camente a ma,onaria que abateu 
~apoJeão L do mesmo modo que ele 
não de_veu unicamente n ela suaa 
ccnquistas. Mas com os numerosos 
meios de que dispõe a t.errivel· seita,· 
ela favoreceu slla rnpi~'a ascenção 
e quando reconheceu O erro em que. 
cail'a, (ou dele já havia sugado 0 

que qneria, assestou contra o corso 
tcdas as suas forças. Nessa luta· 
encarniçada da maçonada universal 
contra Napoleão, foi este que su
cun1biu, 

Tendo chegado ao poder $11prema 
com O concui'so da seita. ele, clepoi~ 
ele lhe p1·estar inestimaveis -serviços, 
Passou a não realizar suficiente-. 
mente suas esperança~. acelerand0 
por Í5 so mesmo Seu proprio clccli• 
nio e sua queda. ~: 

-o-
, Não é Perfeito o símile ent:·e a 
pseudo-coiitra-1·evolução tibernl dt. 
Napoleão e a pseudo-contra-rcv"'., 
lução bolchevista de Hitler? O fo:' 
tnro desm<'ntirã. 0 juizo que a.gor!ll 
apresenta o nazismo como u_m ~º.:. . 
vimento 2·e rençiio, Hitler figurar-., 
nos fastos da revolução maçOnic• 
universival como um "sans-culotte~ 
da categoria ele Napoleão Bonapar, 
til gua1·dadas as proporções quant~,, 
a~ grau de intelig~ncia de cada um; 

E oportunamente v.eremos comt 
a quinta-coluna e o cs11irito. de ~u-. 
nique ajud'ou a "estrela" de cinCfl 
pontas de Napoleão - mostrru,,df 
àSsim mais uma. "coinci~encia ''. f'~~ 

tré os doiii "1·endon:.rios" dê _($· 

t'!C'\Me.nNá.~ ·-
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, DEV&'VIOS NOS DESVENCILHAR 
. DE TUDO QUE HA DE MAU EM 

NÓS 

scr1>entes, mais q·ulosos que os por
cos, mais <-oléricOs que os tigres e 
mais preguiçoSo que as tartarugas, 
mais l!:.acos m1.e caniços, e mais in-

Terceil'a Verdade. c<JJ:sta:ites que vt'btOinhas, Só temos 
, . _ • _- Nossas ·me- cm nosso interior o nada e O peca-

l1101_es açoes sao geralmente man- do, e .só merecemos a ira de Deus e 
Chauafl e cor.rompidas p~lo fundo . 0 1>crpétuo inferno. 
mau que em nós existe. Quando,· E é de admirai• que nosso Se
Ee põe agua limpa e clara em uma nhor tenha di\o que aqueJ_e que o 
vasilha que cheira mal ou Vinho quer seguir eleve renunciar a si mes
cm um barril cujo interior está mo e pdi,ar sua alma; Que aquele que 
-0stragado por outro vinho qt'e aí já ,pnasse sua ah_na a perderia: e que 
f i d · d , . • aquele mte Odiasse a salva na, (21 
o eP.0 s,ta. º: a agua limP1da e o A sabedoria infinita,, que nã.o da 
bom vln~o flCam estragacos e t0 -. matdamentos sem razã,o de ser or
mam facilmente o mau ch<;iro. Da d ena-nos que nos Odi·ernos a · nós 
mesma forma, quando Deu& dePo- mesmos, porque somos imensamente 
flita no· vaso cte nossa alma cor- (!ignos ele ódi,o: nada há tão digno 
rompida pe!o peca:lo origi~al e ,,e am?r como Deus .. ;iada tão digno 

· do od10 como nós atual, suas graças e orvalhes celes-
2 

p . • _ -. , 
tes ou o vinho delicioso de sou . ·0 aia nos eRvaziarmo,s de 

d 
_ 1 ,.... nos mcsn1os, precisamos n10rrcr to~ 

amm·,_ seus ons sao gera mente es- dos os clias a nós mes-mos: isto é, 
tragatlOs e manchad,ns pelo mau cumpre renunciar ás operações das 
fermento e pelo mau fundo que em rotê11cias de nossa alma e dos scn
nó, deixou O pecado; disto ·Se res- tidos de nosso .corpo: é preciso ver 
sentem nos,sas ações, até mesmo os c~mo S' nã9 se visse, ouvir e.orno se 
atos das mais sublimes virtudes. É . uao se ouv.ssc, servir-se das coisas 
pois d.e grande importancia Par; d,·st e mundo_ como se :1~0 se servis-

ti '· f . - , se. o que Sao Paulo chama morrer ª ~-gir a per eiçao . que so , ~ieJa t~dos os_ dias: (_JuoÚdie morior (3). 
un-ao com Jesu" Cr1st0 se tne e Se o gr;io de tngo ao cair na terra 
expulse tudo o que ha de mau em 1\flp m_Orre, fica só e uão produz iru· 
nós: de outra forma, nosso Senhor t'.' que preste: Nisi ;~ranum frumen
qu.e é infini,amente puro, e odeia ti ca.dens in t~rram mOrtmun fucrtt, 
infinitamente a menor mancha na ipsum ma11ct (4). Se não mortii:car
a'ma, nos repelirá C:e diante de seus mos a l!Ós mesmos. ~ se 11ós mes
,olhos C não se un'rá a nós. 1_uos, e_ se ll.OSSas lll:l!S S,:1tas devo-

Par nos esv ziarmos de nós ~~~s, n~o no~ levam ª-essa morte ne-
a , _ a ccs,arJ:i e tecuncla, nao daremos fn,· 

1ncsmos, e precs .. o: . l:O b~111 c,::,nhe- to qne preite, e tornar~se-ão inutci:> 
ccr, pela luz d0 l:s 1l)nto_ SaiJtO,. no~- nossas dev,oções; tüclas as nossas 
so 1g,au fundo, nossa i:1capac1ejane C'bras de justiça serão manchadas 
!'ara r,o~o o .~e,~1, i;oss.a iraq'.1:za cm pelo nosso amor _;iróprio e por nos
'.ºdas a,. co1,a,, nos,a 111cO.btanc1a sa vo:itade própr.!a, 0 que será cau
< m todo, os t_empo,, nossa md•Rn,- ;;.~ _de Qeus ter cm abOmiuação · os 
,,a~le ae reda a graça, e nos,a 1111- maiores sac,·ificios e as melhores 
•1u1dade cm t0 do.s o.s poutOs. O pe- ações ouc possamos fazer: 0 que se· 
,·;;!J.o de uoss0 prime1r,o pai cstrag<;u· rú cansa de .a\le á hora da morte 
nos completame,1tc. azedou-nos, rn- n?s achemos com as mãos vazias de 

. , ?ou-nos e corr01;we1(-11os, como o v:JJ11dcs e de méritos, e sem uma 

. 1ermento azeda, raz rnch_ar e cor- ce_ntelha do puro amor, que só é co-. 

1
1 ompe a mas.sa em que e posto .. Os rn11nicac\:, ás_ almas 1;wrtas a si -mes· 
pecados atuais que tcmos:ç:omet1do, mil.S, cuia v1·da está oculta com J e·· 
<Juer mOrta:s, quer vcrna1s. ainda sus Cristo em Deus. 
mesmo P..e_.d<;ados"'; aumentaram nos· 3,o Devemos e::colher, entre 
'ª c0n.cup1scenç1~. nossa fraqueza, tOdas as- devoções á santíssima Vir· 
no~sa mcon.stanc1a e nossa corrupção ,;em, aquela qi1c mais nos leva a es
c de1xaq.m restos maus em nossa sa morte a nós iuesm,cJs, como sendo 
alma. _ _ a melhor e a mais santificante: por-

No~s0s corpos sao !ªº· ~orr~1t.os que não se deve crer que tudo O que 
que s.ao chamados pelo Espint,:l San- luz é ouro que tudo o que é facil de 
to corpos de. pecado, concebidos nq mel, e que': tudo o que é facil de fa

i pecado, 11utndos no pecado e tão fazer e praticado pelo ir.oior numa. 
s01_11~nte capazes do pecado, corpos ro é santificante. Da mesma forma 
~uJeito~ 

1
~ miíhare.s e milhares· de há segredos ria .naturêza para fazer 

''.'iernut:a?_es,_ qi!e se corrompem de cem pouco trabalho e com facilidade 
d,a para _cha, e so emrendran1 vermes Opc•·ações naturais, assim tambcm 
e. c~rniçao, . hú seg-redos na Ordem da rrraça pa

Nossa al211a, umda a no,ssO corpo, ra fazer cm pouc,o tmpo, su;vementc 
tOr:1ou-s,e tao carnal. que e 'chamada e com facilidade. operações sobrena
c~rne: foda .ª carne t~ndo correm- turais: esvaziar-se de sr mesmo en· 

·:J?'dº seu caminho (1). Ncs~o quinhão cher-se de Deus e tornar-se J)Crfei-
e ap~Jias o Orgulho e a cegueira no to. · 

· cs_pinto, o endureci1(1ento no cora-- A prática auc quero revelar é um 
çao, a fraqueza. e ·::1 11_1constancia na desses segredos da zraça, ignOrad,o 
ali:ia, a concup1sc~nc1_a, ª.S, paixões pelo _maior nmnero dos. cristãos, co

- r~vo~tadas e as en1ern;'Ílad~s no nhec1do por 1Jioucos devotos, prati· 
. e rp , S.omos por natmcza 111a1s Or· cado e saboreado por 11111 numero ain· 
g11lh?sOs que. 0s pavões, mais, apega- da, muito menor. Para começar a re-
dos a ~erra Qu.e M s_apo~. ma:s ieios velar esta prática. eis uma quarta 
qu~ os bodes. mais 1nvcJOsos que as verdade. co:.1sequência da terceira. 

Reuniões regulamentares dos 
Cooperadores Salesianos 

SAO JOSE' DOS CAMPOS 

Pela Primeira vez na historia da 
Fia União desta cidade a reuntilo 
fc,i presidida peh Exmo. Snr. Bispo 
Diocesano, Dom Francisco Borja do 
Amaral. 

Aproveitando a visita rrut~ral, 
t>fcolheu-se o dia 8 de ·maio para, 
juntamente com a reunião regula. 
mentar, prestarem os Ccoperadore3 
a sua homenagem ao Pastor Dioco
~ano. 

O Salão Nobre d,1 A.~s~ciação Es
~1ortiva São José foi ornan1entado 
JJol' Cooperadoras. 

Estando o Snr. Bispo ocupado 
cem o mini.sterio das c~nfissões or-. 
der.ou que se comecasse a te.ssão, 
<iue ele iria elepois. E de fato. !!.Pa
receu no meio d a sessã,., f'endo vi
vamente ovacionado pelos 1,resen· 
t~.1. 

Fstiveram à mef,3 da presidencia, 
o Revmo. Snr. Pe. João M, Guima
rãe-s, DD- Psrcco da cidade. o Rrv
ruo. Pe. PP-dro Pr~_de. conferencis-
1a da noite, o Revmo. Pe. Alva
J'!l Biolchini representando o Rev
mo. Padre Joaauim , Fr-anca, 
imr.edido de comparecer. o Di-. 

•Pedro Mosca,·enhas Prefeit., Muni
<oipal. r,- Dr. Lu·z de _Azeved) c,s_ 
üc. Pr0rnotor Publico º Prof. Be
lJfditn v~c.~oncel:,s, Diretor da E5-
coh Normal. 

n ~roo-•·,1m~. de,enr0lou-se com 
a.Prado do lodo~ tend~-se ouvido 
TIUrneros de mns;ca sadia pda Prof. 
n Ler,r.o• Galvií.o e Srta. rara Gal
vão, por,si,is ~eln" srtas. Isabel Ra
IDQS e Julia Chainça. 

() Di-, Lu;z de Azevedo Ca,tro. 
"andou em 1home rJ 0s Bx-alunns rins· 
C0-0neradcres e d0 . Centro de Cul
tura. ao Exmo. snr. Bisllo . Diocc
s;,no. 

0 <'""ntrn rlq, l'>'Ulliâo f~i OCUrnl-
ffO .,nlq, l)~ l,:,iv,·~ dO C0~1.ferencista 
J'c P~dro Prade r,ne PXllÔS em sin~ 
t, ºe. a vida ()P Dcm Luiz Laf'ag11<t. 
e-!,€<1"0 !1rln ?0 fim c:m a conclusão 

;j,..,f'vif-,..,u~J rte que 4 preciso que to
'qfo_~ trabalhem nela., vncor/jes ecle
',;asticas e i-e\fo-;/,sas. Deixou em 
trd~-~ .o deseJo de concorr 0 r Para n 
'11;J~h1..-.1lo .-ln r..-;n" d~ Cristo e da 
Ccngre<;açii.o Sa!csiana. 

Enc~rrando a. 6P.'Sâo o Exmó· 
f:.>~ 1

•• BtsPr, a~t,1dr-éc11 a hn1nenage1n 
tine lhP fô,·., Pro.•t.nõn, e f,-7, seus 0 s 
"otos · do conferencis1n: llrec;lsam0s 
ile muitos P~r1res. Concitou a to
;,:,,$ a se entreo·o,•pm <k corpo e al
lffi~ à abril, das Vocações_ 

GUARATINGUETA' 

A 6 de maio ultimo realizou·se 
no Salãq "Dom Basco" do Gina
sio Nossa Senhora do Carmo, em 
Guaratinguetá, a segunda reunião 
deste ano. 

Foi presidida pelo Revmo, Pe_, 
Rodrigo da Silva Araujo, m. d. Vl
gario da Par0quia do PUrisslmo 
Coração de Maria, Esteve p,·esente 
0 benemérito Salesian·o Pe. Antonio 
Dalla Via, que bá muitos anos· atrás 
tanto trab:llhou pela Obra Salesia-
1,a desta cidade. 

As alunas internas. Por gentil de
ferencia da Rvda. Irmã Marta Lu•· 
so. Diretora do Estabelecimento, se 
u,carregaram da parte artística. 
executando com grande perfeição 
cantos e poesias, 

A conferençia pronunciada pe]o 
Revmo. Pe. Alvaro Biolchini, que 
füSSertou sobre o tema muito opor
tuno aas vocações sacerdotais foca
lizou d.ois sacerdotes que tiveram 
grande projeção em Guaratinguetá: 
Mons. Jo:lo FiliPoO e Dom Luiz 
Lasagna. o ccnierenci.sta entrela
çou as duas datas do centenario do 
nascimento do primriro e do cin
quentenari0 ao falecimento do se
gundo, f,:,.zendo destacar ccm0 eles 
for,:,m de fato o "sal da terra e a 
luz do mundo''.. deixando após si 
suas obras e seu espiril:.o, numa pu
jança admiravel de floração. Para 
perpetuar (J. memoria de Dom La
sagna na 11essoa de um novo ~-~eer
dote salesiano e de Mons. Filipp.cr· 
na concretização de uma obra du
radcura. 0 orador propôs que se 
fnndas.~e 0ntre os Cooperadores de 
Guará a bol,sa de estudos "Mons. 
João Filippo". 

O Revmo. Pe. Dalla Vi-.1 1·ememo
rou fatos presenciados através de 
inum0ros recantos <1 0 nosso país, 
ccnBtatando o bem imenso que fa
zem os Cooperadores auxiliando as 
vocações sacerdotais. 

Para o n:,:ücr incremento do Cen
tr0 foi nomeada. uma Comissão de 
Senhçras. QU() orienta rã.o o trabalho 
e fomentarão a jnscrição de novo-s 
socios- Cerno Secretaria foi escolhi
civ. a J<;xma. sra. D. Hilda. Senna_ 
com0 Ternureira D. Ana Rosa Mei
relles Reis. como Ze3,\dcra D. Ma
ri>na Augusta Vieira. 

Encerrando a sPs 0 ão usou da pa
lavra o Revmo. Pe. Rodrigo nomea
do Decurião ue sua Paroquia. o 
qual teve as =is elogiosas referen
cias à delicada festa a que acabava 
de a;;.si,tir e c1isse estar edificado 
com tuào 'quanto ouvira: sentindo 
um entuciasmo ainda maior pela 
s;.ia mis.cão ele Sac:crdcte do Se
nhor. 

EM CAMPINAS ·, 

Cem licenca do Snr. Bispo. o 
iRevm:> Pc. João Guimarães sau
!"ou, em nome dos C.oonerado,·cs 
$alesioD"S ,,o Revmo. Mons, As
~«nio Bran,1ãn ali presente pda 
',bnidaoe de 1.frJísenhõr, que' rece
~a t)ôliéii, horas ante.:. A sm·vre- No dia do Patrocinio de S. José 
•.t i!P.'nert~u em todo~ a mais vi- 0 Capelão Salesiano do "Colegio 
:va: alePTia e o novo ,liqnatario da Frogresso ,,- de campinas, reuniu as 
~e;a to! c2lor~same:Óte aplaudido. Professoras. a Diretora <la. grande 
·s. Fxda_ em s~tnid,i. com pa\anas ca~.1 de ~ducaçãci_ a.s alunas e lhes 
'en,,~cionadas agradeceu a manifes- falrn da Obra Salesiana. 
iiarS:r,. Até ,ntãp os' Çoo])erad.ot,es_.e Co-

o Hino do Pana. piedosamente oPeradoras existentes estavam in
.~ . .,,t<tao nelas Cruze da~ pôs a no- '! ccrporadas no centro do Externato S. 
~ fln~1 1:c:uela no!te t!io chela de . ,Toiin da dita cidade, · 

(Conclu"ã::i da primeira pagina) 

armentana, que dantes a~ com1>U· 
nha principalmente dé neg·ociantes, 
11.cusa, agora, uma acentuada pre
pc,ncteranc:o entre a8 classes educa· 
das. · 

A historia religiosa das terras. 
Que passaram sob o . dominio russo, 
11 o tmpo dos Partilhas. foi sob 
muit,Q,t a~pectos, a réplica exata da 
h:storia da Galicia. Quando Cata
r;1;a ·n aneX·OU os .vastos territorlo~ 
c!a,~ então Provlnclas Orientáis ~i.:1 
Polonia. a principal comunidad~ re
liglo-•,1 Pe,·tencia à Igreja Oatolica 
do R!Lo Greg(). Uniata. Porem, como 
os acontecimentos · demonstraram. 
havi,3 um Ponto fraco, a língua da 
.sua liturgia ( o antigo eslavo) e a 
feJção de suas instituições, facilita
vam a aproximaçãó com a. Igreja 
Ortodcxa. A0sim foi que a reincor
r,.c•rat;ã) ,1,1 · Igreja Uniata · da Polo-
11:a foi levada a efeito por simples 
medidas administrativas. IsSI) acon
t,·c~u em 1839. Ao mesmo tempo, cs 
1rnmero 0 cs estabelecimentos da 
IirrEja ca~olica Latina_ esns.lh,1dcs 
rela esp'l.cosa área subjugada µela 
Rus,-3ia. f::ratn sur,rfmido'3 ou rofr~-
1·am gTandcs restrições em suas -::.ti-
Vidades. . 

E' preciso tomar em considera
ção que, depois da· restaur.,çiw do 
E:sl ado Polcnês 0918) foi preciso 
r 2construir tud0 de nüvo. Por mais 
e: e um seculo, o Governo Tsarista 
havia feito o pnssivd e e:11;,rega
rn. todos os meios p._,t·a extinguir e 
e biiterar a vida catolica daquela 
1,~ião. o a atuação russa. nesse sen
tido. dispunha de v·and·,-s reem-
se<:;. 

Toclavjo. as tradições c,.1tolicas 
e!-am vivazes. A ~xperiencla cle pff
t:enccr a uma Igreja, que não de
r;~nde diretam ~nte do Estado nem 
é c:;ntrolada por êl,. mostrcu que 
l1avia deixado no espil'ilO, mesrtw 
elos mai, sirnples, un,.1 indelével 
maréa, que não podia ser apagada. 

D~pois de tão grande lanso de 
1:,mn'.l e varias medidas drasticas, 
f,;i impossível. imP-diatamcnte, res
taurCJr a Igreja Catolica em t1:1do 
au0 Jhe havia pertencido in'.el!",1-
1;1-nte, no Passado. 

Nas Partes ,.m que o cisma pre
v,21eda," muitos e.sfJrços intcres
&::-cntes e experi,ncias fora.m te!lla
c;~s. 

Al,,uns missionariOs latino,; c-n· 
·prcender,1m missõ~., nas regiões 
"ortc1oxa.s". obtend'.l. às v ,z2s re
eultados surprernde:1tec. Em .outros 
sitias. a Dl'<l:i1essa de uwo auroxi
m2ção foi obtida ele muita, pers0-
11al;dades influentes d:l cbro els· 
lJ.iHtiCO. 

No domini0 da eduwçc "· . ";.Uito 
SG cnl1.$oguiu. As Ordens_ Rel!g1csas 
aJ;nram numerosos oenstona.to~. • 

A re•.,urar,lo élsi, igreias , ,1os lll) 
numentos bnhs vezes d~sfi~u!· 0 .

àoc neln.. d.omihP"ã" c,n·~nieira. foi 
realizada no JY1e]l1er ~~til"· º wui. 
tos dos mai.s t'.1.lentoso.s artistas. tra
ta1·alí1 Cs ae11~+0~ rrin1 r·e11 ui1:,1 il1e
p;rac;ão, contri~u;nd-, p;nda JY1_'Üs. 
11ara .o renascimento elo catchco 
"~eniu./ toei,,. 

FRACOS•· 
A~ÊÃ\ICOS 

TOMEM 

Uin~o ereos~taio 
''SILVEIRA" 

Gr1nde T6nlco 

Cóngregação Mariana N. S. 
do Rosario, de Ponta Grossa 

A Qongregação Mai-iana N. s. do 
Rosario, de Ponta Grossa, cctnemo
rou condignamente os festejos co
m_emorativos ·cto dia Mundial do 
Congregado Mariano, bem como o 
transcurso de seu 2. 0 aniversario 

·de fundação. 
Apesar da congregação ser ainda. 

bastante jOvl'm, iá possue, graças á 
Proteção da Santissima Virge,:n, um 
1,=levado nuo\ero de congregados to-. 
dos cornpree:1dedores de suas ~bri
getções para com a congregação, 
corrcs!lOndendo assim com O · Heal 
mariano. 

No perio;lo de 1. 0 a 13 de Maio 
ultimo, quando foram Prega.ias as 
santas missõ.es, esta co:1gregação to
mou parte ativa e.n to4os os oficias, 
especialmente na comunhão geral 
do5 hoJUcns e moços que realizou -
Se á meia noite de 12 Para 13, co
i-neidindo justamente no (fia mun
dial do Congregado Mariano. Rea
lizou -se tambcm uma reunião fes
tiva, em regosijo do aniversario da 
fundação da Congr."'gação, durante 
a qual o Diretor congratulou-se com 
a efemeride em curso, exortando os 
congrega.dos para que sejam ver. 
da:ielros filhos de Maria, 1,=special
mente nestes temPos em que o pa· 
gani~a:o ateu pl'ocura pagan~zar as 
nações. Em prosseguimento aos 
fest,ejos. realizou-se no dia 27 do 
mesmo mês, isto é, no quarto do
mingo, comunhão geral de todos os 
congregados, aspirantes e inscritos, 
durante a qual fez-se ouvfr a ES
cola Cantorum, sOll a regeneia do 
maestro José Bon, coro este exclu
sivo de· congregados. A a1oitc. com 
a presldencia. do nosso Diretor, e 
com templo repleto de fieis, rea· 
lizou-se a rece11ção solene de novos 
aspirantes e congregad'os e, após a 
novc:1a, fezes.e a renovação da Con
sagração k Maria Santíssima. F~
caram registrndos esses ac0nt.ec1-
mentOS nos anais da congregação, 

Essa C. M. e8 tá desenvolven.do 
intensa campa,nha de divulgação do 
LEGllONARIO, 

gr<.'lnde centro, pois, é conto se fôra 
uma grande Casa Salesiana, ficou 
{:eliberado que se fundasse um cen· 
tr0 independente e que começassem 
v apostolado salesiano por conta 
prcpria. . 

Fcram distribuídos oS folhetos de 
~,ropàganda, fichas ç · oi.1tros PrOS· 
,:,ectos. Atualmente estã, em grande 
atividade O c.e11tro juntamente com· 
n Associac;ão dos Devotos de Nossa 
Senhora Auxiliadora. 

para concretizar esse entusiasmo, 
na primeira colet,1, já se aneca!'!_ou 

· copiosa .esmola. para as Vocaçoes 
,·tlfflo~/5~. - . '· . , · Vif!l.o a po~sibilidarl1>. de lã ser um · $!\Jesjanas. 

o licenciamento de ofi . H.e outros. perm4necerlam na Sobre o decreto-lei 7.666 accmpanhar âe , .secretario,1 do go-
• • :união :óemccrática Nacional, trnns- SALVO O COMANDANTE DO verno, ·presidente e membros da 

cialS dâ]leserva 'formada- em t>artido nacional, o que "BAHIA" CollJSelho Administrativo, cheflM êle, 
'.collstituida um terceirn partido, o RIO (Asauress) Reunir-se-á repartições. delegados do Minisle- / 
'Liberal Progressista, de .filiação cen~ hoje o Iruitituto dos Àdv~gados pa- i-io elo Ti·aballlo. · presidentes dos· RIO, (Asar,ress) O Minist,-0 d:i 

Guerra pela portaria n.o 8!548 apro
v?u as mstrn!:_ões regulando o Héén" 
c1ame_1.1to de oficiai,s da reserva' cón
v0cad.os ~ 4~~ praças pertencçutês 
aos. c_o1:9.os. int,~rantes. da Força E"· 
pcdic1011ana Brasileir;i. Essas. ír.s
truções. s_ão as segui:Jtes,; Seriio'· li
cenciado~ dcutro do prazo maximo 
d·e 15 dias, após süa chegada.· d.cs· 
d!;_ que tenham a sua situação niili· 
tar dcsembara~ada: a) - TOdos -os 
Ofi~:ais superiores e capitães: o~ Ofi
cia1s s11b'.'lte~nos que desejarei\!; b) 
e--- Os ofic:a;s da rcsetva de primei· 
ra classe convocados das diversa's-ar· 
1~1a~ <; ctos serviços; e o que ·,~ pr:>
cedera de acordo c,om a . leg-isla.ção 
cm vigor: e). - !).s praças, - 1Den
tro do nt:csmo prazo· -estabelecido 
para os cifici.!!_'s da reserva de s2gun· 
da clas,,_e, si;rã.o licenciados: todos 
os cab,s e sO!dadOs reservistas cón· 
vocado.:., cm exceµção dÕs esjieci~lis· 
tas e Os artífices <rnc desejarem. Per
manencia das iileiras e · satisfaçifo 
elas rn:l.Çlições para engajamento; 
todos Os caSos e soldados sorteados 
e ,·.oluntarios· com ma·s de uni ano 
dr serviço a c2,ccpçào daqueles oi:e 
sendo espcialistas ou artífices de
St'.jarcn1 perma!1t:t't:r 11:1.s [ikiras e 
~atisfaçam .a~ cOnd~çõc-s ;.~a4a c?Jg-a· 
J~lllttlt.; tOrl~~fi Os ~ai·g~11tO~ ()l!C \.k
sejareni. Situac:l,) c\1s tlén,;,~:s sar
gentos será regu!ada oportunan1c:ric. 
E indi~pc1:sa vel que o of:c··,tJ .;v11 
praça ao ser licenciatlo t~!õhil Sua 
sit-uação militar rc;{'u1:irizad;,.i .. re'Ce~ 
ba sua respectiva f.olha d~ ~'!.lté:r;,.
çôe:; ou ccrtifi.cado de rcs~.,·,;i~-tti, 
bem con10 medalha de campaul,'L·· e 
esteja pago de todos os vencimentos 
1a11tagens a Que te1Íha dir'c:to .. A.Jc,,; 

<i's,·o aqueles qnc residirem fora 
desta capital ,lcverão ter tra11s1io.-
tr assegurado n:tra Os scus lares .Jh-,r 
ic-rma a evttar-se que penna:H"t:am 
enrrntradOs is unidades aguardando 
1..'111barq:1c. ~esse scntid,'J-·d's con)oi; 
de\'errto tomar :-ls iir.ressai"his. t)rovi· 
ckncib junto ao ~t'rv;l:O de {'1nba;·-

:trista. &! .tal ocorrer, a U-D.N. terá ra apreciar o parecer da comi•são RECIFE, 11 (Asapress) --, 0, co· sindlcato.,,- <rJ!egado., ·de l)oltcla - e 
,uma congregação de entidades 6 u- esr.ecial sobre .a constitucionalidade maDdaute Garc;a Da vila, comandai· agente do Lolde Brasileiro, 'afim de 

r te do cruzador Baia., reco:Jiido'. a · s · 1 1 It.o • • · 1 ·:tonomae, porém Ullidas .em torno de ,u&tlça dO d'ecreto-rei n.º 7-666- -impre s101a1· ·e.a e é res e 1ntim1cte1· 
• bOrdO do cargueiro ipglês . "Balfe '.', a n pulnçl 1·ur l f1 d d da demcc1·atização do pais, Caso o Sab~-s.6 qUe esse parece· r n-de- · ,...o 4 'o · a com I!. ar a. o 

• ç ~" apresentava uma fratura no braço, Ex r ·t 
P~rti<lo Liberal Progrcssista Possa na a estl'Utura da lei, concluindo foi sOcorrido t,clo enfermcir Mo· ·e ci 0· · 

:cc,n.e.-., egar tambem os elementos da O sr. Agostinho Monteiro den ac-.· na·o ser !)o;;s1·vel a menda do tcxtQ rais, ial_ec.endo. depois pQr não rcs':;·, 1 · _._1 1 ·c.~qüerda democi-atica_ teremos as- -ccn 1ecimento -:iesso: "" egrama. ao,; , 
silll somente dois partid:!l. e -slm sua total revogação. tir aos ferimtntos. Ministros da Ju.stlça e dâ Guerra. 

Chegada de oficiais 
F. E. B. 

ela 

RIO, (A,:aPres.-) - Chc;:-,:,rnni .on
t~m a est'l. Capital viajando. em 
~ Vião transporte militai-; áivérsos 
,,:iciais procedentes . da Itália, 1 os 
quais vieram diretamente de lá. 

Desse grup:i. faziam parte o ma
)or-c.lpcli\,o Frei Gil Mr,ria e o te
r,ent~ Lafayete Vargas B~asiliano 
chefe do pelotão de sepultamento 
elo. F. E. B. . 

: Selos comemorativos para 
,.':' a chegada da F. E. B. 

. RIO, (Asapre.s.~) - O Departa
rncnt0 do.s C.orreiO,S e Telegrafas, em 
combinação cem a.s Diretorias da 
casá da M:o'eda e da Imprensa Na
cional forá circular no dia dá che· 
gada da D.E-B. uma serie de selo~ 
comem,01·ativos com a denominação 
"A Cobra esta fumando". homena. 
!'(em aos brnvos .soldados patrlciJS 

· que lutaram na Europa. 

Arco de Triunfo será 
construido 

RIO. (K.i1;3.press) -- O Prefeito 
Dcd.5worth autorizou a secretarja 

· geral de Viação e Obra.s Publica" a 
que, per inttrmedio do Departa
mento de Parque-3 fosse construido 
mn arco de t,·iunfo para o desfile 
d,i F. E. B. em seu proximo re1;1·es
s·o. O monumental arco será cons
truido entre o Clube Navai e o Clu
be Mi!it,,r. bem defronte ao Palacio 
da Prefeitura, 

Reunião do Epi8copado 
Sul· Riograndet!se 

RIO. ( ASaPres.s) - Um ve~pei-ti
. no publica uma noticia procedente 
'de Perto Alegre segunelo a qual o 
Episcopado 1:iograndense após reu
nii·-~e cm a:semt>leia, na qu,l exa
minou detidamente a situação na

. cioD,,l. firm:u suas diretrizes. O 
'docmÍnento ê longo e faz ,,rofundo 
'e~-tudn da . quenão social n:s dias 

r:U~ con·ein. a.fi1:ma11do aue "u,n ca-
. ni.t~lista eo·oista e a•eu J0 11tn_ e ~!
]f-ncio'.,.mente gerou a injustiça BO: 
eia]. Mas. se constituo acenes para 
a .rresença. do c~nitaJismo n_~ ori

. {?:rm e na evolução da auestao so

. ciil. urge re;;ü<-t~~. igualmr1"+e. com 
e.~pantn P snsier\ll,d~. 11~ trata:nen
to Cr>ll1Uni 0 ta dcs-a cr;se. P"'n a 

·,nl'('C:~l1 ... 't ª"· 1nesmit cn""".ql)f'in m-;-, .. 
· t.erjalista oue a o:eron. Nã~, sf1·á pe~ 
ln f'.('!.....,.,lll1k~·rv) (1Uf', -~P. }:.1 <lP. c11pe~1 

· f'SS9. angu,th cc,ietjVo ot111>latr1P.l1+e 
rlerencatlP.aO!:l -~lo ~anitaii-~~n . .,.A1n

. h0 s P1riergein de 111nB- iüent~<'.q C.Qll

í',r-r.r-qo -,-1~ vi<la. Z.-rr-,½-:: r--~ ... Q 0 ani_
A u. D. N. taI vez se l>i~rlAs "º !11'''-"· al.ir., nao:S: w'•-

- ,.,,~_,.,,_ ~m.bos j,iQnt.tr..a -i-11(' ....... -n_,"'<'.'ltihfl;_ 

F:daur1,'1 :1 !"P_-;io1·tag-:m estr uh;,1110 
~ tjcial declarou ter enterrado ,. em 
Pistoia 441> soldados da F. E. B_ e 
5tl combat~nte.s alen1ãe.';:. 

transforme. em· un1a . ,10,1,; r"''1 ~ cült,11•·~. crist~ .. s~ niio 

l• - , · ~ 1 : f": 11~, ... ~,,.. ... ~, n ~11_una. .... ('jl1(), nos lwrnn 
CQ lgaçaO . O Jttq./.o-;0Hs111n r,'l.pit~.lich. jo·u3,l• 

RIO, rAsaprESs) _ Ainc!-.i não é l',.'Jlíº Jr,abrte.v<>1 P ,, cida.0~ .te,•,•en<t 
r!:'Bsivel precisar-se a,~ corrente,,. · ci,,., r"'"tº ··c~nsh-11'1• ··o eo",1uli.<mo 
díefiadas pelos Sl'S FlorM da. Cu• 'Mi>n. P,;,>omos. P rioVP,"'º~'.('1}+ar ,;0r 
1:ha, Peu_r.o Aleixo. Raul Fernandes, · ,, ..... !1. t-:i,•,..oh·-:i 11n;r1'l ,.1,.. ~nfP"'1·"::11 e jus
Ct::cvio Mangabeira., Li,n3. CaVaJ~a11-. '" ""''"º"' c-~,io1 n,·:~+.<i ". 

O referido . _cargueiro r.ecolheu a 
A chegada cm casa 

comandante da 
F. E. B. 

do seu bordo, no dia 8 dO corre11)c, 33 
sObrviventes, 5 d.os quais faleceram 
ç foram Ja:içados ao mar. Dos 28 
q11c aqui chegaram, d_esembarcaram 
gravemente feridos 16. O unico ofi
cial chegado foi o Sr. Lucio · Dias 
Torres. J)c 15 tripulantes que se apc· 
gararn a um salva-vida, a maioria 
nfto rsis(u devido a .sede t a fome, 
al(:m da ronda d,os tubarões. te:ido 
enlouquecido alguns. 

Ao desembarque- desses tripu!a11-
tcs compareceram no cais altas pa • 
te1ns c]o Exército e da }.lari11ha bra· 
si?cira e a1nericana. 

RIO (AsaprcssJ - Grande massa 
popular, apesar da chuva, concen
trou--•"' .em frente á casa n. 0 94 da 
rua füituruna resldeneia do gene
ral Mascarenhas de Morais onde o 
a.guardavam pessoas de sua· familia, 
altas autoridad·es civis e militares, 
alem d:e elevado r1,me1·0 de amigos 
e admiradores do comandante em 
chefe ela Fôrça Expe::licionaria Bra
si1e:ra, 

o Povo nas ruas niío se cansava 
de aclamar o general l\fascarenha8 

d~ Morais, exigindo a sua presença. 
Chegando á janela,- S. s. foi viva
mente aclamada pela mu!tic1 ão que 
ali se enco;trtiv~ · 

A representação 
U. D. N. 

da 

RIO / Asaprcs•s) - ?restando sua 
entusiastica ad·esão ás homenagens 
ao g,s,neral Mascarenhas de Morais, 
a Uni5o Democratica Nacional re
Presentou-se por varios de seus li
det·es _ nas manifestações que_ se 
prepararam ont;,m · 

o brigadeiro Eduardo Gomes 
cc,mPa1·cceu pessoalmente ao de
sembarque do comanJante cm chd.:o 
dn F-E-B. 

Prossegue tl s'erviço de 
salvamentodos naufragos 

do "Baía" 

OS 1'/ACFRAGOS 

RECIFE. (Asapress) - Está srn
'.!º. esperado ,,ne~te porto o clestro!,,r 

(,rec:ihalgh , trazendo os scg-L11n
tes 111ari:1heiros, anufragos do cru
zador Baia: EmiJ:o Fe~reira Reis, 
,'\ntoni0 Damaccno Cavalcanti, Ota· 
vio Sales do KaseimcntO e Amaro 
Artonio Ldte, · 

O navio "Rio Grande elo Sul" tra
rá os seguintes :--Edgar<! Cruz. Val
demar Luiz de · Brito, Carmo Finno 
<lc.s Anjos, Helio Jüaqu'm de Al· 
mrjda e ainda os corpos de quatro 
mar'11heiros cujos ,1omcs não iOram 
aind~ divulgados. 

:\'.\SIEDADE SOBRE A SORTE 
DOS TRIPULANTES DO "BAJA'' 

REClFE, (Asapress) - A popn
bçfo desta capj_tal aguar-da coni_ 
grande a_nsiedade a c'1e;sacla de 1!0-
voô sobreviventes dO cruza<)Or Baia, 
a.fundado nas proximidades dos ro
chedos de São Pedro e São Paulo, 
em t~,o tragiç_as circu11stanc:as. E,r 
tre a massa que se comp[,irnc nos 
ca's, ·c·spcrando a chegada dOs oa
\'ios mcrcantc_s e de guerra. c1'co11-
tram-sc varios parentes ele tripulan· 
les do ,iavio náufragaclo. que ocor· 
rcm ·ali na espectati,·a de i1ovas ao

. RIO, (A~·apr~H.s) - Noticias pro- ticias, a momento a momento regis· 
cedentes de Recife infoTmam que O

I 
ccnd,o as auton."c!ades na.vais iaiOr· 

cruzador americano "Omba", o cru- tram-sc ce:ias comoventes, fome· 
Zsdor brasileira "Rio Grande d, mações a t.JdO instante ãos parentes 
Sul". os ae~troj~ers "Marcilio Dias·• e a migOs doB tripulantes. 
e "Greenalge" ,3 .outros navios me-
11<lres oro3segucm no 6erviço de sal- DECL:\RAÇôES DO C:'.'aCO PAS

. vnmento dos naufr-3gos do cruzauor S_'\CjEJRO A BORDO DO CRü-
"Baia". ZADOR 

O "Bafa" er8 protegido por rede 
de mina magnética e. graças a iSS8, 
curante a gucrn. conseguiu destruir 
p,uita,; telas a tiros de metralh,~do
ra. 

Segundo !Js informes chegados 
,i.té agcra_ a catástr.ofe foi cca,iona: 
da por uma explosão no paiol da re 

, á<; 21 horas do clif! 4. do corren,e. 

Proxima convenção 
P. S. p, 

do 

RECIFE, (Asapress) - O sr. 

''.A no·1te d·e·· N: .. · ·ossa s· enh·· ora" 11 àia. ~~~.e~ft::t~:~·~_n:~~:1'.:~~:º · · · n1c1pal a convençao nacional dO 
-· · 1 Partido Social Dcmocratico, que 

Drnmond Doy B.oyçs,, unico 1iassa· 
geiro do Bafl_c, declarou nesta ca
pital que ouviu diversos sobrcvivc:1-
tes do Ba'a, âizcndo que alguns n~u
iragos ,-ieram a· enlouquecer em 
cOnscquencias dos ferimentos rece· 
b.idos e das circu~stancias de que se 
drani envOlyieR>s. Varies dêsses so
breviventes foram perseguidos dias 
e noites consecutiv9·s- pÕr c:1xan;1es 
de tubarões, os quais constante· 
mente se aproximavam das embar· 
caçõcs de emçrgencia, ameaçadora
mente. Segundo decla:-ações dos 
1iaafragos. nessas balsas de emer
gc11.cia não havia a_Ii_mcntos e. :1cm 
água pOtá vel, 

e o com 
i . . ,1 devei·á homologar da candidatura ., ; • · • t d'o general turico Gaspur Dutra á 

I ·( 1 o comun1s a Presidencia da ReJ?ublíca. 
· · · Os preparativos Para essa con-
J 

Pe. AdqlQerto de Paula Nunes, S. D.· S. 
. vençâo estão sendo intensificados e 

os ministros do Estado já foram 
convidados pessoalmente por uma 
comissão do P.S.D,, para a reunião 
em apreço. 

Pcr;iste ai1Cda. cm certos sectores 
de tllll cato1!-cisn10 111al c-J1nprc~n<li· 
do e mal vi,·1do. a Opinião .de qu~ 
am. católico possa s~r comunisfa. e 
~po.ar a.s rna111!<:staçoes T\\Jdosas de 
stns "c01n1tés", de seus pnogran~as 
púliticOs, de seus comic1os e d.e cS~l1S 
cue.es. 1~ssc .n10vi111ento _de a,p~oxi
mação de elois credc.s ta:l ant\J.g.o
nicos e diamctra.lmentc Opostos; co· 
1ú0 sito o Ca1p-1icismo e o Comunis
mo, ioi batiza~IO com o ·:iomc de ;·1~0-
ljtica da má,:, estendida". E' o ~~tó·. 
lico estende· sua mao a,J comuJ:íli,ta 
num ato de grande imprudêhcja, 
ci,mpr01nctrndÓ a sua Fé e- a; sua 
Religião, çO]oeando-se Clll me,o: ca
mini,o, com um olhà iixo na doutri
na revolucionária de M-arx e com o 
Outro, .:rn .doutri11a ele paz e de har· 
fnoi:.ia do divino Sa1vador. 

:\ias. neste santauismo clr ·confu
são em que vivc1uos prcseutenlCntc 
no Brai1l que tornou uma verl'ta
ekira babel em todos Os asJectOs 
de s11a vida rergiosa, pOJitica e ·~o
Cjn.l, os católicos da "polltica .. lia 
müo cstcndida" não podem. ou me
lb_'.)r, :ifiO qucre1n con1prctllder que 
essa co1abOrac-ão é iJt:camiuosa. que 
esta união é impos•ivel de realiz.ar

se cnq11a11to o Comunism,o for aqu:10 
qu~ realmente é: um sis(e;na dei gO· 

v.~rno. "i1.1trinsecame11t.c màu.". l'º' .. ··.·1·1.0 o· defini;\ Pio XI cm sua in1, rtal 
Carta - Endélica "DlVlNl RE· 
DE}.IPTOR1~)". E pOr que o C 11µ
oisn10 é ''i11trinscca111entc 1núu? 11 

Porque é ateu. Assim reza a -Carta· 
Enc:cl:ctt Jogo cm sua apresenta'ção: 
.. Cana-Encíclica aos Patriarcas, 
Priniazes. Arcebispqs, Bispos e Ou
tros Ordinários em naz e cOnlltnhfc,) 
com a Santa Sé Ãp-óstolica, sóbre 
o COMUNlS;\JO ATEU", 

Grifamos 1Jropositad::imeute ai :ex· 
pressfió "Con1unisn10 atc~.u·i, para 
chamar a atenção dos ieitores-c real
çar o se_ntido ma's profm)do·. do Co
mun.ism.o: E' um rnovime:ito ôe 
aténs J)ara apostatar ·as nações de 
Cristo e Organizar um níundO sem 
dogma, sem n1oral e sem Deus! 

A's vesperas do comício oomunis· 
ta .Carlos Prestes" no Vasco da Ga
ma, no Rio· ri~ Janeiro, liamos. nu· 
ma feliz sintesc, a palavra autoriza-

nossa Capit..11. O sm. Arcel)iSP,> 
ldctropo,juno. D. Carlos Carme1,o 
ele Vasconc\'.)os 1.fota. já o declarou 
francamente na sua e:itrcvista colc
t: va concedida aos representantes 
êl.a imprcTuSa ao comunicar-lhes v. · 
grande manifestação rcli1óOsa da 
noite de sabadc. A respeito do co
muni"'mo ateu, afirmou S. Excia.: 
"Cin CatOlicO não pode pertencer 
:l.'> partido coiiiunista neu1 prestigiar 
suas m.an:/estaçõcs, pois a lgrcja 
co1',dena o atclsn10 comunista, no 

. terreno doutrinário justamente por
que é materialista. Quanto ao seu 
progi:,,ma, discrepa de algumas ques
tões, como, por exempl,o, e funda -
mcntaln1ente, a da propriedade". 

E hovamcntt aparece a expres
são o ·· ATEIS MO CO.\lv?'<ISTA ., 
e111e tem o 11ic-s1110 se11tid,o de conteu
do do CO),l!},';ISMO ATEU da En-
.ciclica 1,o,1tiíicia. . 

Por consegu:nte, temos mais que 
necessário, para .que os católicos 
brasileiros se orie:item c111 matéria 
de doutrina comunista, ü católico 
,nãO pOd~ ser comu,iista, não p,odc 
prestigiar. com sua 1 presença fisica 
ou mq,al. as manifestações comunis
tas! Entre o Catolicism,o e o Comu· 
11ismo se ergl!em -bãrreiras intrans· 
poniveis. De um lado, os adctos da 
ba:ideira da foice e do martelo, do 
Out1·0 lâdo, os seg'Uidores da b:rndci· 
ra da Cruz de Cristo! 

Não nodemos- servir a dois senho
res. Nâo podemos ser catófücos na 
"?\OITE DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA". na ma!lif~;·:ação 
religia,~a ele sab:,do, na .Praça da Sé, 

P Con1un::;t.:t'.1 ,·cnneihJs 11·1. !anlc de 
15 n 0 comício comunista do Pa· 
ca~mbu ... Os mi!hares de católicos 
que aclamaram Ontem a Virgem da 
A,púecida e fizer.un uma pr.ofissãO 
ele fé· publica ,:1ã.o nOdcm fazer ou· 
tras aclamações diferentes da sua 
l<Í religiosa.,. 

D ·"LEGIONARIO" SIG~ 
:NIFICA BOA LEITURA 

E FOH.MAÇAO 

Já- começaram a chegar as dele
gaçfes dos Estados, tendo Ont.em, á 
QOrdo de um a Vião da N. A, B., 
chegado a esta capital O Interven
tor Rui Carnei1·0 chcfialldo a de
legação paraibanà, Devido ao mau 
tempo, o referido avião não poude 
po11sar no Aeroporto Santos Du
mont tendo-o feito no campo de 
Mani(iinhos. 

NeStcs proxi,mOs dias estão sen
do esperados os interventDr_es do 
Rio Grandé do Sul e Baia, 

o sr. Pedro Ludovico deverá 
chegai- hoje, e no Proximo domingo, 
o sr. Fcrnandü Costa. 

Medicacão auxiliar no 
~cnto da sífilis. 

A MAIOR FORTU'NA 
Os estragos causados pela Sífilis na maioria das criaturas 

debilitam seus orgãos, ocasionando graves distúrbios nas suas 
funções normais, deixando o indivíduo incapaz para a Juta da 
vida, Previna-se a tempo antos que o mal torne-se irrepa • 
ravel, usando 

CHEGADA DE SOBREVIVE:--:TES 
DO AIRCOC\ 

RECIFE, 11 (Asapress) - Chc· 
garam a,o porto· desta capjt_al, á bor
do Jo "l°Oconé ", os ·sobreviventes dO 
cuguciro nacional "Airuoca'', que 
sossobrou no lfar das Antilha, ha 
2 meses. em conseo:1encia de um 
choque com uma embarcação pana· 
tes mrainheiros, naufragos do éru· 
íermciro de bordo, 

RELATO DE U11 OFICIAL DO 
- CRUZADOR AFCi\DADO 

REClFE, 11 (A,sapress) .e- O te· 
nente Lucio Torres, unico ofic:al do 
àuzac!Or "Bai_a", até agora dado 
como salvo, relatou detalhes do dõ
sastre, dizendo que os tripulantes 
aL:raram-sc á agua lOgo depois da 
cxplosilo, pro~urando agarrar-se ás 
balsas. E1c, junta111e11te çom Outr.os 
ló, top1~ram tip1a dess-as embarca
ções, mas com 6 decorrer das horas, 
111uitos dos seus c.onJpan!reirOs não 
resistiram aos ferimentos e foram 
morrendo. · Varias c:1JOuqueceram, 
atirando-se ao 1i1ar. Q:1a:1do foram 
r'ccoJ]i:dos. só resta\'alll quatro. -
Adiantou que o sinistro ocon:cµ a 
cerca de SO milhas dOs rochedos S, 
Pedro e São Paulo. e o na,-io afun
dou rapidamente. Os sobreviventes 
csta,-am queimados nele sol e cm 
c011 Sc<Jl1encia do contacto com 
''aguas vivas". O te:1ente Lucio in
formou ainda ter visto o cap, tenen
te ::iihio Trilo, numa outra balsa, 
que se t1:stanciou da sua, para :,ão 
1na:s yc-la. 

PARÁ 

ACORDO no INTERVENTOR 

CO;\I OS DISSIDENTES DO P,S.D. 
BELE!VI, 11 (Asapress) - Fala

Se insi~tentemente do acordo entre 
o Interventor Magalhães e -0s dis· 
sjdentea do Partido Social Demo
cratico, Um telegrama procedente 
ào Rio ,1iz que as conversações esl ã:) 
cii·cunscrita>, no reajustamento da 
comissão executiva do Partido So
cial Democratico do Pará. que será 
onnpo~ta em igual numero de 
membros das duas correntes. sob a 
presidencia de um element0 n,,u
tro. A ala di&sidcnte desde om,:m 
que não pubJk,'J. Os comuri;cados. 

Fala-se tambem que o .. Inten·e,1. 
b,r Magalhães Barata indicou O no

me d0 sr. Lameira Bitttncourt pa
r,, seu substituto no govcrn:,· <10 E.'<
tado. Enauanto, iss0 a Un;ão Df'mo· 
c,atica Naok,nal recrude~ce a C',,m
panha contra o chefe do exec•it;vo 

paraense publicado ainda hr,je 
c,ois comunicados Violentos conti-a o 

mesmo_. 

Ql!EJXA Jl,PRESFNTADA AO 
S, T. E. CONTRA O 

INTERVENTOR 

MlNAS ··GERAIS 
20 MIL ELEITORES EJI 

UBERLANDIA 

BELO HORJZONTE, (:\s:tpress.l 
- NotiCJias vindas do. Uber[,3-lldi~ 
adiantam que possivelmente aquele 
1~unicipi0- contal'â eom cerca de 2() 
mil eleitores. rdna11<lo grande en
tu0iasmo na mesma localidade em 
torno do proxmn pleito eleitoral-

QUOTA DR GASl)f,lN,\ PARA 
- :uEDJCOS 

BELO HORIZO~TE IA-~an1-ess\ 
- Deverá ser estabelecic'a, dentro 
df, breve~ dia.5. um,, qu.ota de ;,:a -
zolina ,:,ara n3 medfoo. desta cad
tal. EsPe,·a-se quê dentrn ,Jp 6 dias 
o ms.ics tardas. os IDPdlcos nbtenham 
fs.'óe bepeficio. que aliá'l já foi co:-,
CPdid.1 a<'s Scll<: cole<>a,. do R·,.. e de• 
Sã0 Paulo. A {im de que 0,sa n,e
dida possa ~nt1·,1r em vigor o mais 
breve pos,iv~J. o Prefeito J. Kubi
t.schek já tom,,u as nece,sarias 
prr.videncias junto ao& orgão~ com
petentes. 

('All1PA1'.IU RSTA' DO LADO DO 
BRIGAO~TRO 

BELO HORIZONTE. (Asa01·e,s) -
Noticias pro\'enient<>,i i!e Campanha 
Íl)formarn que a grande maioria ds 
população daqurla cidA.cle é parti~ 
e1aria do brigarleirO 't,;duard0 Go
me~. Seg·umh a, mffim~s informa
ções foi realiza<io durante a sema
l1P ns"srnda, nsauelf\ 10!',,lidarle um 
p;randio_,o cnmici0 C,n pró\ rh can
d:datura do E·J.:-r <la,i oposições C<> 
J;gada,. · 

ADESÕES .\O COMlCIO DA u~~.u. 
BELO HORIZONTE (Asapress) -

Continnam a chegar n,d'esõeS ao 
Ca:nité Ce,ntrd pl'ó Edundo Go
mes. organi!acl . .:;r dO granua comício 
que se efetuará no proxlmo domin
·go na ))raça ã:1 Estação. quando o 
granJe lidei· <l€1nocratico falará Pe· 
la primeira vez ao povo mineirc,. 
Forn111 _rea1izad°z.g. varias reuniõe~ 
de cstu dantes e bancarips para t1·!l - ' 
tarem .:Ja reC€Ilção - ao brigadeiro_ 
Eduardo Gomes. ·~ · 

GOIAZ 
A RO}.IARIA DOS PllUNEUS 

GOIAXIA, (Asaprses) - .como 
de costume, celcbrar-se·á , n,o· plcni· 
lunio de Julho. •;;ue. este-au?. _coiuci.a 
de com o dia 2:,, e !~ trad1c1onal: .ç: 
c0:1cO,-rida Rm1iaria dos, Pirineus, 
em homenagem ao Diviuo Padr,;. 
Eterno, cuja n;issa solene será ce
lebrada ás 8 hOras da manhã, na-' 
qucla data, r!a capelinha cncrnsta· 
da no pico pr:,;cioal da magcstosa · 
serra dos Pirin e:is Goianos. a 1.385 
metros de atitllde, donde um des
lumbrante horizonte se descortina 
marayilhosamcnte. a perder-se de 
vista. Ko loca da Romaria, ao norte 
dos pico_s dos Pirineus, f~tá sendo 
constrnida uma ótima pistá de avia-; 
ção, num campo natural, o maior do 
Estado, a se ultimar ,:io dia 15, de 
Julho, a qual oferece a maior segu· 
ra11ça para ,.i atcrrisagem dos apa·. 
reihos. 

A NECESSIDADE DE IMIGRA: 
ÇAO Bl GOIAZ E' GRANDE 

GOL\'.':L;, (Asaprcss) - Em me-. 
morial aprese.nado ao governo de 
Gojaz sobre os problemas atincD
tcs ás questões d~ imigração para' 
o Brasil Cent,;;,.J, o sr. Zoroastro 
Artjaga, membro do Conselho Ad-
111i11is1rªtivo, (!firmou que nenhum 
outro Estado central bra5ilciro tem 
tanta mces§iüade de braços como 
Goiaz. · 

ESPIRITO SANTO 
"' O PROELE:1,,IA EDUCACIONAL 

VITORIA, . ·.Asapres&> - o co
Dheci<lo Pedagogo Rafael Cri.;i, que 
Sé encontra nest,:i Capital a convite 
do Governo do EStado, falando a 
imprensa t.::ve 0 portunidade de 
~.preciar o pr.obiema educacional do 
E,spirito Santo. Aqui,. o iJustre téc
r,;.c0 colaborar:i. no olan 0 de de
senvolvimento d~· PtJslno primaria e 
n 2 rmal <1 este E.sta<lo, 

- Falan,1 0 schre o decreto que 
(lcaba de ser as•lnado . pelo inter
ventor. sobre a- criação de cur.,os 
de alfabetização para adultos dis•e: 
- "Já tirn ooort:nnidade de 1er 
es;,e decreto. Posso a.dtantar que se 
trata de uma_ 1>xc,·lente ínicintiva. 
As estati.'tica~- dn ensino no Esta
do demon,tr,.~m nne apenas 50 p~r 
cP11to da pônula!'iv:l Pro .idade esco
i;ir têm tido ··0Po~t.1mídade Õp bene
ficiar-se da aJfebPt!zação pela cs
ccila primaria. Si .se ccn!;iderar mais 
c,ue os aue se anrovp;t,,r~ rcalm,:nte 
do ensino. não excedem ela met,Jde 
<10,i matriculado<i_ comnrecndP-se 
0 altíssimo alcance ACCial do ensi
no supteti\·o. mod~11 '1'1.ije a que ;;e 
filiam os cursos jntPnslvc,s a e al
fabetização pa~a a<lnlloo". 

Partid() Social Cristão 
Com esta denomlnaç:ío fundou-s ,, 

fü·sta capital uma nova co1·rente 
política,, A organização terà am
J;ito nacional, estando em vjas de 
ccnstituir;ão. Os eeUs diretorias no 
Di0 trito Fe.Jera} e nos outtos . esta
dos. 

A a-ssembléia ir.1u:,ur3.J cl!'ssa no
va corrente poJitica Partidarla rea
lizou-se no Teatro Municipal, à., 
21 lwras do dia 9 de Julho, tendo 
por esta. oc~lão i'elta uma confe
r~ncia o conhecir1.'> escoitor e advo
gado Dr. Sobral ?,nto. 

· A ,;;essão foi pr!'sidid.l por ~. s., 

ela do Episc0011dO Nac:onal sôbrc 
certos tJmblemas de atuali.dadc cm 
nóssa patria. A certa atura dêste prc· 
cioso flocumc:itO, pOdiamos kr o se
guinte_; "A êste (Cspcit.o (isto é, 
Planos materialistas que visam "mi· 
·nístràr os fundamentos de uma Or
dem, social Q.igna da nossa grande· 
za" e oportuno. le.mbr,ar Que perma
necei:.ã.o sempre de pé as condena
ções explicitas dO c~u:1ismo atéu, 
contidas na Enciclica "Divini Re· 
demptor_~" de Pio XI e na Pastoral 
coletiva do EPisc.opado Brasileiro, 
bem c.Qmo os. ensinamentos pontifi
c:.Qs expressos nas Eneiclicas "Non 
Ahbiamo Bisog:10" e ·• Mit Brennen
der Sorge ". E outra vez surge o 
1,ome de "COMU.t-1-,SMO ATEU ... " 

iu§afenpgat trndo p1·oferido tambem um dis-
BET .EM, 11 ( Asa1>res,) - O .sr. ct11'BO o Prof. CP..~ar;no Jr., lenl" 

Agostinho Mo11teiro em carater ,1e catP-dratico da Fn,,nldade de Direi
eleito,· e membro do diretoria da to de São Paulo. 

· E est_amos outra vez cm véspera 

valioso auxilial' no tratamento da Sifilis e ganhará a maior for
tuna que é a Saude, Usai-o sem demora 1 

de um outro comicio ·comunista, 
Pl'.Ometido para a tarde do dia 15, · í1P 
Pitcaembu'. Os católioos já saJ,un 
a atitude que devem tomai'· perante 

.esta !!!<!!lifes_tacão comn11isJa ... ,em. _ ·~ ... ------------"!-------------~------
-_.:,_:c__L_-" ___ -______ ··, 

União Democratic,_1 Nacicnal. ir~ Nessa sessLo v~ritlcou-se a nosse 
legrafou :,:o--' presjdenhF do Superiot do Diretorio Centr,;I ProvL~orio, 
Tribunal Eleitoral denunciando C'S cujo presidente é o Prof. Cesarino. 
ato.~ de coa.são que o Interventor 1Jt. 
Magalhães Barata -vem '.J)rat!cando Durante a sess11.o os hinoo nacio
i,iriginc10 pessoalmente a lnstà•Rqão nal e go novo part)'1o roram,1?xe.CU'"' 
dos diretories municipais do ?-lrtic _ ,tad~s nor uma ~'1:u~.stre l c9p¼ - _ 
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••0s ~,;:.~~;x:t~~~~::::H::=:"; Fe eracao das cc~ 11111. de São Paulo Uma comédia 
NOVAS DIR.E'fOR.IAS Paulo, promuv,das pelas co,w~:sa· tico '.do Movimento Católico Ms PELDS NO\'IÇOS DA COMPA· _. ______ _ 

PRESUNTO e FRICb VINHCS FINOS. FRUTÀS, 
BISCOUTüS e BOMBONS - Gf:"'EROS ALIMENTÍCIOS 

(.,O.igregaçao 111.tnaua 0i. s. Cor· t, .. õe~. illa_1_ia1.as, ~te... . , , ,Ftttid?nádo~ P1ü1licos. _ . . • NHIA DE. JESU:5. . • ' 
M réurntura, ,-Je ·1 remembé - Presi __ btm1am pr~,ente~ a e,s? heu ,,. i\Pt?.S ii_ Missa.e com(!~l~ao .. os fon , (a). P~, Automo Rodrigues, - A SAGltAÇÃO DE SALOMÃO FERRAZ 

._ EMPóRtO MO {~fENEGRO 
RUA AlfGlJST.-\. 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) -.- ·Fone: 7·0035 

M un,ic: Kutvaio Laiarottt; Assis\.eil· ma~, representantes de 10~ Coug:re· ,c1oi1ánOs. - J?!-1bJ1cos. re.qniram-se_ np Padre :Mest1~e. . 
,e: J uvcnal 1• eiipe Amadior; -Secrc· ga~oes. _ .. . .. , . : 'riáh~· do .. C~~e_z10 S~nto Alberto, ,1u· HORA SA~TA. REAL;ZADA .!\D 
,:cr,o: Arnaldo Lor<lcuo das l\evcs; 1u:.1.,~,l~~ DA DlREl?IUA l:.:: A\~ ... ssemb.e,a fcst1v~. IJIA 12. DE_.~ 1~~1.0 EM. SAN1A 
,c:soureiro; 1··rauusco _ '.Lasseta:io; . L-V.N:J.t;,Lí_ü_ l,~l\:;,lJUl~,8 Df\ }.,l:0$;,'ú_Q_;DJ-.A. MUNDIA~ DO . r . :Ed_GENIA .. , 

~ .,Jotre de Noviços; Luiz 0oitzaga _ fEDE.RAÇAO - -. . . . · cq;;(G~,Eyi)..QO MARIANO _ No Bolet.m ! .. o 141 desta hdera· 
Co;ta. , .C.Onfon'.1c _1c;1 auuuc.ado• na: Reu·. , -· ·':f\_ .'(,'Ortgregaçã,o .Mariana de ç_ao ~escrcve(nOs o que foi a HORA 

AV. rmw. 

.\...ut,grcgação 11aria:ia N. s. Apare· m_ao. da_ Cu!·:a d0 dia ó_ -d~ 1,u11l1,º: ;l;~s:a ;,enhOr_i: das _Dores e S! · _Luiz ~ANfA realizada no dia· lZ de .. maio, 
ciua ç ;:,"o JJcrt:anlmo d~ ::,ena 'de rcauzou ,~ .1« :;,ecte da l1 ed_eta_çao: as }:1':?ºT~ª· de ~a~,J,.u;:.1 do l'ar.a1tmga; ves»era do_ D:a Mundial do Cougre· 
,,<1.«anvpolis. _ :,ccçàO ,..le ,\,loço,: Lvhoras e /P_e,a, ~ob a presid~nc:.~· u.?. \~!)temC>r?.\l. s;q~:n~me:Jte O LJ:a 'Mun· gad~ _Mana1_:o, . na Igreja 1e :sa:Jta 
ncs,ucnte: Btued w G. dos :;,ant~s; ~1 ·)º'" \~iac, l r~sidetl:te <1a_ L erl. <,l_l,a\ ?.º S?ngr~1,p1<10, tendo proml)v1· lllg_e~ta. Ho1e_ iremo, puohcar uma 

LUZ ·ANTONIO, 2098 mm frente à Igreja 1_0 As,istcnte: J.orge i•ranciséO ·taçaº- a rcuu1ao da D1ret0t•1a · da. :li~\.ll:1:1ª. :;es~a"? po)~ne .. emque dis· rel-ªçao das Congregaçoes que dcta 
Imaculada l,uncekãol - Fone: 7-5453 .- ras;au; l..u-· Ass,ste:ne: Hermrn_io lllé~~11~-- .• _ _ , ·r • f~~~X~lll .ct•n~t,S~!/:._oradores e à ·qual. t 0 ll_iar~ni _parte. bem como o numero 
· úNIC03 DlSTRIBUIDORES DA ~ , _. 0arbanti; Lo Secretário: Luiz. C. 1 ~i t:cipa'.ª1~1 dessa" :1eumao.,, a ,~rt\J?~ffcer_~m ,. r~pre,s~tantes · cte dos ü.mgreg".?ºs oue, cada uma de· 

P,-'fA,i_,_i··rr. ..• I"A " B A N D E I n., .A N .. ·r E n · ::,iquc:1ra; L.-0 Secretario: Lincoln ½•· ~OllY!te (10 __ l{e\':m!), _.t'e., _Mcn,dtcp'.c:_ Jô?:li'.,.;_as A:ss~111çocs l,{ellgiO~aa d<!, l.a~ enviou; .~ a sc1.rnmte '. 
l'til n .::. iu h Sl)t1za, 1 0 Tesoureiro. Aútonio y 1• rnume1 o, p, c,mente, das <liv.el s-a_,. jtà,eo(]'\Üí!'. . . . . . . ·Agua Branca 12; N. Senhora da 

PACOTE Cr.S :!,SO w e,ra; ~-º·Tesoureiro: • Abílio F; da 1.,vng;·c,nrües d~ _Capi_taJ,. · ';':,~ A}:<ingtcgação_ , M,:ariana '. d~ S~lete (Alto de· Sant'A!l_'.V, .6,; São 
LATÁ UE i Kg. Cr.$ 9,50 w ;;:,ilva; J.Q l,i;nselheiro; LaúriJidc, _ PASCOAS . _ . :fBN_i!~uya li\!r<.!sa Ga,vao) prOmo· Gonçalo, m0ços. 14; Sao G,o:içalo, 

- ~~--~--- - .aa,,i;-o; 2.0 (.,Otisclhciro: Agcuor , . -:-:-A : Con~r_cgaçau l\ianau\l da ,yçp J1ª 11°,tc qo <;i!<I l.í. de maid, um,1 homens. 3!S; N. _Se1~hora das Dor~;; 
:n:xx:n:xl[XJ'.l'.XXixn:DtxxIXIXXXXXXUXXXIXIXXXXXXXtXXll Vieira; .3.o conselheiro.: João \t; <la ~asa P_.a p1o,noveu no '\:lia 29. pq ~~~e:JJ; _h,º(a ~awa_. coie~1va, com a (Cas_a Verde). lo; S<l:nta lllari:anda 

Cruz; 4.o Conselheiro: José F. <._;ar· aurn u,umo. a 1'ascoa. ctv; Ho111eh_s 11,rts".•}Ça :_çn:· tOctos. os. (.;,ongrcgáctos, :•lana (L1J1s d.e Vasconcclo;;), 9; Mo· 
eia; 5.o Cou;;eihe,ro: Anto:iio .Pele- _ em sua p~rnq u1a. te;i<lo dela 1:iart1· ;'"ºr:ços. AP,?_sto,~.,,;\ da Vraçao. _.r'i~ rnho :Vt;lho, H; São f!-aiaeJ. 54; San· 
gnui; ó.o 1.,onse,hciro: Antonio Gra· cipadu ,ce_i~a _de 1~2 pes_so~_s .. : .. __ :ln~~ _de Ma:'ª' e g1·a11de numero de .t_a. H1g~111a, 18; -!'l: Set:h_~ra Assun· 
c,ani. Mestre çlc Noviços: ::,ebasuão - A C0,1,:1 ei;:açao .Ma11aua .N._ S. -11-eb, pelas c1ece.ss1dades da lgreJa e çao e :;,_a11to Americo ( Vua Anasta· 
N. shuza; Bibli,otecário: Jôão' ç. da, ~ssunça.o e· ::,aato An~é_tico,:!)rO:'. !rntenç_oe~ de :;,ua _:;,a·ntidade o .t'apa, CI_?),. l2; N., S~:1l1i0ra_ da faz _(il.Ia· 
0arcia; Diretor Esportivo:· Lu,fov-i-- ~no, cu Lambem a L.OmuulJ~<> .. qº•)!º"' , c0111cm~r~11t!O .ass111_1 solenemeut-e a tm:'_ <le San,a I en:_zml~a). J ; l'ucu· Pr1n1ao-ac11 da Fã 

rropagar .o rciuu de DeLis favo· l aiha:ite cto seu Salvador permanecer co Ra ri; JJ.it_çtor da· Séde: Francis'" rnens .e. m~os da Paro9uµi _.(_Y,1la · ua.fa niaipia. :dos_ ,Congregados: , z,uv1, -~ _G
0
11yeuto- do Carmo. 22; •':!• 

eç_do, cstau,tcce·10, eis 
O 

ma::; oc· :ndife'.ente, sem se av·edar de tan- co F. Garcia e JoãO"B;·da Silva. ~naSlácw), 1!0 dLa 27 -d~:nia10 .ui· ,, {r-'"'·l;;m J;t!ij.pe1~0. ·tamoem, a Con- S. Atix.1ltadora e :Janto AntOmo (\1· 
\o \<leal catoucv,_ e que merece. de:.· tos mtlhões de homens que não o,r· Secção de Menores: .Presidente:. tuuo, :teu-do se aproxunado ·cta ·mesa l>F~g,1,;ao 1vlan,ma de .NOssa:·Senho• l,s ,P_ir_ituba), 13; São Geralcki elas 
pcryar o m<tis v, Vl) :ntcrcs;e 110 ~o- te

11
c_e!n a familia de Deus e que não João F. Garcia; Secretário; Lincoln _eucansl.ca c_erca de L:!U _pessoas.'._- · , !;li,_. das · Dores e S~o _ Luiz Gonzaga .P~_rdii.es, ~.i lN': Senhora de Pom

.raça.o dos !te s. _ _ ~lonficaJU ao seu Ci-cador? A gloria .vi.. Vieira; Tesoureiro: Valter Tar- . ;:-. Patrocmada ·pela C~ngregacaO · WHl•1",~u Ytlla _behss:ma festa para pe1a. ~ i Ç
0

r11çao de Mana e Beato 
.'\º crc.ar .": ,

1
vmem, __ ser rac_ onal de, Deus· e a ·salva,ão da

5 
~!mas são tári. . . ·M«na:_ua d° Co:egio Arqui(,11ocesano, f,0n1en,orar. o .Dia .M.u-:id;al do ·Con· J\llt01.110 ,il.Iª-ria .. Ciim;t. 2; .Ex·Altuws 

1eilo ac_ n.1ate.na t_ e;p1nto._ con;unto 
03 

fins mais robres e principais da congregação N. S. A~sú:içãô · e ,~~_ahzou·se _,l(j aomu:Ko, 2Z de·_ maio,: ,g~~g~~.,:-tendo comparec1dO ;à Se·s· ~~les1a_gos, ~2;. N,. ~e::J:wra .Mont~ 
harmonico, e,,t ·:IJa aima 1mprwma atividade humana São J.osé (Lins de Vasconcelos)· - ;a Comuuha~ .l;'ascal ...los _.An,:gos. i;aB S.ol.ene _todos 03 .. _ mananos e ~errate. e. ~ao G-abnel (Prnhe1ros), 
rsse reflexo áiv'· que é a htcli· · Diretor; Pe. João Ligabüe; Ptesi·. ~ltrnos ,d0 g_taude edncandano ma· .sr.;~m1e numero de catohcos ·daquela ~f; Ca1nbuc1, 14; N. Senhora do Bom 
~ia e a vo.iit~;;'J iivr~. Lâo 

5
~ ·,a· Nã,o somente aos m'ssio:1ários ca· dente; Roberto de Barros; 1.o A:ss'is· lista. ? cJ'_Qumto au.., consecutivo .,o_cíi,\idad-e. Q Rev:mo. J;'e, DireC.Or ·da Conselho (Alto da Coóca): 25. 

tisí-éz 
O 

Crca<lur ém de x{i-lo nc,;a be O dever de evangelizar os povos tente: Mario R. Breda; -Secretário;· qu~ se. realiza tal;· empreendanento, ,a.1u~1<la Co:,g_regação •. 0 -seu .r'resi· ; . Recebem,os justificações de diver· 
tOndiçâo de ·snÚplcs creatu.-a .. embO· dn~as ªt ,trd; cristand~del. a ºcada um üsvald,o Nitoli; Tesoureiro; J Osé .'ando. e:i_r·c ~llQ. ·para rcaica·Jo. corr10 {tetjtc ~ Outro L.OngreglfdO usaram ~a,s Congregações Marianas Que nio 
ra tOsse ele a'obra prima da crca· s ca o 1c s cm part1cu ar_. eus que Macéa; Mestre Noviços: Roberto de /rut_? das Pascoas <1nterores,·-a ;u:1'. _ua.,pai,wra para ruaoifestar o seu ju· PtLderam comparecer á Hora San· "ª-º s.alvar os homens por meios dos hO- Bàrros; Bibliotecário: Batista 00: aaçao ga _ Assoc1aca_o dos Ai)tigo, ~1lp _Pela passagem de tão grata efe· ~a. _ _ 
ªN'ão ·e sati ·i-· lJeus em adorná· n_iens, por isso se fez homem. A cOn· na.ti· Conselhei'ros · Ai'ttonio .Mauro 1\lunos. Comparectram e- participa~ 111epde. . . . . ~As Congregaçoes Marianas que 

ki com Lntos ·d~~es naturais. eni ía· tmuar.~0 . deS ta Obra c0 m?e~e oos Ant~nio Dista<lio ~ Jocelino G. liar~ ram d.a _Comu_i1hã.o P_a_scal lZO'_ex·aHF , - 'fI'ansçreven1os abaiJW ·a éarta ~~114a não e_:iviaram o, numero de 
,:ê-lo rei de todos C/s seres creados· e · rne_mhros. do_ Corpo M1st1co de ela. · · u_os _do (.;o_Jég10· Arq_Utd1oce~~~10,. qU~ qt\~ ~ R,evn!º· Pe. Mest_re do Colé-gio Ç.:,:mgreg-ado~ pres~ntes aquela Hora 
cap~z Üe ues~rni,cúhar na terra suàs I Çnsto. Uns sao 

0
cl~amado~ para rc~· Congregação Mariana· da Anun• t1vera111 !!. Companlu!!, dé·n~u.1.tos ou7 .'\11cb1eta. (.;asa de J.,_ormação dos ~~~t~. d~ve_!}l faze-lo. COIU ur~enc1a, 

~nergias huma .. ias i\em tão puaco 0 . ltzar. de um m. d. ~spec1a_l O mais dação ..,.. ::ita. Cecília: Dir~.or: Con, tnos _cx·a!u_nossie outros c?legtos ma~ f'erigivs,os da ç;ompanh1a '· çlc Jesus, ctrr1gmdo a sua correspOndenc:a para 
iati~,azia a idc,a de conceti<:r sem· helo ideal do cnst amsmo. nnplantar Luiz G. Almeida; -Presidente:. Sér- _nstas'. Jº1 céle'brante, te,i;dº,_fa!ad<> ~-~l; N_9va. F;r1burg,o, ender<;çou ao a ,Rua Cou.de d~ Sarzedas 11.0 100, 
ore '.auxilio e -o coi:cu~so cti, .

11
0, qLie a, hoa somente nos campos do paga· gio Carletti. Vice··Presidente i D.r. · ... o _.:.van;;dho; o Revnio, Conego An· H.evmo. P •. Diretor· da Confederação ~ede da Feder?çao. 

íiunta faltaria a.o, seres. ,vbn:tadO ·:tismo, . José D. B. Matós; Conselho: Adr;· to:u(J 'Leme ·_:Machado, Professor do lvaé,onal das Con_gregâções Mari·_ TELEGRAMA DE S. EX:CIA.' O 
au homem, para que ele vencesse 'e E a nós Outros com as nossas a11i0 P. Perfettiá Ainadeu Feiii Ar;; \Setnu:ftno Central e Ant,gO A1uil0 aúa:s: _. _ . SR., NUNCIO APOSTU'LLCü 
a,cao1çasse na terra a felicidade na· preces e sacrifícios cumpre atrair <1° g~ni.iro 'O. C.irvalho, EI;as -C.~ Ca· Jo Coleg10: . r_co,égio Anchieta,- Nova Fribur~ , '.'Pe. r1te11_dfcute - Colégio ::,ão 
furaL ~éu o orvalho· bemfazejo da graca de niargo, Dr. João B. da 'Silva -e Nél• ! - Realtzou·sc no d'ia l-0 de maio; gi;i,'' JJ1~ ·· Mundial do Co:1gre11:ado. -13 Lmz ·- Capital ,de São .l:'aúlo. · 

1'iúm excesso de amor quis De11s Deus· QUJ:- fecundà o trabalho do mis· són L.audelária: - 1.0· Secretário: pr0 m0v1da pela Congregação de'Pi· <.1<! 'Maio de l,245. . • Agràdcc,;o hOmeaagt:us Prt:stadas 
,ilevar essa natureza huma,1a a uni,\ .si0 nádo. Braz A. Gravina; 2.0 Secretário: f!uete, a tr,idi_cional ·Páscoa dos h<>- : ~everendo Pe .. José Coelho de. $a1it<:> P~~re,·ocasíão Dia ·seu Cin· 
dig·1idade subtuue, admitindo 'O h0· "E' necessario diz Pio XI. que os Joã~ B. Morei!~ Neto; Tesoureiro_ i 111eus daquela Cidade. 527" homens. ~ouza. · S .. J ., D_D. Di~etor da C._ N • q~~nt~,1iano Mariano. ~unc:o Aµ,oà· 

_ , na participação d Os _seus pro' fieis. sé persuadam· por sua vez (Jue A'qna!.!o l:'er_frtt1; Depart. Pie.d.ade: .r$ccbe~a1_u ne_~sa Pascoa a Sagrada ~C.- _MM..• e_ .Caros _Congr"egados """'. to_hco , _ . . . 
enos bens. sLo e r,a i.\óna da bc· tambdii eles devétn concorrer para Osvaldo R, Bueno' Idem Estúdós, )Eucaq.s!1a. . . 1\ VE MARIA l . . . . . . ·. . RETIRO ESPIRI'IUAL DAS FÚfr 
{11~yenturança etcrt:\~, Conced_edl:c:. uma empresa 'tão santa com verda- Oj:land9 Corrêa; rlem Ação S<>ciali . - A. Congrégação Mariana· dé N. Quis a ·}:'r0vidê1ú;i_a ''Divi'ifa:no ~!1~ CiONJ\,RIÀS DA. CASA 1SKÍ\li.i) 
~01s a graça ,anWicantc. prrnc1p10 cieiro elltusiasnio,· com orações con· Dalzell' F; ·Ga:~par; Idém Noviç;os: '.S, da Paz i:eal:zou :10:dia 27.de ma:o ·cOmempr;ttiv~ d9 ~umquages1mo an): ' bs a1gu11s exceríos da. ata lavra
i. '!·in:,e_co tra:1s~0rmador, qt:.. .. ' ti\1Uas dia1ite Déus e com ge·.1erOsO Dr'. Josj ·o. Bi ~fat'Os. ' . ~ ~ásé'Oa: ~'?S Ho_iilC!lS de ··sua Pái'ó~ .. ver,sáru:,·,<!a · m.f<:_r1ção 'de: ;~1!ª,.S,antl'; 4a pela :;,ra. Alice ls1~ai:d Távora, 
~hvma ltl~rentc. a alma. semelhante desiiretidihiento"., . ::,SecçaO de Me:1ores: Ptes'1dertte: qu1a (Matni de Santa Terezinha), da.d~ o _Papa, Pio Xll._nas hle1~as do chefe d.a turma de re~irantes; "Ata 
l luz cuJo esplen1ºr en_volve:ndo e,· A'vitôr'ia: 'da 'Igreja sobre O paga· João P. Camp,os; Vice-Presidente: ;te1J.do chegaoo á mesa da Comunhão mananisn~o, que o dia mu:id1al do do '4.0 retiro espiritual iechado. oo. 
4!,en~trando as almas. ap_aga a,_iuan- nisirio . , salva(!ão· <l s mil milhões Arnaldo Iezzi; Assistente E'Clesiast.: cêrca de 400 homens. Co11grcgad,o _coincidisse com a sole· ano de· 19-{5, realizado de lY a 23 de· 
'-ha~ da culpa e co.niu:11ca·1hcs uma de hbt~i:iis nã'ó bat'iz~~tos depende do Pe, José M. -F. Coltaço. . . . . . . ·- Promovida pela Co!Ígrep;ação aidàde dás, aó~rições ·de. nossa Ra,- abril. -:--Marcará época em nossas 
pd1ant_e bele_za. Graça essa que o iiiterésse e ·c1a 'boa vontáde dos fieis REUNIÃO· DA FEDERAÇÃO Mari_an~ d~ Sã~ ~cniardO ,do Cam· ll)h~ ~m Fat.1ma prel)un~1_ando_ .ª vi·_ vidas êste retiro prf.?m.ovido po~ Ir 
1sentar1a assim como aos seus des· a réspe'it das n{ssões. REALIZADA NA CU RIA, NO.DIA po, rcafo:,du"se a Pás.eº<! dos Homens_ tona __ e o ~rm~fo de seu Im_acnl_àdo_ 'nard e, Cia, para as suas_ fu:i.c1oaa· 
,iten<lentes d() sofr1mei:to, da dor e 

O
, . ? .

1 
.. . . . . . · 6 DE JUNHO DE 1945 :c Moços d. aou~la•· loca. Jídad_e.. N_ '.·ad_ ª. (~raça~. ~ªº. ficaram para 110s ª. 1 as_ ria. s· .• ~esta pitoresc_a__ •· Vila_ . Dom 

.ia morte. _ . .' . . ,.t
0
r. a_b .. a ho.

0 
__ mais .. t._1_.rgente e ªº. d 1 •oo l O O coin,.,rde:ic1as ~~memoran1os tatn J " b » f d I d f Presitlind a' reuniã dêsse dia O :,iienos e ·" 1 m_en~· se·apr xnna:: · • -:-":--: , . : ·. _"" . • ose , u.este. . ucouco ceuano Qu~ 

1 Participante assim da natllreza di· mesm teQ1P, ª. (!rma 1 ea • e ª Re-v O p ºL ,_ 'R" 0 S J .• ·ra1h da mcs.a eucansuca. para rece· 0e1J1 a f~sta do Martelo dos Hereges nos faz abstrair do pensame11t,0, cOnr 
(~-ina eis O ho'meiii elevado a digni· .v?r~~e~_ á -. ob:a .?ª proP,agaçaO da ta.:id~ ~ent~dotf. m::; · t~mb'erft e;:; ber ~ião_ só· a gi-aça,'1~a~ o· seu aútor, e. Pa}li~ino d0 PaJ!ado, S. _ Robert_0 p~~t:imen_te. aquele_ buliciq _caracte
.~adê de filho de Deus. _ f':: e 0

6
fesp~rtar 1: Çl fom_en~ar,e~Jre R'evrilos': -Pes. José· Dànti S. J,'·e NiQ.sso ~enh~r Je.sus Crt.sto_._ _ Bela1_~~1110 e a ve_st1dura da farda. a r1st1co, de nossa vida ~ot1.diana cu· 

·. Mas não souberam os nos,.os pfr ~s cat .;cos e esnmto nms,o,an _ e Gioieli iniciou 
O 

Revmo. Pe Agos· ; :-. Na Pascoa dOs M1htarcs da r~ccpça,o ,de su~s él;r!'}aS _e consagra· ja. mesma lembrança. tao tugaz ~es·. 
1 tneiros pais corresponder a i:icom· ·

0 
de~ci .. de cooperar na conversao· tihhO 'Mendicute a sessão 'refertns :w,iudad_~ · do. 2._o _ ·G, ·A .. Do.,' _aquar_tc· ça~. a Ma ter _P1etat1s d~ qu~tro 11:º'. te moment9, ,;1~0 nos causa :'- muu

\ paraYel e .i.morosa dádiva rlo seu d s mfic1: 0 ·, 0 
. . d_<>·se ao Evangelho daquele dia ;lado em_Jund,1a1; o maior fruto _foi_ a,· .vo~_- ~atalhagOrcs 4e C~1-sto q_ue tn·. ~na saúdade. yiemos haurir mzes e 

/i:re<Ídor. pre$tando-lhe a hou1c11a· A ora_ça e . fakir mais eficaz da mi.tito a propósito tendo em vist~ c.omunhao. de 1:ove _n~o-comu'.1gan· ~r~s~.ran'i _na Comp~nhia de· Jesus rgi"c,;as t?ara v.1ver~os na graca de 
1;--~11): dev'.d-a,. sujcita1:do-se h,m1:lde· conversao dO mun~o-

0 
convite ue iria fazer ao Con rc· tes, que, espontaneamente pàt't1cipa· como N°viç,os- Coa_?Jutores.. . Deus. v:emos pedir a Deus a nossa 

ruerite a prova meritória wie lhes E como não há .Qurm não possa gados de iãÓ Paulo ara s articfJa· -r_aJl) D.1:la, l.a vez no Ba:iqtJefe Euca· ; · _()s ~ossos C?raç<;>.<:s ~e I1-f~rm:1?s, conver~o. E a noss~ vida j~ s_e !)O" 

1 fora' kxigida.· Ceder.am a tentac;.ão do rezar. ébinpreende·se · facilménte que rem em massa· da 'I>rbcissã~ d , J6 ., nstico. Essa exemplar Coug-regaçã-0 P.01 ~. nos. ·os trmt~ Nov1ç,os Escôla_s· de dividir em duas epOcas d1stmtas: 
, d~môni.o e él)l co1ísequénc1a de sua está nas mãos dos fie•s este socorro sa Senho·r· 'A,'p'"re···d. . 1.e , ' Mariana promoveu a Páscoa dos en· t!C0

$ ~ o:iz~ Coad1utores. somos con,, àntes e depois .idos exercicios es1w 
.r. ed 1·0 am déspo1· dO do ct1 s•u o 1· to d · - .. ª · " ci a, ª rea izar·se · do· .. b ·. · o · -.d · ·• ·· gre«a ~-s · não pnAe·r1'an1 de'ixa·r de · · · · B · · S ·s · t · I '· . .,u a r a s s • c m.o a unen as m:ssoes. , na• 'tàrde ·dao·uele dontingo. Que ·não c~rcera. ~· _ em oom . a os oP~a- .. "' = · . ,~ . . .. . . 1:1tua1s e;n ª-ruer-1. e an ~ na 

, blime tesouro; ·li grac.a santi iicant'e. , . Oxal.á". 1)este mome1t0 de · tanta apreséntàssem os Con re do . ,E· nos da Fa~nca de Tecidos São Luiz. vJirar com cOl)l_c1denc1~s t~!> prom1s~ do de LoiOla já; e.ra .. para ·no.s um 
!, que' os elevava 'a uilia 'orderh sobre· ansiedàde'. se forntasse ·na terra l:,an· vartgelho: "Gom~rei u!a gq~;

11
~~ e · :- B:~ah~óti-~c no :dla 27 · df ma_io tº{~f~ ~e . glor.1osas v1t6r,1a.s t>ara o canipeã"o ·d~ •. fareja, digno d~ tõda a 

ill_atural e é fiüaçãq di~1"1a. E com clein.nte 'crnzadas ne oracões para me é. preciso ir vê-la. e 0_ uc u1tuno, as 8,30 hOras, na 1greJa ·so:o -l\_ar.iausmo triunfante. . , . . · nossa admiracãO e vemracao. apre· 
Q pécado original' trànsm:tiram a~s a salvaç5o desses n1il m:\hões ele ai- me descul es. _ Com 'ref 1 tg .<\~ · -Ge~aldo das ferdizes, a Co111unhão_ .; )Fizemos -· nossa Hora _Santa na_ senta-sé-nos <i'l,quj; por d!ante co_m_o_ 
geus- descendent~s uma ~,atureza na0 mas pairãs .e para a c:loi:ia de Deus, tas de bofs e vou e/ eriiln\á.Ji!s • P~s_cal :dos .pais e· membros da$ fa· ,ioite de 12 para. 13: os Noviços e seu um protetor e amigo cuias admira· 
rnaii divinizact.L mas uma· uatureza roiúô ,outrora uos tenipOs rnediavei, peço-te que niê descuiries. ·-·casei! ,n11!1~s (\Os Coi:grega_dos. e·l<'i_lhãs·'.~e P. ~estre rep1uram-se e!n s~a Ca-" v_tls· Uções tivemos oéasião de. a ('a· 

'decaida. _. . . . . . . formara1n·se com tanto entu~ia5mo me or isso ,:i- -• ·osso 'ir" ~ Preci-· ,M..ana çlaqµela. _Paro~_u1~1 .A Ig_reJil ~elj\ ª?~ pés da Ma ter P1et~t~s; Eir ·~á pas%>' recorda('.. . . . , 
Enti;.etanto : có1npadeddó dá: ,tta crniadas· 'pafa a reéoifouista da Ter· so 'i; ao fnteb~. Pdirá um• Congrega• 1fo1 pe~u,ena. n~ra ;1 grande,- u~ult1d~~, ;tdil~1. 01ra,yam_os ·. com 0 (! _Cl;)faç,a~ çhe10 ·"Quetcmos deixar aQU( co_ns1~ná·_ 

pobte creatl;fril pmmeteu·!\L', · L.rca: ra Santa.· · do. "á romé .. i' m • _ • ,. Qll.e dentro.dela se compnm1a,' l<Or .,.~. il-, egces recordaçoes. dO, Pas~ll~, 'd'os os nossos agradec1me..1\tos_ ·ao 
_'llor ,a reden~ã() e a ·rep~raçã~-- Missionário (Da "Obra da Pro· p'~-~ic P dírá toú~ro ~u irmM':o tr ªc6 ~ ce,eb.ri!IJte _o·' Revmo. Pe; Ago,tbho r ff ple~o de, e~peranças t>~'tâ· o· futu· Rêvmo. Padre. Agostinho Mend1cu· 

E: Q_eus se fez hp_mem pata que oàg-oçã,o da "Fé, da 'ParOou'a de Sta. · ;.e ados· · 1- 0 , .. b · aus 'f 11; ,Mendicute, S, J., Diretor desta "Fe· 1:.0., ,In:i,plotavamo.s c!_e nóssá · M~e te, s. J;, dedicado· Pregador elo' Re· 
• homem fosse .f:lho de Deu,. lesus e T ) tn/divert?::i~n~S· ~ªu emurf?:~J;fflé· deração, tendo o mesmo 'fal'ado du' ?aqtiss:ma; sua _b~nç_a 0M.a,r_a ~ ,enn·, tiro, ao~ Çhefes d'ejsú~rd e.pa .. 1;º 
Cristo veio· a~ 'niu:1dO par~a dar_ ·" ,eci 1ª · P.?!a 'participar ·de_ uma. hôn\ei

1
a!ieíu· rante 0 - Evailgelho. 1~d1mento l-ªs _f1le1ra~ . _ananas Jl; R,ev:1110 •. Pe'. J_os.é. ~1edade_paro11,_ as 

quantos O aceitassem e·cressem em ----------------... Pti .. l:ilii-, 0 ·Deus e'a Virgem· , :q·ue·n·i , R 1 .. 0 'd" .5 d. . , i. o }lJU? .,O, t: .~Ifl. e~Qec?l.,do 13. l;<\. I~mã. 5 de e. ar __ 1dad. e_-. _Irm_a F;ltzal:ie.th 

teu •11ome o nOde·r· de se faz·e· rem ii · prOmcte~ um dia ser filho ob!diertte Coihuii!~:~z P1s~ai1ºdó~\lurio:11:l~o: s11·{~J,3eçessfnas, c,011:10 ;1_fir,Q1,a Sua e Irmã Ber:1adette ..,. a.o. congregado 
hOS' de Deus .. , CONGREGADOS e d d' do Ela d' d r o d E ot T'. . d .A .. , , ~P..•t .a . ..,e, em s.~a .11 Uma Carté_l ··. ;t· máriauo snr. José Ferreira dos_ San· 

Na suprema" h<>ra 'da de's'ped1da i10 . . . de' :o/~.\-see s!u ·f. ilh~e p~dfl-e~/raça ·,lt'~c!. ta:_atú s~r~.id.lcanJic. i1ioe as v{:.1l1ã"o; ·zsº.-.s: 4;t,~!~oª·. Ud ~!Fª~12s_',·t· ~1\:t .. ·b.e~ ~Co1u:.•· t.osi' á. D.' R,ità e fiemais 'f~lad,ores 
,i,..oniento solene d!l.· sua doriosa .).6" CAPAS EM VARIOS . , .. _ · _ M' . , . " d J ~ pert;tnu .s e. ·a~1ma, que na · ?· da Vila 'D.· José,· e a tcidós· Que con·' 

1jcensãO lança ao miú1do 
0

··R~dentor , PAGAMENTOS .Logo apos essas cons1deraçoes, .iss_l,()nanas e·. -eSns Crncifid.do; va da J.na 1-ªm 1mplor~r 'aó Cofação t··buiram ara que pudessemos re· 
um olhar de"in-finitO amor Onde se e ·v· di:u o Revmo .. Pe, :¾end:cute a p_a· _com sede el)l Campinas. Comparece' 1111~<;ulacJO de'Maria"a·cottipleta'. 'pà'i c~ber de-~ôs'so Senhor e~sà ·graça 

1 E flete o ardtnt.e desejo de salyar l red1ºar' º10 1mar lavr~ ~o Presidente da Congregacao 'r~m o Cóma:tdante . da' Escola. e. no ,mund,o. e' reparar Os pecados dos d- '.·. 1 r· d'leção que é o Reti· 
os homens, e deixa aos seus aoost<>-. ~fana,:1a · de !.'l'· S, da Consolaç,ão e p;rand~ nunieéo de fúncionários:· Mais !~.o.tiie_n~. P.edindo a conversão dos e :~xct ft~àY ~oi:, as 'nOrtnas· de San· 
Jos. com as ultimas palavras o seu! DE Sê;nto ~gostrnho, _teüdo o mesmo de oit.occut.os al_lÍÍlOs cojmmgaram.; iuimi.li;O]' da Igh:ja. · ro lP1

:Ô A'Nos a }.l:ãe ·do Cêti pe·' 
:~estàmentO:' "Ide. ens.iiiai a tooos os. • ' fe1t,o uma expOstçãO d0smotiv.os que sen,do que 22 pessoas pela primeira -.. E111 nossa A'caàemia 'discorretitos tdC? iaci • uitiul/ de bênçãos.' e. spe· 
;povos e batizai·os", . .- .. ·- ! '"1·nce·,:M:ar' ·ques & Cia. lev~vaQt·acjuela Congregação a pro· vez ~Omavam,paí-te na:'Pá'scóa.l'ara sob~_e·o Dia Mundial e sôbre as .11;1 s ºts C R o Prcc,ad~r· cu-

t t O I 
Y' mover· 11 · 'd· ·d 'êsse fi11l fo1· ar111ado um alt' r no· a· · • d F' · O c1a,men e ao evm · " • 

Noticia de;"A Nolte•i· (São Bâulo, eXata a informação de "Â.-Nolte'li, 
28-6-45) anuncia a vinda do apó~· ·, -o rev. Salomão Ferraz dar-noo-f 
:.ata bispo de Maura h Capital mo_tivos para, oonside~ªndo ot,-jetl•. 
Paulista, aftm· de co~ferlr a ~a-gra· vamente os fatos, formularmos ct 
ção eplscoPal a.o rev. 15>!.'omão Fer- seguinte juiz0: sen_do "biSl)o eagr_a• 
raz, "bisPo" da IgrejQ. Catollca LI· do" e aceitando outra ·vez a,' sàgta, 
Yre do Brasil. . ção episcopal, ele . !rã representat' 

A ser verdadeira a informação, uma ·verdadeira comédià. · Não" seri
e11contramo-nos .diante ,le uma fato. do até agora b!sp.o sagrado e dec · _ 
que dá margem a considerações sempenhando efetive.mente JunçJíe{· 
doofavoravei,3 'às dUtas Persona!ida- Q.Ue eicigem a sag-raçã0 •·· ,el)Js~pal, · 
cl.es aludidas. ele ·vem desde 1943 exibindo 'rà•' 

Pretendido otitros 9. ~pectos da ras qua,Jidadeti 'de farsante. Para nãô . · 
questão,·. apenás fixam~;· nestas· 11· levar 0 • assunto mais -longe:' con:i& 
nha.~. a posição rldicttla e incoeren- piarite antes . ou depois d~ sâgril., 
te do atuai chefe da. Igreja catolica çao, mas sempre um farsante. 
Jtvre, (De "A Tribuna", de Campinas) 

Ou. o rev. _Salomão l'uraz · é bis-_ 
·po ou não é, .. 

Se é bi.spo_ se já recelm a 13 de 
junho de 1943. a saz.·aéão episcopal 
(cf. "O catolico Livre'' n. 0 65) 
então porque essa farsa da sagra~· 
çã.o epjscopal de setembro ·proximo? 

Se nãio é. biSJlO, en1'\o porque 
aquela palhaçada, n.a· foota de Pen
tericostes em 1943. em 1ue. segun-· 
do O· orgão oficial de sua i;;eita se
guiu-se o exemplo da:Igreja de Ari
tioqula (CaP. 13 dos Atos dos 
Apostoles), quando foram eleitos e 
sagra4os . os grandes bispos apos· 
tolicos, · sau1 e Barlw.lbé~ Ent11.o a 
comunlcaç!ío feita pelo "bispo" Sa-' 
!omão Ferraz ·ao Pre<sidente da Re-' 
publica e· a outra., autoridades, bem· 
como às . entidades religiosas de' 
1m,is refações · no pafs e n 0 estran-' 
geiro f,o! simplesmente .mentirosa,. 
f.r,lea. tendenciosa. Então as orde, 
r,ações, conferidas pelo 1.0 .bisp0 da 
Igreja católica Livre foram igual
mente destituídas de sentido.· sa· 
crilegam.ente ,profahaào.s por um 
!a!SO bispo_ 

/ ~sn!, m:grtrfico livro' ct,t', 

Em ·1939 escte,~a; em nome do 1·: 
Çonselho da' IgrêJa. o· prof. Eurico' , 
pe Figueiredo, explicando · os mót:1· 
". º. s que levaram· o 'eri'tãio bisP<i''elei-
tc; D. Salomão Ferraz a r~jeitar a· 
r;~~açáo que lhe . devia ter sido 
çonferida por um prelado "velho 
Ça,tóllco" enviado· · ao · Brasil pelo 
,Arcebispo Farotl, de Varsóvia: 

· gfàridci' psic6lógo' Arytoliicf · 
Eyrniê,ti -S.J. · é ~ric,o. 'par• : 
a i:odos prestar aiuda m:estU 
mável para a solução dd ·; 
eterno problema que ,é dis. 
todos: cóino' agir petánté 'Q ,. 
so_fr. imefltO,? :'A luz,. aJ1r~•i, 
o amor ense1vam ncameKM · 
esfu' .. págiuâs", eséréve," n("· 
prefácio dé "En't face·' ~(·' 
'dôr", seu· tradutor '·sr; · Litls'i 

;· Aceitar uma nova ordenação pu
plica de diaoono · e presbitcro, dan
po . cómo nulas s11as· mfnistrações 
passadas. seria ·nein mais .-nem me
nos do 'que · · estabelecer nô Brasil 
~111\ nov-0 tipo· de Séctarjsmo. e aclr· 
1àr ainda mais Cs jnjttstlçadoS 
'(idi'os ·e prevenções entre· os cris-
tãos". · 
• Vamos ·ver s€' em setembro pro· 
. ximo ah.1,da permanecem de ·pé· es~ 

lica livre 0u se, nessa ccrporaÇã<> 
religiosa. a. verdade mÜd'a com o 

. Leal Feri'eii'a. . 

,ti;tm#MCr /5,o._6' 
4l~AGlR.t;~i 
Av: M·a11K~ii''.c1niiia, 151 · • m · lt·tllf.;áiq' 

, Recorto II mand.• ost• cupolll 
). C~txá l>oslaf32?1 • Rto'de Jo~êtro' 
.P~ço .•nvlár,rne, peió· Rétrnboláo" 
Po,fal, o ·iegulnte llv'/o, 

Tltufo_· ----------Aútor_· ________ ....:..,.-• 
M/*ndÍireço _______ _ 

.Rua __________ _ sas. Pa. lav.ras of.icie..!s da iftre. ;a cato·, 

vr-nto ·do ol)ortunlsmo. · , · 
Em todo 0 · caso. reoet:ndo. a ser l 

:Cfdadê ___ Estado, _____ _ 

.----:--__;_....;..... ______ ___;__..;._ ____ _ 
Socie~am: ~e: Sãi Vicente ~e rnulô 
Primeira carta do Conselh'o· Geral depois do réstal>elê• ·. 

ciménto das comunicações 
Rstabelecendo as comunicações, 

cOm as Confarencias Vicentinas de 
.tcidb. o mundo - éómunicaçõ.es esaas 
:que tinham' sião• ititerl.-omPidas Pela 
guerra - o Presidente <;;era! em 
exercício da sociedade Vicentina 
eScref,éu a sêgülnte cárta circular: 

Paris, · 31 · dé · -Dezemb1"0 :de · 1944 · 

!Prezâdo Confrade, 
. A_ lih,ertáção • q,_casi Completa do 
terr1tor10 fran:CêS "e -0 resfabéléci· 
mento progl'.éSsivo das comi.mica
ções postais, nos permitem em ore
ye 1·et<>mar :a, correspondencia direta 
'entre o Conselho Geral' e' o: co·n· 
junto d~ Conferencias da França, 
coiri0 da maior parte · dds outros 
paises, 

reto .permauente- de que car~ot'. 
· Nós lhe solicitamos hóje toÍ'i:la.f"' 

novamenl:e realidade tal, cóhta'ti>. · 
tandd-nos · . aõµndantes _ notfolàà 'dt ' 
vid1a· ·da nossa cara Sociedá'dé' na 'l:!úa ·, 
região .e, se não· nOs 'foram· envia.-.; 
d~S ainda: SU~ Estàtist!Cas, .qÚeira • 

· J!º~las manúar acompauhadas · M 
um Relatório tão suhstancial quanfo 

· possiveI.· 
AUXILIO As VITIMAS' DE -

GUERRA 

Entre anta nos- nossos em D s 1a _ . " ma stmana, . e estu os no · · ' · a _ P~ttçoes e ,atm1a. · rnamentando jaº alavràs inspiradas, concisas, ti· 
i!.il,da no mundo-mil milhões de pa· Rua Líbero Badilró. 488 - ::,_~lao Nobre do Colef(10 Santo Ag-os· ,auditório da Escola, muito bem orriâ~ ~ Sfla. apar_ecia 1;1m altar á .Virp;enu tat<al~l"~tos dos· -0lhos O véu·que _11,os 
~ãos' t. ,..p~nas quatrocentos milhõ~s 7;ó aniiàr - Salas: 68-69 tiaho, de 18 a 23 de Junho p.p.. nientadq, o:ide rezou missa O Revn1o. 9-0. qual sobressaia um' glqbo térré~· . - , 1 'V. , • isão dos nOssós defei· A', Delegação dei · C<>nselho Geri!L 
,de católico.s"I Tel. 3-7077 ·· - São Paulo .o _Revmo. Pe. ~i?u, Provincial do ,p~- Ag~s_tiilho Metldicute. S, J ... que tr~ .,.tendo como fund? . o:, djsfintiy .. o· et.o~P:

1 
.:.:: 1~. aks da nossa época, per· - estabelecida em 1940 ··em zona 

Ao Conselho Geral, por outro 
lado, -pareceu que devfamos, sem• 
mais 'dé'!Onga, · lhe · dirigir · aqui uni' 
apeló. · As autoridades ·. reltgiosas-; · 
como as autoridad,eS civis, em mui-' 
.tos lugares, Pedem, d'e . maneira de 
:fato premente a· càridade de todos. 
em. auxiliô, Pelos meios pOsSiveiG, 
ás POpulações · ·que a· destruição dafí 
1·ecentes batalhas reduziram a um 
estado de desnudez, como os .habi• 
taiites da· Normandia. a que otit::'<1l! 
aliás já ·se igualam, ou amanhã o 
farão na·stia desgraça. Os membrO;II 
da nossa Sociedade d,e~m ser (1'i 

'primeiros··'a.' cOri\preellder tal· déiB" 
graça, tràzend'o o mais · vivo co'ri:• 
:curso a organizações sociais' de toda'· 
•natureza · criadas nas diversas' ·na•' 
•çõês: CruzVét'mélha Intemacionil,': 

\ E'~ pOssivel á -\ttn bom católicO E_ras_1I Centr~I. e V1Sitador da~ J P_rO· toJ acolttadO (X)r alutids da· EScOlá. ~ªt!ª11º i 1°i:ro e~ cima d_este .ª?s mitind~nos · descortinar um vasto liv1ie, a cuja frente nosso CÓnfi-ade 
" v:nc1as Jesu1t1ças do Brasil; tam· '.l:'ara maior· êxito dacerimonia,' co1i:. oes. de Nossa Ramha. a tnscr1ça,o horizonte qual seja o panorama de Sr·. Hua, Ptest>Ou s.erviços. pelos 
·, Ili. · l>ém. clevoq a _sua vez para .. mani,fe.s,· :cgrreram :li ,Eederação das Cort_gre• \U!ll~n .. o~a: "E_. Gq YI.CI M.UNDU~f ". um·a •vi"·"·a' ,,·1,(1da por Crist.º,. com ~:.-..-.. • .. • .. -.. ~.·.,•.:.: .. • ..... -::-.. -:.-........... · .. -::-....... .-............................. -x: ....... : f . 1 gações · .Mariaúas de Sào · Pau10 a Poruinto h hdo d "-' <1uai

9 
jamais ·seremas devidamente 

• , , • tar · a sua sat1s açao a~ ver a i.;ita _1· wr.-e.ia. de SãQ Gonçalo, CI'u.e forneieu. · .,,.., . · .· u _-t ., -n?s com t0 0 s, Crisi:ó. ·· em Cristo, como espera. ao e· gratos _ va - iPerdellâo · sua: ràzão. : 'P\RN' :110· 11 P(R I DAftJ\' "t\B.REÚ\lt\ lfil : d.ade .,das Congrcgacoes. Marianas b"' . ~r,~v~aoan,os do -Brasil e do mun_do na -. daquele momento. suprenu· !' . j . : 11 íl ., /11' IP ,.; li . • . ' U : Pa11list~s., aconsclha11do-11?s a· Qi.1~ . ancOs ~. castiçais, a. dé Santa' Hi· i; .. t,e\ro, celebramos de uma man_ei· m~te desejado em que,. para mmca !Ci'e ·existencia;' ·A esta hôrá, talvez, 
:· . • con_tlllUl\_ssc:mos ª.~er obedientes ,a ;g_e:iia,,co1_i1' bancos, a"de Sant'Anà,· râ,f;er_vorosa, com a nossa Hora S~n- mãis findar, principiaremos·a .:(ozar ó propi-io sr. Rua.já o tenha êien-

f: S i\ L J O • p O R f O• f E 1, I Z • TI E f E ! 0rdfm da led~raçao. e a nos _esfo
1
r~ ~?d/J{~ºJ~ã~~~~tfst!. ~ªJ!fü;d~i~ i\iitb~a11teh ~o~ nossd Ad cade~ua; da visão-posse de Deus ... " tificado da.. lmineut~ mudança. Pe· 

: : çarmos ca a vez rnai_s no sentido., e e· Coração de 'Jesus; c.om bancos, r·~~d ._e c ;ia_ e: ~aµ a es Cóm a .,:_·...; ......... --... -------------·, 'climos - Preiádo Corifràde _ caso' •: ---==== . ter uma fOrttiáção. sOlida, tanto, i~- A l ·- M' ' ' "r' . \1 11~- }: o,~açoe~ e·pen~ame'rit?s ~Oiri ·~ ·possivet·' re(iOrileçar conosco uma 

i· ' . AUTO VliJ~ti =rt{o p·11uw ~ ~l~~:\~ua~d~~R:ti[e,;t;°~!ti;i;ª f!Jt~~l~ cipa:au~
1
~~$ tra~:;~~a 

1
~r~e J!~~; tº~&t5slDi!~

5
/Ei}11~tilai~~~sc;1l;~'. . EMPóRIO, .· PADARIA E ; 'corr;ispondencia 'frequente . e docu-i ti " . l1~ l1u:? ()\;l . . 'll . ' l1 ,dos. aquela ~as semanas ç!e estudos. fyfª'risi <lo Caly:ário. Superiora 'Geral; gr_egado. . ... ' . ' mentadà. co'rnO as ' circunstaneia:S 

• l'llõll ~ J ~~~ • tal como a anut1dada pe!o Presiden· i,1t1J ~~ir . Maria . da. Hó~tia , Pura,. . Foi, . assim, Revere-:ido; Padre e ;CONFEITAR.IA J>ÂRÍ\NÂ: '.perm'item. O Sr. Hüa,' ha : qüatro 
, i. . _ · lAlú(HtÍ(; · ~ i. te· da Co:1gregaçã

0 
.Mariana de San· :1 ·ª re ana da ·Paz,' lrmã Mària dê Ç~rPs O>rigregados,, que: nossa' 'a!riia: 'anos •. nos.·, põe ao~ corr.~nte. · eo. m a 

::·::. ::::. . t10 Agostinho. . Ú~~~!. Terez_inha ·e· Irmã· Heréilia· 1~: Mar_,aMs pàssou_ ·êste' dia i,:Nm-' : Gêneros alimeritíêii>s, pães e· ,continuicfade,:, diligeri:cia e exatidão· 
Partida. ,,.: •7.no . !6.00 • iioo _ {)hP.gad:is ! III.Oll' _ IO.!!O . 

18
•
45 

, Diversos. assuntos foram tratados . .. ?:oso, f1ca1do ·emJ_odós nó$ :'lllll a6.-: : biscoutos' de todas as ·qualidades·.· ideseja:vMs, dó ·quo ··se' plissa no· ·ex· 
nessa ·reunião, entre os quais desta· C0 .DJ. a palavra, o· padre Agostin!h'ci ~1_0so deseJo· de quái!tº afites · poder· Api:ontit-se enconíelidas para· terior da no-Ssa 'zóná. Podia,, entre--

A VENÍllA 11P'RANGA, l.120 • TEI,. 4-42411 . SÃO PAUL') çámos· 0 s seguintes: Retiros e Dias Mell{J.ICL!te, e~•al>eiec_eu um Pàrálel<Í m,qs,.entre ·as fileiras '-M'.àrfanás. itin~ 'càsamentos,· -batíiados, "sóirées~,, · tanto, aPrieàs re-9ümir, ag !nfowa~ 
• • ;<le Recolhiment,o em Barricri,. Pás· ,çntre as cermwnias sacra· e ci\'icâ. to _cÇ>nvos·cq.'.tfabà'lhár pelô Rêi:10 dei 
: ............ .-~~ ................ ~~ .............................. ,.: :coas _realizadas', e }1 rea_li:ar·se e:1.t_re ü,o dia anterior. em que todos se fr· M:a.ria Santissíma 'e Maior Glóda dê 1 : AV; BRIGAl>l~;~O LUIZ . A:N~ 'çõ.es recebida:$. e se O 

:fâteü
d

o·assim t ~,,i~~~d:or-~P~~,f Íf ;~;;,;:;,a"' :1·; i~hiS~ª'.~í:~t~~l~ r.:~~r,f:~t:~:l:_g_~ ... -~ .. c-~-~-s-· _d_e_-'...;: .. 'l_º .. ' .. N;;,Í .. º .. ·_·_1_i_9_r_-...,_F_o_m: .. ·_· ·_: __ 3_::.,;;16.,;;GO.,;; .. .,;; . .,;;; ;_··-~e_:r_i_:;..~_od_i~_l_t;.:_i;_:~_:_.~:-·,n~::.:;..c: .. :_,!_!_:_f_!;..i_~;..)t_··~_;_;_r· 

pe sua1 alrtfas. Agradeceu ei11··seg.ii· 1 · 

A l):V{JiGÁD'O'S NftBMtô'S . Dr. Celütinó Bnnrtoúl ~~;Í;~I~:i1~~1f,Efi~;,~~~~~ [l E ·1; 1 .·1·· :~: T 
Dr• -Vic .. ·erité Meiilio ___ .._;,.;,._ __ .;..____ !Res.: L::-o. s. Pàulo, 8 ~ Te!.: :2-2622 . 1 O T L Lo d . _ . . . . . . .. 

' D V · ·cons.: 'RÚa 7 jle · Abril, 235 · - . liMatian~:lei~~\nca~~~~l em ~7{d~~ªor ;··· :_ -... ). , -: .. - ·:·· . , . ;: i :. 
Praça dá ,Sê, 2~ - 2,0 aridar r. icente dé Pàulo ,trabalhos dç_ssa Páscoa, . . ' . 

· S'- 1·~ · 215 · Das 2 às · 5 horas. · --. ...,... . MéliUo 1 tl!e.1n· cto l'e . .l\gusw;ho J.\úndícu· 
_ .. _,. _ ---------'-----..;__..; ,k, pri:,taram sery1çfis.' 110 prêpàr(i Dt , Plinio; Corrêa :c;pm~~at e· na 'cOiüi.s.são d. os'aiuiio~ 

· CLINÍCA M>fü1c· A 'O segu t · · . , C . 

de-" o·······v .... e···ll'· ·a· o· R'' -. • :.1 1:1 es 5acero.otes; .l:'e, ·ar;O!i' 
1 l'ons.• R. . Màrêon.i, il(- ó;o andar r. eyhaldo Neves ;uopler, J:'c. J0 ~e bayvn, ,Frei josé dO' 

'llua Qullifiho: B'iícáiuvá/ 17S; 3.0 - Apârt.u 63 _ Tet: 4º8501. · Jbvnt1.nJ, hei 'lsi<1óri0. Pe;' Sféini 
,andar - siiiâ 322 ' - Tel.: 1-i::iõ, Res.:-Av, Agua" Biartéà 95 _ d'e'' Figuêirédô· :i:e. urmar:'" !'rt:I 1.>aliuier, fr1fr 

Dr. Francisêo'P. Reimão' 
, . Hellm~ister 
~ua S5o Bé9fo)'224'- 1.0 atl.lar 
Sala 3 - Ti!l,-i _2l1543 - S. Paulo: 

. . , il"ªº ue:uwv, .l:'aure Teôiifo 
Te!.: 5-5821), ilWQr~, e>~. ~.,aà 'liruoer',' · Pe; •· be''. 

,Dr. éamãrgo A1rdrade 
'. DOENÇAS · DE SENHORAS 

~Atrtos - oPÊRÂçoEs 

DO •HOSPITAL DAS CUNICAS E ;r«ido .\ euu~1c11ust.er; J:'e. üs,ar .Me~ 
t3ANA'.l'óRIO SANTA CATÂRINA' 1auson. ,vious. JOsé Artur sl1oura; 

ému. Rr,l · I - 'é'e., .t1.rna1uo .Pereira, .!:'e •. Armàúé!o. 
. · · ,u A DAS VUS·B LIARES jv~edc .,rnnaunJ. i'e. 0i!lierto.·u.;:;; 
·Coris.: Rua' Mátcotii; ·84 ·· - 3;o ·afi• :~ .. .Pe. J:'ascoal Rochedreúx . hei 
dar - Forie:·4-'8717...;. rnis::8.4:àS. :~a_rc:siorr~t 4dallier'tus i<rêi.Hila· 

;r1,n, e· !•rei Baréô!Omeu.. . . 
16 horas, , -. Os Congt·egaàtis 1\1.arianos ·da. 

:Da . B'eri. Pôrfoguesà,, .dà ·, Mâterlli~ - Rêsidêii~ia: Av. Pàcaémbúi 194:1 :lgrcia 'ue ~av uonça,!) prvnllOVeram 
ltua. Berijarri.lfu "Co. nsfant, 23. - .4.º dâdé 'dê s. l>âulo ' 'a /:'i!iCVa CiOs íuuc10:iáno~ ao· ;;;1::,:.: 
' . Co_ns.' .: .lt. ·.· s. êiiador F~iJ .• O; ··n.· 20··5 - Forie: 5'.2625 NA!_, .t?! ela reaúiáua l!Q' díâ ',ó 'dé 
· andar - Sàla 18 '~ Tél:: 32188'6. ., 

1
, . , !maio ua'lgrêja 'dé :::ao·Oo)1éa10. · 

Dt. Catl~'f M~râis · 
de . Andrade . 1•,p:,~a-:r· ·1·~z.,e:·, ·,s: .. ,. · ,·R···}e·, ·v·· ,e, l1·a··.· ·.fit.õ· '6'S H, _ · · · ·. ·yv · · · . • . · ·. - .. -. · y · ·\ill . · • 

Si>corro . Social,' cpmlss&es diversàd 
: (i;éligiósas ou· civis) sé encarrégam 
'de ·uma'•apllcação· eficaz. Oridê·.ta:!a'•• 
i iniclàtiva:s 'não existirem, as CÓrt•· 
'f.êre'ncias dl uma região. 01.? de'·d~
jterfüfrià.da'. 'cldad,e '!)()derão elas pt6,:·' 
fptias assu111ir O llatrocinio daq_úefAli' 
'de· umâ ·tdc'álida'de · smistrada, como'' 
ias' •COnfér'eiiclas de Paris ·o· fiiêram'' 
i-: ha. •múitós .me:ses - eom as de.' 
DunkerqUe/ Não. duvidamos qúe o 

: vosSo zé1o ' est;eja, á altura . d és'Sâs-• · 
:cfrcüristáítda.5; . . ... 

· !ELEIÇÃO DE NbVO PRESIDENTl!': 
GERAL 

D~v'o; '·aO' terminar, reSpolidéf aG-' 
que · · attialnien:te tem· de:· oonstU-,utr'' 
-utria ··dàs preôéupações de tód:os' os· 
· medibrós dâ sociedade: a eleição de'' 
um Presidente Geral para suhstl· 
tuír- o· .. nosso · Mr. de Ve1'gés,-po! 
Deus chamado ha pouco ma is dd 
um ·aii.ó. 

Séia ~b()m que esta · eleição · não' 
fosse muito i'etardada, mas nossas 
regl'as''exigetri que 'as Confere11ciaS '· 

'de' todo o'·mundo, poss21n1: - uma 
vei escolhido o nome Pelo Conselho 
~ral - emitir o séu voto: cumpre· 
ainda es·peraí' qúe ás co·municações -
' eStejam esfabefecidas de · uma ma" 
nelia · suficierite.-nente' normal entr~ · 

, todcis''os paísés, o que i,arecc exigiI' 
'1 o fim·· dás' ·hOstilidades. Pode'mor 

deide · já, entret11nto, nos prepa.ra!' 
· J;iara"este ·ato grave, q'ual o da"•es~' 
' colha do novo Presidente Geral; pe_. 

(.; 

. l'e .:_ 2-2741'- DaS'_l4"às 18 hórás. --'-------'-..;_ _______ ,..; l - _tromOv1<l-, pelo·. MOv!'meritO.' 
Dr.' Airtôtfo·'·Firáko-ski 1 ~átíâ~o: Das 1o··às' -1,2 horas. 

1
oos .l<uncíonât'ios l'tib~cos·, reànzoú· 

ADVOGADO 'Res.: Rua'Rafàel'deB:iiros; 457- H''-,O'"M' tE";o'·_·.·.p··,.A,\T'I-A' 1
st 11° dia LU de maio ,,ultimo. ás ;8-

R 
I 

h • Tel.: 7-456_3, horas. na weia cto Cônvento do 
. -~í':, Çoom. o, . 302 Carmo; a cvümil.hão pascal' 'd OS fti:1-

por Pe. 'Val~ntim -. Armas, C. -· Mi F. 

. dindo anteCiPadâfuente ao EspiritO ' 
Santo·· suas divinas luzes: 

Queira,' prezado congrade, · tet' a· 1 
'seguràrtça ·da minha afetuosa aml·· 
zade. 

(a.) J. ZEILLER . - Vice-Pre.-
j CURITIBA - P,ARL\NA cjunários publicas. . . 

1<---E-,-,N_,.,,,,.,~,""-""_·E·.,._,N.,.,_,..._H..;,..._-E_-.~-·-·1-.. ,_R-. -,o.:.·.,;.·s.-.-- ; D,urapte a Mi~sa; ofidàdJ·pefo' 
• Dr. H.u. go D1·as de A. ndra·de· Dr~ Artur' Rezebde' Filho ,1:1011

s· Jo,1ê,, M.1tflí( M?nteir~;>'Viltâ•' no_ Ger~l do ~rceb1spado, · foi 'distri~ 
'A - d e· . d tt ;J . \'.J!;aiânieJi~ •.-__ prê~n"at~.1 < .. da. crian"ª i . . , . , . , !by1da,.a ,sagr~d~, c_º1111mhão ª cerca , ma_ or mtra' .º",i'rauôº ~ ·!Médiêó'.hônieopâtà~dâ·'"(;. 1( !r.'d~- de I1000·func1onãrro~•pubHcoi . 
: ENGÉNliEIRÓ . ARQUITETO e da ! gesta:e; do parto e· da, !Sõrocali:iiia;' mi!i:tclr dínicí>':.dd \\m.; ' A "Sf/WI~ ÇantR,r~~ li . ' 9~~ ;p~; . 
llrquitet.ira ·ret:giosa; ·coléàl0s· ,, rA-' l dação); . ibiili;-t?i:io 'Hôiiíe~tlco'~crt·~~fuio' ~ idres' ,Carmelitas abnllíantou ·a "sOlé.; 
t" ,,, • "' :Cons.: Rua Libero' Badàtó/137'-:- Coüs;: R. S_ê1Ía'dor'.F'ei}ô;'·2Q'$ ·-., 'Tê:.' 1tu_daa~. · e exe,c11tat1do:,uin escólli:idcf 
l sidêntias"'eólêtiv~ · ,dás· 15'.'.~ 11' bs.' .:;; '"r~I;( 2"2210;' ')t!tllné: 2. -.·os39·..;; Jtés.: ·. s:64.'il • .:.'. ~togram1!- _de )11usica · ~acra,; nos: in·, 
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Czestocl1owa 
martírio da 

U1.n dos p1·imfiros r1bjetivns de 
guerra atingidos durante O conflito 
germano-JJOlonêS loi a cldade santa 

----------------------------· __ .___ dos po)oneses, Czestochowa on.Je no 

ANO XIX Sa-0 Paulo, 15 de Julho de 1945 1 · NUM. 675 Santuario da Virgem é vr'nera.Ja a - ª·"figa e milagrosa imagem de Nocsa 
senh0ra. 

Mais uma vez partilhada entre 

De ID! mo~o, no rn1ime 1oviéti[o, o 1overuo U!rteo[e ao 1ovo1l~I~II;~~{~jt'. 
origens da imagem e sua h;~toria 
até nossos dias, UM PARALELO ENTRE AS FABRiéAS COMUNISTAS E A PENITENCIARIA . DO ESTADO 

A pcpuiaridade do comunismo 
· marxisra entre a gente humilde e 
Jitrlada se maritem, sem (lUVia.a al· 
~uma por sua aspiraç .. o de conse-
6\Uir uma vida mater.a) melhor- O 
dc,urado p~rvir do povo, das mas· 
,1;a, e •los traba]hadore1, como é do 
domínio publico são .os mais atraen
t,s lemas da pt·opa3anda~comun,,s
ta. Todos os operarias do mundo 
·ciue ainda ná,o tiveram oportunidade 
,ü-, c;,enhccer exper.iíuentahnenie o 

: ccmunisnw, são levados a crer. por 
, esta pr0 paganda, que na. União So
; vietic--.1 se encontra o modelo per· 
feito do regime social, - que SJ· 

·n,ente sob a direção do camarada 
f,l:.ilin as cla..'Bes pobres eão chama
das a re"er o.~ destl.1os la n~çã:J, 

· e que oso1-;;_ente do oriente comw1is
ta poderá vir vara todos os traba

: 11:ad:res a libertação do "jugo ca
. ti(alista ··. 

OS CHAVõES DA ESQUERDA 

Com grande in,iftencia se proPa· 
g:; que na U. R. S. S. a explora
ção <lo homem pelo homem fJi abo· 
lida para todo o sen1Pre. Na União 
1!ic,vietica o bem estar do homem 
-cidadão é a primordial preOCUFa· 
,..ào estatal. A cada homem traba· 
lhador está assegurado o direito de 
t, abalhar de descansar, de defru
wr da a.ssistencia medida em sua 
'n1cnt2 e de ser mantido em , sua 
-.elhice" ( vêr a Con~tituição So
,Yietical. 
. Entretanto, que isto não se dá na 
:realidade somente sabem os que co
nheceram a ·vida sovietica de perto 
e os que observaram quanto fez o re 
·rime sovietico de.sde que os Estados 
'4laltjcos foram ocupados pelas hor
·'1as vermelhas. Sem levar em côn
l!;icteração as solenes promessas 
Inscritas nos tratados de 1939 com 
jOs trêt; Estado5 Ballic~s, de não 
lmi.seuir-se n0s ~untos internos da 
l,ituania e da Estonia, nem tão PoU· 
~o em sua estrutura economica, o 
i:amaruda Stalin . quebrou bru?tl-
1nente ersas promessas aespotica
,nente rc>SoJveu ajustar ao seu re· 
kime a Vida economica de.~ses pai-
res. . 

PROMÉSSA. E REALIDADE 

. Antes das eleições do "Par1amen-

t, popular.", . o. "prei,ldente" Pale
. kis (simples . instrumento do Ko· 

lntern na, Lituan!a), falando em 

f.
·m meeting. · em. KaUP.-iS a 11 de' ju-
10 de 1940, 'disse!. - · ."Camporte
e..,, trabalha.dores -rurais, l!!-vrado-· 
~s. o governo ·por mais de uma vez 
;e,.• · disse. como tambem vem pro

. ~al. ando pero· radio e agora nova-
ente vos asseguro: - tende pie

a confiança lavrai vossas terras, 
\ue vos pertencem; não vos serão 
trrebatadas. Todas as reformM 
ligraria.s s~rão feitas com sumo cui-

dado, bem medita.d¾ e ptanej,adas 
paru que ninguem seja preiuctica-
oo''. 

DEtõmentindo todas essas a~e-
' era~ões, ;á. no dia 21 do mesmo 
n,ês o chamado '"parlamento popu
lar'' em sua prlmefra se3 são. segun
d<, instruções de K~mintern, apro· 
,ou as €egujnte declaraçóes: -

" 1. • - Toda.s as tcrra,s lituanas 
com suas camadas subterraneas, 
Juntamente c0m as florestas e aguas 
p€rtencem a0 povo. isto é. consti
tuem pr.opriedode do Estado; 

2." Naci011alizem-se todas as fa-
uncas oficjnas bancos e fazeii-
das; ' ' 

3,• _ Confirme-se o usufruto das 
ttrr~s a0s campone.~es". 

Na mesma declaração os campo
neses for-.im engana<los com afir
mações de que não seriam cbriga
cios a formar "Koljozes" e que sua 
propriedade pessoal seria as.~egura
da pelas leis, Entretanto, e.ada 
camponês pc<lia usufn1h· apenas -ate 
30 llectures. sendo as areas superio
; e.,; expi·opriadas e entregues a9s 
que o E-Stado julgar mats conve
niente. 

AS USINAS PERTENCEM AO PÜ · 
V0 OU O POVO PERTENCE A'S 

' USINAS? 

E é interessante de.stacar o sofis~ 
ma hclchevista, que a cada in~tan
te é posto de manifesto: - "per
tence a 0 povo" quer dizer "pl'O· 
Pricdade do E.stado". Isto signi
fica que de quem se tira - ao mes
mo se devolve; quem é despojado 
- este recebe ... mas nem semPl~ 
tudo O que se lhe th'()U. Ou então: 
- Tudo pertence ,ao povo o pov,, 
pertRnce ao E"tado. 0 Estado per
tence oo partido · comunista e 
e, p a ,. t i d o comunista. . . PH· 
t·mce · ao camarada,. Stalin e Stalin 
!JC'rtence aos seus senhores ocultos. 
este s0 fisma. é muloo f,:,recido com 
i,utro que ~e acha ln.scrlto no ter
C<'ir~ 0 aragi-afo da constituição ~o
v,etlca que reza af.e!m:·- "todo o 
g0vern:> da União Sovietica perten
c~ aos. trabalhadores das cidades P 
dos campos por jnterm.edio de seu~ 
delegados ;unto aos soviets". F,ste·, 
Soviets pertencem à G, P. U. e 
esta pertence a ·stalin - este con
t:nua pertencendo aos seus amo~ 
ocultQB. De modo que tudo corre 
"défüocratlcamente" e de modo 

· muito seguro ... 

ô ESTADO,< SuPREMÔ,EM
P;iitOOADOR 

baJhadores". º Por outro la-00, segun
do Lenine no regime s.ovietlco to
a.os os cperario-s e cjcladãos .fie con
nrtem em set·vidores assalariados e 
,•mpregados do ·&,ta.do. O governo, 
sob essa estrutura aparece como o 
Llllico grande caritalii,ta que explo
ra a todos, mas que não tol~ra oPo
r,ição alguma. Si o Estado necessita 
d~ mão de obra, aproveita para 
realizar se11~ planos, os trabalha
dores e presidiarios; si nec<',s,sita ae 
dinheiro os habitantes são Ciln'e· 
g:idos c·çm novos im,)ostos; Ai estes 
não alcançam o necessario para co
brir as necessidades e\evam-se os 
p1·eço8 das mercadorias. Ninguem 
protesta nem p0 de prctestar. pois o 
E:s1a.clo tem _tudo em s~as mãos. 

OS TRA];IALHADORES 
VIZADOS 

ESCRA-

E&ia tironia ela "nova oruem" 
· sovietica. na Lituania foi sentida em 

tcdo o seu rigor em primelro lU· 
gar justamente por aqueles em no
me dos quais foi instaurada. Sem 
tardança entrou em vig0 r na Li· 
tu:J.nia a ordem do SoViet SupremJ, 
de acordo com a qual fi~ou te1:m:
uantPmente rr.oibid0 ao.s traoalha
d·cres ]t livre saída de seus empi·e
gos. bem cc1_11.o por espcntanea 
vontade, mud:µ, de fabrica ou de 
lNabeleciment-0 <Agencia Tass. 17 
de Julho de 1940). 

Esse Codig·o Sovietico converteu 
os trabalhadcres lituanos, no tota, 
,,tntido da Palavra. Pm verdacleiro~ 
cscravcs, aos quais é negado até ,0 

direito de mudar de local de tra 
balho. Ficaram acorrent,adO.S aos 
lugares em que mais convinha au 
E.$tado. De acordo com essa lei, o 
traba)hador podia ~er "tran,sfer!do" 
ou "entregue" a outro· esta~leci
mento como si se tratasse dP mn,3 
coisa ou objeto inanimado que de 
modo algum pudes-se decidi!" sua 
sorte por vontade propria, 

A TRISTE SORTE DOS DE
SEMPREG_ADOS 

DITADURA SOBRE O PROLE· 
TARJADO 

No prjncipio da ocuPação. os ag!
t~.doros propalaram cert,os · tema», 
segundo os q1.1ais nas fabricas e .ofí
clnM nacionalizadas os operarias 
s~riam og unices ratroos Poi~ tu
do Pertencia ao povo já que ag<>ra 
"governava a ditadura do proleta~ 
riado'', Na rca!idacle, como já sa
bemos, foram estabelecidos regula
mentos que apenas servi,.,1111 para 
coarctar a liberdade dos tra-balha
dore.i e para. que o EStado pudesse 
explora-los melhor. . 

A Palavra do "comitê" trabalhis
ta nos estabelecimentos, l1él reali· 
ciade de nada valia. A direção <las 
fabrica.. era exercida pol' diretores, 
<lenomlnaçáo tirada do dicionar!o 
Capitalista. O diretor é senhor ab
s~luto c1,a fabrica. responsavel, por 
tudo o que concerne ao estabe;eci
mrnto. e por iss0 lhé foram confe
riàns es mais ditatoriais poderPs: 

E' claro 0ue ~ob essa.s conrt;<;óes 

que o esta,belecimento cumpra es
tritamente o plan0 pre-estabeleci

, do pelas altas autori<lades do "par
; lamento" industrial. Ademais, es
' t<tv·a-lhe Vi!dadO !>agar sal~l'j.OS que 
: uitrapa.ssa.i;sem a verba para i.Sso 
' destinada, SOb estas circunstancias, 

o diretor se esforça p.or retirar dO 
. · trabalhador tudo qúe pode, pagan
d.0-lhe a menor remuneraçã0 possí
vel. E por .isSo a tendencia "dire
toria]" c-0munlsta é cem, por cem 

, capitalista da peor especie . - não 
passa de puro "sweatlng sYstem" 
contra o qual a aout1'ina social da 
;greja vem bradando orillcipalment_e 
p€las Enciclicas do Leão XIU e Pio 
XJ. 

C,õ,nlinuaremos cm nosso proxi
)no numero a estudar os resultados 
da implantação ao comuni3mo nos 
Países balticos .. Nã;o nos venham, 
prt,into\ falar em evoluçã-0 da 
'União sovietica, pois estamos dian
te d.e · fatos recentes. registados de 
1940 para cá- " 

i11,postas pelo sistema. bolchevista. E só se deixará enganar peles 
quando o diretor é amo i,bsolut-, e agentes <los Sovléts quem volunta
quando é pes,soalmente l'eSPOnsavel riamente quizer pôr uma venda nos 
pela ,:,t·oduçã0 e pe)a ordem de sua olho.~. recmando .aceitar a ev:dencia 
fabiica. se -·· vê forcado a expl~rar Solar da hirocrisia ele ":uas pro~ 
os trabalhadores. pai~ dele tse ·ex,ge · messas. 

o exército polonês de· Londres 
contrário a Varsóvia 

ORIGENS 

As origens 'J~ssa pintura perdem
se na lenda: seu autor e sua pro
cedencia são de•corihecidos. 

U,na 'lenda muito co,·rente na 
Po!Onia úa como seu autor São 
Lucas, medico e pintor e qu0 1 

con_viveu com a Mãe de Cristo; um 
pormenor· completa a Jcn::la - 0 üe 
t.e1• Si:!'o feito o esboço primitivo 
numa taboa de CiJ)reste ond:e a Vir
gem servia seu repasto. 

SenCiO i,ncontrolavel na .sua ori
gem, t-a,:nbcm é nos primitivos tem
pos: Santa Helena l'emet,era a pin
tura a Constantino, seu filho, em 
Constantinopla, 

De lá viera ter a R"oma, pas.;ando 
para o JJOcier de Carlos Andpro, 
que a deu ao príncipe da Ruthcnia, 
s.eu aliado, como prova <le reevnhe
cimen,o de seus Serviços a "seu 
Deus e ao seu imJJeraaor". 

Da Rulhenia onde estaya muito 
exposta ás inv~sões cOnstantes, foi 
tra~pÕrtada para a Polonia e ins
talada num mo•t:eíro situado na 
coiina <l'e "Yasna-Gora·• - monta
nha luminosa - sob a gmlrda dos 
re!tg,oso3 d'e São Paulo Bremita, 
l:'or ~ssa ucasião milagre.'l es,>eCi:J.
Jis-,1mos as.sinaJa1'.am a ro:ntade da 
Virgem de~.pen11anecer em Yasna
Gorâ. 

.PRIMEIRAS PERSEGUIÇÕES 
LONDRES, 12 ,u. P.) - A de- "Ped1.::am-nos que regressemos à 

,afiadora o d mdo d'(). endereça<1a 1109::a Patria, regrésso que sabe- Logo após um p.e•'iodo de relativa 
~ cinquentar 1~il soldados <iOb o seu. mos e,5tar envolto em um futuro in· calma, a Polon!a e o Santuado fo-
êomando, 11a 1talia, Pel.o General certo". ram sacudi<los por provações, 
i;oJ.onês wlady~law Anders, ol'de- A ordem do · dia do General An- os Partidarios de João Huss, por 
nancio-lhes cerrar _fileira.s e mantct der., termina. dizendo (JUe "o Co- isso· chamados hussitas, prOvindo~ 
a dÍ.Sellplina para repelir qcalquer mando está certo de que o segunde. d:t A.lemaclla, organizaram-se em 
··•íoi·Ço .<ló " 1·nimi0 ·~ •• tendente . a· grupo de .exereitoe poioneses resis- d d d 
~~ ""' d t t IYand<>s arma o§, saquean o e e-cbri.,a-los a regressar à Polonla, · e tirá· sem rese1·vas, a to os es -ra. a-
a c;mPanha realizada por .outrc.s· !;lemas ao inimigo" e que ele e to· vastando a Polonla catolica, 
generais p0loneses, com identicJ dos os outro.s altos oficiais penna- Um desses bandos logrou 'Se 2.pos
e,bjet!vo, , para ·os restantes· tr~en- llecerã.ó junt~ .. ·às su.'!s tropas, para sar do Santuario e depois de sa
tcs mil homens. em arm:va f1e1S ao guia-las na resistenc1a. aos ooto,·çoi qu.eá-lo com seus objetos prec!oSus, 
desaparecldo. governo" extra-territo• para devolve-los à Polonlá, onde levou 'tambem a santa phitura, 

A mais triste sorte afl;uarda ·os lia! im!onês de Lgndres, vaticinam seriam "escravos de '.uma potencia À.penas afastados do mosteiro os 
trabalhadores despedidc/il '· dos em- ·llm novo pr.oblema de ordem militar . estrangeira''. . . . . . · d t d 
P. re"os que - 0 sam pa:ra uma ~-te· t d do j 1 bo1·s que arrastavam O pro u o 0 

.,. · ,,,...s "" a ser reSolVido pelos três grandes · Por sua vez; o comen ';'; or o.·-. 
goda ldentica à dos "in.imlg~ do lideres aliados na _conferencia d€'. nal "Estrela ver~elha, , de. M~- saque recusaranH!e a and:i.r, To-
povo". A perda do emprego tr,1z Potsdam. ,. .· cou, Sr; K,onstantin Hoffmqn, em mad<>s de furor os hussitas, Iança-
oonsigó a perda. do direito a !la- .. . . . . ... ·" .

1 
seu artigo de hoje, acusava .um gfu- ram. 0 ·quadro.ao chão, partindo tm 

bitação e tambem a qualquer outro· EDJ, sua ordem dQ. dla, o Gene1·a1 ·po .de generais _poloneses exila.dOs - três pa_rtes e um golpeou O rost0 

meio de ganhar o pão: DesSe fato Ana. ers·;. r.·eit.e .. ·ra. .. ª sua lealda. d·. e.. . ... ª. ·.º. _ '.·.e •. ntr. e . éles·'· os .. ge.nera.is .. ·. A n~. ers .. e · ida -Virgem 'por duas veze~ cOm seu 
se 'pode constatar a diferença de i,-0verno,,<le.,,l,ondres e .atac;i. .. ,'Ud~~ •. -=.Bôr, = de estar ''PlaneJando I! 1n~, sabre, . 

· éõndléôé.s' do; tta.bàlho"na :chamada • mente· ·· ;a Grã-Bretan'.b;; .. · e os _;Esta,,· : iei"vénc:;ão na .Nova Polônia. e Unii\" 
fabrica capitalista e na fabrica iSO· 'das Unidos pcir reconhecerem o .go-· · Sovletica, . ae . bases no Il()roeste da O . sacrÜegio · foi · punido Côm a 
,;ietica. O trabalhador do regime· vemo de varsovia, , Alemanha, assinaladas· ao exercito morte· e O quadro reinstalado foi 
capitalista pode pelo menos procii- •

1 
brltanico de ocupação". . ·comPo•to··, ma.s os dois talhos na 

O b h · t u e·n 1 d ado prote Diz a o.Nem .<lo dia:· • d s oJc evi• as procuram a rn · rar um ugar e seu aB"r , s- , o artigo dá impressa.o _e que face dª Virgem resistiram a todo 
tar a produção dos trabalhadores tar fazer greves defender ~eus ãi "Todos os direito basjcOs ·da nos- ·· ·t os po·oneses 

· · · · · sa P·ati·1· 0 . to· r·am espez1·n. hado-s ... e Hoffman acredi ª que ' · proeesso d.e restauração e até hoje nlediante a propa.g:mda. jnsinuan- reitos, co1·sas que na União SOvie· w • a · nganar ~s br1·tamc~s · d · · h to · ·r · · 0,5t · cnseg1.in· m e · ~ v ' s.e podem ver as cicatrizes ln e•, do-lhes oue "agora" a-s usinas indus- tica significariam "qUe-brar a dis- e mi~são iS rica <J'Ue 01 imp ª cbtendo a permissão para opP.rar 
triais 'é · os fabricM não mais tra- ciplina trabalhista". sabotagem e fi• no exercito P.olonês em solo estran- nas re,;iõ!ls alemãs ocupadas pelos leveis. 
b3lham para os capitalistas e pluto- ne.lmente c.onaenação às mais <1u- teiro, é naturalmente mal-vista pe• Lritaniios as qu,ais ctasslfica como Cont!nua1:am porem as privações; 
era tas, mas pa.ra cs proprio-S tra- ras penas, los n.0'3.SOS inimigos"• .. territorios a.proprlados para a· a PolOnia é atacada por herajcs e 

------------------------"'"'------- criaçãÔ de ba.ses militares". Afirm1 pagãos su:ecos, russas e alemães 

~s ~orrores ~os. campos ~e concentra~ão ~a Aleman~a · nazista 
rcvela~os ao mun~n pelas tropas anglo-americanas 

que· trezentos mil soldados po!Jne- de Brandeburgo que fjna)mente 
ses - que estão sob _as ordens d., . põem cerco a Czestochºwa. . 
comando britanjoo e ·mo pa~os com Uma pequena guarnição, de cento 
c,mprestimos feitos pejes mgle.ses 

. ao governo exilado _. ~·recebem e sessenta soldados .e sess:enta mon-
adestramento para m1SSoes espe- ges dirigidos pelo Pe. K?rdech1 re-
dais". . siste a um ataque de, seis :n1l sue-

O governo britanieo vê-se à. facP cos considerados os melh 0 res guer-
com um pr.oblema de. dificil r~so- :rei;os de então, · 

FAZEM QUE St PASSA 
AINDA NÃO 

.ENTREVER O 
COMUNISTA, 

NOS CAMPOS 
ABERTOS A' 

DE CONCENTRAÇÃO 
YISITAÇÃO PUBLICA 

DA RUSSIA 

lução. O.~ polone~es combatet·~m Rechassados os sueCOs levantam O 

brilhantemente co~trà os a~em~e~ cerco. não se~ a,ntes t-('stemunha
,: italianos e o goveino brltamco 1!1 ·e as vlsiveis intervenç~s do • 0 • 
1,iste em que esses combatentes sao 1 .m . 

1 
j. credores de um tratamento JU~t?,, blenat~',ª . Czestochowa os 

enquanto os i:!inerais polone~es 1e1· Vtncwos em , 
t,,ra.m ü sua adP,sã-0 ao g0 wrno do russos, os poloneses tomam no~o 
Arsiszewsky, já c]i!,solvido e do qual· alento e exPul.;am oS invasores, ie-

A cientifica deshumanlzação elas vitimas escravizadas em 

Belsen: um "close .. up" ele uma pessoa emaciada, mas ainda so• 
bi·~vivente, coberta com os andrajos de prisioneiros mortos. 

A opinião publica· mundial vem 
;1,endo s,,cu6ida pcJo documental'iO 
_;;obre os ca.1;po5 de concentraç,iº 
! rnazistas, que Lem aJJai-ecido cm fil-

ar-e:ias dos locais lil,Jertados peJas 
tropas ang10-american(!3. 

• 
Aqui está o comandante do campo ele concentração de 

.Belsen, S. S. Chefe 1le Tropa Josef Kramer, atualmente sob 
estrita vigilancia. Ele não manifesta a menor vergonha a res• 
peito de seus horríveis feitos. 

os g.overnos da Grã-Bretanha e E~- tomando a indep;endencia ,.polonesa. 
tado3 unidos retiraram o reconhe-
cimento. ·-, ta 

Ha varias femanas. um por -voz 
õ governo de Londres sug?riu que 
a~ 'tropas polonezas. setam ~~viada' 
1,,,ra O E'll'.trem'.l Oriente. parn p9;,r- -
t'cipal' na guerra contm o Japao, 
énn O qual e.stava oficialmente e_m 
jl.U€l'1'a O · governo exilado. situaçao 
oue não existe entre o atual gover-
110 de varsov.ia e Toquio. 

Academia Niteroiense 
Letras 

de 

Realizou-se. no :dia 29 PP,, às 20 
horas, no. salão nobre .du Faculdade 
de Dil'eito de Niteroi, a 110.s.se da 
nova diretoria .da Academia Nite
i·oiense de·Lelrns. A cerimonia que 
se revestiu de rem.arca,do brilho, foi 
l?J:csidida 1ielo Prof. Pedr.o Calmou 
eonhecido escritor católico e pre
t,idente da Academia Brasileira. 

E' a seguinte a diretoria. empos
,S&.da: Presidente: Geraldo Bezerra 
de. Menezes; Vice-Presidente: -
Guaraci de Albuquerque Souto 

Maior. ' 1 secretario: - .Horacio Pach. eco: 
Tesoureiro: Arldio Fern~ndes 

Ma.rtins; 
BibliGtecario: Jefferson d'AviL:1, 

RA~NHA DA POLONIA. 

Entra a seguir o mosteiro a gozar 

Ã 

cidade santa 
d0- urnà paz e urn exp}Cnd Jl" ,1i,i1.J.;: 

não atingictus. 1 

Sol> conselho do Papa Alexandre 1 

VII, o rej da PoJonia, João Cv•i-
1niro, sagra a Virgem Rainha da 
Polonia em 1656, A rt'aleza da Vi;·. 
gem d.e Czeslochowa foi soJenem t11-

t.e consagrada pelo Para Clemente 

XI, en1 1717. l 

dos pofcnese, 
PEr.SC:GUIÇôES 

E:i-~~ ., 1<'riodo de paz ~tnnína brus-. 
ca1Hen:t:.- peh1s pa1·1.i!has da Poh! 1lia, 
E é inte,,c<:sc-nte notar que o 11nie0 
r<•i d:1. pn]o11ia que se rec1,~nu a 
tri!>utar as J1c,menagt.:1s á v',-gcm 
íoi AugiJ:-sto .. &tani.~lall. que_ vi:1 4 
reino desaparecer nas mão• ,101 

inlmigos 
Aos pés da Rainha da Polon:a 

Sobieski recebeu forçus p~.ra- sustar 
a invasão mussulmana nos arredo- i a 
res de Viena. 

Pc,·did,- porem, a independe,,c·à 
P"lo:1ia· cessando àe ~Pr u_,:i E.'5 4 

(Conthrna na 2.• página) 

----·---

Um agasalho prático 

sempre atual! 

Conjunto d-e 

Blusa-e-Casaco 
{;; .. ' 

em vistosa malha de lã guillochet, 
nuançàs de salmon; . verde, az~I~ 
forte, marron, bordea ux, béige e 
marinho. Pode ser ·vendido em 
conjunto ou em peças separádas~ 

Blusa, 
. Casaco 

.u.t 

t.1: .f.t .Ut, .• t 

Cl'$ 
Cr$ 

Chegaram os no.vos 

MOLDES Me CALL 

130,oo 
160,oo, . 

CASA ANGLO -BRASILEIRA 
Sucessora de MAPPIN STORES 

de Simla 

~ -;;rnrs, repoi-tagens fotograficas, de-
t_:· : 1ioimentCs e descrições de testem u-

Como explicár esSe silencio das 
autoridades militares sovi?ticas em 
rE!ação às atrocidades dos campos 
Je concentração que forçosamente 
elevem exist,i~- na sua zoi,a cic 
Ot:up"ção? 

Hitler foi um mero discipulÓ de de uma carta endereçada ao l'l'i
Stali:', yamos tr~nscrcvct' :1ma no· mciro ministro pelo deJlutado con
ticia de Londres, transmitida Para servador, comandante Bellairs, que 
o mundo inteiro em -1931, ,mtes po1·· foi r.ecentemente encarregado pelº 
tanto dO nazismo subir ao p,,àer e governo b~'itanico de ol.Jter pr8vas 
quando ail1da :ião Jiodla avass,\lar das lllwaçoes que sofrem os pn8io
a Ale,nan.ha com esses metodo~ to- · neiros :nwregados nas explorações 
tahtarios de eliminação de a d ver-. f]orestais da Russia Eovietica. 
sarioS, Por esta noticia ficamDs sa- A carta do Comandante. Bellairs 
tJcndo qu~ ha qui= anos atrá~ já ~·E>.n acompanhada de nove decla
era superior· a m.efo mffhãO O nu- l'ações feitas por prisioneiros russos 
me,·o aos Presos politiws conJena- que conseguiram se evadir . dos 
dos na Russia sovietica aos ·traba- campos de concentração, Essas di
lhos forçadas nos campos de con- versas declarações !'evclam: -
C€ntração, Vinham elas não só· 1-~ Que 662.000 prisioneiros es
moote dos pl'iin~iros dias da revu- tão atualmente empregados nas :ex· 
lu,.ão comunista, m.a.s tambem da plorações florestais n.a Russla :;.o. 
subsequente revolta dQ6 campOne- vietica; 

Hora Santa das 
Empregadas 

domesticas f '.o,has o~ulares ou d:;s propi'iaS -viti-
,,_ · mHs libertadas pelas troJJas anglO-
k' 
l: 
l' 

f 
1. 
l 
l 

americanas. 
~ Ficamos, assim, co,:ihec:n·.lo tiidcs 
. os horrores e perversd .. :i.de~ d0 lu
gares como Ohrdruf Nordhausen. 
Belsen, Buchenwald ; Dachau, qu~ 

· ü~arão execrados para sempre ,o-
1ino exemplo eloquente do retracemo 
t4l.e que é capaz o homem em nossos 
~i<t~. ao confundi!' pro?rcsi) n1at' · 
1..-ial com Civilização, e ao de~prezar 

· [es enSi,namentos que ha vinte 5 e
jlilttlos a Santa rgreja vem uan.smi-

~

·tin. do. aos povos para arrancá-los da 
scravidão do Pecado para a vida 

, . ~~ graça e para o ~eu destino eu
. . erior ·e :et.erno. 

· -U,>Íl fato. porem, nos p,reinde 2. 

ão 11ela ~ua singularidade. E' 
a noti~i& da ·exliitenc1a desses 

. ·ºª ~ conce,ntrai:iío 11<16 :;,em 

E' que a Russia tam:Je<.'ll possue 
s·.'·.:s c,fr,ipos de co,1cenfr,,,!í,) e para 
pl'<.:\ar a sinceridade d.:i sua c0nde
nação dos horrores nazistas. a <,ri
tdito publica mund'ial Poderia que
rer env-ar delegações JJa'·fl \'er1fi
C?T oue naqueles o tratamento diS
pnsado aos Presos po1iticos é di
f,1rent,e, .• 

Já tivemos ocasião de citar as 
milhares de detenções de persona· 
lifodes anti-comunistas, peloS so
vietS na POlOilia, na LetOn.ia na 
Est-úcla, na Lituania, emfim e~ to
dos_ os paizes ocuPados pela União 
SovietÍ<:a desde a l'ealização do 
Pacto Rlbbentrop-MoJotov. Essas 
vltiJ.11as foram mandadas para cam• 
p-0s de conce,ntração compl'!>t11mente 
ld>eseonhecido.s fora de. Rus~ia. 

i Jl<lra pro,.,ar {lue até nest1 ponto 

ses e Kulaks, 2. 0 ) Que eles são obrigados a 
Como verão Wi nossos leitol'eS, o viver em acantonam<;_ntos · sem teto 

quadro descrito nesta noticia é o e que um grande numero deles 
1 mesmo de Buche-nwald': montes de morre diariamente kle f!'!o; 
serts humanos a morrer dl:zimados s.0 ) Que v.arios milhares morrie
pela falta de ~-brigo e ;pelas epide- raan de tifo, doença que atualmente 
mias _pr0pri.is aos lugares sem hi-· gras~a;" l!l~ses cam:Pos de concen• 
giene: - 'traçao • . . 

"LOndres, 'l de f,:evereirO d:e 1!:131 . Oomo se vê, o silencio dt\!, ~ovie-
- ID>i .nuhlic.adQ. esta tarde O 1-t-xto ti~os tem l\ua razão d.~ -~i:,.ll , 

Promovida Pda Pia União das 
Filhas de' Maria do Externató São 
JoSé realwar-se-á, hoje das 17 ás 
18 horas, na capela das' Sacraimen
tinas, á .rua Barão de 1guape, a 
Hora Santa mensal das empregadas. 
dOmeSticas, 

DR. DURVAL DO U:a 
:VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstia.!! dos ólhoa 

· ·- Cirurgia ocular - Cons,l 

,A.v. Ipiranga, 81S ,(8,Q Mdar) .. 

- Tel.1 4-45811 - Jles,1 Av., 
.Angélica, 1408 - Jel,t J-927~, 

Enquanto to1las as atenções estão voltadas" pal'a as eleições inglesas, que terão um resultado 
, aecisivo sobre os destinos do mundo, é importante não perder ele vista que outro acontecimento 

ti!l grande significação se re.aliza na lndia, E' a conferencia de Simla, que poderá influir. de-
cisivamente nos destinos do Oriente, . · 

Os indús, que praticam o brahmanismo e são de raça ariana, têm uma velha incompa• 
iibilidade com os mussulmanos, numerosos não só na India como sobretudo fora dela. 
· A rivalidáde entre indús e mussulmanos poderá ·concorrer para retardar o surto do perigo 
p.iabe, Se essa rivalidade decair, e a India se fechar sobre si mesma; si, sobretudo, for reso1• 
:Vida a questão da forte minoria mussulmana que existe na propria India, os arabes estará, 
com a: retaguarda livre, para atacar de fre~te, em futuro não muito remoto, o Ocidente. 

• A- India, com sua civiliz3ção multi-milenar, sua cultura e s.uas. artes de inapreciavel valo:a, 
:(d. e que' n. osso cliché apresen. ta um piagnifico exemplo) pei;a ma.is uma vez como fator deelJ 
flvo. nos de11tlo.os do m11n<\1, 
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onsa~ra~a ao oratão lmacula~o 
r:. 

· Maria a Ar~ui~ioccse ~e 1

ão Paulo 
DA ~Ê 

Aspecto do portico ela Catedrnl Nt'J'l'a, 
fundo a 

na ''Noite <le 
santa Imagen 

Nossa Senhora", vendo-se ao 

t~i-rupto o entusiasmo. 1101mlar, AO l C{•H• nacionais, abriram vagarosa
,lnicrofone ligado a uma pos~ant-e mer,te a marcha entre a mo!e lrn
j·E-de de altos falantes o 1ocutar <la, mana reunida na Pr,,ça ela Se. . 
terh"tlonia.s. P&dre Oscar Chr,i;as de A.~ aclamações fizeram-se ouvir, 
'-----------------------------

Aniversario doi Exmo. R~vmo. 
Sr. Arcebispo Metropolitano 

.No arn 16 ele Jull10, que a Santa Igreja (edica a Nossa Senhora 
~ t:l!umo, transcorreu o aniversario natalício de S. Excia. Revma., 
o Sr. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, Arcebispo 
Metropolitano 

Por essa. ocasião, S. Excia, 
Revma, foi alvo de varias ho
menagens, da parte das asso
ciações religiosas, Circulos Ope• 
rarios, Conferencias Vicentinas, 
colegios catolicos, radio e im· 
prensa, etc. 

A 's 14 horas, o colendo Ca
tiido Metropolitano e o Clero 
regular e secular visitaram cc
leti'l'amente a S. Excia. Revma., 
que foi saudado em nome tio 
Cabido pelo Revmo. Sr. Cgu 
Paulo !". Camargo, e em n.ome 
do Clero pelo Revmo. Mons. Dr. 
Francisco Bastos. Sua Excia. 
Revma. respondeu1 agradecenC:o. 

Dentre as pessoas que es
tiveram no Palacio "São Luiz'·, 
destacamos: Tenente Alfredo 

~uedes de Souza Figueira, em nome do sr. Interventor Fernando 
. costa; sr. Francisco de Lima Nogueira Filho, oficiar de gabinete, ,m nome do Dr. Sebastião Nogueira de Lima, Secretario da Jus
tiça; Dr. Pedro de Oliveira Ribeiro Sobrinho, Secretario da Segu
tança Publica; Dr. Edmundo Camargo, auxiliai· ,:e gabinete, em 
nome do Professor Francisco D'Auria, Secretario ~la Fazenda; Dr, 
~ui da Costa Rodrigues, que responde pelo expedientt eia Sec11,ta
ria p,a Viação, acompanhado do seu oficial de gabinete, auxilia
res, diretores daquela Secretaria e che.fes -· de . Depitrtamento da 
· E. F. Sorocabana; Dr. Moaclr Pitaguari, em nome do Dr. Ga
briel Monteiro da Silva, Diretor Geral do Departamento elas Muni
fipalidades; Sr. Tito França eia R-0cha, em nome do Prefeito 
/l'restes Maia. 
1 · Chegaram igualmente- ao Palaeio "~ão Luiz", pelo tnesmo mo-
i 'ijvo, inumeros telegramas, cartas e eart~s. · . , 

t
. 1 · Em virtude da passagem d~ data, não funcio~am jt repar• 
tkões _da Curie. Metropolitana. , · · . 

das por ~1plausos do poyo. q:1e fOrJ. 
da .Has;lica de :\,,areC:cla. 20s rés 
da Padroe·ra do lJrasil, ,;,,e q Sr, 
Arcebispo saudara pela prirnrira Yei: 

seus dioccsauos. E hoje, n:·oss, a-uin. 
en1 :seu pri;neiro nataiici~ ~l t?:.·1n~ 
da ArquidiOct:,e nosso r0vo reün:,1~ 
5e, tarn bem ava ,, , tia \" irgem 1\pa · 
re~id~> p_ara _s« .·1

1

a ~a1,orosam,c.r.tei 
f\?IS hoJC S;io ! ,.ci,o e uO 1\rce~:,:,}O 
e o Are, bispo é de S5.0 Pa,ilO ., . 

Co:1C:t1indo, reieriu·se a ::;. J:xc;a. 
como um "segundo D, J o;é e, i:1-
tcrpretando o pensamento de todo o 
São Paulo, pedia a l\Ossa Senho:a 
Aparecida aberçOar. '' ad multos 
aunos", o insigne Pastor, 

Cessados os aplausos «11 d'scurso 
de :llonsenhor José ?daria Montei· 
ro, fez·se ou\'Ír a palavra <~o Ren110. 
Padre Oscar Chagas de :\zeredo, 
ilustre orador sacro rede:>tor:s!a, 
que proftriu a seguinte oraçao. 

O El'ISCül'ADO E O 11011EN'J10 
l\ACIOK_•\L'' 

"Ca'.OlicOs. 
O ro\·o paulista110

1 
conYoc<.dO pc .. 

lo cbeie s,,premo da arquict:ocese, o 
Sr. Arcebi:s;10 D. Carlos Carn:e:o, 
de Vasconcelos Mota, aqui se re,me 
nesta yasta praça para cckkar ,:0111 

alegria ii;tensa a vitoria· das nossas· 
armas nos campos de lt1ta no yc;Jio 
llltJll(]O, 

Cobertos· de glorias imorredOur;,,s, 
regressam da Europa os nossos va
lorosos soldados, que lá levantaram 
bem altq o oome da nos,a terra, 
hasteando na-s for;alezas conquista· 
da, ifl1.o seu 'f~-'JJr, i Bandeira auri
verde, o símbolo glorioso <ia nossa 
Patria. De longe saud,pnos, · num: 
transporte de jubilo, os nossos inve-. 
javeis patrícios que trazem para o 
séio das suas íamifas Os louros 
ili1arceciYeis mlhidos nos campJs 
srngrentos da lt1ta, Onde se mostra_· 
ram herois, çoru,o os que ma.is o 

· íoraú1, 
·. Çdolícos ,, ,Aqui estamo1 Jetmi· 

As palavras do 
consagrando a 

Corat:ão 

Ex.mo. Sr. Arcebispo 
A • ,. 
Hrqummc~$e a l 
d,~ Mé!ria 

S. F.xcla. Revma. recitou a l n,~oE. d:::~ crianças inocente.s\. 
propr;a formula de Cu1;sagra- • tanLos con,os de1<peãaçadus '1U· 
çã 0 ao Qoração de Marta. cnrn. ma h0rrenda carnificina: tan-
pc<!ta pelo Papa Pio XII: "San- :a,s almas t~rturadas e ag,ml. 
1i::::ihna. Virgcn1 l\'.Iaria, ]\'lf..c de 1 ~ ... n." .... es. ~antas e 1nperivc. Je s 
Deus " Nessa SP.nhora Apareci- per<ler.:m Pternamente! 
da, R.aihha do Santl 0 sir.10 Ro. Vós, Mãe de Misericordia. 
sario, Auxilio dos cristãos Re- impeka!-nos de Deus a Paz! 11 · 
fugia do genero humano, Ven- ' 1irimeiro ª" graças que podem 
cedera de todas as graúde~ ba. Dum momento. converter o.s hu-
ta.lha.s de Deus! manos coraçõ<'s, as graças QU' 

Ao ·vosso trono suPlices nos__ ))reparam conciJiam, ·as.Segu, 
prostrnmos, .,eguros de. ccin;,e. ram a Paz! Rainha da Paz roga; 
guir misericordia e de encon- por nós. e daí ao mund,1, em 

contrar graça e auxilio oportu. · guerra a - paz porque os povo~ 

·~o· meu. JJeus'_!:.; 

Na V o-ssa presença e diante da Imagem 
da Vfrgeni Aparedd·a: ne~_te momento s0Iené1 

juro fidelidade à minha fé até a morte. 
Juro défenc!er a minha Igteja contra o,s 

assaltos dos seus inimigos, sejam eles quais 
forem. Prometo oiJeC:.ienda aos Bisp·os, 'mi
nistros da Igreja e rei::ponsaveis pelas almas 
diante de Deus, 

E porque Vos amo e à minha Igreja, re
pudio, cfotesto, ahomino a doutrina comunista, 
por ser contraria à minha fé catolica. Nunca 
darei meu nome a sf:itc.s condenadas pela mi. 
nha Igreja. 

Sr. 

no nas presentes calamidade~, .su,piram. a paz na Verdade m. 
n~o . pdos nO<'!-Sos meritos de Justiça_. na Caridade de Crie-
que não presumimos. mas uni- lo. Dai-lhe a Paz das arma.'! 1 
camente pela imensa bondade das almas. para que.· na . tran. 

d P vo.sSo coraçã0 materno (lt'.Hidade ('la ordem se ,rna te i 
A vós, ao voss0 coração ima- rôn0 de Deus. 

u,ladü nesta hora ti,agica da Estende_! a vo~sa. proteção ao; 
história humana. cnnfiamo-S, en. infiéis e a quantos jazem ain, 

tdegamos consagramos não só da na€ sombras da morte; dai 
a santa Ig1·eja, corpo místico de · lhes a Paz e fazei que lhes ra1 
vosso Jesus, que pena e sangra o sol ela verdade. e possam ro . 

. e mtantas partes e por tantos niJsco, diante do unlco ~alv~ol 
modos atribulada. ma.s tambem do mundo, rePetir: Glori,a 1 
todo O mundo, dilaeerado por Deus n<lS alturas e Paz na Ler-

cruciais di.scordias, abrasando em r.a aos homens de bca vontade! 
incendios . ele odio vitima de ÃOtl povos pelo erro ou. pela 
suas proPrias iniquidades. · el.'?cordia separados, nomeada- . 
. Comovam~vos tantas ruinM il1ente. aqueles ql!é vos pro!es. 
materiais e morais; tantas do- . ,il),m ~ingular devoção, onde nfó 
res. tantas · -agoniai! dos pats, havia caro que · não ostenfasse • 
do.s mãe.~. elos esposos. dos Ir. (Conclu_e na sexta . pagina} 

',.,t..··:oc·,. 

Arcebispo, acompanhado pelos Exmos. Srs. Bispos de Botucatú e de Soro• 
caba, _chega com a Imagem à Praça dr. "' 

Deposito este jur?mento e esta promessa 
nas mãos sagradas da Virgem Aparecida, Pa· 
droeira do Brasil, a quem amo e consagro o 
meu coração'\ ·, 

r;l;,:-~€ ,. Hitude da Igreja diante conhece o Jibera1ismo malsão que 
io.~ partidos. kva à indisciplina à confu.são so

A T,)Z dos Bi-,.pos declara: "A l cial. à mina comvieLa, 
ideo1og:as falsas int!o ce Cl' , 0 ,. t•O , ,xi~;;Bncia de partidos é um bem e 1 

d" Leão XIIJ e "Quadrage sim~ 
,,n,10", de Pio XI, Que os fu turoi 
membt·os da Constituinte cntren 
nas ideiae. ~igam as normus, acorn .. -
i,anhem as diretrizes aos sum-o~ 
Pontificei:s - e nós teremos a questão 
r,c,wlv'da_ Para o bem da naeâo. so
bre a, bas .. s da ju~tiça e d ·1 carida
dê. 

{1os, uniJo~ 1111111 só scntímen:o, t·.::n .. , 
do 1io coração uma só .a,,11ra,;ão: a 
rrandeza da Pau·:a t da lZeligift:). 

!'-:a Europa reina a paz C,·ssa·-
rani as hostilidad~s cíe qna3e seis 
a,ios, as q\Jais arrazaram cidades, 
drstruiran1 ·ortale ~as 1nu~ili1,1rv111 
l:!omens, cxt:°'rrn"na ·aJn · naç0t•s, e:1~ 
cl, eram o velho tmrnrJO ·Je r u:nas,· 
tristezas e amargura,. 

Nos cora:ções imp!anW.,· se o ,.odio.· 
:mp1a cavei, o desespero_ o ie,ejo ,!,;: 
,:1r.ganças. · ·. -

As nações - arrni11:da; tÚuas, 
e11ir.iquec·das outras, cansada} to
das, ai;sei;,m pela paz vedaci~:ra, 
<111e con~iste ·:1ão só na e! ,~at;:l.;) d..t. 
luta, mas na tranquilida.];:) segt,ra
prOpOrciOnada pela· certe/.,, d~ qee 
''''° haverá no momento, para o ÍJ·· 
turo. tempos tão ealarn·tos,os, heca 
tombes tão horrorosas. 

.. ,- ., ' . ,, ·' · 1 ,·E-s:J.lêa ,,atura!ment€ de justas ! 
á rci!.la cc, ,a e de.Ola dora. , 1 é::ve,,·g,encias na concepçâ0 cto.s 

E a voz do ep1scopad J se iez Ou· 1 r.1e!0<-< mais eficientes de realiz:ir o 
\·ir aos quatro cantss da Patria e,.·' t•m-c.star &JciaJ.,," A Igreja 11â.o 
clarecendo, gnia:u]o,, or:entanJo us !~m preterencla.s para partido al
intel'grncias para a lran,p;Eda,ie gum. E já Leão Xlll o graude 
dos catolicos e o rngrnndec'mnctD Pa.pi,, 6o~s t~mp<;:5 mo,lernos decla-
niOra 1 ,ta idolatrada ·Patría ra: "A .gre,a r.ao_ reprova Dcul1um 

· dc.s regimes pollticer.,, dc5"de que 
Ansiosos estavamas por ouvõr Sl'ja.;r; aptos a proporcionar o bem 

e,sa palavra de vida _ e hoje ela dos cidadão1;". 
sôa ao; nossos o,n·idOs e ainda m2i1 Como nã0 é pcs.~ivet Separar o ca-
·aOs nos,sos corações. A Pasto,~,! t'.'lico do cidadão, segu,-se que' 
Co!etirn. elaborada e publicada pe· o~ catoíicos só pod~m pertencer a 1 
]Os Bispos do Brasil, é uma or'tn- J.,r.rLdôs que nã,0 vão dt' encontro 
taçâo segura. Redigida c.om serrni· i,.s st'ó" convicções religiosas; as 

roderão oar o voto a pes~oas cato
dade e elevação expõe os pri:1cipais !;cas i;-:ie garnntam n0 governo a 
r;ontos de Orientação nesta fase de p-ospcridadc de Patria e os interes
fermentação moral do mundo e HS ,,,,_ Religião. 
tanfoem de nossa Patria. Em oa· . Quanto à, forma de gnv,-rno. a 
lavras lapidares declara que só ~ jg,-eja náo tem preferencidS. Cada 
a Igreja ...e..· a nossa Igreja - pode povo escolna o regime que mais 
dar diretrizes seguras e eficazes pa- condiga co~ teu tempframcnto e 
ra a paz do mundo. Só ela é assis· e.s cí::-sur~stanci~-s c5peciais do seu 

Por s'nccra que seja e,,,1 · a;pi t"da por Cristo,, seu Fundador, q·ci, p~fo. 
ração, por ardente que seja e.,se ;~,e di.ese: "Eu ficarei convosco to· Nfo ob-sta.nte h-oje em 0i8 o re
C:c,ejo, não é tão facil encontra; CJs dos os dias até a cons,,mação elos gí:ne n,ais :natur;;l e desejado por 
meios aclcquad.:>s para a íeconstru- scculos"; só ela é gt1iada por Aq·,,c· to·,1os é a democracia. o governo 

• o · l f -o d 111a do 1;ovo r,elo Povo, ç ao s eia , para a ormaça 1 :i k, que é d c_aminho a venlarle e 3 
noYa rne:1talidade que s\Jhjugue ~" v_:da, só a ela com;ete falar em éa~'.n-ocracia é o triunfo da liber-
paixões, contenha o odio, promova a :1o.me de Deus .. só ela po,s•.ie o pO· f ,_ Liberaa<le, !lal:wra magíca e ~s-
caridadc, restabeleça· a· paz dura· der de incukar a.os povos as vir· ona:1te, repetida em tn<las as to. 
('.oura e perene, . tt.des co:1stítutívas -da sociedade: nalld.,des em todos os recantQa da 

Os hOmens, desiÍudidOs de suas, justiça, Cílddade. h9nesfdade, rcs· ter:2.. 
vás pretensões, voltani seus olhàreú peito á autoridade, ob,,.,J; nda á, Kada mais jUBto, nada mãl.~ na 
rara a Santa Igreja,. que, em todost leis: turRl. Nio se confunda porem ll· 

t d'f' e· t "d ·~· •e,-d· ade. Politica com liberdade os empos 1 1c 1s, em s: o a on I A Igreja é pois fator ckcisivo na ., • 
d do O d,serifrrada. que vai dar na anar-tnt~ Ora s p,ov s. · ' reorganizaça-0 · d. a· soc1·e<lade e•fa·c_;- t d 

• 
0 

• Quh. nas rnvolu<'ões e ou rae e-
1\ós catOlicOs, estamos convenci:.: !ada, e hós çatiolicos não poder e· iorder,s." . Liberdade não é licença 

dos d~ q"i1e só a Igreja poderá Ú:il·: mos deixar de recorrer a çla neste nem direito .de ind!.scip!ina. Exis
çar aos homens normas seguras,· ~Ó'i 1110;1úe11to ,decis'vo. da nossa hisfo:-ia, ta a 1:berdade, porem, s_,mpre nns 
ela p,oderá guiar Os povos ao pOt,O.: -Ob.edecendó · docilmcnte aos se 11, }imÍte.s <la 1ef humana e divina· 
inddectivel da paz, Porisso quere·' acenos e. díreirlzes {J11e nl\,o falha- As..-dm comnreendía, a liberdade 
mo; ou-.ir a palavra, autorizada dó,if rãO na rec<>:istrudí~ da nossa sock· i:,eja i'espeita,da_ pela !)On,tltuiçã? e 
norsos Bispos, Prbcipes da Igr.eN, .. dade ·e na nova estrutura organica. ~-el::.~ ·aut1<>rio.éa~e-•. Ne.sl se , .. ::n1 \~ 
· d d d O - d' , ., • df'TUoerac a. um rP.fl n,~ r ~ m-estres a ver a e, past res:-. as que Ja se esbo,;.a_ em nossa Pa!;1a. ~--e l0ng ae QUalquer c0 açáo 
almas, - E com razão,_- ,pois" ~as:_. , Em breve slntese véfamos os en· 1 t~~ coopirr.,n par11 a grandeza 
densas_ irevas da conf·u.sao mund:al,_'- stnam·enfos mon1•menta1, do nosso da na Iria e bem-~tar s,ic½ 1. 
r,reci-samos de luz para não descan1-:" .episc0pa<10. Sobre esses moldes e, d.einocracl,i 
h2r no preciolcio, no a.his.mo '.je- J-44. de tudó, que pensa a Igreja t ,il\rov,i:.aa Pela Igreja, que nã.o 

E que di~er .da questão social tão 
f-.1lada r:,is tempos modernos? des
ia questao que existe de fat:> Ilda 
multiplicidade doo; modos de ver, 
tntrechoque-s de lntere$se,i e -
ror que não diZe-lo - pela, in
justiças humanas? Procuram.. os 
e&tadlstas resolve-Ia, e nã0 conte-
guem afastar as dificuldades in•e
paravei:s. E a Igreja poderá aca~o 
ver indiferente, esse lriEte estado 
C:c coisa.s? Absolutamente não 

Embora a Igreja reconheça que a 
questão social .se resolve facilmente 
r;f.la ob...serv,;incia · exata do Decalo
g.J, todavia na confusão dos tem
pos modernos, ~em apveEentado so
luções magnificas nas lncomP&ra
vei5 encicliea.s "Rerum novarum ", 

A monumental Pastoral Coletiva, 
clp,sejo.sa da nrosperidade nacionaJ. 
chama a atenção de todos Para a -
c0n3tituiçã0 da familia ceiulamater 
da sociedade, convencid-:t de que 
fü· bem estar da organizados e pros
peridade das familias depende a fe-
1:Ci dade da sociedade humana /!, 
f.im!lia é obra divina qu,. o homen, 
não pode mu,1ar a seu bel prazer. 
Deu~ criou o homem individun e 
tambem O homem familia; esta 
oois lhe pertPnce de todo o dire!-

(Conclue na sexta pagina) 

Em-São 
Sr. 

Paulo o 
Núncio 

Exmo. Revmo, 

Apostólico 
Encontra-se nesia Capital o Exmu. H-e~mu. l:;lr. u. Bentc 

Aloisi-Masella, Arcebispo titular de Cesaréa na Mauritania , 
Nuncio de Sua Santidade o Papa Pio XII, junto ao governo õo 
Brasil. 

Na festiva recepçáo ao ctignissimo Embaixactor do Papa. na Es
tação do Norte, compai·ecerarn o Hevmo. Clero secular e regular, 
representações de todas as paroquias da Capital, membros c.às as· 
sociaçôes religiosas, da Ação Catolica, bem como dos estabeleci
mentos religiosos de ensino. 

Ao desembarque, o emineÍ1te Prelado foi saudado- pelo dr. J. C . 
de Ataliba Nogueira, 

S. Excia. Revma. conferirá hoje, às 15 horas, a "bandeira . 
missionaria" alcançada pelo Cokgio Santa lgnez; desta Capital, 
tradicional e benemerito estabekcimento das RR. Irmãs l'-2lesia-
nas, na Campanha Missionaria. · 

Pela manhã, às 8 horas, S. Exçia. Revma. celebrará Missa na
q;;:ele ~olegio, e receberá grande manifestr,ção <e apreço. 

O ato da entrega da banc'eira revestir-se-a de gra,1de soleni
dade, contando com a presen~t. de altas autoridades eclesiasticas. 
civis e militares. 

Amanhã, d!a 23, ás 20,30 i1oras, no Auditorium da E-scula Nor• 
mal Caetano de Campos, em sessão solene, o E'tmo. Sr Dom Bent-0 
Alolsi Masella ser.á homenageado pela Arquic"iocese de S. Paulo, fa. 
!ando em nome do Clero o Revmo. Padre Dr. José de Castro Nery e 
pelas 8..<Hlnl'il'l.CÕeS reli!?iosM o Dr. AnnrP Montor" 
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-~) ·,Hotas e rellexões,; s~a,bt-i~~,~-;+,a· .:C 
· . .i 1 · . . ·_ _ _. -- .. . ...... · ?<:.:t~-~- ~:..._},-: · _,.:_:.--\.:: .. · .. ~:.,,._.t,:-\ :_. ;~-~iit\ ::>-."\.:·"-:" ~ · lJ~\ ;~\ .... ·,/} 

A imprtn sa fü,ria puhl icou com· ,•s~líente para: a r~.al'zaçâõ<dt-ise ''.me., '1'9.m:{1~fi~,4- lt?· C-0:t!)h:lo ,o~~{~;,:,:'<'j{ . · . ,, ·>~>':ti~ ci•co. "As forç;.a dà r(l~¾ e da 
tal destaqLte o nOt '.ciilrio ífkrente· eting!';_ a maioria não . erafü me1ir:- !,,~!~,:_r..,.~, ~ .·. ,:Ga~a., •. ,Ei;li. ,. Síio. .. êii' ,iiu/·1ntt#i th-ania, pruçt..•rarão lmpe. d!!: QUe .. (l,i 

<l ,., 1 , .. ,.e .. d'.. . , 10. 0 ,.. _. t - . • . .- ... u,;, .... eu e-,.v,.1.~l.!.IQ: .... ,c.-.ntlç,G , .. ·() .,.,.. .. ,_· ct·· .· .. Nações Unl,l!lll continuem vlvel1<io· 
ao. comício o 'à.Cac'tn )U' qae po:1· u_1os 9 pau..ic . e n.111,1s a ~- nao se ·'.'ievci:e~\tci" Jose. l'ach'éco . ··e ,ji:.,,' w . .. ,' '· . . "", anua·,?, o ein harmonia. Meamo no momento 
C() resta a dizer sÕbre O assur.to, a a[)resentavam aO povo seuaO Cl)l_llO gm·a.\•a na;;:. tribmià cllf t:unrit na. 1lell"' , .. _ . . _al de SUaS.: r,alaVt:i'á cm QUe a maitUinaria mir:ta1 do 
tituio mcrarnent~ iniormativo, para democratas posto, em frente unica (!l.<ll,<tAc;iii\d.~. "'pre.oid.ema. ú:;i,,.·çon,te. ·r,,e~o,il"ípt~\le su~: lJ.titu.<l,; em qu?':. ''eixo" ~ra de~truiqa, na. EtlroPa, 
c01:hecic1en·o do no;so povo, c:!)lll ·o_;, 'comunistas. para o tr'unfo <...na'.,'<W. d;j;s lgrnJa,s Fvatig~,ttãs:·c!o'. ·~~ 't2l :'}'tUltls,,.1~nln_q. per~:wte.li,o ccntinuavam proourando div!dl!'-nos 

· · d · · · " s"... · · ·.. .·..,ove .. , .,e-.rat ·,patece muito· l·· F é lt -Limitamo·11(1; poi, a um ·:10tic1ano d.e um progra1na· com\!m _e re1v1n· ...... ra,. r· . _.·, .. _ .. ,· .... :. :;, "·t~.··· eiios··'i· t>i'e· ·a. Vi.-tia·· racassaram, por m vo ,arao a-
analiti<:o este sim realmente nece;,á- dicações populare.s E, 11cm o _co- ·rl!'°'~;c P«ll,:1 ta~, .. ~l?•.:e";.t"ói1J<~W '(( :'.~J. a; üi'er:fment! Tn/~rirt1itiv~; e

6
tcen

0
~~~oUa. ~iv

5
~~_1r

0 
ese~º1p11i~~: era 

rio, pelo muitü o,ue se disse de il1" m1c,o prcte:Hkn ser outra ro1sa .' · v. 
ndo. ( ::,llcl 1-1 ;:;.,u~ ,sl~llt_tlê : ·.. dz.ar .,.,.,. 'M 'i::t-OS ril Is Coiltra ist<>,. é "reci"_º~ lutar. "A · . ' n,va pvicteut"menti uina. , ·i!lll'<~lv·~ "qve .· · · . ..,,.- · P\l ª" ,- = fundado, e pelo muito que s.oe O;i.ttiu S:e1,iio uma grande.concentr'l-rão- de• .... . , .. · ·· · .. '· ... .. · ' --~~ · • v-sttli Ulttli:Cde ,contluta qu&·'O . , ,. . . _ . : · .1:,.;pe1ança t1e que !,1e · r,,,:ia'>.,_c . LI: ... _ ,-.-.. '. ""• p' · t · d t . ~ luta pda Po2 exigirá pois n",'º-' e 

, 
OIICIO 

• do Pacae1nb u 
,. 

"conseguiu afinal obrig-at' os g0 ve1·-1 aC:úott:ci 1.it:Hll~,s ez11c1,,,.kti~t 

nantes a voltar atrás ém · suns tcn- _cte. ~r,eJe1ar a n,a .,tv. t·a.,, 
d 1 · t · cra~!a e a Jt,-ê ·,, ... ;, ~ enc as mais Oontrar:as ás racttçõCs -

Fica b•'m en'•1.,1 <;t,, 4 ,., de,nocratlcas do n°sso povo". • LI (,; 

Em 1915. novas vitirias com a de
mocratização dO país. conseguida 
"mau gra<lo sua C<'n,tituiçijo em 
nacla rnod:f!cada'', pois que ha ek
mentos reacionados nº governo. 

-tinta, que r1 St. Prf•~"i fl.,"'(,l .• m•o
ciona. Toda\'t.. o e:~ .. ~·~ ,:~.rn-l"t;\f 

Je imp.Ort:inte sôb:·e o assu:1to. rn?ct a ica em que o, cOnrn111sta~. d~ .JuJar a<> 001, na evi.l:.1tusH;i;la®, Ui. -~1\ ;,... t~~ res es vem, . e.· f crescentes e,;forç<>s para 9 Liquida- ., • • 
' 1nao, dadas com outr0s ckmcnlll>- .'.ui.ia vit..uria u0 c,,1.11t1.1,~111-, ..... Ffa·ce,:c·. -;_martfé. :,:\"{< . , ~ão polltica e moPa! do nazioqno em da qt1Ql_ se po;:,sa _h:«r ,. '·'"'"""""r.o 

1 
• • • (.ia esquerda e qc1=ça do ctalro·es· bt:u elé q·u.e as · pr J.','L1,5_,1lit,\ÚM· ., . O}~t ?te,~- ~,ons1dere. antes d~ todo O mundo, e ljs,im corno O con- Chegou. pois, tambem para o trobal~1sta br~,r_,i·p· c"·n, a ct_d,,s~ 

sunha corn a t'b~itzcic;Ro i..1• i,'Jl• ;tlJ .. 

per-<>~trntura, um1< í ,•,,sravl O d, 
"muts··. a "Con:td~.rt.1.,,·ãu G...,r,., a• 
Trahalha-dores d11 b1 ••"il- 0

,tffK. é-f 

querela., pediu o apoio de tOcla; as ~:ue o s1·.' .Ltui C(lrlo~ I."r:ê;t~i. ,,1~ •. :'~ll(l<l',:~;;_., .. , 1~u,0.ça_o .. i11;te1,p.ac1ona;\,, tr·a-ª·tagu·.e sls.·t.amatlco.,. for"ªº. díl_ Br_asil o momento de tnv_estir_ c"'n- ºP"raria do cont1:1_'"'·". e '.l_e ,o~o --~· 
_____ Vis.ta da at.urn dos mo:rn;. cir- fór~:is \'i\'as ela n_açfo, para as· fr et p::irtJ. a:qt«t(!U'.· w "'l'l'0!V.e,V'.l,n1c,_ · Nov,a.,~}~/1':tl~çao: d_,? !!1 _ _un<

1
10 ~ll~s.· .., i,,; ,..,. 

· , , · ~iam m SI me""'"" ~eu ct=mei'tld .,. :a dél'l'Qta,,1"!0 naz1.smO ..... 1z 1e e. ..,,, •. ·• !X!I.X_'!J:&._w __ :t. _.uln :l,lU_ :t_in :.:,CAA'fiEU.XUSOU:J:Uff~m, J'.1:t'.;,tff%X::t;,r'."q;cn~-, ~~·n:ll%XT curnv1zi11hOs o c,tado dO P<1ca~mh,1' uahts:tdrs'dedarndas no d1>c11rso. dO .' e . ~-- .·w. ·.'<'.'... ":' .• , ... ,·'iíl :~, ·. d 4.··· ·1>'nde1r- ·d.a ,._,. __ ,. _ _..._._,.. __ _ 
Co1.uu UO1.iC1aú1U'> em lugar a-nr,:sentava, co.m suas ar,,u,:ua1.·;;·· /;; T i C' P··e tl'S -E·t reco- l\Jll•U cle::que·t.,:.t\<\ Carlos:' ç'fl.',Js(lS. ,br_e·~:: 'dUl~pa on u,da a ·tª . . e· . . . 1. 4' l - e· 

,.. -. -1 <.U 2 ,.,ar.o,· ' .s '' ,se lllent,a, llOS catOllCOS,' nas· pro11r;l\i '1;lt<2'.lli;' ()i; .. f>OVOS e . a Paz en _re !IS . ·a· o 1 . . 
oportuno, ·um dos momentos de das preenchida,, o aspecto de uni . nhcceu. a,,as rx,,,_re»,uncnte. que {a· valaVH¼S com QU~ procu,,,{.l tttra;- 1,açoesº .. Nesse ambiente de ~1toria_ 

.. füais tútensa Vibráçao durante t!i., oomum, d~ jogo interessaute. lava a um pul>,1co q11e, longe de ,0 ., a ,;U um figura-se ,destaca. é a do gene 
f; grande Concentraçao Catolica Informações po,it,rn, de pesrna, qt,c constituir massa ho1Í1ogeneame.ite .r,;• pa,ente. C /-Li,H>•l\il•V{:l. ó ~v, •. ralis,;,irno. St~lin, guia genial dO$ pr 
'do L'argo da: Sé, fOJ· sem duNt.a ·es.tiveram cm Obs.en·acões. no v,6· comunista, era mu:tQ ec-létic<1 em cfoilte que 0;- .catvli~os nã '(>Cdem vos_. _so:velt1co,; e comancta_nt\l, _,

6
i 

os 
' · 1· t R S · · - · .. · Af' · · O .. , Ex1:rc1t0· Vel'melho, que foi não s O em_ que o ocu or, vmo. r •.. p.ricJ Jeca!, es.clartn•m entretanto que ~tta cOmpe>.s1çao 1doo.og,ca. mn°u str·cumu1u.~tas, nem podem cooperár . -··: t.,. 'n' -

1 
· 1 d" v· ltoria mt 

•ne·· o· .. Ch .. ·a·g· S l n' ·' t I o d' •·a· a 0 ~ nc,\ ·' <-O ·1s ·•o··.O.consrn,or pri cpa a · . ,,. • scar · a , ça orosame - ue per o se uo.a va e aramente expre~,samente em _seu 1s curso: f! 1 a .ª · .. -~·~ v ".'~; , ~~-'4!\ ,iu,. ... _ :.·lttilr''.:con;\:Q tambem Q· grifodc,_ forç_a 
te. seguldq por todó o povo, : fato de que ,o, espectadores, ~m lu· "Aqui seguramen'e nao estamos a1)e: l'"ª~~ · l!._ ig,llal.!Ue~···· 1;e"º· qUl' nf\ . . ii qq: ,. pel exemplo ,.ma"!liflco 
;prestou solene Juramento de .1a- ·.gar- de se com,,rimirem forternc:He· nas ronin11i'stas,. Aqui estão hOmens · · 11l1~1

1:1t,. C!!!?ucºtect:gª~.,nue~e- d nt;!1~e i~rsu~:.à_t_Úaçri m_a1s· concorre11· pa_· · 
. . it l as d trina C ·1, d J ,,. ! d" - eq~ u p,,:aen ~·J t•v t<C•v '3 • .,. . ;;;__ • . • ]· d b• t·-rnaIS· ace a· ou s o- uas arqu1.,an.<;a as, ne as cauiam e mnl 1eres de tod;;s as ter. enci;i,s c.<1emou 1,obi-~~UdQ ,d.e-~l1>· QU.e .. 0 :ra ii e ,!'v_~ç,,o. do mve e _com a _1 

• Comprem . exclusivamente suas jóias e seus presentes na conhecida 
JOALHARIA 

CASA CASTRO niunistas. . com muita i<>lga. Esta ob;en·;ição ~emoc•ytkas, de· ~odas ag crença~ e .,11vmu'. i:ji; C&"o, faulf.'. _l/4ureiro, yiõ!~~, ~os povos d~ toc\o o td1'~ 
Nõtamos com estranheza, mais nãG é Cciosa, ,1 1··.sta da êufa&e cGn1 •cleOlog1as, de todas as raças e ela~- .Cl1ancete-r .da 1..,uri(i Jy1e,r_op0',;nm~ 

0
dc. ,, ,E\1~_.n.tem:nte; P~. fo dipl"- OFICINAS •, ,' .• 

d · tst · tu· d ' -~ ·t · 1· d J ar· ,.;.. " • t '" 0 ,..,. , " s 00115eq~n.,,,,...., n .. o a e,.,a.s.. " R. UA lli .DE NOVE~lBR_ O N.• 26 ; : : UnicoS concessionários do$ AF..\· ... o que o com vivo e n o ·Clt= cer os c11·cu os ~e am · ~tu , "'. ses . e_m ~n "ev,.,t11.. e. nee ... x-.a a lllXI -.Q · ti' a1:1 ·· ·. · ideo}og-cas• .. "a; ln• 
pezâr,. que mais de um orgão de l>re a grande 11\as;a püputar qúe te" mai9re,; m:~!.tttinos 1~'ia Ql\J)i~aJ., 'ti~ª-~ 'run!ão Sov\et!Óa, Oo!UO, (Esq~a .la ~i,Ja Anchieta) : : : PRôPRIAS : : : MADOS reló~ios . "1::LECT~A" 

,41ossa imprensa dlaria omitiu ria ;do ouvir~ ~r Luiz Carlos Pres· • ' t 1->& em .r.~kvo $ Ui.ei9ait;, · úe.<et; ·· ·. ax· , · ct D<lmoc,ra.cia , e · XXIS:UtXXXXXXIXXJU:ic~xx,xxxuxx-xx;o::tu~·u::x?':.::~..., ...... -xm 
prec1Samente a parte. anti-co- te,. cvI11par~c1me.n~0-. . . . . f tr ··· ;:" 1l;;~xpizjn · vel do mundo ·· · · ·· , · · · · · · 
munista do juramento. N:íQ parece q11e êsse publico tfo tªarecanciu pOi,;, e,&tel'i~er··i m,t\Q . si~!íííl: é ca<la ve: ma~ evidente r~!lção que ss reagrup~râ'o ~ra tra os odiosos reacionarlos que têm mundo"• E _voltamos li Uillll e~pec,i.e · 

O mais curioso é que. e~es • ~ " eclétiéo te'.'!ha sahor~ado 0 s petisco, ao& C!'tollCQS, 1>:ra ue · fav~ um Vc- 0 dec~iva ~·. levar ao .mundo novas guerr;ü e, a ·andacja. de pensar que a ·qerrota de Internacional .••• 
anesmos orgãos consagraram retóricos que lhe: foram ser\'idos du' l~<\" iiicttamento à b:l;iurr~ç~v con. · E:xtran:hiamo~ o papel absoluta. mais particula:rmente, á,. fl'gressao de Hitler n~ signifique a vitoria • • • 
~ra:q.de. espaço para fazer uma Ao certO, o que significava e;,a rail'e O éOmido. Quando o sr. -L111z ti.a ª a~toridacle cch~!~ .iça., que monte. 1wec1.Jnclario em que o sl', Pºr elas 6empi·e dei:1ejada c•mtra os unlv9rsal do c0 munismo. 

te port d e n,.,.n a.fluência? e· 1 p 1 p li.Na <tIL:lt§lU Pre.,;t(ls, quaucio, úep,.,IS PresteA põe homen., como Churanill iiovn• sovi,..1·_,......;,,, "Nestas c<>ndlções, é evidente que ~x ns8, re a~m a o ""' .. ar os res·tcs e1egou ao a caem· ,1? St\Uaar "1•articull\i·m~.nt-0- 03, 0 RoO,!i'evélt·_ certamente para só fa... "" -, ,._-., 
tração, com numerosas fotogrii- Para o cOtmmi~mo, mui'Q menos bu', o Rsfadio, decorado com 11111 . ciente.s _d~ ~OQ_ils ª? 1~ 1s1c .. i, . d(j, '!ai- de,Ctrnrchl!l que !'linda luta na E:is O gra.nde ~-er!go ui~na.clo- se abriram novas posslbilldad.es Para 
.fia$"e em termos de verdaC:eira do que a prime-ira vis.ta so poder· a vistoso retrato do "fuehrer' verm ~- t vJla-s li.ti relli1!tlJl&, catotle,1& _litl P•?; ;rolitiéâ,,'s.~us· a4::signios 80 comba- nal, contra 9:. qual Luiz carto~ a organização do proletariado e das 
'aimpatia. imaginar, E' um erro supor· que- a Í!io com numerosas hande:ras e e,· . t\>.:,tantes,. ea,p1r1,aa . ou. po:eit1v1Sta:. , ·ter.() Il ·Retch nao eram os do sr. Pre~tes pedo, não !iÓ a cooperação grandes massa trabalhadoras d0 

--: Indice.- alarmante da contusão s.imples presew,a de unia i;essoa, ·ao tanda,te,, eha,a a trihuna de pc-r· depois, ele. a_iudar p,ois o.s. cAtollcoi, \ll:'0 'stalini , J;>arece qu$. o sr. Prestes o de. todos. Os comurust:i.s, mas de tº· campo e d'!IS cidades e melhores 
tm-que nos debateU10S. Porque., .cOtuic,o do J!àcacml>t1', sig:nifü:ava sonagens representativas, al'resen· uh ·li>i1, e.nc.ontravam em C•11H~f\Vot1i;3o ·considera ''un trés trl~te sl~e". O do os "d'emOctatico~" numa vasta p<>rspectlva'f pará. a raPi4a: mobill-
iafinal, do que serve tanta ma~ ·i;ua ades~ a<, coum:ü,ruo, :;i.o. po<le tava O aspecto apara'oso e arderte ª~ ql.le. il:les impunni.- E\l!.a cuiisc~e~- S!'. l,'le.'lte.'1- Vê por · outro làdo qutt fre.nte unica, zação politlca e unificação drur mais 
· ·,. · - d · ti imaginá-lo q11_eU1 não leu 03 folhe· c!:as Pia!sinaclas ma:1iíes!~.ções na;,í· eia telig:l(lfll, os incitou !\ iq\l<>. i:"•.· .:churchill es\á lutando rerozme.nte amPlas camadas sociais .•• " 

·jnifestaçao, e s1mpa a pa~ com , .oem maia longe.. ne.saa. 0_1· e,11titçao, ;eo.ntr,ii. 0 SM!alismo lngJê&. Ne.,~e. 
,a Igreja. se se receia divulgar tos de propaganda dO comic.o. e não fascistas.. . _ . quan«o. cJe.u comq. \\rt;um:nto óe que :{tun.dro da Vida mundlat que papel· • • .• foterromp,emos aqui a frase pl!· 
lliquer, sua incompatibilidr:de ittent0t1 para a p.osiç~o em que. ofr · A medida qt1e O caudal orat?f_lº o Párt1do. Comunist~ nao ~e->~-Java 'flca · para os· quá como Ohurchlll, ra. observar que Luiz Carlos Pres-
:eom um de seu$ piores adversa- ·ciahnente s~ (O\Qcou a comissão pro• foi correndo, parece que um tedw . m~~stir cont::ft ~ Ig,re~a,. a pr,prla CQl'JIO tant;os outro& homens de hon.·· o sr- Luiz Carlos Prestes consl: tes· encara ai uma frenté geral de 
irios, que é ó êomunlsmo? ·/notora dac:iuela assemhlea. Fo1 o invendvel foI dispersando a mult;- P1,esença dll_:5ses elementos no e~ta. ·ra.,e- de' bem, atacaram ·o III.º Rei- der11, EI sit1111ção·naeional em intima trabalhadores e não-trabalhadores, 
· - x )( x p,artid.o comu11is.ta que · p,rGmo,-eu o dão, que, aos. magote, se retirava dei dlo! eh para, destruir Q~,azl-fasclsmo, conexão eom a· situação t.nterna- Para·que? Continua:· a frase" ... Vi• 
Uin doo "preiados" anglicanos éomicio, nele, Luiz Carlo3; Pre,tes -E~tad[o. Duraiite a leitura do tongo 1.<'raco araum~nt-0, ali<\s, argami}n- ,d;;;post0s a .nã:1 P ,1.r entretanto . clona!. sandó semPre à união iiaclonal !ri· 

'"Caba · d4 
· p·· ubliel\r · veemente.· falou oficiaJmeute como chefe do d' ur·,_ dº é'··cani•a-o Prestes O êxo· to Puerjl! Então, com uma i;jmples ,,1ue o mundo '!)E>r isto fiCoSfle socia. ,,, 1 dlsPensavsi á completá liquidação 

" " · tsc ""' _, ,- fl ·- d i ,·~ ~. li t omttnlsta? . "~ sab (lo, diz ele, cõmo naquela •. ·n elo a_ seu_s ffels. no senti_do d,e comnnismó · nacional .. Mas, entre os · d , d d '. re exao esta.a, U,...\\ o sr. • rea- ' ~ .. a o.u c · · . do fascismo ern nossa terra, passo 
...., . do tomou a,pec:o e d~m. '~r a e1 te~ que pQdo s.enulta1· no O!Vl10 Pen.;ainoa ein tudo hto 110· ler as ep.0ea., especialmente entre os anos 
·evitarem o·numero excessivo oe eleme:1tos que cooperaram de modo ro íluxo, que nao se t,mu:_~ª'.dnc'.n roai'1 d~ vinteano.s de persef'\WÇ~ e ·seguinte~ palavras do ~r. Prestes: de 1935 e 1940, inarcl1av11 nosso go- primeir9 para aolução efetiva, sem 
.divorctos. que fllW fileiras pro- -- mesmo com uu1 ou ºº. ro uc, e1) ;e de guerra dectata(ia, do éQmunhmo "Mas; por oütro lado, es$a proprtll . v~rno, e c"m ~le a grande má-Ioda maiotea choques e atrltos d·os graves 
'.'.;estantes atl.ngEml aG t,ncalcula• e µ:t0rescO, como o da silabada, al1,a3 cont'ri\ O (Jatoltcfatµo no m.Unl1o ln. . lUt\\ pelá. Con&QlidaÇãO da pnz, P8• dai!' ClaPses dominant~s, para O flis- problemas econômicos e sociais da 
·,,el. o M EN la· N D o ·l>astante cômica, do chefe eOmtrn!;· têiTo? Que pode lonç,.ir uma ron:a \a com1ileta e definitiva l!guld.}ção cism", r1ara a· ditad.ura contraria ao hora que atravessamos"• 

Essa noti<;l.a i;nostra bem que . . . · •li• ta, que e!ll lugar· de "décacla" disse aobrs. os· abismos d •UtrlnArlQ.'l Que di, fascl$íno, determjna ~ reagrupa- espirito e/,. letra da Coristitulç&,o de Uma união nacional vôTtada con-
., e, ,protestantismo. tendo tido a '"decáda". Bt!xiram li conc.epçã-0 fllosoflca, ,mento,da.! forças de reaça.o, 11 união tra o fascismo. contra o fascismo 

1mperdoavel fraqueza de a.dnü- 0 r d comicio apre,entava a~· politiea e social do comunismo, da, :doo .elil'mentos pró.fascismo do ·Ca· '>l93i;" só? E os burgueses rea.cionar!os 
,tir O divorcio, assi~e alarmado, O SR.. PR.l;STES E A AGRI· im 

O 
, J' E l.' 20 c.outrina religiosa., pOliticil e ~oda! · r,ltal financeiro muulquL.ta e lso- Dé ouko la-<Io creacla o Partjdo tipo Churchill e Roosevelt, qJ.J.~ aqui 

·Aos seus frutos- forçosos e ine~ CUL TUR.A . l)e_cltoómelanco t~ do~::mqu: P:~m~- <ia Igreja? laelonl.sta de parcelas nãioddesprtr Comunista, que e-ntretanto cometeu tambem os ha? E os: operar!os, e 
· No com,cio do Pacaembu, como im s os esp e ª . , . E~ voltando· ao. "reverendo ·Pa~ ; ,s!véls da burquesfa que ten 9 p-ar. - erros: "Evid"'lltemente,. grandes l !O 

·vitaveiS· • . . - d s- J . ncceram obstinadarnen,e f1c1s. E' c'1·-o", se·"~"~. reverAncla·" vê tu·o ;dr·la. cio d" ·.,,1erra eon. tl'll O nazismo f l . os intelectuais, e os propr etar s · e efeito •·m-· dos· · ma,s ara- r,o anterior comic10. e a. o a. tiuano, h · ' ~~ ~-. ..,. " ... or<>m naque a; e"""a. os .. · nossos tóli'n-• omanos ue om ' ..,. . . · "' ta,vez; O que explique ,o mau umor Vlllpfncs os pl'OPOSitci:r. cio c.omun!a- i,;i.-;ava· a reconstrução da EUl'OPa em " .-~v · catolicos, ap0s ~..,.; r ,· . • q ' 
,,es inconvenientes do d_lvorclo· :io Rio de Janeiro, o s1ii-, PrO$tes tor- de que deram mostras, pois qne, ao mo eni i·elação à, Igreja, nào re •. b~; reacionaria& em proveito do:;. err.os e numerosas nossas debillda- . p,ecl:;arnent,e como Roosevelt . e 
'é precisameht-e. qúe, âpmitldo nou li inslstit na tecla do "f~ucfaliS· se dispersar conduzidos em mune· ceia Por suaa PÍ"Ol)l'ias "ovelhas"? .. "~l'ttsh" e cartels a que sempre es• d8s. Não eonseguimos, prtnclpal· Churchill estavam dispostos aJutar 
iém uma hlÍ)ôte§'e_ só - qualquer mo'' agricola, que, em exte,1,os la- ' - Nil.o v~ que como "pasto!"'.' r,rati- te,'e l'gada" · mente, romper com ~- eectarismo · ,t : contra O• nazismo mas estão igual-
. ,.u· e el·a s"'ja .---. .-.to,i:,·nar-se-á im- tifundios, acorr.e.ntà as populações rosos_can?úihões (de queu'. e!s)esd~ª: ca. e1n nome do "rebanho" um S\l. 1- E' tÍif!cU. '. não pensar em Clmr- dar á A, N, L, a am_p1itude de · ' · 
" " ,, l um" m_rnhoe_ s pago_; p_or _q_ucm. in cld1'0 colet!"'"? ch'1I·1 .. nos q· u·e cnn1-· Roosºve11 lu. ta. mente dlsp0stos a lutar contra o 'possirvel conce,..e-o c~m . ~ do interior num reg:me de. servos 1 t 1 0 lo:1 ,0 vv • " " frente unica nactºnal·,anti-fasclsta comun11;zno? 

·.· tal .. genernlidade que nao dege- d_ a gleba. Aludiu tamb_ em aos "favo· giam msu tos as ª1111 ias ª · g r(\m: noS: Ell:; UU, contra O nazis-· '"'ºP. ular 
8 

deniocraticia q· ue dever!; 
1 .. da Avenida Angéhca. ~ + ~ . r,;0_ (ltlando se Jêm frai<es·cõmo e~· ,... . Ili bem evidente que o Sr. Luz 

i,.er'! em amor- "liv-re. . . . . res ", que a class.e agricOla burgueia t . t,er". Confissão preciosa, que 11ignl-· Carlos Prestes abstrai d~les pará 
· · ,E' o que os.'.·soclologos catoh- continuamente obtem do- EstaJo, em " " " ~' 1. 1 m· fica em ou_tros tei"mo_s que,·. pa.ra ter 

O 
di're·ito "e Atirar O ,..,...lte'to de " .,, d 1 1 · Em··u1t1mo ana 1se, pos. no ca • .,. « ... ., e. os têm eemóristrado com uma detrimento do povo. A se acreditar • E ne.s,Hi or-uem e de as, o que · , " · rn lutar com exito .... realizar sllus ob- · fascista. sobre to.dos eles. 

bs • t E ,. uma das t d "J"d· • o · t íai: a U. D.· N, representando.se Po dos ciu0 se opõem ao comll ism(?, . 1 " . 
elareza a o,~ .a, ~ ,:ia; pa avras o I er e muil's a, Se fazemo3 questão de frizar· ê;· u.s,~é_ comlcio, .. r>. rec_.is_a mente por O sr_ Pre;;+es só vê du::is. categô- detivas. o Pai-t do Comunista reeô· 
mé1hores ~·a;;·, .de que e.ssa os nO$sOs ptOprietarios r11rai~ se· ses pormenores, é p.orqlie a propa· uma PeSSºa éoin tóila â'exPr~ão riB.<: dF home-n~ . .,,.. :naz!.f.1,scls.tas- :'nhece que f1$o dev.e 8gk a6, mas 
med.lda . re~~~rita idãe fdatof a. rlani auten:icOs delltouio, ·saidos do. ganda _comunista. depois de culti· 1,o!itiC<i e !ntefo.ctual do sr. Juno de e Üma bÚrgi.teola reactoilarla .... te. em conexão com 'f0rças. a,; .. çomun1s~ 
'dissolução da,h)stitú ç o a a- inferno para perder ·-<>·· po,,o br.asi· · . 1 -. · 0 ·d d en· Me,,quita Filho? .· dttzid!lr ao paPel inglorio de. !Lnc!-'. tas,, cn1 uma frente unlea ní.als·am· 
. Ili . , le:-. . var por ot1g,o· temp ' cq1 a osam . ti . la: de 'Jrust; e cartds. E' ao· que l!e 
;m a. . ~· ~ .,, ... - , : te, a-letargia das ·classes l>urguesas, Na ·treldaçãdo. dlas 12essoaã9 aldml ti~~ ".eem· . reduzidos cs chefes de fnml- Pia, O que, ainda em oµtros tet-

ft " " c·ontras.ta 11'· 0 ol11ta111e11te cAn1 ·e· Rc es ra o e ionr_a, 11 o emos 0· • · 1 d m· o•, slgn1·t;~ q-ue· s:6 rvem· ao,,: "b· 
• ,.., • · v • procura agora propagar um pan ·co lia qué tutam -pela sobrevive_ nc a a ~ ---- ~ " " * o· "T Afflnn"''"t'o" •jl.-. te"'e OC"'- ªlhant"'- alk•oaço·e· 0 cA-nle•o si- , . , . , Jiomes de representantes de'atttor1- l .J·ot!Vo' s do nartldo. Comun' 'ªta o• 
' .....,_t;i,

4
" '", • .. '°·. ' '° m 0 ~ vu.._ ~ _,....,. ' ·que ~e,a·rn1e toda.:. as res1stenc1as, )l{)l'l'a. ~ 1'nt<'"l'idadn dO ar. •· "" ~ · · · sln 1 con " " dades, l!:ntretanto, parece que lá • e "' • tsião de tn2;at .1,\ . · ,,gu ar. • .leu.cio do snr. Prestes a re~µeitO dº E' ridículo d;.r crédito á propagan- estavam. já que O er. LUis Carlos que ae prestam a: essa· curiosa· co-

ltradição ém, ·que; cal O regime feudalismo industrial, que se vem a· da declarada ou dis,farçadame1Jte co- Prestes, dirlgindo;.se, aos· i,re')en't,>s <> • • op0 raçã 0 -

sovietlco, q'\la,ndo adapta a seu \•antaia:ido'· dia a dia, oolOc.\nqo to- mu:iista. Nem a, pr,opo1 ções do co- incluiu llma e.audação especial aos se hem que o Go,:-erno não tivesse 
!úso certas praticas proprias às da a Naçlio nas mãos de m1lpou- micio justificam pan:co, nem O êxo· ''digníssimos senhores represent,m- Essa~ "m11rionettes" dos trusts e chamado 80 po~r os fnteg_ralistas, 
•i-vlll apoes~· "b. ur,.u"'~as:" OU mes- d E + 'le · se t·o·r· na · te 0• dª· au•-r1"dacl·es do Es"'- "o''. Ha cn, 1·te!s, parece que tramam: algo de· . .., z .., · · "'·"" ' . · co, <>nos. es e 51 nc•0- • . do cômico e es=tacular. dOs Ouvui- ' """ w- ,~a.u " · 1 d f O con as instituições eram tntegrallstas, ' à 1-·n•-nç·a~o · cristã que' é a · d · • "f" t· o d .-- sigo de m-ls singular, de mats terrin~l como ,e,"1 e azrr . • 

11;)10 e v-uu,<o. . • • 1 · 1 am a· mais ssgm ica iv quan; ó se tes · permite a idéia de que no Pa· !nexplicavelt trqrlo do oue deseja O "!!:enlal Sta- diz Prestes: "Naturalmente, e0m o· 
clvllização _po:r exce :nc ~: os tem em e<>nta que-, ainda na ()ri.são, 0 caemhu se comprimisse, rubra e sa· RePre<ientou.&e ainda, no comi- li!Í": ·. "Eliminado seu rival " _golpe de 10, (le Norembro, &c0n· 

, 'Ainda. r~Jit~men e, i,zem . mesnio 6r, Prestes, e111 e:1trevist.t â. nhuda, uma inumeravel hOrda de cio oflcialment'e tambem. 0 earti. , iir,perlaljsmo alE"máo quêrem tuou-se mais· ainda ~m nos8a terra 
,este comentario a proposl:to d.as imp-nnsa, elOg'ou o rcfatorf.o de uma . petroleiros sôfregos de desencadear do· Agrado. tamõrm por PeS60as _M !!.!'orá · esse-gurar"~e essa.e: forcas a marcha para -o fascismo. apesar 
:i:iq_uisSunas coq<lecotaçóes con~ empreza plutOc:ratica, que ·. se tem . sõbre nós um noyo Terror. Expressão em no.,s0 melo, Qlle' d1s- r~"c!onarias e r,oderosas dos ~E.. de raptd'a de$mOra!lzação do inte-
iteridas pela .. ~J~SS .. aos· Mare- tornado famosa pelos seu~· lucros Só os tº"iritos abso,utameiite pu- serem eJes à verrlna do sr. Prestes l 'C""T. e da ln!tJa~erra. o dom. inlo_ 1, ap6 0 mo ·mento 
· h l E'· .... "'""'er;'"' Montgomery '" cont ... ~ nM0~ l,•"oura" · n•,l1't!co e <>con.om,c0 _do_ m_nndo e_. gra ismo que, s· vi 

:e a, s · me~~tod-"' !"· -~ · b.i . e bri' faoulosos. silailimes e falhas de objetividade '" """"' "' ' J 1·~to. tanto _mais ratiirla e bruta1, alianclsta de novembro de 1935 
;"ue eram · as ce ru s - Porque ê. __ que o sr. Pr_este_ s __ s6 se pod=r·ao i'niag·,1-,.ar que "esta tudo. ' ·· · i ~ · "'1 de 
.,, · ç q, ~ ., mente 0uant0 · mais se alarmam com_ Passava a exercer · s mP~es pa.p._ 
:lhantes:. · . · lembra_ de atacar a agricultnra_? ~or · perdid.o", · ª" conse01lf'nch1.s <lemocratlc~ da. brigada dê choque da policl.a· eatu-
, E devemos ·repeti!.' a observa- . acaso. ignora que a nossa agr_1c_ mtu· P~th co~trá·i·o, de tima rea"·ao a· n· · 1 t d " · · ' -

d it à hos ~ "' ~ • • o "Legiôna-fi<>" tem· (J habito· de'' ,•'tcriQ · conàu • ~ a ; · plda, e ru;sassill!t' • ·_,. ão. no gue ... !Z r __ espe ,0 - . ra_ se vem_ d_ ebatendo em_ tremendas t"•·comuni"ºta ,,·1gorosa n5o ha' 0 que 1 · o · t u ex · '"' l d pensada • • " :não enkar nas queStões p!)! tica8:· sr;- prestes 1:>arece er ma - Mais tRrde, entretanto, o Governo :pedagem uxuosa, lS . . . cnses, v1Vendo num reginie perma· na·o po•,·amos espe-rar, .,, · t · t t ,..l No Ji · • ar reslstencla que a .. ... t rs Churc-:h1ll • ,-.e Qara er meramen e empor..:. . !' .cnçao p a a . come,-ou· a·· liltar contra o mizismG -' ,pelos SOvie S ,aqs s · · ' ;i~rite de "deficits"? Por acaso ig· presente caso, continuaremos, fieis;; Ilig]:iterra e os EE, UU. oruzeram ~ 
· lê Truman. em Berlim·. Confor- nora que a agricultura, se:1do i ba- ~ ~ ~ a n()ssa tradição. Entretanto, ,dada:: à Po!itica da 'URSS, em S. 1-'ran- no plano Internacional, ti O povo 

ito, largueza\ está hel:1· 1'tfas pa- s.e de nosso edificlo ec.ano1n:co, é ex.. ~ · ·_ · _\, · 
•ra qu·" aouelas. pratarl_ as, aquela_ 1 d d - d · " d p ora a por to a especte e paras1· . E' esta a prim,eira lição do dia 15. ·.•"'t1n· d""C. f_a dê. vl.nhos finos, e t' ,, .-u ,... d 1~tno. Mas bil Outra. Se de nossa ação tu· 
= .. llmento"; _an,)'é1e_ . esplendor e . .. ..,, .., t O sr, Prestes fala em "servos da do podemo!i esperar, de nossa iné,--;r;erviço dé mesa. que- os soVle s 
""'· arecem ter ,timbrado em real- gleba". Por acaso ignora q;;e ha uma . eia, de nossa' divisão, não há o que 
,~ terrível escassez de braçOs para Os não p,ossamos, o que não devamos tar? . . . 
. No Brasil, parece que nem trabalhos agrícolas, ,de modo que recetar. 
mais se, poderá· Jmpor.tar discos· ni.mca estiveram tão altos os sala· .Não nos iludamos com frases fei
t geladeiras·, Mas para os ~'" rios dos trabalhadores rurais? lgno· tas ou com :;imi,:iiicações perigosas. 
,yiets, não há pro.tos nem cris- . ra, ,por acaso, toda a diplomada que l\ãO durmamos o sono dos rnsen· 
tais que chêgúem! o agricultor prec'sa empregar ,para satos ao som da íamosa afirmação 

ter alguns co:ono~ em smt fazend·a? de que o Brasil é um povo católiC<l, 
· 11. X X Mas isto não é só Aq11i no Es·ado e que pOr ísto é uma cidadela ine.:;· 

Infelizmente, as estatis.ticas de São Paulo. bem mais da metade pugnável da ch·ilização cristã. 
~o ano passâto nos informam · tias. propriedades rurais perten.éem a E' certo que não devemos inra" 
que ~ontinua assustadoramente óeqt1enos. pr,a,p.rietarios, q.ue cultivam ginar a multidão do Pacaembu' co
reduzido o numero de casamen- : pe,s<>almentie as suaSc terras, Eles mo uma horda, de chacais. Não é. 
tos. no Rio ·de Janeiro. ia-mbem se•ão "senhores feud:ais"? menos certo·q.uc aquelas dezenas dé-

Como é obv-io. o unico reme- Y.: não se ohjete q11e está ê uma- con· p,i;tiares de pessoas que ali estaYam, 
~io éficaz. contra esse mal é, d,çfio peculiar de Siio Pan.lo, Se isto sabiam que era comunista o çomi· 
'i;em duvida,. a ação da Igreja.. aqui acontece, é porque so,nos o Es· cio, e prestanm á propaganda· de 
'3ó pob essea meio·, se. ooterá O •a·do mais densamente povoa,.lo da Moscou O Ou\'ido complace11fe deí
·•aneamento moral sem o quai. Federaçlio. Mas: rão será um dispara -xa,ndo lares, ch·ersões, comodidad'e, 

· • famrlla não ge.:·reerguerá dos 'te falar- de lat'fo-id:io;;. ~m reg-iões para' ouvir a cantiga vermelha. Para' 
escombros em que jaz, ; escassamente, r,ovoàifas? · :16s, aquela massa nãO' estava perdi· 
. Mas ha outra prov.tçtencla q~e 1 

"'o enta.n~o· este • ·outro, d-ispara· da. Mas:, {:: incfiscutivc!mcnfc uma ~ -.o- · ·· ' . r As. Ie-s " · · ,,, .. · · ' · 
~ao, p.,...,mcs esquece · · • te< 0 sr. Prestes com ~h-!« ares de massa que se desloca em d' reção ao 
. que equlpa:r_am,, par'.: efeltD de , profeta de e11come11da,, c1E'sp1ijou no oomtmismo. Aha•ndonada á tíhiew 
:aposentadorui,. pensa~,_ premo-.' Pa:caemhu', de envolta com silab:'t· religiosa, ta•rgida pela. fome, até, 011-

.fªº• . as fal!l'Hias ._legitim:s n!s eia; de: annlfaheto Que sahe ele da· de chegará? Q;1em pode res;:>01,d·er 
·l~egitnnas,. ~; perigosas d.: .r<"a!i<lacle hra~ileira?· O sr. Pres'es por ela amanhií:· Quem não \·e que 
tivas... El~ favoresem e;;se e , f 1 em "camponezt's" No Brasil ela incar:1a uma tendência que e:;t{t 

tclinio ~o n_ u~ero
1
..{.os ca~a~;~- j 1,: ªwlonos ha em:n~eiteir~s ha me· ion~ de existir, só nela:, mas- qnc 

ohs, p,ms qtue ~p ,{vªmorens l"'"'",.lS- ,..;,.os, ha ~eõeSc ha sitiante«·. ha ca- representa' uma. irner sa vaciiação : :n ec,men. o ·""" ,a • ...., · - . " .. . . · t· · · 

lndispéttsavel pat;a Diretore .. s .e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

''0 LiÍ.et'. Mariano'" 
PUBLICADO SOB A~ DIREÇAO DO PÉ, WALTER MARIA:UX:1 

s. J., E DESTINADO 'iESI'ÊCIALMENTE A TODOS QUE AR:. 
CAM COM RÉSPON~ABILIDADES NO MOVIMENTO MARIANO, 

•• 
''º Lid.er 

. ., :- '·;, . 

CONQUISTOU, EM' POUCOS MESES A' ESTIMA E CONFIANÇA 
DO$ CHEFES: MARíANOS' EM TODO O BRASIL, 

' ' . . -~- . . ' ~ 

-''0 . -~id~r 

. ~ . 
Depois ,o Sr, Prest,es entra a ana

lisar a obra do sr, Getulio Varga•, 
· a.: qual atáca d'e todos os modos. 
Finalmente conclue áflrma.ndo. seu 
apoio ao Governo: "Não fazemos 
cambalachos nem tem.os compro
missos com · nlnguem. já o dissemos-

. ge apoiamos o governo· é porque 
· marcha Para a democracia e en
quanto asalm prOc.eder." 

O sr. Prestes quer paz com todos, 
Inclusive com o Governo. Mas .sob 
uaía. Condição: que todos caminhem 
no seu rumo, Senão,,, 

Deste modo, não é difícil ser pa
cifista. 

O que se compreende muito dif!
Cilm,ente, é como o Sr. Prestes, de
Pºis disto, ainda fale'· em "unir to
dos os Patr!Qtas. 1ndepe'ndente de 
diferenças sociais e ideo!og!cas de 
pontos de vista poJltlcoi, e cr~ças 

· reltglosas". Unir homens. l'!e opi
niões diversas, para que caminh.cm 
harm0 niosamente para que rumo? 
Para o rumo dele, listo qu.er dizer 
que por mais diversas que sejam 
ás ovintões, mesmo rellgiosas, o sr. 
Prestes espera Servir-.se de todas 
Para a execução de seus propasi
t0s polit!co.soclais. 

Quando o "reverendo Pacheco" 
ouviu isto, não ficou pensativo? 

De que modo quer o sr, Prestes 
chegar a ~sta união - que sem 
duvlda Jhe convem muito - de 

· h 0 men,s de todas as id'éias? Por 
meio dos Comités oemocraticos Po
pulares: esses Comltés "serão eo:no 
qne as ce!ulas iniciais do grande Or-' 

ganismo democratico capaz de unir 
o nosso Povo e de ~iá-lo no cami
nh da .democracia e do progresso". 
Isto é. no caminho daquilo que o 
Sr- Prestes entende como progres
so e d.emocracia, Utl] advertencia 

· para os q!J€' ainda tenham duvidas 
soor·e o verdad'efro sentido de tais 
"cbmltés". 

Jdent1ca função, no campo ope
ràr!O, terá o Movimento Unificador 
dos Trabalhadores (MUT), Incumbis 
do de realizar "todos os esforços, .• 
pah tl.lliflcar em um movlm·ento 
sindical de todo () país" o opera
ria.do, para que este possa exercer 

· seu papel de "força dirigente dos 

Só? A:. tatlc~ dO dis(arce eowu .. 
nista atraVé3 de .mil outras orga• 
niza.çoes irá longe, e fo~ mu~to bQ.t:1 
que o Sr. Prestes já no$ ~~ 1i1é, 
menta Para a dem,1.nc!a,r Q\land,o .fOl . 
p 0sta em praticii:; -Não uão .iÓ .9( 
homens· de .tOdas as convicções po, 
liticas r~ligiosas, m_as as associaçõ~ 

. de todo tir>o e feitio, que dever~· 
a,uxil~r o êOl?1,:un.l$mo: "Atrll,vé$ dl 
luta . pe4ts reiv4i,di~ç9e,s .mal~ .seri· 
tidas será._ posslvel unir .ertl org~ 
nismos os mais; d-iv<>rsos - clubs, 
ass<>ciafi;es ou ligas campon.esa-.s -
as grandes massa:s de tra:baihadoret 
rura!s, ·. deSde os .sitiantes e peg_ue
no$ i>ropriotal'ios mais Oll me:not 

, abastados; ou . a,rre.I_lçia~i!rlos c .. pita• 
listas mais ou menos independénto• 
até aquela ma,ioria a (Xlais l)lill.~ra• 
ve1, etc. etc." 

Mas lsto não basta, O ,sr. P.res~ 
timbrá em· afirmar mais uma ves. 
que cont11 CQm a e9operaçáo de to
das ai, "correntes ~olitlcas e mutto 
especia.lm~w · da atlvida4e g,o~ 
vernarnental, . d'a i:aplilez, cor,agem 
e alj.dacia Com que sou\Jer ~archa,r 
o goVern:o para a,. fren~ no caml .. 
nho da· democracia" •• ·, ••• /'ur1( · 

. govern.G 08,l)az de, por sua proPri(· 
recomposição, inspirar cOnfiança ( 
não deixar duvi\fà quanto á rea.li• 

. zaqão de· eleições livres e hºn~a, 
: na. data Já marcada". 
: E' preciso .que sa1am do goi,.ernt 
· certos .elementos, . e entr.em · wtro.il · 
. Quais? o sr. prestes não os 1lie'n• 
. dona.. Moo'elltla? . 

Considerando tudo em um golpf 
de vista Panorami-Oo, nota.se ,que 
para o sr, Prestes no mundo inteiro 
· se trata de .p,r-epaTar um imenso ;mo. 
vim,enot de frente ullica "detrtocra• 
tica", em q~ o e1eménto comu• 
nlsti! seja ·o m~to.r, o ,dirigente, . . o 
beneficiado, fr-ente unlca de eSquer• 
das, para a tj~al se· trata de atralr 
todos os lneãutos, todos os 1ngenu9S, 
d~ qualquer credo ,ou opinião. . 
· Com isto, a vpinião e a estl'Utura 
sodal irã.o "maturando" no sentido 
comunista, E é ,Pará a rea;Jizaçã9 
dessa obra, que -o Sr. Prestes .es• 
tende a mão para todos, .. 

''LEGf.ONAR.10" 
SEMANA.lUO tJA'l'OUéO C,O!' 
APllOVAÇ~O EOLESl:A.ll'l'l~A. 

Ued11i;llo e A.dmlntatrnci\~ 
C11ls11 1","'1111 14T .A. 

Ano •• ,, 
Exterior , • 

SAo Pnulo 

Asdnatt11'1111 
Cri 25 00 
Cri ,iO;OO 

Numero a vulao , , ,, Cri o,H 
Numero atrazado cr, l~O( 

Ror,;nmo• no11 nosso• 11Hl11ante1 
conúantcarem a mudnneti de •ea, 
end~reçós pnrn • Oaba l'oatal 
147-ll. 

SUCVll.SAL NO R101 
A:1,encta no-ticiosa Sut. 
Ameriea.na • "Asapressr 

Rtm Almirante Barroso, H 
Fcmes: Z·2.431ó e tS-6631 

A11u•·,..1.,. 
Peçam · ttibela. sem O<tlll,._.lseo, 

Nno pullllcamoc 

peNNOU t'.&tr..a.M ··- - ,QUII, 
dtci · de· re4fftorea.· 

-o "LEG10NAJUO~' SIG< 
· NIFICA BOA LEITURA 

E FOUMAÇÃ(l 

e.os casais ·mgltl.mos, esti.mu- , hoc;~s. ha ca,p ras. ''.~as campo:(' em zOna·s m1portan rss_1mas de 0p:· 
lando-os pois. Indiretamente ~: res é termo extra\;~ entre nos~ nião; nacional'?' 
perma~cer em seu estado frre~ Se o sr ... Presk-s <'s-.. , es~e fazencl Em outros termos, qttem não per· 
g · 1ar . . mn com1c·,n com homens da roça, e cehei que .o S.r. L1;iz Carlos Prestes 
. u Nuncá ·será:.súffclente··1embrar ; ris chamasse. c1e ."campone7:e~ " .. ele• teve, um ~st.o de, sObera:1a hahi!Ída· 
e este propo,sltQ as: palavras com , certamt>n.t-e .. f1c~;1am ressa-h1~

0
dos, F.s-. de qua,ndo; em lnga"' de. exigir dessa 

·que CJ Episcopado da Provincia , ta hi_stOr1a ele· camnone,.e«• º: snr massa uma inscrição imediata no 
~clesiastícà ·de São Paulo pediu-, P,-t'n,s aprer;<l_eu n'1s st1as carttlha~, parfdo comunista - o CJUE' ela s.em 1· 
:i.ia algum· tempo,. a revogaçfüy: ,,~o ro co1w1v10 com e- povo l>ra·st· dU\·i-da recusaria nesfe momento -

DA/·óil.lENTAÇAO SEGURA E ABUNDANTE MATERIA PARA 
Toóos os tE'l'.PnEs·, PA: ,v~nA. MARIÃNA. ., 

' ., ... ,/ V,:·,.,·.,· * 

"0 LJâ~~. Mâriaoo'" 

EMPRftZA 

São Paulo 
AUTO-VJAÇÃO 

- Santos :Ltda .. 

de ta,is. leis. . , . · !e,ro. · , lhe propôs: uma· vasta frente afe, . 
Entretanto acre<l,tamOs q,ue o sr. tiiO,a e desprfficnpad·a, de convívio. 

'- ............... ..; •. ,..;.,,.,..· ................. ,., 'Preste" nào :gnor!' t:nrlo ri qne aca· fraternal -:inma trincheira contr11:-irh 
I . · , :. 1,amo, de ~firmar Tmlo is~ e-!e de- migos comuns? Essa coOperaçã:o , ' y· A N' A·· G· .I!) ·A· M ! : vf ~aher. Ma•s n:í'1 1he· ·con~em 11ma creai:.á todo cl:ma necessá1":o {}ara 
f .(\. n I ~.(?'fJCl'1t11ra pTOSl'\Pfa, 11-E'm O bem que €%0· deslize para a esquerda, se' 
J ! e~tar elas pOc,11la,õrs rurais, El'e pre· tra1isforme em uma completa capitu·' 
: : e:,~ d.a desorganisa,rr.0 <lo trabalh,., : laçã.o: O aperto ele mfos se transfo.r-'· 
~ ótimo fortifi• , :,,:c·1eO,a: do- c1esarra-1gam. en~o d:1 ~ ma~á em a-braço e o abraç oeÍll cas~-. 
~ cante femi.nin{i . , nOp\11a<;oes e· sen cOnscqueite, ex0 m.ento. 
# _ F6rmiJ,a do ·:, r1o para as ca·pi'ais, p:tra, :t;i forma· Nós, continuamos inertes. 

'., DR. TEPEDINO ,. rem a nH1s$a· amo"fa, a-:10111111a-, sef· . x x X 

·= Mercê' ele- : va no fe11clalismf.J ind11strial em; qn? Inertes, só'? Não·: suicidamo.nos. 

:.

·1 seus• horinonios · 1 florrce: a· m "seria, () povo Organisa<l0 TodR,s; as: seltas·q.ué~e af11,•tw1 de 
especiais TA- : e cOnscionte, a clcmOrrncia segundo l!0ma' ,_t,ndem lm1.1l,',.ital'!l,e.,t~ t),1:r.<1: . 'lo oensamenfo de n,o XII. f o seu º .. ·d. ec'.1n.fo. O tie:,g.Ja. ~acr_o_. e"C. P-rsi::.·º_·. · NAGRA:N·'remoi:a ~ tiiu!her. _, · • • . 1 de aMn:~ cJeU·flrr;,•, Patente e en-

~ <>:!':t1Hle- ,,-~m,~o n~tui,1r · , , càri'.,àrada de ·quã<r grande é o: t;mt, 
1f · '-f P•, <fiante disso, que E q ie bc, Quando se cae ·<to verUce .dâ.' · 
, -. ................................. ,. ... ,.,. .. , q11a1ifica o sr. Prestes para lider?-: ',c;rtod,oXr1t· a<> abismo- da her~: 

PUBLICA-SE-; EM' & SERIES:- H VIDA RELIGIOSA; 2) FOR .. 
MAÇAO; 3), FORMAÇAO SOCIAL; 4) lNICIAÇAO MARIANA; 
6) C>ROANIZAÇAO E Tll:CNICA. 

* 
Lid;er M:ariano'1 

j 

li:' BARATISSIMO ASSINATURA DAS !> SERIES: CR$ 8;09b 
PORÀNO, í _i-"~ 

TAM'SE~·· 'l'ÓDOij óS ATRA.$ADOS. 
.:AÍ 

Cole,fo . Sã.t J.ub. ~ A~enida Paulistâ n;~ 2.$24 ... 

Cr.$ 20,00 
ônibus diariamente de hora em hora entre São .fau}o-Saut~ 

SAN1'0S 
do Coiné,rclo N,•éãf 

l'oiiei ·,.1rt·, --:· .; 



·. ---~-·.-·-· .. ____ .. __ 

Consagra~a ao &ora~ão lmacula~o ~ e M ar ia 
a Arquidiocese de São Pau I o 

i , ... __,nclusão da lt· }lÍ1gina) d.es •:í'e cada tempo. A Igre!a é a 
1 unlca voz que se levanta procla

. t0. U1út0 sagrada e indissolmcl, a mando a ricºs e pobres os seüs de
! t3.milm baseia-se em ctoi~ Jt::J<la· veres exigindo antes e acima de 
J.ientos: amor e CSpJ!'ito de ,acr\fi- tudo ' o cumpÚmento <l'a justiça 
Li<>. ·ora e~~as duas virtude< ctu- para que haja caridade ~ legitima 
l.:-,.c10ura8 ·" efieaze::J, óó a r;~!!tlão t 

' · - harmonia harmonia moral cn re :voü Cl produzir. Logo, só no cri;Lia- · Ih 
. nL,fll(;'' p.•Jcle existir vcnl.ad~b:?. fa. todos os homens.,. Nlnguem mi or 

111i]ia. do que a Igreja ava lia os sofrlmen-
Fala-se tanto em divorcio. l'vLs tos humanos e reclama. o balsamo 

(iUe é o divorcio? E' a a1>osta"ia do para eles, Uma vista sobre a terra 
amor, a destruição dos !are,; a eles· traz-nos a v.eri'ficação de· miserias 
graça dos esposo•\ a ruir.'..! eia so- e de injustiças sem par. N_ão é só 
cKaade, a vergonha duma ;iuaçuo. a · · o 
c!egradação ela raç,i huma!la. um a má distribuição de nquezas. s 
1;ai~ ca,u]ico. como O nosso, não piores males são sempre O$ desr~· 
1,0de admitir o divorcio Um brasi_ gramcntos m 0 rais, e estes _são ?s 
leiro legltimo, que bebeu a sua fé que traz.cm os outros. O pior sa0 

eom o leite de ~ua _mãe. não podo I as culpas coletivas que vieram tra
Jl,,;tuar. com cs . 111101igo~. que,,, no_ z.endo estes ma. lºS· O traha!hado. r 
L1e~espeio ~ talvez na l1b~1 tma~em . , ,.0 ·ê no trabalho um aper-
clamam pela separaçã? legal dos 3.~. 

11
'.
1 \ to do su rcsponsabilid'a

J <,llJUgcs. O que Deus ttmr, o 11omt·m l -1ço.ime.n . . _ ª ·... . .. 
ll:". separe: é a lei divina. ·. .de e urn'.l. im1taça'' de C,1st~, P".r 

· ·~or felicicladc, 0 p,vo brasileiro deu-ie a compreensão .. da digmdn
preza o seu lar. Para nós o ,lar é um de do trabalh·>. Por outr 0 lado, os 
.<;Jiitua:r)o que jamais será vlol:tdo, pais e os Patrões e os_homrons c0 ~, 

.o.e~trmao, Prost1tuldo: .... _ auto,·dü<.l 0 usam-na como um· meio 
Que. na nossa futma Const,turçao. d O 'er goisla, c:.>da um. pro-

a fa1111;1a ocupe o lugar de honn . e P · n _e, .. _ ·e C< a nr ás or-
r,ue lll" con1J)et,, para O bem estar curandv cxmlll s e .. e ! , 
'é!~ pattía, ' , dcns e áS [eis c,_n clctn'.r.ent 0 oo 

E já que só a DOi5·'a religifo _ a interes,;c ·naci0 nal do Bra11, 0 qu~l 
r:.:1 quasi totalidade do Brasil apres.c:1ta problemas sociais, Cc'>· 
- :'OSeui ekme1;,toll para a santifi- nomicos 111orais e re1igi 0 sos, cuja 
t':i.ç~o da _fa11:11\1a, apcrfc.1çc,:!mento soluçro 'urge. Nã·1 adianta nac1,, 
1\"!c1al do lndividtl~ e e6tab1]1dai1e d i t fo a ]eis econonll
t!a rnciedade l1U1Ua11a, seja ela pro- qucr"r rc _uz :· u . .

5 
·u',iima· 

tegid:1 amparada e defendida pelas cas, a [en'-'1ncnos _vitai , a s ' 

em favor da vitoria, E um dia, fí1tal
me11te; nõs céus escuro{da Europa, 
raiou, cm todo seu esplendor, a vito~ 
ria do direit,n, da liberdade e da· ci• 
vilizaçãó. Dcsmóronaram·se as co~ 
!unas em qi1e · se firmava a tirania, 
ruiu o imperio efemero cio despO
tísmo, pulveriz,ou-se o. teniplo e_m 
cL1jo altar pomp~ava o idolo da am· 
bição e da arbitrariedade, 

Perduram ainda em nossa alma 
as vibrações do ei1tusiastno com que 
saudamos a vitoria dás nações 'uni
das e a esple:1dida atuação do cOi:· 
po cxpedicionario brasileiro. Nossos 
braços c nosws corações abrem·sc 
para receber, num amplexo de pa· 
triOt ico orgulho e imperecivel gra· 
tidiíO, esses yalentes soldados que 
souberam h,~11rar e enriquecer as 
tradições de· uma. patria nunca ven· 
c;da. 

E tudo isto, 110r mais glorioso e 
dcc:sivo que pareça, não é se!1iio O 

prcludi,:i da ob.ra ingente que resta 
a realizar. A vitoria completa a de• 
íi:1i1iv:t: só vir:Í com a rccOnstrnção 
pacifica <lo mmH!O. Tarda imensa, 
,0 ohrc·lnrmana da qnal yai dcpenrlcr 
o futmo da civil'zaçà<:l e que, rova· 
1:1entc, nos coloca diaDtC do impera· 
ti,·o: ye,1ccr Ott m·orrcr, 

l,is civis pel:> Govern0 que repre- çó"s psicolOgicas. etc. como. 0 fe1zcm \·O;. 
n·nt . .l o povo catolico deste solo os falsos profr~tas. . . Pouco on nada ,·alcria, port,l'.ll<). 
.ibençoado. _que, j~ _nos seus a!b 0 res, o que é preciso é v''lla1· á r,lcni· a reconstrução· material dos países 
~0l __ coiua~ra:10 oflciahn~nte no mis- tucle d'' reino :10 coração de Jesus. dcv:1sta(1os, das cidades arrasadas, 

A gc1crra nada mais é do que a 
rn;inifestaçã,~ aguda de tHna <'nfcr· 
miclade que perturh-a a vida dos pO· 

,eJJo sa?ivs.~nt·J da ~JU:'.=.- A fgreja ama os pecadores. rnas_dc- das fonte., ck prOd1,ç:io a11:quiladas, 
Que e,!\ no1s - a leh~iao - en. do N·'o <le ha"'··r to- , i· · J 1 1, e tr,, nas escola.~ publicas primarias e test~, o peca , '" po ,~ , uas :né\r:ças arn1111a, a.,, 11 ,a ,. 1. 

:;eéuÍ1darias. penetre nas <1Cademia.s 1orancia n" torr•'no da ve1dau,_., que persi,tissc o foco· gc:·ador cks;;i 
e universidades iluminando as ln- nem rcb tivismó . no terreno do e11 í ermidade. 
telígcncias, unir,do e in(lamanclo os amor, POrtant•, a Igrl'ja não pod0 E Onde· está êlc? Que cspec'c (!e 
ccrações: Tenhá acesso no,, hospf- ficcr calada quanfo em face de rnform;dado é essa que zomhol! ele 
tais Para C?lPolo ?ºº qu:- sofrem, yâ uma doutrina a qual declará que íOdas as tcr:ipeuticas hllmanas· q1,e 
.acs quarteis paia ensm_ar aos 10· , . 1 0 0 ·onómicº, o pratico o o malogrou todos os csiorços da cie:c· 
vens m111t,Jres o verdadeiro patrlo- so Vd e · e · · · • eia e ex '1,Jodiu na.s ·crises mais ·,:n·as· tismo o espirjto de sacríficio, de eficiente. Tal matcriallsmo n_unc,I 
obedicicncia e disciplina. se pod'c- advogar . n°rn S~quer C1:1 tad 0 rns? Sim: é preciso co:11,rce:-: 

S6 assim a nossa Patria será nome do um::t União nacional JJ01S ihc a origem e a natureza. Polit'cos, 
grande, só a,sin'1 se imporá à a<lmi· ela não so pode basear numa indi· · ·socio!ogos e filosofos de alta .cale· 
ração. unive,·rnl. ferenç::>/ sobre os males morais d~ go:-ia investigaram-nas e encheram 

Brasileiros. patrícios meus. a voz nossa socicdado, Tão pouco repr~- volumes de suas ohscn·açõcs; mas 
do E1,isC0Jl_:J,do_ é eloquente e in- sentam soluçã<) us tentativas de rc- erraram e·m seus diag,ioslicos qnai,-
flamada. sigamos os nossos bisvos d i O Br.i 11 mera maquina do quiseram :denLiiica·!a, com 

O 
eles· 

r-~s horas incertas do momento. uz r . s ~ 0 .0 1
• • o · o d ·t d · 

Firme.s na rccha de Pedro não te- econo~nic::t d1; ploduça·, ou as. f:! Jl t1.sm os d: a ores, a prepotenc,a 
mcremos as vagas <la here3ia nem soluções de comité~ democraticos, r1°s. fortes contra os fracos, as v,ol:l· 
as ameaças do ,comunism0 que se ainda menos a <foutrina elo com u- ções arbitrari,1s do r!ire!to pela for
a1)r_esenta para abocanhar a nossa nista atºll. ça, as injustiças sociais o i111pe,·i·1· 
qn~rirla _P,3tria. A Igreja não receia a persegui· !ismo dos países rnilitar:zaclos. Er-
.. N_ada_ .de ~obrr.'.'ºallos! . Se o •o om O martírio, ao contrario raram. sim, porque ludo isto não é 
c,,mumsmo qi.;;zer mtroduz1r-5 c no ça n . d 1 l . e · i ·propriame11te o mal, mas siío apc:1as 
110.-.so mei'.> para' destru. ir a no,º_º a ela va.ngloria-se ~ es; uta ap -na-, 

"' d co Os sintomas elo mal, os efeitos ela cnmço. ,,.úcontrará fortalezas, pois pela verda e s_em se pr~o~uJlar m 
t,ue cada bispo do Brasil é Uma as cons0qucnc1as matenais; conde- enicnnidade. A Origc:n pri:naria de 

· d b · t l todas as desordens: humanas é nn!a fortaleza inexpugnr."ei e ca a r,1· na o c_omunismo a C\l por n_()ga1· 0 : . 

1Sílclro um baluarte intranRponivcl.. a existencia de oeus o qué"'é'pi"L' 'só: o esq11ecimé::t~ de Dens' e o de.,-, 
Ca_tolicos, firmes na. vossa . f?. ,:Io que ser pobre e sofrer injustiça. prezo ela sua lei <liv'na. · 

ob_e,llentes aos vossos bls!}os, dlS~t· A I ·a - 0 tem medo de r.efoc'- A. razão e a cxperiencia .prOva,rn, 
plmado.,, na vo~sa arreg>mêntaçao · grCJ, ,na , , . ' ._ r!c maneira ina1iclanl, c1:1c.,. se nJo, sereis a glori:L da Igreja e O orgu- mus sociats. A 0 acus,u o :1:10nt5 

lho d,1 Patria!" mo não são as rR[ormas s0 c1'lis .que podemos violar impunemen\.(1-,as lei;' 
ORAÇÃO DO PE. ALMEIDA se preocupam; é o sentido que rc- da natureza, muito me:10s, imptH\c,,, 

MORAIS vestem no comunismo, são os pro- .mcnle podemos violar a ·-snprem,a ki-
Calorosamente aplaudida foi a cesso, com que elas são trazidas, m~ral: o reconhecimento d,os,~dirç:,, 

ºração do Padre Oscar Chagas, é a inalda(1,c que se veiu a chamar tos soberanos de Deus sobre:-.Os i:1· 
fazen:lo- 5e ouvit· após, pelo povo, de adesão á causa proleturia! Tam· ,tividuos e as nações. Deus .é a Ver
o "Hino do IV Congresso Eucarjs- bem ao opo,·-se ao c<:i:nunismo, a ciade e o Bem, o principio e.o iim de 
t;c0 Nacional", Falou a seguir o Igreja não quer ser o anteparo para todas as cousas. . , 
Padre Antonio dü Almeida Mnrais as bolsas ctos potentados, não quer I'or isso, á medida que o hon1c;,1 
Junior. · 8 o1·vir a uma manobra ·capitallsta. se afasta· de Deus pela dcscrcri,; t 

Calou fundam.ente em qualtos A ~"ja sabe que o cap~alismo f-:n- e o pecado, condena-se fataliü'e,;,~· 
tiveram oportunidade de ouvir es- C€r1·a uma grande dose ae mat"rla- á csc1a,·idão do erro e á tirana d,,, 
:;o eloquente S,acerd'ote, os magni- Jismo e pºr este lad'o o condena. paixões. Entre o Cr:ador e a criatn
ficos conceitos quº· pi·oferiu sobr~ Mas c'leclara quo tantoé injustiça ra raci0:1al existem, nccessaria111cn-' 
a Igreja Catolica, tecendo-lhe em- extorquir um trabalho pagando te, relações in~estrn,jvcis quê ton
polgante hino d'e fé e de amºr. uma miseria, como arra·:1car a kg,· d1cionam a n°ssa vida inlc!ectual e 

Aspecto ele parte ' tla mulfülão que encheu totalmente a Praça da Sé, 

roicos dos seus filhos, p.Jr(JLtC ·é nela~ 
que repousa todo o cdificio da :civili· 
;aç~o. . . ·· 

E h;i q,1e111 acuse a Igreja de na· 
da hayer icitO. para imped:r :Çll m
luciOnar as crises .i::.Ociais. Scnhorc~: 
a miss:i.o da Jg:.:cja não é pPliiica, 
n<.111 ccon0111ica 1 ne1n tncsmo .sOci~ü: 
é essencialincnte 1nissf:o religlosa, 
c~p·r_itnal e .sObrcnatur~,l; 6 a n1is· 
são de este:1<1c,- a todos os povos e· 
perpetuar até o iim dos sect)!Os o_s 
frutos da Redc,;ç:.o; é de transm,
tit, pura e int.J.ngivel, ús aln1as a 
üoutri11a ,!é J erns Cristo e as graç .. s 
cuc santifican1; :1111na palavra, a 
1;1,ss:Co da Igreh é a de formar cris· 
t;,os. Basta q~1e ela desempenhe t;ta 
1nissfLO para Sl'. tor:1ar a 111aior pO· 
tencia moral do muncl,J, a fot)le mais 
íecnn<la das v:rtudes indispe:isa v;:is 
á paz e p:-ospcricla<lC tlaJ faajilia~ e 
c~a·:, nações. .Ackn1ais que1n -sã.O os 
rp1e o:.i~~tn lançar co;.nra a I~{rcja · a 
·H.u~·lcão de uad;1 ;1an'r feito ern 
;1roi~.: das classes bt1mi1cks, ((O _p:·o· 
g'res~o e da Clvilizaçáº? Vós_:<?s. co· 
11hcceis 1nuito b<'nl: s~o pr,cc1?a.1ncn· 
te os que à CLnnbatc::111 o pcrs~'gl}CDl 
coni o<lio, co1n \·iolenóas, c0111· 0s 1n\,;· 

todos 1~1a:s des!cai.s; os 11u~ 1l1e cer· 
ceia111 as l:bc:·dadcs 1nais iiíyiOia v·ei:5 
e os cE:-citos n1«is sagrad9s: os que 
dcspoja1n e itdÚun seqs ~cn,!~))?s e 
r~s~3.ssina1n seus ;:ace:·dotes... _, 
- E111 - vez de ca:uniar e P~Ss~ .. ~;,ir 
~~ igreja, s.c::t:ia 111a_is hoaest.J, \lP~ a 
~st~ditssem e• w:11[Kec11ctess~1.n .J11c· 
~-ltOt~: À Jgteja :1fro pOd.c. -ser _ _rt~po_.n· 
~;;,·e! ticlo aln1so que' foz:cnf 05.::-h::>·. 
'u1ei'~s <lc sud Ebcrclade ·:·e 1)eic;('.~-2~
mandos a que os lernm. as stms _';ia:~ 
t-<õcs desenfreadas. A Igreja 11,io 
J~1Jsstli exercitas ncn1 outc.1.~ :~f9~·?1.s 
:1natcria!s para impor a sna do11tn,n,1 
e :: obscnancia da lei de De.is, lJa 
:se ~)ossui as crC'dcncias e a co·.1:;0-
·euc.Ía. <la. stta 111issão (.Lv·na _e a,{u:i"ça 
~nor.a·l <la p.lú-suas.1o; .i:Zi~-ped?,~:f_iv.~~ 
ires 'oa. privilegias, cX1gc _ urx:na1 :H· 
bcrdade para o. t:xerclcio <la :>,lia ·11;1_~
:são e o reconhecimc:1to <los scu,s -~1_
·reitos div:uos. Eis ai um assnnto q·,1c 
não deve ser preterido nas ass~m: 
bléias inter11,1c·ona1.s onde se ,kba
tem· as questões referente$ á rec~üs· 
trnção poliiica e social (lo m!indo de 
amanhã. 

cani-sc os movimentos e as ativida· A:iticatOlico e antipatri0lico se· 
<lcs que visam a renovação pofüica ria o seu abstenc:onismo, De qrrc 
e soc'al da vida nacional. valeria expcnder todas as nossas 

Quais as aspirações de tod,os os atividades cm coustrnir igrejas_ e ~s
patriotas, dC todos os rcprescnta·Jtes cOl_as_, orgam_zar. festas c procrssocs 
de classes,· gi·11 pos ou partidos, oom rchg10sas, criar tr:nandarl:'s e dCscn
refcrcncia aos resultados desses mO- ( v,olver programas de açao catol,ca, 
vime:)tos? O estribilho que se ou,·e se a111anhã u111 gOYCrno cOn.stituidO, 
e:n toda parte 6 um só: quc~emos em sua maioria, de_, cicmcnto_s ad· 
11111a constituição dcmOcratica de versar-os da nossa 1c ou 1:Hirtercn· 
acordo com as nossas tradiçõe;, 11os·. tes cm matcria rel:giosa, ameaçasse sa ind0lc, nossos interesses nacio· a santidade _J; estabilidade C da fa-
1:a:s; qrrerc:nos uni governo ·repre· milia brasileira com a iutroduçã,'.> do 
srntado por homens dig:,os, estauis- divorcio, cstabekcassc o ma's rígido 
tas competentes e administradores laicismo na escola, l!as instituições 
ho1!cstos, qc1e saibam respeitar e fa· e nas leis e favorecesse a d:fusflo 
zcr cun1prir as nos:,as leii , dos exotism1os das scltas que vên1 

E ,:1ós catolicos _ aplaudimos e implantar em nossos 1ncios a con íu· 
ac:ésccntamos: queremos uma ·L· são de todas as hcn·sias? 
mOc;açia informada de espírito cris- Como é facil de se ver, não cs' 
tüo e c.ttOlic,o, pOrqne O Brasil é ca· tiiO em causa apenas i11tcrcsses 1,oli
tolico, 1:asccu sob O s;.,r:10 da cnn tices, mas a :1ossa dignidade, as nos
e ao catolicismo deve, em 1:randc sas tradições de povo csscncialmcw 
pz:de, a si..;a ionnaçüo n~i:,ral e a_glo- te ca~olico, os intc.-csses 1naximos 
ria das saas mais bctas tradicões e fundamentais da familia da ordem 
()11crca10s que o Brasil cOnti,;u; ca: sOcial, da nossa cultura criS1ã e da 
to:ico, em todas as manifrstaç-3<2s d,! paz iuterna. 
SD.a ulma de sua p1lt:ll'a e da sua. Era ncccssariõ, po·s, rJtic os catO· 
,·iJa: é a unica religião .vcrda.,kir,1 !icOs paulistas, numa grandiosa con
e a unic~ entre todaj q~e não possu{ 'centração· de forças, yicsseni pro·. 

_iendcr•cias Ou •re_ssaibos · de· racismos clamar de publico 0s seus se.1time11-
·o:i r:acionàlisinos, · ;iorquc é a u·.1' · tos e ·os propositos que os animam 
-ca religião universal, in:er:1acional. ,em face da situação nacional. Doca· 
numa palavra: cato:ica. · rater ge11uina1ne11te religioso e pa .. 

l'ar,1 garantir a rca!izaç,:o :teste tri,~fco desta reunião é atestado ine· 
c:Jeal patriQtico e religioso, é i;e,:cc- quivoco a ·presença do episcopado e 
sa:··o. _rlu.c ps . ~toli.~os r emprcgnc!ll do clero paulistas. Da puresa e ele

: tod9s ôs,.m.eiOs c01)1pativeis:: co,.11 ·os \'ação ctc· nossas intenções é teste· 
seus tlire-i.tos de ci'rlacúos., .... munha e fiadora a imagem ve:iera-

Esta 'magnifica parada civico-rc- da da'qucla que é a querida Pa~ 
;jgiosa llão tem octró s·cí1tído n2m ·droeira do Brasil, imagem trazida 

. visa Óüb:ti escopo mais' quy· d~:1p~r- aqui, em me:o deste imenso jard:m 
!dr /:. av \Ú, ern fodbs, .OS çat,;'.:,(15, de corações, pelas m;iOs sagcadas do 
a ·,,1°,5,o exata e a, s0:nsçie_9ci1. (bs, grande Arcebispo de São Paulo. 

'5eu:;; g_i·a.vcs deve1~_cs. P?ra,· -co1n a, re- Não constituimos, pois u1n gru
li~iã9 e a patria. na .hQra qu~ VL~c- po de clema,zog,'.)s C'xa1tados, 'ncn1 
mos.·, representamos qualquer partido poli-

1 Mais do qne i11co111prcê!isho, ser;a 1.ico: somos apenas catOl'cos e bra· 
verdadeira tÍ"lliç,lo a/:is·'sê/1s sagrados sileiros. Duas bandeira,, a bandei· 
coinpromissos, se ·os catolicos, ~m fa'. ra do l3ras'I e a Íianclcira da Jgrc
ce dê tal. necessidade, cruzassem o.; ja representam os 110s,os ideais e o 
Lraços, 1_1un1a ,at!tude de indiferença nosso amor. Patria e Rdigião são 
0:1 na expectatiYa ingc1iua de que a para o catolicc{ dois ideai.s i:1divisi· 
salração da (latria virá dos parti- veis, dois amores :nscpar-avcis. As· 

. dos mais <iu menos infrnsos á Jgrc· sim queremos ver O Brasil e a Igrc· 
ja catolic:i. · ja: unidos 11a paz e unidos na,s lu· 

tas pela conquista da liberdade, dO 
progresso e da civilizaç5o. 

Catolicos paulis'.as: avante, pelo 

li, Pélulô, 22 ife JuDio éTJ Jlftj "i }J; ---~--~---l!l'l----'"!'1---------·Ei:ii~~.··;.~· t, !~~~i! 1 pela Igreja de Jesus Cris~ , ; :'., j,·,_:, 

Em seguida ao discurso-do Sr; Bii• ~-
1>0 de Botuc;i tu, O dr. Ma1111ei' VitO;• J: 
proferiu umà saudação a Nossa Se· t 
nhora, r 
.nmAMSNTO DE .. FIDELIDADE i. 

.t\' IGREJA . , . ~: 
Jl;.ru seguida o Revmo, Sr. Pei ~: 

~Cai,' Çhaga.s, o. ss. R,, em pa~ · Í! 
lavras vibrantes, afirmou o propo~ ' r. 
alto cfil todo o povo, de permanecei; f 
para semPre :ílel, à N os.sa Senhor<i k 
AparecMa. e à santa Igreja Catoli- / 
ca, Apost.olica, l'tomanti.. Todo o po. -~ 
vo, tomado de extraord!na.rio entu- t· 
siasmo. repetiu em voz alta as 1J.ala- ! 
vras do .Revmo. S1·. Pe. Oscal' 
Chagas/, De modo es1>ec!al, notou.se 
a, enfa.s~ . .!'._om que o povo repetiu as 
palavras· em que S. Revma. jurava 
1·epudlar-o comunismo. Foi um dos 
momentos de mais intenfa vibraçi\o 
nessa .noite. Reproduzimos acima o 
texto completo desse juramento. 
O EXMO. SR, ARCEBISPó CON• 

SAGRA A ARQUIDIOCESE 
O locutor anunciou e'ntão :iuc. 

-encerr<3ndo a primeira parte das 
sclenldades, la fazer-se ouvit· o Ex.: ·, 
:mo Sr. D. Carlos Carmelo de '\'as
ccncelos Mota. Caloro~a aclama •. 
ção partiu do grande publico pre
<!rnte. até o momento em· qu~ S. 
Excja· Revma. se acercou dos m1cr.o• 
:fones, qUando se fez absoluto si. 
lenclo, . · 

.S. Excla.' Rcvma. •con2agrou en
tão a Arquidiocese ele S. Paulo ao 
Imaculado CQração de M,:ina. A 
formula que O Exmo. Sr. :\rcebls!lo 
leu, e que é a meSma de que se 
~<',viu o Santo Padre para a CJDSll;
graçã0 do orbe, 1·eproduzimo.Ia ac1---
ma. ·1 

. VISITAÇÃO DA IMAGEM 
Durante toda a noite. ficou á t(l· 

"rnda Imagem exposta à venera
;;;_º dos fieis, que ali· se revezaram 
do modo inintenupt:>, notando.se; a 
guarda de honra orgamzada pe,ü 
Autorida!ie EcJesitsica, e con.stan• 
te de Congregados e de m"'mbros de 
outros sodalicos. que ficaram sem. 
pre em oração diante d,1, Scnllora 
Aparecido. 

No Domingo, dia 15. à.~ 10 h~rai,, 
o Exmo. Revmo. Sr. ArC;ebrspo 
Metropolitano, diante de 111:ensa 
masga Popular que enchia toua a 
Catedral e grande parte do Largo, 
celebrou Missa diante d~, Im<lgem, 
que foi novamente exposta ao po_ 
v.r, no portico de entrada, da cate

dral. 
Constantemente \'onerada . du-

rante O temPo que ai esl:B\'e ª un~. 
gem foi conduzida ncvamentG a 
Aparecida . mais tarde, tendo~.ª 
acompanhado até aquele Santuano, 

cm nome do Exmo. Revmo, sr .. Ar
cebispo Metr.opolitano, o Re\· 11: 0 · 
sr, conego Paulo __ Rolim Loureiro, 
Chanceler do Arcebispado. 

:Ê:srn magnlficQ llvro ai d 
· !l_randc psicólogo AntonW · r 
'J!ymieu S. J, 4 e~rito pa1'l.i-. .· 
'~ todos prestar Ajuda intJti~ 
yiivel para a 1oluçfo _<{~ ,, , 
pterno. preblema;_ que é de) 
todo,: como agir per~nte i> 

· )ofriin~nto i :' A foi,, à !orç~i 
o amor cnseivam ·ncamentõ 

,,estas p~gin;u", escreve, n~ 
. , prefki<> do "Em face da· 
•ao,", set1 tradutor sr. Lui!' 
· Leal Ferreira, · . 

CWii·fi',)'/5,()Q·, . 

z.;;.1r1,AGIR~~ · 
Av. Mm<:b!I Cl111aia, 159 • Tt!. 4Ml!l • A;O· 

' -.. , 
Recario e maode ule cupom 

Ã Cal•• Po,lol 3291 • Rio-de Janeiro•.· 
Peço e nv lo r •me, pelo r Reembo!sÕ~ 
Po,tol, o sogulnle llvro , .. ,,. 
Titulo, _________ _,.._.,.~. 
/1Ulor _________ _ 

M/endereço ,.,..., 

Ruo 
..\"6-

Cidade ___ [dado # --~--,:~, 

........ 

-------------~~ 
·) . 

As palavras do Exmo. S:r" 
Arcebispo consagrancIÔ a;. 

_ Arquiocese ao Coração,., 
de Mariá 

{Conclusão da 1.ª págiuà) 

vossa. veneranda Icone (hoje · 
tal1,ez escondida e rescrva<!a 
t,ara melhores dias). dai-lhes a 
paz e rcc.onduzl-03 ao unico re. 
dil de Crl<lt0 sob o unlco e ver~. 
dad~iro pastor. . . 
Obtende Paz e liberdade. com.;, 
pleta à. Igrejâ Santa de· Deus; · 
sµst,.11 o diluvio inundant,; de· ', 
nco-paganismo -todo ma teria: e: · 

fomenta! nos fiéis ·o amor ; i,ã 
pureza, a pratica da vida crL~t.ã., 
e o zeJ o apostollco, para q,ue . o. ,. 
povo elos que servem a Oeu.s. 

cumente cm merlt0 e em . hur 
mero. 

Enfim. como a0 cora-ção do · 
vosso Jesus têm $Ido consagrá'>"' 1 

daa a, nossa aueddíssima Dli:i"~ 
cese de s. Paulo a Igreja e to
do o genero humano, para qUé; · 

colocando nele e · todas as suat!'· 
esperanças, lhe,, fo.sse sinal . · • 

penhor ãe vitorl{i e salvação.' 
assim-deede hoié vos sejam' per~ 
Jletuamente comagi'ados · tam~ 
bem a v6s e ao vos.so co1·àc:áó. 
imaculado. ô Mão- nossa Rai. 
nha do mundo - para qu~. ·o 
vosso amo1• e llatrocinio apres-
se o triunfo ào Reino de Dé1.1e 
e todas a.s gerações hu~1anà-s 
pacificadas ent.re sl e com Deus . 

a, vó.s proclamam Bem-av·ert.i 
turada., e convonco entoem, . \if 
um polo ao nutro . da ter;-a, r:i" 
etemo "mamllficat." do g!ol'Ia, 
amor rer.onhecimcnto áo .. coa 
ração ae Jesua. onde 13Ó pod~1;1c : ;: 
enconkar a verdude, a vida e 
a paz. ' · 

Meus caro~ Irmãos dG São 
Paulo. . 

Depois d,e frisar que vivemos a tima propriedade a seu dono. E no- moral. A filosofia nos diz, com a ela' 
epoea da dcmocrucia e que aque. temos bem que ao opor-se ao comu· reza das verdades inta.tivas ,juc· 
Ja manifestação era nitidamente nismo a Igreja não se sente atraída Deus, depois de haver criado à mais 
democrati.ca o· se conStituia .em um por 11~nh\una forma de fascismo. perfeita das criaturas visíveis, o· rei 
hino da Patria á d'emocracia, real· Não torna o estandarte de Hitler c da criaçü_(), não podia. á rnaueira de 
çou que a esta horé') vibrante do o pretexto de opor-se ao comunismo um ;irtista insensato, abandoná-ia a 
Braôl, unia-se a voz universal da não justifica o uso da brutalidade, mercê da sua ignora:1cia e dos seus 
]gn,ja que é a mais bela fon'lla d~ Nenhuma atitude negativa serve pa· CP-gos instintos. li. historia, por s:n 
de;nocTacia, que todos congrega, ra caracterizar a Igreja, que é uma vez, nos garante, com o tcste'mt1111Jo 
po1·que não se particulariza, por ser Vida, o. Reinado de Cristo, um te· dos fatos irrecusa veis da ordem so
ca tolica universal, abrangen:l'o to- sOuro de verdade e de amor. brenatura.l, que Deus proporc1m10u 
Jos os povos e não excluindo nin· Portanto a ,oposição da Igreja ao iL sua criatura, em todos os tempo,, 
guem nem os seus proprios lnimi· comu:iismo provem de que a sua sa- os meios neccssari0s para conhe~er 
gos. ;os quais perdoa e }hes cstcn- becloria secular está vendo no cOnrn· a sua origem os· sel\s deveres e 'os 
tle o balsamo salvífico da caridade n'smÓ a corrnpçi\,J metida 110 seio seus eternos destinos, bem como as 
de Cristo. da Cristandade, a abolição total de possibilidades de real:za·ios. Dai a 

.Meus senhores: :_ o J3r;ui\ co·.1-
quantO não aprcsei,te a ~ra VJ_dadc 
das situaçõ<'s tragicas dos .pawc.s v:
timad.os pela guerra, :vive ta1~1b?t~ 
5 , 1~ hOra de crises, de aprernsoc~ .. · 
reno\":?.l:õe:;. De uo:·tc a s111, inteus111-

A MAIOR FORTUNA A consagr~ci\n que acabamo~ 
de fazer é ~ m<>sma que o San. 
to P,..dre Pio XTI. gl~rlosamen-... ;. 
to reinante. f P7. no Jubileu .ele,:,, 

Concluindo, o orador focalizou toda ordem cristã. E' preciso que as He,·elação, a Redenção di,·:na e a 
magistralm.entc a Ig,·cja como "a consciencias d Os catolic.as bl·asilciros J grcja co:1stituida por J csus Cri st,J. 
maior força metafisica, a m:.>ior fiquem de uma boa vez esclarecidas ~lcstra inialivd da ,,crdadc, :1[ãe rlc 
1,otencia historica e a maior enti- de que. não ha possibilidade alguma todos os povos. Ressalta pois, a i:rcs· 
àade moral" a grande democracia de concil'ação entre o catolicismo cusabiiidade dOs que, arbitrar:a111ca
,1os povos 0 ' da humanidade rc,li- e ,o comunismo ateu de qae um ca· te e sem exame, rejeitam Os tc.,te: 
rnida por Cristo, que vive, reina e tólico não pode gravemente em cons- munhos de . , cus, os iat0s sobre ::a' 
impera! cie·:1cia, sob pena de pecado, filia;-- turais, bem assim o erro íunesto 

soguiu-'.e o "Hho dos Trabalha- se ao par:ido comunista, nem pres:,· dos que prc'.endem organ:zar a vida 
. d Q C . n to of' ·0 1 J)J01·al rios ;,,1,1.;_yi•,luo,·, da- familias. C dores", pºr um Cúto e 6 O pequ - giar com sua prcs, nça um a iC:cL . " 

nos 0perarios. Falou, aPós. o Pí:.· deste part:dO. A Igreja não se mete eia sociedade indepenrlcntc da lei s<>· 
,Ire Roberto Saboia de Meueir0 s. S. no terreno político, mas o comm1is- bera11a e inrntavcl de Deu.s. 

d 1 O t ·do e t'd ' 0 • IO 1·_,n:z1'can1P11tc so111!1 de c0:1cluir <Jue J,, cuja oi·ação assim se es.cnvo • 111 conver ! m par 1 O 'C lll«is C -~e, . 

SCIENTIFICAMENTE. 

AS SUAS FERIDAS que político, é O materialismo arma- a rccc11strução do mmH!o de arn1· 
do nos campos das providencias 1,a· 1Íbã 1:ão é apenas L1m prOblen1a po· 

"O REINADO SOCIAL DO . . M do d' , lítico ou econOmico, mas um p:·o· • Pomada ,eccotivo Sõo ~eoasH6o 
CORACÃO DE JESUS" c.ona:s. ' as <Juan cm vez ,s,o, I,lc111", esse11c'1al111c11·te 1110·, a!·. ·S,,, .-o· combate ,<;íentilicam~nr.$. tcd,cI •: " ele s<l cO:JYCrte cm instrumcn\O de u • " 0 • • • 

"Nestes tormentos dO mundo · ·qualquer clleccóo cu,1aoe9, 'i:/i,tno. ;. 
d' . . materialização, de ateísmo e de amo- lnção pode ser expressa, e111 fonirn· •·lami ferida, em IJOtal. Ulceras. 

atual, é O mC\'11ento de trigirmos 1· I · f d' la sr·11tet1·ca, 11cste ,·111J)Crati.·O: º vol· ~ 
t lt d ra ismo, a grcJa rancamente . 1z " Chona, antiqos. Eczemas, .Ery~iµ_f!O.:: os olhares para Cris o .exa a o na - ' d 1 . ta u'a s,nc1'ed,1dc Pº• ra De11s •ielo ca· " 

1 Jc · nao. 1.0 ec arar qnc, para um ca· -~ - " , frieiras. Rachae nos Pile.~ f!'1> lf~'-.• ... ,, Cruz, pa1'a O coração ( e sus t 1· o · t ' 1 1111'11]10 da fc', !)elo rcco11!1ec'111c·.1·t 0 H d Q ' · · t t . o 1co, ser c munis a e pecar, e a Espinha•. emc,rrol e•. u•.ma v, 
! transpassaiio, que deve udo ª rair J d d ' dº st,a so!Jera11,·a, [)ela olJ 0 •• cr,·ancia · "'-·"""'- PI d d mo•qu11os h I cumpre. um e enr . e que ara ~on- ~ ro•. "'u.,,_ve1. ca ae • , , : ª si, e proclamai· que não a sa · tas a Deus. Os rcrnedios para Os da sua lei. e inse<:101 venenoso•. " 
vação €\.n nenhum outro. Nós não' nosso, males não estão em nerihu- Não te:,ho o direito de duvida:- :l "7\L - J -
n'os escravizamosª criatura alguma ma ewecic de "ismos" .. Estão na da sinceridade de iOdos que, com ~ 
t.1:0 :1raca c

0
m

0 
qualquer out~·a; reforma cristã de nossas vidas e de º brilho da sua intcligenóa e O pres- · ' SA"'o SEBASTIA"'o., 

rnóS adoramos apenas a Jesus Cns- · ··t · - - 'º t;_g:o da s11a cultura, se esforçam 1ia.· 1j ' 
h os nossas ms.i n·çoes, estao em va, - sicc

1
,
1
,.. ·~" PHASrtAt1• 

to l)eus e Hom.em e rec•)n ecc~! · res ccmo a liberdade, a pess.oa bu· ra organizar os planos da paz e da 
0 seu reino espiritual. ª0 

qual em mana, a dig,1idadc do trabalho e da ordem no futur,:i que nos àguarda: 1=-,_ - 1 O PODE 'Ut J, JE M · 
que se ·submeter as 1,otencias prc· autoridade, na voltá a J csus Cristo, dnvidO, porem, antes, te11ho anleci
sentes· e futuras. O Reinado do Co- ao reinado do Coração de Jesus, rei- pada certeza que serão baldados os 
ração de Jesus é uni reinado de nado de justiça e caí'-idade", seus csforcos, ineficientes todos os • · • • 
amor de imensa ext;<,nSãO t-2mpo- conveuios· i:1ternaciOnais, se a paz ~ 
ral e'r0 gional. A0 contrario dos ho- A Oiil;if{:oº gg !/

0
""{[cJc~i~llIO. e a ordem não assct,tarcm sobre os ~, 

,Uedi,,a~iio auxiliar no traia-
. mcuto · da sífilis, 

BOM LIVRO 
ÓTIMO AMl~<f 

A • 
t RUA SENADOR. FEIJÓ, 168 

···.·LQ 
fRACOS •· 
ANÊMICOS 

TOMEM 

Ulnkn · ermolata 
''SILVEIRA.'~ _, 

Grend• T6nlco Lo;=.:-------, 
-1ncns da terra Jesus Cristo diz que fundarnen:,Os da religi;fo. · · · · · · · 
n:,o ha duas veréi:ides ou meias ver- Cor:cluida a aplaudida c011fcrcr:c!a Hoje, todos os espíritos des'ludi· f tXXXXXJJXXJXXXJXJXZX·XXXXXXJX::i:XX;ttXXXXJXXXXXJ:XXXXJ:" 

·dades, e que sEm autoridad;) moral d I' d Sa'· · d 'Iª le' o· 1·e2 J 1 !O de o 
O a l'C , co1a e .,· d lf s, .,- ( os ~pe a1n com are r, !)ara a HI . 1 

11:\0 ha possibilidade de ouvir ª sua se óuv:r O Exmo; Sr. D. Frei Luís craoa a ltberdade, a iustrça social 1 
voz. Porisso ele dizia de_ frente aos_ Maria de Santana, Bispo de BOtu· con:,n 'postulados essenciais da paz' 

:fariseus, "vós sois filho'~,' da men- catu'-, e ·re,10mado orador; cnjas elo: definitiva, do progresso real- de uma 
tira e filh0 s do diabo, Pºrque · spb quentes palavras foram . as scguin' civilização verdadeira. A maioria 
·,:,,, aparencias de hO!l~St_idadc, de tes: 'deles, entretanto, finge ignorar qllc 
tulto de Deus, de int~i:esse pelo ''Quando a velha e civilizada En· ·est~s virtudes são filhas legitimas 
povo ignorante vós dela1:í4:.>is os 'I'.ª. ropa; abrasada 110 . i:1cendio da mais do cristianismo;_ que, fora dele, não 

:1,,rcs humanos e querei~:-118 _satts- barbara de tOclas as guerras, apre· 1em sig:1ificação, a não ser a qnc 
fações màt0 dais e a ret~nçaº do sentava, até ha pouco, aos olbos da 'lhe emprestam as op:niões v·arjaveis 

· po~er" · . , . humàÍ1,idadc estarrecida, ,o espetacw 'e os interesses partidarios dos qnc 
O reino de Jesus Cc!,st0 é om fo.,.de um dttefo infernal entre o <li· :fazem delas meras couven~ões. sO· 

·QUALIDADE 
os MELHORES ·PREf;i 

; E. ~ MELHOR 
PRESUNTO e FRIOS _. VINHOS FINOS. FRUTAS, 
BISCOUTOS e BOMBONS - GtNEROS ALIMENTÍCIOS 

EMPóRHt ·· MONTENEGRO 
' ,, -. 

RUA AUGUSTA, 1559 (Ésq. R. Luiz Coellto) - Fone: 7·0035 

reino {!e caridaüe. O S~~ Coração reitp:',e· a força,, à Ji.berda<le e a ti·· c:ais. Então, elas se convel'tcm cm 
t~m nm iP.fi.aito amor 1)9F,:1°dos 

0
~. r:<1:Wªrâ civili~ção e a barbaric, tO· blasfemias, disfarces indignos e ('x· 

,homens indistlntamen,te :,/ :/l . est~s dQS;\',:ieo1'.1preeaderà1n e · sentiram :a pedientes sacrilegos. de quem de-
qe fora' Ele chama, nã'Q:ipiJ}eni' pa- · forçá· ine:-coravei· de· um imperati:,iD seja apenas iludir a· bOa fé do povo AV. BRlG. LUIZ ANTONIO, 2098 (Em fren(e à Igreja 

· ;"ª que c•>ntinua.n com a mesma que se traduzia 1mm terrivel dilenta: e· fazer triunfar os seus p'u110s si- Imaculada Couceição) - Fone: 7-5453 

MERCEARI~ AVENIDA 
Ll:gnora.."lcia 1·e1igiosa, os: m~_smos cr- ven~er .Qll 111QFCr:, .. , .·. , nistros. ,, '" úNICOS DISTRIBUIDORES DA 

.-ros e os mesmos desvios:- ·quer que Por n\ais '<1/ 'c'iiico ··,ui.os supOrtlt< Há quase vinte secu!Os que a MAN. TEIGA " B. A .... ' N D E fR. A. N T E " 
venham para que ~e cony.~:tam. E,_ }1:8:i,,.é~:Jf,gpf¼'}·iei;tfs,4*1na·e,:~}fr )greja v~m f?roclama:ido estas. vir· . 

: .ioiverid'o no i"rie!o de sti:á:·,r,g'reja, /º. tura: a s e. impera 1vo. . tudes Iião'só1nente pela palavra, sem- PACOTE ér.$ ·2,50 LATA DE l Kg. Cr,$.:9,50. 
. Coração de Jesus a ·instrui sob~·e ô Todos os meios ·e recursos foranr pre. oportuna e sabia dos seus· che- . · , · · · · 

.,.._._J...:....,__~,..,.:-"-'--""'"~--.,l.A ~ ... f'.u~.,.filho~. ~- ~S. neC~Sslda:- m,..1,. ·1· ........ , .... ,__· -·M•~ ... ,..t,..-~ ... -- ·,-4:4,,._.,:.;.nts.' •· ..... _ .,__.:..~, ..... --. ~ .... 1.. .... ~ ...... ~·•'\'tnll'l1f'll~.11...-.. , ,._._,_+vv'PY.,Y.Y.Y,Y.'í}f'_ii_yf:":i)t1:r·1:11{1:-Y-!1-1·r1t-XIXIXJXXXIX 1111%); 

Os estragos causados pela Sifilis na mai?ri~ ?ªs criaturas 
debilitam seus orgãos, ocasionando graves disturb1os nas suas 
funções normais, deixando o indivíduo incapaz pare. a l~ta da 
vida. Previna-se a tempo antes que o mal torne~se 1rrepa• 
ravel, usando 

u§afen~a·e 
valioso auxilicr no tratamento da Sifilis e ganhará a ma!or for
tuna .que é a Saude, Usai-o sem demora! 

Fa tim1 ao r.orabão 1macu!a{lo · 
de Maria qn~n<lo O Sumo Pon> '':: 
tifice nel~ nrhnelra. vez na his'. ·,, 
toria· dn. Ti!rP;'l usou da n~a-- .,,· 
língua. da. lln<,ua, . portu>:tfte-."àJ.,. 
pa1=a Um atn otlcio.I d:i Sant!V 
Sé. i!/! 

EU vos an°cler.o a vo~i:a prJ!~, 
se.ni;'a • aue . é H"''l nrova ela Yo,~:: .. · 

· sua fé e ~o ""f'lo1.i1o 't~mPo ''1)J:ib 
nrova de r,c,nshleracf'í,n nafll' 

com· " a,-,~10 n11~ Íl vns,;o huni'il.; · 
àr A 1·cehl.<,v1 vo~ dirigin. 

rvr~us irm~(\~. 
Não é h"r<>. nar:i. dizenpa.,1' 
mais. na.A!'.' ~~rr.-,.inemo~ SaU .. ' 
c1·'1.11~1 0 P u:,.~t)tti ,ir~ria e ào seu · 
divinri pm,n '"H\cfainqndo mais .. 

' uma VP•: ";"º· <\ 'l\/Iil.~ cln Deu,g. 
' e R::>.lnh~ ,1~ -o~o•n f Viv" Cris-

·._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ª_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._._·,:_·_-_ .. ,:_'!!' __ t_o_._Re,_ l 1n P.r~,i1 I " 

Indicador Profissional 
ADVOGADOS MtDICOS 

Dr. Vicente Melillo 
Praça da Sé. 23 - 2.0 andar 

Sala 215. 

Dr. Plinio Corrêa 
de Oliveira 

Rua Quintino Bocaiuva, 176, 3.0 

. :mdar. - Sala 322 - Tel.: 2-7276. 

Dr. Francisco P. Reimão 
Hellmeister 

Rua São Bento, 224 - 1.0 andar 
Sala 3 - '.l'el.: 2°154.3 - S. Paulo. 

Dr. Carlos Morais 
Andrade de 

Rua Benjamim Constant, 23 - 4.0 

andar - Sala 18 - Tel.: 3-1886 •. 

Dr. Antonio Firakoski 
ADVOGADO 

Rua Colombo, 302 
CURITIBA - PARANA 

ENGENHEIROS 
Amador Cintra do·Prado 

ENGENHEIRO ARQUITETO 
rc-

Dr. Vicente de Paulo 
MeliUo 

CL1NlCA MÉDICA 
Cous.: R. Marconi, $4 - 6.0 andar 

- Apart.0 63 - Te!.: 4·8501, 
Res.: Av. Agua B,anca, 9á -

Tel.: 5-5829 

Dr. Camargo Andrade 
DOENÇAS DE 

PARTOS -

SENHORAS 
OPERAÇÕES .. 

Da Ben. Portugue:-.a, da l\iatcrni
dade de S. Paulo 

Cons.: R. Senado; Feijó 11. 205 -
Tel.: 2-2741 - Da3 14 às 18 horas. 

Sábado : Das 10 às 12 h!lras. 
Res.: Rua Rafael ae Barros, 457 -

Tel.: 7-4563 

Dr. Hugo Dias de Andrade 
Tratamento p;·é-natal (da criança 

e da ge~tante, rlo pa:b e du 
lactáçáoJ. 

Cons.: Rua Libe,o Badaró, 137 -
das 15 às 17 h·;. ~- Te!.: 2·22í0. 

· .A.rquitet\lra religiosa, colégios, 
sidências c3letivas 

Libero Badaró,, 641 São Res.: Rua Thomé de Souza, 517 -
Paulo - Tcl.: 2·4762 - dás 18 às 29 ;as.. - Te?.: 5-0:i65. 

Dr. Celestino B~urroul 
Res.: Lgo. S. PanlQ, 8 - Tel.: 2-26~~ 

Cons.: Rua 1 · de Abril. 235 ""',, 

P.!ls 2 às 5 horas. ______ ..... ______ _ 
Dr. Reynaldo Neves. 

de Figueiredo 
DO HOSPITAL DAS CLINICAS fi 
SANATÓRIO SANTA CATARI?Ul 
CIRURGIA DAS VIAS BILIARE; 1 
Cons.: Rua l\larconi, 84 -· 3.0 ·a1t;' · 
dar - Fone: ·4·l57l'l - Das 14 .. àB 

16 ·horas. 

Residência: Av, l'acacmbú, 104-1 - · 

Fone: ~-2625 

---------------··· 

Dr. Artur Rezende Fil~o ;: · 
" 

Méclico hamecpata d-J C. A. l': ,li,); 
Sorocabana. Dke!or clinico . do Am,) · 
bulatório Hom,'..:Slátieo do Carmo -· ;;-· 
Cons.: R •. Senad ,r Feijó, 205 -· Te· 
ldonc: 2·(1839 - Res.: 8-6471. :--
Marcar ho~a;-,d,s 3 ài/ 6. h:,ras pel• 

.. telefone-: :a~0839 · 
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A WOlO~IA IEM, EM SltlUS. FILHOS {ANONflAIJOS O PENHOR DE SUA REStJRREIÇAO 
OS· <JINGff, IRMÃOS POLONESBS~ 'S:Ão:· .C.ASEMIRO'; t-,1, • $:AN:PA.' .. EDVlGES . 1 · - \, SÃO ESTANISLAU KOSTKA . 

12 de Novcrnbro ck' 1003 -- Esses cinco jovens retiraram-se 
numa .floresta, perto (e• Pozn:un, oncle vi1'iam comb eremitas. 
Um dia, o rei BolcsltF1, o Valcilte, os clescobrlu e fez-lhes os 
mais tentadores oferecimentos para trazc-ios para sua côrte. 
Eles, porem,. tudo recusaram, por sr terem consagrado à po
breza ,e it orai;.ão. Uma quadrilha ele bandidos, sabendo que o 
rei fora procurar os eremitas e ,iulg::mdo que o soberano os 
tivesse presentC((dO, os atacaram e mataram os cinco cenobitas. 

SANTO ESTANISLAU, BISPO 

Morto cm 3 ç!e Mo.lo de 1079 - Bispo ele Cracovia, viveu 
no tempo cm que a Europa inteira se agitava em lutas entl'e 
o poder tempor:a~ e o poder espirituol. Nes:m época, reinava 
na Polonía,, um rei joYem e· impetuoso, Boleslau, o Temerario, 
O .:Bispo admoestav~.-o muitas vezes, censur:mc:o-lhe a conduta, 
O rei exasperado; niatcm-o, numa igreja, clmmada a igreja 
sobre a colina, na hora cm que o Bispo celebrava a Missa. O 
rei teve dé sair do país e.moneu no exílio, Santo Estanislau 
tornou-se o Padroe1.ro ela Polonía. Suas re1iquias repousam na 
Catectl'al de Wáwel, cm Cracovia. 

BEMAVENTURADA SALOi\lú 

17 de Novembro ele 12!:iô - Filha do principe Leszko, o 
Branco. Em tenra idade, foi prometida em casamento ao filho 
do rei da liungria, Koloman, Stia viela foi muito movimen
tac~a, sempre perturbada, por lutas, traições e prisõe~. Afinal 
o seu marido pereceu, batall1anclo contra o, tartaros. Salomé, 
viuva, volta à Polonia, sua patria, onde ela funda um convento 
de Clarissas em Z::nY:chost. -Termina sua '."ida de asceta no 
claustro de Skala, perto ele Cracovia, (':dade que conserva 
seus restos moi'tat; 

SÃO JOSAFAT KU.:\'CE1YICZ 

14 de Novembro cl.e 1623 -- Era :t'ilho de um fidalgo ru
teno-branco. Vendo o declínio da igre,iu cismatica. entrou ele 
no claustro Uniata c'os Basilianos para lutar, pela União e 
eom sua palavra atraiu milhares de cisll'.aticos ao gremio da 
Igreja Catolica. Foi nomeado Bispo ele Poloc~:. o que susci
tou contra ele -0 odio- dos cismaticos, que temiam a unifica
,;ão da igreja l'la Polonia. Os cismaticcs o trucidam e ati
ram o seu corpo no rio Dzwin·a. Josafat foi canonizado e é 

. considerado o Padroeil·o dos Catolicos 1:niatas. 

.~ .. :: .. .:.:.:~.;,~:";:-:~-:::::-::.:. .. :::-:~ .. .::-: .. ~:-::-;:::-:::;-;~~ 
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4 de Março de 1484 - Padroeiro da. Polonia e da Lituanio. 
Foi educado para vir a ser rei e cingir as duas coroas· da 
Polonia e da,Lituania. O jovem principe, porem, sonhava com 
outra corôa: a da santidade. 

: .. Nunca se deixou envaidecer pela sua posição excepcional; 
• pelo contrario, procurava o silencio e a solidão para se 01:tre

gar à oração e à meditação. Atacado C:c tuberculose, ace1t~u, 
com placido sorriso a sentença de morte, que de~de então, 
pairou sobre ele, enquanto os seus parentes e o povo da L1-
tuania choravam, no receio de perder esse príncipe angelico, 
modelo acabado de todas as virtudes. Faleceu muito jovem 
em odor ele santidade, e é o pac:roeiro da Juventude e do 
Exercito. 

4 de Maio de 1243 - Desposou o príncipe da Silcsia, 
He1Ú'ique; o Barbado. Dedicou a vida a servir os pobres e a 
cor!solar os infelizes, dispendendo assim toda a sua fortuna. 

· Edviges prec'isse a morte de seu filho, Henrique, o Pio, na 
batalha de Lignica, nias afirmou que a avalanche tartara 
seria detida pelos poloneses. Depois de viuva ela fundou um 
convento. em Trzebnica, onde terminou seus dias virtuosos. 
suas relíquias são conservadas naquele convento. 

. E' uma das Santas mais veneradas pelo··povo na Polonia, 
onde lhe foram dedicadas muitas igrejas. O nome de 
JadwigS:_ (EC:vigcs em português) é muito comum, e mostra 
a devoçao fervorosa do povo a esta Santa. 

ROMA CORDIMARIANA fe~ernção ~as CC. MM. ~e São Paul~ 
A cidade Eterna ele Roma, assento elo catolicismo e centro 

da unidade da fé, 1>ode arvorar-se tambem em padrão de devo

ção mariana. A Capital da cristandade é a cidade mariana 

onde os testemunhos e provas ele amor a Nossa Senhora sobre

levam aos mesmos monumentos 1>rofanos. 

Em Roma levantou-se o 11rimeiro tem1>lo do mundo a Nossa 

Senhora, pois conforme a opinião· ele grandes historiaclores os 

restos da basilica construida 110 Palatino, na chamada Roma 

_Quadrata, foram pa.rte elo primeiro sant.ua1·io cleclieaclo à Mãe 

de Deus, com o titulo de "Santa l'rlaria l'Antica". 

Não desejamos, porem, ne:;ta stcção, referir-nos senão aos 

documentos e manifestações ele amor corclilnariano que obser

vamos na capital do mundo cristão. 

Começando este relato 1>elas associações, contemos as prin

ci11ais e mais destacadas na atuação religiosa ela cidade. 

A Primeira Confraria elo Coração de Maria ficou estabelcci-

.~.!l 11a igTcja ele S. Stilvatore in Roma .. 

~: Estabeleceu-se depois, em 1.806, a Arquiconfraria cfo Cora

ção de Mária; na basilica paro(!Í:ial e colegiata cle São Eusta

:quio, senclo os fundacforcs os Conegos Manl'rccli ·e •Petra1·ea e os 

b_enefieiados Lomliltrtli e Palmieri. 

;;· Na igreja ele São Lom·enço in Lucina funcionou a Argui-

confraria do Coração ele i\1arla desde 18'12, à imita,ão ela ele 
Paris, erigida 11elo Papa Gregoriu XVI, com a faculdade ele a.gre

gar outras. Desde 1913 esta Arquiconfraria funciona na igreja 

dos PP. Cordimarianos, ele Sta. Lnzta c1el Gonfalone. 

Para a conversão elos pccaclo1·cs fundou-se a "Pia Uniiio r1e 

Sacerdotes", aprovada pelo mesmo Papa Gregorio XVI, tendo 

ingressado nela muitos Cardiais e Prelados, com o apostolico in·

iuito ele formar ininterrupta conente etc missas pa1·a a conver

são elos pecadores. 

Existem ainda a "Pia Un;i"io do S, Conu;ão de :\faria", fun

dada por D. Felipe Pichi; a "fia Uniào elo Coração ele Maria", 

que deve sua orig·em ao P. Josi: floeloni e a "Pia Ul!iiio elos Sa

grados Corações ele Jesus e i\laria", propria cl::t Congregação dos 

Sagrados Corações. 

Outro elos testemunhos ela devoção ao Coi:;i.ção de Maria 

aparece nos quadros que no-:á apresentem como irradiando 

amor e bondade para com os homens. Roma possué muitíssi

mos quadros celebres do Cora<;ão de l\faria. ''A Madonna de!la 

Gratitudine" a11arece cm ação tle graças à· Santíssima Trindade, 

oferecendo-lhe o seu Coração com ambas as mãos. "Regina 

A11ostolorum" mostra-nos Nossa Senhora com· imperial coroa e 
nimbada de 12 estrelas. Leva na mão direita o cett·o ela realeza 

e com a esquerda abraça o clivino Filho, mostrando O Coração e 

descansando sobre o globo cm <!ue se lê: PREGAI O EVANGE

LHO PELO í'r'IUNDO INTEIRO. 

O "Qüadro tlc Casanova", vcnc;-ado na capela elo SSmo. Sa

cramento ela ig·;-ej~ de São Eustaquio, séde ela Arquiconfraria 

primeira, apresen,a Nossa Senhora segur.ando o seu Coração 

com a mão esquerda, varado J)Ol' m:ia espada e brilhante de luz, 

O "Refug·itm1 l'eccatonnn" ofer(--<:-nos Nossa Senhot·a com 0 

Coração na mão esquerda, abra~eamio com a direita o Menino 

:OetlS que tarnbem nos mostra o Seu Coraçâó. Na igreja elos 
l'aclres Mínimos, no Transtcvel'e, Nossa Senhora aparece rodea
da ele ex-votos e joia8, ostemando o seu Cora;;ão ele ouro. O 
grande quadro ele São Nicola in Carccre, de três metros de aHu-
1·a, fora colocado· por varios apostolos ela devoção cordimal'iana 
e nele Jesus e Maria. mostrnm os seus corações, descendo ent.l·c 
nuvens o Esriirito Santo, na pa1·.te superior. 

Muitíssimos outros quadros cm casas 1·eligiosas, capelas e 

oratorios atestam a Jll'Oftmda base da devoção ao Coração de 
Maria na capital cristã. Chama, entretanto, a atenção o arco 
"Dei Pantani", no Foro de Augusto, onde em assento ele mar
more aparece N'ossa Senhora com Jesus. Sob1·e o ·baldaquino 
figura o Padre Eterno ladeado ele serafins e embaixo esta ins• 
crição-·(!ue bacluúmos: AO PURISSIMO CORAÇÃO DA MÃE DE 
DEUS PELO QUAL Sll/.!IRA A NOSSA ALMA FERIDA COM 
A CHAGA DO AMOR 

Fossemos· ainda historiar os edifiéios declicadós ao Coração 
de Maria, bastariam clois J>ara proclamar a devoção cordinia• 
l'iana na cidade ele Roma. O "SEMINARIUM GALLICUM SMI, 
CO~DIS MARIAE", construido pela Cong1·egn.ção do Espírito 
· Santo e do Coração de Maria, fundada pelo P. Liberman. Em 
segundo lugar o grandioso Templo Votivo ao I. Coração dé Maria, 
que será o atestado maio1· e mais eficiente do amor de Roma e 
do mundo todo ao Coução de Maria. Está se construindo sob 
a direção ê responsabilidade dos ~adres Cordimarianos. Re• 
veste-se atualmente da maio1· inlportancia, mercê do incremento 
dado nestes três anos à devoçã~i· cordimarianà, pela voz- 0inapa
rttvel dl'i·Piri XII, oonsan·utdo o :mundo :1.0-Coraeão d~ ·l\faria, 
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DO JH,J\SIL 
Distrito l·ccleéal - Rio ele Jaue·ro; 
R:o (,:-ande d0 Sul -- 1'0~10 r'\ie-

dicada ii ju,·t•11tudc írn1;11 11a, dCpoi, 
de ;e-r-se propagado pela Espanha, 
dcsc,n·ohcu-se pelo resto do mttn
clo. 

1\qui 110 Drasil e:1c0:1tr;imos eclu· 
gre e J_:c-1::.>LXt~: 

, canciári0s dcss;i Co11
0
0-regaça"o e111 1 ara!!.a - Luritiba (co111 as trê.:, ~ 

SéCÇuc, marianas llC .1acareziuho Belo Jlorizontc, Leopoldina (:II:-
1.,L.t11a Gto~s-a e Pa: 111 as}; · ' nas), ::vlogi·ívliri:n, Bragança e Rio 

::>ama .l.a•arrn« - 1·,orianúpo·; 5 l ele Janeiro. 
e Jl-.i1,·,le; · i\prcse11tamos tambcm · nossas ho· 

::,au l'i1ulo ·- :,;,,u F:1u!o, l,ssis. mecagens á Renlla. tiadrc Caut!ida 
H0n:caru, J"lr:,ga ,,a. l.a1eia1(tia, l Maria de Jrsus e a tOdO·S os mc1n-
t...;a1J1p_·na.s. Ja1Jo 1catJa1. Lon:na, .');111· 1,i·0s cl · .11 , co - [' - 1 d , t j rl :1,:;r gaçao, C ( e 1110 O 
_~os, ~. Larios no .t'mhal, ~orOcal)a, rspec·n1 á Rc\'ma. ?\ladre Provincia1. 
1 auhal,{, H1Geir~lo l'retO e J{io lJre~ 
to. Gabriela Herreno. 

,\·linas (;e-raio - Belo Hori,c 11 te. S. BER.N!\RDO DO Ci\11PO 
Di,, .. iautiua. Mariana. Larati11ga, Por .oca,ião da Páscoa dos Ifo· 
(,Uax,:,.e, .1 u:z de L·ora, Lropold111a, mc11s qnç a Congrc;;ação de São 
l'Ouso lUcgre e L'.iJl·raila. Bernardo do Campo promoveu no 

1(staclo l',:> l{io -- :\1•nói e lfa:·· dia 3 de junho, onde tomaram par· 
ra dO 1Jirai. ,.. ... 

Esp:::,i,o Santo _ Vi:t,ria, te cerca d_e LlOO h0111~11s e moços 
Baí.1 - Salvador: ' daquela cidade, aproveitou aqucl« 
Alagoas - AI acc:ó: 1 exclllplar Congregação li! ariana pa· 
Pert.amlmco - RcciiE. ra. levar a efeito taml,em \1111 fes'ti-
l'ara:1,a do 1\ortc - Jorto. 1-'es·;Oa val qne marcou época na vida ma-

e La3az\,!.1ra,: . t'ÍD.ua. estando a êlc presc:1te o Rev· 
lüo lJran<1c C

1
D !\orle - Xatal. mo- Pc. Ag-ostinh,:i Mendicute, S. J.. 

:-lcc! 50r~ e La c0
_: • Diretor desta Federação. De inicio 

rat,l - 1~01La1·~·za Crato. Li- 1- • · • 1- d 
lllCdro e Sobrai: · ' 01. leito 11111 e 1scr1rso por 11111 os 

Pari! - Beié 111 : 111cmbro, dariuclc s0dalic'o. prcstan-
l\mar.oJ:as ._ Ma"'''". do h1me11ag-cm ao Rcvmo Pe. l\Ien-
I-..1 ~to t~rO.~s~ ~ L'uiab:·l; f clicut~ e tl'ZTa~lece11rlO a st.:a honrosa 
C,01a1. -- l,o,an,a __ , 

1 

prescnra, te11.no o o.radot· t·elatado .as 
\' ISt ! '-. 111i.!mcra~ al1v1dadc:; da Congrega· 

.t\ 23 d;,.• :naio pr(Jxirno {i 11 (io rc· <:~O dirigida sfth'amr:1tc pelo Revn10 
crbcn o f~cn110. l'e. !\C(osl'nl1o )de 11 . I P(•. Jcrol!in·o Angeli, tais como rew 
dicutc- ;1 grat<l \·'.~i-a (le uma comis· 1;iô:.·s semanais ativissimas, didsão 
siío da Co11gn·gaç<iO de D. v·co:-<>, da yai.;ta ftrt>a ten<torial :1brangidn 
ii, h;:!.Slallí t· cC11hecida !.:11!r,• 0 s' ;.:o,,- 1 (' - · · , pc a ,011grcgaçao cm setores, d1v1· 
~regadcs. Dela faziam parte o Re·1·- .s;-ío esta devida iatnbcm ao 11u1ner0 
1_nQ. !',:,. José jo;,qui111 dl' Souza. \'i-
;;f,rio 0 . Dire:,~r _da Co:i_!_!n·gaç;to ~-fa- ele Ccngreg:1dos, tc11do sido 11O1nca· 

r;~tra . .Sr. José ()!a\·o cio Cz~rmo. 1-Jn:- cio um cheie par,1 cada setor, mill· 
.--idc·11(', e Sr. Jo;-;(, Cor.ci:u!ho. L:~·.ou· eia rnari~ina para as solenidades pu· 
rl'i,·o. IJlic:is. "º"ic:aclo metódico e compic· 
F'(Jl-:11:-..:ATO DO LJlTl. ('()](!\- to. c:1saios ele' canticos. recepção ele 

ÇA() llE Jl-:Sl'S f tas, festividades cb Dia j\fon<lial 
A Co:·grcgacfto ~<laria11a da Cid~t- do:; Co11grcgadO,.:;, comunhões 1ncn

rll' ri~ Sáo Ro,1'1l' iniciou 110 dia 4 de s:lÍs, secc;ão eucaristica, reza dd ofi
j1111lto :, Cruzada de Tcrçns pró Ura· c;o a l\ossa Senhora, reti1·0s anuais, 
s I Catúlir.!), a fim de pl'dir :, "-'ºss:i l'isitadorcs de cnf,·rmos · princinal· 
Scnlio,·a .ctc l'i11ima que i, lcrccd,1 ';1c11tc aos ~·011g-regaclos ~ membros 
i11:110 :, Deus '.\osso Senhor para ,,_e snas fam,has, campanhas ap(}stó
q11e prcsene o Br:•.sil das 11 crigosas liras, sendo digno de nota o fato de 
doutrinas e i,kias cxtrZ"m:slas e anti- " 111 só Co:1gr<'gado ler aprcse1;tado 
cà'c'ilicas que ora a111caça 111 0 111 ,1n- cê-rca 17 cancl'datos, comunhões pas
clo. A Cruzada é a sf'gu!nte: caH de homens e moc:os, como a rca· 

Lo - lfrcit:,cão dii,ria ele u111 !(~r- Ezada naquele dia. h'bliotcca maria· 
,o a,o.; 1iés de .N"ossa Se,11,ora ele F!,· ·,a corpo cê,11iro, etc-
tillla, e Oraçiio .pelo Jlras'J. confor- Logo ;ipús êssc relatório, tomot: 
ll!e o ~la1111al. a palavra o Revmo. Pc. l\fr11clic11te 
: .. 2,o - O lé·rço dn·c,·(, ser recitado r>rra agradecer a h0tncnagcm que 
por 11m mariano, elll sua rcsidên- 1hr cst;ira se11d,1 prestada, tendo c]O
cia. 011 cm caso impcr:,o:;o, na Séclc giado cal0rosamcnte as multiplas ali
ei:, Congrc?;aç~o. · \'iclacles daf]uela Congregação, l>cm 

·'-O -- l'odn'to acomparhar [·,se rnmo. ln·ado pelo e11tusiastno. se 1-~
ti'r,o, ll!l'llllircs d:, fa11i'ilia do Con- kriu dma,·te largo tempo aos i-:1i-
grcgado Ou quaisq11cr ratt'Jliros. tnittOs d~ Igreja 1·0 momento atual. 

4.o - A recita,:,,o elo lén:o ~ 11111 Por fim foi representado pelo cor· 
a\o d<' piedade· i11,!iv·c1,1:tl pD cen,r,'.l ela C.~f. t1m interessan-

S-0 - Par« cada dia a Dire'oria .J.issimo Dram;i, d:g110 ele todos o, 
d:i. Co:1gre7.a<:;io l\far=a11a csCaiar;'i C'IH'f,rn!,')s. não se) pela arte dos seus 
<in1 n:c1ria110. ficando (·~tr respOn<.:.(1- p~·cbgCnistas. corno iambctn pelo a-
vcl l'C 1a r:-cila<:êo cio I i,r,:o. 110,tdado consequente do seu e:1re· 

6.o - Fsta rrn?.ada tcrmi11a,·'1 c]o. 
c,n;~ndo o lhasil. graças a i11 tcrccs- Teulo-..:r refe:·ido e!cg:osamrntc 
s;lo de- ~o:--.a Sr!1hora de Ff:tirna. {,(111c~a Congregarão durante a rcu
c,·ti,:cr sah·o cI,,, 11er·gos rxlrernis· 11i5o mens:tl da Federação realizada 
t;1s <' :111ti-c:ttó'.icO:--_ e para solt:'nizai· 11a Curia no ct'a 3 de junho o Rc\'mo. 
o seu trr111i1·0, sr,·,, promovido 11 ,n Pe. llfr11clicnle soli~iton, J)Or inter· 
tríduo cm l,,u,·Or a :\,:issa Senhora médin elo, Co:1grcgados Marianos 
de Fft tili1a. daquela Cong1·egaçfiO, p:-cscnfrs ,, 

7.o - F~ta Cr:i1gTC'R'd(à.O tarn· 111cs1111 .• a co!aho:·açf'~o dos incmhi·o~ 
hén1 promoverá uma \'isita ao San· (10 seu corpo cê,·ico nas Ílliuras fes
t uiir',~ (!e Ko»a Senhora ele Fúti- tiviclade, patrocinada, pela Federa· 
111a, .,10 Sum'.lré, em São Paulo, a fim çiio ,1,,sta Capital. 
,ir, ~.g-,·adeccT a ;Ela que salvou r, A Ccngr~<!a,ií.-i de São Bernardo 
Brasil elos perigos aue ora 11o5 a· do Campo_ Os nossos para bens 1 
mcaça111. ''Dii\ DA VITORIA" NA FSCOL\ 

,BIBUOTECA TECKICA DE AVIAÇÃO 
A Congrcg-:içfto l\f ar'ana K. S. A· Como p.1,·tc integrante elas come· 

parecicb e São Lui?. Conzaga, de mOrações realizadas 110 di,1 8 de ma;o 
C?.larnli;'tn (Minas), fundou em sua próximo fi:1c!O e patroci11adas pelas 
Srde, uma hihfotera a fim ele ele- Escola •récai~a de AYiação. foi rc
, ~r o ni,•el c1.J:11ral da popnlação ncia mi,s:i po,· intcrção dos nossos 
rlaquela Cicladr. mortos ele guerra, na qnal Oficiou o 
C:FNTE:\'ARJO DO NASCI1-fEN· Hevmo. Pe. Agostinho Mendicutc. 
TO DA RFVMA. l\fADRE CAN· ~o cen'.1·O do salão daquela Escola 
DID!\ MARTA DE TESUS, FUN- foi nmacla uma cça s:mho-]izando 
DADORA DA C(i':-JGREGAÇAO Os auc tombaram no campo da luta. 

DAS PILHAS DE JESl.1S r sobre ela uma hélice. fig-urnndo 
Rea!'zo,.né no clia l.o de junho os herc\is da FAB nnc se sacrifica

r.o COiégio Imaculadà Conceição (Fi· ram em ação na Itália. 
'lhas de Jesus). cm Belo Horizonte; Durante o sermão, o Pe. j\.fcndi· 
11111 grandioso certame acadêmico - cute discorreu sôbre o hcr,:>ismo elos 
JOg-os Florais - em con1emo1·acão ao ·hrasileiros e sna prope:1são particu
ce11te:1ário elo na,cimento rla .Revma: lar para a aviação. "Não está ter
'Madre Canrlicla Maria -de Jes11s ftin· ·minada a luta" - exclamou aqnêlc 

f .' <laêm:a d;i Congregação <las "Filhas 8acerdote .:.... "fomos que ro11s1ruir 
1 de Jesus". a paz e saldar em llar'.e a divi,1a q1!r 

Rsta-hen~n,:.. :~- f'ii11<!'tégaçãô, ele· c(}dralmos co111 êsks ni,,rtos"; 

13' de Novembro de 1368 - Padroeiro da Mocidade. Era 
!ililo ele um altivo fidalgo que dtscjava ver o íllho tornar-se 
nm grande personagem. Enviou o jovem Estanislau para es
tudar cm Viena, por~m este passou todo o tempo consagran
do-se à vida espiritual e afihal partiu, a pé, até Roma, ornie 
entrou na Companhia de Jesus. Moneu noviço; Roma ln- · 
tcira prestou ao jovem Santo um culto sincero e espontaneo. 

O culto de São Estanislau Kostka é muifo propagado no, 
Brasil, sobretudo entre os alunos dos numerosos colegios da. 
Companhia de Jesus, onde ele é invocado ·como especial Pa
droeiro elo Juventude catollca. 

SÃO JOÃO RANTY 

10 de Outubro de 1473 Famoso professor da celebn 
universidade de Cracovia, atraia às suas aulas,. discípulos d4 
outros países. Era conhecido por sua caridade e todos os 
chamavam o "Pai dos Pobres". Ocupava-se com especiàl in
teresse da mocidade estudantil e foi o primeiro a fundar a 
casa do Estudante Pobre.. O Papa Clemente XIII no ato .d~ 
canonização de São J'oão Kanty, mandou inserir no ritual da. 
missa do dia da celebração da festa deste Sanfo, uma prece 
pela Polonla. . 

A gravura acima mostra São João Kanty no mercado 
onde ele ia, todos os dias, esmolar para as suas obras d~ 
amparo à mocidade. .. 

SANTO ANDRÉ BOBOLA. 

16 de Maio de 1657 - Entrou na Companhia. de Jesus na 
tidade d.e Wilno e passou parte de sua vida como missionario 
na Polesia, onde procurou atrair à união os dissidentes orto· 
doxos. Durante uma guerra ele foi martirizado pelos cossacos. 
Em 1819, apareceu ao Padre Korzeniecki e lhe predisse a resur~ 
reição da Polonia. Foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1938. 

E' uma das glorias da companhia de Jesus, pelo seu s;iber, · 
pelas suas virtudes, e pelo zelo apostolico, coroado com a pal
ma de um horrlvel supliçio, 

SANTO ADALBER'fu 

Morto em 29 de Abril de 997 - Bispo de Praga. A cha
mado co rei da Pc,lonia, Boleslau o Valente, veiu evangelizar 
as tribus da Prussia Oriental e pelos prussos pagãos foi tru
cidado. o rei Bolcslau recuperou o corpo do santo missiona
ria, pagando o seu peso em ouro. Os restos mortais de Santo 
Adalberto repousam num magnifico sarcófago de prata, na. 
Catedral de Gniezno. Santo Adalberto foi o primeiro mart!r 
da Polonia e é o Padr1>eiro da Diocese de Gniezno. 
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Oc:u1,::1rnc,-no.: lioJt:.; (!.), th·, .. , s~n:J. 
t-!ll c.:u1:: trontc u:io t'Üi~ur~, o Ci~c1n
l!ia d:1<: \liqJ<·n~ <1[,· (;r:-,:.o~ nt::\~ de 
uma ~:111:a pr·nitcnr t- f,;!·l. :},1:1 :·ia 
_tvlHd:~!dJJ C0nhee{c1.:1 · •~~T cid~d-e ;inl' 
J·v·r·rtt:(Jl".t, c1,nlc, (ljii.l:!n~\ (•, sa1:ito 

l:.vc.111gdho, (JL1e rda,a u 11:::~od:i d~i 
-.:urrei -·fro clc~:-:i. A.lm::-i· pl ·.·d!l~1~~ de 
Dew: Doo e:repir1h-:.,~ di f'(.•nite!1c-ia 
Liuto1:-;t1e a ro.c,:\ dO. 9..mo!· . ... !\~ la .. 
trinu~-<: àc n,·rep~nc.timent:,, t::1Y1.-
t'<HH-!tl,. a V.cf:tt! t.naelfad:1: ela a1mr, 

· · · Um magnifico cnmentar10 da alocuçao pronunciada pelo, Papa no seu Jubileu de Congregado, Mariano 
L1.nçfto; m::is nãc.- n\'.! r . .:. pOdiÍ\·c! HH:~ Pl' rl:1 tnv. CO'.n a [idelidaclc inQ.ue- ·J., 

.. \lt'!!t. sp0111:-õ;i Cl1tl.::t'i.!-'' \.'t",!H ú 
r-.~1 10:-, de Cristo! - é o c~intien com 
"UP a 1gn•_ja ent-ra n~ re~l.a t1e 
;,·,_,nta Mar.a M:i.,.1a1cn:1 s,·,·á h,·.·-·i
\::1 q~1<: <>:::ta~ palftvra~ ~t n:,!icp1('i1i 

:J. urn~1. i,PC;:idora '1 S,e1·ã t,JJ'.:.,!·,·el q1t1! 

\:ma j)(!""~Oft. llHS ('<.•2Hi.it6--~.; e(:; ~1·,. 
c:a I\1:f,iateirn. r,os:--a utr: ~·e{•:· u ~:i11n.
J;ncati\1(1 tle -C'~PCf.:'-a cl~ ci-!s .. 
to? l\ !'Ol'o,.t ela tr.1: e<·11<·J:L r1~ir ;,rr
dcrá foi ~ubstiluida p,·:,\ cc·ro:, do 
1H1l0r pPnitcntr-. As r,r,...,\a:, :.d-.1:n
d~n1le'- QUe Oo S!•nhor L-'.'r-i)f-' 11 pro
'f~tn-no."" o amr1r i1~1::!c.;.:. q:~; t>-u:., 
1··m à i1cr--~n, alm:1. 

Nas margcn.:: tl"o t: ::o G:·:~z·'l:11TU1 
fiavin. no tcmpt1 d,· No-.-:sc:,. Scn:1(ir. 

l:.1 ma l'i<.:a vivenC,_1. ch:un·:,chi. '.\ln~da
h. Quer a tradição cri: c!iH"',, '. i
,·cnda ti-nha Sido n rr<'-:l·1-n:1ei:1 lle 
t,.foria Madalena. ,Í()V('m ils-,cr-,rJ,.n
t0 dr, familia HCbre e r;c·,,_ ,.1c1:1<11 1 

c:e _G;'·.olidadr,s im·c-juvc,, ;>,, ("c>!;,0 e 
rsp1nt....!. 

Qe(ã de tenra ick1d-?. hP!n ru'~) 
.t.c!quiriu uma c~rt:,i. i-nc1~•·-..:ncknci:,. o 
une lhe foi nen!içün. C('rt,~f\ rl:l. pt•
lOS. · jovens n13i!'-. di:t:'.Mn!G,-._. qHP ·J1c 
cç,biçavam a. grande f:cr,,.!!, 1. ,\1"1rll1-
1tna deixou-se orrnst.n· lhL.\ tun 
tereno PetigosjssinF1

:. t\, V:'l.i{luch. n 
tescjo de agradar. O rcsult1,ri .. foi 
que. pouco a pouco. 1•cr•.!c,1clo a 
prudi!ntc re,,rrva e o l'é'C<l.t<, prn
Prlo de uma donzeh, ch<i OT.'ic;.,,,, it 
, oi se<1utom ela paixão. n~ nm'i\lÍo 
tlf- l::er rainha (:lo~ ~·c-r'.lç-úe:- i;::H.--
go11 a SN' c8cnn·~ d.o. r,oc~idJJ 

Anos se pa~<'Uram. l\!3,1:,]c!;,.1 sor
,-rra e: calice c1 0 ,~r~,z~r nL .. ~ n f1111-

dL', quando uni cU-..l. e, r0n\c;-1n fe
J~,p .scttliu tocado pda gr.tç·t i.1:-..·;
?J3. 

Qui:-·. ,, ProViden<·ln ,~],;t!:'1 ..:·:1!n 11 

t•el\o: n:,o mai-< resiste ao c;;,lor JJrnnte.vel. rnlreglÍe a(} amor divino. 'frallscrn·e:uôs cic "O lider· Má~ :l2~ liçã~: A l1'lPQRTAN.Cl.A· n.A 
;ibraLa11or. que llle a.rde 11'./ couv;fo. Ec~a n1<-rn1c amot· na.. madrurraela rian:i''. · CONSA<:i~AÇ.4.ô A- MAR,IA 
N'an 1ctn palavra para cltzér o que '(l,. Pascoa.. a levou ao. tumuh;' d,, 1\ u!tirna alücu~:'to do Santo J>a· 
:llc ,·a: nn alma. Mal$ c-:o::iuollrs s:t,, querido Mestre. para cotnpensa su- clrc. realizada "ª oc~sião elo jtfbilc11 
a~ lag-riina•.-. que gotejam S9bre o.<:- · J;rrabundant0. Tendo achado va~io de ~:1a consa~raçào a ?v1:irÍa coill~ 
,,é., de Je«tt.s. Grande ,ilcnclo rrz-õc ,, Fcpulcro, Já se deixou ficar de- co,,,,.-cgaclo e 111,liiirada na "Estrela 
é nba~,-1r o l" 1)~0. que 1t1, ín\'3de n Luihada cn1 lagrlina~. Asshn ·cho- do A--lar'' (cm 11.º c{e maio d_e 1945) 
na ,c;al<1. lnte1-r01npida. somente r~- rondo. :<-.-P. drbruçcu scbre a seµul- c_?11:,titl1e 11111a \·crdade'.ra l\faJ{1a 
lu; di,;crcto_, soluços ela nrnlhcr. l ma. Ai viu elo!:; <tUjos vestido.o; de Carta do movimento ma·riano. As ti

No meio da -tlôr CJUe- 111<l <lilr.ce,-c, branco, ª"~entados cm lugar <10 cor. ,õt·, que a ,s11nc111a autorid:ule ceie· 
0 tora~õ.o romo ~e ,ente bem! Opri- P~ um {: cab,,coira, out,ro aos ll'.'º- .,'ii;.Íça .iéstc, mcmoravcl ·docurncn-
1ni<1a. pele, p,·so dos Ct'imes. ~al.lc que · Ele~ lhe dise,eram: "Mulher. Pc,1·- lo no1 fort:Cce·. sáo Cio prní,rndas <e\ 
c•::tú. tio;-; oés Daquele (JttC'"é a C.:r: .. 011e choru.s?·· Ela re,-...riondeu: li-~~nsceud<.>ulHis que rc5ol\'1~1 11 os p•-1· 
<\,de O u11ico (lhar que tcn, n f~ '·F'nrqnt• tiraram meu senhor ,. l;l1car no "Lit!er ., um cün1e-ntário 
liei.clach~ llú rc·cebcr, do::: cilho~ c:o r,·t- n,·~P .,'°1· o,,,.e\,, ·e, 1·,tizn 1-0, 1n··. E·.•,1,·,,. .·.e ,1,,, , 1 · , t· · · ,- _ ...:. n. .. ... :.. ' . .)a c:ar ~tl,c!C:5 ots pratu.:as par.a. 
1110 elo hotnen1 Lli;:!:-'.c-lhe tJlle <~ st ú i:c:11:-u P viu J(·~U':> 0n1 né, nin.s sr-111 a aplicaçfi.O r011creia da~ Li..-lis~:m:t~ 
ab<'rl,1 a ,Jortu do pPrdüo· a L"l\~,. o rcc~nh~c8r. (h.:viu: ''Mulher. p0r- 1•alanas de l'io )d!. 
--- l.:1rn!Jrrn a ela o c·:·lá. c11e r-hora.,,:?'' Eh pen"aPdo ro~~-'<" n 

Cn!rc O!-< conviv~s c·nill' ll 1n nt:;- .i:-:rdjnPirn c: 0 1n ouen1 P~tava f-J!lll-

liclo..,_o {'odüchar: ~'Si e~ID lo::-::_.e d() dis.,1-~lhl': "S<>nhot. ~e fnc..te.s 
nr,;fcta. deveria .sr.bc,· quent to, e~- ·r();..: :-,1Lr.ll1 o Uro11. c1izci-n1~ Cl1fl€ o 
~, 1nnif1er. ~ nfto prnnilir qut' ci to- pllZf5-i/.0 s e ir,,j bll:-:c·,.ln'". Jer,-u-: 
(.';!.'.!:iC", TCm Pi 0 .s r:..nJo r qurni ,ie (1jr·.:=c-lht1 1 'lvJat:ia!"' Eh S( \•~rou f' 

t1fr·; 0111 · :-ru lu--.::ir lrri:1 rorninciô rr~ 0 ,~11:Jr,u. "R,lbb::n::.i!" (i.sto é 
c-cn~\·Íio c:onl.r,Jt~io? Ma,~ Jc:--u<-: Cri:-:- rvir-,t·r(·) ( 
lo n:-,~im nãó PCn':'ia, f'-;-,:,.l 1111i('1 n:1:nvra "iVI·nla.º. í0 ! ! 

, '"Com t!c\'Oto :.1c11~an1c11:n d:-s· 
frs comt.:::mor..J.r. caros fi:hos t.' !·i· 
Lia :i, i:u1to _d~ l\ó~. o. q~?inqua·gt•si .. 
ruo _;:u1:n.'rs~~no de u1na düce· n:cor
d,_u;ao da ,;\,o~::-a v'.da. qual a da 

V1..,11dn n~ nensnm~nt.o..: c.1, 1:-: r:irl- o hti:-d:Rnl-~~ t)3r·1 lirar-lllí· o. vén ,lo2l i 
s(u<.;_ cfr'Sl: n Sitn:1 0 : ll11, CrPcl0 r lt~ oll1·\.:; "i\1.ar:. 1!" _ nn,..,,, ntti; r•ro-1, 
nha doi:- dPvedorc;-:; lltH d0vi:1-1lw rn;nci;~d7-:' noi· Nn,sci Senhor, ele.~-· 
qu:nh,._-nto.-; :Jinheiros e o ouho .dn- ,..., .. r/ "li n:i a!m:1 dr- ['vlad:·1~na tnn::\ 

~os::,..cL . ·ro11::.a!..~:-açft 0 a v·in{l'Ill 
Sy:t tt:j:-:&111a 11a \...c111gr~ ~u:;.i.u .:.Vla· 
ri~! il.:.t, do .i\)11;0 Co!.._-~ v l.apr;.i 11 j .. 
c~1. J: a J•l'JPletra palavra- Nossa 
at> JcOih~r-vo~. ::;1..:ja exclalllar ~01u

0 

coenla. Cerno ná;l l ive~seru cnn1 rpu· l<h"8 .. rrir de rrmini'-C1'llCi:l':=:. 1 
!lle p11gar, pcrtloon-llle-s ;\ di,;<111 o 110011e, ,1~ Marh_ r,,hdo ncq110-
a an1bo:-. Qual cios doí" lhe ficará '1:1 PC'-::-~Vi.q P"'1· J0su" crtsto. era a l 
qt:t'r~nd O rn:-.tis bem? Sitn5.o rC':-:~1on"· <'"'.!Jrri...'~ã.o ~:inL-,tic•1.. rJ,, t11p,) hi{.!t(p:iJ.. 
fit:-U: ·• Pen:--•: (tllP é- ,~queie- n í\~1r-1n de Hllh vida inteira. Dizendo 11 Th-ia• 
Pl'l'dt1011 H',11or f-Otnél, . Je;;=w·i cl1~~e- ria". Jesu~ Cl'hd-o P.Xprimir:1 tudo 
li 1(·: "·J11lf",<"le be1n'). F. voHattdo-'-P qufl ~e linh: 1 PO.~.s:-1.d 0 _ entr2 dl- e a 
par:1 :l mulher. dL.;;$,e a C.i1nã.o: "VCs ,,cuih:nl·e. 
e:-ta n:tiliv•r? Enlr0i e1n ln:1. t\1~a.. e N:1 cas:1 ck s11nfto [ôrn. n julz. rnw 
r:io rn~ ci<'Stc ;i:;un para 1"va1· O'' n tr:1lára de mulher_ dizcn,lo-lltr: 
pét-': rh1. r,.s regou com a,!l: hgrin1a•: ":rvrul11e?·. v:1i cm P:11.. T2us oc-c~clns 
r (:>l)Xlh!:0 1.l cc,01 r,g cabelo~. N:I ;1 111f' c,.;il.:-i.0 . 1w1·d~~rl<:t--". No dia da Re~::.
d,-~te o (•~Cllln tln boa vind,l: {l cln .<:".urrr,,iç?Jo f'.1nrlatc-na. ouvindo . ~<.'lt 
ni\0 C<'2,sou. dc•dc qur entro11 n~tü nr,rnc ele Marh prnnunciado pelo 
<!C lJCiiar .. 1nc Os p6~. Tll ná-~ trl 0 der S~;lvadnr l'c;-;uscilado, l'CCOnh.CCC a 
rainrtf'tc OlPO prrfumad 0 na cabeça: \·o:·. d:1 P;1L 
e] 1 nlc th1gjn os pé-~ cmn ncrftunr-~ o~sdc oquele dlé1. 0 nome de -l\-1:l
í'nr i,,,o Ir ckclaro: Muitos pecados rin. Mad~len". <la _,:rnl,a penitl'nk, 
111~ são Prr<lcado~. p(lJ'OllP- c'b nn10 11 <lc w.~1.2:daln Apostola 110s Apo:-::tolo.;;;;, 
muHo Pois :11nn. 1n<•nos n. quem é D,ronunciado ron1 rr.sr1r>it9 pe1_:1 
n:enos ,r. pPrdôa'', Silencio,'1 1 inl,,, J0.iltir,l do Evrrngelho <la Ressurre1-
c,UVidn t'-Q,..."!.\S pula vras a. prcadnra ç&o 
De jcdhl1S, os clho~ ninü~ cmba· o s.:info f1>,;1n~cJho n·)d~ tn:1i., dt~ 
ci:.do'.{ de chorar. 1 hnidos <' co!i~ de l\'Jn ri:1 !'vI::tdah. nJ F.1 ~Pr C\:1\ el 
frnol1..'~- r,rocuraran1 () rn:;t.0 cln S<'- c.111 0- 1 ive:::-:.p *"~t:-i.do p~·e.:-.:ntJ à gr::-i.n-
r,llcr. () coraç§.,, diz-lhe que iá ,Íio,:i nv,nif,~;l;Íçã0 eh Di,·ino Eô,'i
nclJOll n prrdão: tPnL~ 1111u,ar ~-.-ohr(' rito f'r-1nto. no dia d~ Penteco('tl:-:. 
sl 0 olhnr d~ c,iricJa<le que p11rifk~. Jc;ualm,•nt<' {, ele supor que. .iuntc• 
~Erdô,, u elt>rn. com c1, santo, APOct'los e M<lri:1 

Con1,1 111~ j11hi1~ o coracfi,o. quan· ~-3.nti-~,'n1'I_ tenh:1 ;1"'sl.St.i1lo ú A3-
(!0 0 Bnm Pastor f-.e lhe diriP:e rn~y, cC'nc:flo clr Nn:::.'"o Srnhor. 

!O(io_ O forvin de No»o cOraçáo 
re~onlil'c1do: :d~~:nicafe D,.:,rn·iuuiu 
1_1.1Lcu111 et. tx<.Lllt.:m~li ,;wmen ejus 
~!i1ll!.l: l·-llgr~uc.Lcç·ei ao Sí:::!IhO: 
~orn1;..:o e .~:-sdtc1uos ju11tamc11t(:' 0 
,?:?ti IIO!llC . 

o s,~17.o P~Hfre c11cOntra 1110ti \-.o .. 

de gratidào e de jl;h:Jo llil ll'iubr.:n;· 
~a ele sua rn Lraua na C.,\l. Cha,11 :., 
1.-i!o un!a ··etc:.:...: record;u.,::to··, J-ú por 
('~tas paia vra.s_ :::i1..: \'\.! a alta. e:-t,ina 
Clit que tem Pio \'. i l a (. c,.l. Tudos 
o:-: cato! co.;. pOrta.110 qu~ querent 
pen.-,ar_ como. ü Papa e acOmp;inh~tr 
::-t•n onen:aç;i.o ckvcn1 rccOnhcct r 0 -; 
c11.!v~t~k,s \·i:dort•-, reJig-io:;os e n1orac; 
que se. e11rQ11lr;1i11 no prOgra1;1a e 
1,0, .!n,wdo,; deste sodalicio. 

.. \;_'.__O t· .. alí;'1s, pela prinH.:ir;-i vez 
(j\lll O atiial POi!ti1icc- CtOgia i.!::i cc. 
~-[ )[_ Leni_l,;·e,,,o;. a,_.t~; d~ l11do a 
lJ1ta d:rigrda .tu 1·.!lllnent.:.sill!o La:·· 
d~:t1_ü.L,·111c "Con1 p..rticular w1n-
1.:hu..:e1H.:1a" em que S S. cllz ('.'\:ne:·s~ 
~;1'.11e11L~ "Os :10,:-.os maij vivos ele· 
~cJ_o.) ~:tO q11~~ r:-la-; n:ileqrn:- eh: rí·~
ciau,e e_ apos_tOi;~.dv Ci 1. .... t;\O cre_-,çarn 
l",lli:t ckt lll:t:~ .. 

, "A cons~:_:raçiio á i\lãe de Dcns 
lt""!J ,Congreg-acão ·1L1riana. é tuna do· 
a<;ão, niiO ele rne~a formaEdade ou de 
mero sentimento, mas efetiva rcali· 
zada' na intci;sidacle da vida c~is·tã e 
mariana. na vida apostólica, fa7eudO 
:tsSi111 do co:1gregaQ.o o n1i11js:ro de 
j\~aria e. a bctn dizer: as suas n1ãos 
'v'~íveis sobre a tena, pq]a dimana· 
·ç~o espoi:tanea de uma vida intc-
hpr super-abundante, que se clcrra
ma cm tOdas as obras exteriores da 

JS'.\~lida devoç;io, do culto, da carida· 
~. do zê!o. E' o e1.uc inculca com 

t:·i;ngufar·encrg-ta a primeira de \'OS .. 
sa's_ Regras··. 

·jJ) A ço11.;~-~ra,Jio n~o deve sn 
inera formalieladc. 

, t· oortantó ohrig-aç;io <TO:> obc11 :-
l.liaiOr,s. especialmente cio Instrutor 
d~s. ca·1dida.o;, explicar o alo da 
t·01:1s3:gração 11 0 que sig-niiica · (c01w 
l~lpnusso, ra:avra de honra, pro111cs
s.~~ contrato bilaleral etc, - v. "Li· 
d1r". 4 . . ~eric,_ II, 41 _ e nas suas con
s:<;Quet1c1as. l·,' prcc so ler e cOmcn
f1r a fórmula da coiisa.c:raçiio. IJ.t" 

la;vra nür palavra, antes da rece· 
pQiio Dizem C(UG Jr:, CC. cm que o, 
collgreg-aclos lem cst:1 br:Jissima Or,L· 
<.àO pcia primeira vez no deg-rau do 
altar 11{) 1110111<.·:1to da reccpç-~o. nã1) 

conhcrc11t!o nem o texto nem o al· 
c~nr,· desta _doar;1n lotai a tlari" 
h de s_e adunr~r ~iue ta!:) c0n5..'r(:ga -
d.o,, mais tarde sa am da C., 5cm rc· 
11~p;·sos da co1·ciC11c~:1. c_'om0 se ~;1i 
c('r, um club' Exp,icar bem o ato da 
C<?,!1sa~ra,ão. conforme as palavras 
aút_or;z:tdas elo S. Padre. · eis ui11 
n~~1? et1c1eutc, cc1"t:tn1cute o mais 
u1c1C11tc, para comba!cr cOn, êxito 
a 1i:istahilidadc .issus:ado,-a dos ;on-
g-rcg-a<lCs em certos !u_r;arc:;. · 

21 i\ con,Jgraçã 0 n:"cc, 
mero .-,cntirn_e11to. 

dc·\·c ser 

. ·cm CCl'(O ClltUS_iaslllO é SClH <Jn-, ! 
;·1d:~.:Ouvavel e aprc.•,senta lllll grande 
.mx,11°: Le1nbrarnos que ris rc.~rti:, · 
10 e 2/ clcscjam a rna·or soler;:1ác1c 
11.1 rc-ccpc~o d~· novo:-; ('Oll,QT<';.:?:adü3. 

l\ías entusiasmo passa, como· ouàl-
. q.uer movimento da alma que não 

brota de e0.:1vicções e não incl!le \Jllla 
resolução séria da vontade. O que 
o S. Padre aQui dii, do ato da cou· 
sagração. vale para toda nossà clc
vo~ão a M.aria; - não' devoção pu
ramente sci,timcntaJ, nào só fita 
azul e "Salve. Maria" e cantos e 1 
ciem~ns.trações, tPas p:1!es de.: tudo 
e -atima de tudo: soltda vcueraç~o 
da M ãc celeste, refugiandO·nOs a 
Ela nas nossas "ecessidadcs cspiri· 
tuais, imitando suas virtudP.s, cu::1-
pri1~cL'J seus desejos. 

3) A consa~ração a ),f ;iria 

ação tola! da pessoa-
" dÓ· 

E' doação efetiva. fa~cudo {iu cOn· 
grega.do niinislro de ;\1aria, su~lS 
mãos visivcis sôbrc a t<"rra. Pal~
n;:s belíssimas e verdadeiro cxa:n~ 
de cOnc1énda para Lodo congrega· 

· do. Ministro de Maria e ao "".:sino 
tempo seu mensageiro. aqui 11a tlr 
ra. U· cougrc~ado pçrtt·ncc a :d a ria i 

c!e \ai forma real e i·itcnsiva que sen·, 
papel é un1 ccn10 c1uc prolon.:,!".:nncnto 
da n1issâO do Maria cestc n1trndo. ü 
congregado cievs lembrar ,\faria, rc
f!C't-indn suas v·rtucks. o amor ao re· 
colhiménto, a. vida interior, sua pu
reza. sua dedicação r:euerosa a Je· 
sus e s..ua causa. Q,ha11do. a cOnduta 
do c011((rei:,ado. devem Os ti~is pru
~ar csp01:tancamcnte na Sstna. Vir· 
gcm. 110 coiürrcga<lo. rncarna-se. no: 
assi1n dizer, o sublime ideal da viela 
c1 .. stií qne aoresen'a Maria, nele so 
t.orna visível a Virrrcm Jll1rissi:n:r, :t 
espOs:1 tio Esoirilo Santo. a Filliet do 
l'_aj eter:,o. 

4) A co41~ru:rra\ão ::;e rca1i1.a pra· 
tican1ent(~ nJ. sa!1ti(icaçáO pn.i· 

[Jria e no apostolado. 

.. As fi1.aLdatlcs. da C. M., a sc,nti
licél1;:i.O d;t prúpria. pc~:::oa e a 1rrJ.·
G:a,«u d't rida sobrenatural no apos
tOladO, não es,~o pOi, separados da 
sagraçáo a l\1arüi 110 centro da vida 
wtiu1a é a fonte. a pedra de tOqne, 
e ,,copcretttaç,10 da doa<.;JO total 
a )laria. 

med,oercs e sonolcP-tas. C.'lm Os 
membros que so oaerom figurar na 
lista, quq só comparecem nas festas 
ou l!.a~ ocasiões recrca~i\'as ! Leia1110s 
ê·~•a, tree;~ a todos aql!Clos que se 
interessam mais pelo esporte. !)elo 
teatro ou po.t 011tra atividade qual· 
quer do que pela vida de- piedade 
e de apostolado; · 

E cem lsto n[to q'ucr t, S. Padre jn
trOclu7..ir ccisas ·:iOva5 na Cün:grc'Yo.
ç~.o :_ ~xprcssa_m~c:i .e assegura éle (~te 
tal 1 o, scwprc a vida elas CC, c,J ~'1. 
na hisLória e tal <J sentido e111 que 
e,as fOra,n 10~1vadas e r,co111c1;da· 
das pclus Sú111os !Jont:fices. 

;, Na realidade c~ta"i l<.e~ras uão 
lograram -'>l'nftO cxuriu1ir c1n têrt110::i 
precisos e com que .. codaicar" a 
oistori<t e a úr[1tic;; <las COt1ºTCºa-
çõe, }dariauas, urov.dcucia~11,7"c 
n;stiLuJClJs pela tüo beutmérita 
C2mpa:il,i:1 ele Jesus e tantas \'Czcs 
cq,rn,·adas ~, ~lta111rnle lourndas uc-
la ::-a11.a Se " 

3,a lição: NÃO TOLEREMOS DE· 
FOR.11'1AÇóES DA V ERUAUEIRA 

FISION'oMIA DA C. M. 

~ '· Nos estamos IJctu" loi:_g-ci, con1u 
vnlc,, ele conceber as CC. l\fM. cO· 
mo, n1~1a s!rnplcs u11ilío de piedade 
trauq:ula e inopcn.sa. um simples 
refugio contra os perigos que- ame
.a,~am _as almas fracas. e até mesmo 
u_ma s.mple~ liga de ação meramen
te c.,tcr;,or, febril porque artificial, 
e que não pode suscitar e acender 
se11áo um ío.e;o de palha, de dura· 
ção mais ou lll(:nos cfên1era .• , 
_ Estas r,ala vra, do ::,. Padre es· 

t•.c::mat:un1 certas aberrações da 
l'Crdadcira fisio:10111ia da C./\1. 

1) A C.1[. n5o de,-c ser uma 
simples união ele 1/cdade tran
quila e iuOperosa. 

O que Pio X!I quer. é atividade, 
é irradiac;;iO, é responsabilidade pela 
causa de Deus, ç luta, é empenho, 
~I ai combina com esta cOuccpção dv 
S11mQ Po11tifice o que se fez em al
guns luzarcs, rcstring'.ndo a vidct 
d;i C. :M. a ccrlos cxercicios ele pic
dide. como Comunhão, sermão, bc:1-
<;;:o do Ss,nO. Sacramento, recitação 
<_it, Oficio de Na. Sa-, reti_ros espiri-

tnais- -etc, • cl.cixardo a Olllras ass,.t 
ciaçõcs a prútic;:i do aj)OstOladO . 

2) ~f,o dcl'C ser sim~lcs t'efu.c::. 
contra os perigo5 que alll~ 
~,am as almas fracas. 

1\ingucm nc-gará que a vida nw .. 
riana .1:iígnifi'ca p«ra lodos os 1ue1.u· 
hro~ 1:ma ótima d·efesa c.onlra ü:i 

lenl:t(<Í(·s do mundo e da c:trne. C 
cOmprOmi,so sqlenc :to dia da 1:ece· 
pção, a, exO:-:a,õcs do l'e. LliretO;· 
o. controle s6bre a írequê11cia, 0 am 
l,1<·i:te rle co)c,;ns honestos e piedtr 
so.,. o bom exemplo dos Outros cuB' 
gregados - tu<lo :sto é, sem dnvid.;., 
a uH.:lhor proti.:ç5,o contra rclc:lcha
mcnlo ua 1·ida espiritual .. é vereia· 
cieiro rc111édio conira pt.:cados. 1n;w.-; 
hábitos, é reiu::::io conn-:i os LJcri~J' 
l!UC a111eaçam as a!rn~1s. 

Mas . .o S, Padre dc·scja que a C 
i\l. niO ,e limilc. a i,to, Sua COI!· 
cq)(;·üo é muítu m;"iis c!evada: ,:1:iu 
só rCrnédio cont,·a ·pecados e yic'o,, 
mas tambcm escola de virtudes e eh 
pcdciçiío. - 11',o só prOlcçfio pac:i 
<,)s · cOngrl°'.gaCO::;, ruas· lambem (lUt_· 

que contnt os i1;i1nii~us da lgrl'j~ 
não só oicdade individual. ma; 1a nr 
bem cmpc,1!to social; não só nm bern 
pa.ra os orópriv~ 1nc1nbros. hltiS tant 
bém uma g-3rantia para o bem das 
alma&. 1Jfto so vida interior, mas vrn,
bcm zelo· pelo Rciuo de Deus. 

3) Kem deve se~ simplc, li.'(a d~ 
ac:~lu mera.me~~te exterior. 

Emquanto cOl1(]enou o S. Por•tifr 
ce na frase anteri.or a falta de at,· 
viclad.~ apóstÓlica, estigmatiza é!~ 
a::::ora igualmente o erro contrário, 
só atividade extori,or. A razão é óh· 
via: a atividade deve cmauar da vi· 
da espiritual fervorosa. não vkever
sa ! A santifiçação da própria aln:~ 
é a fonté da qual emanam as e:ier· 
c:i::ts ap,ostólicas. Todo apostoladQ 
cristão é, -::io fundo, irradiação cli 
ncrsOnJhlade sobrenatural. Chama· 
mos aqui a atenção dos leitores aa 
excelente livro do P. ChJ utard "i\ · 
a.!ma de tod,o apostolado'', qae prOva 
de forma convincente e abundante, o 
·:1exo e,;;,enci.,,l entre viela inttrior a 
atividade externa. 

(Continua) 

i-or aca.-o. que ó olirnr S: ,.i,,c cr11-
?.';l~~c r.nn1 o ollw,r c:,e11~1'.í} e n1:l.tic :,
teso d11 Divino f\ie~t.re. Pi·: ... , rni:11-:i~ 
,~: vez lhe vciu n ro1n.-,rf:'('fL':lt1 de 
t>t'IP outra cowm. que uúo :\ · S('n't',J· 
liC:ade_ er,_1 capa7, de t<?ri,· o cotn· 
cão humnno: o cnnor di'llno. B~1s
'tr·u uu1 olhár ele Jt-.su·; cn;:.;t0. 1>~1r:1 
dtsipnr as nuvens do !"'Cad,, que 

, cfu.sc:tv:un e c~ph·ito. da po'.Jr(' pc
,, zlor-:1: bastou num c-.,!rn\' ck ,Je
~-n,, t)f!.f:-). fa1/.~r derret:··r-r:12 ,, gi:_•lo 

r::;1Lt\Tas docc.s rnn10 mP,l. ."TN1.~ pc-- U1n ,.s.:c:r-it0r g1·ego. rcferindo-~e f1 
c~1dos r:-::tão u(~rctc-1dns. Tt1:1 f P. tr 11:Iarh r1I),)dalena. afirn~~ qu.~ o. n10.s-
cJJvou· vai cm paz". nt:1 det)~i, da. ,\sccnçüo de No,,P 

Ela $e lE>':rinta ,... ::iknrio<-·n rnn10 Senhor. ~e nnul0u r.on1 1\·1arh. c-.,n
Yiér~. d' retir,1. Ná() é n1~,1~ nPca- 1',~·ci;na () São .Jné.o Evange1i:-;V1, 
c1-cra. Pt'rdoada. f:a·nt.ificntl~-L lntci- parn Ef,,f'1) onde teria tn~rrido 

céu ,· (1a t~·rr;1. ::nn, rt <·~tr en t'.lPte
.-:c nto u ~acrificio d.a verd~tle e elo 1 

r'.n1cr". As cn1pregnda$ rclal.:1l'an1 a 1 
Urbano o que tiuh~1 ::1contrciclu e 
,,, te aincla m:li, insistiu no fiel 
cu,uprilnento d~l.t :::nas 0 r(lell~ 
t~n1eac;anrl11 cr.~n ~ev~r:t nuniç:.l.0

1 

Crit:tinn muito chorou o tri~te 
fim ele_ ~eu progl'nitor, e dia e n~i
tc pe<lla a Deus a graça Pura ~i dJ. I 
1·er~evernnca. 

Dio_ suce:ssor de Urb:tn0 _ qui• oíc- [ 
H cc,r ocasiao a Cristina de se reabi
Jitúl' na reli~:âP oficJal e <11·denou 
que. fcsse conduzida ao templo ele 
ApolJo. Apenas a donzela tran"n&:s 
o !imi:;ir (lo sa ntuario. o idolu. co;no 
u:ovido per n1ã0 mi~tcrio~a. se dc~
penho ele seu alio po(]estal e quEbrou 
Lm pedaços. Diante deste fato· Dia 
insoJvru pôr termo ao 1>roce&-0 e fr
io de uma mautira barbar(\. M~n
<l:.u cnclwr de azeite e pixe uma 
tin:i de ferro_ coloca-la sobre o f<•· 
cr:i e, e<tan<10 cm ebuliçf>o ,, 1101-rj-

l'arccC·.:105 csla li<.;:lo de c~oci.:iai 
impvnapcia. 6 l'ap;l ~Oloca a (011-
0graçâ0 a ~la1·ia i.O centro da vid;,1 
n1ar.a11a. Pelo ato da ronsal,!;r~H.,;;-lo, 
Ull ~- ~anlidade, ctLl·1L..t o cnst[tO li· 
vremenle a senha tia C.)1-1._ o!Hi~:i· 
se a rcaiizar os altos- ídcai:> da sa11· 
t11icaçau e do aposto!adO. lJl'.rt.·mu~ 
pOrta:1to c011s.derar o ato da cünsa
graç~,u co1110 o eJe1nen.o mais c:;sen
cu1 ua entrada na L. M. Ser con
gregado ~ig1.~íica; su· consagrar.lo a 
~uai·:a, ser (a\·a.eiro da Virg.:::m, sei 
lavakiro d;r Virgem, ser .Vlinistro 
de i\l ária. Com~ deveríamos ton1ar a 
sério Dortanto 11osso carater d~ c011· 
!,!regado Corno dcve1 .allJos recuar 
oeai'nc da b;nlação de desligar-nos 
peja :--aiüa da CC:1greg.J.~á0, Uc <.ks· 
1.,1 z~T e.slc bço · Que J)l'las mtlO.s dO 
.:iar.:'rdote nos uniu para ~emprc: {t 
Ss1n;1. Virgem desde o momcuto da 
nO::,sa ncepçâol Como dcvcnamC>s 
c·w.111ar a1 o· aos qtJe vacilam e ouc 
pür n10tivos quaÍ.'itllltr bri11ram co,11 
a voutade de alhtt>donar a-s fih-iras 
rnar-ianas: LC-mhrai-vos da vossa cOn
sa~r,H~ti0: .Sois nün.stro de Nlari:.i, 
so s suas m:"10s visiveis sõbre a ter
ra; 11~:·,:)' <li~:::iolvci.s este pato c011clui· 
,1n sok·i1l·rn~:1tc 11~1 vo:-..:;;;;1 cntra(\:l na 

l ~~m-av~ntura~a Ma~re Maria Müllar~ll1 
• CHI ccrc.c;ão. 

Foi ll1na circunstini'.'b -'il-LJttbr 
l'!Hc· trouxe Mac1alen,1, ao::; pt··.:~- \J~-:- ._Tr-
!)U:.:. A conver~ão efd.i:\ott~~t" c1nrat1-

. t,, Um banquete, AMim O ti1\ha de. 
termina.do a Pr0"l,lencl'.\ Divina. 
Aque1..1 CUiO POC~<lo. tinh~\. ticio pl\~ 
b1ico clcvia. prestar r0:)o.rncftD pnbli-

1!2. E\'Cravn. da Sensu~lidUrie. 11C'1" 
ocasiã:) dun1 r.rnnde bar~quctc: clt\\'ia 

<"12rr:unar Iagrj111n .. .::; dB r,~nlknch
Ccm ranta imr~ci~nc'" o ,li','ino 

·. r-a;;tor tinha cspcl'ado «· vcltn (la 
<:·-eJha ner<lida. Si aec'.!Cn·,, 0 rcin
,·ilc elo farLseu pnra o banquete, ora 
com a espcran~a de- eft>~ontro.r nque .. 
J,; ovolh1, 

Reunidos os conviv:is en1 mrió" 
de banquete, apnreco a f,gu;-n. (la 
pecadora. Nas t.11àos tt\-1n11la3 f·c
f. ura. tun vaso de al:J.~a~i rn CO!n 
U11f;UCl)tOs prccjot:c-s r-v:;_L1, :-:r~~1ndn 

·v ccsttünc do 1,a!.-;_ Ul'.g!!' ;1 tc~t:1 0 

,ci cabelo <lôf; que 1nzi-:-1tn ,.\ 1Y1.C<-·:1. t\ 
r:ca, cabcIC'ira ca!-lhe ct.'-..._c.;o?·d,:nfl-1·1-
rnente s"br~ as rspad•rn,. e e• bck, 
ro.,t0 trál'-lhe estarnp:c ,h ,, t:·i_. t~:;:1 1 

1 t· ~ conrn~ão. 
O fan2eu. \"í•l1dC-'l cntr,1 1.'. fi:i:,:? 1 

:r•fio ']in:nr in1port.anci:t ,1,., c)~ÍI. p ll"'.l. 
,-10 Mad~.1ena é Otl\'1 (!8'aic1~ r-b

f;,:tn de d?"11rezo. Q11.,2- n·'i.;) ~.:-~ '.-1 ! rc-
. '-·c-.sse ~ chefl::ir r,crtc1 r::ii·J :r11_.;ir· 
t 11 '.:! / 1 cabeça! -

Eis oue. a nobre n-.LPhf,T ~f·· :1c '.1rr,-
.'.'\i1na <1o Conlrito · r.~ Ot:.~.•- r:::-:111~~2-

: f:_:cão r·e~·al! rvrn.s O oU:,jr (1;1 nCC'':1· 
· (()r,t 1101 OU"~. rnfrnnt..1r B i1n ,1~) 
"f:nl di\'ino. "Retto 1

·\ di'.v' ,"i E\':111· 
,:e 111 o - de c~:.·ta.-. ,s.!f c:L ~;., :'t J.:'. 

·1:é~ dn divino S;.,lv:ic.1,)r, 
P,)ltC"J te lh(• dú, q~J(• .:1 r-cr 0-is:,:1111 

.t]l,._,re, matcv0 1os e ·ti r;,·,,:n e, 11c,u
ras sarc:1.ilicas. Un1a ,::;(, soLv.;:~ r1:1<.·r, 

,t;ma icléia a ccuPa; c-bL~r o p_i-rcião 
Dam1clc nue veiu t.r~zM' ~ .c:11·,-,,r:ío. 

Ei-la rle jo('lh(~. t'?r:1nte o ::i-
:' 1Kr da vida e da tnorf-r; ci~l.-, n~ 

. rr< :::r>nca do 1ui. Pf.!.L.v:-:1 nrn~1,1mfl 
'",;:.:. tab!o<= 1hc articul Hn. A rlor f' 111-
:t''.:l'62.-~!1;> a \'OZ. DO:;, ,:-ih:~ lhe 
·1,.r:·;i a fonte nmar":a d.i. , .. ;;; 1,·:cci:,. 
f:i v~ér.1 ,)ara ungir ti :i-"t.l Dl'~1ct e 
bfnhor. a.s 1a-tzr1rn"s fr(• .snro::-:n..:.: ('('.
rt1,_1 a .'-'nV·t~tuir o 1~.,rêv 1-rt_·C-~< 1 '.:';,. E 
"ssiln prr~trad~ UúS r-~-~ c~1) :\Ir~~ro 
t'lã" ii,a;:_; ;:,S retem. ~·:··~'(dirn:1d,1-:,.:, 
r:l;undD:.ntcn1rnte Ctl:n 0 J:1~~(,1 ;,~·c

... _ .. ;e,r;-:1 ('.:1 o,rr0nr·ndinL•n~.;._ ;:;:0 C-t<1 

6 qu(' quer!,.:::: não er.l ( ·:.;.:_i '."-- 1.!.~ j:;-

r:unent(· trnns[ol'!llJtfo :1 ulrnn de 1 <::tl'l·,nwnlc. 
j\;l(lc]J]Cl1(l nada ':!H feliCidíl<lC ,:br,,- . Jh l\l11~ ~utr~ lenda ·:cgl!'.1!10 ~.' 
7nd,1 d~ Qt~10l' c11 1lP1o d~ lll11 ~qjOr r•11:1) n f-~,~"1!1'1 {]t? T.qz1t:J 1,,tr- r 

[<'ri.', c1 Ul'8Vel e et0-rno. l,-,:.,,rn. M8,rl.[rn e J\•1'•r'.~_ Mc,'1°kll·1. 
No 1nonte r,atvnrio <'HC0 11!r:: 11v:- ... - 1,arn ('\'il.nr ns r,erse<i.n1r.o,,~ c1ur- n:-= 

P. !-'qllb np,,nitcnt.1? rnt!'c :i~ n1rn:1.i::- 111uru~ 111,..~ fn7i·,tm. terian.1 f\Ig.ido 
cleif,,~ d( Nosso S<'nh'"'r ,Tr(:·11, Çrl~- à·, p,,11-sl.i.P'l e fix:,cln r0s'de1"'C-.i~, 0~-:.1 

. lc. Sttrq,., !lO;,"; gritn-: btnsferr,o~ d,• J\.l:':'!J'::ir']1·1. Di? rt lP,....::n·-1 1_,.,r,.-'.la fl1~C' 
t:m:-t n,11Jtid5n s:.:arrilrtTS, í1v1arrerd(' "J\iT,,,-;,., {\tT~rh1JrP.1 t_.i:,,,1:1. v1vhlo rn~,~ 
n-cs n1otc]o-t ~t,·casLico., 0 injurio- t1·inkt r-ri0i.: d('-nl)i~ ,1::i.. As:cençfln rh' 
!,:'os:. n at,.,nçrl0 c0ncentr:1-s1.>11~í' Nos:,:o SP11l101· Je-::11" Cri.-~!.~, e pas.;n-
tcit"!!t 11:i. l'il.!ln::t n110 n~ C'1'l!7. ~f> (\-r~~ clt• ,ssC' fp1)1tJ<1 Loilo 1111rn1. Rl"Ut;1-
rccc ao <'trrnn P:,i. <'ll1 expiaç;in dos n;d(, '.Cf\ c~n1·1'Cgar'.l ·\ nr..,r.1c1 d('_ ,~~
rccqdo...: l1') Plttndo. c .... ,'t'l n n,C'-::lno nitcneL-.i,: ~' 11~:~i~ r.u~t .... ,·.,~ ~A,:-i 
ardor cc1111 que l'·' rnocidad{~ ~C\ " 1,- con,"' fô,· , .. ('rrf'n é 071P ? ".-,,·i·1 -,.ir,, -
{regav,, nos pai-oxisiuo~ d:l pnixão <1~len·1 R~inh~ ,1<1s ~1n1,, u~nit?n-
o~xc n dt•vor::i.v~- s:enl n11° ~r-- clf'i~a~- le-:;_ pnfrr ;i'-- cn 1t{:l'?' tnun,e,·.:s. 0~-
~f' incon1Cclal' PP.la ·r.rl.tíca.. (tllt"I n cff" l\lí".lri:l ~-1ntli::.;=.in,n... í' a 1nais 
CC'ncunn·a e invt-'Ctivav:1.. asshn ,·rnrr~d:1 nr-10 novo cric:bi.o frl',;l.Qa:-: 
n'.~ hor:1 snnrr111., d,, 1::ncrifki0 ~<111- zo seu Rl'.1t1dt' ;,111nr a D~u~ e cX

guino]cnt1\. lli~ Oc:lgct~. a. \'c-n,n.:: ;:-io. /1·::::·rdin::riJ 11rniteneL1. 
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Santà Cristina 
c~,n\1. h2li~·:d111a ringe a cab,.:ç8- eh> rrcc·lH'tl l.ünbr1~1 as prirneil'a:: jn::-

Cridina u1c-nin:1 flO llOZC? a.nrv.; e::-- U uçôc>s. sobre o cr~stlanl:rno, C' que 
1r1,;-a,1:t ',, rxn:bcla nos faFloe' r1,;, .1 prcp:irou p11ra o sanlo batH11c. 
IgrPjas orjf'ntril e oci•_h\nl:il. l~m- nc. Çttbl Ih.,:, fci 1nudad11 0 no1nc, cn~ 
bor:1 n;lS 1Jiogrt1fbs tl•;-i::1 ~:ant:i, Cri<~tin;i.. 
l'Cm ~cn1pre prC'Víl{?Ç,1 i)r-l'fPita. Urb~nn. CÍ'1r,::do C'>n1 o vi\·-::a in-
C('fl.cc1·d::1ncia nos reloto-. svbrc s11:1 lc·n,~-~t) ct~1 filha peles eri.'-it:lo-.:. r 1 
origt>1n e a vidn, algnn1:i rotr~n ,-. 1 .. rb con1p{1ix{ln qu2- c-:-L, c12n1uu,-
r,,1n·o,·cita vel e ron10 crrt.a. l)·Jd') h ~ ·..-:1. Y0nd. 1 - cs 50frcr tant~ dc·~·ti-
t-c..rvil" ."1 ncc-::~ rctificaçi'ío. nott-il)r: llm:t ~:J:;arta1n~nto }U:-!~10':'0-

Cri~tinn 0rn filhn de Urhonn nf'· ,,c:crnH'.io de icld0s l':,l'D-< e pr2ciG
chl elo cxe1-cito en1 Tyro na. Tosc~1- fo.c.·. no,l.; q1ni . ..:: dcYb r1ucit11.::r inec-n
nrt, hnn1r- 111 de rude~ sentin1{'111o:-: e .~,, rliarí.-,n1fnte pll1 presr-nça de n\
jr:h11ign do nomo cristão, np.anh:i- r.r:rnris "scra,·ac:.. cie confianGa QUC' ti
cio~ Pf.'l:1 ~nldarlesca sofreram duros 1!l1t1n1 °rden1 d(• zelar sobre a fiel f' 

,exame', nos intnrrogat~rios a que pçntual r,xecuçilo desta cerimcnia ele 
[ol\1m ,nllmetida<i. Cristin;i, prc- :·,!r, l'.c,;5o. 
Sf':nci~1Klo hs t·eze.s fatos o. rena~ CriAin:i p()f 1-·11,-1 i.·ez trano;,;,(or-
in1prc.:-:~ion:1.ntcs clr-ste genr:ro_ f'n- n,ou :--11:i. nci\·:1 mnrJd:.1 c-n1 ornto
c11ia-~e fie rencração nquc-las vili- rj(, .. ~c-n1 cntrf!._:nto ac(·nder um.'.1 
nrns <b into}<'rctncia r,J.gfí. Sl'lll PO· vcLl P ou0i1n:n inee-n-"'-O às in.18~;:n.--; 
drr ncl1:ir mnn ~xplicaçào plmni-1 <;8.s <livinicbd~.s. ,,\, c,crevas <h>lica. 
veJ par~ a :=-~renicl;dlo. ri Pari~n~ifl. d:1111e11t-c rtdrcrtlr.;n1 "Sete dias iú 
a ale1:;nil ate. con1 quo rs erI.staos ~ã 0 pa~:f!.s1lo~. e- n. 5cnhora ainc\1 n5..n 
sofl'lalll tock1 n sortede crurklade.$, 1 n11<l,·u ho1110n:1g,·m aos d:>.u,:·s: c,-
Cm1osa de sal.ler o motivo a0~ta Ir,; ,e irritar:'!o conlra nó, e no.' 
caln1G. rc,-:ig,!1.1çiío o nlc-grín dos I crstigrn,lo"; ;1 qu<-- Cristina rc:-· 
ni,·1nos no meio tlc tantos ro1ri- 1 poEdeu; "T,,10 6 ,·0°0 0 mc,lo t:la n 
n~ento.-=. ir1quirh1 rias em1Hc-gadas e 1 \O~·<l nchc-rtcnr'í::i: rli31Üf' de tun 

1 

cscrayn', · de~ quai8 ~omcnt.o urna [ (,\Is rq,:o cll 11 :,r, ncenclo urna v1'· l 
~;cub,:, llH' c'i..11' 8 \'crdadcir-.1 C'Xp!icn- l b; ~1 um (lc-n.:: .~11rd() não pnç:> fa
r;ão. un1·1 c:112 crn cri~tã e ela qun.l , c,l"{'f: ;~o Oru<.: ri,-o. no sen1F'r <1<: 

C':-;~O Cr:stin~l fJ1 r~h;t i.-;;;.:-:-e Cl11 ncg-:..11· i 

Citlt. 0 no .. cl0:ll"ç$. 1 
_ Cristina niio '" prrturbo11 ~ nrm 

tua Pouco ,e dispo;, ,, .,acrlíjrnr :\s 
1mag~n~; hora:-. n1ortas da noit.C' 
s,1b . ~le t-·u::1 rcsidcncb. a,:·~ist 1~., 83 
rr~1n~oe3 e. ~o san1 ') ~acrificio do-~ 
t.'.rI,:-taos, vi.::itil\·a o~ ene:.Tcer.;.vlos 
~·o:. que levnr:1 1n:1nt,irnei1lo~ e: 1lavn. 
~~o~ r)cbrc.s tn~Jo CJth~ 11 0~suia. o nn1or j 
c~cu-U1r- ror,.~~r1n a p..:1::to d~ d-_.spc
G::-:car ri • .: itna;_~ff~j.-..:_ 

O <'frito ,b·,c - 1 \ ..-1 mistura. clon ordem para qUH a 
~(·'-10 noo sr· fc,:: l menina foHse lançada dentrO. Cris. 

c,pz,lal O p,,,. 11 0 to a P.ir e],,,; J tin~ fez o sinal cL:t crui e c]lspen
<'~;>ntecunJ>ntos. ftnjç~o incrcpou n ~an_clo o a~txilio de outr<rl pes:soa 
f i,na. •· lth-en,a L, é a'sim oue te I mergulhcu no liquido c[crv~sceült', 
tti·c·vc-~ a dc • ..::rcspeitür e:-: d~u.:<'-~?·' ~·cJ11 C!Lle e~t!? lhe i,rodu·~!3se a n11.i::
Cri;tina com ttrn 11,j,Jão 1-c~pond~L1: !,·i·e: quzinndura. Em a1ta3 vczts r~n 

"l\las mt~u ;JJi n:.i.o .<::C\fl dcu~es Ci-i- Ô.l'lr t:;r;1ÇaA a Deu~ e inl>il:~a cantou 
k,,. imafkl1~. (Jl~e sua l'i]ha ()O(IC pôl' J IOUVOr dO .\jtJ~•illlO- Como tocado 
ftr. 1,ed:,çoB; "'''' ~Pen:1s fig,uras d0 por um rn,n, Dia caiu pr,r teí-i·,, 
invtal. ~~n1 vich1 r ~en1 pouer. Deu:-: rr 01·to. 1\/Iuif.).:; pcfsoas que pre~en~ 
b:1 um ~o o Ete1·nl1. o· lnvi,:,iv;.•!; é ciarf:nl (•.:.:ta crna. cc1nvcrL·ram-::;c no 
,;·[,, o OCU3 Qur eu adoro". A Tes- Cristianismo. Cr!Btina voltou p::tra o 
i·,0.-·t:.1. d 11 Ofli foi Lm1::1 a_;:r.-:.:,;io bru- ca!·crrc. 
l:11 .. :-8guii1:1 tia (irdrm a un~ es· Pc,!a terceir:1, vez t(•vc que Pa~·s::1r 
f.ravc~- 1k rrnlicar ó. filllr1 cle.::;;ip'.('<1.:- r··rl, 1 nr:\·a. 111:1~ ~ m:NlO ele Deus 
c'::i.~- cllicOLlcla' . .-\ 1;1xccnc:1o foi tüo \'l-'iveln1e11tr- n. 1wotcgeu. ~.iirt-ida no 
J~:i:·bara qu(l ileixcu <1 vitima pros- r·)cln ele c:cbr,,~ v<•n(•tio~a~ nc-n~1un1:1 
!::ida ('Dl um::i p:'('.1 c.1-· ~an~1tr N::..o ~c-1-pcnle ri orendeu . .1v1ancln.u o tir:1-
s:::tis:·cito c· 0 1~.1 rstt' c.1çti~o. Urb~l· r~c Jnlwno. suce:-:~-or de Dio. que lil(' 
llt> 1h'crc!.ou ,Jind:~ o c·nc:trcerc11ucn- c-r1assn11 n lingu::i 1nas Cri~_tin:.1. 
1 e clr Cristinn. Elo mesm,, .•Obr,·- "inda ª~"im com v:>.z sonora cantou 
n r1clo r,:-,.;cit:.1,10 \'f'.\;:clo e hur:'lPh:1.. IGln'<lr a Dett"". mib.g-re este que 
C.:o fech 11 u-~(' noi-: ~Pu-; aro.3ento~ não g;,nhcnt 1nuitcs pa?:âO~ a Cri:-,to. En- 1 

cbndo ·:1t\'.::·-':) ~ nin~ucrn. Entr0 n<:.: ,·f.:r~onhacl0 iJdo~ triunfe~ da joV~!~1 ! 
m·ren(es lt".':1ntr:u-st• um gn1n,!._~ n,,:·d.ir n tit·ano deu 0r<le111 pai-a o~Jc 
ru1110r. For:11~1 :H• c~ti'cerP cn1 ~1ito..: fr'SfS 1no1-tn a flechadas, orden1 C'.":-1 
hun:::-nt 0:-- e·"": l rP bgri1n:1~. solw;ris tr, que fd C'~\ccntada imedia.tanit.·nt<~- , 
e braelo0 p,dir.,m a Cri:<tino r<'<lP,- Com ardente clcbe)o Cristina ,-rcc
sr a vrntaéo d~ P ti. A clonzcLl fi- b~il nc cnraçfi:l O \:"!Da mortift.ro. 
rt u fil'm{\: A tndo r0:-u··ndi:.1: hD- ... i- r·:..1c [Cz ::u·t ah11a voar oara os po
::r.r íl vid;t. nüo m'.:; cu.~tu: ahandn- ::anios eternr;-::. u1n pa1.--rri10. pouco 
1~:-.r n1inha f0. i:·-Lff nu~1c.:1 ! .. Urt>anu ílrte.:: convertido a.o Cristinni~mo 
1-" ocedeu a outr« torturn. i\fand~u · deu-llle sepultura 11çnro~a-a111arrar o fil:la sobre a rcd3: esta 1 _______________ _ 

Gtnv~a-.~·f? s-obr:· um brazdro e. Par:i j 
intensificar ninc.h1 [lr:; riu0:1i1ndura~ 
en1 c:1rnc YiVG. o drdn1n1ano pai 
n and0;.1 de<=nf'jar <1z.rit.c rcibrc o c·or
po da manir. O l'lann do e-1rrasco 
f;1 :hcu: po!~- un1 onj..._, upsi1·rcc>U 0111 
c:e;cza ela vir~em. e a, lob!lreda.;, 
oue lhe c10\'Ían1 con1er as carnes. 
;tacara1n os ca1·r,:1~cos. d:s qu8is a} .. 
gl!n.s recrberarn f~rimento.;; grave"', 
f:m conseque21cja dos anais mone
!'a1n. Longe d,,. ilbandon::tr rt sua irn.. 
e perclcar a fiih3 Urba"º rlrn nov~ 
c:·clem r,1ra da s"r C'nc~rcernds. A 
tal pcnto rlr exaltação chegou. que 
tf1·e Um cola Põo ql\c O prnsloU n10l-[O 

CA&ELOS BRANCOS .•. 

C,d.: 

Z.a liçJo: E' PRECISO TOMAR 
11\Ab .\ SERIO AS Hi'iALIOA· 

DES DA CM. 

'' ;\piic1r-se scria111r1dc a sa1i(fi
car·::.c a si 111csmo. rad:i qual ro 
prOprio est]dO; clec!;car-:-.P, t!âO de 
u111a ma11eira <1~1alquer, mas com ar· 
tlu:·, ua ntL·dicla e 11:t f-0r111;1 colllpa
i:vd com. a. ~:Ondlçüo social de cida 
Prn. il salvaçáo e ft !-.antiiicaç:i.o dos 
011trOs: cmpre_Qar·se, rníim. c0111 to· 
cb o t.:mpe11h:), 11a delesa da l.L!::·cj,1 
d_, L:-i:-.to: tai ;1 scnl1a elo Co:1~!rl.\:;1· 
ciO, recd>ic.la 1:vrc e reso1u1a111·L·11~c 
1:0 alo de sua -cOns:1'.!raç;~10. tal o 
Illagni1.icO prü~rama qnc /!1c é i.ra(.,':t
do i{clas J{Cl!ras ... 

(Jnc1n r:io ,·ê co1110 p;,1 Xll nes
ta-.. p:1.:al.'ras ace11tua CJ1(.'rg;ç;i1ncJ1l...: 
a iu.tca~idack d.a vida marit1ua. o 
e1npenho ardO:-o=:;o de t ocb -a pcs~v;i 
:1;1 re;di:,:açàO de sua:.; 1; :1alidade~? 
r·oc1c-.,r-·dl;Vidar de (t\ll' O ~. P;1dre 
1.·011:-..idcra <l e. j\[. verdadl'iro ag-ru
J);!J1ll'!ltQ de éFte? Ap\içar-~e ·· stria
mcnt e" ;'t s~t 11tiíica...-:~to própria, (1'-.:· 
díclr·~e "11Iio de 111areira qualque;·, 
1Pas con1 ar<lOr, 11 aos apOstobcIO .. , 
C!l1Pregar·sc ~"co1n tOd.o o ern1)C:- 1 
11110··.-. E;s a vontade elo Papa! Eis 
a oricnt.ação do Sumo Pontiíicc ! 
Arabe!11.os portanto cOm as Cong~··;.· 
g·a,:ões que 11;iO sentem em si a ,·0.1-
t;-ide clê formar (-stc e~.pirito, com J.3 
(C, muncla11izad<1s, prOpOsitalmL'ntc 

Pe. Alberto. Caviglia, S. S. 
U lll rc!Jen lo ~mpestrc, aber~o 

cheio d, vicia. foi encontraclo por 
um habil cultivador e aPoiado a 
uma ha.~LC'. auferiu da raiz e da lin
fa força e beleza novas, prcduziudo 
pc,,·,,ne virtuele, germjnatlora de fru
lCY' urb,,ntosos e abundantes. 

F.' a figura fiel ele Maria Mazza
rello. ,i simples, a forte camponesa, 
,, FlLH,\ DE MARIA, que veiu a 
sPr b~?. e p!Pdosa dan,lo-~c ao bem 
proprio e n]heio, trabalhando em 
1,n1l d cser1s conlerraneos; e um dia 
a sunta sagaci,Jnde de um santo -
D, Boseo, 1livjsou nela a ·indicada 
r:01· oeu.~, para ser a MÃE da se
gunda SALESIANIDADE, que por 
Ela, um como canal, surge e fla
rec!l e s:\ dilala pelo univcr<So mun
do-

I<'inczas são estas ela Divina Pro
videncia; nci~. a breve distancia e 
1:,i c,ncalço do primeiro Autor, foi 
sanccionada pela Igreja_ antes cte 
nenlium t oulra. a sanlicladc dcst,;, 
Senhora. santidade que ela amol
elc u e P!a.-:mou na forma e no e.2-
Pirito cio santo e que trnnBmjtiu 

,eira àe Senhora Cristã. t.:.ela eleve?-,· 
amor e recato; nadn que assinale u 
re;brenatural ou se assemelhe a 
mi1agl'es; uma. vida sem distinções, 
cujo significado, diz Kempis, yem 
tl·do o amor "sobreterreno" que 
e,Ilima e mspfra, 

, ,t:tlmcntc à 0utr:t Familia: as FI
UL\S DE MARIA AUXILIADORA, 
-- Qlle pelo <tfet0 e com verdade, 
cl1amam-n:,, de Mãe e a êle cha
n.pn1-no du Pai. 

Um>i luz até agora imprevista, 

Santa sem que .o pareça, e, d<! 1 

certo. sem o rnbor e sem o crer. es
tilo característico de D. Bosco, cs
l(). santa. camponeza "que apenas 
rnbc traçar seu nome e soletrar 
mola <luzia de pafavràs". qu~ ao 
contar. fôrÇ{l é usar c1e dedos, ind<) 
já para a trigésima sexta primave· 
ra auando começou de linguajar o 
;aioma po.tl'io: esta .que foi para D
Bosco o que Santa Joana ele (h.3n
ta'. fçl para S. Fran.cisco de Sales. o 
C'Ue a nobre senh"ra de Marillae fo! 
~ara s: Vicente de Paulo. e.2ta. re
pito, é exatamente por sua huinll
c'-.,d c. a predisí>osta por Deus m, 
cdificacão de sua casa: e o TA· 
LENTO DO GOVERNO é o clo!n de 
sua vocação. dom que lhe ensina 8: 
2 tuar aquilo que a humilc1ad(' va, 
ir,dicancfo ou recebendo de D. Bos
C<' afim de criar uma 01.lra prcdes· 
f,riada cncle grande é seu nome. 
· E é·~ forma ela sua santidacl~ hu

ir.ilde "' simples. aue fundamenta a 
, nova geração espiritual. 

E' um valor historico que- coloc:i 
i!Umina esta singular santidade, re
vdau<lo-lho secrebcs valores, tanto 
nx1:~ concretos quanto menos vis
ln<.:(J.'-!. 

o nome de Maria Mazzarelo ocul
tE. scb a negra sotaina. a Scnhora
s1mples e viril, leal. franca e sem 
porte estudado., entre· as figuras be
nemcritas da Igrej(). e os prototip:i 
da :,aritidadc proxima e poss;vel a 
tcdos. 

E' um:c ~antt<lade que, no dizer 
cio S S. Pfo XI, de -s. m., "ao 
prirnej,·o aspecto, r nã0 só ao pri
n:ej:-o s~ nos aprcsrnta com todoS 
.o;- caiacteres ela mais humilde sim- r -----------------• 
1.licida<le". 1 

Prcdispo,;ta relo Divino Artífice, 1 
Unico Preparador. "amanheceu ela 1 
11mna plena eoncknc,a e numa 
J.-111:Jrança nratica e EemPrc viva de J 

wa humilde origem, de sua lmmil- 1 

O€ condição. de seu humilde traba-
1110''. 

Mantc-vc-Sc P./.t solfa ela humil-
c!2ile: feila como ora. de realidacles 
ccti,lian,:,s que ccntêm realidades 
rn1:eriorcs, ~sto é. de coisas o de _f?
tos ordinD nofi, cu.ia nobre Prec,sao 
e continuidade dão o extracreljna- 1 r:o; daqueta bondade useh·a e ca-
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A 
·s 111-edida,;. ,0.~:t::,1:1~ q:~ .. ' 
vl'm surgin~t, 1; i ; <~: ... :,1t.,:."tO 
modcrra t a) ,1::,~·at:a, d::.· 

c::=.q11c: ti::. INOVA E T V E T E R A I rn•ndo o, t lanos d~e segu_ros e;tatais 

manobra os cordões dos fantoches socialistas ? }:::f:hilt'.,;:::~~,:~:~~;j~'.;; 
"G.Q Instituição de papel n:oe,h 

ou ti~ttlos p:1.ra o 111::rcaclo inlcr:1i,1 
íica111..lO o OllrO rc:-;crvado pa:-a - ~1-i 

trocas intcrnaciona:~. ~foJ10:)01io clJ 
co:ucrci..o cxtC;·lor. '' 

,.!OY;,,; co1up1istas rev0i:Jç:1):::1! .. a:: ,-e 
;-;i.O irtlto exclusivci rJ;1. C'."·:-'.Y·~i..:~lo eh 
\-ocirr;adl' ott serão or~·21:·.:\-_,l,h e ([j-

r ~icl;;..; 1:1:::·diank lilll r,:·.y~_r .. c:.,;t pre· 
/c:-ta!JC!~·cido que se 2,(1:i:,\;1. e l· cor-1 
:·=gido co:1iürme a~ rc·1.1.,:·>-') ,1:l\.' "tia 
~,,úa,'io produz no c0r;,o ,o,i:,I: 

1';1:-tichrios (!3 p:·ini(:•:;·· ;1 ;\o,1,. ,e 
ti:lo 0::; cp1c achan1 q:iz:: !-:e, i:·:idu o 

tli··. L1iii: Lado:; i)rc.::-t(.>::,. 1': 1.1F1 lJJn;l.·:n 
ifii!lt.:(-rü, ::id1niravd •·[)rOfr.-,:1'' c1uc \·~ 
t:"1mi iargo dcscortin110· -::;.<i n.:arch~l 

,jt :T:-,i:.-tin.'l <lo mu:,do f:,~u·a o ~ocia
li,1110 e ôe vale dess:.\ - t,"·:·c;itC c;n 
fa,·or de seu ideal ç0it1ti1;b~:i., elo 

.:mesmo :nodo que w1u ei,s:::t!l1ci;-o se 
· J.~)roveit<lria do pôtcnciat üid::;Ju1Íç0 
<las quedas do I"guass1.1 pztra gerar 
e:1crgia elctrica-. U inter{;S5;tli~e é 
que os seguidore~ tk.s;:. ,a,·rcntc, 
mc,m.o no caso de se dizéH·m cato· 
licos. são ferozes: a:dve,sar,os dos 

_(]_ue co11vcncionaran1 çhJ.mar de,; rca
. ~ionarios", isto é, dac~-uetc~ que s~ 
c'l[)ÕCm hoje cm (fia ao socialismo, 

. rnmo ,:·p seculo pas:sado, O> "t1ltra· 
rnonlanos '' se opuuram :;o Jibcralis· 

I fojc ,·( :·e 1~~0s o l\cmplo c1:: 
.Fr;rn(::t. q;1c· ,·::,:n ~cnrlo min;:icl;i pOr 
e.s::.as. n1-.'~rn~1~ for,:\S sccrei::is, q11e 

ali prcn:;r~m n trnrno que ro11(h1· 
7i:-.'L .1 l2;·r:-i de S:i .. ') L!1iz Ús f:~r1a5, 
elo l1.>t.1~it;iri5rno ~oci,11i::.t:1., por c.s'--;i 
"rynJnçj,J"' {Orj;i,d;i r ·'~'t bca:-tc". 
ou nc.~;:10 ticb reyo}uçfio. si o :im· 
l·ii:::'e :lfo"l,·a laYoraYCI ao gol
!)2. 

X X X 
Fin 111:?2 O Gr:t:1cle Oric-nlc ck 

Fr;in<:a prcco:ii?aY.1 ''a nacio1:a'.i2a
<:JO dos ,::.cg:1rc-s:'. 

Em 1923, :1 Grande loja de Fran
ca C';\;g'.a: - 1'.-i :-iholiç.iO.do dli·ci1o 

Quem 
org:1rll.;1ç:-1ç1 r~1ci011al do lra.bal!10 su· 
põe " Esc:ola L-11ica · E' c.,tc o ulli-
11lo rio cL, ca,L·:..i q11•.> '" for<;:i; se· 
eretas de~ejam 11as~ar ::o pe~coço d<.; 
ln1111a:1id:1:ic. 

O Estado p,u,·;egnraclor, pan-1,ro· 
prielar:o. pau- cn1pr cgaclOr, realiza. 
as~iu1 1 a t~cr~~Yidão d,>-- Lie11s. a cs· 
cravicl,10 elo lcc:· e!~ ,·ida. a cscrayi· 
dão d,'.J' cOrpOi\ 3. C'.)rr~ \'idfLO do ~s· 
pírítO. 

X X X 
dr J1Cranç,1. C' de dOJção'', Como j;'t \'imos em ut11 de :iossos 

?.[;i; si o Estado ~uprimc a hc· nltimos rodapé::;, ctn l!J.35 1m1a lu~a 
rança e a propriedade e lança 11;"11 wrda entre as Jojas alemls. qlte sr 
plano ge;-al ele ,eg11ros, nos moldes cli,·icliam e11tre as q11c su5tentavarn 
do p!nno Dcve1·iclge, para sustcnt::r - a forma cbssica do universalisnw 
tal 01n1s ·de precisa do trabalho e d:i maço11ico c as que pug:1avam pelo 
rroduçfo de seus s.ubclitOs: 1,aciOnal-socialismo: E elllqt,anto Hi· 

Em 1923 a Gra:1cle Loja de I'ran- 1b· com~c:arn a ;e apossar das cs· 
ça cxigin: - ",o trabalho social ohri· colas e cios meios de produç:io ,:1a 
gatorio", o (JUC e(]uivale a trabalho Grande Alemanha, para impor aos 
fon:aclo. seus subditos o socialismo de cunho 

Mas si o Estado faz irabalhar seus naciOnalista (não menos cxpanciO· 
subditos, isto é, si ele é o pa11·cm- nista, porém. que o socialismo sO· 

Ç}t!e pensar dºs partidario., da se- pregador. torna-se neces·sarlo a di.vi· vieti-co(, de 21 a 26 de setembro de 
gu!!cla hipotesc,. do~ que lt1tam coa- sã.o das tarefas, torna·se n>c'(:essario 1936 se r·ealizava uma com·rnção do 
.tra todas as forma, (fo soc;alismo, que elo forme, oriente, i<lortize a 'Grnndc Oriente frai:cês em Paris, ii 
tveml-o nelas um movimento, artificial mão de obra: __ Em 1922, o Grande ma Caclet 16. 
''{l1C obedece a \tma vasta conspira· Oriente de Fiança não esquece esse E' sabido qne ]141:' meio dessa, 
;"t5o tendente a· i'ini,l:ant~r tio mundo pormenor, ao decla.rar que "ha es· c.ouvcnções se faz a assemblcfa ge· 
'·& Estado totalitai:i,o;çom q.uc so:11Iam treifa depende.ncia entre a ideia da ral anual composta por dolegados 
')J.s forças secretas~ :obrigação clo.1ra13alho ~ a da supres· cJeitos pelas varias lojas filiadas. E' 

· Apresentemos tos· '1ossas lcitore,s' ,·'s5o da hera:1ça com a da ·orientação a oonvcnção que regula toda a ati
alguns fatos que fàciUtuão· a for- profissi0t1al", vidade d·as lojas e exerce o poder 
!!_tação de un1 juizG aõbre 6 tl~sunt-0: · . A orienta*lfo. profissional, ou "se· sup1·emo, Não se teriha, porém, a 
_ )~ fizemos O _ts;rud0;_ 8:Utnarl? das_ '°kç_âO dos indi'Viduos" pres.supó.e;: por ingell·UÍdadc de acreditar q(!e as va· 
atividades da IO'Ciedáifo ~ Fal>1anos:, sua, vez, o moli!)p,olio do ens!n<> nas rias, questões apresentadas são real· ,t. lllglaterrt_V!~ ~?"'n.Of r,;aci:ue!é mãos dl> Esf;i.éri:í: ~ en,:19~, !l-(ira11· m~:títe discutidas por essas assem· 
';.'.';;."._ ~--·d· ~~ ~-~ ! GPç1ab!"'·de toja de Fr:mfa declzj-'3 - 11:Ums. bit= ..,ii, PiscuJid!l,.O. .para despistar, 

sf10 ::i.pcn:t; :\lg:rn1~i~ qucstõ<'s ~Hlj~
t:"\·as, de j11ipO:·ü111ci:1 sc;:11nLl;;,;·i.1.. 1\s 

"s:1~cstõcs'' fu;1dJn1<..·11t~iÍ::, proma· 
1~arn d;15 "arrj~r~ ]Ojc~ ·, e i.: claro 

<gic ·:ião podem ')l'r rejeitadas pebs 
"comis~{ks es-1H:c.a:s ·• c11carrcgad;1s · 
de cxamillar a~ Yat·iéH]<.15 rnoçües e 
rclatoriOs ... sol, pena de introduzir 
iiessas associações secretas um pc
rísoso germe democratico em fla
grante a:1!,1goui~mo coin a rigida 
dijciµ:ina hiL·rarquica que é o segre
do niaximo da unifo;.-midade de ação 
da, lojas-

Pois bem. !'<essa co1wcn,,,o ele se· 
lembro de 1936, entre outros prOble· 
mas, foi estudado o da "socializa· 
ção dos· meios de produção e de dis
tribuição'", sendo votada a resclu· 
ÇflO de que a seguir ,:ios ocuparcn10,. 
baseados 110 texto publicado no tomo 
.,6, colunas 745 a 747 d!l "la Doeu· 
rnentation Ca:holiquc" de.31 de on
tubro de 1936. 

Essa resoJur:iío é precedida por 
uma seria de "consideranda ", entre 
os q1)ais destacamQs o seguinte: 

"7.o Qu~ não podendo ninguem 
prever,, dado o ritmo atual dOs acon· 
tccimcntos, si essa transformaçíio 
(a substituição da econ.omia de tro
<:á'5 pela ecOr.omia distributiva) se 
fará por etapas e· por via ele evolu
ção ou si ela $C produzi_rá brüsca· 
meute por via de revolução, ele. m,a· 
elo que · nem uma _nem. outra dessa~ 
.J1ipotesC's póde a priori ser descai:· 
tada"; 

Por C·SSe "considerandum" vemo~ 
· a e-stnoidez dos não inidados oue 

ap0:;...:11::tdona p3.ra tOd,J;-; os hOn1l'n.i 
:<rcm a _f~l<ir cn\ ''eyoluçã_O" d.Os 1·fra1.1cés advogava a t[.tticn fabinn;i de ~ lod<ls a~ tnulh~rcs <le rn~ii.:; <lc s~.:.-
l;dOs s0c1:i.1s 1 Ha · rerda<le u1contes· 1.,-cp~tr;tr o terreno p:ira a rmph1~ta- ::i~·nt~t <iHO::> ·i. 
lavei que o socialismo é ir11to :,a,u- · çco do Estado tqtali,ario s,8ciabl:l, 

l 1 · · 1· l - , 1· · F, d.._~11vi.~ c'.c 11:tv ... -rc-111 O;; goycr110'::l 1 J. e a <·pOca c-rn que v1rcn1os ·', que,. rne ... :ante a ;!e oçao r:c me( ida:; 11~1c- , 
1 · ' 1 1 1· 1 •• J I de in~i)1rar·ão maçOnica --[)recoi:iza<lv "o scet1,o vrnte sera o secu o do ~0·· e. a::,s. Ct~t..:rnos a gunns d" a::;; --. 

C :1 y~dCr:.za\,·[10 (.(:·t!iicial eia \Jroduçfto ci:lislllO, como O scculo dezenove ici "Lo rcaç:,o de organi:;mos l,o· 
1 1 l.b ·· .. · 1 · l·c· · · 1 · m,·dia11tc o procc~so da dc::;truiçãO e secu ·o cc 1 cra11:,-;n10·'_

1 
corno si os :iOllll 1.:o:1 onutcs consu tivo:; ou d·:i-

fatos sOc'.ais e pol:Lico obc<lecesscrn :--~:,1LL:i:1s l2g1~L1tiv:~sJ sobre o ph· c!c:; pro<lulG.:;, 1t"v0crltam(.'ntc çs:<·; 
a forças cegas da natt1reza e aos :;o :-,g'.onal, o pla:10 naclOnal e o 1:1e:-:1 1JC):::, ag-ciac:, ~ccret 0s se apre· 
imperativos jrresistivci.:; de unia "e pla110 iutcr1.aciona1, te;itlo por ohje· :<.::1~~1111 cotilo "salvadores'' d<.t sot.:ie· 
,·oluçãO" produzida entre os honJ<,ns to a org:rniza~:,o da prOduç:,o c·:n -!:,,k. pro;,uu,lo medida; como a ,e
pc1o· mesmo processo impessoal que í1;:,t.;üO <la-1 nece.")sic!adrs de con')nrno gt'intc, que: se has'..·ia nesse pre~cxto 
se produz um tnfftO no Oceano l,a_ (gr~rndes obras, coudiçüi..·:') e dura- iOr dl':3 prOpri0 s forjado para cr:· 
ciiico-., Tal "evoluçf,o" no sentido 1· ç,, 0 tio 1ral,alho, sala rio rniiin,o, t:·egar ao Estado_totalitar:os-soc:ali,ta 
to:alitario-soc;aJista é prJvOcada, sn- êOntrolc trabalhista, etc)'', ,:d (;:c..:<CSso de produçf,o, cujo "qnan· 
ge-r:da, instigada, chefiada, dirig'.J:i Por l'Sta 111edida, pcrcebe·:-:c ;1 trnn" 1ic:l ao arbilr.o do::; ditadores 
1:clas forças secretas, q!le lamb·2m I ameaça velada cio "pla,:ejamenlo·· cu:"º licarn ao arbítrio_ de,trs 0 , p:·o
i!ão excluen1 a hipOtcsc <lc apres-;:i- d;::-.tinado a fazer carni11har a ecO· prto~ lHClü'.) de yr0c.lltçao: - . 
l::i pela "revoluçfte'' si o ambientes~ 1 rámi:1 no seutido desejado pelas for- ."J,º l:lle1·d1çào legal,_ a titulo de 
mo~tr~r. i:>ropicio. " . " ças scc:etas. <?-ntra medida ~cmc· I cnn_1~ sOc1.:~L da c.lcs!~u.1çao de tod~~ 

h a vista desses cOnsrderancla lhanlc e a seguinte: Cs 1,1 oduto, co11sum11e1s e de tod 0 

cm tOr·:10 de uma situaçfto cconomi· · ''2.0 Iiiv(·n'.ari0 dos recursos n1· o, ín,trumc::,os de produção,. s~l:,0, 
ca e social ·em grande parte prcp~- ciollais e das possibilidades tfc:i'cas parn estes ult mos, sua _substitn,çao 
rada pela ação dissolvente do libc- àa produção, rece11seame:1to das ne· po,· Outros 1na1s arerfe1çoados. Re· 
ralism,o maço:1ieo, conclt1e a Con· 'cessidadcs normais dOs ;11dividnos ., . quisiç:10, sem indenização, de, t:>das 
veuç~o clO Grande Or;cntc frar:cês Eslas medidas imcd'a\:is dnrm as riquc,as vo_tadas á destr:u~ao e 
"desse estado c1e fato que, para cs· pr~ceder a seguinte, digna de figL]' rnloc~ção ao dispor da c0let~vidade, 
tar preparado para ioda cventuali· rar na C')nstituiçãO Sovietica cptC Clll vista de uma re-exp!Oraçao evcn 
da<le, será necessario prever ao mes- seria adotada a 5 ele dezembro da· t uai, elas einprezas abaud,o:wdas pc-
mo tempo medidas imediatas, cu· c,uele mesm,o ano de 1936- tos seus proprietariOs. '' 
jo .caracter de urgencia salta n to- ;; J_o Socialiaação das industria.; Esta resolução n.' 5 é das que 
dos ,os oíhos (aos olhos cios inicia· · chaves, do credito, dos seguros, do n,:,_is elo~11entementc _mostram como 
<)ºs, ê claro), aplicaveis no regillle Banco da França, e dOs bancos de o hberahsmo cconom,co age de par
atual, e medidas· ulteriores, que cn· emissão colonias, e da imprensa. ceria ,:om as forças secretas, ~e-

. cet'ram reformas estruturais em 1fanutenção cventuai, a titulo de sempenhando o papel d~ vcrdaclci~o 
v's,tà de. realizar o novo regime. Só· adiuin'stradOrés rcsponsaveis. elos cli- agente po:voeador pa unplantaçaO 
mcJiÍé os fa',os dirão em que mo- rigrntcs técnicos elas emprêsas so· i;lo socialismo. • 
mc!Íto .e sob que. fórhia convii'Et e:1- ciali~adas". Tamhem merece uot~ a reso!uçao 
e.irar_ a aplicação destas nltimas". Yem depois a palavra 1le ord<'m· c111c propõé o m 0nopolto do comer

Como vemos, o Grande Oriente 1:nc kz sm~ir em vÍ(rias partes do · cio e:-ter;or: --

X X X 

O J-:;tado clc,-c cu;chr 11,,0 ;O

mcnte (la it:slruç.lo ((JtiC 110 reg'.11\1! 
sociali:;ta·totalitario é m'.nístr{Hb 
a~ravé:i eh c-:-.cOla leiga e unica

1 
-a;)o 

L<!as as escola:; particulares r.: toa· 
ic.:i:donais), ma.:i latnbc-111 dO prOpNJl 
modo corno a:; cria:1ças e o;-; aduitO! 
d.escanc:am e. se di\'ertcrn. l>aí: -

I o. l'rOlongamentO do re:ghue C5 

cObr (pOssivelmtnte atravi·, ele es' 
colas prOíissiOnais) e urganizaçf1t· 
do lazc1 para as crianças ~ os adui 
LOS;" 

X X X 
V crc1110~ opOrt unamer lL: como a.1 

medidas ulteriores preconizadas pe
lo Grande Or:entc francê; carregam 
ainda _tuais a::;, cOrcs des:-e socia!is· 
mo de Es:ado, us:udo de uma l:11· 
guagern idcntica [1 ela cOnstituiçãO 
sovictica que cnlraria em vigor a S 
('e dezembro daquele ano, Com est:1 
amostra de hoje podemos mais uma 

vez ind'car de onde l'êm os vei: tOff 
(!1J°C s9pr:im O prübk1na socfol na: 
sentido ela "evolução'' para a cs· 
querela, e ao mesmo tempo focali\ 
zamos a cegueira daqueles que vi-[ 
vem apregoando qnc o conninism~· 
tem apena~ de noci\'O o fato de sea 
a'cu, pois que, no fn:1,lo, s,1a soht• 
ção para os malrs sociais é a me5' 
ma da Igreja ... Ou será que o fo~ 
visado pelas forças· secretas é o mcs· 
mo das Enciclicas? 

O "LEGIO:NAIUO" SIG
NIFICA BOA LEITUR~ 

'E F'Ofü\1AÇA9: 
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cRANDE ESCOLHA EM OBJETOS PARA PRESENTES' : : : : - · i · -p r e· g· a n· d.· o 
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:. ~ : : A Joa!haria preferida pela ·alta scóedade HÃ 3 GERAÇÕES. um discurso que pronu'úciou a~· i~eceber uma pc- . -· --- - __ e.-- • -- . - -

~'fX,'"C~,t,~~~",~-~~~,o~·<,#)~~~~~~O~OO~!j.~~/'"~~,c.~~~~~~~,...,_~~~~~% "Russificação" 

Os ardís do comunismo· 
regrinação hungara, o:Papa denunciou os perigos 
dos· progressos realiza~os pelo comunismo. 

"~fio é senão IUUKS q~IC Yerda<leiro, declarou 
Pio XI, que existe urü;inimigo comum que amca

A Russia está na ordem do 

dia, e é moda ag·ora falar da 
Russia, pensar na Russia, co
mo na Russía, com a Russia 
e pela Russia _ As letrn.s 
U. R. S. S. exercem uma mis--

O Brasil e a 
propaganda 

russa 

anuncia isto: - "catalogo 11 
livros e novidades de todos ó~ 
11aises elo mundo, inclus~ve a 
União Sovietioa .. , 

E. . . só anuncia livros rmi
sos e sobre a Russla e o comi.!'.:' : ' 
nlsmo! Obras ilustradas, sed}i~ .. 
toras, ao alcance de tod\1,$ . as 

,l 1·ass:\l.1 teclo o País a mais te
naz nrop:1,~~~u1oa cmnuni<:ta que 
1;unca se reg1-'t1·ou aesde u adven
to do b• 1lchvvi~n10 na RU~<.:ia· 0 
1-·alio.!O auxilio 1,rc:-:;tad0 Pel.l Russia 

.iJ,; nações ,.lt.·moc;._,tieas na Juta 
i:ontr~L o na.:tri01n 0 COlltl'JbUi poderu-
1·r.1nentc pa.ra úsL.irnular a arrogan
...:ia do-" agitadores que ~e dc):rcrnatn 
r.,or todns Or-5 l)ai::k·S. 

-_Para atintir ~CU.:, intentos Janca1n 
rr.ao eh, todc1,, o~ meios. c:mec'am 
J;Or confundir O p1)VO rus<:o qm~ -~e 
r-.t(Ell denoaadr.mente Cm defesa ela 
1ia,r1~. ameaçada cGm o governo 
i:lpspot1co que d.rig"t:? os destino{') ctu 
ilafa. Se o rl'gimc é o que dizem 
des per qu,,. é que até h"je ai>e
nas con:-:('gu1u congreg:1r ern .-:uas 
boste" 3% da !)Jpula,:io? E iôso não 
~_l){'tante CT~ ilnensas vantng('ll--3 que 
'ªº _conc.,,udas aos membros do 
r"rtido. I<.;o i.í ctó. para desconfiar 
t1e que as coi,:is n•>r lá ná'.) aa-
0.:.n} .. ~:lo be1:1 ?e qlle o "' par2i-iÇ)" 
::;nv1cu1co nao: e o que se apri:goa 
por ai. 

Ilu-~trc jornaH~ta an1crican:J ao 
vc,ita~· da. ~lN_ia. declarou q~ rei
:na el1 a ma1~ r1g·ida censura politic,t 

. do mund•J c1v1!1zad<>, que os censore<, 
~0,,1et1cos cort?1n os va 1·ag~·afos que 
reputam sem lmporta-ncja uu ctesm
t1.ressantel'l, que 0s con·e5p0nac11tes 
<l'.;tr,,ngeiros são olhad:s como cs-

Pe. Arlindo Vieira, S. J.' 
mente a Igreja, 0 (lotl) s01·ia contra- o.; agitadores dr, An1érica Simular 
prcducenti, mae ,:renm f•·.aentar a respeito à reli.~iã0 do pJvo e às au
c:nfu.~ão dos csPiritos amparando tcridades coastituidac. ;:;• a m:lo cs
e incentivando todas as feitas que tendida e o go,-erno de uniao. 
rc difundem peta América e as Quando o terrc:io c-.stl1•e1· prcrara-
1'.'ropria.,,, religiões t:,)gãs. Ei:! o que do para O g,,;pe decisivo renovar
cli,1 Lafaerte: t'E' portanto necessa. "e-ão aqui os h,,rrores da Polon;ü 
rio · que to-dos vós. camaradás, Le- mortirizacla e n,; politiq_ueiro.~ f am
nhais tempre presente em vo~,sa ~-1cio~os que c0 ac1jurnram a ação d, 
mente estas instruções. de rnand- comunism0 se,-,, o !.,l'.,_,:; primeiras 
ra que quando voltarde~ às v8ssas vitimas. 
zonas possais instruir as c~lulas FeJ'.zmcnte reina.' n. di,ccrclia. en
sobre. o modo de comt,1t'cr o poder tre, os pr01iri.,s c:murlistas, por 
áa Igreja catolica. Devem:s pre- impcricia ,le s,u-s chc:fe.,. Toledano. 
parar-noo para tornar o Méxieo e mais culto (' mais' aotuto c;uc o 
a Amcrica Latina pr0 ntcs Para "1eadcr" brasileiro. nlmca teria 
eJ;erc,,r um papel dominante na proferido um discurso ccrn0 o do 
futura conquista comun,:ta do camp0 do va,.,c•> cheio <:e contradi-
mundo ". çõe.s e de puerilidad ·-~. 

Idcnt.ico é o modo ele agir elos Que os bispo, bl'a.Si leiro.<. orientrm 
r.ossc-s comunistas C1Ue seguem as o no,sso pO\'o. ne:cla )10ra tr .. 1gica e 
diretiva~ do camarada Prestei,·, E' ·a Llr2ma.scare1n 01~ nP1'anclnf.l prcpo
paJavra. de ordem de Moscou para 'LitC& ,la h••rdu bolcllcvistu. 

A alma catolica de São Paulo foi, dia 14, :;acudida por uma 
onda de iniensissima vibração rei,giosa e patriotica. 

Sob os olhares meigos e auspiciosos de Nosrn Senhor:1, a Rai
nha é amada Padroeira do Bras:l, a magna e colossal Co:-Í.cen
tráção Catolica realizada na noiLe e.o dia 14 pp., no f'iaça da Se 

e suas adjacencias, constituiu, pelas proporções ce inexceliivel 
grandeza· que a caracterizaram, um acontecimento unico, digno de 
ser gravado a letras de ouro e fogo nos fastos da sua histotia. 

Está na· conscicncia de todos os que a assístirnm q1.ié, uufa 
das notas culminantes da deslumbrarrte jornàcia civjco~rciigfosa 
da "NOITE DE NOSSA SENHORA". foi certamente a Consagra~ 

1->iões e. ilu-str:l. . sua a)::serçao c()m , 
.-arius factos. Por exemplo, 0 s Esta
(10s Baltico,,; - Est:n',J., Lituania. e 
l.,etonia. - formam agora parte da. 
"União Sovictica e nenhuma a.Ju
ll'âo aa facto ele eles jamai, terem 
~ido repuolicas independentes Po
de ser te)egm.foda da RussJa.' Diz 
de: "N:"\o -~e-pode discutir com os 
CE:nsores ou a\zer-lhes a., 'razões 

A}:em irão eles dizer ru; suas, quan~ 
do devolvem um telegrama muti
lado. Sua respasta é sempre: "Não 
pedemas discutir bso com o ce
nhor: Foi decidido ·assim". "A c;n
túra." - . pro,SSegue ele - '.'natu
zalmente exclui· tudo o que porven
iura poderia dar a'.) mundo cte fo- ção da Arquic:.iocese de São Pauló, feita por Sua Excelencia Üom 
ira uma impressão ,tc..sfavcravcl d,JS carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, DD. Arcebispo Metropoli
·condiçõe., da. Ru1sia, Um corre<'-
pondcnte não Pode divulgar 

O 
ta- tano, ao Imaculado Coràção de Maria. 

manho da raÇào mtrn;aJ ·em pão e o venerando e apQstolico Metrop:ilita Paubpolitimo, numa 
carno d_estinactn. a .· c:~tl3. cidadã:>, · l nem. pode, .. ele ilizer que a.~. classes I intuição verdadeiramente genial !'! clanviclente da 1ôra excepcio--

-:i1rivilegJ.,,_1a5 recebem ra<;ões. es1,c-1· nalmente grn.vc que o.tràvessami;is; •tomou· a inspirada resolll~'.(10 
ciai.s. ·Ele nJo pode dizer que fora de entregar e çonfiar aos cuidacios dô iriatcrnâl Cdt'ãção dti Mie 
<iO p~queno ·alcance do raclona-
.tnento. 0 s prcço,1 para as necessida- · d.e Deus e Mãe dos· homens os destinos ( o Pastor e da sua grei. 
.eles qu,,tjdia,1as se . t:,rnaram, em A Arqui.diocesé de São P~lilo repJesenta m<J.iS urif gloi·io'so ti'b~ 
grav.de pari e, seme!hant,,s ao <1<J fcu ptua o imperio de amo 1:. do Coração de Maria. . , 
~1ma in!l3ção. ,,up,•randci tudo o 
~!ue ec podcri;J. imagina,· n 0 . merca. · Maria Santíssima quer sér de fato a excelsa. Rr.inhà do povo 
elo negro americano''. Sãn rnaravl- paulistano, não só por tiÜ!lo de vocação e· de eie\çtb mas tambem 
Jhas t1<1 u de1nscracia ru:..·~:1. ,. ! E o · 
nos.,o pc\·o va, s•mdo iludido p~1as por titulo de Con::;agração solene e oficial. 
P'lent,ras de demagog"8 petulant0s. 
~;e p,·ctcn~os intelectuats oue cnve
nenRn1 e . ..; P0Piritos cq111 ~na üc~-cs
·t~v·· V,,rbo 1• ..... n.-,·ir.i 1 

-Õ~:gr8f~·.1(l;1;e;;tc_ as CC'1dições 
d0 país. agr,1 va,las ·Pelas desastrosas 
ccnseqnencia$ da. guerra. se Prestam 
ilara que o \"it'll.s <.la revolução se in
filtre cm tódas ª" camadas soci,Jis. 
;um 0 errod" elo inflação. pois o au
. mcnt o de .,alario nãsi corresponde 
no nr1J2inoc-o encarc~imcnt:J da 
,,·ida. o mercado negro. 0 s lucros 
fobulc'os de muitas firmas ao 1ar10 

.:da mais ncg,·,1 miséria. ct::s ingente.. 
·~ofrin1entos do u1n póvo eXPlora<lo; 

Enquanto esperamos, preparando-nos dignamente pela ora
ção e pela organização, o magno aconlccirrnmto da Consagração 
de toda a Província Eclesiastica de São Paulo ao Imacula(o Co
ração de Maria, resolvida na mais perfeita união de vistas pelos 
Sagrados Pastores desta vastíssima circunscrição eclesiastica e 
aprazada para o dia 7 de Setembro, a data maxima .de nossa His
toria, queremos-oferecer aqui aos nossos amaveis leitores através 
deste modesto Florilegio, um ramal_hete de mini.asas flores, tres
calantes de solida é.outrina e piedade cordimariànas, colhidas em 
álgumas das suas Cartas e Documentos Pastorais publicados ao 
ensejo dâ Consagração das suas respectivas DioC'cscs ao Imacul.ado 
Coração de Maria. "' luxo cxagP,.ado elas c!asses abas· 

t2'dn.'-), a5 org;as do~ cu:-:incs que 
c:nfrastam C"l11 tant 0 s lares des
J)ro,;h:os ,_1e tudo a.~ nf'gociatas ln- 1 
f.,mes r,110 são objeto de com,nta
:·ios JZCdOt>, e1n 1--:un1a. as crc:iccn

O EXEMPl,O DO PIW\1:EHW PURPURADO DA AMERICA 
LATINA - "Aceitai, ó boa lVIãc, a Consagração que este povo, 
hoje faz de si mesmo ao vosso Coração materno, e como pro

va de vosso benigno acolhimento, fazéí que todos sintam a vossa 
proteção. na vida e na morte". <Palavras de Slla Eminencia o 
Cardial Dom Joaquim ,\rcoverde, proferid:ts no Santuari0 do Co
raçào de Maria (e São Paulo, ao ensejo ouma solene consagraçao 
de numerosos fieis ao Imaculado Coração de .i\'laria no dia 9 de 
Outubro de 1810 - "Ave-Mana" - Vol. de 19'<3, pag. 439J. 

rtes dificuldades ,la v iGa.. t ud0 \ssu 
;'lllinistr.'1 anna~ p:.:dero::-:;as aos agen
: trs c,mi un~-- tas. 
j E'vas misérias· 1,.,(las, 1iropa!am 
1dc.s !)O!' aí. desapar0ce,-! .. 1111 como 
1lOr ,_.ncdnto Ct>n1 0 nd-r<~nt.o ,.io re~ 
J;"itne ide::-'J rcgin1e de igualdade ab
W:t 1ut.i. rcginh' de plena lfü1:r,1ade 

d::clu:oiv,~ ,t d~ prufc,,sa,- C3da. urn a 2 
~f..-lt;1 rdigt~lo. 

Fal:\-.,c mu,t,, cl:1 llb~rcJ._,de re,1-
. ~iosa ,.la nu'..:,.'5ia e nb:un:-: quaS•! chc
·t;an1 a afir:11:1.!· 0,n:: o c:~)1nu:11,.:n10 fa
. i.:orec1~ a r::~fgião! !\1>r:,s p;itranl1as 
que entretanto dc.~üort('ian1 a mui
tos ,,1t0jcos. As declarações cios 

'Fa11~,'. mnnncnt,· de Pio XI e do 
r.tu~l Ponti:ic:(', !-;flo cate~or;ca-; a 

O CORAÇAO D:\ "REGINA BltASILIAE" - ·'Irmãos nossos 
de São Paulo! No Santuario da Aparecida queremos reunir 
todos os nossos corac;ões ncntro do Coração Eucarístico de 

Jesus, pleno de infinito amor para com a sua e nossa Mae e aí, 
no Coraçúo divino, 111 sinu .lesu - consagrar-nos. todos e toda a 
nossa Arquidiocese ao Imaculado Coraçao de Mària, "hegina 
Bras1liae", Ramna da nossa Patna". (Dom c,~rlos cannelo - Da 
sua primeira sauuaçao prorerida dentro do ::,antuario da 11.parecidaJ. 

<-5--~:\2 re:-·::!::-ito. o có1nuni~n1,> é ateu~ 3 
·,ca:t.~ria!Lt:1 ·.,i'ccralrnentc mau e 
,jrilnigu irl'(~C.:Lt~i\'d ~ie D-.·u~ e da 

NA l l..STA DE CRISTO ltEl - "Consagrada por Nós a que
rida Arquidiocese ao Corn.çao Eucansnco de Jesus, na festa 
de Cris·so Rei, tambem a côns·agramos, então, ao Coraçao 

~f:11n:}ia. 
· . Poderá t:1Pra.r r,,prese~1t2.n~e~ de 
l,n1a religião õe:aida 1 d2smor,1llza
,1a qu" se ponl1'.\rn a ~eu '"rvlço. 

,Elunca p0rem h:í de dar liberdade 

lmacu1ado de Maria, Mac cte Lieus e 1~ossa, representada na ~ua 
veneranda Imagem de Aparecida". lDa Pastorai de saudaçao de 
Dom Carlos CanneloJ'. 

,i, 1·N·dadeü·a lgre_ia rle Jesu,.; Cris-· 4 
-te. que não p•>d~ deiX3r d~ conde
tmu o lctali tarisnD odioso que ca 0 

rr:·c~eriza n bolchevis1no. Do 111eÇ'n1•l 

POR MEIO DO CORAÇÃO DE iHARIA -- Na homenagem que 
o Clero f,rquidiocesano prestou a S. Excia, Revma, no ctia 20 
de Novembro, Dom Carios Carmelo resp:.maeu, trizando va

j :r:odo oue a comb3.teu 'J to'-1:itasis
liln nazi.,rn.e nunca lhe ,1eu trégua. 

•.,«h1 o bolcheYi~mo .. CI),le quer 
~ltf' -~e jln(íante. n10\=2rá. guerra de 

rias vezes "que pedia as bençaus clivmas .ao ...:oraçào Sacratíssimo 
ele Jesus por mi,e,·mcclio do Coração Imaculaclo de Maria". (Pala
vras de lJom Carlos Cannelo na llomenag·em que lhe oiereceu o 
Clero Arqm01ocesano a zu cte Novembro de 1944/ . 

•:iff r···t2 à Igre;a. 5 
1:·,1 ~u 3 ,·cc<>nt'e a.locução. ao Co

'1:'"'') Cardin?.licio. refere-se PiJ 
..-.. TI às ;,,trocid2.,1e,, C''ineUdas pe]os 
·~cmunista, no, p.üsc.s ocupados. 
'"Em 1r.,is de uma região - dii s. 
a"-antida~e- - temos que deplorar a 
s,1·orte de sacenlole,, depottações 
-~,· civ1,s e assas.sinatos ele cidadãos 
,~m julgament0 e por mot:vas de 

PALAVRAS UE lNC.I'l"Ai\1EN'l'O DO SAGRADO PASTOR -
''E' justo que a devoção ao S. Coração de Jesus, juntemos a 
do Imaculado Coraçao de Maria. Sao duas devoções que não 

· ~h:gan,a P~~scal. Nüo são mclllo-
1,i-es a, noticias que nos cll~gam _da 

so excluem mas se unem e completam como o corpo e a alma, tão 
recomendadas aliás por Sua Santic.ade Pio XH. Peço encarecida
mente a todos os Srs. Vigarios que trabalhem para difundir e in
centivar entre os fieis, nas suas paroquias, a devoção ao Imaculado 
Coração de Maria". \Palavras de sua Excia. Dom carlos Car
melo na Reuni5.o do Clero elo dia 12 de Abril do corrente ano 
de 1945). 

/lt-cl8vaguis. e da crutcia ., . 
os B:.spos da Cúlombia ac._,bam 6 

'11e dirigir um'.\ carta pastor_,l aos. 
:i!iéis premunindo-os ccr11tra as in
,.;i<,ias ,1o comuni.smo_ Dizem que 

AINDA EXISTE UM~ ESPERANÇA DE SALVAÇÃO - ''Pre
cisamente nesta hora tenebrosa, como em outros tempos, é 
ainda a voz do Vigario C:e Cristo, a voz do glorioso Pontifice 

«om rf)-S))eit) à Igreja ~ua taLk~ 
i,;ontra da· é pr;r or,-L a da. tlbsimu
~:;.~ã-o e cio apaL·mte reHJ>Cj!o. se 
!;em que não 1;erc.:,m ocas1ao d,, 

-.~lcsacr~d:tar os si,ccrdctes c:mo 
.-xploradores do 1>ovo. aliados elos 
tncos e :1gente, do m•,viment'.) rc_a
-,ionario. Nos Congressos comnn1s

. · ça tudo e todos; o sarítuario da familia, o Estado 
e ri sociedade: - o comunismo, que tcnla pene
trar por toc!a a parte e que, infelizmente, já pôde 
pcnc_trar cm .yarios lugares, aqui pela violencia, ali 
pela astucia, ou pela. fraude, chegando mesmo a 
assumir as aparcnci:.1§ mais tranquiliz::idoras. 
.Grande numero de pc~soas, desgraçadamente, se 
deixa enganar -ao ponto de não YCJ', ou de fingir 

. nüo Ye1-, o perigo co11Íu111, ao ponto de ajnd~ll', seja 
por sua coni\·cncia ouJncsmo por scn fasor ma· 

. nifcslo, essa força que tudo ameaça e que tem p<~r 
programa a ruina social, como se ·ycrificou, cm 
scculos pas~ados, cóm ô Crescente" 

PE. VALENTIM A. DE MARIA, C. M. F. 
de Maria. E' :.làc cc Deus- e nossa l\1àe! Que mais havemos de 
quel'er, para justificar e est!mi.uar a nossa coniiança, a nossa ele
voçáo e o no,so amor a nosi;i Mae celeste?" (lJom Frei Lui,; 
Sant'Ana, Bispo de Botucatü). 

8. ' . SENTIDO DA CONSAGR_AÇAO - "A consagrnção dos fieis do 
inundo inteiro _,i.'o Coraçfió ele Maria,' conforme exorta o Santo 
Padre, equml1e ao i·ecm\heçimento explicito e solene das ex

ccl::,:as pi'errogâfiyas f a Santi:s/iima Virgen1, à· maior demolistraçá.o 
de cqn.f~<l.nça na. sub. oondadé. e no seu poder de intercessão e ao 
grito de urirn .sJfIJlica ·emoc\oiú:.nte, con.:0 o mundo ntw.ca) talvez, 
lhe dirigiu em momentos rna.ls anpustiosos. 

De.v~mos cspgrar, çonsequf;1tc1nente, qve a Santissima \7irgem, 
aceitando o oficio d<Í i\lçdian('.ir;:t, advogue Junto de Deus o advento 
cta 1wz ao m,n1do, a rcstauÍ'l}ç_ão d.a ordem, c'.a jus.tiçf1 e da fra-
tenüdade l1umana. . r · · · · 

o Coraçao de J\lana, 110/jSa Mãe, é. :ainc'fa' a ~1ossa segura es
perança: Slé~S ,NOSTHA; SAI;V E!.;." I.DOJn F're,i Lu~ SanVAn.a. 

1 l:$ísp,Q <J€ ~owcatúi_,_ 
. ' ~' •. . - . . : . ; ; ·.,.· : ' & ; . 

9 .. : O :,m:cc1:so :,\.I.PQNpim;; .J>.O_ COllA. ÇAO. :\U.TEH.NAL _º .. É 
, :NOSSA- .SENHI .. HtA· ,~- · "Sí o recurso à bondade do. Coracão 

· '· Maternal. de Nossa Se,1hpi;a foi se.mpre aconselhado: por rÍ1i
nimo que seja o ra vor que do cétt se desde alcançar, se1ido Ela, 
como o e, a Medi:mcira.c.c :tddas as grac:as, com maioria de razão 
devemos serYil'-l10S des.~e recurso,nos. gra,,es transes da Vida. . 

or·a, nunea a llu:11:>.nidade.se debateu em crise ele maidr vulto 
de toda a ordem ( a· -rião sei' à do pecado originalJ do que na t1ora 
preseúté. · · · ; · · . · . . 

· bc uni lado,' sop:·éiva, c'o.n)o ainda sopra, com furor satantco, o 
vento. dos imnncros problcil'làs C:e após-guerra, entre os quais 
avulta, soberano, o da deéadencla moral, a que foi arrasto.eia a 
familia, quando não contenth com tamanha desventura univer
sal, desencade:::rãm as forc;:,,'.s dó mal a devastadora guerra ho
e ierna". 1 Da Carta i'astôra'f · de Dom José rvrauric10 da Rocha 
Bispo de Bragãnça,. de ;: 0 V'rr.'..43J. . ' 

1 
Q PODER i\'IEDIADOR ~O CORAÇAO DE MACIA -- "E' afir-o mativa infa1\vcl, p0r scr;.cte·:Jesus Cristo, Deus e senhor nosso, 
que "sem Ele na, a poclpüo.s fazer" · (São João, XV, 5). 

. E a Igreja, por sua vez?:çnsina Que, para obtermos d'Ele, os 
mdi$pensave1s socorrns, l.avi11_1os de sollé1ta-los pelo poder me
diador de Sua. Mãe Santissin1a; qtie, tendo esmagado a cabeça da 

· serpente, pro~·oeador~ do perp.,do original, a maio~- catastrofe que 
cam sobre a. ~nu,namdade,. :Jjtestou que fez o mais. E quem ia:i: 
o mais pode fazer o menos. ,., ~ · 

. Ninguem sabendo mell\OL', is~o c'.o que o Pai Comum da cris-
tandaoe, craí o comoYector apeio de t;ua Santidade a Nossa Se

. nhora, consagrànao a Seu Hu1·1ssimo Caraça.o a Santa· Igreja e o 
mundo todo, nesra bom "d~ exic.1ais Oiscorctias, de incenaios ue 

. omos, e te ramas m1cp.udade.s><, corno se le na !ormula dá .consa
graç.c,o por .t!;l() mesmo 1~,rn:· .. 1J.Jà, óatta, Pastoral de lJom Jo~6 
"'"at,r:c,u t,a .ttocha, bispo ce BragaiiçaJ, 

11 
A P.lZ DE CRlS1'0 N.,Q rtEl~() DE CRISTO, PELO COJ~.\
\,-'AU l)I:; :.\lAtti,~ - ·:Nada mais justificaao, portanto, do 
que acomp:::nnannos o b_anto . .t'adre em passo de tào edi-

f1e,mte p1edace e ze,o, o que,)azewos · prazenteiramente, detenni
nando que, no ·proxnno clia ~;i de AgosLO, consagrado à Assunção 
vlonosa de Ma1·1a bantissiin~~ ao· ce~t em_ corpo e alma. cata pa
roco faça em sua paroquia a coúsàgTaçao desta ao Amantiss1mo 
Coraçao de iVrnna, aiem da consagraçao da Diocese, que faremos 
pesso'aimente, D_ü mesmo war1em L'1QS_sa Santa Igreja <..:atec_lral. 

Esse tescemunno ae -corf~;a11s,a. tll1al na bonctade de Seu Co
ração Maternal ha ae moveflA a alcançar da Beatissima Trinda
de, .Deus ümpotente e ae muita misericorc.ia, Dens Pai, Deus Filho 
e Vells Espu·,~o ~auto, a paz: cte Cri::;to no reino de Cristo, obra da 
Ju:m;;a". (Va Carm Pas,ural de Dom José M. ó.a Rocila, Bispo 
ae w·agr,nça, de z oe Julho. de 1943J·, 

. ' ·.'' :,; h ~ : 

12 o CORAÇA.-o º.E l\. r, __ .. 1::'aA .;NQ_S ~E' .. ARA" AOS CAl\Il::-iHOS 
DA Jl.."S1'1Ç..'\. E D,l · q,}RII>AU~ - "A Diocese de Lorena 

· quis ser das primeiras a acompanhar. o gestc magnifico do 
Santo .l:-'adre, gloriosamente. reinante, Pio XII, consag1:anao o mun-
do ao Coração Imaculado (o ·Maria. No meio desta convulsão de 
adio que pesa lugubre sobre. a so,c:iedade, muito afastada de -Nosso 
Senhor, o Coraçao maternal de Maria l1a de fazer retornar o 
mt1ndo pel!) ·c.amipho da justiça e da caridade. 

Foi com este intento que realizamos a Consagração de toda 
a Diocese ao Coração Imaculado de Maria". (Dom Francisco 
Borja do Amaral,. Bispo de ~orena :"" Da Circular n.0 19 - 23-V-43J. 
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A CO~SAGRAÇÂO AO C.ORAÇAO Ii\IACULADO DE l\1ARIA 
APRESSARA' A VITORLi ,DA PAZ· - "Urge regenerar po
vos,· familias e indivíduos. apressando o triunfo da . 

verdad.;). ·· · · · · · . · · 1 

A Consagração ao Coração In1aculado da Mâe de Deus a1úan
sará a rebeldia dos corações, aYiVentará os .ideais cristãos, apres
sará o momento no qual a humànidade 1'€petirâ unisonamente o 
cantico da alvorada do cristianismo: "Gloria a Deus nas alturas e 
paz na terra aos homens de boa: vo11tade".•· {Dom Gastão Liberal 
Pinto; Bispo de São Carlos -' H-VII:-43). 

teriosa fascinação sobre mui-
ta gente. O intelectual que 

- não cita dois autores russos ou não discute pro
blemas russos não está à altura elo momento.' 
A bandeira rubra da foice e martelo é olhada· 
não raras vezes com um pouc()'>Ímais de simpa
tia que o auri-vcrde pendao nacional. Stalin 
é aclamado e a palavra comunismo perdeu todo 
aquele horror que outróra inspirava. Mus:cas 
russas, propagadas, e em vastas e boas disco
tecas. o livro russo invade no~so mercado na 
ling·ua original e em traduções castelhanas e 
em vernaculo. l<'ilms russos l1abili(osos na téc
nica. da propaganda empolgam as massas das 
platéias dos cincs. 

Nos bondes, uas ruas, nos cafés, ouve-se a 
cada instante: o comunismo! Stalin! a 

Russia! 
um livro como o l'oller sovictico do famoso 

deão ele Cantcrbury, em edição populHr de 
100.00Q (cem mil I exemplares,_ la'.~ç-~elo ha. p~u~ 
cos dilas e:n nosso mercado l1tc1,1.uo! Dia11os 
sovieticos cm üragcns considerr.vels. Na Capi· 
tal do país um grande Diario que não deixa 
nada a dever aos bons quotidianos tle nossa im
prensa. Folhetos aos milhares e folhas ele pro
pagan(a habil e doutrinaria, aos milhões por 
todo o Brasil, do Norte ao Sul e até no sertão. 

Intelectuais e operarias organiz;ados e cm 
intenso trabalho de proselitismo cm varios se-

, tores. Comicios cm que os lideres do MovimerÍ· 
to Comunista são aclamados e nos quais o bino 
russo e Stalin são o\'acionados em delirio. En
fim a docnca da hora é febre rm;sa e febre dc
Ürante ! A~hamo-nos ante esta doloros:- reali
dade: est5.o "i'ns~ificando" o Brasil! 

A propagancia 
Nada mais habilicoso, que a propaganda 

sovietica no Brasil. E' uma iormidavel orga
nização, Não vem de pouco tempo. De ha 
muito, <:oi11, e apesar da censura estava já cm 
plena atividade. O livro rus~o, a literatura so
vietica invadem nos~o mercado, e, Uterattll"a 
puramente doutrinai.;ia, sob tbOas as formas; 
romances, novel2's, obras cientificas, sociologi• 
c:xs, etc. No Ri0 de Janeiro sob o nome dis
farçado e l1abil de Representações Intà-Ame
ricauas se estabeleceu um centro ele uma for
mié'.avel e bem organizada prõpagan(a. russa 
pelo livro, o disco, o· film, etc. Para evitar sus
·pcitas vai camuflada i11occntemcnte cm "Repre-
sentações intcr-amcr-icanas". _ 

os meus leitor;:s querem raicr uma idéia sõ 
desta propaganda? 

Leiam os trechos desta circular enviada a 
milllares de enderer,0s em todo o Brasil: 

Eis a circular, observem os nossos grifos: 
"Prezado fü·. 
Temos prazer de anexar à presente nossos 

Catalogas referentes a livros russos e Catalogas 
referentes a linos russos. e s'!bl'e a Rusi;ia em 
outras línguas, -

Destes catalogos, concedemos aos nossos co
legas o desconto de 30% <trinta por cento,, 
sen(o que as despesas de remessa por conta de 
V(v). S(s)., podendo os rernetcr pelo SERVIÇO 
DE REEMBOLSO POSTAL ou outro qualquer 
indicado por V(v). S(sJ. 

Anexamos tambem nos.;os Catalogos de 
OPORTUNIDADES. Livros destes catalogas en
viamos pelo seu preço liquido com despesas de 
remessa pagas por V (v). S(s). Esta secção é 
muito vasta e podemos remeter-lhe (s) catalo
gas sobre qualquer materia ou assunto, tanto 
cm idioma russo como em qualquer outro . 

Incluso remetemos tambem nossos catalo
gas de DISCOS SO'\;IE'flCOS, pela primeira vez 
vil~dos às Amcricas, de que somos representan
tes exclusivos. Os mesmos serão 'remet.idos e 
pagos de acordo com as conc'lçõeil estipuladas 
nos mesmos catalogas. 

Teremos 1>raze1· em remetei· qua'.qucr dos 
nossos catulog·os a qualquer pessoa que o de
seje, ba:stando· 1>ara isto enviar-nos o seu nome 
ou endereçu. 

Para dar a V ( v J. S (s l. a possibilidade de 
niais breve servir sua clientela e apreciar os 
livros em questão, tomamos a liberdade de cn
viar-Jhe<s) uma 11eque11a remessa pelo SERVI
ÇO DE REEMBOLSO POSTAL, livros que a. pra
tica tem demonstrado serem de pronta acei
tação no mercado brasileiro. Se V. S. <lesejar 
receber as· novidades em livros rus:os e sobre a 
Itussia, ou outro qualque1·, neste caso podemos 
remeter-lhe regularmente nossos catalogos e 
uns cxem1>Jares dest-.:.3 livros, lag·o que cheguem 
às nossas mãos. Como iniciativa tia remessa 
aqui mencionada, partiu de nós, por este moti
vo, as despesas cie · remessa desta vez são por 
nossa canta. 

SeV(vJ. S(si. desejarem que seus amigos, 
conhecidos ou clientes recebam nossos catalogos 
de propaganda diretamente de nós, neste caso 
agradecemos-lhe (s) se enviar (cm l -nos seus no
mes e endereços completos. E se V (V). S(sl. foi: 
nosso clie11te habitual, e se dt;sejar, pÓdemos 
rnencionar · no material eüviàqo a ·V(v). S(sl. 
ou por sua in.dícação, que pro.cureni. a ·respecti-

bol:c;'"'$· E são remetidas se1n con~ , 
sulla .'is livrarias d6 todo país, apenas com a;· 
nota e o aviso. Livrarias, escritores, inte~ . 
lectuais C:o Brasil, recebem assim sem Í,naif' ' 
nem menos, sem nada ter encomenda.do, 
um aviso· de reembolso postal e ... ao retira-k-. · 
dê.o com o livro russo bem escolhido para ó'lei~ 
tor. folhas cl8 prôpaganC:a, catalogas vari;ídis-' 
simos ele novidades estão difundidos por ~()_c\s .. , 
parte, E os navios americanos levavam soldtk
clos para a .. guerra, e voltavam. carregados di 
livros rnssos para toda a America Latina. ta:' · 
das as facilidades· e toda prefcreneia para a ciii·:'"· 
ga russa! · ~ · · .:·- .;·.·\ 

E nós'! 
:'i'ão se poderia entender esta incrível fa~ 

cinação pela· Russia, si não se soubesse 9 que . 
é e O que faz a imprensa no terreno das idéias:. , 
Os filhos elas trevas são mais prudentes que o: 

filhos da luz, disse Nosso Senl1or. Sabem os fai·-: 
mig;os da Igreja, os semeadores do joio, que serti', 
:i_. imprensa nenhuma idéia triunfa neste mun'- . ' 
do n1oderno em que o homem no dizer de A1·be 
Brandés, tem o cercbro de papel, já não pensa · 
}>Or si, pensa pelo jornal. 0 comunismo Vili' · 
doutrinane:o pela imprensa. Querem ver uma · 
pequena amostra da propaganda sQvietica ca
muflada nas "Representações inter-ame1·iei- .' 
nas''? Do catalogo distribuído aos milhares pele 
Brasil todo cito apenas alguns tltulos: · · · · · 

LA UNION SOVIETICA SALVO EL MUNDO 
DIARlO DE UNA MESTRA RUSSA. 
CRISTIANISMO E COMUNISMO. 
E o cata~ogador insiste: Podemos enviat· 'ca;· 

talog·os nossos sobre qnalq,ucr assunto e 1le qnall 
quer país(!!!)' 

"De qu,alquer país"! E' o cumulo do cirils-
mo ! E, acrcscen:t)l sempre: Temos .!ivros 
russos e sobre: a Russia e ele todos os 11aises..:. 
inclwsh-e (sic) <1a U. R. S. S. E tambem: Dis
cos sovíeffcos, calencla1ios (ortodoxos) etc. , 

Lê-se o ciltalogo, lêm-se os prospécfos avür.:" 
. . • . ·. .. 'j :\ 

SOS: - Tudo, ;absolutamente tUdQ. propagànçla _ 
russa e de. a\ltbres inarxisto.s. ·Pa1'::t gue ó Ck 
nisnio de se rot~lar: Reprcseiitações inter., 
a111el'icanas? 

E llós?' Que fazemos unte esta propagand·a·.l 
hc..bilídosa, vasta, inteligente e organizada dô _·r 

comunismo? . . 
Que fazemos ante unrn certa imprensa brà7 · 

silc!ra sovietizac'.a e já com jornais. dia1·ios de · 
enorme tiragem? Que fazemos? 

o 1ivro do Deão se. difunde em edição po
pular àe 100. 000 exemplares a bo.ixo preço. A 1 

resposta de Ildefonso Albano: "A u. R. s. s. d<r. 
Deão" nãO" sei si já conscguht chegar à metad 
de uma edição que provavelmente não chega 1 

10. 000 exemplares! · 
Digo mais: um folheto erudito e admirave . 

do grande e saudoso sabio o Dr. Lucio dos San .. 
tos pulveriza os argumentos do Deão de Canter, 
bary em poucas paginas. 

Pois o Secretariado Nacional da Defesa· fü 
Fé publicou-o ç_ o difundiu largamente. Toda
via, eu pergunto: - o grande publico conheci 
tal refu'fação? Chegou ela, a quantos exempla· 
res? Cinco mi}?! Duvido. · 

E · o comünismo se propaga assustadoi·a,· 
mente enquanto• catolicos que deveriam pesar .. 
as tremendas responsabilido.des da hora, andam 
por aí ele namoros com a Russia, e _se chega, a 
falar em com1Jl'eender a Russia, em adaptaçãt 
da Igreja às conquistas da revolução russa! 

Os côr de rnsà sorriem. Chegam ; ficar 
irritados quan.C:o nós não nos queremos adaptar 
aceiü:r os "subiimes ideais cristãos tlo comu
nismo''. 

Doem-se pelos comunista,; tão malsin~dos, 
tão combatidos e ca~uniados, tão mal com1ireen·, 
clidos (pobrezinhos!!! J 

Dai aquela "11rudencia" para não irritar os 
comunistas, não provoca-los' Daí, o~ "Nós. e os 
comunistas'' a cada passo em distinções sub.tis 
e sofisticas er.tre comunismo e cºmunistM .. : ·. 

Ou combatemos energicamente esta atitude , 
coYarde e comprometedora de nossos catolicos .. 
côr de rosa, ouvimos o Papa na Divini Re::. 
tlem11toris ·e lutamos para renovar nossos i11e:.. 
todos de propaganda e por uma imprensa Í1rnis·· 
eficiente, ou. . . só Deus sabe sl. ao Brasil nãç .. 
~Jtá reservada a sorte da Espanha e do México! . 

E os "eôr de rosa" fingem ignorar 6ue ,uof' 
s011110s de Stalin o Brasil é o pomo de ouro màir 
cobiçado! · · ·· · 

E fingem ignorar que n,)VOS · arC:1s e novo.! 
planos vieram da Russia para a atual belis.sínrn 
oportunidade da vitoria comunista:· - "Não 
combater arell~ião, mostrar-se doce e toleran
te com todos' os credos, convi_dar o::s catolicos a 
estenderem g·enerosamcnte .a mão, e gritar, gri-: 
tar bem alto: . - _Democracia! Democracia! 
Democracia! 

. . 

.. Comootet todo inimigo do comunismo apon-

~5 ,1o Mexíc0 e tla Col:mbi~. ,,s 
:i!.gita,\ores Vicente Lombarda To-
)eo.ano. .rncxic:ino ~ Elias Lafrrte. 
t:hilcno declararam alt'.) e bom som 

Pio XII que ergue, mais alto que o rumor infernal das maquinas 
de guerra e dos gritos desvairados da ambição e do odio, num 
apelo comovido e ardente aos fieis do s>;2.ndo inteiro. E' que, a 
despeito da falencla de todos os meios humanos. ainé.a existe lima 
esperança- de salvação: a esperança que se apoia llO podeL' t 1w, 
misericordia de Deus,· mediante a oração, a penitencia e a refor
ma cristã da vida. E' esse apelo das almas à bondade divina que 
poderá salvar o mundo de maiores catastrofes. E, para que ele 
chegue mais valioso e seguro ao trono C:a Majestade Divina, o 
Santo Padre qtie1• que seja dir_igido por intermedio do Coração pu
ríssimo e imaculado de· Maria, a Mãe de Deus". (Dom Frei Luiz 
Sant'Ana, Bispo de Botucatú - "Ave-i\la1·ia" de 23-VIII-43). 

14 
· CONSAGRAREMOS, FEI..iz_ E.SE. CONF.·IANTES, A NOSSA 
DIOCESE AO IMACULADO CORACAO DE MARIA -- "A , 
nossa hora é sole,ne · e,. propicia. -Consagraremos a nossa 1' 

Diocesl! 1i,;J J,maculado Coração d~ Maria; titulo que muito ama
mos e a cujjt sombrn cresceu Nossa- juventude. e. toda ~- Nossa for
mação sacerdotal; em cuja Igreja fizemos a nossa primeira co-1 
munhão e celebramo_s a'_pdt1,1ein1/Míssa. Uma Consagração que va 111ercadoria com o Sr(s).". -· no~ sentimos felizes em reallzatl,a no ano jubilar do Apostolado 1 . 
da Oração, no Santuario do .,C9~3,ção de Jesus, dentro dos limites I . -E vem assinada com um pome russo, ca-

tando-o logo como fascista ou nazista! Disfar-: 
ç:::r a propagánda comunista. com· duas pa!a;Úac 
nw.gicas: llemooracia e anti-fascismo! Procura,, 
uma diança ámiga C'Om a burguesia progressis~ 
ta:, . e os "cat9Hcºs inteligentes e renovatlores"·! 

, E {,ão perci:b~{n ·o _camaleão, não compreenderr 

··<11Ue 11a Amérief, Latina O . unlco ini
;aiigo do comunismo é .ª Jg1:ej~ ~a
li~lica. que é l1PCCºsarlo el1mma-la 
't{tra o triutif'.) elos :deci!s revolu
-c!onarioc. 

"!o Estatuiram cit: º" proceres. do 
tart~-~~,- -:,-~ _., ~ .. , .. ~ , ~t1tC,a!' ~!!e.~ ... 

7 ' PODEH, )}; GRANDEZA DO c·QJ;tAÇAO DE JiIARIA _;_ "Ele que1· 
qi:e Ela ~eja, co~10 ·seµipfe, a nossa. .Intei;cessora·poderosa, a 
1V,edianc1ra bendita da Paz. Para esse fim, Ela possóe · todos 

· os titulas, todas as graças e privilegies. Abaixo da DivindaC:e, não 
ha. norler nem grandeza CIJe. si corripàrem ao poder e à grandein. 

da novel Paroquia do Iinaculado,Coq1ção_ de Maria, a ultima criá~ ··. tactetist1ca1_11ente 1·usso. 
'.da e instalr.da em n?ssa ci?adl:!!-'eµis,Ç~J.)a_l. · . . 1 . . Estão y~ttdo, ·leitores amigos, como ·se faz 

· ·. Consagrare1~~s, sim_,_f_e __ ~-izes ;e_. confl~ntes, a\nQss_~_ p1oc~se ª_9, 1 ,. p·r_opa __ g_anaa;,so_ v_ ietica entre nós? 
Imaculado Çoraçao· de Mana, de manen:a, .absolllta e irrev_ogavel,; ... , , ,. · .. , ·, . •,z, .-.

0
• . . • •• 

com todas as su·as almas, sem exceção, com todas as coisas e pos-' - Li o -ca0.alobo das obras· CmIC~!lJt;1~e .s~ 

~antas o pei;igo,do abraço do tamanduá yerme• 
lho? Meu · .. o~ms! Até onde irão a inépcia e 1 , 

il1cohsc,ienciâ '1cte·'nossps "côr de rosa" nesta ho~ 
ra tragícii/" e· i:lécisiva da ,ida nacional? 

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

ses, . de agora e c:o futuro ...... ". {Dom Lafaiete Libanio, · Bispo · 
ele Rio Preto. Circular de 26 '<ie Abril. de 1944). •· - ·· · * Mo n s }..SCANIO BRANDÃO 
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fcoraçâoôeMariana Igreja nascente:Que e o Coracao. ,0-illlaria7 
P. J. de Castro Engler, C. M. F. · · MARIANO PINHO LEI IM ,, 

' •; Em todos os 1d1ouías goza a palavra coração. · tanl.;e 110, o~-g~nl~i;i;i~Í~_ç~if:.J:l.ue Q..~n'!_~~to.,tl~ 
Bossrn?t cont<'\npla o i.lntcrcssc (Jll" l A Ir.e" "!~ação dº v~rho d<,u-,e no de muitas e variadas :acepções; nem hà no aorpo todd$ú~ ;({téi da-V-ldü:,,.·'tfelruf'súas tunçõéif-Orgàni•'<' 

.osorvia a --v'da'i, <1o';coraçã<•' da ª1•1Lirnt~ Gculto do apo•entc de trnmano elemento ctiJo voca:bulo se ilumine de c:is. Logo, entre todas as coisas sensíveis, depois 
r, tr Maria. <>ntrngu(' á oração r~o.Jhida: mais delicados canl.biântes, ao ser expresso na do Coração de Jesµs; nada h~ mais e~celente que 

Virgem s.:..,,ti•~ini~ prilo be~. s;il- ·
1 

a R"dençà" eft•tuou-se no sactific1o linguagem .comum. . .. o·Coraç'iio· ~e ,Mafia, .;-§o:açao.·da -M;a':'l- de .. Ueus,. 
,ação •· fantlf!c<-ç,io d.a _IJr,•i:i. Era i ni~ •s c••mplet-1 de todos o; ,·rlorPs Tão depressa O tomamos 110 sentido proprlo, nele se mo,·eu e ~ele partiu o s2:ngue v1rgin~l que 
aeu ze; • uma com1nP,a,,\o Je ,, .. ,:i que º .,,,in_do apr.,c!a, esmag,,dos e denótando O orgâo que põe ern movimento 0 , 110 l'nomento malS soléne que v1ram nem_ ~ao Cle 

--- -
am 0 r 11n Salvadur, ct•i sfu awor a'I veu<iidos sôtJ:·e ª Cruz 0nde ° Fi- sangue e o distribue .pélo organismo 7 é o pri-. v~r os ·s~c_:4~0~'. foi ~~~ml~o p~lo'.Verbo Dmno ao 

• · ., · 
111

" d<' Deu~ na•ia ;n,~!, fazla que -1nuin vivrns et ultim1,m_ moriens, dos ~1·10,·ofos - incarnar •.. ,. · '· .. , · . ,, ·' · · . Jesus, yüe carlri .ilia -;1,f fo~nia,_· ,, ': f · l - ' " 
,; " I ur,.r " so rer: " vlndü <lo Fsp rito c_·orrüJ lo_ go, em sentido -_.simbolico · ou_ m_ efaforico,: Este cor_ac_ão d_ e_ carne,_ e_·,. aíe_m_ · c:isso, ctepo_is 

ovos splen ores de f átima 
.;r~c a nos cor..,_ç5es,.-dos fie1·s. ··Eº' . <' ·1t, · ·· J · · d· · 

...,a, , C"·º""· um 011e" retir,, " dEsignamos o prinê!pio de vida, o amor, o valor, d'o de Jesus; o liü,tiifbélQ émblema elo amor; em-
porque I·.:a \"ia S(•u F,;;,v em tu .... ,, 1 ludc; :>-' J\, ~st .. :ns é d"scircuks cie a força, a alma, o conhecimertto e, sobrHu(o o 'biema e s1mbolo não escolhicio arbitráriamenté, 
'.>s eus ntC!,.bl'OS ((Ül (gre_;c1J; Slii>: Jcu.. _(]_Ue Í:la de l'i1a\::; inti1110 C mais nol:Jre na:· peSSOâ.' C0ill0 ciuàncto por ºeX{l:rril)lO Se ,representa '0 áffiOt 
JmPa;."'º _c-;·a .uma prec~ 1mr 1.0,.•,s:j As:;irn fiz<'"ª ,J,·sus, n ... ·,mo d!1- humana. . por uma seta.de·fow~. mas emblema natural,; por-

"ª que s• ,r,au:i; s~t, Coraç·.o 0 r•r"·"' ran't> ,,s an»s d<' •ua vida a;J".-tó- Um dos usos mais frequenteis é d simbolico Ql?~ u cq;·a.ç:Io era e1;n Maria<o 01:gão onde !iriha 
•lº C<•r,,,. ,O (l(' _t(ICTOs " 8 que gemiq, ·. 1 /lc-a: vr,v,t 're<JÜ''ntem"lltt), PaS- paras:gmficar a Vida intima, afeLiva e moral; o ,r~fletir-se 1.dda a· . .$,iu' Vida intima; que se.,mHa
p~ra __ ajuc,a·10 a cJa,,,;í,· Pela mr, ... ·I saneio n<>it•·s lntdr.:s n"~sa coinu- senso cvmum e a e:;periencirt interna ctescobrem1 lil&.,a e 1r,ul,;:à11a IlltíiS vivo com os seus afetos de 
r~co, _,c., n ... , chagi., (!,, 1··dos o, ;•- 1 n<c;,\·i',o mt '"" cem se:i Ekrno 'Pai. vaga nias lümiti11amente, .sem recorrer' a indaga- amor puris~llllO a Deus, a Seu Filho, às almas; 
, ldoS, F · a ,•jt!:!,,-tc~ a e: .. ",-'' ,,cJ · · Os ApóStoJ,-s aprl'nd,'ram évs,e çõe~ psico-íisiologíca:;, que existem relações pro- que se ctilata ya e inebria Vil, com as suas delicias 
alivlv; un to,d~S .º' C.'.ut~çõ<S cu-l'i· ·

11 ex.e 11 -'P' 0 e n•,s p:·jmc!ro~ dbs da mnctas enüe o coràçáo e a Yiua uitima e porisso inefaVeil, dê Mãe, lie .Filha predileta e_ de ':l!:sJ?OSa,. 
dosos p;,ra excitá+·, ~' c:orn·r -~r1, L;re;,. ''s--'•lhe•·am diaconos Para O

I emprega o termo coração e o -objeto por elé :sig- s,n~ulàrisJiuJ:i do btfl'Íllor;. que se oprimia,. con
ctpoio, , ... ,,da E' cÓ;;soJaçâo d"s 11'' ' S"n•!ço d(l,; 1,<>!JrCs da cOmunidcde' lllircauo como si,mOOlO natural dessa vidà,. Néste fra11gla e c:nacerac;a _e súportava' agonias·_piores,. 
aessltacio,, r, af!iú,\ em t<>-d, .. - ,,s: db J·ei:usa'lcm, ""nquunt 0 eles se cnn--1 caso cte·1emos distingüir bem o simbo~o da coisa· qúe'a mon.e ·eom ·as,dores suprême.s junto.a cruz 
3.póstoJ '·' 9ara ai\,t!,cia,· <' Ernr.g,· ,.-ig, «dum à- ol'aç:,o e á-Pr:egaç~o- simbolizatia e da ruzao porque ele a: siJ:nboliza. no Calvaria. 
ho; ªm tod"s ,,~ martil'.es l'n,a N··" 0a séuhó,a nào f 0 ra ch3iI.ada I i.viuitas vezes olhamos para o simb.oio, mt.ts· por Pe.·Valentim Armas, C. M~ F. .on!im.ar essa f{,. P· , .. 'Bague; •·n- ans n,·nistedos •xt<'rn°s. Sua \'º- CúlllO que esqlteceudo-u em si mesmo, VÍSfüUOS 
fim, Ela e..,taw1 em todos o, tk';; cáçúu n" Iogt<>ja ''º .s<>u Filho e:·a -a diretamente a cois<Ct significada; é o sentit,Q .me-. 

para a re:::Jizaçã<• ,i•,e~ da obser- di,' Mà.o e a Zviiíe ,e d<>
5
vela e San- taiorko ou hguracto e assmi dizemos: "S. Fran-. Qtlé a peSSOà: éttti·e como objeto desta devo-. .Um volu_me d. e per_ to d.· e 500pâ(J.tnas .pro·f·usa·m· .. en· ·t'e ;1'l.ust"~.J,.,_. 

vaneia ó<>s i->recc•itus, ·µara a, üoci- tifiéit n·v 1'11· 1,ela familia·. As~i.,n cbco Xav!er foi um grande coração!". . ção e o que ,meuos se poderià por em dUvida: c:;• ,-...Clv 

,ida<le dos cuns.elhw ,<' in"tação cto, Ma1,a_ inint"rruptamente, s~mpre Posto isto, que querera dizer éoração de ''honor at1orationi:; prbprie debetur hypostaSi" ·ctiz Ü }_iVtQ mais recente e maÍS comp·leto SÔ_br. é OS, fuaraiv,ilhOSôS 
•xemp!os do Evrmr lli 0

". unida a n-·u., e a' -•eu Filho na n,als Maria 'f O seu coração cte carne? A sua vida in~. São ·Tom"f,~ tle -Aquinoi {2'/, · l : 

De que moclo_ êStava ,iSs'in Mdrt.i. cuh. ,,1nt.e ,"' _in·,ler-te ComllniCn~'lol l tima? A sua Pessoa? Ou terá todos estes sign!- o culto dirige-sé sempre à pessoa. Os Jan- e empolgantes sucessos de :Fátima 
presente a t"das- e· a càdn uma :las ·c111 nm"r e ,nt1m!dadc, zelava 0s in- rnücados sHn..:..;aneamenie, ou alguns deles? OU senistas càlui'li.àrátn.:a! piedade crLstã. e· os Autore11 · 
h

6
Cessid3.des d" Seu-º filhos? Pelo· t0r•'<i-'e; de todas e· de cadü u:na. ·uma vez ura, outra vez outro? . éclésiasticos cte :llliÓ' vetem na devoção a6 ·corâ- ·1 A' VENDA NAS BOAS ;LIYRA>ffiAS ....,. PREÇO CR$.l5;0Q 'f 

.;inobr qude seu Có,·açà 0 cocisagi'ava <laa almas. J~sus tinha "" suas- Ew. ab.soluw, segundo a frase, err\. .todos es-, çáo ae JeS'\.l$ e de-'Wlaria ·tmils quê o ·coração! ,de ·.·.•. ·. ··,.: 

.. 0 ra e Jesus .. Nad.t havia Jl"· .· mã,,;; o, tesoc,ros imensos de sua tes sentidos se pocte empregai·. Mas tratando-se: earne. .E' a, pessoa: que iinalmente se ,cirge o· 
88u Cora,çã<• ,M~t~rnu que plidêsse, Reds1nç:,n .r.,plosa, ê Maria; ju,,to. co ob,,iêto proprio tla devóÇ<W ao Cor'àçãó de _,M~'" · curto, como quàncio se beija a. mão a a~guém; esse 
ieixá-Jo· Jndlferênté na vida· da: -11° CoraçJn de seu FJ.(10, consti,- -Tià não é inditerente·toma-10 em qualquer s1gm- ato de rie:,veito nào1~ il·mão pela mão; mas à-pes- -~--.-......... •.-. --- ·----·------------------!lioo--... i..•---•--•------

,J'.g!eja <hme·1'l:no .n-0,s· acontecimeritos: t11ia-se /lt1i;dé entâd a: 'alstribui,lora' "fic;do. 'Esfâ hoje '·bem definido, pode_ dizer-se, soa que 6 ·presta . ·A "EOUC4ÇAO' MOR' "L ·t· ' • ., d. " ·u" ' ', . 
. extedrne 

0
s c!alq'.'ele arribi_ednte em que unciv 0 rsa! P''." g:açaª ~iv~as. CJ•.•m esse complexo harmoniosi~s1l'mo. ' lt . 

0

hai.~u\jercor~crpi.1s a~ oràdçõsesel!tu1h-goincªr·as, doso . : . .. ., . . >A ·.' ·: .·· .-.1110·' . · .. , am i ; :a_· ; - ' . ,,·-~,,. ..;,., •. ,';~. 
se sem,n via essa vi a- o ora_çDo e,a \'lvia nao so em e.- Não acertava quem jd gasse que nes,e .cu o hlno:s e ,as mvoc8.\!t:>C:, aprova a , m . . . -~ -.;;:;~ .:, ..,. · SII 

Mas es:ia .a·ss1·sie.ncia verdalle,·ra-: ,1,•,Pkn·1, -mas· ••oa.va· a' t,,"oa· 0s ·s·o· s·e -"'~-en··d.,, ao cor·a·ça·o·· ··de c"ri.le· de' Mar,a· Vlr-. C'o·aça·o· ·ele M. ,.r· ·a· t, pará 1mect1atamente vermos · • , • 
mente universai d,, C<nncão de Ma· p~n~os (la Ig:·éja; sua ol'açiioc. cons- gcm; t;mb;m não atiriava q7iem, prescllidindo, q_u; e a ·pessoa" de ·~o~sa S_e~órâ. que nos ~idgi- ne:ceSS'árta 'P;ara ;Pe. Joàquim, Passionista 
i-la reallzav11~se sot>ietud~ pela ora- lante .e ofic,•z convertia «s nlmss . ctéle, considerasse apenas como. objeto o intimo ,de mo:, awavé,; do sêu <..:oraçao.; recorde-se tao so- . 
,ão· na v0z· a0 s · APôstol 0 s restitúla à Maria, a sua vida de amor a Deus e aos homens; ment-é:, para exetnvlo,. esta_ j aculator_1 __ a: _ "D_oce_ Co- • t" · · ~· tece! l).pologia . <la Igreja Cá· ·àmbr'. 'pro~riO .que- . 11ão v6 .oe :prt 

. l - •• a ,us· ,ç· a· , ,kl1c, historiar B' Vl~ moral ,cto pri01S.de!e1toa,.nem tq}era que- 0 ,oon-A sorte eSPiritua! d0 ,mund0 som-' :Paz its coneicie.ndas. aférvoray,1 0
8 · riem •ainda quem, simplificando, cifirmasse_. qye,. raçii.o ·iie Tularia ,:s..:de_ a ,mi~a S?, vaçao. ; . e P,o,r . . . f\md~dor do , Protestantism~. Essa tl'adi!ram" .• 

1,>7* se pi""Parou ~- .S". xcs 0 lveu n0 c0 raçõ0 s .dos ,fiéis_ fazia progredir coinb em qualquer outra c'.evoção a Nossa Senha- , · No~a <Senhora:'.:tjtú~ ichànfainos; -n1,as- tocando-me . yida ,fóra ind~ de qualquer cri.s-, .. ·Ao· menos fo&ie constante na.s 
s1[encio da 'Jll'0

çe e do sact·ificN; l)ij Sàlltu,;, ;Ao lado da ação ·externa :ra; se trat~ aqui tão i;;omente da pessoa e que O., dlr<Jtamen~e;no\.C~l'itçtó, .. pafa roais ~ficaimente Pe. :Luis Sali,lmero,C. 'M_ '; F." taa: ltua.ntq ma.iff Jiã.o ,o ~ei'á .da.que-: ,l3UQCj deci~esl Mas não. Dla. â d!a 
depois, p 0 r 0 cà5:ão d\;,, ministel'iDS ·da Igr~ja na 'Pl,,ss-Oa d:e seus mlniS- resto nada interessa, . sermos a.tendidos,}., ;> ... ·. . , J.. ·. , . le qlie 6e arrogàva a. miSSão (iivína' ·emália -novas defixtíções ... ·e rqu,. 
extern<is e il>Ot. í;e',:es ·sem ejcs, a tros ,(',s(~..;,a· a 1n'luencia· interna de Assllú como, quem diz hómem, não significa· · · QÜantd ao oojeto ,fórmál,.ê¼pficani as atas da ·Eit_ava,m formand_o longo f1'la ·Os·.: dop"refLor~!~', ~,;l'i~tia~i6~0;_ d . ,ldlemt:senipre- C01!:_!'.l'titHJl oom :vrece-
ação aa· ,gra'ça O'perr.,·~ na~ almas:· ,Nossa S<>rlhorà, ocuJla, desc 0 lihe- só O curpo humano, nem só a ahila; tnas uma e Sagrada Uonf6regaçào e.os Ritos,· no Pontificado· .. . _ara:· u.., ; a .. -ere,a ·vatoiica · e· ' en éS; •qustml,o ..... o as ·negam :ebàO· 
.eSse tr-im1fo da gl'li,ça foi seo."ll'pre a I cUà; não l.:nporta, o Cor,\ção. de oui:rac coisa simultaneamente e- athige corpo e· al- de Pio IX,·. que ·tC:a~11,lido-se dó SàntLssimo, e Ilna- qu~ e.sperava.m tirar· bilhete 11a. es- há ntuito ~-hav~ a.parta.do ·<l&' ver- lutamente. •. MSim, só acerca de :.sua 
re5pos~a ·.da. 'b0ntlade __ · divina áS _rii-e- .MRría trab, ':ilhava para a etérnida- ·m-a ·não ·como um agregádo de ·dois eleril:ent'os jus- cu1ano Coràçao cte. Maria se deve· àdvert,ir ei.pe- tagão da estr,1da de· ferr~, e havia: da-O.e cr,rstã: ~~ill2e ~CU!OS de Pa-' ,missâo, mudou, no e.spaço de u 

., - · b t f 1 entre el~s um Pàdre; á sua :vista, pado· nao ~gnú1c~vam mais que llUI. anOfi ma!.s M 14 vezE>S de parecer. 
ces humildes dos :que nela .cónfiam. de, não para o tempo, - tapóstos, mas formando um t9do áutonomo e·. graves discussões aa\l.ictas so. re este assun O, o um antl-derieal, 

8 
riue'm tal· ez · ·k,ngd Perxo<;!O de magts~rlo .talso., ,Em da~. de, 12•5•15~1, •. _escreve. a 

_. Frei Benvindo Des:téfani, O, F. M. 
Ha -quem· .cosforne dizer: · na li<•il• de 16·de Maio d~ 1383, por 

'"Nuncá matei'!· 'Nurica roubei! por-; não querer' ,'1oJal' o segredo sacra-
t -~ · · m~11tar anto, un<> :t-erihO· r,~ados!",., Ve-: . -

subsistente, uma pessoa; assim ao falarmos em, <.:d.lmente que O seu culto, depois de repetidas e, PrOd'tizla O soa . "' · · 1 E.tra_do rumam OS conc1lios ];cu-· Link: "QUa.n:to- 'ªº oat1smo ·Cón<li• 
coração de Maria não queremos dizér' SOll'iente O aprovado pela Sé A:ptistolica;, porque por' este' ti- Sacerd je ~ r . ~ presença <i0 men1cos. errado OS Santos Paares, ctorlado dePOis de d!ligente Ponde, 
orgão de carne que pulsava .eni seu peito virginal; tmo Coraç.w -,e dcsighava a sua imensa· ca,riC-.ade · . 0 

' xc amo!1: erra . oa doutores. e :tetlogos ec1e- ração ,definlml)ll·'W qne- 'deve .sinl.• 
nc'ni apeúas· 0 seu íntimo, a: sua vida de amor;, para com Deus e o seu efus'ivo amor aos ho- - Aqui todos hao de pagar. e<>- 11iastl~, erra.do a criHanctade tô~ desmente e}imiúar.s-e da Igreja"·, 
-rilf;l.S abrangemos uma e oútta coi,a; más - ad- mens (3). . i ; ·. . . ·. . . . mo no co.nfesstonarlo, º"· M~ eis que enfim sux:ge do bU·. ,Poucas llora3 depoi:i -O canon déíi• 
·Virta-se bem - não como elementos. justapostos;'. . AS razões prmclp€dS das festas aprovanas pelá ..;.. Alto lá, Jhe· .· respon®u um' rel. de Ftade ~p~stai;a () grande res-: nidO • &PÓS .· "'díií.!:erite poliderara<>b' 
màs formando um tOdo ·u:no; e poriss'oi nem o có- · l!neJ·a 01"di11a_.1_,1a1_1 __ ie1_.l,.te.· · .. vêm: ex_._pres_sas n_.·a_s _llçõ_es cri$tãot "fnte'ro ,:· valente contra ·o taUl'àd_or ~o .cr~stiaiii~mo .. que o há, J~ ._~taya __ ·abrogadó ,n~tes lét"mos, 

· - f respe1t" huma,'IO, N:) cr,n:f,•ssloná• d: r~ond~lr a primitiva pu,·eza. 'Na0 p~e> ,!lela'J'. o ba't!llmo -caMt· 
:ração nem d amor que o informa o separàmos da. do según~o Notumq d'o Oücro '4f;'S.Sáli tn~smas é~- rio só pagam 08 Ja:dr-es P t . 

0 
]!;.ssa a missão e:· que o teria destl- cion;tl aàiío a.t ·crtá-'nÇas d~ ·eu3o ba-• 

pessoa; mas consideramb-'1os como o que nela ha tas. Ora no segun§o' Noturno do oficio do Cora:- . P · . . . _ 0 .• • 0 que · nado: ,a diYiiia Provi<le'nc1a.1 . t~mo s~ dUV'4dà", (Cár,ta- à .Os. 
ó~ ma;ts intimo e ·excelente; como o melhór poutô. çâo de Maria v~mqs' qµe,_a ·_inénte <;lá Igreja ao . adre lhes-1,_~poe a restrtu1~ào., Se· .. l)irieis que um ,enviado ,asa!m-cte: -.sfüllliro}. Quanta verdade ,catOllea 
de vista para ser ·conhecida a pessoa da· Mãe de' jnstituir esta fe1,la,\fo1 prmc1palmente · ''para que 1_ã que . v~ce .tem ,contaa .ª pa~f. l}aw, traria .a. fronte.· peren~menw, eI~ --a'inda · adm!Ua. n-OS .principio&· da 

l 
Deus e dos homens. se- celebrasse solenê:nlente' o amor purissinlo da aquele& a guem roubou? ~ao ·o digo: sub'mersa em. l_lalos· de luz d!Vl_na e Reformá que ao <íepots foi rejeítan• 

• t • . . . . ·. E' isto o objeto na devoção ao Coração de Mãe de_ D~us, º. u .pâ. r_ a nos. servirmos· dits. pâlàv_ ras tél. nto po,· voe_~· qtt~, não cor_:heto, 1 q~e .sua. . p~oa . tt .. a'!!_spi_r.~va ·.e.nu-, de. sucess!vaipente, conforme- Ihe dl-
"Não matarás''., não se ref<)r_e só á; . ,l\•Iár'ia. . . de São Bêrnàrdilio'' aquele divino amor em que'·. mas _ha por a:1 t-antc,s qu~ na/J 8e ·VtQl! m1sterio~~. a cuJa v1rtuéte cd: ta~a:suâ. av°!:lrs'âo al>. Papa. 

morte. ·e. cr. poraC Reforo-se tambem Vai~ n al:í a s falt e ·e · · !. · · - · d ·vi · · · d'' 1-· confessam· e com c~rtl'Z ·t . ....,• ;}jrf , -mais e-stupendo-s milagres Se 1am lgtlatruente 'iWítável. era nos ·seur 
. · ' 

1 
cusar a· as ,,.;n • Para mais facil intellgoncia do assunto, os ardia a fornalha co Coraçao a ~gem: .. 1v nus . . . · , . .. . . · .i. ~,., ? • • op·eràndo. Sobretudo >Jíão ,duvidárm pi;ôpôsito;s, l!i!n. w21,. exter-nava-s• 

Jamos, · 

á morte da ª1m,;; que, por assim tida~ a um servo de Deus, ,IlUtOrí- Autores designam em linguagem técnica· estes: . me amor !J.UO fornacellm··cor Virginls· ardens erat''. gaçoes serias -de rcsfttufa:, o q•te' rr..;a da ,iantidade •de sua vida- erondo ·a!ESmt:' "&trito -L>ew1 ~ neeso5 Vi• 
dizer, morr,e ,pelo o.::ío ao pro.ximo .. zad_o, 8 006 

;~rd~ár e que .téTá pie- tr.ês 'elementos constitutivos; chamando ào .c·ora• '·Foi deste {;oráçao, co.ntinua s. ·Berna:rdino, fazemj e "_que é, piúr. est:t~ -~fr.ãà qué ete tambem pud'ellse rePetlr de, temtiel.lgUeIISé$ ,quererá-O ca.sái' taro.; 
,J>"las malcligões · .e: pragas· ~o próxi- .daue d<> ~Iinqucnte'. 0 que ae,- co- ção de carne, onde vem refletír-se a vida· intt- como de uma foi:n~lha· ele ct,ivino ardor . que a· C"ri\ y0nta:Jo <fo Continuar ·o ·,,1~M1te. aigum ·mo:do, o q'úe t>Utr1>ra Jesu.s b'eint os frade.s:? t! ·a mhil é que nãt 
fmo, rei0c óes\l'j.~·,ae,vingança, t>"I<> b<n-t? d 11 verg0nha'_d1an~_-do .mundo ·ma de Maria, 0 objeto material ina:dquâdó; à pes- Bemaventurncta Virgem tirou as boas, pala\l_ras,. d~ v~da· á tast11 •iüs -~nR do p!'o •. ~nçàva· em rosto,a:os s,;ius itdyersá0 : hão· de lml)ingir mtilhei",·Mas ll'ãó 
mau "ll:EltnJJlº_. ,ijfl)yorcjonado a(} lnte~.r<>. n~ d~~adeiro dia, . · soade quem é o coração e a vida intima, 0

0

bj_e~~ isto é, as pálavras:de·ardentissima caridade; As- x1rno, .a 1111em rc,u.b:uam '<'U nã'> · rms; "~uem de vós me_ a-rgU1rá de erani êietori:idos qnatro anOs :e, ·a· 
i>roxlmo'_ . . • Va,é ma,$ c.onfessar uma vez vo- : material adquado tf a esi;;a -vida intima ou a 'ess'â sim' cón'tó' dê' tím vMó 'cheio dê 'V'inho <>'timo não pagaram, ou txPlvi·ucn:n-:.s se:u.s ne-. pecado? . . . . . . . . ·t11u.n<10. protetita:nte a11 alvôtbçáva 
'. "Não ·roul,:.ar;;l\~kla;:'na-sê .Liio só luntariamente dó que ser força.do a . vidct ele. amor em que a :pessoa se' abrasa e lhe : pode' sa;ir i,e'rião ÓÍinlO Vinho: ·'oli assim "como 4a, goctos, . N~ !Jlltâtito .:b()m ;ao_ CO~~rar1~ l\O-, Cc,m .a nova •dintue ·o «triong-e ·de'Vf• 
.. ·com us .0an- ,"'°_·,. t.'>rh,ii;_·, -.a··s· 1·~.m.!:· iss no J·nlzo universal 'Qn"'m -~.. . , · - · b'_. f 1. .· .. -'-, ·á-' : , . , · .. ·- · d . i · . ·per··sen·õ\o, · · · ld .a;presenta. a htstoria. A _eonlft.tta teínberga" t!tiha pon'tra1do o :mátti• 

.....,. ""'" - - .,, ....... 1 ·" · ' . • · ·, ··.- · faz vibrar o coraçao, o J"•º · orma. · · fornalh ~e sumo ·:rt0~r ~ao po e .3rom . · _ ""' ~ihguem aitel' ser rºubado; nu,s ,desse "refoi:màclor evangellco•i rião monio dUi;>laménte ,sé,cr-!leg-0 ·oom -~ 
~om o,. bem; e,;pírltuaia . ··· c

0
nfesSa voluntariamente, cé

0 ntrito e· o coração fi:sico de Maria l:iantissima (óbjeto fervente mcendto, a~1m d? Cot!çao . dà :Mae d~ ha muito~ que -querem. poujirir-se s6 di.SC:Órda das dirétrlze6 do Evo.n-: ex~fteira Catarina; de Bora., Alii\s 
; Por 6 x'm"lpl0

: ;rbuba1 a boa fama humilhado, t~rá meritQ ·e pevdã•>, máterial inadquactoJ é como um prisma criscalino. Cristo não podia sa{r palavra senao de sumo amor trabalhoS'· 1,arã O g'ahho ,lfá vldli 8 · gellio 'mas -eStá ,liinge . .cle' _sê 'hatmo- ,suá$' cartas ,intimas 'bem deili'.a:vànl 
~ honr-a, ".lír011tíglo -de alguefu. Ar~ comr> "firma· 0 E•pidto Sarito: · on·de convergem os mais delicados raios de mz e'. e ardi.ir sumo" ( 4)i,·, . . . ·. . ain'l:M. para <1istrutá•i11- ct'.'m ab-un-. -nizá:r até .com os .))Ôstule:dos de uma entrever e,'l{;O «e'sfecho, a:sslm cort10 
fancar aifé, ·à .confiança. a carfaad~· - '.'S& ·º lmpio fizer ,perilt.,nc'a caíor (objeto formàl) da pessoa de Maria (J'Jli>fo Logo a devoça-oi,rlo COráçâo ~e Ma~fa~ta dê- d"';icla d~ prazer~; e nã•, f.â:tatn ás :iwnestiidade ,'IJast~ti,te ;vuigar. (!e'mbnstrav'ám a que graUdé·b~iXeZíl 
do coraç;:o clcé ·a1guem. Não [lrati- · d<>. t<>dos_i_ o_s_ pecadus ... cett_issim_a - ;_ ,mat€ria1 adquadoJ. E portanto, 0 que visamos voça-o·. ,, 0 amor qtte-. arde_ u -e. m. seu .. Co_ra_ça;o,_ para. . ·Um_. ·orgulho_ desm_ esur_ adQ ·_é_ 4!tra.C!:-, descera a · Corrullção do -Reforme:• 

"' qi..,e pretendem. eons~g~ír pof esse t üiti ua pess Por d-Oi !ciar a re!!gião; .o _que . importa _em rnent0 vivM-á " não mol-rer'á" · lEze- · 1;ob11etudo é a pts~oa, mas contemplada atra,és do com Deus ·e para éom: os ho~ens e se' nela ·avr;l).n,;, m~1o incºnfessavc,t; 0 , luxo a o's. 1'ac ~r, Co na ·s ... , .. &a:. -·- . à: M Llitéto à :febre ·ltà concaJi!l,8
4 1 

lt"OUt)O feito a f)eu>s, ~ue exige h>>nra qt>íe!: 18, 21'} . . . C'l'l"a'.ÇâO iluminado {i- inflainàdO p~lOS fuJgorn; l,Ue . geffiOS 'todas as I~a,n;ifestaÇOeS deSi.e i;rtr~~, ftxa- teÚtàção, é áfndll m"éamo O 'sfmlJléS 'foa~~~p;fl~ :~:titr d:~~toS: ~fi:cia ·era 8:i.nda. esti!líUlada pe~ 
,. hom-ena.gffll, Ao contrarto. quem é constran:- C:a excelencia dessa pessoa irradiam. · mo:, gobretlfli~ as. ~rfncipalS, cpmo · Saf! ~s ,suas rirãzêr dê pos'Sui1' gránde Cáõedal ,Paélrt'>'l, à dá Igreja .tôda, e .41z:' éxcessos no. -comer e no beber. NáS 

Acre.se"nJ;ar: "P<>rtanto, nãO te- gidú' no ju,zo universal, a rnnn1· · , dores 1ia Paixao de0 J·esus e as suas m!sencordias i:{e-· riquezas. ·«Multi) "émborao à JgreJa, l(gostinhó cartás dava noticias ·de sl como ea-
:Uho pecaàos1·"... ,constitue uma festa:r ·sü!JS cnh>as. não :terá rnerito, ~ + • para com os homclns,, . . . . , Entre éS,t~S u1timos cõirtam-Se nu-' ·e outros Dolitol'e!!; ·Pédro··e APOIO, e· hl'lt; "A9,ui p~sso todo o (U,i º'Il:O 
grande :falta ·de raci"cinio, demons- mas 6Ó eo!hefá ignomínia e O Pro- Estas conclusões fluem dos documentos ~.U- DesC:e foda a eter_p:idade <'ldea-do -~~ava ·este me'rósoa ncivos i·iéos; capitatista:s ir'té' 'Um 'átijo ilo •C'éU ,enshl.ein 'O 'Côfl- ! ·óciO, e ·na, en'lb:la~trez", n A cl'Ot". ·de 
traudô' eni>rnié súti'errici'aJl:lade. brfo. tenticos e do que ensinam os Autores princ1p\ •• _, Coração na mente' divina; comó principio da· _vida . qua_· ,,_

1 
•. im"'rº_v·tsado_·s, ·.qtte de ~ .... c·a· .. 'trariô; li ,minha doutrina.. .é 'tal qµe. ·ca:~ •. confra1da ~ ·(:o'bürg~ :1Ffo·t 

' ' · t -· · ~ · Ma·e de· Deus·· · como··sede' do a:rdente· ,, um i!Ó ·ela ,engrimdcce ,a· ,gr-a11a e glo- causa d'o vinho vemo, e:1nlla D.¾ .. , . 
eiue ·versaram o assun o. prec;,:l"ª ctªa~ terr1ur'a' e. r·1·tm' o· , da>. ·Ma··e DiviM córri ptta.! modesto é -dt%corihec'id'o ao tia: de Deus e condena a justiça_ de' àe~lidac' pe~ cerveja d& Vltern,ber.~ .. (: ·• 

:Não devem.os .. nc~ cnver.gonhar ele· 
. confessar nossos -pecados. .Po.is, O· 

ml.nisfro de ;Devivacolherá o peca
dor com bendtc-cie- é nã 0 .revetará -a 
Cousa mais ·insignificante ·d.a c0 n-, 
fissão, Ademais·. 

Quem se envergvnhar de confes
sar agora ·ao sli:cndote, sera co
berto de ver:gõrfuá'. diante · de t<>do 
'o :uni1,ei·so, no 'j"u\zo. uniyersal. Arn
da que s<>ia a~eaçàd.o ,de morte. ·o 
Padre' nunca poôerá: 1úanifestar pe:.. 
ciado OuvHo em éO'n•i~são, P'<>r este 
motivo foi m3.rt1iiza<lo s. João N<J
PomUb;eno, .lançado' ao rio MolJava 

O .trah<-,lhc por .I;! só .pouco vale, • 
V,ale' P"reni multo, qt.tan<fo é per
s.<>vc;ante, c<.·ntinuado ,e bem oi'if'n,
tadu. Muitos se cansam cm dar 
pas~os inuteis'. Correm parn cá, 
corr<1:n para Tá. Des1,.endein· ener
gias sem neeessidade. Chegitndo ·a 
hora \•er<ladeira do serviço, Já se en
centram fatigafl-0s. Quem multo 
corre, cansa. Tra !Ja lham s.em meto
do. Daí a co.nfusão e a ,desorclc-ni. 
El:n sua •agi'tução pretenôt:im. a "_ar
car tudo d'' uma só.vez. :Mas. 
c'..qtlern c0rrr atrás de do1s. un1 es-

1 .. caPa.-., 

ligeiro 

Todos a uma a1,rmam, em primeiro iú;,;ar, amo, e.,. . . . -. .. . . . . .. . , . j publico surgem e.'n .µoucós anos,· toda.s os homens na sua sabedoria" .. g:;,'!, l.ii'-o· tr-mcar nao (lUerla.. como 
que '.o coraçào físico de Maria faz parte do obje~o · qu~ haVl~ ~e, lateJ:i,~,: coh),p ~a1, ~el!cio,,o em_ cu o e'~Mélàlnie'nta no's,:temliOa' ae· guer-•, :.C:Cf. para as cit., Pe, Manel Fran- aflripava. que outrps entrassem _efu 
clesta d_evoção Não se encontra no corp0 v1rgi- s~10 tra'l1quüo os v.eptos da tubuli,tçao levantariam, i'a_. _ou··_d,e-_ º. ut_ra._·.s_c. rises; com apareÍl-, ·Ca, 4 igl'eja, e Refor.mll, e 11 _ Clvl!l-. competenc!a. com. E!le, _TalV"~ • _qti~ 
na! de Nossa Senhora - formos!ssimo teml)lo do mais .qtrn em ncnht.m ot1tr9 __ lmén,sas vaga_s: ~orno cias de mIIionariOS, zacão, fI;, e. 1. ~ 1). ~ a!lhtires:. seuspoI~~ dê ~f()rma. . a.nuisst>l'il 
Espi'rito Santo, obra prima do Divino Artista - .protottr,o de cornt~o .de _11~-e; e· Pót sua cons~i- Éntre os meios mais proplclo.s '"Nã& havemos ·de cedernei:n à_. to- ª(! ~nsêio do l)atr,ar~a mirs o certo 
parfo alguma a que se não deva curto de Mp·er- tuicão. intin;,a e ordena;d1Sa1ma {ainda que nao · . . ·dos õS' anJóS do ·Céu: Mm a: Pedro,· ·e que nã0 lhe ficaram multo 
dulia, pela união em que todo o ,organlsino se ·pa_ ssa.tam oor eie'ásLàgitàçq'es filha:s-Có peéado; pàra eSSé fim, pt)l' eleâ ans}ado, :nem a Pa1110,. ,neín ·à/cem impera-: at,a:i:·· . l L 

d . ~ . ._f .. ··ct· , .. . . ... · ) conta-se· à elévaçã0 d'os prll"ç?:S .dó, do'res• nem a mil P8-1>as nem . a . Enfim :~astronomo singu ar .. · U• 
encontra com a pessoa de Maria. Mas o ccni!<ãq ou seJ~m. os estm~}'lQS. a <;_Ol}H~~iscellcia corno merci1do, · ·.todoi •

0 
niutl'do ... à niniuem, cedo tero' teve a morte que lhe comit-

tem sot>re os mais constitutivos do organismo ,ius· exemplar dos cur~19es .d_e ·tQdo o ge~ero ·humanó_ Excusamsse com ,a efova'ção ilôs· .millf". . r.lía; o seu cadaver foi encont~ad() 
especial a ser venerado expressamente e em pa-r- e por !-~so mesmo; ma~ que o de, nenh1.1m~. outra.· ini'postos O encr.reci,seiit, -d<>R alú,· · ,l)e fato, não . ce'dia n' ninguem .. por terra: com O ~bdomen entuipeE!• 
ticular, pela significação simboltca e pelá pàrte pura; ermH:n•a, represéntante da• força viviflcàdora ·guels e :das. tarifas· de t!'ari~!lórtê',. t'?ntre- <is sêqtutzes, a: expressito ·de cido nelo ''dema-•'lado comer_. e be· 
ativa e eficaz que tomou na obra da ~e(enção. qne e1t,oelez-à. o urm-erso;.. Cantemos'pois a ·este: , d 13ua vorítade devia ser ·acatada· co- be'r. o· Refo1"mad6r tivera; -110 tlla 

Por isso, ensina Plnamonti: "n@ culto do pu- coração, cujos mb'\liJ.ilentos ritmicos, nunca a1te-. ·e as exigencl'ai-:do liumildê pr<> 'u· mo dogma Itia.~elavel. Qlle ironia! pre,(lfümte uma mesa ricame~te 
ríssimo Coração de Maria, alem do seu amor s'a- rados por corrupção· alguma ou, ·sinal de morte,, tm'; e não obstante timtos· obsta• Lute'I'o g,úe proc1ama:v_a ? livre e. xa- pr~parmia e ab~nd_8;_!1c!ap de vltiho·lt· 
cradssimo e de suas exce1enc'las, veneramos tam- · · são txemplar da vida müvets3!1· convidemos a ,to- cuio's, 1,em-sé chegado ª dbte'r .for~ me <'la Eseritur~ pata subtral·la ao éoces e oottang1;1rôs , ( a~us) · ,. .. 

' . •. . , · ., . . . , . . • . . . - . · tunàS · fâoulosas, dado· o '1>°-UcO' ·ap-l"terio da. 1greja ele mesmo· Ai está, <t nerf1l moral do granae 
bem como objeto sensivel o coração real e isto das __ as cnatµras a. 9ue_ apren~am ~este Coraçao telür,o da sua ~ns1cução, se-m que ~m ~ida-arvora~~ em. aogni~tl7.a-: 'Ré!9rmàdor''. ·l!'oi ~sbo-ça:do·. ,à. hl7 · 
con1. todo o direito. Porque. que objeto sensi-' : a viver com harmoma e bele:>!a (5). nerri ·os fiscais neni as'· qtt 9'ixas ~- dot ·a euJ<>s aresfos t®as .88 fr-0~.tes dá "historia. qne _é fria ~~!í se'US jU!• 
vel ha ai entre todas as coisas criadas, mais digno· ----- protest.os d?3 fi-eg'u<':z:es O ptídes~!tl · r1evia.tn cutva-r-se s-ubml.sas. Já ·zo,, 1n1ts prod1ga ci, ltçoes salutá":_ 
de se propor ao nosso amor do que o Coração da· (l·J Vide ~n(es, De Ra'tionibus Festorum Sa- '?lão é n<$S1Vel" escrevia. c3;1vi1:o a ·rei. A ,esta ltíl! exanihi.em?s o~br~ a 

_Divina Mãe, a quem o mesmo Cristo Jesus esco- · cratissilftl ()ord. Jesil, I, ed. V, pag. 54(), irrip<'dir, E<eu conf!rlente Bulinger. "ia nao é. obra de Lutero na fundaçao do Pto-
füeu: como alvo de seu amor e mandou a Santa. (2) lll, q. 25, a. 2, Frustra-se a justiça por ru:il modos· posfvPl suportar 0s arrebata;mentoS testfmtismo: e~aminemos e julgUe· 
Brlglda que venerasse com toda a reverencia-?" n) (3) Nilles, oô qlt. J, pag. 563. e _pfocedimentos e á custa do ·povo;, de Lutero; cegàso a tal extremo o mo-la,,, J.n,Pos,ura! 

o Coração físico de Maria san~isslma era o·r (4J lb. pags, ~Ja:..5'7ô. ,não há térnor de' Deus; a pàlxão e; 
p H S · h S y D principio regulac"or de sua vida natural; junta.:· • (5) Aguilar,. 1;fà:~dnilis del Cora!t&ll de la. a ·a'nsla da riqueza no3 pro1'1ssio-

11 
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•.• mcaasac'.·-ussae, nbaem· Chc)Onmap,'lel~cagdeara_:m~!~ :-i~~;.1:t a~::1:\ ,;u1u ·n~.lV~ casa-· mente com~o cerebro é o que ha de mais impor- Vll'gem Madre, pa'g~. 49-50. E ' .llc~:d.~a.dsa{:~::º:~~~:~tgº~:ri~ .. : :prif:'t",a· ,, . ae:g: :i_··.11. -as1a,ea,soc1a tzaran: 
~ ~ Pétis esJ1e holnem qi,e ela naturauYíen:t~ u 1 • fJt . h lf° · i· U 1J U UIJ \J 

::::: ;~;:.~~:::i:: i;~i:t:5;:i:~~f::::~i ~f~[ i??f. :~~(~::,:::; nC. em~ta t . t10ffiflllf ue . . e Jff S: .rm;~_:v;e~S!e·.::p

1

tria~td1;c~in,~ :q{l,~1 os mides ~r~BS da Medicina 
Sã0 OÍ,' pais que 's"' cricarr~gam de. t>e'rde:ra. C<·m os ou'c,ros pan,ntes. envi/Jti-St depressa um mens'ag~iro. Fr. Paulo ck. Sá :Gurgel,. s .. D. $, ""' "" gi· p y 
ronS:eguir paí'a, o filho à noiva ade- rão ,poMa Contar, p"iS eram' tudos. ::,O. :ugar em questi, 6 • a cinco horas O R,evn)O, .Pe. P füf.for, 2 o Sut•e· ab~ortO cm algmÍl. escri-ior grego;- foi.; .. suf~Lell!c e~cacia. ', , ,, . , , Pálavras dó Btspo de C~umWs snbre a ética mé·dica 
quada e pal'a a filha o conv~nl"nte · pa.gãos. Ôs l):).J·entes de seu fale- Je- distancia. S0 gunda-f eira o :ho• r'or utrai -ao, J:P. Salnitoriatl()s rc· âli:ô~dadd .por ·<'li! 5-a!cérd:otli ·ita:!-iano· · Ora. o t 9 1nor ·de Deus haoitual 

c:do' marld()_ tan1bom pagãos, natu- mCni c]iegou, radiante d.e ~1eg1·ia, crntc1Hell'ti: .,alecido, 1)0$6!1'1~ J;(ra,w Cºf!: ertas' pala:·ra~: . . . . naqüeJeS' que nunca. ô ,tl,vêràm .por: sr. LOUIS, m. e.> - "ú lhJ- cerefa·'a!dmirávels'', ~fi~'eu o Bl!/!10, 

noivo, oU, ilomo· · •e diz aqui. -~ão· ·1almer\te · não quisérn i11 .retê-la eni DePóls de ter visto 8 mulher -deu· [lês tah,u,06 q,1c e!e m.1nca,c,,ssou µe. , ,-;:- V. Reyma. ~em duvida, deve .ser.,: iniU.fic!·o. n. te. ·f. orm·il· ~iÍº ,m·. ora·L·, n.ã'·.o.··. s. e. , • i!lco·c.ujas _01>in_· _i_~~· .·s. obre. i:n. o~al .. s~o•l ."F· .. · ár. _-n•o·s~.~-º .. cr·e· r. que .é. J·U. sto. ·e .. ·.tou• -:. eles m"•mos que' à:r'i'ànjam im:a so- i;eu meio Dnrant0 a d0 ecça do u:,i- logo·o cónsentimeuto, pagóu · biedla- c,;!tiv::r mt:;mú enca1ct:ódo'. pela .. idá·' <i 'Súi:,cdor (;i,;'nil dos· Sa:lvatorian@s·!. ,pode lmpNVisar; ·ha ·dé se ctiar no frouxas_ m:at-,r1ahsta.s, agnostrca:s yavel fa'cil1tar ar morte de ~:nc,1ã'!" 
1,ra. pa·l'a o filho. · ..Co:no todo ,rie- rido as d.espésas com os rcrr:<>dios. . . . . . · t , d' dç a va1yada. Q ml'lte de .t\ peles nul· , . :..,. :.sou· éu niesmo .. ,e·!iijOndcu mo-. aniino .:essli ·dlsPOllição m'oratizadota. :ittpet'fiCi:iis~ fracassa tantó -n~ CU1,!l·: ,;ndlgen!es· e _!lflueres . que 

11
·~t· d~,«,llll 

"",_ tam_0 nte_ as d1v1das e J;n regou O 1·, 1., dies .. ,j:i·e li.nea" era 1·arnbém a· ,, · , . 1' . , - . ·. .·, _,. . . · . · . · ,pl'.imento dos deveres de c1dadao n'laleS 1ncuraveis. Aprese 3:r~nos~ 
,.-cru ua· Ch,ua, tambcim e· Pl'incis e os· funerais Obrigaram a c"n'rair h 1 1 t J ue- com " - uéttamon:ne d .. e, .t'a,u,;;ni:,c1° com -O. ,Jlf· n, 0 8 - 1>rimetr_ os. 111_101, _de v., ida. 1n_ • c·om~· n·o· ·C''""p""i·-en· t-- d,,s se·us de-. ~.-.o.· -ar·g.u·m· en,.~~ falsos e ca=ios_ os, l}al te ,.__ d' . n ",·o a cat<.'qu s a :Pª :a q • n.Jrma q"t1e êle seg11iu h:variav·el·. seu. sorr<so hahitua. l .. a .tr_ 11,duzir a·' h v ...... ""' v 'oU"' '"" 

men • llS"!<i,·'·'·l;l~g
0 cio" maôrimo- · 1:ma: 1v1da de 20 dolares. E C"mo 1.,rasse \-est!dos nov('• .para a: se- 11,,.nte ate' a morte. ,, formando·,ª· crlança_d.e que ª. um_ «er"" m· orais". advertiu -o -Exm_o, e. cem-brilho_ de·our_opel_. para in __ duzlr_. o·• · d · · - 1 b" ~ .am;ábiJiciae .. que .ta,:1to o cáractei'ri:a0 h t • = .... ., preci:sa , ê 

6 fu intermediario. · J•~gaº 0 s a_gora_?. Os crvuorcs am- nhora. O traoaiho con,tante da direcão Deus inf1111tame-11te om, mas «m• R.evmo'. Mons; M:ich:a.el J, Readt 

I 
rfos. a· intervir fia fecu~"'a.'Ça?, na. 

At.é que .se· chegue a um acorâ 0 gtam lmpit'<]OSOS, f. No eia seau'nte, tCl'ça-:feira, cel<?-' da Cougrtg'<1Çfo, tmbOra lhe exig ~-. v:1:~.-Eu . .bem que O tii:tlb, ,S(lp'01to,· ,bem }ustlcéi.rt>, que é. testemunh. ª·' ele ·C·ó.lU.mbU:S; M ... ~. ,_O.Uti .. ªº. fala?,'.· n_.º' .. êlltn. ln.ação _n_.ª. ,· nt. <>de_ l,aQao. , di!:_'Y_.~<l6: 
.,ôbre os· espons~s passa-se em· cé- E:n ta s ca,os ha na, 'China uma f· braramsse "85 nupcias com ·.santa ,a gra 11 ,J1: tensão de (';ofr,oa· é. lh'c fol!Jóra air;da não O conhecesse pes· de todas os nossos atos ,pelo seu sto: de encerran;ien~" do an<?:.~cade-., hurµana,. dep.tro do .. yeiigos~rmc, 
làl um longe, tempi,.--, Mas ·m~s:"no said,a mu1to simr-iles: vari'de-se sim- Jc r· no senhor. 1ss6 é que se prcnchesse qua•se todas as h.onrs do soalmelite, Ao ver v. Revt'tH~ .. lendo -infinito' salfe'r' e' qu·e segurt:l'o 'F,l'll n:cico da Fa'Ctlld'ade ae· ~edicnla dai tàtnpo em Cllle a m~dicina-entm ~ 
·-· · s n · 0 ·1e ' e· t · ª .g 1ª • · - era contud um ot>'stáculo, ·· ..L • · , • · · ,. • l · ·t d · 0 re~ Univ~rsidade de st Louia. · · ccntato Mm a soc1ologla. -..sim a upei~ a,noa Podeu1 c1e .r sm n e a ,.,,uva e com o- lucro cha,ila <le fato um casarnei:1to H· o\a, nao ~ . 0 • um livro :gref.(o·, acucmrm1e-. oa;o o . ameaçou mm a vez_es, ara m~- . Mons, ReadY. qÚe ~e dirigia aos . ·cóinµr<>bareis· Có!Ifo', em irJgttni 
«norar valios• a·no.s. p0i~ ,íá' bém c··Jo • ~ pag,un ·á" div¼!as. Em gen\] a . . . d nl.' is e O p.rtm"'iro' .. q,1e absorvesse m_e_sm0 a n:en r ?ªr pensalmeºnto·,ae <rne V. Revma. só po·.; ,ci-do_ e et_e __ ~·no _c __ astig_o,,{los q ___ ue .ªº .. ~·ov·o· ia·ur· eados· da F,acu_ lda_ de ob._·I ci.·_t_c_ u. _ló_ s a. V_o. e.ª· ç_ão ,glo_ri_os_ ª.· _d_-e-,,_ pre• 
16 , , . , ,.,, d t · ,· , . . , . - gei, <l - ain a ª · qu . ". ·c·da cJ:;: tempo a-phcavel a<> e~tllo<> e dia. ser mestno o Sup,.eriot G.:rá'. d<>s i ai s n ara " Q 

. vem as_,c::ianças ,desp,;.sad,ts por •. ,~r,. e a1•_,\1uvas ~ ca r mis ma08 marido tinha faleCidO ha sete dias ·._'a :êração, U Fé· .Pa:icrácio ama.va,,.ó, '!5<l)lvatotlarios,.. fo,·am . miser cor oso , P ;s P nl'r·VO-U tambem . nD exercicio em servar a . vida e· drI recon~titmr OS 
lntermedio d<>s- pais. c;e \:lltn_ Págav,. como ciJncub!na · A OpL"Jias, na quarta feira ·pasSa:da, _: ,t:stud:o. e de tudo prornrnya' 'tirar · · ',.:.. Q)mo l!.-Ssiln ?l . . ~:it~s es.pccialment~ 1·e1erm Jesus·, trofisSíio rMdica áparecem "eI5ide.·. ,cérpos enfermos, degenerou f!W' 

Por mais ,rrio~ó que seja· f"r!.0 no.s~ J0ve~i l'rn-va-, tamb~:11· _·ôs pa- Eu, p,,rem, não c3bia cm mim de·• prvverto _para si e para mh,istrar . .... .. Pois ém Roriia <il fal'n.a q'ue ·p;o~, -Cristo a ·Parabo[a de !,azaro, -0 .p&- mias" morais que devem ser debe· . che.!!ar. -a. procura1.' proporclon:J,r . ~-
iesse. processo- ·aeontece de vez Mi Tentes de seu m_aiido Jª ""tª vam ontént<' c<">!ll essa boa solução, pois . !,OS 0utros ,nas. S~<IS con,versas. co1_1· ia· V.·. Re.vma., de um. ,ll-Í'HlÍlt011ado, l,re, e do mau 1'JCÔ que na sua moi't&. , Iné'as pefos ·meu~c'os' honest~~; re-· htiinanI?~.de, ftJta tÍó cam:30· 1>t;0p~i0 

quando assistlrttios a um casamentv pen1<ando . srn vendê-la·, Não fa-}ta- ~s"a vitrva cO;n toda e;erteza estaria , f erêncfa_ s 0 11 escritos, Era u_m p_oh_- p,l<j litemtitra grego•i~tii,tà. é já. pro- . fi;1 lugci .sepilltado · no ,!riterno. ·fP-rluºSé em pat~1cula:r ~os fat~~ · d!!, me41c1-n:1; Uma nova. filos<>~!\ _d~ 
da· note- pata O: &a.. vam_ os shn:r;atLzàntes "U:~ de J:iom: , ,.õd 'd , i'nfi'ma condjção :,g.,0ta de ;1.?;rnndes recursos l111gu1st1· ve .. rbi_al, For isso,, fOi bem acertada·.a p 1 · ã;.: . 't . . d ~rgumentos". -q_ue.· temam just.fl· vrd;i, materialista e. atea, e. p,t l9• 

· . , . "' . adora 1~ uz1 a a · · , , . - 0 li · 0 t - . .º s n ° se t1·a ava. no cas'Q, ' e·, ~-r a 1>ratlc,ic de ... fa:cilitar a' mcrte" 'té- mesmo_ destruidora e Pel'V~rs~: , 
Ha p0 uco, lbi num sabado, che- grado Pagarl.a!n a:s di-vtdas. '.P01s eJá d"· . · b' ,.cos, e .mesm Jl .. ugua P r UJ;(uesa, ·müih'á· éO::i(ltis·ifo. -da_r. a esse pobre o que_ Jhe f.'ra de- dos an·ci·o·es e dos ·ue sofrem, e con_- . Aci ~d\re __ rd~ aõs· _no_v_ os. m_eii,làod • · · · f.. , .. ·d 1" · · · . . ~ c0ncu ma. 11ut ,cómpreend,a reguiann'cnte. ·era · · · ·a 1- - ·~ • . 

gou ate' aqui, per azendo ·unia cll"- •ra !Un a ,-m nova, apI>nas 23 ~n°s Pôr eStes diac encontr-el-me com, <l. 'b'te do . 0 1 1-1ne tos '.l,'~m_bém tev-e . ·úm acert ra, ., .. vido nor algum serviço _p_resta_d{I,_. tr·a o~ pretex_tos que tav,.i:-ecem a_ 11· o.,ue "Cristo Nos•o·senhor. Ce_ve :set t ··25 1 · · d·. ·· .... ·· - o.am·t' sseus,cn.1cc n ,. ·· . 1. "'b'' p O • .- º é ôdld 
anela cíe · qu! b'metràs, úma c,:iá- " na a· fe1~,, F-0:a _ Plllra· livrá-la. d~ pessoas da aldeia déste jovem par, Dbtre as liguas . m<>rtas. era :a.mór a rngtta de· ra,,ca Or · ccis1ao, aenão ,sim_!)).el/mente I•or -ter negado n.itaçã:o artificial ,·da nata!!da~e. o, vÜ'.-~º mo,délo .. assim como' . m . e .. 

tã idúsa_ para -cele'b.1;a.r- o domingO · ~,;ifr em maos pagas que _a _c:·1sta Diss.ernm-me todos: marido e mu· prir,cipalmente a· língua gre,i{a gue O ,dê 'sua ultima 'visita canÕ'r:ica· de: a~ migalhas de sua fa-l'tisslrna mesa i;relado c'ona,enou igualmente as pará toâqi; e~ todos os campos , 
na resiãencia d11- Missãº. Cvm ~b · ,elo. sa_ a t,·ouxora á· estaçao da . !her viv<>m ambos .fo_liu:e;s. Cl}cantava: A_bc1?_erava ·se ~ontrnua• '.1937, .le,,ou cbnsi~o um exemplar da' a um tnise\·avél desconhecido. t(ritatiV'as pa.'ra éstobelecet a s0 -. Mons• .. Pv<'8;dY recor~~u que a: itltJI! 
'Ve1u t.a,,l)beni u,na senhor)! maís M •S'ao wf Ch t t cto 1 . 0 d Helade oa :Bib1ia sagrada em hébrái.:o. D. ·. . tir no. 1 . , c , . cializaçã.c> da ;nedic1na, . . . rr&p0nsabil1dade , c1VLCa_ de me,dtcõ 1

' · Ta:ucJ:lcng :Pcho u · an ung, men e s e a·ssrc s ª · · ! ; "' ,P.e •. ·.Pai1c_rád_o_ .. é'r:i. ii.uâltüe11t:.:'· . _eve-e me~_ · ah mo ~as r-i- · oi' atgurnentos que-por ~f são fal- · en()etri\ uma -profunda responstt.biiJ.l• 
moça, a cujo mâriiÍo eu tinha nãó .. Is!iº foi sabado. Domingo expu- . h'. ' ' dos escritor~s !atinas. manusea_ndo iést1itor de-·recursos e ilia.'s de uma, a-n~es o ,pew:or par,a ,li· c~nda?·~ e . "Os a:rgumentcs que po·r si if,o fal • da<le moral . . .. 
havia muito, a:foúiÍistrado 0· ·sarito'· sel'am-cr,.e· o ·càtao_ Parece, ou m<l'- · .. C lría. e_ Q!_n f_ r_equen_cia os. seus escrrt~s · ninaa o te1no·r· do c""hgo d1vlno na- · - ·A·o· C"nºu·-~·r a·s· p··rop· QSt.as· ten"_· ._n· s b h d 1 ;vez' colaborou 1r, ítilot~nsa: ·a:temií., , " "- ,, . , ·,. ue 
viatic0

• Não· pensei que e1e éd-· _ilior, não ha duvida-que a Provi- · ~JL ·.1111,orta,s ... a 1ª · aunr as_ suas ,e,~ ibgÜsa e tta'fiana'., Ver.'l'avà <l,e pie·, -ra _aqu~Jes qu'e não tiverem níjse. quem for o'u pobre ou m:e$:nO rlco tes',. soeiUnrt n'. mecl.ic!na _,J.111:ô,lls; .. 
vess;e. nas -ultimat-, ··. Tanto . maior,>.·. d:>µcla zelá'.ª T>º.: sua· _n°llre a_lma. Socorro às vitimas '1º i~1

;~ão ºr::~e ri~jl~:~;e &l~dit6l~ i11e:~!- rf·,\'rê:icia sôbr.e ,Ascêtica cristã,. J,"iio· ricordia, que.rendo di~Irutar ~ºzl- e opulen~. pois a justiça exige_-~ ~-tad'I_'. afirmo~: "Nossos. C1~a_do~ 
P?~ta11t0

, r_01 a,- h1l'nha sur~resa.a;t Prec~samen_te ~"ntao havta_um VIUYº laudo de quandti em vez .na Stta \!,oda, ·Filosofia-, Da ;sua)ávra' s'fio' nhqs, ~go'mtfcamente; O!l'_tendlmen-. retribuição pal'à foa'Os e· COm todos, cl~vetao exet'cer U!<,111: _perpetnlli vi 
d1v1sar a Jovem ª. "nhora cr,,u u_,_H,,. <~at01lcO, de .:i6 anos, sem ditos e impaludismó "Troca Ele tdéia's. ", Que escrev{a .na rdú'ás' biôgrÍl.,fü1S :at) Funda-dOt', ·e.sc:ri~; ~ (\~··seu CàpÍtal ou: do ·e'ntpr<igo' ! ])i:iCU M- .,,..;is, ,gX'av.eménte aóS : g,]ancla,~m __ ,,alac-.a9 a(ls _!)la.n~. ~-
., · l h ..-- ' · · ·' ; · o· · ·1 .... d'· :1:·10· .• , ~ · .... · .... m_, "':'. · •. ·.~ · pr0 "1'll.masoueteptamregll:rao_tn~ veu bran:co na Cabeça, Como o' ;quG 1a niujW vin a _,procur:md 0 Movido pelo alastra.menti!) do 1m- crônika 'ánttaf dal Conitreh·c'fo;' Util~ ;ta:f e .m arte e •e eA'anc,a: . e ~s J ' & prof15Sao, nao ~er.~mào de excus~ . J>àiS à o~'r1gaçao de ,ens~r l1, sur ,dívléruô ó d'freito de ésCO!her se1'.' 

branco é .para o: .fliinês a cor _do· 
1 

u,ma: n.cça c.atoJicá. líma mulher paludismo prcwo.ca-do pe!la;i; uttlma.s,' ou- m~is. sentenças de afutGr' ~ego (Se'u 'nome figura com<i vulto d-e··t10- , a· ale&açã,o· .de que ta1:1b,e..-n gasta-,.· prole & douttina:_ da· virtuue ~- ésp~- 1>rr>n:t''l mPdico. 
luto, pude rogo hbár, sem ·PriciS'lf' pagãi, ~ ele:qui•~sse. ha multo tem- t'nclientes do rio Sã.o franclsoo, o ou latmo._ ~ . • .::~.c~eliJ?assoc~Jr:::r~f~~~:~eut~~~ . ra'rti éOm a Sut.. íiUri.~1fa; pí,ls· ,tsfo'; cial'rn:énte' a· jnstfça, a' rll]tgiao • a "O lema <fê qm ~s'RiV'el, --~ta.li• 
perguntar, quê' ó,; riiatidó falecer.a'>' '{"° Íá .pod~ tér arranjado, ,pO!,s' nã<> Eimo: Revmo. Snr.· D-. .João Mu- ,, 2;!111 Roma, nao hav1~ guem ld~,~ 1•·1ssO' o PP P"n·A~'·c·1 .. /fá~ ~Ju"' oe1a c1·· já\ co11s.itl.tuia,. u. m.· de. ve.r .11'~.l<t. e. 'qlle-. ·. cã,:id. a.· de'; repet· 1·n·d·-0.-a. in. u.itas vez~s. ; t .. ª.tlstno.· .. amer-l.c. ar .• <> .. :n. ªº. ee_?'_ :1.: ... ·.Hef.l N Lnst t,e di . h f b' · · . 00 · · , · • ·;"J ··<>" nw. Bisi>o da Barra, ór.gànlzé1.(. um e~., 1ecesse essa sna p.a1xao pe a ,. ! . _. .., v,a v ~ .. , , . .· . . _, · . . ·. ·. · ri- .. ·.. · e- ·. · · , ... ,, . ,,·p· · 

0
• t i:'ol' d.· mutt, 1

_ um ·.·· an ·.'ª vin·e ···t_n_m.~u,i,-,1.'~ª P. r_e; .. m···a.s um __ ª ,paga.-ee-·na tetviço de distribuição de medica- teratnra. Conta·se Que, em uma de iên.oia- e- Quailidades eminientes, o•.1e IlâO dlSP~-.arte,nÇt>_es :6,ª e~-~ e_ed~;:8~-~ ma~eic_a?Jmente P_,_,Fuell.r~Lv1>~~; in~ieaa'k· s:/ií,;~;j: 
,Potque :a; idosa ifam~. frouxén- ·-:~7,J. • -cttier'ia- .: ·e , . , ·., . . ., . . nitm:tos · e mantimentw entre-e~: p<h stt,l!s ví,ai,rens marítimas. estaNlo ~!e \ado~:1avam a su~. a-!ma. . ; r!i1ade'. ·fl menoiJi aihdá' nâ<5_ ~stul~ .· : ias áçoes- a<sSidu~· do ~u ~m • :11· _t!,

0 
Esta<lo sal>: 

0 
q~ f~;- st4, 

'1igo • -.,;.,_ jovem viuva: eu ~va I F~l.an>Ga C(Jm a· jovem··;,1ui,,â aobr11 PUlá'ções marginali;,· a esnawecer no, c1:>1ivé& dn na\'.10. ' R'EPUIESCAT IN PACE.~ as inmstlcas c0 m ? ptox1mo, BeJa evemnlo, ~~~õ· 
0 

ci\wt.·". ....~-· · · 
. ·· ;; l1 Ú f A ::s ;;, , iJ -fl' 

> l 
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nemmo da torça tx~edicionária Brnsileirn 
COMEMORAÇÕES RELIGIOSAS OA CHEGADA l>OS HEROICOS 

SOLDADOS BRASILEIROS 

A proposito do retorno da FEB, a Curia ~Ji-:lrupo!iléllla baixou o .s1·glllll· 
ie H\ÍSO, SOÍ) n. 85: . 

ANO XIX São Paulo, 22 · de Julho de 1945 NUM. 676 

Retorno da Força Expedic10naria lirasileira - Repiques de sinos -
"Conmnico aos Rennos. Parocos, Vígarios, Reitores de igrejas, Capclúes t. 
aos fieis em geral do Arcebispado que, em ação de graças pelo ft.·lir. 1·etorno 
dos nos~os brayos patricios da FEB e cm memoria dos que ló111hara111, herni· 
camente, nos campos da Europa, será celebrada festiva l\lissa 110 por!al da, 
Catedral, na Praça da Só, no dia seguinte ao da chegada dos Exp,·dicionarios 
Pa ulisfas a esta Capit:1I. 

,~--------------------·---

Perseguição religi asa na P o !on ia Manteve-se· fiel
1 

º ! a m o e i ~ a 1i e e a t ó li e a vienense 1 

Ccld;rará o Santo Sacrifício o Exmo. e Hc\IllO. Sr. Arcchispo .\klro
póli_lano e· estaruo presentes à solenidade o GoYcrno (!') Estado, Aiitrn·id;1dfs 
CiYis e Militares, cntidad~ s de rlasses, alunos dos cstah,·lccimentos religiosos 
de ensino e o poYo de Súo Paulo 

l~evefador documento pontifici 
Wa,hí:igt-·n, Junho (NO) - A 

•'g":avi.ssima" ansiedade da Santa 
'6<, a re'p•·jto da "tragica "situação 
,·~Jígiu,a n•' ''Warthezau· (a parte 

.na Polü11ia ocupada pPJa Alemann::1 

vãos. 
Jnc~-6..in .. e..:; eSit>l"ç 0 :s µor melhol<11 

'tal ~~tu .. ç: .. l", Jo1·..in1 rtveJados coni 

1,v.,.-lJ1t:~JLi,.e~ ii.lJJ>n::::s.:sionalJte:s, me. 
.:.:.a:i~...: i• ... :u1 1 .. ·aç<l(> u:c um n1l\-noran
(iu,1t qu2 a ~ecrecaria de E.stado e1a 
4n.a ue L-'J1v1• 1u á l!;,:UiJaixaJa Aie .. 
111« "" v.,,ic:tno, em 8 cte Ouêi.Jbro 
cie 1~42. 

• () Vu'-L.;<.t!)'.', r .. .:vela-Oe, agora in• 
t<11-o" ap• i~r a HitJe1, depois· que 
ú ~\'linis11u de Heh:çô~s E.xi.cri' ... eb 

e\.: l\1·-'lfianha denJt·n~trou plena in· 
o,fere.,\a µer~nte o pru~est-0 da 
f,;in,,u bé; 1,v1t:111, ac.:rt~scenta • .se 
t;1.,_r,u•-·n1 1ui lnuti[ este cstorçu. Jte~ 
,,tJ<·U se qllP a San:d Sé pedill a 
&ua E:nin,·nda u Caruial Adolpli 
!)crt.ran1. Ar~ebisJJu (ie Bre;Jau, que 
r,i-p<nsa>sc atcnçào especial ás an
tUft;.a, espirituuls do; trabalhado
H'i5 pvlunczes deportados !Jal'a a 
J,Jemai1ha, e qu.e i CarJial Jmur
'mou á Sai,ta Sé que a labirincica 
trci:nc, ,:e or6a:1izaçües nazistas ha
\·ia fru,,1·ado, tepet,das vezes, as 
.i;uJ)iícas e <JS protestos ctos Bispv, 
/d•J;1i2.e~. nt:sta e outra:, ocasiões. 

E;,.LVüNAÇÂO DO EPISCOPADO 

'· D•·•de ha te1J1po a Situação 1·e]i
t'.l{ll;a na regià" chamada "Warthe
~.;u'· inllln,e gtav-es e sempre rna,o
t'C' pte"cupaçõe, - diz o memO· 
;au Jum airigmu á Embaixada Ale
mã J./t iacv, pou1,;o a puuco. o J,;µi~
co,,auv l·Jj '$'-'1100 elÜ)una:I!:> <.. 1 .as 
1·eg1õt'~; q c1..,.-- ~ secular e reiu!a 1• 

foi redm;id,i a u,na proporção t0tal
,nent'' inad.Pqiiarla, · deportan·fo · se ~ 
,le½(errand<>-se ·a maior parte de 
,1<.us 'm~m bt·os; foj proib'.<la a eju 
.-açà,·, 0 isp·>nsa<la vor Saeerdoêces; a 

,.._1u<'~1ç~~º cat•!lica tr0peça com a 
.,0 ;_jP1 opo~-ç..10; a~ reiig1_u::,as tu..'.-:t!fl 

... ~ispt..: !·s~1s; ~nvenciveis obstacui ,,s 
4tnveê.~.::111 que 11 povo receba os au

):iltós ·d:t· retigião; fecharam-~ nu
merosas ig1·ejas; as instituições cul
tureiS e <l~ beneficen<;4, da lgLeja 
~n•l•iica fur~l~1.1 destruià.a:s; cunJiS
i•JU-~e a prv1,riedade_ ecl'3,siaslicu". 

A•) adv(;'rlrr que "<\:n agvtu e se
t<mbro oe lMl" o Nunc1o i\IJ'-'SLÓ

•ie·> da Ale:11a:1ha apre>"ntou u:n 
;11e!!101·ial i)ºnnenoriza<lo ao Minh
tro cii' Helações Exteriores do Reich, 
1•r(:!d 11 J.0-ihe a re$taurnção eni 
\VR"\hP•fau de uma justa li1,0 l'dade 

.J_-c; ci..il~~--', o t.ncir10ranctum as::;.evera 

Qlk apE-sar desta gestclu. "a situa 
{aü p1ul"OU depois''. 

''St- . 11us tq1sladan1ºs .de wart.hC
~ou e outr0s t-:;rritcri1's, Para o 
Jc.--:-;_(·, acrescenta o d11Cum(.!ntor cum
jJ!'U'/a?1:vs v,_ue lamt)elll ne!e-s1 d€s

praç·a-,i;tt:1e1ne. _ se pei petram atº~ 
co.n.~·a c·s direito~ d~1 Igreja e dc1 
l)t·J·ulaç-80. 

AS lGREJAS r'ECHADAS 

i..N"as pru•:iucia~ que forarn anc
..<é,das ao Riªi:::h Al-'i..11ão, agregadas 
á regi,,o ela Prus<ia oriental, d• 
Dai.'zig_ da f'russia ocidental e da 
Alta Si ,·sia, a situa,ão é muito se
nleli1ante eiu rt1aç3.o aos ~emina 
},)_1ü-'"'a n°1s funçôf'S sagradas, ás ins
r:os, ao 1-,s<1 da lingna ni at~rna po
(itui,õts ca6t.ativas, ás organiza· 
fúe~ da Ação Catóika, á separaçã1 

dc-S fi•·h i.- ;'Jnde ns resPect.ivas na
ciQn;üLiades. Ali tambem se depJo
ra?H ·~· !_ech;;.ff:~~nt-0 <;e igrejas .. o des
tc-rrü, ê. tpc:·t-r.c~(-\ e rnorte vinJ,ent-a 
de nàO p,_1Lc(•." · S:::d?rJot,e-s to C1er" 
foi rch,;.ic<· de cua~ trrç:is Partes 
na Di ·c-tSt: <:e C~2Jmr1 e, aú n1{'n•>~ 
<le lln:t:. :cn;;; pa rtt' ~a Diocese d-:· 
Katowice •, -" sc:.p,·e~sâO da lduca
ç~10 ! t2ig~"$a n?...s t·~cola:-:, e, ac:n1a 
de tudoi G cOmp'€t,<i ::upressão do 
EP:.SC'··pr.úO. 

"G<-
nº1 alg'-''..~ y,::;:-rs..!::1.-ent-", ...:on1i nas p.ro
vinc:a-" 1,u:un(·::i,ak que fD1·am vc11pa ·· 

da~ r.eJ.a.~ t.r0ras Soyi<.t.i1.:as nu , 
riod0 : :·c:.nsc~Jrria_ t,·n.t-re ::1..·t,,:u1bro de 
1939 e j,;r,Jn de 1841. a s'tua,;ão re
fgi··~;.~ c.a·J.s2, 2 S·1rit,-{ Sé- vh:i~sima 
aJ1ri."0n_~~o e .,.r;;l;it,as graves ·p1·cocn· 

p:içõe~. sem ctekr-sc em 'Cle•cr<vcr 
o n·a.t.an1e.!.1~0 di.-;pen~ad•J t.·111 n1ui1os 

ca ... ··~ af~.'3 Pa--31'.c-s < ??n·"arC''l'ddOS, ~.e
pú:-taJ08 e ;,•.3 r·x'·'-·ut.a3üs)> o c• 1n
fi~..:0 ~e 1.:r-:-!)~·.:.:::!~'Jc-s e-;:::e$Iu ~ti 1\1,S, 
o f,::::h~u11e..ntc.J ,clc·s tetnploS, a ~u· 
pr€~:,ão di;; as~-..)~32--çôe~ e Publica~;õcs 
u1a;b mc,,.o (!é éarat<'r exclui- a
m?nt~ ril'lloso, o 'ft2•:hamento das 
c~\!,:\las ·c:1 +.0:ic.af s(·tu nC.arfas e de 
<-.s::i.1:l-~s :.:.:;..:::ri,)fes. € da U!1iversi-da-· 
de Cat-,.>\ca c!e l.ru ']lin. ~ ~ .. ~4~ta recor
dar duas se,-ies dt :11eJid,>S e gro.
vis!-i:::ia ,.:,•;1SC'q_u€11-2ia~, }lS que afe
tat11 a,::s i-Pm]nari 11E ~ :.tS qu" ,fâO 

contra ·: E;p!~:c,)pado::. 

Pr;TJÇóES RECUSADAS 

R<i•;c·:é:-~C Q_i.:l~ du:-a:1te u:n do.s 
periJC.c,; de dcPorta,õe• € enc1rcc
ramen:os a:e mtmb1os (],, Clero a 
&,nta Sé peàh> c;ue <.J> perseguÚlos 
íos.scff! _pS\~~o.s, .<.·n1 liberdade ·e que 
se. lhe'.'> permit.i.sse t-:·a~]adar-se a· 
paiz.es neutros da Europa e da Ame 
rica, m2~ -~ue ""R · P"!\;3." foi rccu- · 
safa". Mais cJe um n,ilhnr de S.1-
cer_i0t\-:s {Oi c 11nCe-ntra-do pt.-}Os na
zistas avtnas cn1 u!l1 lugar . 

Q'.1and0 o CardiaJ A1.c=;f!li•}nr-, enEio 
Sccrt·fd!·ic: de E::;~:Jd" d2 Sant_a se 
e~~re\-Cl! ef· Ct.:rd~:-: .. :· B(·rtram. a fa- 1 

\'·Jr dos t,-al,alhado,·es poJoneses 1 
qu.e haviam sido dcportactos para ~ 
Alemanha, "proibind0 -se-]hcs ou 
tor~iandc-E:,..c» 1nui~o Ji;l0Jl o ~th.:u
prirnento de seus dev~res religio
sos", o Secretado Po11ii:icio disse; 

"Ko passado haveis defendlrlo 
louvaveJ;nente a causa ctos poJone-
2."s cato! cos, Lantv dos que v;vcm 
e,11 territ.orio 1,01oncz. espccia ln1ent~ 
na l'.egiá" que está Próxima a V<.>ssn 
Arquiciiocese, como a dos que. p0 r 
sou trabalho ou por outras razõe•, 
s.e acham no "A!trcich", 

Ern resposta, o Cardial Bert.rarr, 
informou ao Cardial ;lfaglione que 
11ão só havia já protesta:Jo p~ssoa]
m"nte perante as aut.orida.Jes na
zistas, lllas o tinha feiLo formal· 
ii,0nte por um docum<n,o subscrito 
como porta-voz: da Hierarquia 
Alemã. 

o mcmorandum da secretaria de 
Es,a::lo do Vaticano, dirigido au 
Embaixador Al<>rnão accntu/l que 
'\náO tiveram cfeilo as rcp'etidas 
interven,::ies d,, Nuncbtura Apo8 -

tó:ica cm Bet·lim. formuladas 0m 
ocfcsa das propriedades ccicsias
tieas". 

O documento con1em uma exten
sa carta do Cardial Mag]ione dir1-
gi:la a J<>achirn von R.ibbrntrop. en
tão Ministro das Relações Exterio-
res dn Rcich, cm que descrPve, <'m 
,,:era]. com citações especificas.. a 
situação de "gravidade cxtraord'na· 
da'' que <'ntãn prevalecia em War

_ thega u. 

O Cardial Maglione começava sua 
carta de~laran:lo: ''A Santa Sé, a 
quem corr~spônde, Por mandato di· 
vino, a tarefa de •alv:iguardar. os 
interesses religiuS 0 s d:e to:1°s os ca~ 
tolicos, n:io importando a nacinna
lidade que tenham, não pode senã0 

s,entlr-se intensamente pre 0 cupada 
~las graves e sisLemaf cas dificul
dades que se opõem á livre JJro
rissâO da Fé catolica e á pratica da 
H,.:::1s;ião catufca Cm alguns dos t<'r ... 
ritor:os g,1vcrnados p~las alit 0 rkla
de~ do Hei eh. " 

Grande-s prejuizos 

C·ot1gregação do 
sofri'dos 

Verbo 
pe!a 

Divino 
T:·.;.1~-<·:{-,--;:''. (\f- .r:{I . o e )0p0ra2ºr I Bispo Finnc111a11n, Os ja})OnCsl'S ~~:,

lvlk~j•.;nnr~G··· s.s, :-;tg1.1111t*-'s no:1ci..,, ... ! ponderam lac 11n1ca1n:)nte: .. O B:SJh) 
dt•S pr(JJu:z.n.$ scfri'.J··~ 11ela b···11·~n1e- J snlt.uu à.o navlo para o inar". 
ri~a S. \".D, Cc•i:g; '/!ªção <iü ve,·bc I Tah1b2m ?e. B2r:1ardo Bonk mor-
Dhino. r<·u pouco depois no c~mpo ele con-

!:... - 1 ~~..;·:: :·Àc·:::, \.:(1J: t:}1cg8.n:1o n•:-- cf·ntrciç,-10. 
tl(!'..-.;; t ::.; ~-.>~-t-t:s. C:,:Ja \·E?z ,J'];t_jJr O Coiegio S. Car1°s c1n C~b1.1 !2 

v~u-"e :<:.,:-!:.":.1cfo e t1,f 1•1 ... ·2..1.5to ~,c.in- o S~~111innr1u ~.Liit>r f•.·.::-::1n1 tr:.1,:1·,fo.·-
g:·,.·:::o c:··f :·di~,'.::~cne1:'!·•.s da ;3.V.~:.· I Jné.Jdcs c1n quarteis p~i-i.> ja.~:vE~:-:"f 
~~1c1·i-.i"~C';_.,:;_,8 p-e~!: ~-:' rra t p<:lo 1_0:nu J scn(l0 <-i.qu<'}P. co1.npL•t.:;n~en~-·- c.~s-
a ~-.o~s:-~ !f. truj,Jo pelaf; forças e. ·11'~: tc~111ac; 

r-::...J'Pl:-iAS COSTA DE OURO CAFRICA) 

~Jtir:e : ê._;:c, .. -de D. \ViJli::1m Fin· E5creve-nn~ i\iIOn~- NusC>r S. V D. 
n~~nctn~1, S. V .D. Ln,.'(l!l:d 11 p··. ];-; 
t:·2;-.-.s pt},,s j~-pOr.<--ft'"!S q:it U'1~tb.\'am 
apvÜPl·a::---'=f' de:. -es~:,:a tr·rn.1nh::ia 1-·:1 

~a ii~:~,;:i,' 01;'.~'.;\l; ;,,~1 r~iu::r1~1t 

P,cfcito Apostu!ico de Acra: "rl:; 
q•.1,di-0 an°S que não re..:~:J~1-r:.os 

n1ai.s novos n1hsi 11n3.1·io~. Não r)b.-:;- ' 
ta11te nc-(:sa obra Pross~guc :lvantc. 
C"ntudo C'}a já se nos v . .ü tnrJ1.:1nUo 

'.j~l 1.:1r.; .x::--;.r.It\ ;--;.{: 11 le }(-:i,/it..d, pf·sadn. O nu1110r O das cst.::..çiV's fj
pr(·>ç&.~- J}2:!.'G o~ .. '3''°:·~s 'ji~·\'it··;;_ (.s . ]ia.is já quasi duplicou. Na:; e3c,)

jap1-~1e,.'<(·S pcrmit!:·~!l:n-~h~ viajar nu- l:ts t.em ;-;ubíjo cons1deraveknent·? o 
n1a. de .':'-ü~,:,; -err11Jc~:rc:a;·ôt-S~ n1;·l~ i:n · nu1ncro de 1natricu}as. Coi::11,:··~cn -
J)':di:'f,.n:t q,ue lo~s~ ~comjJ \.nhad·1 dC--~e que s.) e1~1 n1inima cs::ala p_0-

pE}o.s es d-S. X& t.1·~ \·es~io.: por<:.(!:, d( 1nos le-var avante a obra. Graç~ts 
cil'.'Ja~n ral)n de su1 \'j:h, Janç::ndo-o sejam dadas aos Ccus qu:e a u1n-r·
ao :r,ar. Q,wné'.0 i,,a:ê ,:anl» ,, P•. ria dos Padres vai b0m ariesar dri< 
Pr•·\-i!1C',hú pe:.l~-c.. h~.::rn1açô<=!: ofici~.-~- 4 a.nos de clim~, tropical. Prcc--isa 
sob1t a~ ci;,·c..·u1...stc:ncias da n1ortc ou: Jll'>s ctc r0[,1rços , 

A comunista de. mão estendida encerra 

uma extremamente 
. 

Impressionante relato de, um Sacerdote Jesuita 
Chegou ás n•>ssas mãos, via Ro

ma uma çop!a duma .c.1rta escrita l 

pel~ conhecido avós10Jo da mocid.i
cte austríaca, Pa:lte Ruu«rt Mue;]er, 
s. J., datada do veiã0 ci-. l\)43, 

Pelos <xemplos d• he1·<Jismr, q11e <·la 
encerrd, resº]ve,mos public.\.·la qua

se na integra: 

"Em anos anteriores cu 11unt:a 

Pazes que q uercm s.er 8acerdotes. O 
qu 0 .i>stes p;ensam e pJanejan1, cºmo· 
,estes ,e prepa 1·am e no meio d .1 
.vida mlJ:tar e guerreira já estão 
vivendo du,m m 0 do inteiram<>nt.e 
sacerdotal, i•to comoveu tantº os 
m 0 us Sacerdotes que vario5 pror-' 
ron,v<;.ram em Jagrimas .. ," 

PERDAS IRREP ARA VEIS 

Para a festiva recepção dos Expedicionnrios recomenda Sua Ex da 
HcYma . .ios HeYmos. Parocos e Heito:-cs de i/_trejas, quanto segue: 

1 - Afixar nos t:1pa-\·enlos das l\latrizes e ü1pd,is o sug('s1ivo cal'l:12 
de propag;md~i. do frliz cYento, pu 'Jlicado pela Comissfío Paulis!:1 dt 
HeCl'J)Çào. 

2 - Repicar fes(i\'31llente os si nos de tod::is as igrejas, na hora da che· 

9·ada dos E:xpedicion:1rios ú Estação da Luz. hora que será aYisada pela 
ll 11 prensa . 

telia imag'.na:1o que .s.J PUdt~,5.,.::..;n1 

c'.ln<luzir rapazes á profund,·za. a Uma -ca,·ta, de Roma data<la do 

De ordem c!e ~;_ Exçi~1. HcYnW. 
São Paulo, 20 de Julho de 1945. 

di~ 31 de jallCiro de 1945 conta que '(;a.) Cone:go Paulo Rolirn 
interiOl'idad~ e ao zelo apostólico, até fms de 1943 os Jesuitas alemães __ .. __ .. 

Lou 0eiro, Clrnncclrr rlo Arcehisparlo". 

~,~,l~:mis::,ºd:ait.i~g~::I:~,:;: :!~ras.i :~:::ª'; !!s~;!~-:~i;o~sea~st~!:cii:1:~ O A···~ rc·ebispo de Fr1·b urgo em Br-~sgov~ :1 
mesmo. Algun.s ,1xomjJJ·,s: i\!,.s tiê> tos tambem t 0 mbados. Em 1944 . ,· ·. 1 (. , • ,1f . ' '· . . 1 f J 
ultimos dias da ,,;,~,11i11u ~al1'a eu foram quase todos ºs Jesuítas des. 
não queria faz''r ,bta pai .1 a ,Co- pedidos do exerci.to, por um di:,: d d 
raç;;o diante do S.a,ntjs.simo. Eis que ereto pessoal de Hitler, Primeira-' pe e que se . isti ngua entre_ opr_essores e oprimido, 
os ra1iazcs a fiz~ram por vopria mente alegava-se "indignidad_-, pal'a , 
iniciativa. ficando ajo·,ibn.103, ecrno O serviço n1U:tar", depois aberr·· 
guardas de honra d·urante t0d·os 0s monte "o perigo que eles represen
tres dias, sempre cm qu>it:·o ri,.'io tav_am Para a formação naci,mal
fa]tando nunca nem um só, N·a de- sociallsta dos s 0 Jdados". - A so
voçã" de n,a;o, a qual este an<>, 1,ão ·1 ciedade do Verbo Divino, Conforme 
•ó prn nossa mas em tod:ts as igre- a mesma carta, teve até fins d-, 
jus (de Viena) era frequentada c:o- 194_4, 300 mo_rt0 s entre 2,000 convo .. 
mo nunca, aJ·udav~m .diariamente caciO:;. O Tribuna] Popular de B,.·r-

QU:izera1n 

fazer-:e sr«:.ó.e ~'.te e mais poderoso 

cie que t •éiet -0~ 1,oYos do munclu, 
ma.,. q_u~ preço tiveste que h\;;::<r 

1 d por t-:,l o rgul.110. 30 a 40 rapllzes grandes. A!gumas int con enou á morte e executou 2 
J · p 1 '' Sllngran~o Po: mil feri,las o vez,es eram até mais_ E ist9 ape- · _esuitas; o e. Gr mm, da Provin-

sar de deverem lazer tnJo sc:,zi- ela da ~rmania Superi~r e O Pe. PYC alcm1'c :oi humilhado e pri
nhos Pois eu t'nha ao nt ,amv te,n- $teinmayr da Província austriaca. rndo por sua. pcopria culpa de sua 
po s;,r,11ões de maio· cm outra p:tl'- O Primeiro era professor de ]inguas dignidc_Je. 
te,.. D.e manhã já estão d~ 11ovo na. stella Matutina de Feldkirch; o ,Jamais Co::no nos ultimos treze 
aqui ás 6 horas, multas vez~s uns segundo um conhecido sociól0 go e ano., ,;e qiuz justificar cs meios 
lá ou 20, exercendo o seu rninlste- Pregador. Para exemplificar a fe-1 VcJoS fim; e iamais com 0 durante 
rio e comungando -diariamcnt~, A cundBade deste ulti'llO basta dizer e~te mH,mO período, se violou a 
missa comum, aos saoar(os, v1I1ham que ele teve em maio de 1938 °s 31. integrldacie das eonciencjas." · 
poucas vezes menos du que 50. O ·S,erm9es noturpos sobre No:53a Se· · Tais são algumas das c,irajosas 
maior prazer porem me dfi,, cs nhora, em Innsbruck, ':J:'ermm. ado o _ , p ••Aral que n·' · · 1 · • t · p t . txpre.,&oes o:a nova a~w v 
con\'Ocados. A sua priineir.i cami- u timo sermao 0 mou o e. S ern- . . , • . , h '•ti · > 
nhada quando de fcença, é a ,iós; mayr O exprc,sSO noturno para co- <J~a Qa fe,;va e.e Corpils C ri- ' 1 tl
só depois eles vão pai·a ·casa. Pa,-tl meçar em Viena, no dia 1.0 de jn- l:;JJcou o Exmo. e Revmo. _ Mons. 
ca,da um deles é Jogo importante nho, a. 5 e1·ie d:e- 30 sermões cm Conrad Groeoer,. Arceb1sPe de 
questão de honra ae ajudar á santa h 0 nra d'o S, Coi·ação, ]:'riburg tm Brisgovie,. 
miss·a. se o fei·vor de um dos me-
11<>rPs arrefece, então é só dizer ou 
e-~~1·cvr-r L::t~> a un1 dos me.1.1s sol
d,;1 ·fo!:-. pos.so então estar cer1,u C111c 

n r<spdivo receberá Ullla boa esti
niulaç~o. 0C lOàos os meu:-; í"'Ul~Vo · 

c"dos (iá .sãº acima. de ce1111· n_â" 
fz:túou· nen1 Sequer um. A _rna 1cr 
parte _te111 se tornado nVtiS seria). 
llli\iS profunda e mais pic,doSa, Ca
dct \ 1111 leva consigo o N°vo T'-'sta
m0nt.o e o SchOtê ("' Mi0Sal), e 
a,sim cL~, prat cam o culto divino. 

D•Jrnin,,.,, ás 8 h"ras, ha Mi~s~ da 
!ltoci<lad:'. Na f1·ente estão cte pé. 
e: 11 (lols grandes bloco~. os raPazcE= 
e as meninas. A vivacidade ac,tp 
ct1lto at:·ai tanta gente que e1,t;1 

snnt.a m:>sa é a m3is frequcntad t. 
fó~1t.:ntc fll'Sta ·missa comu~1gfun ca· 
(la. d·.>ming'' 800 a 900 pessoas Tal· 
v(·z Fe interes:-:e pelo aunF~nto dl 
corn unhõt's na H()sSa igreja: 19:}9 
165.000; 1940 - 192,0:JO; 1941 -_. · · 
2Z2.0ü0; 1942 - 226-000 con1unhocs: 

, C~n~id•·_!.:''11dn C';.ne t8nta genLü. i'>1 
cD11 ,,(\cada q\tasc não é pos!-l.:v;l 
COmJneencÍer tlJiS algarismos. DCSaC 
10,:,0 e,'amos. e.11 Viena, na ponta. 
G::andf' partu. ne!5~-a asct~n~ào tr"1:1. 
s1'1n duvida, n exernvlu da 1noc1-
d~ide. c11n1n as peSs(MS tatubcn.1 n:=-io 
se can5aa1 c1e repetir. E isto açE'::5~1' 
J,::. 1,:specia}!""l1ente os l'aPazes, nao_ 

kn·," -l'ida fac]. Ha que s,.ioPrar 
n1uhas ~ serias dificuldades e_ ~!1~\ 
ta; , ezes é p,·<''CiS" faz:~r s,1c1 lf1c,o. 
rn:.1.xin1~. Antig:1n1cnt~ nunca tena 

• j d' fO<S(! act·edhndn que a 1nocH a e . ·- e 
caPaz Je tà'• gran::les esforços, 
uin::la tl ulll modo duradouro e per-

t~ s.- o Papa soubesse, como 
mane~ · - · o. 'o de tofos ele vive aqui no e raça . 

-E ·C 11 ·fl li P E S D E ll\ 

ECH ARPES em t~
cido rayon caJ'da
dado, muito mar,io, 
listas obÜquas em 
tons claros_ 

Cr$ 80.0fl 

UHimas 
rwvidlades 
im rmrrtadas 

i 

Por Max Jordan, correspondente de guerra do N. C. 
O Arcc,bispo não titubeia em re

conhecer a grave responrnb:Iidade 
ela nação alemã pela imen~a tragedia 
clc·sla guerra mas tambem se pro
nuncia com igual firmeza ao pedir 
ao,s vencedoi'es. que '\,o ele.striur 
os agressdrcs não destruan junta
mente os oprimidos e 0'3 e~c1·aviza
de>$." 

VENCIDOS COMO !-;'JNCA 

Ao reconhecer que a Alemanha se 
r.endeu incondicionalmente e que 
"foi vencida cem o jamais aconteceu 
antes". o Areebispo adverte a seu 
povo. que "só podemos esperar que 
~ua vise a sua carga se inclinar com 
humildade a cabeça e se cumprjr 
~em rebeld!as a vontade dos vence. 
1ore;i cmb,ora por certo persistindo 
na esperança de que podemoo de
rr,cnstrar que grande parte de nosso 
povo não é responsavel. nem pela 
gue~ra. nem pelas atrocidàdes co
metidas antes e durante o conflito. 

"Este e precisamente O nossu caso 
contmua · a Pastoral, pois que em 
no."_,o paiz nos os catolicoss fomos 
con~laerados lnimigo5 do povo" so • 
fr~nd? discrimiPações e Indignidades 
despOJados de nossas liberdades e 
~{..stii:i,adç,s a submete1·-nos der,oLs 
aa vitoria. a uma nova Welt
.~n,·chauung .. eu_ á .Perecer." . 

o d,,cumento evoca· com trisLezá 
ºi dias clolorows do P.assacl0 pro
x1mo. Quandn os sinos saudaram a 
vii oria dos a]iádo·S. observa o Arce
bispo, soavam pela pt·iineira vez 
depois rle muitos a;1os. sinlenciadoi< 
nte então sob pretexto infundado 
das nece-ssiclad~s m:Jitar(ls. 

"Hoje podemos ter outra Vez 
llt,"'-<>s atos de culto nas horas t·e· 
gtilare<:<, Hoje pod0mos venerar cru
z,,s que os fanaticos ja não des
troem ou jogam fora com0 imu-
dicio" · 

i lOFRERAM PEL:\ FE 

O Mdropolita recorda aq,1eles \'-l. 
li,r,:1s que nos campos ele concen
tnv;bo Joram "gloriosas te,l emu-
1,h,,~s d(' nossa Fé" e que cnm muitos 
u,trns que conseguiram fugir ela 
,0 ri,ão, "sofrer,,m toda especie de J 
mau; t,·atos, simplesmente po,·quc 

11er5everaram. fieis a sua Fé E à 
suas convicções políticas". 

Ao aludir á conspiração que, ,1! 
verão passado. chegou à seu clirmS 
com um akntaclo contra vida .i• 
Hitler o Sr, Arcebi$~u declara 
que o5 que nele participaram "&qJ. 
cerdotes e oficiais" foram tort~1 rado_, e horrendamente eliminado,;; 
apenas porque e•ta:vam convenci(]~ 
C:e que a antecipaçã-0 da paz ttXla 
i,ervldo melhor aos interesses cls
povo Glemão em lugar àa fanafü:( 
continuação da guerra, 

A Pastoral refere-se tambem ( 
hecatombe em massa de judeus lno· 
rentes, á escravidão dos trabalhlf, 
deres estrangeiros e ao mau tra~ 
que a Gestapo lhes inflingiu. "Tu· 
do acontecia sepundo um novo cr~
tlo de cruelo,Iade germanlca ele esp:1· 
rito diabolico de vingança e de e~:. 
g0 fanatismo, proclamado por aquê·· 
les que Jognvam c0m as .viela.!! é.oi 
outros como Sp fossem amc>S de te. 
dos". 

A 0 concluir, preve Um,, t'.1l!Jre,11, 
gigantesca p!(ra o povo alemão. ex,,: 
ciamando "-- nós· a real1zaremos1•, 
- acre,centa: "pede ser que os llcÍ 
si_u1fotas objetem que 0 s vencedore~ 
so queiram nossa ruina porem ,,m 
compensação, eu pcsso aPelar p:itç 
r,s de<:\araçõos que seus dirigs:.nte,s 
ic·rmularain cm sentido contrariq, 
Contudo, o Povo alemão. em CO!\· 
j~:nto, não merece semelhante fl0t· 
le, Não podem ser levados em nos
rns contas os resultados das 'elei
ções P<1Pulares. POr que esta,; h,majs 
íorGm livres. 05 proprios porta V.9-
zes do terce,;0 Re:ch o reco!lhece-' 
ram contürnamente em seu.s di~: 
cursos, quando ameaçavam aos re! 
calcitrantes de inimigos do 1iovo. ; 

"Se as nações vencedoras ni>.o 
adotarell1 urna po]itlca mais previ
dei;te. não noderemos NCaPar dé 
uma horrenc1e calamid:ade. A que: e.', 
CtUe preg3_m uma vinganp desa
p'.eclada e total cont.ra nós Jogo 
cc,lllerilo as cons,-quenciaq r',, ,;e•~ 
il't0nlos. Devem dar-se conta - ~ 
não o !\firmo como ameaça. mº.\i 
cc,mo expressão de temor - de o,·,;!' 
ac, P:·oceder assim provocarão uma 
ilr,en.sa catastrofe para toclo munc10 
cristão". ·· 

_« A_m_esse é grânde ... » 1 
PS REDENTORISTA~ 

No co:,.,:00 
· cos chi:1eses, estudar as cpestõe~ 
médico-catóEus gerais e sobrei ,HJo 
locais e procurar aceitação para o' 
nrincipios morais católicos nc,, l<!l' 

bientes chineses. 

A IGREJA E A LEPRA peragosa 

os católieos cOL.110 a nos~a un1ca 
espcrar.ç~. q,, se a]egra1·1a. Na 
f.-sta de s. Pedro e s. Paulo h 0 U· 

\."~, outra \.'C'Z Hn}enC tl:lÍS$3 veSper
t[n:l. A 5enh~ era: comunhão pelo 

Í Papa. Não f11lt.OU ne~ \l~ só. :E'.ara 

f 
e<ta tarde till~am s1'.lº ~JstnbtPda! 
r.1.uitas (·ntl'ajas g1 atu1tas Para 

LR~ÇOS ele pura lh, m-
1Igo Inglês, pequenos de
senhos tons claros, barra 
de core. vivas. C:r$ 

Em 1899 os Redentoristas da bt, 
;;ica foram encarregados da cate
•pe,c llos indígenas da pro,-:nc·a <le 
.\fata<li, r.10 Longo Belga. l\ão na· 
,;ia entào cm tudo o distrito mais de 
20 indígenas batizados. Aos pouco, 
toniaraune éles mais dispostos a 
à.eixar o paganismo e abraçar a Re
J·gião de Cristo. J:,;o ano passado o 
11umcro ele ii1digcuas liatÍ:,adOs jú 
foi superior a 75 mil; mais ou rn~
nos a terça parte da população. An· 
tes de receuerem o_ Batismo, os pa· 
gãos fazem 2 an.os de preparaçáo; 
a,sim recebem o Sa~ramrnto brnr 
íns:ruidos e uma vez feito~ cris
tãos cão deixam de praticar com j 
ícrvor a Religião. 

Até 1935 os m·ssionftrios calólicdJ 
ti,iham a seu cuidado pedo de , , •• 
25 QOO leprosos. COl\IO O SANTO PADRE PIO XI PõE OS C.ATOLIGOS EM GUARDA 

CON'l'HA ~SSE EMBUSTE 

l'cctcm os ngcntes do- Kornintern no Brasil a umao, cm lorno de Luiz 
Carlos l'res1es, de "lodos nós conscrv .1dores, liLerais, socialistas e. comunis

_t.is. fodos nós, catolicos, protestantes, espíritas, positiYistas, israelitas, ma
çons, teosofistas, livres pensadores; joYens·, adultos, homens e' mulheres". 

Os "catoliros~lilwrais" e oportuni-,tas hão de dizer que 11~0 somente de· 
vemos 8C<'ilar a m:i.n que nos é assim rslendida pelos comunistas, mas .ir 
m:iis longe ainrja e ('Streita-Jos num 3111 plexo fraternal. , • Pois apesar. de _nos
sc1s difrrcnças, nflo é tflo Jqu\élYel o que eles querem: - "um Brasil nco e 
fol'!e. cult,> e democr<1tico"'? 

Dc,c111os porem dPsfazer css:J in 6cn11idade candida manifestada por 
l;lis se111i-rntolw(ls. A Santa Sé conde,iou essa pohtica da müo estendida, em 
knnos que niio deixam margcm para ,Im·ida ~1Igurna, Em nosso ultimo nu· 
mero puhlicarnos o lPxlo claro e insofismavel da Enciclica "Divini Hedempto. 
ris·· que c,mdena essa c<'laboraçúo pqr rnuti,o da HJÍ\ fé que essa mão esten
didú <'ncnhre. 

lloje oferecemos aos nossos leitores as p.alavras pl'ofcridas pelo Santo. 
P:1dré Pio X 1 aos n·f ugiados e,1;p:rnllois .a 14 dt' setembro de 1936, no trecho 
crn que l.:unlJem condena ciaramenle essa perigosa e suicida colaboráção: 

· 1n 1· t·a se em l teatro e cinema. s s 1 -

qHe os ra1H1zes lá fossem .. sem falta~ 
Mas e]es. ajuntara,1l to~a_s. as en 
\ra:las, fazendo O Sa~r,fiCJO com 
tanto .,prozer que. eu twe que al~-

e Eles teriam gostado tantc -grar-m . · · , . 
1 de remeter aº Santo Pàdre aqu~ as 

entradas. NO fim da missa cnntou
se acompanhado por uma ~anda, 0 

Hi~o Pontificio. Tal cato nao ouvi
mos dúr:.ite o l\llO todo. 

UM OLHAR p ARA O FUTURO 

Dus muitos cuidados quero c~lar, 
pois tambem e)es traz:em bençaos. 
Re~Imente, ás vezes a gente fica 
cansado, tê.O ca·%ado.- E a visão do 
futuro?... Muito me entris~ce, 
tantas vez:es O Jato de que d 0 s meus 
rapazes que eu tinha no decorrer. 
dc•s anos. Íá toncbat·am 64, .. Qua"..• 
elo es•iver abert<t, hºje ou amanha,_ 
a pos~ibilidade do sacerdócio, co.n 
toda · a certeza seguirão muitos c0 m 
entusiasmo este caminh0 , Mas ~u. 
acho que aquilo vai dar uma geia-. 
çãº s«cerdotàl co1:1pletament~ nov~, 
H l,óuco nilm dia de recolh1ment 

a , , d para. Sacerdotes, reahza o num~ 
allo·nlca dei· como 1eitura a casa e ' • a· , 

mesa trechos de caitas dos meus r -· 

DR. DURVAL PRADO 
. MtDlCO OCutISTA -

ECHARPBS de lã 
flexivel, importa
das, cores lisas e 
desenhos xadrês. 

CrS 7O,00,. 8O,00 

S@fO(l" 95,M .. U@,06 

ECHARPES in
glesas em tecido 
rusticó de lã, de
senhos escoceses. 

Cr$ jj,@O 

· Nos balcões da loja 

1 l ij '· E:M BURNA E I);DJA 
O Departamento da Prop.,gaçâv 

da Fé informa que os 170 · SacercJo 
tes, Religiosos e Religiosas que se 
acham atualmer.te nas missõts da 
lndia Britanica e cm Burma, s;,o to· 
dos pertencentes ás províncias amr
ricanas de oito Ordens Relig:os .. s
A es'áCstica está dividida dé,te u;O· 
do: 2 Bispos; 3 Sacerdotes; 3-l Se
minaristas; 23 Irmãos e l'.1 Religio
sas. A Companhia de J esu, conta 
com o maior cumcro de mis,iOni,· 
rios na4uelas regiões: l Bispo, 54 
Sacerdotes, 34 Seminaristas e 5 lr-
111ãs. Em segu:-ido lugar vem a Con
gregação da Santa Cruz. com 26 Sa 
cerdotes, 11 Irmãos e 8 Relig·osas. 

OS MEDilOS CHlXESES 
Para mais trabalharem pela c,rn· 

sa católica, os médicos c~tolicos de 1 
Shaug/iai fundaram a Associação ct 
S. Lut:ts. 

Destes, 12.000 hospitalindos !';'.li 

lq)rOsários e.um numero q11a1i ig·,tl 
é tratado em ,,arios r-ostos de m' 0 sJc 
do mundo inteiro. 

. Fstatistica fide<ligna: 
J.eprosár'os: Africa. 59: ln dia, 

'Ceilão e 1lirmania. 13; I11tlOchina, 
li; Chi:1a, 7; Japão, 2; Inrlias Ori
entais Holandesas, 2: Ocea11ia. 9; 
An,érica. 4; Total: 107 leprO~:íríos. 

Lrprosos: A frica. 5.558: Tn-h Cei· 
lito e Birman'a. 2.330: In,l!lchina, 
2226; China, 990: Japão. Ji6: b· 
,Eas Orien'ais Ho!an,lesas. 1íl6; 
Orrania. 10~7: América 33]; Tot:il: 
12.íí4 leprosos. 

Esses 1111-;c:ionários rralizan) á 
n1 a:.; her0ica d~s fortnas dt" r_~)·ida 
,IP.. 

Fm ~[arla~ascar ennn f,·~tado! 
1..1-1-l leprosos rm varios J)(),tos 

()S PR()(;1u:ssns !)() CA TOLl· 
CTS\,fO NA T'-:DTA 

"\fio é superfluo, pdo contrario,. é mesmo oportuno e soberanamente 
rn·cessano, e uai a Nós um rlew~r, coto;:ar todo ó mundo em guarda contra a 
cilada graç.as á qual os <,rautos <las forc;as subversivas procuram criar algu~ 
rn~:s possibilidadés de ap:,oxim:iç:lo e .de colabnraçüo da parte dos cato1icos, 
distinguindo entre a i<leologia e a pra.tica, entre idéia e ação, entre ordem 
economic::i e ordem moral. Cilada ex trcmm,ente perigosa, inventada e des~ 
tinada unicamente para enganar e desarmar a Europa e o mundo em bene· 
ficio exclusivo de invariaveis vNgramas de odio. de _subversão e de des· 
fru iç~ o que ne t2""'..;.Z' -".:~ ~-.. 

Rua Senador Paulo Egidio, 15 

1

. . 5/ and, • Salas 512 • 13 • 14, 
<Esq. da Rua José Bonifácio), 
Cons.; 14,30 às 17,30 horas _, 
. Te!.: 2-7313. 

Casa ,Anglo-Brasileira 
Sucessor,i de MAPPUN STORE'.S 

A sc·ssão inaugural rcali20:i·se na 
noya sala das reun~es da Cni,-er
sidade Católica "Aurora". · T.oma· 
ram parte 42 pessoas: 26. membros 
titulares; 7 membros associados e 9 
cOnv 'dados, O !:!!l da associação é 
criar 11111 centrn nar~ t.odos os ml,di-

Dr acordo rorn as 'nforma,ik< co
ll'11:,:cadas á imprensa pelo \fissio
ritri0 Pe. Gera1rlo Bezclmans dos 
Pac\rl's l\Or!Jrrtin.os re~em-rhegr.•lo 
rla. TnrJ:a aos F<tarlOs Vni,Jos: nh tem 
,o em qne foi cstahel~drla a Hie
ra ro·,ia católira 11arn1ele f)o,i1;n:o 

11/Ul6\, havia J 600.000 cat,,J'ro< cFs
frihui,Jos por 2<) rl;oceses. Cinrnenla 
1,,t,~ 111ais ianl 0 (1<)~6), 0 n1111~Fro de 
fie:, alcançava a cifra de 4000/100 e 

0 .s ,lince se er:rn, · 60, Fm l&~r, ronta· 
,vam·sct :1as Tnrlias Ct>J;ca rle 2200 Sa· 
r€rc!Otes e 9(M) Irmão,. Em l'l,'lfí () 
• 1,merO· dos primeiros chega,n 2 .. 
40()1) -t>: o das segundas a 9.000 Jfojt 
c•m dfa ns S-a .-errlotes .z~ ~ llM no• 
""ais ·3.500 s!ín n~t: vos 

' iJ __________ .....,_....,.. ___ 
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lli11;.1d~~~o~~t:el j-~~:;t!~i~~~~:t~~::jl~ N. a · e· o· ·n· . ·f .· ·e·· -r·. eAn· .. e i a . d e ff o t s d a m o 
· por em conexão com ;is. eleiçõés bri- :,.\.· O l d " h 
.. t~:licàs, Caiu o velho Churchill. Scn· ·· SOO O ante murale C. n~tianitatis" ensopado pelo sangue dos marbr~s 

martiria ~a Croacia soh o ta e ã o comunista 
· $m_i,os todos, que ,i'o vasio que .ele O t Ji f t · h • • · 

ie,::rnu se movem conio figuras mui· · S ca O COS &Orem . ormentos ornve1s DOS campos de C<Hilten'.ração do· 
-io pequeuiuas, seus suce_ssores,. seus Marechal Tito 
:ve:1cedores. Não ha o que p,ossii ex· 
jll'llllll' a 111Jpressão de ma! estar que •e sente, ao pensar que esse homem 
!lºb cuja impuiso se desenroJ01.1 todo 
,i, es1crço da vitoria, esse cuja cata· 
dura a u:11 tempo simpatica e feroz ,ra o simboio da rcsisteacia. indo· 
t1,:1a a scrdço do bem e da cOncor
Jia, es_se homem se encontra hoje no 
i!S: rac1sn10. 

Estamos muito e muito !Onge de 
p~:isar que Churchill n,io tenha co-
1:~ctido crr.os, Des:;~s erros, algu113 
Joran) rnu1to pesados, J!ensamos 
~lesmo que 110 proprÍO momento em 
~uc caiu, sob aiguns aspectos cjtava 
•nn ,·ias de er,·ar :iovamcnte. Mas 
_,1uc ,ale tudo isto, diante da ideia 
l!o ciu~ sucederá sén1 ele? 

• • • 
Seus erros ri,;a\.:s

1 
jncuwb:u-se de 

c:s- to:·1:..3. 9dlliCllvs o pn}1>Lu part..iuu 
<.Jue v <ler: utou, O Sr, .. Atlee, segundo 
ludo ii,dic;.i, irá a Potsdam com o 
.. ~!l'::-ll19 guarda·çi1tn·as que o Snr 
l.hamberiai:i levou a D8rd1tesgar
.il'll· :")ia!ln terá diante de si - ao 
ult:110s é O que se deve prever -
un,a Grã·Bre.anha i,1clecisa e timi
t;a, ot!n1 sta e pueril: cL:3iJ0:3ta a rc· 
pc.:tir perante o co;o:>SO vcr111clho Os 
~,ros iataes que já cometeu perante 
(l cc:1osso pardo. 

Comv re co1aborarã-0 e""-"'S er. 
rus: ue mil mOriOs. :'.\2da lta ele mais 
fa~il. que vestir i,m erro com rOu· 
!éagcns de verosimilhança. O env ~ 
_,,peéiaEsta profissional em mac1· 
(,lncar a verdade. _Pacifismo, pru .len
cia, longan:midacle, despislan1e:1tO, 
fra~ernidadc, tudo se poderá alegar 
para justiiicar uma flexão britani;a. 
Mas os iatos- ai estarão, e a frex:io 
não deixará d" se, uma flexão. 

Uma !lexão, ~im, e es.sa flexão se 
º"rá precisaniente no momento em 
que a. radio de Moscou ataca o Va
ticano, e Procura - !- apontar o 
;Sumo Pontiiice com0 um campeão 
do totalitarismo d,a direita. 

O 1·esultado das eleições inglesas afastou das negociações 
Üll Potsdam o sr. Winston Churchlll, que será. substituido pelo 
sr. Clcment Attlee. A atenção universal se volta para: o velho 
Palacio de Frederico II, aonde se _vai por à prova a. mdepen- l 

dencia dos trabalhistas britJiicos, incumbid.os de defender o 
Imperio contra as i,anhas dó -expansionismo .russo. 

Nosso cliché 11.prese~ta }uma vista aerca 110 local da 
Conferencia, 

A Revista argentina "Crit~l'Ío", 
numero· de 21 de junho Ultimo, re. 
produz de "EI Pu0blo" 0 seguinte: 

Nestes dias receb~mos uma carta 
- via E5tadcs Unidos - em que se 
descreve a triste shuaçã0 dos cato
lices croatas. A cana lem a data 
de 22 de março do corrente ano. O 
1tutor é pessoa seria e fidedigna a 
(./Uem devemos dar credito. CUJo i;o
me porem devemos calar por moti. 
\'9 . áe Prudencia. A ca.rta se torna 
alnda mais jnt;erc&;a,nte por ter eis. 

rnpado à eensur,:i. Trazemos ao co
nhecimento dos l eitore• 0s to picos 
mais interessantes. de Si suficientes 
para nos dar um quadro completo 
ào que sofrem os catolicos da Croa
cia, sob O governo do Marechal Ti. 
to; 

"Sabzs, diz o autor, que nií:i sou 
cobarde; mas falando com as pes
soas que conseguiram fue·ir nilo 
Pl\5-le deixar de chorar com~ crian
ça,, O Colegio Nacional, c0 n[iscado 
aos Franciscanos em Sirol·i BriJº" 
o maior institut~ catolico' da H~;'. 
z~govilla, orgulho da Ordem Fran
c~scana, e<lificio mo:J-:erno e gran
dioso censtruindo depois da guerra 
de 1914. com CapHcidade para 1.000 
alunos, .iá não ,;;Xiste. E' um mon. 

. tão de escombros. DoS 25 1irofes.,ores 
Menores,· O foram ma'.'sacrados jun. 
t.,mente com o diretor do Oolegi.o e 
ex-professor o R. P. Dr. Kresimito 
P-andzich. Coube a mesma sorte ao3 
demais conventos, e morreram 
com" martires de Cristo os sacerdo
tes !:'ranci.5cano~: Julio Kzu10 , Lucia 
no Kordich, Max Jurcich. este ultimo 
Vitima do segredo. da confjss~o. Te 

· l'la muito mais qu~ escrever, mas 
abstenho.me, e restinjo-m, no que. 

1 os mais fanaticos nã0 podem ocultar 

atrás pub!ic?.ram umu 1:st .. cum no
mes e so·Jrenumes de !::.,.C(·rc!otcs 
•sculares e reguiares das provméias 
de hosma e Herzegovina, que deviam 
,er condenados à morte cerno '"in,i
ir.;go.;; do po io e · da naç,io ··. Abre 
a lista ]). J<ão . Sanch. Arcel)ispo 
do SeraJevo seinnd0 de ouu·os c111 -
ccen~a Sac~rctotes. Hás de per3un
l-.:1r-1ne: co!nv reage o 1>0vu a el3. 
u,s provações? Esta percunta ator
mentava camt<lm a 111:m. Tinha m ,. 
,,u de que houvesse muit~s t!es,,. 
1·ientad0,-,;. Agora sei que O povo su
purta tudo heroican1ente, ctefrnct 2n. 
00 seu Deu~ e seus Sacerdotc3. 
Graça" a Dtuô, O Povo senle muüu 
eêtas injustiças. e vjve ela espe1an
ç,, <l e que estas provas terminem 

C.::: U!l~~ vez, e: qu::::, a .c.:-...;.~.:ci Ü.d 
Croacia sej:t re,;alvida com jctdiça. 

\:cn: Dubrnvnik (R1gusa) Per ola. 
(tas _cidades · dalmatas, de 'hist-0ria. 
gloriosa. foi honrada pelo Providen
cia divina. e e...icr11icou pela fé 70 ele 
~-1~us n1e1hores :filhl1s; a1)ena3 Tito 
e sua camarilha "l'bertaram" Du 
brovnik, condenaram :1 pena c;.p!: 
t 2.l 70 pc~so2.~. flor dJ cat0Uckn10 
hcat. De 0 t 0 s, 65 sã0 civis e 5 Sa· 
ccrdotcs. E(1.Cerdote3 qu;;: glorjo.sa .. 
1n0te dera:.11 S<:-U sangUe, por Cr!s .. 
to: sflo os Ptofe~sores Maria!1o Bla ~ 
z'ch, Tomn T:mi;sich e G!raldo 
Earbir . . too 0s t1:és Franciscanos· o 
Sc.cerdo, P secular Pe. JorgP Kre~ak 
e o Jesuíta Pe .. ePdro Perica. 

Dentre t0d0s .estes se destaca "a 
pessoa dº. Pe. M. Blasich, profes
·' nr clP F1l: s,0;·ia e Ctenchs Natu
rais, autor de uma grande nb•·a 
c;entifica: "A evn1uc.:ão e- o ho_ 1x. Conferenc:a cta Paz. 

1. :!}em''. Era o prrga~or mais ~nsig-
FORT ,\LEZA HERQJCA 

1 

11 , e de mai 0 r ..,nmeada r.ü Croacla, 
. Ondt: quer que Pe. ::1a:-ia1:o prc~as~ 

Há exc1111)!0:5_ de_ fo. dizivet cora: se, as igi·ejas enchiam.se, muitas 
gcm dos martu es; parece qu': Se re. VcZes com duas horas de anteced cn-
unvam os cpisodio, dos primeiros . • 
eeculos das Perseguições. Eis aqui (Conc,ué na à,gunda pagilla) 

Co.nf er A 

enc1as • sobre 
social a questão 

PALESTRAS PELO DR. PLINIO CORRÊA DE' 
PELO CENTRO 
DE SANTOS 

OLIVEIRA PROMOVIDAS 
FREDERICO OZANAM, 

1 

ouço diz.er que foram mortos todos 
U" Sacerdotes que caíram nas mãos 
clêstes inimlgcs da fé e do genero 

i humano. Dez Irmãs educadora,; do O Centro Frederico Ozanam, que 
1 mencionado Colegio foram levadas conta entre seus membros numero· 

tro promoverá nos dias· 13, 14 e 15 
p. f., ás 20,30 horas, uma serie ele 
conferencias á cargo do Dr. Plínio 
Correa de Oliveira, diretor desta 
folha, 

it Split e cncarc~radas; não sei que sos intelectuais cato!icos, filiados á 
fim tiveram, As prisões são dema. Sociedade Vicentina de Sa:itos, tem 
r.lado pequenas, e ali os enc:i.rcera- promov,elo varias conferencia, so· 
dos P8S!am dias horrlveis. até que a bre temas culturais relacionados 
mort2 os liberte Em todos os luaa- com a doutrina da Igreja, nesses 
1·es mataram as pessoas de m,;ilor 
,•videncia. Quant-0 durarão estas ultimos anos, com o que tem pres· 

Essas conferencias obedecerão. 
aos segu:ntcs títulos: 

1) O que é o comunismo. 
E' . o velho jogo (!.Ue se repete. 

Quando , Hitler estava no podei·, 
(jUeria. um J;>apa docil a . .seus dese. 
roo. Mâs os ,Papas não. Ü$am. &~r
Ja-çhuv.¾ emifrtegociações ' interna. 

----------------,-.-'------ " . ', . llusegulções? E' esta um pergunta tado á causa ela cristianrzação dOs 
que se iIDPÕe e não encontra. re.~- circul.:>s intelectuais da diocese. 
posta O Inimigo é forte e mira a Por iniciativa do respectivo pre· 
seu fim ,com dec!tlí.o, S~manas .sideote. sr, Reinaldo. Cruz, o Ccu· 
'--'.----:-----:---,..---_.;.-----.....;..,.....__, 

2) Solução que o comunism~ 
apresenta á questão sodal. 

3) Solução que a Igreja apresell' 
ta á qi1estão soêial; 

. .,. ~-lfa~i~P~':1co~· 
golpes de gigante: Sóiução simples: 
os fascistas, os naziBtas' começaram 
a i,ustentar que o Papa senia o cv
munisma, 

h!oVi~ tátita .,-0mu11:ista,"'.,~.J.E., .. 1.l!f J ~~1.:;1;~;1= 
'. . .. . ·. . '· . . ' , . . . . . . O ·-·~" 1,ôe em relevo a lniporfanefa a.ssu-

N. e. _ Certos oiisêr.va:d<>rés dOs 1· . Ei~tre:: -outras coisas, a" resolu•. V~ dest~ ~osiçã0
, cOmoe/ ~cepça~ , mida pelo catol!c,smo n, nOVlssimO 

Estados l:nidOs cOnsiàeiain que já ção ·diz: "reconheçemOs que o fu· n cessarª 1.1rante a !!U ra. · ti te M ns DaÍma, Diretor 
-:ião existe razão alg111úa para d~· turo do trabalho. e progresso do 'ºA:l medsmol tedmpo, a :",esolução \' ~:i:: da. ~s~c!ação de Propa-
vidar elaquilo que ha tempo, ntu1· . . u n ue ec aran o que ~stamo"i 
t 't : t·o e· qiie os co- movnnento, e por co:15equencia O detonn!nados a cooperar com todo• (,'1l-nda. Fide - que no momento eon-

S.Paulo prestou calorosas homenagens 
Agora, é a Russia que quer um 

J>apa. de algodão. Pio XII é o Pas. 
to~ Angelico. o~ imjos sabem e~\r~r 
., prot~ger: re~ela-o a historia de 

l 'lobias. Mas Os Anjos tambem sa
i .!)em [2rir: revela.o a hi~toria de 

li batanaz;. E porque a inflex:vel ati· 

os s11spe1 avam, 1s . , · . u · . · 
munistas dos Estados Unidos. se· p:pel dOs Es.tados n1d~s n_as ques

0 
l os antl-fascist.is e com to::las a• te 270.000 membros - põe em re· 

preparam para lançar, no apos ,;;uer· toes mund1a1s dependera. nao po_uc 1 forças democra.ticas para a conse~ kvo a a~ã.o que lhes comPetc de
ra uma o\ensiva que precind:rá de <la· exat'dão de nosso programa co· cução destes grandes objetivos"; se.nvolver, pois 31 Vicariatos caL 
mu:tos, s•nfo de todos os sup0 s- munista, da independencia de nos· Semelhante frase pode significai· ra.m nas mãos dos japoneses das 
tos "desvios" que, ·ditados pelo nti· sas atividades e· nmsa · inf!ue-:1cia; muito e lambem não ter nenhuma'· ciuais w 11 foram .reeonquistadoS 
Jitarismo caraterizaram as ativida· de nossas ati\,idades· ·de massa e de •ignificação. os ol)servadorcs não cm rulna.~. De modo que, além de 
eles do Partido desde que a Russia nossa força o~ganizada ". Esta as· sabt\'ll ª que at<r-se. todàs ns necéssidades peculiares a 

ao Embaixador do Santo Padre 
tude da Igreja contra o comunismo 
.nolcsta as taticas confu,i~nktas de 
:r.IofCOU, 0 s comunista;; encontram 
d,,sde logo a. saida: o PaPa é fae- : participou da guerra em 1941. sev.eração moveu muitos a crer que A _rcso]ução inslste em que <>s 'co-, · essi:;s Jl~U\e-':. 05 cato)lcos au.stra.-

lºortslece est< ,·onv'.c•·ão o que os co--nunistc,s retornam ao princi- munistas a·e\·em aprender de stra& . ·· - ' ' · ' · · Lanos têm ·c;ue arcar com ma!S e-S· 
ha p.ouco, dias r.esolvet1 a Ju1üa pio elementar do marxismo, isto é, fraquezas e de seus erros. e igual, tas .. 

No meio de tucl9 ist,)_ só ~ Igre. :\'acional da A»ociaçâo Pol1nca não pode existir colaboração quando ment.e de seus êxito"s; cÓndenà os: 
j,· não muda. só o PapBdo não cai, COnrnnísta, depo:s de rlcsc,·enr o se trata d~ alcançar os objetivos orros com~tid''s "em epo~as recen.J. 
'SÓ O catolicismo não cede. N'lo ce- q1,adro da "atllai ;ól!;aç,,o e das revo]uc!onarios do Partidº. Os co- tes especialmente a partir de ia-.: ',R ·d~ Cape-

) l tarefas dO íuturo". munlstas 5C hav;am afastado do pº· nciro de 1944", Um cl,eleg parece"!_! ·egresso 
(collcltle na s-_. '!Unda ~agjna , te Jd d 

- e r s o a mu anç·a ele nC'c1:e da.,I ~_.:_---,~6,l-,-,.-t-0-S 1/010'' l~~;=~~:ç!~~,ª;;~) ;i:i~,~: 2,~,i:::i1'i::::·;11. lães da f E B ai•O-.·s ta o . e o P,isto que a rCs·JluçaO ac,,·eseenta, . • . • • 
. · .: ''Alem dis~o as muda:1ças que. )e-1· Ch<·gnu dia 21 a S. Paulº. via-

. ·· ' · . ·. · vamos a cabo cm nus;a fornia d.e:

1

. jan,lo pd.o diurno paulista, o Rev,:no 
· organização l'Omunista, quando sej !"a.:fre Tenente-Corone[ João Phe~

co.:ncteram os r<>fer::!os en-o" revi-J ncy ele Camargo e Silva, Capelãº· 
sionistas_ só serviram para f,)rtale-'. Ch";e da Força Exp<lúicionaria Bra
cer certas rendenc:as vcrigo~:ts,. :-;ildra RADIOFONICAS DO ALOCUÇÕES 

Mt'.H{üPOLITANO · E uo l}t.{, 
EX.MO. E REVMO. 

PU.l\10 CORilÊA DE 
ARCEBISPO 
OLIVEIRA 

A-ceuden( 0 ao <'tpdu de s. Excia . .tt~vma. u s,·. \ ainci,, mais imperioso, um c.evcr grave. E as cir
lJ. Carlos Carmelo de Vasccncclos iv10ta, A1:1c- cm,sta1Jclas poder.1 Loni«-lo ainda mais grave. 
b'.~po lVletrupolitano, a Liga GaS Senhoras Ca.o- Assim, a Igreja quer que todos os seus filhos 

1, "s já. iniciou aüva,nente seus serviços de .aus- concorram ativamen"e para o desenvolvimento 
'~"' l " · quatro pos· os é.o:; trabalhos eleitorais e, niaximé, se alistem eles tame11to cleltOl'Hl, jú tCUC O tLef"GQ. - ·+ ,; • , ",,, 

nesta cidade, que 1unc1ona111 e111 m~tlvl,.ÇO<:s mi propríos, para lazer uso de seu voio segundo os 
(üci>.mes o.a co11,,c,cncia cristã. propria Liga. 

No wa ~u pp., a Liga das Se_nlloras Catolic,,s "Disse-se ·nma vez, concluiu Sua · Excia. 

ori.entadas para a ]iqduação ·do Pa-: s. Revm:1. voliou a esta Capital 
pe[ independente e (le vanguHrda) depois de mais de um ano de siU-
do 1novi_1ncnto t:1..•m_uní:--ta. Nâo e: .. ~a: __ .

1 
, ·a · · sc;nci , Pois s<'gutu Para- a It.olia 

necessar10 que se d1s.s.0lve~&<:! ú par-.· juntálHt·nte ~Om o 1.0 Escalão da 
tido para levar á p.-atica nosso nro- · T. E. B. No cargo de ÇQ!)Clão
J>rio programa deito:·al de apoio ao chefe, e como ta] adido ao Estado 
president,e Rv.osc\·eI~. · · 1\I<dOr do G•.:neral i'vl .... ts::ar·!nl1as ÕD 

"Zmbo1·a a mudani:a_ de Partido:_· "' - · · , odorais. couhe-lhe organizar o s6r-
Comunist;i para Associação Poli ti-· ,·i.ço ele assistencia .espidtual aos 
ca Com.unista não 0cas~o:1.a$sé ne- .-1 • -nos:::;o.;;, expC-o..1!clonar10s, o que íez l"al··mu pela tai"de, m:ia ;;,s;;r.o espeoalm~nte Revma., que o Brasil espera que cada um cum

c~J;s<1gr;\da a iucnar ao aiis'..c,mento eieitop,: ª 5 pra seu dever. Agora é o momento de dizer que 
e;,:as as,:,ociadas, fonwcendo-lhes todas as mmca- a Igreja espera que cada qual cumpra o seu 
woes necessarias. e obtendo o maior numero de dever". 
propagam 1stas para incentivar o allstame~w ca- 1 Uma salva de palmas coroou as palavras de 
i:olico na Ar4 4idwcese._ nu est1 eita cooperaç~,0 com , S. Excia. Revma., que recebeu as felicitações dos 
J. uga Ble1t-,ral c,:tol:ca. • " . l diretores claquela emissora, e das pessoas gradas, 

nhuma dl11f:1tlição n? nu1ne1·0 dos coin r;,ro decortinio· e b:iHi:J. Du
membros nem p,,r isso deixa d~ s<i·· 1·a11te toJ'a a ,,ampanha italiana 
certo que retardou. s<·m ne:ihuaia': diriglu éssc5 serviços tendo snb 
duvida o crescimento do Partido· sua orientação um gn_;po de sn~r
entre as filelras dºs trabalhadons 

Aspecto da entrega da "Bandeira Missionaria", vendo-se SS. Excias. Revmas, D, Bento Aloisi 

No mesmo dia 20, em coopcraçao com a fü,dlO ali presentes. 
~··· ·~lsior a Lio-a das Senhoras Catolicas imciou I Em seguida. fez uso da palavra o dr. Plínio 
µAC-.., , t, • ] t sao·r<> ' 1 um::i. s 2 rie de irradiações especia men e _con '."' "-. Corrêa de Oliveira, que falou sobre as finalida-
,fac;.,, familia catolica, que se reahzarao se111pre des daquelas enissões inauguradas pela Liga (as 
às .:!J,15 horas . . Senhoràs Catolicas. 

Acedendo ao convite da Liga das Senhorns SS. começou por lembrar a frase da Escritu-
catolic-as. s. Excia. Revma. o Sr. ?· Ca;los Ca~- ra, que compara o papel da mulher, na socieda
melo de Vasconcelos .Mota,_ Arc~b1s_po t,.e_tro~ol,1- de, á da musica militar no campo de batalha. Na
tano, inaugurou a sene de irrad1açoes, din~,nco da poderia exprimir melhor a tarefa da mulher 
um vibranw e incisivo apelo em prol do alista- cristã, na sociedade contemporanea. Pela har
mento dos catolicos. Em seguk,a', fal?U tambe,m I monia e elevação de seus sentimentos cristãos, 
s,,bre as irradiações da Liga, o dr. Plmio Correa . cabia-lhe dominar a cacofonia das lutas e dos 
de Oliveira. ' gemiC:os que enchem o universo, comunicar um 

o Exmo. Revmo. Sr. Arcebispo Me(,ropolita- sentido de nobreza e idealismo á atmosfera con
'nO dC'puis de saudar os seus ouvintes paterna:- temporanea, e como a musica militar, Incentivar 
.ni~nte, começou a citar os tiocumentos eC'lesias- os bons á vitoria, e atemorisar por sua retidão e 
ticos 1-efercutes ao dever eleitornl dos catolicos. dignidade, os máos. Mais particularmente po-
16 Excia. Hevrr.a. len de lnicio um topico da P?,S· rém, o laicato catolico de São Paulo se habituou 
~cml ColetiYa elos Bispos do Brasil. de 1915, ace:1- a consicjerar a Liga das Senhoras Catolicas como 
wando qne entre o,; signatarios desse notavel e.o- a Joana d'Arc de nosso laicato. Segundo gracios·a· 
cwnent.o figurava o nome venerando do grande e lenda, certa vez Joanna d'Arc, não conseguindo 
·,mudoso D. Duarte Leopoldo e Siln. antecess:Jr \·encer seus adversarias, pediu a Deus que lhe 
ode s~ F..xcia. Revn~a. no solio arqulepiscopal ele c'.esse por me.lo sobrenatural, o almejado sucesso. 
ofio Paulo. Os Anjos provócar2m então, na atmosfera lim-

AJP1n das grave~ obr,gacõcs já prescri:as por pida e serena, um turbllhão que elevou o estan
i1osso Episcopado em 1915. existe a füsposição do da,,:te ~il.S mãos da Santa. e carregando-o pelo ar 
con<:ilio Plenario Brasileiro. c~.1.io r1ecreto 141 ?ua l o fincou na mais alta culminancia das fortifica
E~:cia. Revma. leu: "Os Sacerctotes e especial- ções i.1imigas. O milagre incutiu redobrado fer
v"nt.e os Paroco~ Instruam os fiei, a respeito da vor aos franceses, e pôs em debandada os ini
vbr\gacão one têm de eleger hcm"ns ho!l.estos mif;OS. 
que nrnmovam o bem temporal e esp:ritual dos O estanda1·te da Lig11. das Senhoras Catolica.~. 
~id:id:'ios". co111 sua. gloriosa divisa "fides intrepida", será le-

Trata-.se pois. de grave obrigação em cons- vado. não pelas mãos c'os Anjos mas pelas ondas 
'Ciencia. cu.io e1 1mprimento S. Er~;a R~vma. ur- dos radlos, a todos os lares onde a açã.o pessoal 
gla com sua al+a autoridade de Pastor. c'l.:.8 benemeritas associadas dá Liga não ouder 

Acentuou ·ainda S. Excia.·Revma. que se o voto penetrar. E. será o s!ml.l para que todr" redobre-
. • um déver para O'> catol!cos. ?:a~ condições nor- mo•; de ardor. uara a conouist.a ou a c!iservacão 

~ais da snrh,dsid,., :-:.,1.. ~.,. "'.'::;.. ·é um dever do Reino de Cristo, em mH1A. lar crist.ão e pauli!:t.<'> .. 

dotes catolicos. Pelo brilho com que Masella, D. Carlos .Carmelo de Vâsconcclos Mota e Monsenhor Fran-:isco Xavier Rey 
industriais. · ttescmJJC·nhou seu encargo, bem Segundo noticiamos, chegou a esta Capital, 

"Embora u•n.·1 n1uclan~a de f··'·.'n'·· <'º1110 ·por· ter pa1·t1·cipado no exe1· 
d ' • = '1 • • · ' - sabado pp., S. Excia, Revma. Sr. D. Bento Aloisi 

ou e nome não acarrete muda.nçá dc!o de sua elevada missão, de to-
<le pt·incipios, para nossa organizá·' das. as fases da luta lado a lado Masella, Arcebispo Titular de Cesaréa na Mauri-
ção marxista é contudo questã.o· dé com os nossos soldados, o Padre tania e Nuncio· Apostolico junto ao Governo 
principias que o cal'ater de· nossa Fheency foi recentemente condeco- brasileiro. 
organização c\'munista prescindindo ·rado pelo governo norte-americano s. Excia. Revma. veiu a esta Capital, afim 
de qual Sl'ia seu "status" ~leitora] ·com a Cruz de Campanha. 

. • de efetuar a entrega da "Bandeira das l\Iisso-es", continue sendo do partido marx'sta, O distinto Sacerd'ote pertence ao c l · S t I • independente. das classes trabaiha-:· ao o eg10 an a nes, Clero paulopolitano, e, nesta ar-
dora5. E isto devemo·s garanti-lo· ·d· Afim de acompanhar S, Excia,, em nome da qu1 1ocese ocupou diversos cargos, 
amPlamente no programa, nas dlre. inclusiv.e O de diretor do Ensino Arquidiocese, seguiu para o Rio de Janeiro, o 
tivas, e nas ati\'i:la<les da Associa-· Religioso_ no qual prestou asSina- Revmo. Sr. Concgo João Pavesio, Diretor da Obra 
ção Política CocnuniBta". . 

A r.eso!nçâo aproveita a oportu- lados serviços. das Vocações, Eram precisamente 19,40 horas 
nidade para eJ0giar a Russia. Sovie-. Amigos e admiradores do Padre qtiando chegou na Estação do Norte, o trem em 
tica como "campeã inclefe..:tiv<H da João Pheeney de Camargo e Silva, que viajava o Embaixador do Papa. Na plata-
1.b d d · 1 d' · · C-0m o con<'urso das capelan!as mi-1 er a e nactona a emocrar1a e· forma encontravam-se o Exmo. e Revmo, Sr. D, 

· da paz no munãu''; cl'itica a dele- lltares da Força Policia\ e da Guar-
da Civil. prerararam !;estiva recep- Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Arcebispo gação norte-americana..,em S. Fran-

cisco á qual acusa de haver ce- ção ao Capelã0 -chefe da F. E. B., l.Hetropolitano; o Exmo. e Revmo. D. Ernesto de 
dido em certas questõ€s, ante as numa juSta homenagem aos dedi- Paula, Bispo de Piracicaba; p Colendo Cabido 

i · .. t · t " ro· ood'os ca ... elães expedicionariOs na reac onarios ex remis as , e p - " Metropolitano; superiores de comunidades reli-. ,, .Al h pessoa de seu chef;e. 
clama que a. ...,errota da eman a giosas e nume1·osos membros do clero regular e 
"valorizou ainda mals o. papel, e a São tambem esperados nesta Ca-
influencia da terra <lo 5ociallsmº"· pital outros ilustres Sacerdotes pau- secular, Notava-se ainda a presença de grande 

Embora os observadores advirtam· \lstas que igua1:nente prestaram r;e- numero de representantes de organizações do 
que os lideres do comunismo, no·s levantes: serviços c<>tno Capelães da· laicato catolieo, e fieis em geral, todos desejosos 
Estli',los Unidos 11e estão preparando,' F, E- B. são e1es _os Revmos,· dÉ' prestar nr.stf! .Wf.>,nentu, e:uepeion.ais lwp:iena
Para adotar ;;.i.ticaa ;?-Olit!cas mal~ Padres Aquiles Sllvestr;e, multo co. gens ao Sumo Pontifice na pessoa de seu venera
agressivas, tambem d;esc0 brem sln-' . nhecido . por sua ·brilh:mte atuaçã 0 

tomas de que tratam de empregar ·no operariado; o pe. Inoceneio dos vel representante •. No saguão da gare do Norte 
05 mesmos métodos, que os sovie~ .:santos, :antigo secretario -particular. fez um discurso de saudação a S. Excia, Revma., 
ticos empregam para usar a rellgiãl> ·dii Exm-0, e. Revmo, Arcebispo_ o o ·prof. J. C, Ataliba Nogueira. · 
a favor da. po!itica expancionlsta -da . pe; . Francisco Freirl;' e O Pe.- Enzo A Banda de Musica da Guarda Civil exMutou 
RusSill. como o fazem no ~van~, Cíunpos Russo, ·que s8 po1·taram com 05 h'tno7 pontUicio e nacional. 
e na Europa oriental, Ar; pessoas, destaque, e aos quais serão igual-

, ' ·mente prestadas manifEllltaçõcs va· Nesse mesmo dia o Colegio de Santa Inês, 
rcinnr,lue na e.eg\lllda pagi,na) rill!I, , tradierona.l e benemerito estabelecimento de· en-

sino, 1lirigido. pelas RR. lrmãs Salesianas, ofe~ 
receu a S. Excia. Revma. uma recepção festiva, 
no decurso da qual fizeram a entrega do Obule 
de São Pedro, e de um ramalhete espiritual. Sau
dando S. Excia, Revma., falaram o Prof. Dr. Vi
cente J.Uelillo e a Srta. Maria Quirino Guimarães. 

No dia 22 de Julho, às 8 horas, o Exmo. e 
Revmo. Sr. Nuncio Apostolico celebrou Missa Fes~ 
tiva na Capela elo Colegio Santa Inês. A's 15 
horas, S. Excia. Revma. fez entrega no patio d . .: 

colegio da bandeira missionaria à aluna D. Diná 
Goulart, "campeã missionaria" em 1944. 

Logo após, foi prestada homenagem solen• 
ao Vigario de Cristo, o Santo Padre Pio XII. Du
rante a cerimonia, f~laram o Prof. Ataliba No
gueira, e as Sras. Nair de Azevedo Viana e Cecy 
Zendron. 

Na segunda-feira, às 20,30 horas, reallzou-86 
no auditorio da Escola "Caetano de Campos", 
uma sessão solene de homenagem a S. Exeia., 
promovida pela Arquidiocese. 

Ao ato compareceram os Exmos. Revmos. Srs. 
Nuncio Apostolico, Arcebispo Metropolitano t5 

Bisp? de P.iracica!ia:, a.lem d'e representantes dasi 

autoridades civis e militares. 
O salão apresentava decoração. festiva. e Ml 

encontrava literalmente repleto, nele ~e notande 
elementos representativos do clero, da sociedad• 
e do laicato catollco de São Paulo. 

Em nome do clero, falou o :Revmo. Pe. Jo~ 
de Castro Nery, e em nome •la!' associacões re_~~ 
eiosas o Dr. J\n<lr.; Montrro, 

-·~-



J~VA'NGE:t.HO 

FARlSAISMO 
D~Cli\IO ; DOí.\UNGO m:rors :PENTECOSTES 

São !Lucas, XVUlj 9-1,4, 

Naquele tempo, a alguns que confiavam em si como justot 
e desprezavam aos demais, disse Jesus esta parabola: Dois 
homens subiram ao Templo para órar: um era fariseu e outro 
"'U.blicanor O fariseu de pé, orava · assim, interiormente: -
f1' . '/ ' ' 

Graçàs vos dou, meu Deus, porque· não sou como os outros 
homens, que são uns ladrões, injustos, adulteros, nem mesmo 
com~ este publicano. Pois, jejuo duas vezes na semana, e 
pag~ o di'l:imo de tudo o que possuo. - O publicano, pelo con
. trario, conservando-se à úistancia, nem mesmo ousava levan· 
tar os olhos para o céu; mas, batia no peito, dizendo: - ~eu 
Deus, tende compaixão de mim que sou pecador. - Eu vos digo 
que este voltou para'· casa mais justifieado, e o outro não, por
~tue todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se hu• 
, 111iiha será exaltado, 

C Oi\1 ENTARlO 

A ·llipocrisia dos fariseus 
~ tornou p1·overbia:l, de ma
neirá qüê ó titulo desta seita 
sv constituiu sinonimo da 
cteslealtlade mais cinica, a 
quintessencia mesmo· C:o ci
nismo. · Sua religião era to• 
taimeríte externa, contenta
vam-se com a execução dos 
e.tos legais, sempre que es
tes pudessem ser apreciados 
do povo; junto a quem gos
tavam de ser tidos como pie
dosos e . santos. Eram os 
r;antos oficiais do Judaismo. 
Diante deles todos eram pe
cadores, pois que a .santida-

multiloquio dissolver a logl
ca, • Não davam argumen
tos. Acumulavam acusações 
sem provas. A parabola, 
apresentada no evangelho 
do é.omingo presente, subli
nha este defdto dos farl• 
seus. O Fariseu nada en
contrava de certo, de verda
deiro, contra o hµmilde pu
blicano, Nem o conhecia. 
NãÓ tinha provas. O que 
não Impediu que contra ele 
articulasse acusação tanto 
mais grave quanto se perdia 
na nebulosidade. de uma im• 
prec1São muitisslµio vaga: 
"Não sou como esse publl.• 

cano!''. 

Enquanto os bravos '·,1uacinhas" de:s• 
filarc;,:,, no dia -31, sob o arco de triunf'I)) 
que lhes ergueu na av. São .João a ad• 
miração dos paulista~ o que por certQ 
cha.mai:l\ f;'.m :!1-"'=~ua, !ilgal' ~s atenções, 
é a. idéia da bravura recompensada, d@ 
patriQtismo glorificado, o prazer da ,·ito• 
ria, à grande á:legria do reencontro. Mes
mo os que não temos a honra de ter en• 
tre os nossos proximos algum "pràcinba", 
sentiremos intensamente essa alegria, 
Foram de todos nós, as dores da despe• 
dida, as angustias da ausencia, as ale
grias do triunfo. São de todos nós, tam
bem, as emoções do retorno. Todos nós 
nos sentimos algum tanto irmãos, pais, 
camaradas, amigos, desses bravos ''pra• 
cinhas", em torno dos quais, mesmo· sent 
os conhecer individualmente, formare
mos uma unica e · grande familia. 

Nem todos refletirão, porem, que ó 
passo forte e cadenciado dos expedicio• 
narios, · batendo firme sobre os asfaltos 
de São Paulo, marcará o fim de um ciclo. 
e o inicio de outro, na historia do pais, 

Lembra-lo, lembrar o sentido desse 
fato subjacente nas manifestaç.ões do dia 
31, é por certo a melhor homenagem aos 
frutos que nossos patridos colheriun pa~ 
ra o Brasil, no campo dê tiatalh1t,. 

,, "' "' 
E' certo que, em 1918, tinha.mos al• 

donal, embt,rcando para quaisquer 1,la• 
gas da Europa, da Africa ou da Ameri• 
ca, contingentes niuito Jnai!'; numerosos, 
dotados todos da eficieneia que a .FEB 

«iemonstrou no campo da qonr~, \· . ·. , 
lEm outa·os termos, a gtlena' demons

trou que_ hoje as distai:icia,s sâo' peque -
nas, e que o bràço do Brasil cresceu: po• 
demos esteilde-lo por sobre 'os mares, até 
atingir qualquer lltorat~. é'~·· experiencia · 
provou que não serão a11e1nlcos nem, de• 
beis, os dedos que fincarmos, no solo em 
que pisarem nossos '.soldadosi, --------
Plinio CORRtA' DE :, 'OLIVEIRA 

F. E~ B. 
o. Brasil se mostra hoje 'aos olhos 1fo 

mundo _conturbàdo e senif~~.1·rasado; com 
o vigor de um adolesce.nte :c4eio · de i11í7 
ciativa. O Jkasil já não ·dorme mais sobre 
o ''berço esplendido" de'·sé'! pl'o].)rio solo. 
O gigante se levantou e·· ileu oíi primei
ros passós, · tt·anspondo. o Qcea.rto, . 

O Brasil é hoje uma. p9tencia ,inter• 
nacional em plena- adoleséencià, em uma 
adolescencia de gigante, ,· · -guns contingentes brasileiros cooperando 

com os a:Iiados. O que foi, porem, aquela 
limitada cooperação, em confronto com o Entramos na guerra. para defender a 
que o Brasil fez mi guerra que agora: ter.. honra nacional ameaçada insolitamente· 
minou? Já, não fomos, desta vez, longin4 pelas agressões nazistas, , ·f/'oi só? Não 
quos comparsas do drama universal. ln• nos esqueçamos de _que, fosse'rn quais fos• 
tervlemos de rijo nos a-contecimentos. sem os moveis destes· ou.-, ._daqu~es na 
Noi;sas bases foram indispensaveis para a grande luta, a; guerra foi 'de fato uma 
segurança da: vitoria-, Nossos produtos cruzada·. Trátava-se de quebrar a cruz 
foram essenciais para O exito do esforço gamada, euja vitoriâ significá.ria· para o · 
de guerra. Nossa palavra repercutiu ni• Ocidente c.ristão uma catastrofe ainda. 
tida e fortemente nos conciliabulos inter- maior que a da meia-lua na Idade Média: 
nacionais, onde em outras ocasiões se Harum ai Rachid •• , Que digo? o pro• 
perdera no bruhaba confuso das recl.a- prio Bajazet ·era um, amoravel · e pachot• 
mações das potencias menores. A defe- rento senhor, em comparação de Adolf 
sa de nosso litoral teve importancia es• Hitler 011 • dos satelites fiue , .instituiu por 
trategica saliente, e dela nos desincumbi• toda a Europa. Estava. ameaçada a Fé, 
mos com eficacia, Por mai.<i que isto fos- corria risco iminente aJciv~i,zii,ção llri$tã, 
se, tudo seria pouco. Armamo-nos; de• e os proprios fundamentQSÓ.de qualquer 
mos nosso sangue,. nossos filhos, nossos ordem humana ·suportavel1 ~e encontra• 
ir.mãos, para lutar ombro a ombro com vam ameaçados. :A grand~<,'fititrià d;(iil-
os aliados, no campo da honra. Já se vestida nazista eta a Igreja Catolica; ela 
disse· tudo quanto se tinha dC dizer SO• a grande sacrificada tiU!} ~e pretendia-
bre a bravura e eficacia da FEB. Ela nos imolar. Qaalquer esforçq: parà -abater o 
assegurou um. posto de· honra, nos con- nazlsmo significava sua, libertação. · E" 
claves da vitoria e da paz, que nem to- os que foram combater tendo diante dos 
dos os nossos mantimentos nem toda a olhos este quadro, com -'à·1.in'tenção de li- · 
nossa solidariedade afetiva lograria con- bertar a Igreja, foram ue fato verdadei-
quistar, Mas o que o Brasil deve à FEB ros cruzados. 
não é apenas esse esplendido resultado E' . espfondido o desinteresse com que 
de momento; F'icou demonst1·ado pelo a esta cruzada se associou, o Brasil. Pa-
que fizera:m nossos concidadãos, que o 1·a a Conferencia. da Paz; .. não levamos 
Brasil poderá pesar ainda muito mais uma reivirttlicação · territorial, um pédido 

ji1stiç.i1, Lniramo~ na guerrii 1iar«1 ,1,;,; @e~ ( 

fende.-:, •nas o entusiasmo com Que e"'· 
tramos exced.;u «e muito il, nece~ldade 
da auto-defesa. O Brasil tinha para com 
.a: velha Europa uma grande divida a sal• 
dar. Recebemos da Europa o tesouro in
finitamente;precioso da .Fé, as tradições, 
as glorias, os germd1s de grande.ta ina
lienavelmente contidos pela formação 
latina de nosso povo. No n,omento em 
.que todos esses valores estavam amea
çados de dcsapinecer · quase completa
mente do solo europeu, era uma divida 
de gratidão que pagavamos, transpondo 
~ oceano e~ sentido inverso ao dos mis
sionarios e 'navegadores lusitano_s, para 
confirmai· lá com nosso braço moço, os 
mesmos vexilos de Cristo, que eles ha
viam implantado em nossa terra. o suor 
e o sangue dos expedicionarios, as lagri
mas dos que aqui ticarl:tni, a vida dos que 
ficaram lá, tudo isto é· a paga, paga jils• 
ta, paga valiosa, do suor, do sangue e das 
lagrimas de Anchieta e dos missionarlo,; 
que conquistaram para Jesus Cl'isto o 
Brasil. 

. Fixou-se a data da recepção dos ex
pedicionarios em terrás de Piratininga. 
Depois, mudou-se a data. Mais tarde, 
parece que houve õuti·a mudança. Por 
fim, escolheu-se o dia 3i. Consultemos o 
caiendario. Qual o Santo qne a Igreja 
comemora nesse. dia? Admiravel coin
cid'encia: Santo Jgnacio de Loyola, o glo
rioso fundador da Fo1·ça Expe.dicionarla · 
cristã que nas eras coloniais conquistou o 
Brasil para Cristo-Rei. Da Europa rece
bemos missionarios, à Europa pagamos 
com cruzados, No dia em que esses cru
zados voltam à, cidade de Anchieta, pre
side à festa, ~oxno um grande arco-irls 
entre o passado e o presente, entre o 
Brasil cofonial e o Brasil de hoje, entre 
a Europa,. velha e ferida, e o Brasil noyo 
e pujante; o gl!ande capitão basco,. Igna
cio; general das hostes de Cristo, 

Essa coincidencia . não deve apenas 
comover-nos. · Ela é mais· do que um in• 
esperado e a~radavel , encontro de cir
cmtstancias. Ela é um providencial en
,sinamento. · Com· a volta da Força Expe

' diéionaria, encerra-se para nos o período 
algido da guerra, e · estamos entregues à 
tarefa da paz. · 

., lgnacio não é apenas o elo entre tan
tas coisas distantes no temp0 e no espa
ço, Seu nome não brilha somente como 
u;n àrco 0 iris. E' um fanai que indica um 

· roteiro, O Brasil de ontem, fecha-se 
com a guerra. O Brasil d·e amanhã abre
se nos albol'es da paz. Entre essas duas 
etapas, ergue-se o nome de Ignacio co
n10 um grande memorial: o Brasil nas
ceu de Cristo, e de Cristo foi até hoje. De 
Cristo ha d~ ser tambem o Brasil de 
amanhã.. . . ' .. . : .. ·.,,;~ ' 

. de não ·,se dignava residir 
11as almas inferiol'~s quais 
as dos Israelitas que não ti
yess'em a ventura de se al
çar, às àlturas· do· seu puri• 
tanlsmo. Esta "modesta" 
opinião . que se formavam 
de si mesmos corria para
lela- com o rigori.Sm.o mate
matico com que praticavam 
a. lei. Levavam na testa ins
critos os· preceitos mosaicos, 
afim de que todos os Israe
litas tivessem certeza de que 
tí.nhp.m eles perenemente a 
Lei·. diante ·dos olhos. Nos 
banquetes tomavam sempre 
os primefros lugares, e bla• 
teravam contra os discípulos 
de · Jesus · Cristo porque não· 
lavavam as mãos antes de 
comet. 11rnas espiga:s encon:
tradas ao acaso. Assim ex
ternamente. No interior, 
eram, na: frase do· Divino 
Mestre', 'cada veres apodreci
dos. · ·E' isto se evidenciou, 
sem a. menor sombra de du
vlcla, qtlando convidou-os 
Jesus á que atirassem a pri
meira, pedra sobre a mulher 
Lpanhada ·em: adulterio. 

Não é preciso dizer que a 
raça dos fariseus ainda con
serva numerosa descentlen
cia, Ha certamente · piores 
que o$ Fariseus (é sabido 
que foi na seita, dos Fariseus 
que os apostolos obtiveram 
maior numero de conver
sões de Ju:cteus); nãô ha po• 
rem duvida que o espir1to !a·· 
risaico no que ele tem de 
ilogi~o. e, por conseguinte 
de hipocrita, constitua um 
dos maiores males dos nos
sos tempos. sem admitir 
que haja uma hipocrisia 
consciente, não ha duvida 
que é 0, espirito ilogico do 
farisalsmo que anima isto 
que no seculo passado cons
tituiu O liberalismo: uma 
ihtra:nsigencia à outrance 
com relação aos catolicos 

. reais, que temem realmente 
a Deus, e procuram sincera
mente servir a Igreja, e uma 

1nexplicavel toler:fücia para 
coni. os semi-catolicos os ti• 
bios, os laxos, os tolerantes. 
- Não ha duvida que este 
mal -'- repitamos, frequen
temente inconsciente - cau
sou grandes estragos nas al
mas, pois que as habituou à 
tibieza e mediocridade, Nos
sa virtude precisa ser mais 
profunda si quisermos agra
dàr ao Pai Celeste: "Si vos

sa justiça não foi· mais ple
na do que a dos escribas e 
fariseus não entrareis no 
Reino dos Céus". 
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Esta ·a·. primeira caracte, 
rlstica· dos judeus: uma re
finada hipocrisia em ques
tão oride a hipocrisia é· um 
crime hediondo, pois que nas 
Telaçôes do homem com 
;Deus. a· ·deslealdade é uma 
blasfemia, 

Juntamente com esta hi
pocrisia, caracterizava os 
fáriseus o horror ao raciocl

. nio. Eram homem; que pro
, curavam no tumulto do 

9,martírioda Croácia sob.otacão.oomunista 
Cê$i1cÚ1sãó.· da 1>rimeha pagina) Lxuw, Revmo. MOns. iirancisco Sa· 
' ·.·. ·· ~. · · '. . . _ ' lis-Scwis, Bi;po Auxiliar da t\n1ui· 
q~ ;bs 0 udam . de, perto a s1tuaçao diocese de Zagreb _ que "uâO 
çomprOvamctalS sintomas ao auall- ~Ondcn . a Roma vossa autQ~•dade 
Zlll":· 9s despachos publiCados pela suprem~· mas d~vo dizer·lhes que 
SecrGtar1 ~ ae lnformaço-es de G~,â~ ' . · 

,., ~ . 
0 

.
0 

· ·.--:-•· devo considerar grave a situiçâo) 
ra do govern d s EN1<l_05 Un1ª?3 · pois que esta autoridade sem;>re 
· Ao comc:1tar a t>ro~etada na'. mostrou ma;or incli1:açã0 pela Italia 

g:m. d,o l'atna'.ca A,exct, tde l\10~· 1· do que por nosso povo". 
diversas 1greJas s,sma 1cas on, . Tito é croata e os croatas ,•o• 
tou :-- que se P_ropõe visi,ar ª5 1 m,o os eslovenos, sãd tradici~nal-
~nta1s - Pierre S.olan, corre,pon· · mente católicos, Os ser i . que 
de lte o e . ro d A . . d < • V Os . . 1 ; 11 . • ª1 a . _gencra . e constituem o terceiro grupo et:11" 
Imprensa Frnncesa .(A.1< .!'.),, aflr· co do reino dos eslavos· no sul, em 
mOu quç a .:·ia?em do 1 atnar· sua·· maioria:· pertencem á igreja ci.s'ª e as· co:,exoes . e11tre Mos· matica, A visita de Patriarca de 
cou e a~ lgrei~s da Grcc1a, Bulgaria .M Oscou á igreja cismatica da Iu· 
t lug,oSiav,a tendem a dar. a todo goslavia-, conjuntamente com a ten· 
o mutrdo·· ~1s!hatic0; um status de tat va evidente de Tito tendente 
culto sehW!!iante· ao· da igreja Ca· a atrair o' . católi 0 • d ' e · tól" a;" s ·o 1 · . f , e , e s u pais, 

ic _ · egur.<: as u -11uas rn or· apelando para' seu sentimen:o nà· 
inaço.es, .</ t'~tna.:ca_ chegou ·ao _ea,- cionalista' é· corrsillerada como par
. ro. ~ndk Í,\>1. recelHdo oelo Mi:m- te de uma 1frevidente·manobra mOs· 
.tro á ussia·. · covita, cujo fim seria fortalecer 

A visít'a- ao Levante do Patriarca suas pos ·ções recem . adquiridai no 
~ã.o é apenas uma "piedosa veri· oriente da Eut·opa, ~ão só de um 
gr:nação avança o· correspOh<lente por.tu de vi.sta pó;itico e economi· 
fraucés, esta \·isita tem um stthi- co ma~ lambem media~te o uzo 
tido pc. l'.1_c<1J, que a alta persona!i· de forças e,pirifoais cuidadosamen
tlade ósmatica expôs rros sega n· te contrnlad·as. 
tes termos: .. O novo brilho da Se· o novo papel da religião da 
de de Patriarca• de Moscou, apoia· União sovietica foi cOhsiderado por 
po P~IO Estádo ci,matico mais pir C, L. St1!2berger, cOrre,pondente 
deroso a Ru~sia _Sovietica, eclipsa _ de "The N.,w York_ Times", em 
ia· pO:,ição de preemi:1encia reco· · · - · ,nu arti_l«! que repa::i~~ Qa estimu"' 
11hecida trndicloualmente à séde Jo ·· · · s O!ic1a,s t'lilpregados pelos so· 
.Patriàrcal de Cons,ailtinopla e que vieticos, para í)rovocar O rcssurgi7 
desde muito se acha reduzida a mento da igreja c·smatica. Zulzber-

\. mera rec.ordação", ger cOnclue que es'a át'tude se ex-

Comprem exclusivamente suas jóias e seus presentes na conhecida . 
JOALHARIA ·, 
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N~zare no R11 Mar Rua Almirante Barroso, u 
C9 ·.· . Morog.orO é Ulll leprosário pau· .-'- ·Pàra o Menino Jesus me an1ar Fones: 2:i-•315 e ' 3-~687 

pérrim~. Ali, aos cuidados de solici· e o1I1aÍ' para mim como O faz pelas Pe. Carlos BORR.OMEU. C.PP.S, 

A p.rimeira ,:ioticia sobre a devo· 
ção a Nossa Senhora de Na21aré no 
tará · data de 1685, onde o afamado 
Padre Felipe IlettencLorf da Com
panhia de Jesus, escreve da Vila: 
de Vigia e faz referêt1cia á primei· 
ra imagem de Nossa Senhora de Na· 
zaré no Pará que '' de todas as par
tes se frequenta: r·omeiros, que vão 
lá fazer as suas rOmarias e nove
nas .... (Cro11ica, Ed. Rio 1910, pag, 
21 e seg.) Esse Pe. Felipe Be,te1J· 
dorf esteve tambem em Conde · e 
for:iece muitas notas histOricas so· 

· bre a freguezià e a vida mariana na: 
alma humilde do povo das roças e 

· florestas do seculo XVII. 
A Arquicli<>ccse de Belém do Pará 

· conta atualmente 29 igrejas e ca· 
pelas dedicadas a Nossa Senhora de 
Nazaré. 

Os paraenses devem a conserva· 
çã<>' da· sua Fé 11a maior parte á IIHe 
milagrosa de Nossa Senhora de Na· 
zaré. Em viagens m:ssionárias e de· 
sobrigas Jongi:1quas andamos em re· 
giões onde nunca pisou o pé de um 
Sa·cerdo~e ou· Missionário, nem 11i11-
guem se lembrava da estadia de um 
Sace;dote, e encO!'tra1110s a Fé, aque· 
la Fe humilde dos nossos campone· 
ses e lavrad,ores. Encontramos tias 
cabeceiras dos rios e igara1>és casas 
completamente abandonadas. Mas 
em um angulo encontrava·se a ima-

. gem de· Nossa: Se11hora de Nazaré. 
Deve111os 119 R·o·Ma.r a coll!ierva• 

çãn da Í'ê a nossa Senhora de Na
zaré, Mã·e protetora dos lavradores 
e canOeiros. 

Belém· - Pará:. 

tas Religiosas, estão as iufefü:es vi· brinca's. · . An11nclos 
ti mas da lepra. · . E a Irmã fez·lhe: ellmpreender .que Pecam tabela sem com.-mlsso, 

O confôrto da religião mudara-os Jesús .. olha apenas para O coração. 
por c0 m_ple·o. J.á ·:ião era a doe11_ça_o · Ifoí sendo hranco o coração, 1,odas NIio pnblleam.,. ...aaboracno li• 

E · pes11oa• estraalaM M -que ma,~ scnt,am, ra a ausencta as crianças são iguais para Ele, i'á uua. 
d ' s clr{, du redutores, _e cape·,a .. en; recursos nem oper·á· viva:iü em casi!bre, já em palácios, 
nos rada· podiam fazer. Mas o sa· ora te:iham vestidos de seda Ora ·vis· 
crificiO tudo vence, E aqueles leprO· tam: pobremente. Além disso, no céu, N , 1 

SOS re:;dveram construir, êJes mes há almas de toda'S as classes e de . ·ova tat1ca comu 
mos, ·humilde capelinha. No dia da todas··as raças ·sem. reparar na côr, '. . .· ·• , . -
benção da capela levantavam &o· nem tia .condição,. 
alto, em sinal de a,legria, aqueles pe· , · 
<laços de mãos e membros comidos :t-fo.'.âia .seguinte, a menina ia se I t [[ ·ou 
pelo mal terrivel. E as mãos levan• . deifaf e disÚ para a Irmã: ·n,· s .a. . o.os .· .· • . . • 

. tadas acompanhavam os. brados de ;_·Irmã, · gtiero conservarc puro o 
jubilo, porque "daquele d'a _perma· meu coração paq 'o. Meni110 Jesus 

. necerla éntre êles Jesus Sacrame:t· me querer bem e me levar para o 
taclo, conforto unico de sua -vida de céu .. , · (Conclusão .da primeira ,Pagina) 

agruras". · · , ·'a T~d · REGIÕES IMENSAS w • v os o ouviam cbn). gran.de 
CATEQUESES· DE INDIOS. NO , .,. h lntere~e, mesmo os protestantes, 

ALTO SOLIMõES Môn\. Oso~f, Ar(t'!bispo de To· ortodoxos e mussulmanos. Vend·o--0 · l ,;\iio, ·:•,isitóu os Estados Un,1'dos. Um entré ?8. condenados, 0 vovó chora. Partiram para Beleín do Pará,· de ,. ' va · nao Podia · d Pà'dté' iiilerr.og0-0: , m separar-se aque-
onde prosseguirão para São Paulo 1~ que durante 15 anos lhes adro!. 
de Olivença, pela linha pernatia, . ·:..:_,;t;.Içirisénhor, · quantos cat.ólicos nistrara o Pão de. vida eterna, ós 
Mon1, Tomáz Mai-celano, Prefeito ·lia ità'·sHa arquidiocese? 70 .martires fGram · con.duzidcs ao 
Apostólico, e Frei Timóteo M. de -- Ciiico mil. campo em que deviam ser fuzilo.dos . 
Por,ongaba, e Celestino Maria de .Itu' ..... ;E ciuautos Padres,? Cada qual deve cavár a propria co~ 

.;... Trinta, va .. Qúàildó todos: estavam tlré>nto•, OFM, ~stes ultimos saíram de São · p M ' ' · ·. · ~De certo,. -. ·~a•o ·tem n1u·1to q11e O e. ariano obteve de seus algo-Paulo como ;•Oluntários afan de au· '" 0 - 0 a · r 1 - d. · d. i 1 1 · · faze~:·· · == pe ffilSSao e r g r aos com. 
x;Jiar os Cap?-hinhOs, que se ád1am ' panheiros de martirio st1as ultimas 
com. deficiência de pessoal, ju:1to - ólt I mas não esqueça V. Reve· p&l.avras. exortando-os a . morr~r 
aos oolonos seringueiros. e na .cate· rênci.a,. a·d\•ertiu o Arcebispo, que. a alegremente por Cristo. Terminado 
.queses <Pe indios entre os quais os. miiiha árquidiocese oontà dezenove ~·eu discurso, todos se arrependeram 
Ticunas, localizàdOs na Prelaz.ia de n1iÍhões de 1~agãos'... C:ó1n Um<1< alma e rece!Jjram a ultima absolvição; · . , , , · • então; em transportes de alegria 
~ã<>' Paulo d~· Olivença. O Territó- á' sâlvar .. , · - · entoaram õ "Te I)eum ]eudamus". 
rio da P~_elaz1a estende·se por cerca , Hoje quat!tos não. ?recisam . de· Quando os uJtimos acordes deste 
de 142 m11has na parte ocidental d·o letnb.rar à: tespoita do piedoso· Ar· hino morream nos labios os mar. 
Brasil com o Peru, sendo uni cetttrO_ êeoispÓ. missionã:rio 1 Nâ. Africa, na tires. o Pe- Mariano se dirigiu a 
d. e gra,:i.<le 11,tivid:ide- dos R~.Ug_iv·s· ?~., : In, d.)ª~ .t.ia. Chhui., ,it() J;i.~ã.,1, 11~ Oeca· f scllil. ~;tdugos cc,inun,i,;~~<ts ~1z,.1

8
1do: 

que a ma1it:m. eni pleno cora:r;ao da ~ua·,.ha· c1rcurtsc;1..Ses ex:te1!s1~shnas, 1 ~if~· EStamos ?reparados, dl Pa 
selV'a amazomca, agregando 5:000 ~ovoadas <te mrllíões- ·e nu!hocs de · • .. · . : 
indibs dos guàis 2.000 tiveram a·pe- àlmas>para salvacr.é com.tão redu· Ep:lsodios semelhantes se repe, 

· · d . · . . . . . . . . 1 tem diariamente por todo o terrlto. 
Outro despacho da St:cretaria de plica por tre,; razões: A i~reja já -n~s rapt o contato com a c1v1hza· z1d0 m!mero de Sace:dotes que ~a rio de 11,ossa desditosa patrla, a 

çao. chegamüir para ª' ma.i~ pequena d10· n1e~ma: croacia que num pnssndo 
QUERO SER B.RANCA ce$e do mun~o. já 1·cmot0 foi proclamMla pelo Pa-

Infonmç:io de Guerra do Governo :üo oonstitue né!.huma ,uneaça ptP Ú "LEGIONAHIO" SIG~ 
dOs Estados Unidos. que se baseia ra o estado, muitas pessoas, que ti· NIFI CA BOA J..,r..,'I'l'URA 
em informações procede1:tcs da · veram de padecer os sOfdmentos da 
Agencia T~legraf'ca da fogoslavia. guerra; de alguma forma desejam . E_ L'OJ>i\:J·A,ÇÃ.0 O fato aconteceu á Irmã Engel· 

pa Leão. X "ant~ mural.e Christia
nitatis". por sua Juta energica eon. 
tra os turcos. O sangue dos martl
re-s derramado p.or Cristo na luta 
contra estes turcos mOJiernos, os 
comunistas. será para a Croacla ca
tolica O dlaman.te m.ais p1·ecioso .a 
brilhar em sua fronte Imortal". 

• . J.' l berta, da Missão dos cafres em· Na· . mel)cr,ona o 1\farechal Tito, chefe os consolos·· espirituais; esta atitude 
d · tal, Africa. o gove-rúo iug<>slav,o controlado ªfl'rada aos aliaoos ocidentais. d · 

1 . . a ~e:f_e que; embor·a a igreja e a Uma menina insistia. seninre com 
pe os sov1et1co5, que pediu a uma "Na L'.R.S.S. o estado domina· a· 1 t 1 ,-

d l . _ d re igia,o en,iam hoje mais 19roemi· • a Irmã e lhe pdeia nor favor que a 
e ega,;ao e Sacerdotes Cato:kos igrei·a, escreve Zuizl>erger. E.11tre e · U R " 

d e . - n nc:a na · , S. S., muito mais füiesse branca. . · 

Instituto . Moderno 

uncncao 1~1ss1onana µafíl u rnes ac 1u1nu 
Que o . Afganistan ie as outr,as naçõ'es até agora: 
interditas aos Missionários, abram finalmente 

as portas à pregação evangelica 

Pe. Romeu de Faria, S. J. 

s 0 ,,u10 i9 os Lazaristas e Padres. d·a.,· 
_ ·· AFG.4.NIST AN 118, Os Jesuitas e Capuchinh<is'. e n0· 

Em diversas ocasiões a S. Igreja Missões Estrangeiras ten~aram eut
tem proposto ás orações dOs asso- : v·ã.0 ·e,,.angelizar o Tibet. · 

clados do APostolado da Q1·açào . No Nepal, seus 6.U00.000 de ha
aquelas regiões onde; os missionariôa 
não coneg>úiram ain6- pénetrti:r, 

bitantes são bu·iistas. O fa naUsmu 
·. <los seus bollzos, distributdos pelos 

seüs 2,700 templos. não deixa pe• 
netrar na.queJa região nem católl
Co>s nem protesta11.tes, 

j Entre r, Pafscs muçulmanos o 
. l Afganl.stnn co{n s0 us 12-000-000' de 
1 habitantes, apre8'•nta uma situação 

1

. re11giosa lamentavel. Dominado p~!o Butan é uin país,· selvagem e 

. Islamismo, continua fechado aos Pd~uco C0 1:11
1 

kecidá. Aí .domina o Bu
mfsSional'.ios. seus hal>ltante" se·- 13mo. S1, 1n, sob a influencia in
gu.em om massa a, religião de- Mao- glosa. é um 11equen,, estado, ond.e· 
mé. Em 1899 o Afganistan foi en- estã 0 os Missionarios das Missões 
trague á Sociedade Missionaria d·e . Estrangeiras de Parl.i, Suas escolas, 
S. Jo.,é- (Mill Hill) como terrltorlo · sã:0 muito apreciadas A esp.era.nça, 
oclesl.astico. Houve esperança de ·• de uma penetração maior é qW~ vai 
que o Afganistan fosse ~vangeliza'- , ret<"ndo os abnegados missionarj03' 
do no governo d? Prilicii>~ Aman- I 'na sua· ~~Jna apostólica. . 

. nullah; este infellzment~ nao •oube : : A Uniao <las Republicas Soviéti• 
conciliar os aninH>s; destrui1üfo as ' cas Sodaltstas, cºm seus 189.575.000 

• tradições e i:0stum<fo patdos, pre-• ; de habitantes, (a:pesar da cantnena 
· ~entement<> não ha a\l missionario : de que o. Comunismo está mudado 
: com domicilio estavel, e em Mos.cou ha franca Jibei:ct·ad~ 

., para o catolicismo), Continua fe
chada á S, Igreja Pelo atelsmo 

, o:f!ci~.l e fanattco., A Mongol!a e,c
Ha ainda outros povos domirya- : t<'rior não Passa de um agregado, 

'. dos pelo Budismo e Islamismo. in- onde OS>rnissionarios llãO p0dom en-
' tei1,amente interditos aos missiona- , ti-ar. Ainda ha muitas ovelhas· qu<J 

rios católlcos.; 0 Til>et - (2.000,000 : não· ou\·e-m a voz ao Pastor Divino, 
da habitantes), Nepal (6.000,000 de : E' simplesmente desolador .e!lta: 
habitantes), B~ta"; (300-~ habl- : quadro ·de almas sentadas nas tre• 
tantes) e Sikk1m mdependente .. • : vas e na sombra da. morte,. SãOJ 
(81.000 habitantes.?· , . ' mais. de 275 milhões que não conhe~ 

OUTRAS NAÇÕES 

, Tibet é um I)ais m1•terroso, fe- ; Cem a Nosso Senhor J~us. Crist0 • · 

; chad<> a toda e qualqu<l'r' i'nftueucia , CC\m as. nossas oraç5es sacrlfieios· 
' t>xterna. Não só 0s missionarios, ; e boa~· 01.>1·as aPresse-1110; o re.inadO· 
'mas ta,mbem _OI> Ieig0 s: são &xcluidos do Coração de Jesus nestes palses. 
: do seu convivto. Nos. seculos 17 ~ fechad06 aos mjssionarios ca.t:olicos. 

Jubileu da Paróquia de SaneAn~ 
Transcorrreu dia. 2 p. p,: o 50." Sim,,o '.Baccelli, Missionario da Sa. 

aniversario da: criação da Paroquia Iette e Vigarfo da Pàroquia, Benção 
·· de sant'Ana,. no Bairro do me.~mo · df!, SS, sacramento. NeSSe dia, a 
nome, nestá capital. C'-0memol'ando Paroquia de santa Terezinha visi

, er..sa grata efemerlde vem Sendo. teu a Matriz, 
, executa.d<> o seguinte programa de· · Hoje; dia. 29 _ Dia do Par>a e do 

f ~stiVidades: ·. Episco.paclo Brasileiro: _ A 'fr 'i 
· Dia das Associações Paroqula,is; · ho1·as ~ Mi..ssa festiva e- Comunhão. 
A'6 7,30 horas - Missa e ConlU- gHal, A!á 8 horas - Missa fCStt. 

· nhão; A's 19,45 horas. - Benção va no rednto do Quartel do 4.• B, 
· ào SS. Sacramento. C. A's 9,30 -horas - Recepção do 

Dia 19 - Dla dos Pobres - Fes- Exmo. e Revmo. &. D, Carlos 
Dia 12. 5a. feira - Dia Jubilar - Carmelo de Vasconcelos Mota. A's. 

ta de S. Vicente de Paulo: - A's. 10 horas - Missa .solene, Sendo ce. 
, 7 30 horas - Ml.ssa: e Comunhão - lebrante o, Revmo. Pe. André· nu~ 
Em seguida, houve distribulçãc, de guet, Provincial doS MiSSlonarlo$ 

da $alett'ê e antim> Viga.rio, da pa. 
generos a0s pobres. A's 19,45 horas rnquia, com assistencia ao Trono do 
-~ Terco, sermão pelo Revmo. Pe .. Exmo'. e Revmo. sr, Arcebispo Me. 

. Eduardo. Roberto; . bençã~ elo . SS, tl'o1>01itàno. Senuão ao Evang~lho 
S&cramento. J.i;/e,\,se dia, a Paroqu!a J)elo Revm:o; J:>e·. Carlos Do!>pler; 
~o Menino Je.sus (de Tucuruvü vi: ;~ J;~;!:~l~ '.Q°:r~i,osa.~1i1;1!t;':-

. s:tou a Matriz, . . . sairã dD QuiÍrtef da~.• B. C, de QU; 
Dia 20 - Dia dos Benfeitores da de foi trazida há 50 !\nos, · 

Matriz: - A's 'l,30 horas - Mis- ,, A !tna!:(em, acompanhada P~lo po •. 
· f'a e Comllllhão; A's 1.9,45 hor!l,l _ : vo da Colon_ia e. peles paroquianos. 
Sermão e1o R p . . . fü, S. Terezmha e de S. Pedro dt 
I' . . P. ·. , Vmo, e. F1delis Wil, Alcantara, cheg~,rá à RUe Volunta. 
1• MID!ionarlo da Saiette e antigo rios da Patria (estação da. Canta. 

Vigarlo de Sant'Ana:, Benção··do SS, ' !'eira) ond., s~ incorporarA; à procis. 
Sac~amento, , são que deixará. a.l\lf~ti-lz nes.,,a mM. 

D1a 21 ~ Dia dos Fa!ec!dQS Vi- ma hora. Dai l)Cr di-:-nte, em Pro~ 
garios e Sacerdotes Coopera.dores ci~são Solene, s~uirá pelas• ruas 
da Paroquia de Sant'Ana: A's 7;30 SMaiva, Zuquim. Alferes M,,!lia. 
horai:. - ~lssa cantada em syfragio. 1h5d e Volunt. da Patr!a (Matriz). 

As 19' .. 5 horas - Sermao p~lo Ao recolher-se a procissao. Q sermão 
Revmo. Pe, Pauto Soizi, dos Pa- · cctá nronnndado por S. Excia R..>v. 
<lres· das Sa~radas Chagas,, B,mção ma Mnns~nhor José l\/Ionteiro DD., 
do SS. Sacram;nto. Nes.se d1a, a,. v;,:ri>,.io Ger~l. Ir SeP:Uir, canto dQ 
P~roqul'a d& S. rerezinha (de Jo.ça. Te neum. Brnoã,, do S.'.J. sacra
na) . visitou a Matriz. · . "'ento " .-nr-errament,<' das so1enid,,_ 
. Dre 22 - J:?la ?ºs casais da . Pa- c'es religio-sM d" Cin<iuentenario. 
1oquia: - As· 8 horas - Missa e , e, . , 
Cbrnunhão dos Casais; A's 19 45 h _ SES~AO SOLENE 

• · • o O ~ e· "H l"= d" 't ras - sermao' Pelo Revmo. Cdnego n.em. no me o J.3 "oo , . ~-
Carl0s Mareonães Nitsch Benção 1'e lugar solene sessão festiva 1ni-
do SS. Sacramento. · eia~ às 21 horas, sendo executá.do o 

Dia ~3 - Dia da.s Crianças da s~gulnte programa: • 
Paroquia: - A's 7 horas _ Mi~Sa e · a)·- Abertura da sessao; b) 
Comunhão, A's 19.45 hm·as _ ser. Hi.storico .s-ocia1 de Sant'Ana; c) 
mão peJo Revmo, Pe. André Dttguet, :mstol'ico religioso de Sant'Ana: 
Misslonarlo da Salette e anfJNo Vi- dJ - Encerramento d'.t sess1lo. 
i,;arl0 da Paroquia de sant'Ana. Hcje domingo, 29 de Julho. t~rá 
Benção do ss. sacramento. Nesse \ugar o encerramento dos .festeJc'ls 
~ia. a Paroquia de. S Pedro d~ Al• sociais •. a partit' das 19 horas. c0n1 
cant.3ra visitou a Mátrlz. . t1Jn· cT1á no Salão Paroquial. 

Dia 24 - Dia da. Patria: - A's 
'7,30 heras - Missa e comunhão 
pelo Bra.sn. - A'S· 19;45 horas -
sennão pelo Re,·mo. Pe. Dr. Ant0. 
r,jo Anae1eto Brandão de Oliveira. 
Benção do SS. Sacramento. Nes 1 dias cm revista 
se dia, a Paroquia de S. Luzl,i (da (Conclusão da primeira pagina) 
Parada Inglêsa) v!:sitcu a l\,Ia tt'iZ. 

Dia 25 - Dia da Mocidade Fem!- de e não cederá. e só ele será. a 
nina: - A's 7 30 horas - 1.Yissa e . verdadeira fonte de nosf(t etPé-
Comunhão; A's 19.45 horas · rnnça, 
8Hmão. Benção do SS. Sacrn. Caiu chtirchilL Mas tudo está: do 
mento, Nesse dia a. Paronuia d~ pé, porque. está àe p,1 <, Papado, E 
N. S. da· Concetção (d, Vila Gui- porque o Papado não pode, cair .. 
lherme) visltoü a 1\.fat.nz. Clmrchill .. não representa senão 

.. la 26 - Fe0 ta de Sant• Ana - uma determinada odentação huma. 
Dia dM Mães Cristãs', de tcc1os os na. perecivel e falivel eomo tud'o 
Paroquianos, - A's 7,30 horas que é humano, e fraco por ma!S 
Missa festfva e Comunho; - A's f(lrte que· Pareça, porque é inteira. 
~!l>.45 1tor<ls - Sermão peli> R<'Ylllo. mente huiuano.· E:n determinado 
Pe .. Eduardo RoQ~:rto. Benção elo momento sua · atuação coinc.icüu 
SS. Sacramento. Nes 0 e· dia, a Pa- com ós intel'eºs"•' .la civillzação· eris"• 
roqu!a rle N. S. da Satette y\s!tou tã. e neste teneno ·ele lut{111 inªitn.iri 
a Matriz. C'ament<>. · · · · 

Dia 27 de Julho - Dia dos. Pa. Mas Deus ni\'>· nrecisa, crná· ho. 
toqütanos. Falecidos: - Ã's 7,30 mens. No sorvedouro da pclitica, 
l1oras - Missa cantada em "ufra- podem ir-.~~ as forças humanas, ·A 
~i-0, A's 1!}45 hora,i - Serm!l.o pe- Igrej,3, avarentemente fraca,. e isc,, 
lo Revm.o, Pe. ,José Jair do Nasci. lacta, pod(' Parecer abandonada. · 
rr. ~nto do Val. Behção do SS. Sa- . Tudo isto.· n0 fundo, não quet 
cramento. Nes.~e dia,. a Paro<nlia de dizer nada. Ainda Qlle to(iôs óe 'po. 
s. Pedro (de Tremem!ie) vlsH~u a' vos se dobrem ejante do idol0 ver .. 
Matrtz. meiho. 0 Pall'.l não se dobrará. E uin 

Ontem dia 28 - Dia da Mocld:1- belo dia se verá. que o !dolo ele 
de M.asculjna: - A's 6,30 her:1,. - J>roprio, tambem não era sen.ão 
Missa e Comunhão - A';i 19,45 ho· "puivis. clnls et nihil", pó, cinza e 
ras - Sermão pel0 Revmo. PJ .. nada, 

A SIFILIS 
mais parece um castigo do que uma enfermidade, tantos 
são os martirios em que envólve impiedosamente suas vitf-' 
mas, destFuiniliJ lares. atiugiúdo paL~' e,. :i:m1os, mvãlidandõ 
rapidamente uma geração, · . · , · 

a: rOacra qt:e · "se identificassem ambos nãó ex:ste nenhum co11fl1·to. do d , q_ ue_ quan o a guerra con1erou, e - S1' eu est1'vess"' se111pre co tnais 'ré,'o!atan1ente· com ~ naci.,,..,. A · e;·a ·t tOd 1 - · " " "' m as · igr .· · ace1 a. as as reso· uçoes em,,ora as organizações anti-religio- menbas brancas em pouco temp,o fi-
l!dade, do povo", do governo. I?a c)i~g.ou a ser. um sas "tenham hoje muito menos proe- caria como efas. 
,. Semp(e de acOrcto com o c1•ado .dos meios ma.is ·valiosos de propa'- mine11da do que naquela epoca" isto] ...... Não está vendo _ retrucou a,· 

<le .. s. pa_d1.o.. .TitQ ~~.et.r,dcri.i U1Jla aos S d · d . 
1 ,, . ace.r o.es~ - que, ~egun o se não s1g:1ifica• que' "às· ultimas te'. Irmã -- como· eu vivo' sempre com. 
gr'.!j,1. '1~:1>1h .rne11ta1id:íd ! r,1ais 11a· gand, nas rcg.iQes c1smat1c d E 1 'd · · 

~:o:1~(~-nià1tinde1','?•d~c.te·• ';)i.se :o. ····d'.· ... ·.,; •. · ·, as, a u·, ... n1.am pereci o·ou que asp~ime:ras meninas.pretas·enã<>viropreta.·?. 
J11f•'"""'° ~.t,nain nresidirl"'! oe'á :r P.t, .>c1 e,~ta,_ .. . .. . e, • seJam,. de qualq.11~r ·modo, •na1, pOlk· ' .. Ma.s ,por' que é que desejai 11er 

.. , ! .,o.e:itlnto •. Zulzberger tambem. rosas, -,. J.J. G11bert. fiara NC·· . · branca? . 

r.:. 
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~ Melhor' , Ensfoó 
---'·

1
-· Pelo Me.nor .Preço 

Est:;e dados corresnondem ao mlls 
de março, quando• dols terÇos , da 
Croaci11; ainda, não se ach::wam sob 
o, domlnio· de . Tito, Pode· o leitor 
imaginar o que, será· a.gora,, .Não foi 
em vão qllé o :ca~o in.ereeeu uma · 
especial menção '· do sumo 'P.ontiff· 
ce. em . .su:i:.recente alonu~d;' .. , 

·valtQSÔ atj,xmar n9 '.;trâtam~ritó-..da SifiliS; de e-feitos com• 
-pr9va,dos, ê o Depurativo ,in~icado:Para,todos os males de 

. !)i"Jgel!+ sifílitlc~'.' '. tr.~~.:o c9in! toda: I!.: confiança pois é for ... 
mula de nota ver e{lpe(lialista. -~ •.. 6 EC1 

( 
Fr. Braz , Stefanfch\ 0; F, M. 

.-;.,.~.~--. . ".: -~--
, ...... , ... _., ..... 

•:,: 
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PIO XII 
Xcsla hora somiir;:i pata :i h:i-

~1.uidade <lcsnOrtcaJa o sobréuia
;:eira iu feliz, surge aureolada de 

•:ilori,1 o de di\·illaJ beleza a figur,1 
rnrnnfu11divel dO genial l,Ollti::.:c 
:~Juc tem em mão, o Jc~iao da 
;\grrju. 

A palavra dó Papa, sc11Jprc s;;
•-rcna ;: iastnt,v,1, e ;lCOd\lcla com 
'suma rc\·erenua por todos os po· 
"';os civi1iz:l<.lOs. 11. unica ,·o.: <10 
-;rctcslO co:1tra os h1111n1ojOs eusi
·;:a:ntntos do l'apa par,c de .\lOsco,1, 
1~1:de _pontif'.ca111 os co:)feus <la, 1111is 
;iigida e deslrnmana ditadura ,1:1e 
,nn:i:a v:L1 o n1u1HiO e a yozeraria in
fernal dos acirrados 1n:111igos ,.Je 
,Deus c da c1vil!:rnçiio cristà honra 
..:m extremo a lgreJa, mestra i11dc· 
~cctiYcl da verdade, 

Forn:ado -:1J. e,co!a dOs ;ipO,t,Jlos 
~Juc ao priuc,pe <los saccrdOt ts ju· 
,tlcus deram esta sublirn'i: resposta. 
·'' lm:iona ol;cJeccr mais a Deus dJ 
~ue aos hon1ei;5 '', o vigar:o de Jcst.1s 
Lristo diz a Hrdadc a tOJ0s, e a 
~erdade scr;i sempre para 111u:tos 
"1ma luz molesta. 

Us que usam e abusam do pOJcr 
t;ostariam que ll Papa se calasse, 
como o prc:cndcram anos atrás lli
t:er e ~eus sequazes, 1nas o sucessor 
.Jc Pedro repete com a n1esma alti· 
'tez o brado dos apósto:os: ".;-;,fo 
1T'O<lcn1os deixar de fa!ar". 

Es:a nobreza cte animo contrasta 
:-ivamentt com a cobardia e vergo
_,1hos,:is CO!ll!JrOmis,Ws d<: tantos cs· 
tatlistas e de tantas llJ\Ões que, se 
~e ,1m lado enaltecem a democracia, 
1;e outro a subordinam its Jescali.d.is 
e2xige:1cias d Os que patrocinam ·' o 
iJ;reitO'' de fazer O qnc q11ercm com 
o n;ido da 1naqui11ar.ia bclica, 

Em sua rcce11:e abc,1ç5o a0 Co-
1eg1o Card:nalicio de111011strou Pio 
.Xll com que destemor e rcr(nacia 
_.;e opôs a Igreja ao naciona!·sOcia· 

.~_i_Sl).)O. ~ dç·:.1 a entender çlaramcntc 
li]ne· üão a int,miuam as ameaças du 
tt:0111uni:,n10. 

111si~tiu o Papa ~1::>s:,c ponto afim 
- ,1c desfazer ·as caltaii;;.s assacadas 

conlra a Igreja pe!Os agentes de 
Moscou. Faz Pio XII a clistirç[o 

,ntrc a g!·ande naç~o a!emã, cujas 
qualidades pôde aprcc:ar tle perto, e 

-..J r~imc nefasto que a !crOu :í 
.s-uina. 

"Por isto", diz Sua Sant:dade, 
'"co.nfiamó., nn que depois de ba::i· 

:,1os os sa tar icos espcct rOs c;O :nz1s
rn,'. seja possível restabelecer a d:;· 
~iidade da vida na~uele p1ls ". 

Lembra a Concordata tia Igreja 
com o Re·ch, da qual pouco espera· 

Pc. Arlindo Vieira, S. J. 
va e realmente qu:ise nada con;;e· ódio luciferino. que sempre cncon· 
guiu a Igreja. O que diz em se· traram na fg~eja Catolica o maior 
guida o Pontifice m0 stra a virulen- llbstacu:o para a implantação tle seu 
eia da perseguição que na Alema · 
11ha nazista se desencadeou contra a credo. 
Igreja: "E:1trctauto a luta· contra a Em sua alocução faz o rara clarc1 
Jgreja recrudescia cada vez mais, alusão ao totalitarismo sov·et:co. tão 
Segui"ram·se logo as perseguições pernicioso como o 1Jazi5mo: "E as
aos catlllicos, o fechamento compul· siuí esperamos que tenha iim a in· 
sOrio elas escolas catol:cas, a mobi- solencia que nos a:1os de g:,erra 
lizaçffo da j11vC1Jtude e da policia mcl!osprczOu e profanou a familia e 
contra a consciencia. Era uma cani- 0 lar, formando a lrgiã.;i dos dnam· 
panlia sistcmatica da iiropagapda parados e dcs?sperados que estilo 
nazista preparada e organizada cou- destinados a se transíormar nas 
tra o clcm, Os leigos, as instituições massas <la revolução e <la desord<'m, 
a do,itrina cristã e a propria histo- a serviço de tl!na tiran'a não menos 
ria. As casas religiosas foram fe· despotica <lo que a ·que acaba· Je 
chadas, r!issolvidas e confiscadas. ser abatida". Afirmando em segui
Resistindo a essas perseguições, rni- da q,1~ ''as nações. cspecial1urnte 
!hões de catol:cos, homens e nrnlhe· as peque:ias e 111eúias, peclelll que 
res, reuniram-se em tom,, do seus se:1s destinos sejam deixados elll 
13ispos, cuja voz corajosa e scYCra suas proprias màOs". alude o P;ipa 
nunca deixou de dcnunc:á·las até o ás reivindicações das pequrnas po· 
ultilllo ann da guerra. Da mesma tcncias na Conierenc·a ele S. Fran· 
forma reunira1n-se cn1 torno de seus cisco. 
padres para auxiliá·!Os a adaptar Pio XII, com sua piedade ange· 
seu ministerio as alteradas cOn<li· lica, com sua fé robusta; com sua 
ções vigentes. Até o fim, com paci· intrepidez ap,:,stólica está á altura 
encia e firmeza, opuseram ao assa]- da missão (Jae Deus· lhe coníiou. 
to da imp'edade e do orgulho uma "As tribulações da Igreja ·11as 
frente de fé, de oração e de educa· mãos do nacional·socialismo - di7. 
çiio purame:1tc catolicas. Enqí.tan'.O S Sa:it'da<l~ - terminaram num ra· 
is~o a Santa Sé continuava proles- pido e tragico final de perseguição". 
tando junto aos governantes ale· Das ruinas do nazismo ferido pela 
mães. chamando·os firme e <listin· mri,o de Deus. contra o qual se in· 
tamente ao rcspei'to e á Observancia surgira loucamente, levantou-se mais 
dOs deveres que se derivam da na- soberbo e mais diabOlico antro t1' 
tureza e já formulados· na Concor- tali'.arismo selvagem contra o qual 
Jata", terão que travar luta as nações ci· 

Vem logo á baila esse g·gantc da vilizadas, O cOmunisnw atira-se 
(é que foi o grande Pio XI. Sua en· hoje coulra Ó Papado com o mesmo 
cíclica "Mit brennender So1:ge" é furor com que o atacara ha alguns 
um docu111e:1to altamen!e honroso anos sca co:rmàO: o nazismo. 
para a Igreja, pois vergasta sem A Igreja ,:ião teme a luta. llá 
piedade o nazismo quando este. em \·intc secu!Os sua vida é uma cruz 
todo o seu esplendor,· fazia tremer a e um ma~tirio. 
Europa. Pros:roL1 a quantos' se le\·antaram 

Kessa encíclica foi formulada a coi:tra ela. 
Oj)osição fundamenta! entre o na· Pio XII está lá em seu, posto tlc 
cíonal·socialismo e a Igreja Católi· honra, amparado pelo braço rio 
ca, assim como pouco depois a cn- Onipotente, qual prudente timoneiro 
ciclica "Divini Redemptoris" havia a moslrar·,10s o caminho, 
de estabelecer a mesma oposição A ele e n:io aos falsos rrofctas 
e11're o comunismo e o cristianismo. dC\·cm o;; catOFcos dar Ouvido: com 

r:o XII prosseguiu a política do e)e e não com os doutrinadores que 
seu glorioso a:1tecessOr, essa po!iti· passam devem pcrma:1ecer os que 
ca de eternidade que subordina os não querem ser arras:aclos pelos va· 
variOs acontecimentos da vida efé· galhões de do:.itrinas inconsistentes. 
mera á gloria de Deus e ao bem das j A~ naçues mortalmente íericlas 
almas. Condena o Papa o cstatism.:.>, precisam de Deus para viver a vida 
sol, qualquer forma que se apresente.: que lhes foje, 

Em suas mensagens cheias de sa-' Jesus C::isto dirige o mundo e 
hedoria opôs·se Pio XII inexoravel· especialmente sua Igreja, pela .qual 
men:e á apJ'cado da diabolica dou· deu. a vida. por orgão de seu rerre· 
trina -:iazista. São os proprios pro- sentv.cte nesta terra, Ning,1em tem 
ceres do nazismo os mais empenha; tanta autoridade como o Papa para 
dOs em afirmar, em :par<>xismos de :1or:car os homeas nesta hora. 

Novo Bispo 

. Espiritismo, 
moralidade 

pengoso para a 
e os bons costumes 

Pe. Vicente Zioni .. do S. N. D. F. 
Diz-se, com11111c11tc, que o Espi-, 

ritismo c0n.,titui um grande perigo 
Para a moro! e oS bons costumPs, 

. E do fato a•sim é. · f 
A c'outrina da III.a R.evelaç.'io -

com aparatosa ostent3ção d·e • mal 
compreendida comis••ração.;, pelas 

o sorá um dia, porquanto mesmo 
Os pecadores o cri:ninosos mais 
e1npc.-<ternldos, qne lucida e volun
tarla1.11~nte quizeram morrer na 
mais allsoluta lmpiedad.e blasfo. 
mando contra. Deus, não o queron
d" •m nenhuma hipótese, ou ed-

fraquezas humanas - m'ga ::pcrem· 1 
JJtoriamente o Dogma do Inferno, 
tão dara -e exprecsam:ente '.a.fi1\na
do nas páginas da Sagrada Escri
tura. 

Ora, Excluída a grandé e dc(i· • 
nitiva sanCçà" rios ,1tos humanos, 
pc)J. qual se recom')Ôe a justiça 
quebrada tão de fr·equente aqui na 
terra, pela ignorancia, e maldad'' 
humana, bem se comprc<'nde como 
pos.sam Os ho,:nens, impun:e e de- · 
senfreadamentc · entregar-se a to
dos os crimes e desmandos morais. 

Visto como o Espiritismo é qu.2m 
exclui esta "grande e definitiva"· 
sancção "terna, segue-~e que e)~ 

so t"rna, por isso m.esmo. respon
sável pelos males consequentes tla 
a!lllcação de ta] doutrina. 

Aliás os fatos demo:istram ca
llalmelÍ.ts qual e quant.a seja esta 
r.espons.abilidado dü Espiritismo 
num grande numero <le cd,n<'s de 
OrGo;n social moral. Basta consui
tar as secções dos Arqulvos po[i
C:lais. 

X X X 
De ucor<lo cvm a. doutri:1a <'spi

rita, todos os cI'imcs e pecados ·que 
s.~ com<Jtem no plaacta, por· ,ti ai o
res e mais hediondos soja..n· •c[ 0 s, 
dcsaparccerão 11111 dia, E' avena!:i 
u1<1a qL1estão de tcmpo! ,H.azü<J por
que não vaJ.e a pena e,tar-se 0 

hoznPin rnortificando tanto; violen
tando sempre a sua natureza incli
nada ao peazcr sens:ve[ e passa
geiro. 

Si é fato que a virtucl~ será pro:1-
üt,mente pre1.11ia<la, n;iº é m•1:º' 

merando-s_e em requintes de mal· 
dado contra o próximo, ainda es
tes serão admitidos á mesa eterna 
das recompensas. 

X X X 

Não há quem n;\o veja os peri
gos sodais e m 0 rais drsta n.dan-
da doutrina. · 

Si muitos hotucns $C e11t:·0g1m {1 
pratica da virtude, atraídos pe]as 
tulgt,rações do Bem Eterno, ~ da 
verdade que jamais s.e ofusca, ou
tros 5em conta se voltarão ao con
trário, Pu1t3. 03 bens passa.gcrf-ós, 
p.ra os prazeres materiais e fala
ze,, muito embora pa1·;i. tanto lhes 
soja n:ices5ário sacrificar o próxi
mo, co,r.cter as malores injustiças 
e 'os crimes ma:s bárbarvs. Q~an
do muito, êles aPCnas terão retar
dado um pouco a propria felicida
de. por causa dº bem terreno que 
deste modo desfrutaram. 

Forquo fazer penitencia? Para 
qne O cumprimento doloroso rlo de· 
v<'l' d.e rstaclo; o . sacrifício á ca
b'~ccira elos t~nf('-rmos; 0s ato8 hc· 
, uicos nos campos de batalha; ·ns 

csforcos títa11icos, na prática d 0 

bem/ Para que isso t ,«to, si no 
iim bons e maus se unirão um d,u, 
na 'eterna co111 pens,1 ,ão (·on-nt111 de 
todar, as suas açõ<'s? 

\ren.~nl'!-:~ doutrina e esP11·it.a, q_ue 
tai!i cilacias 8aüe arn1c:1r para a po
b:·e hunianictnde jneauta e desgo-
vernada no or.eano i1nenso da:; 
oposições ao Ben1 e á vcrc.lad:,. 
AlerLe1no-11 0-;, contra o'·· p1~ci"go1 1~ 
étborreç:i.111°5 ~C1,,.Tiprc, e <'n1 todas 
a, clr<:unstancias, a. traiç<>clra <lóu • 

t1·inu. ~spirita. 
verdade _ segundo os prinCipt9s 1 
Ef_;piritas - que o vici·o ta.mbem 

~-------------==----=-----~·' 
notícias 5 das l\'J.issões 

1 
NO UGANDA - Segundo recente estatística, possue a decan
tada missão de Uganda 600. 000 catolicos contra 43. 000 _m~ts
sulmanos e 200. OUO pagãos. Antes da chegada dos m1ss10-

n"1'ios catolicos. era o Islamismo o elemento dominaute entre o 
povo. (Cath. MissonsJ. 

. .FREI JOAO IUTISTil liAO - Para a formação. do clero na
Q tivo existiam antes da invasão japon2sa, 15 seminz.rios m_aio
áÍÍII res reg1011ais cem mais c'.e l. uou semmaristas; mais de 120 
scminarios menores com aproxunadamente 6. 000 alunos. Infeliz
memê a ,muor pane deles está lecnacta por ca:isa:. do at?,que ja
pones. r,.a zona atmgic.a pela guerra, nossas m1ssoes estao quase 
completamente par::wzadas. Os Japoneses, _desde o começo _da 
o-uerra com os l!:stactos Unidos, puseram vanas centenas de n11s
;ionarios em campos de .çiµ1centração no norte da China, os quais 
est)w sofrc21do nesses- J~·arcs_ in.11~1~an.os. O restabel~cim~n~o 
d,, Jas mi,soes · apos a gue-ri'a ex1g1ra :!o a 30 anos., Na Chma llvr e 
i10ssas missões estão em comple,;a liberdade como ·dantes e fazem 
muitas conversões, mas tambe1J1 estão sofrendo as conscquencias 
da guerra. Sofrem especialmente a crise economica, pois a· vida 
atu:il na China é cen1 vezes mais cara do que lla sete anos. Por 
cau::-. e: a guerra na Europa, não tem recebido auxilio algum ma
terial das nações catolicas daquela parte do mundo. Todas as 
Missões estão em condiç.ão extremamente difícil. \Espírito Santo). 

· NóS o ACUSAREl\lOS ! - E' sobretudo nas -Missões que a 3 escassez de sacerdotes _se f~z sentir dolorosamente. Certo 
pagào pedia a um íll f:swnano fundasse em_ s~u aldcam~nto 

uma Missão parn, instruil·, os moradores _na reltgiao verdadeira. 
Com lagrimas nos olhos o Paclrc fez-lhe ver a imposslbili(.ade de 
atender ao pedido pois não contava com missionados e as difi
culdades eram insuperaveis para arcar com as despesas. - Ouça, 
Padre - disizi o pagão . - . os nossos dias são breves e passam à.~ 
pressas. Si morrermos no· p~ganismo, a culpa será do :5r .. e n?s 
o acusaremos no tribunal divino, Chorou o pobre m1ss10nano 
contemplando a seara lourejante e não podendo ceifa-la pela ea-
rencia de sacerdotes. tAveJ.v:;aFiaJ. .., UM JUBllfU Df PRATA SACfRDOJAl 4 INDIAS INGJ,I::S.\.S. -4 ~~sso_ ~e_n-iLorio é ~:e uns 1.10. ?ºº kms. 

F:,í clei"to Bispo T:tular de Fa- quadrados, co1ú mais de 6 nulnoes de habitantes; mdus, mao-
cusa, 110 Egito, 0 Exmo. e Re,,mo. me"tanos, entre os .quais só uns 14.000 são catoUcos. A po-Pe. Adalberto de Paula Nunes, S. D. S. 11ons. Francisco Xavier Rey, al.Jnc· breza desmedida do povo' simples é· um dos obstaculos capitais; 
gado Administrador Apostólico de visto depender o povo sinÍplçs, em tudo, tambem na religião, das Ko <.lia 20 de junlio prox,m<.> iia

l!o, na festa dos Santo, Após,oto, 
.l-'e<lro e Paulo, o Rermo. l'c, Vi· 
ccntc Hirsch,e. IJD. Superior l'rO· 
v:ncial da Congregaç:io do JJivi·10 
S.dvador no Brasil, cc!2brOL1 o 25.o 
;i11iversário de sua ordenação $a· 
ccrdotal. 

seu primeiro Superior e primeiro Guajará ),Jirim, no Territorio Fe· castas maia elevadas e m fs ricas. Somos 34 sacerdotes e 8 ir
vigário da paróq,1'a de Kossa Se· deral de (;uaporé. •mãos leigos. Entre os sac, dotes, dols são inc~ús, ordenados no 
nhora da Conacição de Vila·Arens, -------------- _ ano pas:,ado. (Da carta elo Exmo. e Revmo, Mons. Janser, S. V. D., 
desmembrada da freguezia de x. M M f d L • Prefeito Apostolico de Indon,i. 
Senhora do Destcrro de Jundiai. ons. an re O eite 5 TODO JUAOiUETANO ! . ·~ Entre os países maometanos, o 

Em 1925, com a fundação da "Es· :,,5. º ANO DE COlVHSSARIADO N \ Afganistão, com seus 12 nülhôes de habitantes, apresenta uma 
cola Apostóiica do Divino Salva· VENERAVEL ORDEM TERCEIR~ situação religiosa· lamentavel. Dominado pelo Islamismo, 
dor" hOje Seminário 1fenor do Di- DO CARMO _ HOMENAG~NS continua fechado aos missiono.rios. Seus habitantes seguem em 

U luto q;.ic :!lo no, pcs::l\·a coa: vino Salvador de Jundiai, S. Rc,·ma. PRESTADAS AO ILUSTRE massa a religião de Maomé.· Em 1899 o Afganistão foi entregue à 
o desaparecimento do nosso ':icgcin· foi nomeado seu primeim Reitor e SACERDOTE Sociedade Missionaria de· São. José (Mill Hill) como territorio eele-
@lo Superior Geral, 1<.cvmo. l'c . • '.\W Pe. Prefeito dos alunos. De 1930· . A Vene:·avel Ordem Terceira do siastico. Houve esperança qe que o Afganistão fosse evangeli-
crác,o l:'lcificr, ocorrido uo 111<:s 19.13, p3ssa a residir -:10 Rio de Ja· Ca_~mo c~lebrou dia 16 p .. Jl., com ·zado no governo do Príncipe· Amanmullah; este, infelizmente, não 
~nterior - maio - em H.oma, irn· I neiro. como Comissário da Congre· ~~~~ls~ sPoal~~
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u~see set:n.a. so_u be conciliar os a_nimo_s_, d_éstrui_ndo_ as_ trac._"'ições e cost1_1m_ e_s pa-
~ediu a:; 111a1111cstai-úes de re,-..!U:,110 g~ç'í ,·o Bras·,1 S e • 1 · c ~ õ t p t - - 1 1 d 1 
., ' - '' · ll · · up nor eª asa tã-0, acontec1·mento que mtii•- c.,11_ -nos. resen emenve nao ta a I m1ss1onar10 com om1c1 10 es-••ue a l'r0\·111c1a SaJvatori?:1·• "•.·a· · '1 ·o -1 D' · S ' d E "O 
"' " ª ,, e v g, n uo iv1110 a,va or. ~111 tr_ilrniu Para o realce das cerlmo- tavel. (A lv't;sse). Eilcira iria tnbu,ar a se:.i di~_•1J •.:· J<)JJ \·c··1i10 1 outra e J d' · · _______________ _;_..;... __ .;_ ___________ _ ,.. · · o vez m nn 1a1 mas. qual seja o jubileu de prata do 
1110neirll por 0 cas1f10 do ,cn J ub,!cu exercendo as funçõ~s de. Comissá· <Exmo. Re'Vmo. Monsenhor f.rnn. 
cte !'rata Saccrdot,tl. rio, superior e vigario de Vila· ti-edo Leite, i;ustre Sacerdote do 

Por esta razão, as festJs ex~,,,.. Arcns. Em 1935, com a ereção :la Clero r-::i.ulo1>olitano membro da 
vas ioram tran,1cridas para é;te Pr.ovincia Salvatoriana Brasileira. .-\cadzmia Paulista de Letra~ e afa
niés de julho, justamente para O dia S. Revmà. e seu primeiro Prov'w mado orador, como Comis.sario da 
(lo seu aniversario nata, cio - l'J° eia!. Em 1940 ê nomeado ~fes'.re dos \-eneravel 0rdem Terceira do Car. 

- mo, PC.Sta no qual tem prestado, 
de julho, fcs.a de São vicrnte. E a :\'oviços e um ano depois é i;eel2ito com maxima abnegação, 

00 
melho-

ft!;ta <la Jauulia Salva-toriana Ja Provincial, _perma:iecendo neste · res serviço" à Igreja O ao id~al ear. 
_l',O\·incia Brasile,ra, <los filhos ,1ac rosto até a prcs<,1:tc data. melita. 
compartilham a aiegna do l'ai e Jo O hmnem do mundo dificilmente F°i.nda a Mis.sa.-solene em louvor 
Cheie, que há tantos a:1os vem di- poderá esvaziar O sentido prOfun- da Padroeira, que foi celebrada às 
rigindo os destmos da ~ua Congr.:· l · , . a horas e meia. na Igreja da cspla-

c o qt1e esses vmte e cinco anos, cn· nada d) Carmo,. 0 Dr. Domingos ga,;ão cm ~erras brasilei:·as. 1:. a · ·d d I 1· cerram na v a e um pa, re re 1· Alves Mateus, prior da. mesrr:.a Or. 
1mu:iiestação vi\·a e sincera do res· p-ioso. como é O nosso Pe. Provi,i- dem Terceira dirigiu-se .a. Monse. 
peito, <lo amor e da graliui10 a eia!, Nas multiolas modalidades de nh:r Manfredo Lete, numa elo. 

~nrn1 tanto icz pela Obra sa,vato- sua virla ~accrclOtal e religiosa, o qu:;nte saudação pelo tran-scursc. de 
riana Ho l:lrasil durante êsses se:1s seu jubleu no Comissariado. E be-
25 anos de vida sacerdotal, todos no,so Pe ]L1bilar foi sempre um las palavras. ressaltou o orador o 
, l10111e111 de Deus e um sacerdo'e ic:gnlf1·cado de efemer1'de e o 1nu1···-,t!es vividos e passados rn1 i:..iss.J "' 
p~tria, < nforme o Coração de J~sus, que> que a V. o. T. C, do Carmo de. 

foi 111.1nso e humilde de coração, vl.,1 e.o seu lnfatlgavcl Somissario, 
:,,:um rápido bosquejo_ p::blicamos Três ve,es ;í testa suprema da Pro- o[erecendo-1!1:l, como lembrança_ da 

as datas mais i1nportantcs na vida \·i,:cia nra,ife'ra. que êJe mesmo c'ata. em nome daquela, riquisslmo 
<!lo Rcvmo. h l'rovi:Ícial dos Sal· fonclara, ,·igário r,or m~is ile uma ca.Jice de prata dourada (arte por. 
,yatorianos no llrasil. , tuguesa) e um paramento com a.s 

v~z ,:111 clua_s paróquias W11; '.1ºS 0° il:,signlas da Ordem. trat,:.lhos de 
Kasceu S. Remia. no ,la 9 de connarlas, funrfado,· de, varias La· 'puro g-csto arti$tico. 

fulbo de 1889 na diocese de Ro:em· ,a, e Superior local por várias oca· A seguir. falou o Revmo. Conego 
~mgo, 11a · Alemanha. Entrou 11a siões, 11estre de Noviços. e. Reitot l Paulo Rolim Lou.rairo, que em 110-. 
Congregação aos 11 de setca1bro ou Pe. Prefeito dOs n,ossos est11<la11- me do Exm0 • Revmo. Sr. Arcebi•. 
'lfic 1903, emitindo seus santos votos tes de Jud'ai. cm todos êstes nos· Po associou a -A:q1:ldioee$e ue s. 

· · d t ' d t c - !J f, • Paulo à expressiva homenagem. l!m ,g11a1s a a e mcs do auo e os que ,~ ongre~açao 1e con 10L1, Mons,nllcr Manfredo Leite, respon. 
!',Il. Seu curso de iilo,oíia íê·lo em n. Pe: _v 1re1?!e fo, sempre de uma deu. agradecendo em formosa ora
Joma e foi ungido ),!inistro do Se· s:n1.phciclack. enca11fadora e ele uma ção, 
flhor na catedral de Passau uo di3 vi,la s:icerdOtaJ realmente moldada · Pelo mc;;mo motivo s. Excia. Re
i,9 de j1111ho de 1920. Logo depois, :io Coração de Jesus. ma. o Sr. D. Carme:o de Vascon_ 
geus Superiores o enviaram para E justo. pois, que por ocasi:ío Celcs Mota dirigiu a Mons, iVI,anfrc-
• Bras'l, vindo a· fixar ,rcsiclé11c:a d t · ~ d d p do 1:·eitc o seguint~ telegrama: 

Jubileu facerdotal do Revmo. Pe. Vicente Hirschle, 
Salvatorianos do Brasil Provincial dos· Padres 

Por ocasião cio Juqi!_eu .. Sacerdotal do Revmo. Pe. Vicente 
Hirschle, Provincial dos, Pad.res Salvatorianos do Brasil, foram 
realizadas, no Seminario. Salvatoriano C:e Indianopolis,- varias fes
tivi~des, no ultimo domingq, dia 22 pp., Dia das Vocações Salva
torianas, em honra do servo. de Deus Padre Francisco Maria Jor~ 
dan, fundador da Congregaçã,o Salvatoriana. 

A's 9,30 horas da manhã, na Igreja de Nossa Senhora Apa~ 
recida de Indianopolis, -foi rezaC:a pelo Revmo. Padre Jubilar a 
San.ta· Missa, na qual houve .Comunhão geral dos fieis, pelas i11-
tenções do homenageado. Logo em seguitla foi inaugurada a 
exposição Salvatorlana. . 

A's 14 horas, no Salão .Paroquial da Matriz, foi levado a efeito 
um interessante e variado festival destinado às crianças da Pa
roquia. A's 19 horas houve Be11ção Solene do Santissimo, com 
pregação e "Te Deum". · · 

Logo em seguida, novamente no Salão Parc.1.uial, realizou-se 
uma Sessão Solene na qual foi apresentado o seguinte progrania: 
1 - Abertura - pelo Revmo. Pe. BurcarC:o, s. D. S.; 
2 - Saudacão ao Revmo. Pe. Provlncial - por Egidio Inverardi, 

seminárista menol· sal_vatoriano; . 
3 - "Salve, Salve" - Côro a 4 vozes; 
4 - "Mãos do Sacerdote" - por Fausto Rodrigues, seminarist_a 

menor salvatoriano; 
5 - Tema: "Pe: Francisco da Cruz, Arauto de C1·isto Salvador" 

;:or Fr. Paulo de Sá Gurgel, 3. D. S.; - · 
6 - "Ressoem nossas vozes'' - Côro a 4 vozes; 
7 - Tema: "Os Fieis e o ,Recru~amento das Vocações Sacerdo

tais" - por Fr. Estanislau de Oliveira Lima, S. D,S.; 
· 8 - Numero de piano e vio}ino; 

]?regc;x~:trdq 
e martel_arido; 

./ . :·~ i 

Partído Nacioual? ! ... 

Partido 
O Partido Comunista alo 

1 

Brasil é todo cheio de suav~si~ l 
ma tolerancia. Vejam tão - só . 

. . 1 

0' Partido Comunista do 
Brasil divulg·a amplamente os 
seus Estatutos e angaria pro
selitos num trabalho de inten
sa propaganda em todo terri
tol'io nacional. Chegaram-me 
às mãos os celeberrimos esta·· 
tutos. como nos discursos do 

Comunista 
uns poucos artigos, Cedo a iu~ · 
a palavra ao Pe. Negromoi ,t~ \ 

que analisou admiravelmente ~ 
tolerancia comunista através l ,~ 
alguns artigos do Partido: 

·1 ;,_-~---------
sr. Prestes, as !ncongruencias, disfarces e des~ 
pistamentos são abundantes, por lá. Começa 
pela definição: - O partido comunista do B~a
sil, 11artido da classe operaria, composto pnn• 
cipalmente de trabalhadores, J~ta 11ela c?n" 
quista da completa emartcipaçao econom1ca, 
politica e· social do Brasil , , • . 

Tudo isto para não dizei·: - a ditadura do 
J)l'oletal'iado. Deveriam escrever: - o partido 
comunista do Brasil , .. · luta pela conquista da 
comiilcta emancipação economica, 1>olitica e SO• 

ci:tl dO operariado ... só do operariado, 11orque 
é um partido de org·anização it,ternacional, visa 

0 domínio das classes proletarias sobre as ou
tras classes, orienta-se pela doutrina pura de 
Lenine e Stalin. Está ligado-à Russia sovietica, 
e por mais que tente disfarçar, despista:, ludi" 
briar a nossa gente com rotulos de patriotismo 
e de nacionalismo, é partido internacional, com 
finalidades internacionais e obedece a ordens 
internacionais. O comunismo raposa de Stalin 
viu o fracasso da internacional e da pfopagan• 
da c:as elitaduras elo proletariaelo, viu o desastre 
que foi para a sovietização de certos paises ca
tolicos O combate sistematico à religiáo a que 
chamav;i, ~ opio do 11ovo. E então? Resolveu 
se uacio11.alizar, democratizar-se e 11reg·ar a li
berdade de religião, até· a vitoria e a conquista 
do mundo. E depois, cm tcn1po propicio, quan
do estiver o campo ,preparado e a messe ama
durecida, a foice e ó martelo poderão executar 
maravilhosamente a obra dos sonhos de Marx, 
de Lenine e C:e Stalin, a ditadura universal do 
proletariado. Ora, ·o partido comunista brasi
leiro realiza admiravelmente os planos de 
Stali~. Está russificando o· Brasil através de 
vasta literatura sovietica, apresenta-se como 
pa1·tido nacional, enche-se de patriotadas, es
tentc a mão a ... todas as 1·eligiões, atrai cari• 
nl1osamente os burgueses progÍ·essistas, e pro
cura atenuar o ideal de l\Iarx - Lenine.. Nunca 
mais falou em Ditadura· do proletariado. E 
i;gora está aí cheio de candura, aspirando tão 
só a cmancip:lção política e social ... elo Brasil! 

Na sua declaração de princípios, o Partido 
fala sempre, cm lutas. Lutará pela exploração 
da terra JJelos métodos modernos, pela divisão e 
entrega gratuita, à massa camponesa elas ter• 
rns abandonadas ... 

Lutará pela defesa da familia, mas só en• 
contra um problema no lar - o da subsisten
ci:i, o das doenças e da miseria. O problema 
es11iritual e moral não existe! Lutará por num 
_caria constitucional elemocratica e para · que 
seja rigorosamente respeitada e cumprida, 
opõe-se com tenacidade a toda tentativa 1le 
esmagar ou restringir as liberdades nela con
sagradas. 

E vamos acreditar que o partido comunista 
lutará pela liberdade religiosa da maioria cato
Jica do povo brasileiro, e lutará com tenacidade 
para se opôr a todas as restrições desta liber
dade! 

No l\léxico, por exemplo, que libcr9ade 
ligiosa admiravel! ! ! 

1·c· 

PaFa despistar, os comunistas 
não dizem luta contra a religião ... 

brasileiros 
repetem 

sempre: - luta contra a reação, movimentos 
reacionarios, obscurantismo, etc. Arranjam 
assim uns. eufemismos habilidosos para que 
evitem as palavras intolerancia, 1>erscguição 
religiosa, opio do povo, ~xploração · das reli.: 
g"iões. Só na declaração ele princípios que pre
cede aos estatutos do partido comunista bra-: 
sileiro, percebemos to~a a manobra, toda a 
habilidade com que se procura bolchevizar, so-

· vietizar, russificar o Brasil. 

ln tolerancia 
Falam tanto e gritam como energumenos 

~ertos anticlericais e herejes contra o que cha
mam - a intolera.ncia da Igreja! Que ironias 
e expressões grosseiras e insultos ao Papa e ao 
Santo Oficio porque condenam o erro e lançam 
excomunhões! 

O Comunismo realizou um programa bar
baro de intolerancia como nem mesmo o fascis• 
mo e o nazismo com todos os seus já conheci
dos e lamentaveis excessos. Os gelo·s da Sibe-
1·ia, a Tcheca (Gestapo russa), podem contar 
maravilhas de toler:mcia! ! ! 

A perseguição sistematica da religião, ~ 

campanha organizada dos Sem Deus, os assas~ 
sinatos em massa de cristãos, de Bispos, de 
Sacerdotes, Monges, etc., enfim aquela tragica 
e barbara luta de extermínio da fé e até do 
nome de Deus, tudo isto, jamais foi intoleran~ 
eia! O J>artido comunista russo sempre foi mo
delo de uma "toleraneia ideal! , . 

"Não se cansam os Estatutos de afirma,,, 
sua fé dcmocratica, Iv.Ias é uma democraci:c 
a seu modo. Notabilíssima democracia. Eidga/ 
que os seus filiados enquadrem até os a~os dvi 
sua vida privada nos princípios do Par.tido e dt~. 
programa (art. 9). Quer que observem as "de··· 
cisões democraticas'' ( 1 J com uma prontidã~ 
''sem vacilações" (ait. 10). O respeito e a su- . 
bordlnação aos orgãos do Partido sM ape11ú1 
"incondicionais" (art: 27, letra d). E assliu pol.' 
diante .. , 

Mas a melhor amos~ra do verdadeiro espí
rito democratico do Partido Comunista i o a1-. •·. 
tlgo 13. Vamos dá-l_o na integra: 

"Nenhum membro do Partido pode mantei- · 
relações pessoais, familiares ou politfoas com 
trotzkistas ou com outros inimigos reconhecidos-, . 
do Partielo, da classe operaria e do povo", 1. 

Leram bem? Perceberam? . Nem . relações 
pc I Jaís ou de familia com o.s_ adversarias do1-
partldo ! E ainda ha ingenuos que falam d~ 
intolerancia da Igreja mera lntolcrancia. 
dputrinaria, que não só permite, mas impõe o_ 
amoi: ?OS 1111migos. Que é isto, em face do que 
dctermiµa "democraticamente" o partido co-
munista? · 

Mas ·nem isto obriga os comunistas a· re
nunciarem a sua linguagem dubla, a sua poli-

;-tlca de mão estendida, as suas afirmações de,. 
toleranci~, Inclusive de religião. Assim é que: 
o artigo 7 admite como membros do partido 
qualquer brasileiro, "independente de sua raça, 
côr, sexo. ou crença religiosa.", Esses home113 
estão certamente pensando que os mais são uns 
topeiras ou uns lngenuos. Imaginemos que um 
homem de crença rellgiÓsa - catolico ou mes
mo protestante - ingresse no energico partido 
comunista. E' obrigado, por sua consci~ncla, a 
manter os principios de sua fé e pautar· por eles 
todos os atos de sua viC:a. Mas o partido man•· 
da, sob penas mais ou menos graves. {art. 42),. 
"cnquadi-ar todos os atos da vida publica e· pri
vada denvo dos principios e do programa" (art. 
9) por eles traçados. Que fazer? Como crente, 
ele deve amar até seus proprios inimigos; e.orno 
membro do democratico partido, ele deve cortar 
as rel,ações pessoais com os adeptos c!e sua 
crença. Como arranjar-se? Como if notavel a 
toleraneià. dos senhores comunistas! , , , Como 
crente, ele tem de viver dentro dos princípios de 
sua fé; como adepto do partido, ele tem cte s~ 
"organizar'' dentro elos principios do marxismo
leninismo" (art. 2). 

O partido comunista do Brasil é toc:jo vo
tado ao bem do Brasil! Pugna "pela unidade 
nacional, _visando sempre o progresso e a lnde
pendencia do Brasil". E que moverá um cer- · 
rado combate a toda cspecie de nazi-fascismo 
nem precisaria dizer. MP,s - isto é de primei-

· ra - lá está no artigo 3 que o emblema do par
tido é "uma foice e l!lm martelo" - tal como o 
partid0 comunista da Russia! Que diriam o.• 
patrio',as do partido comunista, se se fundasi;t 
110 Brasil U111 partiC:o cujo emblema fosse a cru:· 
gamada? 

Em mate-ria economica, o partido é lr,llljitp, 
modesto. Apenas exige dois cruzeiros por mêi 
de cada sacio, salvo dos que ganham de 5ôô' ~ 
1. 000 cruzeiros que pagarão 1 % ; e d~s que gia,

nham até 2. 000 cruzeiros, que pagarão 2 %': · e, 
dos que ganham mais de 2. 000, que pagarãó 3'%' 
mensalmente. As clonas ~e casa, como ~l~d~, 
ganham, tambem pagam, mas um cruzeirinh~ 
por mês (art. 46). Ainda existem umas "coi:t-;, 
tribuiçóes extraordinarias" (art. 48). 

E para que os membros não pensem qut 
essas modestas exigencias são coisz,.s de menm 
importancia, . togo se exprime claramente quf 
quem se lJ,trasa 3 meses fica sem C.ireltos nc 
partido ~art. 21J. E se o átraso for de 6 meses 
será excluído do partido fart. 23J. ,, 

Existem ainda nos Estatutos em apreço coi
sas dignas de estudo. Assim, o juramento _ 
eles têm um jura'iuento, tal como o fascismo _ 
fala em interesses "sagrados", por cuja d'efesa 
"jura solenemente". E outras atitudes e Úaser 
muito conhecidas da famig·eracta burgUesià, 

Mas as aniostras acima dizem alguma coi: 
sa. E para quem sabe o que é o c~muntsmo 
dizem muito". 

Houvesse a Igfcja traçado nõ11nas c'e m11 

partido catolico por exemplo, com a metade do 
rigor diseipl!, ar e da intolerancia das do Par
tido Comunista do Brasil, e não ti.s~ria · no~ 
lexicos do vernaculo expressões suficientes pari 
os insultos à tirania papal e ao medievalisino e 
à ditadura clerical. 'E nossos conmnistoides in
,digenas engolem os camelos da intolerancia do 
partiC:o comunista e coam mosquitos de qual
quer norma disciplinar da Igreja! 

\ 

* Mo n s. ASCANIO BRANDÃO 

Notícias da ·Congregação do Verbo Divino 
CHINA ,. 

A Estasaº principal de Mons. dos todos a um m0 ntão de escom- DO 'VERBO DIVINO.· 
es a sµa -!ao gran e ata, a ro· "N'o solene dia em que V. Excla. ;,.ri111eiramente en1 Pie<lad~. S"!Jur- ·, ·· s· J to · • l de .,, , " Y11.c1a a va nana \'d1 1ª agra · ccmemora vinte e cinco anos de in· 

bio do Rio de Ja11eiro. cer·lhe ·-o que há 25 anos vem rea- defe.osos trabalhos e r~levantes ser. 
Em dezembro de 1922. a· c011vi· lizancl~ pelo bem da . Congregaç:'o · viçoS prest:i..dos à Arquidiocese de 

<e do Exmo. e Revmo. 1fons. Hygi· dó Divino 'Salvádor e· dá Província.. S. Paulo com0 Zeloso Comissario 
110 de Campos, então Vigário ·ac qtie ê!e .íúii'tlou e, átuálmentê a go-' <la Veneravel Or<lem Terceira do 
.Jirnfliai, 05 pp, SalvatOrianos fon+ º\•erna' com' ta,iºto esiiifí(O de. iibne·· Carmo, ,qU~ira aceitar os cordiais 
~aram uma Casa uessa cidade. ;;ãçã;··ê'''i!ê'· iefo'· .. , , , _. ; · , .: ~gradeclmentos .. .Junto eom as mais 
.Fu:-idador da nove1 resrdênc:a, o " "AD· MUL.TOS . ET FELICF.S -r,i:~ .· .congratulações e Paternais 

:Je_!!11Ó. Pe. Vicent4! f&i tambem .ANNOS". . ~ -~~ .. çãoo do Arcebfopo Metropolita-

9 -. "Levantei os olhos meus às montanhas" - Cõro a 3 vozes; 
10 - "Deus me chama" - Sketch; 
11 - ."Missão' e J?ignidade' do Sacerdote'' - Cruzatijnhas; 
12 - Encerramento .. 

A este ato, que despertou grande acorrencia de publico, que 
com grande entusiasmo ê iriterésse acompanhou todos os nume
ros do programa, notou-se a presença do Revmo. Pe. Benigno de 
Brito, Vigario de Santo .• J\,n.1ai:9; _do Revmo. Pe. Vigario do Brooklin, 
,que representou a Congrega:ção do Verbo Divino e ctos ·srs. Plínio 
,-i,.,,,,."" 'de Ollve!ra, diretor desta folha •. e Vlllac. 

Megan Sinsiang, cºmPreen:IenclO 
igreja e .ec!ificios anexos, foi nive
lada. com o chiío ;_ielos brnnbard~ios 
aereos. 

Seminar!os Menores fOl'BJ:11 re<luzi· 1 A $EARA DA CONGREGAÇÃC' 

bros, Na Polônia nossos semlnarios · ., . · 
provavelmente sofreram a mesma · Na seara ª~"s-ol:ca a SVD .tem 
sorte, a seu cargo 3~0. 000 cristãos, 100.000 

ESPANHA catecumenos, 550 eseola·s eonf 350.00(1_ 
· De lá nos escr~ve pe, ·Leusch: 

HOLANDA E ALEMANHA 
Quadro desolad'or: Os balua1-tes 

da SVD na. Holanda e .Alemanha: a 
Casa Mãe, Steyl, o S.eminario Maior 
.,Alemanha) e grande numeco d,e 

"Já iniciei o Juvenato com 6 alu• 
nºs• E' grande o entusiasmo dos 
espanhols Pela nossa· Congrega1;ão. 
Chamam-na simplesmente 6i con-
grB11acâo M:igsionarla.".,. .11 

·alunos, A 56 milhõe9 a-1,roxii-iia 
dament<'> monta O tOta;J da pOpula• 
ção pagã nos térritorioo confiados. a 
SVD. Nas Ameri~ás do Nort<l e do 
Sul a Cong1·egaçã·> cuid'a de mai, 
de uin · milh~o o~ ''"'t-01t.,o,,. 



., t \lt: -HllllU 

Santo lgnacio de L I u ~oraçao ne Mana na 1~re1a nascente! oyo a A p,eo,upaeão':•;}; !~,fn:'.r~,t~!le:; !-,.! ~~ Mmm 

pela IgreJa nascente, era uma consequenc!a de sua maternidade 
,, .... ,1~ i:.'t'l ... 10. v •; ;::·, i:idor lo,, fl\J"eza,ã,) p~·'"o.il, SR!!:Undc,. o•, Ja salvação da l'elrgi:, 0 catoJica na 

4;. L,,1.-.;,-.i.r.•• .;, .. J,:1 e 1.C!.-..1 .. 1·. t,,cmp:o <1~ Cri:0to. rit,~ diz: "Quem Alemanha. cheg-0u :!: t.31 ponto, c1_ue universal e por isso dizia Leão XIII: "Desde o Cenáculo a Vlr
;,.. . , ... s • ": ~~ i ..,, ,.1 ~. L .. •"' e ds • Qt,,,cl' "~gn'r-me. eirn~gue.se à isí mandou. m!ss!onar1~s ~ Co1on1a, gem se consagra toda à grande e laboriosa função de ;ua 'mater-
.. Rl\ 11.~, 0 '4"' •LnM, •• • t• v1 ignn ti"if':~n1 ... r s!g;,.-n1e". Mcgunc1~ e- outras c1dac1e.~. eo1n a -d tl ·t ,, G 
r,c,:•·, 1·,.~··• e., l.v)c·:• ,.. 1;,p.t- A ron, .. c.1o esp:rlto ano>lolico elos <:rdem de combater a heresia e con- nr a· e a nosso respe1 o • rande e la.boriosR função. Laborio4 

.,n ... (! ... n b,..,,w"""'J .11,11 001.1- rcJig10~o, eh Companhia de Jesus forta1: DS catolico.s, na lu~a coútra .ª sa, porque fora feita Mãe entre as mais atrozes amarguras. l!! 

... .-:1. l'Oac a . .,,.l'ilf• ,ev,~h .. ,:«o r~ ,,.p,Jl·w1:.st; logo r>elos países cato- l!eresia. Mdancllton. anug., e am,~- Mana prosseguiu no desempenho dessa função e preench~u-a per-
t:,in.1< at•,tl'ht1rri\lil't• c,.,.mad:l Jico!'. Re!,r e Sobera:'m pediram a har <le I.utero, confrss,, QU0 a att. · 
.. ~ia·,.~., ; .. (~,·. \ln tev, c.;-no F:n1lo JffnildG lltr'i! m:mrla:s~e pa- vídade desse« llomenc, cmba.rnçou feita e superahundantemente. Orava seni: cessar pelas almas, co-
.. :,t01r1 01 • .,.,,.,l.lltU L\:t,10 e G"-i. dres. P~!'t dfrig;rem coJegio.; e fa- rnnit.o a propaganda: do 11:vo evan- rn:o já vimos, e se sttç:rlficava. 
Till' - r.n ,c'.l.uL.; l,r,,-... io au. (.i:. m,i :,~r0m 1,,·Pt",.,cõe-'. Um elos 1,rime!. felho · Com ª n°tic',, da. chegada Sacdfkavâ-:;e pelo seu Coração, ~e1ma11ccendo constante .. 
"e, nu'.l t:a.-n·n,s·a.i..;~, t1,.•, 1.,n,~,; da }r,-, flll~ fÓrn~\ltvu t:,l ncuido. fui o do nOV 0 .« mi.ssion•1l'i0". impres.,io
,. . .,_:,:i c:;m1:e:i. eo,;tr .. :, -.:<!Lú prr,- n>i d<' P.rtn(:·a!, Joãeo III. Ein w 3 no11.s,. de t~J modo. que- e-xeJam:u: mente, em espiríto,. ao pé daquela Cruz tão terrivel, cuja realidade 
t•~tR•1fs, e prc.-cn..a.r,&,-s~ c . .,:11.0 dlg. dN ~d .. r,-1!~:osn~. qua tinha Pedi- '· Ai! Ai! Que será do novo evange- amarga, num grau perfeitisslmo. Ela dev·era participar, junto 
6<i •1,iit[o d'- ,\ttlitüi<i • C'.:'lo, que e!»_ ':/'\Prlo e,1vlon-llie litJenas clols: Illo! O mtmclo está cheio 'üe Je,;ui
fi~!' sit:i. f<?Z C"ln it:·u.~M éJ•O"toli- Si,-,,:;,,. n0c1rignrz ~ S. Francisco t.:,s! E' n:ira .11.dmí_rar. pois. que a com seu Filho. Nossa Senhora, em suá "compà!xão", isto é, com 
ca ,;c,:,,batcJ·i;cm o~ ~··, y, cl(1, 1'.!'h:i2~ }:::n,·i:•,·. ,..,t~ rinc mai,. t~rde se tor- 1,ov:i, .o:dem se. v1•se lo:!0 • rodca_da sua partidpação nos sofrimentos de Jesus, fo1'a realmente auxi
.,e N4-fotlnno. ri<•'' o iiPO<,clo da!! Jndía~. En- · '1r, mnn,~.:s? E i,ara admirar "m. liat•ora ela obra da Redenção, a· tal ponto, de se poder chamar 
·-. O . tulcn!o ele f'<ri>:· ''. rnmn ª <ílln'l!tn "" romna.nheiros tr'.'lxil!,,J. dH ou~. m~'". do ou~ qualquer out;~· I como verdadeira "corredentora" do g·enero humano, como o en·s1·~ 
t·,c-v~da .wt~lio d'·S i.AH&, f:,cul~:i. ,·:;>n ('1'1 f'odu.,.nl e mts In<l1as. Ig- rnfre:,,,c pc1segulçao a mais at.r~,? I 
r.;111 à'ó m~nm,~ e':cf'.~?;e r,l~cn~·3.0. :'~<·ln de~e11volveu nma atlvidai!~ F.stimad[,ssima na Igreja catolica é : nam Leão XIII e Bento XV. 
'Ls:1":" alc.rn~acl;, a wa.10 1ll,<?:'-~P., inc«n·,~r, l em Rorna. O. mundo ora a Comrqnh!a de JeStl•, H Ordem até Jesus já subira glorioso ao céu, mas na tarra -prosseguia ain•· 
1:.:1::ido r.scc,J!\ell R éi,r1·0irn 11ll:1t.ar, e.0 1.iri'o rkmnis para seu z~b, <li- l1oje a mai!!' calnnia<la e ·odiada d,,s 
c:1:r n;ois Jhe cóa<'!una•:f!- eó:11 o g;e- 1 ~'-.1 0 Pa;,a Gregorio XV. "Si pu. Inimigos dr cristo. Parece quo Jg- da; renovando-se incessantemente, sobre os a.ltât~s· da Igreja, o , 

· .,i" f0 g:o•o e E·,nr!er;,,:ac1or " 1mm l ,;c;~t n,.~,rcr mil ve~es pür dia, de r:acio teve rle Deus um·a reve[ação a · s.iêrificio da Cruz. A Santíssima Virgem pai'tícipava - todos' os 1 

\': r:tnti:1. lhe tt:wa de ro;lH'r tlorilt"' bol, nntndc a1il wzcs sofreria. mil ~~to respeito: n:i:. niuita~ ve7,es . dias a essa renovação mística cio Calvai:io, e com a ntais pene-
..if- br;ivnrn, no o,n;,r, .da h 0·r.ra. 1 ·,;;onhs. ~i r,om i~to pude:::~c .s:tlvar d;Ese a seus filhos espii'ituai~ .. qu~ ;i 
J:i nn 1521 tcn· e,:a", ... d~ é!:-r 1 1; 111a s{J nJma". Esta.s p;il:'\Vras d0 companh\, teria a ventura de ser· trànte das conside1·açóes renovava realmente em ·seu:.Cotação suas 
)lrn,·Hs d~ corn:gem. S311t.o c:nactNizam o ewirito de persee;uic!a nelos inimigos de· CrL•- imensas ·dores e amarguras e as abraçava c;om vivo amor e plena 

Arhir~a-se Car1":< V ··m g-11rrr,.1 n,l<º'n:\,rin. . to e ,1e .sUq Santa Igreja. ·Não t~dia 
,..,111 Fr1tnc!.,co _J d.< F,,n,çf\. scn N~o h:iv;:i cl~""e ou r.ategnrla éJc SPl' de outro modo, P!lrQue crist:i ãdcsão de sua vontade. Mas os sofrimentos do Filho não tinham 
•:t>m1H,tidor e, IHl(lga, ,c1,.migo.. ,A r;~11t<:>. ft'. ouat n:1n se lhe entenues- di;;se: "Si " mim perseguiram a já passaC:.o'! Sim, entretanto -~ão nos esqueçimos que Jesus so
lpl~clo coube :. .. lle~r:;, ca cir:aue '"' n ctiddacie .e O h1tercssp aP0st0• \ó., persegnirã0" · 1 freu em sua Paixão e Morte o peso enorme de todas as iniqulda-
•.rn PamPlon,,, ,t:iélfl:'ª p:l~I~ ri,!"-:_ fac,. _ser.d: Slln?rinr (;era! <1a ?onL · Apeear de tudo, a n~l'a Ordem se 
. :··e.-. N'cia,,;i t:i1·efa ,t:11,:) f, ... qt ... n. p:1.r:h,:1, 11:,c, d,,rxou· c1e 111~trm.r '.1,:; cl"5envotveu cxtraordmarlamente.- eles humanas, a dor oprimente de tantas ofensas à gloria de seu 
t<, 1:c pode c,•pern!· (1C m,! m!lltar crbnc \s. 1:a0 vei·dad-s da íi•. A.bnu santo Jn·nacio eincla viu seun reli. Pai, que até ao fim dos tempos :;e cometeriam e se avolumariam 
xpn hnentndo r ·(l,•~ti'mtdo. º'.1t!·os e0,,c1,,.cã ek fr,,q11c11cia. grattl!ta p!lra '!icsos e~ t:das as partes d,r mun

·,c.rnm. pn1·em, ts pl'.1:1f•,, da D1v:mt ;,1,içVi, cm,'c pud"ssem recebPt· ins- <lu. Dividida em 12 provinclas, a cada vez mais. Por isso mesmo quis o Redentor divino que até 
PrrYidrncla. Eli, 11rri,_;k1_1 que I:- t.rnr:iú .rn, ciencias e na re1l:;:Hí.o. ordem poSSuia m~i, de cem cole- à consumação dos tempos se rc!nova5íie sobre os nossos altares 
1\~cio !os.se lf'rldr, E,, 1 <'cJu'.1 ~squc,. J)<'is n''/!Ul:ti 0 s cm Romct aevem ª gios e r~3idencias. Jgnacio ainda te. sua oblaçâo e sacrificio, incessantemente, para serem,, na pre:;en
~r,. ri .. cun-"tanch1 Que o· c:,:·i~on_ a sarno I<:?naci 0 a funtlaçlÍ<- e org~4 \·P. noticia da. conver1,ão de povo~ 
:elirH-se e t'iei'-i~Ui· 03s o,1cr~1;oes i1iwciío.' Ftuid"u um convento. soli inteiros à re!igiã.o catolica. soube ça de Deus, um tribut•J de repàração pelos· pecados que tambem 
,;·ilit:-.re<'/0., rrnncésr·c.. >li··0 :1eraiatn· ;i h:·:o,:,rG;,1 ele Santa Cat.,rlna., elos fetos maravilhosos de S. P.·an- não cessam. A vista da deformida(:; moral de tantas prevarlca
·"': ele Pam11lona. I,:nac,o fo, k\'ado cw,} o lim ric dar aga~alllo II moç.;is. üsco xavier na~ Indias e ª"-mar- ções foi o maior martlrio do Coraçao d. cf Salvador, martírio q.ue 
ttr. castel.ti de L0 Y:;l~, on~e _;doe. c1:j,1 \'i,·l~,d~. no melo _dos perigos · tirlo de varlos jesuitaR qu~ ·;,,,criíL 
._f'll gravemcnt:·. Co\".1~ :º c.-pc, ·1;~{~ cio munclo: cfl_rre~se ,PP•,?º· ~m cu. Cfüsmn a vida em defe,a . da dou- sempre o oprimiu, mesmo antes da eti1sâo violenta de seu san-

•·t,e todos. rcstal;>el~ce ,i-.-,c ." :, , tra !Is- t,0 11i acoeH ou 11 :ira fazei ~e. trina que prcguyam. .Sobcios moti- gue na Paixão; ora, essa razão dos sotr!mentos d.o Redentor, sem-
rn a Ig1:ach. !ltnbu.u~C\. '1 intdi:icc-; c1u~. tc;i,lo 3 banclor,•dn mn:;, vida ''º" tinha. parn rcccnl1eeer 11ª sua pre real e constante, continuava a dilacerar· o Cora<;ão da Ma·e. 
-~ão de s. Pcdrv,. o.o ql~al de lcav ,'0 p~c~dc·. prorurassem abrigo c:n- fundacão a obl'a de Deus e e3 ta -
umz devoção p:,r~1cn'~:-. ,. tr~ ,lS têntaçóes cu para fazer 11~- convicção era uma das maiores sa- Mil vezes se ofereceria novamente à morte real nosso adora-

Nos d;as d'e conva,..,;;coi,a pecqll 1· itencin. Só de Deus são conheci- tisfaçõ~.• d0 santo homem· Tão ar- vd Salvador, se fosse mistér para a nossa redenção, por isso o 
])Hos cuja leitura lllé', í\try~~,: _ ~ e:~ c'.,s 8 ~ c1>:wer~õ,s re .. Jlzad•1s per in: dente dcseio tinha de vel' Deus 
pirlt<>. Havia npcnat c,01.,, .1\10,. ~ tr,,.,,rclio d<' santo Ir-nacio, 0 so "mado e ador,,do per todos 03 ho- Coração de Ms.ria, 1,os anos que se seguiram ao Calvario, não mai;:; 
tr,.)tava ela viela de o·is~v e cu r Dct;S fl'i :est~mU!Ü',~ do hem imen- ~1ens que frequcntem~nte se Ulc desceu (aquele monte de sacrifício. 
-'a, .vida dos. sar,0°. Ji-.-ru;; qudc. e ,·o r:uº .. i:eu s~rv" fez ao• fiP;s r1a. ouvi·~m· ~,t. 1s ~1a11,vras, "O' métH ' 0 1 on arn · ' ~ -- ·1 A Santissima Virgem abracava.-sc ainda, certamente com· to- • ~,cnhum: modo l :e .. con·c~p" 1 . 1,ufle :einnc>, O z,,1 0 . r:<(ten~;a-se- Deus! fazei que to<los o• h 0 mr~ - 1 

11c, gústo corno "'.~'· J~o~,.~.sc ; 1~
1: Jhe a,e ,, obra d:t co1w~1·sao dos vas conheça1n _e vas am2m!'' Nao da a sorte de privações e sofrimentos externos, num ardor sempre 

ti(I rcmcdlo. começo,! .r" :e}?-- e t dos judeus_. E.sr.e~ esforço-s tivéram a oh'<tante cresc1a..lhe _no coraç1\n ° crescente de se imolar pelo bem das almas. Sabemos pouco, ou 
to se aprofun,lM 11

'
1
· 

1~''tª· mu l;cncã0 d,~ Deu~. tanto CTtle no d-cu,·- desejo de .,star umdo a DrUi<. ()!l melhor, nada de sua Vida espiritual naqueles anos tãÔ fecundos 

lndjspensavel par a Diretores e 
membros de Diretorias de CC. MM. 

''º I,ider Mariano,, 
?UBLICADO SOB A DIREÇÃO DO PE. WALTlUt. MARIAUX 
~,. J., E DESTINADO ESPEG!ALMEN'fE A TODOS QUB AR: 
t .• .. \1 COM RE8PO!'!SABJ!.lDADES NO MOVIMENTO M:AltL\.~0. 

* 
'·t) Lider M ·. - ... ,, . a,r1ano 

CONQUISTOU EM POUCOS MESES A E81TMA E CONl.'UNÇA 
DOS CHEFES MARIANOS EM TODO O BRASIL. 

* 
''º I ... ider Marianol'" 
DA' ORIENTAÇAO SEGURA E .i\.BUNDANTE ~IATERIA PARA 
TODOS OS SETORES DA VIDA MARIANA, 

* 
''º Lider Maria11.o'~ 
PUBLICA-SE EM 5 SERIES; 1) VIDA RELIGIOSA; 2) FOR
MAÇAO; 31 FORMAÇAO SOCIAL; 4) INICIAÇAO M-AR!ANA; 
.,J ORGANIZAÇAO E TÉCNICA, 

* Lider Mariano'' 
E B,'".\TISSIMO - ASSINATURA DAS 5 SERIES; 
l ~H 1\UO. 

cn~ s,oo, 

A' t1.,__.1\iO.t TAMBEM TODOS os NUMEROS ATRASADÓS, .. 
Colegio São Luiz - Avenida Paulista n.0 2.324 ·- São ran)Õ 

·n·,e.<:mM. que d,! Ih_~, \PAl toiianl~ "º de- u::, ~110. fldmlPi~tJ·011 o santo oiJ1oR enshiam-se-lhe dn J..:igrim~s. 
clança compl~ta no u,i.11?·1 a ,·e- E~tistn a quarent :i. lzrneli•tas. c•t:ando pensava. n(l céu e muitas para a Igreja de Cristo, mas podemos entretanto abrigar. verda- •-------------------------------__, trito jhe su•·,;,," n•tt< ,,. · · • - "Q t t 11 exne · _______________ , 
"'º "'':P · ; '"'. :· . ·, l Jesus F.rnbnrrt. es)lanJ10J de origem, San- ,.ezes exclamava: t P e< 0 ·, • deira certeza sob1·e a vida de sofrimento e abnegação volunt.a.ria o ..-
··~1.11cao de .s~;r, ~º~.~\~,;1n~t:~te pe- f., Ign~elo 111mtrava gr.,nde inte- 1·fment.o elo, mundo qug,:ido, º1110 de Nossa Senhora pela salvação (as almas. · p ' • s d J 
t_;r1~t0 e t.ta ,

1
'" -. ;·_, .. , re.<:s"' r»lfl Alemanha oue se achava pira o céu'. rec1os1ss1mo . angue . e e ,_, 

la honra. e gtona d;,1~1' '~~:m [orças, J>l'of1111dument.e abalada ueJo movi. Fm .oraçõe~ continuas pnlia a A missão ele Maria era a da alma contemplativa que com seu j _ · · . s u s 
Logo QUC 5

\ !e;t· ce1ebr San. mm1tc revoluclonario da famosa Deus q_ ue O tirasse de-.si:ê inundo. e amor põe um diqne à torrente ele culpas que ameaça inundar a 
l'rocur0 u Moll se.r ·: - ed ~e- "RdG:·.m:i •· movimenlo que atirou r b 
• · d NoSf'a ger.pç, .. , on e ' · · essa oração foi ot1vi<1,1. U!l;a r re. terra e, ao mesmo tempo, afasta do mundo os ju~t .. os castigos de ,uano e ·t s:·c;.; < ~ntos da ,. ponv, da discordia àoueJa:· P,1cão. que nelos mcdieos foi quahfica,1a d<' 
<"_eh<''! contn ~ <'b .~,;,~i~'ão ...,m si- F.!e m<'<m.., or~receu a. Deu, muitas. nen:ítfü:1a lir,rortancia, tronxe-Jhe O Deus. Ora, em todos os tempos, essa legião de. almas foi uma 
\..onfi~~l!.o e /

1 
~::\" ou,· 0·"11gava "'·~ç<.iec:. i,~nitenc!as e .c.,.nta.s Mis- ctilnnrlmrnto do de.seio. Sentinela a legião formada por herois e heroinas do sacrifício e da~mortiflcp.- Do NHlal ª° Calvario, em todo 0 

!lal ele renudnc a ~ ~":.cd? 1'.a~siida rlc. -"lls, na:·, nfast:w o flagelo eh herr. cl:e"bada ela m01·tc, receheu os San- - '6ra,ua rnjs(eriOao da Redc.nça"o do 
a •te mun o e " 1 1 · ' • · 1, • i p n1a·s o·1, Gao voluntarias: à frente delas certamente devemos ,colocar. a Mãe -t- . .; · "º. Yf o .nltar de s 'ª '"'1~1<'1r pa ~ · '~.7.' 1 : , • tos Sachiment0 s e pediu "º Santo - J ~·o< a aJmlluUra 'J. ·e"O" 0 0- s'ce1· Jole ~la Co pa I u111'"er~a1 de t d 1 Q · 1 d d ·t · · gcnN'O iumano, a alma que medita, ,. ·· . 1 ·r,•';u se do rou- " ·· " '' • -~ t " , m - Fadre '" benc:•n com a indulqenr 'l , " o as as a mas. uanco. emos o ar or · e pen1 en-
Nos•n sen iara e \ · '· •· · ., t d rhi f'" celé'b·a,,sPm um, 1Í1i•sa ., uem podA ilvaliar do alcance cs1,1 • . · - t, hmniide0 ·\ uoile O :t · ª ··" '· ., · -- 1,lcnaris. A noite que lhe prer"c'.ºll cias a que se entregavam., para salvar os pecàdores, uma Santa L -

,,r.s po r~ e 0;.~~--, no, de. r·n1 c:iõc, mf,S, nrla. r,,nserva~ão da " trnisito pasRou-a em extase mm- ritual desta d.evoção essencialmente 
rer.na.neccu lt em1 8·.~;/~sima 'vir- .\JPmanha n,1 fé catolica, terrupto. Antes de exhaJar " ulti- Catarina de Sena, Gema Galgani ou Rosa de Lima, ou um São 
~rau.~ do \ 0r \~,,./e· 'Airigiu-se à C0:11 1Fanc1r« dificuldade~. fmidou mo suspiro. Je,,anku as mãos ª'' Francisco X.avier ou Beato Diogo de A vila, podemos. vislumbrar a conrnladora, perfeitamente unida á 
!!,(~m.,, No d ; sc:~;--· - ,J,stante três {'lTI R,,m:i. o Colegio Germantco, pa- ne·u º J'l·onu· nciou º" ~'.lnl h,jmns 'd ·r· d b . . N S l 1 . missão rrcssianica >·e Jesus, <··dac.c de l\·,alllt- a , ·~ ~ , 1- . 1 • , , vi a erucr 1ea a que a raçana os.sa . en 1ora para·.ace- erar· e in- " ,, M, b, r.,: t Era dia da T:i ,acu c::11',., .1ove1~ a emaes o es. Nom<'s de Jc~us e M1 ,-ia. MorrPU 0 ~egu:H,. de on se ._1' ·,:,,;1110ra Pe. tudn ,ia T·dogt,,. E"ta fundaci\.') ig- nos 31 <le Julho de 1556_ n'.l idade tensificar o triunfo da graça sobre a_s almas. Rcllentor escl'eveu Com seu 
Anunc1a~~i° de ~~:~~,,.~,'" ~nac.' com I nacianr, existe nil;da hoje; Chem- de 65 enos. . . Sangue c.:ivíno, dLll'antc sua · vida 
,l\u_ tntr a t1~ ,,'.\~:-c;t ,-erviços 1,;tz um d•'S disc11mlos d,• L.utero. . . 
mmta ded1~ça~t '., ;;~rcebendo que 8firma n11e. si a Companhia de O Paoa Gregorio XV. cm 1622 ·2 e· _, . s· 1 . . • .. : . . . : ... mortal, o alvará segu,·o de nossa 

r.<,<; pofbres t~e:~ ~;- ·-~e•1ção C ad- Jcsu .. ,; não u,·esS/< feit? outra co11sa, inscreve·u-o no numero d~sbsantn:'· . e ... ·n-.t·e. n·. -a·. f· ·, o··.· S··. '",.·. ,; . a· e'·· :.s·. :,.:_·,,,a· ... ·, ·n· · .. ·o· '.·. ··g· .. ,j. :'"1'1ª1 lvsª,.:nãgou: in-e 1'I·e.ld!·OCJ.lÜSti no.", Domine, c~m _sso ! 'ªt..,d ' ~·-~::,·on-se· de ,:n.'\o fundar o Colegw Germanlc?, A Companhia ·de Je:sus, .o ra prm. _ _ ~ 
rmracas, uO O ''.~· · -.~:,\l· · situad:i .,é por 0 ,t, motivo mereceria o ti. c:pal de Santo Jguacio. ainda existe 
Manresa PBra. un:,t ,}\j ''oiüe cõ. t~,;" à,, de-•truic!Dr:t ua religião Dro- e são incalculavcis ~s bcnc;ã0s que Os místicos e os 
,,as a.ufocencla

1
~d,d,,dc"'~ ,eis á~istera tcsta:1te. o intHcsse de Jgnacio pe- Hm trazendo à Igrti,1. Transcrcvemcs do "SuPlemenlo O convite para <;{'·.fazer Ileu .cem-· 

contC';'nplati -10s, 

Soui>cl'am clcixar, no rastro lumi
no.•o de seu_s cxcnipJ0 s, 0 Culto ao 
B_angue Divino. JJCrfeifn e ~llhStan
c,almentit relacionado com a tra11-

Sul>stanciaçt'.l Eucarjglica,. fonte de 
tantas consolações, alvorad·a divina 
de graç:is i1Hanentes do Sacrifício 

meç.ou uma v :i. · a u... . de, Boletim Sale~iano"; 1,anheiro de luta~ ·foi origim\J. 
f!fnitencia. Oumntc ü C'_maia na ·4 d A "A Sociedade Sa!esiana vai dei- .Miguelziuho pedia-lhe · como ou· 
rruta de ManrC<'ll, co,,,pos 1'.q.u~le e ~osto xanclo sua inf.ancia e, de alguns L·os tanto~. aígum .,antinho. D. 
livrinho ádmirovel c',,,s exeicici~s ano3 para cá vem celebrando cen- Ec~co estcnd',.i a mão esquerda e 
,:;:pir·1tual~ QU(, é ge~o!,,,enl,._ Col:~'.- s· D I tenarios. ccni a: direita fazia mençàt> <le cor-

b c1 ''1")'''3e!J.A clt,J- - . g dcr,1elnUll1aol'a 1:ei,.>i- \"iguel· ao. om. 1n o,s Este ano ocorrem deis; amlJ~Sdi- ta.lá':e dar-l!Jc met<JdC t' dizia'. 
na e d, uma ut1,ir1 o,te- _con ° · gnos cte registro. •·Qi.wtés · as.-im, Miguelzinl1o'!" E 
ha muito ,,oucas. ']:'c,:·m•nado O r"'- · Em setembro proximo. faz cem t1. rria; 
tiro cm Manrr&'\, I:;r:acro frz u:na anos (lo celebre enc.ntro de São cj menino não dava com a cni>a. 

T · ~,,.•e rom O m- · 170 t -1 d 1o · · d ,riar,ern (\ eria C<.\1 '~"'• , d ~ Do~1r..g:o.-, nasceu no an0 de 1 , miraçã0 de o~os, con10 1no e Joào Bc-sco co1n n menino .1VJ.1guc,1 E 1nC~1nO depois de sua vesti ura 
't de tr,b:i.lhar r,e .. a ~ahac~o a- em v<>ll• .• ,kga, J,ctJuc:na w<:aliuauc cqemplaris.simo em todas as virtu- Rua. Este pequen:> tudnense en· 1,c}ebillStica n:l.J atinava com o sig-

da cruz. 

Mons. ALBOINO PEQUENO 
de ,Jesus. dando-no•, testemunho 

acabadissi,:11 0 da miserjcoi-..'.lia divi· • 
na, co:iduz, tamllem, a alma crist-ã, · 
pelos liames da piedade á medi. 
tação da Paixão d'o lVIestr:e _ elo 
Get"emani ao sepulcro glorioso do 
Redentor, a; pfgadas elo sangue di· 
vino, rebenta1n a <·ada passo. e 
quem .nos dera J>O~t·r, como Ber:e· 
nice - a Verónica - Colher, da 
fronte •antissima de Jesus uma 
gota sequer de seu sai1aue, I!Í.vacro 
de pcrd~o infinitamenteº p~ecioso ! 

Desfilem, aos nossos olhos, essas 
almas de eldçiío devotíssima a·o 
Sangue Redentor: 

- Santa Clara, gravou !lo cora
ção aos gi!vazes d'a Paixão sangui4 
nolenla., s. Ft·ancjsco. no Alvernc 
recebeu os sacros estigmas, Santo 
André Avelino rcsta11i·ava almas
conquistava c

0

onve1·sõcs, opernva 
prodígios, escudaJo neste culto l'C· 
parad01· e fecundo em graças eSpi4 
ril uals. Santo Inacio, passjo·nario 

divlno, bem nos recorda diariamen• 
~e: - Sanguis ChrMi 'inebria ~ne. 

Nosso s{,culo, um d~s mais aan· 
guinolentos nas paginas d'a Hl~tóri, 
do nnmdo, tem 'feito correr 1·ios de 
sangue, nessa antiga e moderna l;ede 
d_c Odio, Parece que nem. a ~olida• 
r1ed~d.e humana. nem as lições 
horr1p1J0.ntes da gu,erra, nem ainda 
uma ampla e profunda introsp~ção 
1,ndívidual ou coletiva, teve a força · 
moral preelsa. para. Purificar -~ 
epidemia cio odío nos corações ... 

Senhor! Vós bem' o ,clissestes; 
"~leva<lo no píncaro da Cruz, atrai· 
rei todos os hmens!"... Vossa pre, 
ce suprema, deve ser um Pregão d6 
amor e caridade fraterna: 

- Unindo os corações. 1·~::lemldo~ 
Pelo sangue divino de vosso Corpo 
Santissimo, fazel que a humanidad.e, 
banhada em Vosso Sangue, volte, 
i,uteil'am~nte ao aprisco do Pa.sto1· 
e ao ampl~xo do Pai amantlsslmo 
<la Eucaristia! 

t,·llli,nºas e' 1'r·c·un~t,,n.ci;);: es1ieciais po- 1·, 0 , "'·'.h'l ''a.•.tela. 'J 1,a1·, Fe11·x de .cl.~º, cr1·s•a-s. t· h l d - 1 . ~ "" " • , - - . ..., , .,, " cr,ntad" com um_ prcsen m º. q_t.re riific,.,tlo ·daquele gesto e as ra a-
<.,· • 1 11 "" ·c"tar e cn- o D 1 o t ,·ein aconsel 1arn:11.d~ .' ·• . N 0usnrn~1. pcrtell<:lU a uma rnmu,d como ccnego de sma. om n- certc> colega obtivera no !à ouo. nas que O acomPanhavam. 

· · tudc eh" ,;.,nc1-'5 ª t 1· 11ao · onc ·co 11a ••·s d' ,er•as p ·ovinc!,s t b f e tá 1° S T, t D B "Ol1' Jr,CÇ:\l' O rs 1• ,, ·' , ,.. do lin- t:C a, a ir. "'em e C el "" • [;OS percorreu 1\ , 1 ' " )>Ot~OU am em a requ r, - v, · . ..-ergun :,-0 a . oSCO. - · 
•,iade ae 33 ano, fe·: ,. cJ ... o , s r"nna, 0. mae era Joana _de AZa. ela Espanha, p1·ée:,1ndo por toda par. Joào Bosco tanto qu" 0 con.11,ceu. 0 ·\ meu bom !ilho· resp 0 ncleu comovtúo 
· · n· re'1 c«s nwn.no. t '·c1 um l 1 d Deu· l co ver 1 "st0f p· .. d · tua latino, " " "

5
; · r1e·canr-sT .0o~mgc• nao 1nn.t 1"<' ao • e a pa avra. e s, pe a n - amou, E amou por ver ne e • · o ai, ag0ra Ja ev1as comprcen-

No~so Senhor. pagou no}:.~JS di\•i
das cl.e culpa, fazen,;l0 jorrar de seu 
Corpo santissi,:no. 0 Halcedani,1 de 
sua infinita miSel'icor·liu, //( 

Cumpre, para nossa edificação as·a 
con,_um. ressaltar ex.emp!Os que dos Adoradores'/ 

t'ia escola publlc:i.. ,m . ·· 1 oa, quan,.·.• ,ma rnac. em ~<:nno nus- ~ão dos pecadores, cristãos e maho- fa da santo". O menino que ficara der, mas de 1utur0 o entenderás 
,c,nlinuou os estm•c.,. ma,~r;~r~~ tcuoso. ·;!U um .cao, qlle uaz1a na metanos. Uma das conversóE'S mais nfão um mês ante~, encontrou melhor! ... e depois de certa pauoa 
r.,, Paris. ond€, o,C3.''.(0lt O .-. buca 1.1:r1a tocna ace.sa, de que tn·a. ~ensacionals que Deus operou Pol' .aquele que deYia ser seu scgun,10 J>lO?!'c~uia: - "Dom Bcsco queria 
,,outM. <Jjava g>1nüe lllll .s<.,ore o muudo m- intermedio de Domingos, foi a de Pai. u,nvictar·-te a· dividir O trabr.lho 

A vidü de San te. l~:iacio. au 1 ,rn-· tt:.ro. ~,e ,1vame1ne s. lJOr,11,igo,; R.ei11iers. celebre heres!,.,.rca. que l'Llre 03 dois". 
·i.:: ,. temp() c1a8 <é;;Ltdos. foi rcpl~. \e,u ,, ser uma 1uz cx1raorctrnana mais tarde tcmou o habito dos fra- papa tev~ uma v1,ao, quasi identica c~m iilloH são volvidos. Miguel 
1,, de rriv:,Ções d~ t,,da a especir. ae ca~;d,,o•, e cte ze1v ap;,,~(·0Jtto. qu·, t\tS· dominicanos. 11 que lhe fez aprovar a Ordem de Rua 1ei-se Salc>iano. E que SalC· 
Não só O demonio O tentava. com c:i: s1poU grn:,de partu elas tn,,a, I:;omingos não era ainda sacGt·- s. }<7 rancisco de Assi;,, em 1209. Não siano! 
, ., mais cru,,l~ e p,·:· ::n'.1ze, suges- a::;~ l!e: ~.o ias e res,aoe!eceu a ver- cote. Do Bi,0 00 de O,ma recebeu a querendo contrariar a obra do Calcando lenazmenl e as pê'gad3.:; 
tões; r-m diversa~ o.::a":õe5_ era per- c.,ue e::n 1n1lhare,; cte torn~vc;:, vac·. tnçáo sacerdotal, continuanc1o de- ,anto homem. deu consentim,en10 à do P8.i, tc•rncu-~e seu "alter ego" 
,cguido· t:,elar. e.utoridaé,·s. que ora !,;mcs. uommgo - Ioi o nome 0 ·1- pois a mL,sã::J aPostoli,,J d~ prega- iunda<;:l.o da O:·d~m. prcmetendo o lei seu Vigário e depois s,·u d:gno 
11ele cnxergavüm um perigoso es. tw a c::·.-., .. ,J. ueviuo a Cl2""'"º c1u~ dor. Quando em 1204. por ord,·m do D.oini',Ígos expedir a bula, Jogo que fUcc:ssot. 

_ i·ião. ora O tinb<1:!l. :.,e,:· ,-cdutor da a n:ne ,lo .:::;antu ti1111a a ::l. Ll~m!n- !'Pi Afo11.so ele ca.•tela.. n Bt,po de este tivesse adotado uma ·regra de Inlete,;.sante pormenor: Pouco 
rn"cidadr. A Dlvma ?rOYidencin 00_ gc., ct~ o,w,;, º" tJ-..al um dia 0 -..:ve Osir,1 foi i, França para na quali- Ordem iá apl'(Jvada pela Igreja. ime, de D. Bcwo morrer rogaram
tém velava Bo\Jre O deito .,. dcfcn- Hpal'iÇÜO, romunicand. o.llle o~ pia-, clade de embai:ado'.· real trat~r ~os Domingos decidiu.se em favor da lhe cs fiJlw a ultima b~nção; quem 
drn:.n conl,ra todo.5 o,; inlmii:os. 110:e (m:!,C~ em re1erenc1a ao recem- negoci08 mati·1momais do P:.mc,pc I ie,;rra de Santo Agostinho, à qual ll:e guia ;e mão já parajzada é o 

Não satisfrlt<, cem 0 , trabalhos r.«~ri<}<,, .. , esse a1·1•0 c:(;,aurrn .. a-1 herdeiro Fernando com a PI1nceºa r.áescent-0u mais 0,Jgumas const!- Padre Rua. no ato ,1e abençoar. Até 
1,cssoni~ peh ,sal,ari\c, da.s almas, rio, c.s ;,ai,; corresp~nuerttm como es. ,,e 1,ussi<'nGn, Dcmlngos acompa- tuições, cerno por exemr,1", o silen- a(1ui o di,cipu!0 prc<1iletu dividia o 
, oncebru a i<lcio. t'c: c\:-.,mar par:, merada a,cnça~ 11a educação· elo 11- nhN1-o. í.a província de L,.111guedoo Cio. 0 jejum e a pobreza. tr\\balho cem o Mestre amantiSSi· 
, ,10 companhia hc•,r•ê!l~ anim~do3 lho. Dc,mjn~o, 1x,qneno amüa _deu puderam de perto obServar as hor- Quando Domingos, p~la seg,mda me. 
!'e]os rne$mos idoa,_s F,n '""lCO tr>Y\. prc1:a,, cb mclinaçuo àêdarn,11~·1ma ríveis devastações fritas pelos Albi. ve:o. chegou à Roma, iá não en. Em vida não fazia milagres por
J ,, 9 chou nove ~J:.!:,ar)\ldros. to- a.::; cm1°a;; do Det1ô. r;rns?s, Numa segundaf_v,aqem b~~e centrou o Papa Jn0cencio III, mas que não queda, atestava o proprio 
lirv; - Mst!ntos ptLt "l: ,•1t! e e pejo /cÍe:.s ,,nos contava O mcniiw, nnnreenderam e cuio tm era 

0
- 0 sucessor Hon<•rio III, Contraria- D<•rn Bo:,co. 

rnber; entre e,;te:., t'.t:'. C!lle se tor. ,,·c1and•1 :.5 pab o <:v1·1·1·,-:ú1 à ri;,, car :i. ;1rinor<"a e entrrga-1! :~ d~ mente ao que receiava, obteve a/ Copiou a sales\1ni~ade du amado 
·1,ou O gran<lc Aro:sto'o chs India~, /,·cão (i.o ·.:,11 no 1eir,:, c'c Uni"- p:~o. tiveram o grande d~s,,o. 0,..,,,.

0 
aprovaçiio da. Ord:m. que V2lu a ~er I Pai. de tal f,:rma qUé à morte elo 

· -- · .,e · - · l o 11· • n°ountrar ~ntre os viv 0 s ' " · 1 A d pr gado1·e~ N~ 1 Fu11da· ,t,ir· a Soc·1edade Sa\esian,- náo ··-~ s. Franc1!=:CO Aa,,ier. No :;ino u 

1
, lg!·c:?, e1n ( HPn ;(; bete an s ~t~· nao a O ,~, · ... : · a o::si<.:tir. e 1amal..'•l - os e ·- ·. ,._,- i " 

1534 esre prqueno grupo se ren- '·'-u u~,,.1·:sos na csc ,la daq11e1e ,,.i •. r:8.ram amd3, a tempo <le '-· ~ · meado primeiro Superior, Dommgos i,arou nem diminuiu sua marcna 
iliu 11a Igl'eia de N"ssa senhora, no, ctrd· t,,. ,..;,rendclld", a1,,n a,,,; lllº o entcri·o. .• ; . Frsn- fe~ a prcfissã" nas mãos do Pa. g:oricsa, go\'ernada como foi (até 
i'1ont-martr,,. em PJr~, e·. tendo re .• 

1 
vrii:r.ct:·o.,; :~t,·,\, toa,,, e,. ,t1v1ç,,;;, Preferiram _cnt_-1(\ f,c: 1 c"~

1
n~.nha Pa. . . . sua m<>rte) 1:;el0 puLso firme do Pa-

icbido a. ~anta Con,unh.-.o. t 0 d05 se ·!e t:gre.:,i. ,, 0 •110 óCJdlll t1cc111a:·, _en- ça. para d,<1'.car-.se a._ ª Dieo·o Graças à generosidade do Bisoo ctre Miguel Rt',1. 
eomi,rometcram 1,0 :- um \•oto a, fritar vé- :,.:,a:,·~ e ~.,;;rnr r,o co~·", contra os he1_er:es. O Bispoª f'c~u· de, Toulouse e do cond, Simão d.e 
~b:,ndnar D inunclo, ir n. Jel'llsalem Tcrr:dntHlo este curso pr_aUco cem o co;1sentm~en~o _do P,w ,an~'l\<'. Montfort, Domingos pôde c~nstrmr 
,, trabalhar na. c<,zr:crsno dos h1- tr·a!:sfe:·m.se pat\i Va]enc1a c1ctad2 tres ano, na PrnV1~~1~, ele ,;J,ou' à O primeiro ccm·ento em Toulou,-e. 
iiéis; coso. pore1:1, f,,s.se imposs,vcl rpi::c·,'.Jal no remo de Leon, onde doe. Passado esse t,m,.o, \ ' o numero dos ret;giosç_.: cresc~rn O .sPgllndo cenlr:nario oc:rrc tam· 

, ,·!~1!ll'C'ender a.v\ag.,,,n no decurso qe oistia nrna Univer,jdacle que mat, diocese_ . nflm<>·,ro cnnsj<leravelm~nte. de modC1 que bem em Eetembro, precisamente no 
llm 8110. a ofere{:er .se11• ,-ervicos ao tarde. em 1217, paseou para Sa\a- AS. Dr-n1ir>-·"s nue fn\ . Domingos pôde Introduzir em a 110- dia 19: o nascimento de u m ex-
c~ .. 1t0 Pa,lre. ·A, vtc1.:;em cl<' fato se mane..'.. fupcrior ,la M;ssão. ,a,sociar:nn-se vel comunidade a regra recem-a1iro_ alllno do Orntorio ele Turim. 
,,,rnou lrrea.\iz.avet. ;ior c~usa <;1e ourante O 1 empo dos eslt'.dc.s em de,~ 1\ hn<les Cisterciense,· Pouco vad:t. . K;peranclo u trem na estação de 
nn3 iruerra entre o. TlU'qH1a e \ e. Va,f'EC,a. isto ~- durante ~eis an::s, temno · nnrem durcn ° trab;ilho co- ?-:uco trn•11o den,.,is D<'':11nr:os Carma0 nola D. Bosco cuve vo• 
.,ez~-. . . ,Jedicou.:;e. além <la 1ilosof1a e ~eo- J~tivo.' D<'n Dierto voltou à Espa. voJtcu- à Rom9. e fund·,u d1ver~os ~es de ~rian~" que alegres se diver-

0 santo P<tdr<" n,,x'.;~u cem mtu-. Jogív.. à arte retorica. Accmpa1111a- nha os Cistei·clerves reti•·.,ram-sG ronventos r.-.. rtalia. Em 1218 foi ,m t,am nã.o obstante o espeS-"0 ne-
u cordial\darle os jc,·:,ns professos nun-)he 0 ~ trabalhos ci.entif\cos as na,.;, os r'.·•.1stt·os e " iwoprlo T,r- Bolonha fundando ll>11 convr>nto, Yoeiro que se desfazia em chuva 
~ tenlld-se eonv~nc'.d,, riv seu prc. p,·at:cas cte piec<Jde, inclu~ive eeve- rarlo r,ontificio aba11dcncu O solo r,erto da Ierej~ de Noºsa Se·nh~rn miuda; um liatalhãozinho parecia 
1,aro intehctual e ._1.'Ce,1co. man. ra.~ penttenci,.:;s, Retraido vor com- ir•nc~·. 0 IH, Mascarela. Um ano depois. teve fazer exncicio ele campanha. Rob .o 
ti .. u-cs a c1ivcrso, iu,,ar"' exercer a p!Qto do mundo, \'isitant somente os Domir>"'OS nê,o elPsanjmou ape, ~r ucming0s a satLsfac;'ío de fundar comando dum rapazelho que to
rrb1-~ nH~;,lí.o. Ignr,clo f'ct,u em Ro-

1
,r,lJ"e-ª e cs doentes. 1n:,?tegia as d~ ,ni•são ter.fc-lhc tro~n,do r11\I- ouh·o na. m~sma cidade, s~ndo que cava a duodécima primavera tlc sua 

rna. onde ,,esenv,•I,ru umu. ~rande •. iuvas 0 ort:fos. Por oca~ia.v de uma cilirna e mesmo peri[l:osa. Cn~1 C'•teo trmllo3 de!Jois veiu n. ~er um exjstPncia .. -\' vista do Padre, que 
-'Livjdade <·nl.!e :i. jc.-;2r::~u:le dRl;'1';· grande font<'. vendeu os lina-". para mai" o\l,.. conwanhc:ros. qu,, 1:~e a~~ 'mais importantes eh Ordem na ,,,;ltou no meio deles,_ cs pequenos 
1,,e ex'.-)'.'",\Ç:10 óc. ,, onl rin,t cnsta, ro,! er ,;o,o.-r,:r 0s necesslbd?3· Cer- fcT9m manh'1os, conti:uou e, ti,.- !t~lia. · soldados fogem; ficou firmo no s~u 
convi.1,:-.cl, , r,,;('';'a'.1;'.~nt" :i, li', vez se 0 ,ereceu a si 1wopno, Para bnJhoe, ,,..,ost0 Jlcos. A mccnatarn:la, o exemplo de R. P,·anc!RC? de rosto o ccmandante, com o qual PO
c1iancns a t'etebcr,,111 rreqllo•,tr, ,·"- re"Patilr um ;ovem. que caira nas P~rcm 'ane encontrou nos co~,1~:1• A•sis p n nclmiravel <1esenvolvnncn- de D. Bosco entreviEtar-fe. 
.-e., a·· sagra<'fn Comu::!,::t>. n l'f'SUl- m:, 0 ~ ,JC·, mcuros. _ t 0re0 • ·,p:,; nrl• arnadttl't-Crr ª ld~~a tn aa. Ordem nor rle fund 8 da, ln. Pergunta-111e pelo nome. 1,eolos 
L'\do d<>ssas,preg::içii~~ [o, r::·,1n,!inso. A cRr!<la<le ele Domingo-• nao sa. r'.e n111õnr uma nov, Or<lem ".u.1\s {luiu ~rAndemente no esr,iritn c1.e seus pais, por-sua instruçã.o re:igio· 
Fci nc-ssa épOC:t cc.ie J,,r.,~(., co- 1i~feiti\ com tis obras sorporals de mr1nbro.~, po,· um \'oto. se d,dtc:i:- s. D<'min(l'o.s. A excmnln d~ Or- ~:1 su:;.s inclinações ... D. Basco 
mecou a ocupor.;sc cc:', a id~ia ar n1i~e::ct<rclla estendia-se pnnc!Pal- eem à obra d1 JJI'f · ,., .. ···''"'A'- r,em elo pptriarea de Assis. lntro- present.eou-0 com uma mectall1a_ 
fimd::r uma Or,1r>,11 r.-1,:;,:i,;,DS c_:nio irent.,. 1:,6 nec~ssidades e.spiritueis do r"s nue ~e lh,- P.<sociarr", ~"''ª'11 ch:ziu s .. Dominrro,; na sua o vdc> acon~elhand() a ser bom e decide-se 
!i"i fos.se t,rabolha:· rtc- \<Jrl,1 ln,)clO prtxin:o. Para. este fim desenvolveu Gu''hc:·,- 0 r'~ Cl~,,.~1 f' D'>n,!U"'M, <te i>olirrz~ ,m todo o ri~or. a tirar o o-aroto da Hd:agem e le• 
,,d:,, <l.ºln:çáo c"r:s c,:,·,1:i~. c,,m o um zelo eÇLraorJ[m\no, como pie. o' v.sr~nhol. Elll 121'> a. 1101

·,, "";1111- s. Dt,111h,<!1;úS . convocou ti·t<s ca. va-Jo para" o Ort>.torio de Turim. 
,-,,i,sent!mcnto ((de, f,tnb Pn<lre. ~·-::ele,·. o prillieiro fruto tles.~e l:l- n1dade r 0 nta,·"\. h -'ezes<ei., ,•ohdo. ritnlos gr,rais r leve o 1,r.:izer de ver O grande apostolo · dá Si•tema 
~,~ borvu ll'.ll' tnguh,:11e,,, 0. <nte .ser- r,o~· a:•ost.o\ico foi a convers1ío "º ,·0 s - spi, ~01)a11hoL~. t>ito fra.-r,e- fl ordem estabelecei'-«, 11,, Espa- pr,.ventlvo anteve que seu método 
'Vi"-Se de ba~~ ti no·;a Ordem. J;".5ta ami,..o .~ compa::he!ro de estudos, ~~· t"'; ;"°·l~S e 1im l'ort.u!'.l'ne~. p,__ nha. em Toulouse, na Pr0V<>l1<>n _e J:>edagogico é ca1>az de transfcrmar ' ~ - t d trotl ... -~. \ - o , .... onh- t I t f •e fundOtl em 154(1 ? rrc~brn o nn. conr~uo., quo mais .;11' e en ,. 0 s.os.,nur~r.sP ca oorrwa"ª , l)a Franca. toda, Cr,nvcn,9s sui·g • a<.uele t.rave·sso. E que l'alli! crma. 
mr ,1é 0;;111Mnh!a (],. ,Jt>•t1.s. O P:i· 1.ar::i a O;·cJem de Cister. se>1do eJe4 firia Dominz<'<. em cnmnanh,a '10 1am na. Italia na Ale"'1.anh:i <> na ção ! Ao color do sol eucaristieo. ,;o:1J 
y,r, Pflttlo III apro\'c,tl ~ retnt, que ;_-ad<, à dlgi.iJ,a,ie <le Carde,tl da E'sn~ ,1e ToulousP_ foi à Rº,...., .e Jnp:J.~terra. O nronrio fund?-lol' 0 manto materno da. Celeste Aux1-
1h;,-is t.:-N'lc. teve ;,. ~,-,·o,·11_r~r1 rle s:,nt~, Igre}a. . , . 1 i,,'.ro.<;Pnt-0u-~ ... ao r.,nn. I~""~nr'.'1 ,,,,,ndon rmi~··'.lrios à Ti-lanrl,. No- liac1ora num ambiente saturado de 
f\utros Papas e dr, Co•1oho d~ DOmin6o, conhn,J llt)e.ms. \ ln.e nr. · Cn',,c;c:lilt c1,~ ·~1· 1'. C'n~11 "_1 c1.~ n; '.r-a ;,.o.;, Menor e Pale.st,lna. j,iedaa; e ele pureza: o 1·apazinl10 
Trento. Os mcmbt\,s da nov:i Com. e qttat,.., anos e ern co:131del'!l_do flristn.!'nAnP na ,1,erttll'<t c1,., < on~,: s Domini10~ mm·ren 1i.o dla 4 de sente que já ~ outro; que deve me4 
!f,nnhill f'legenun r11.·r.~rlo primeiro um dn~ mais compete11ks. mestles li() dt> Latl'iío. Opinara:n °~ p,arn All:OSfO ele 1221. na idade c1e 51 Jho1·a1· .ainda, .Porque resta muitd 
SuPerior-G~!I.!, dtgnfcl;1 '" que o da vida. ini,erlor. Dom Diego • de nte em v-~ rle a,wovar a• r~cn::s A!'·º~ • Nnmrrns~· mi:,,g:rp,s por e,,.u p~r:i. ser ,nn bom; são os t\n,etos 
~anto aceji.on s6 po1· 01},,diencia. Aseb~bes, Bispo de Osma, con.1e. ~"' ·1,nvas O,·c'l"l"". à<>Y',, " r.ouc!·•~ int.erMe<lio Dens se dürnnu ele fa• de santidacle que D. Bosco conse•. 

Ii.Me10 f1xon l'esidencia cm Ro· crnc1o os brilhantl:!3 dotes de Do- ,·,·ln-it•" atençfo pa"" M O"cl-ns j" ?P.l', o Pa1>a Gromwio IX ins<?riu. g;üu inocul~r .em.seu eo1·ação. . 
A ,. .,.,A 'd u 1·11corporar ~e ,., • t ' ~ n,,01•re)r001'.1''"• os t 1 1 o <:!"ntº" E .... 1 "I -O eqt1•no ,11~. ·de O"lne· tnanuoa .seus com.,..· n:!n;;os, conv. o -o a ·c1 !'XIS ,,.,., f'• ~ , •L. • nt 'h•- lhe fl nomP 110 c,a 9-M'o "º .,,., ·,.,, ,.,1gue "~g·0:ne, P " 

?1l1e.lros. G tliversM c;cian,• e ,,ajses ª" cubtdo da diocese, &Peran ° rni;st3+ufçõ,,s. Il' 0 nr.":·" ,. ~" em 23 do Julho M 1 'l'14. J1.1"11tt.n "rn- cemanda-nte po batalhão de Carma-
·d,,.flo!s de lheB ter do.<lo as instru- destíl, a,qc1fstçl\o um:i reromi.:i "ª1"4 

i;,,a,11 .t.,.s, 1,e•sas dec·-n·'! T'~°-
0'1 • ·· rc:rrt>n .... ~,·.3 " ,.,,,t,o <1t> E'!. n0,"ingos · gnol!t. quando morreu aos · catorze 

,,çõrl! necessa1·l1ts s~re ,, modo de tar do ciero. O P1·ebdo não s~ ~lt~ "º~ cl!vcr<>i'I"' v-~,g. • c1,, .. aP! 0 ' 1~M·O "" To-;·"'ll- · {l•t.ol;t'~ :i, <tev.ccii-0 .ao ar,os incomDletos, jã. era um meni· 
P,t h:werem tio melo do mm1do. iludidos nas llrevlsões " Domin~~- • 1,e,..,.·a <1,. 0,-ilem fundat1, 1 por Do- Santloslroo F,osario. de Qlle era -ri</ .exemplar. 
•. > t..::,fos i't>con.1.e~,c!J.•:a a pratica er" em oouc.,,, tempfl o.ltiàm dll a • ~1tn;~. Aconteceu, pol'~m. oue O gJ'Ande AvostQlo. - "Re eu nudesse ser P<l.dre!" 

ed1f1~am e cons<Jlarn: - Fol este 1 

um aos Pcnsam.e:1tos rnag1strai'' de 
Sfo Paulo. quando 1•reserevi:1: _ 
Consolamlni illvicem ct aed,ficate 
nltcrutrum. - Relembra a cxacção 
do, eleitos, o va\01· intrin$Cco dl)5ta 
clevoçâo: 

S. Cirilo de Alexandria. escre
veu: :,o :-;angt1c d'e todas ns vitimas 
não sQl'ia 8ufici€:nte Para expbr os 
pecados de todos os homens"; e. 
ccnduia: "foi por eSta razáo que 
J eaus Cr\.sto tomou· sobre sru 5 0111 4 
bros divinos, o gunnle ele tndos vS· 

Pecados human(,ls, tornando-se viti· 
ma pot' todos". s. João Damascen(l, 
afir,n,ou categor4:amente: - "nin
g;.1en1 seria capaz de ofer.~c0r um 
s:ic1'ificio en, rirol da h,1manj:Ja,1e 
como JeSlls, transformado, p,w ~ua 
infinita carida.dP, nosso restaurador, 
expiando a~ culpas humanas com 
J;eu Sangue divino". 

S. Tom:iz, c]e qurm o Papa .João 
XXII, dizia que Cada capitulo ele 
suas Obras, constit.uia 11m verdrr
deiro milagre de inspiração. refel'in
dO-se ao Sangue do Redentor, ex· 
1ilicou. com O rigor teologico de 
suas conclusões, coino a. morl~ do 
Salvador no Calvaria produziu to
dos OS <•feitos de saC;ifiCio cruento, 
com todos Os carateres de expiáção 
ao Pai Eterno, na ampla vbão do 
mist.erio da Re:!,enção do gene,·o hu
mano. 

O Culto do Preciosissimo Sangue 

GRATO ANIVERSARIO 
No clia 21 p. p. feslejOu o sctt 

ani v~rsario natalício, 0 Revmo. Pc. 
Vítor Viecc:1zi, dedicado V,gario da 
par.nquia ele Sta. Terczinha, cm 
Sartana, nesta capita 1-

0 di,tin'o Sacenle(r, vem, :í 
testa ela sua parOqttia. desenvoivcn· 
dO grande trabalho e,.piritual e m:ig· 
nificas r~formas na Matriz. 

Os sens am·gos e admiradores, 
(;t1~ são todo, os par,::iquianos e· mo
radores do bairro, nesse <lía prOmo· 
,

1e1·a111 ern sua ho1ne112gem, grandes 
solc:1idades. 

rn~pirava ele. Entreta:llo Deus o 
não quis Salcõiano talve7,, 1,ora que 
,;:s me:1incs pe,ralta~ th·e,;sem ncl, 
11m n10ac10 a imitar. 

D. Bosco out· o formou na. santi
drAe, traçou-lhe mats tal'de uma 
belo· biõgra1ia. 

J.;m setembro comcmor"r-sc-ão os 
doi3 Cent"narioo em nossos orató
l'i~ e Col<..';gios; unam-se a nós oS 
E:Stima:dos CooPerador<:s e CooPera
dcr.t., · par:t juntos ho~anarmos. o 
Pai ccmum - São João Bosco ~ o 
grande plasmador de Santé>~". 

A Obra de Adoração Perpetua de São Paulo iniciou agol'a uma 
grande campanha para obter meios afim de construir a "Casa 
aos AdoraC:ores". 

L'\sde a fundação da Obra em São Paulo, em 19 
de 19:J;J, os adoradores noturnos tt}m tido instalações 
precarias, e e tempo de remediar a isso, 

de novembrc 
mais do que: 

. Sem murmurar, sem reclamar, quer faça bom tempo ou chuva 
fno ou calor, a3 turmas inscritas vão fielmente fazer o seu se1·
viço .~e adoração cada noi~e, o que é muito edificante, pois po1 
ocasiao de chuva, chegam a:i vezes completamente molhaC:.Os sen
do ?eccssario providenciar para lhes arranjar roupas enxutás. A 
ma10r parte ~os adoradores noturnos são jovens marianos,. ma: 
tambefi: ha v1centmos e membros de outras associações, nem sem
pre muito moços, que de boa vontade vão fazer companhia a Noss~ 
Senhor, sem se deter ern outras consideraçôes. · 

E' tempo de se lhes dar acomodações menos incomodas; e pm 
isso a Congregação dos Padres Sacrament!nos resolveu construir .
"Casa aos AC:oradores", para o que adquiriram o necessario terre• 
no, em local contiguo à igreja onde estão instalados. Os planos 
e as plantas foram e~tudados durante seis anos e agora procura-· 
se dar começo às obras. 

Para isso org·anizou-se um "Livro de Ouro", que já conta con,, 
alguns donativos, e para se iniciar- uma grande campanha em fa
vor desse empreendimeµto, realizou-se no dia 17 de julho um~ 
reunião no Palacio São Luiz, presidida pelo Exmo. Revmo. Sr. D. 
Darlos Cr,rmelo de Vasconcelos Mota, Arcebispo Metropolitano 
com a assistencia do ~evmo. Pac,re I:.ourenço Sciamanna, -S. S. s., 
que está agora à frente da Adoração Perpetua, e de trinta senho• 
ras da sociedade de São Paulo. Nessa reunião formou-se a co• 
missão que está assim constituída: Presidente honorario, Exmo, 
Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano; presidente efetiva, sra. d: 
Lair Costa Rego; primeira vice-presidente, sra. condessa Amalia 
Ferreira Matarazzo; segunda vice-presidente, sra. Marina Pires 
Oliveira Dias; primeira secretaria, sra. Augusta Ribeiro Dantas; 
seguq_da secretaria, sra. Vicentina Ribeiro da Luz; Assistente 
Eclesiastíco e tesoureiro, Revmo. Pa(re Lourenço Sclamanna. Es
tudaram-se os meios de angariar donativos para o fim colimado. 
O Sr. Arcebi;:po sugeriu então a idéia de se procurar quinhentas 
senhoras q1;e dém mil cruzeiros por ano, durante o espaço de 5 
anos, do seu proprio bolso, ou angariados entre pessoas amigas. 
A idéia é muito viavol e facilima de exccut,1r: basta. que cada uma. 
dessas senhoras arranje dez amigJ.s, q-:e l·ontrlbuum cada i.tma, 
com a modica quantia c'.c dez cruzeiros por m~s. e assim teremos 
não mil cruzeiros, mas mil e duzentos cruzclros anuais dados de,, 
uma maneira.suave. 

E para que não se dissesse qne man,:ava e não fazia, Su:it 
Exci.a. Revma. comprometeu-se ele mesmo a dar essa quantia 
anual, o que foi uma gra11dc c-,:,ntilcza da sua parte. Algumas se
nhoras preferlram dar cinco mil cru,•eiros de u1:1a só vez, e outras 
concordara:11 em fazer como o E}:mo. Sr. Arcebispo sugeriu. 

A con~trução val, natu;-aimenlc. s1>r d~· um preço elevado, de· 
vido à carestia do na'.erial, mas, como bem r:i.~se uma das senho, 
ras, que não é paul~ta: "e:n São Paulo nã.o se deve ter medo dt 
iniciai· granccs empreendimentos, pois uma vez iniciados, ele: 
nunca delxam de se realizar, graças à alt:;,. visão e à generosidade 
doa paulkLas". · · 

Com a aprnvação e a benção elo Exmo. Sr. Arcebispo, encer• 
ron-se a reunião, rctir:mdo-sc as ·senhoras depois de cumprlmen• 
ta-lo, todas satisf.cit?.s por es;r,e coetacLo com o seu Prelac'o, e 
concientes da .necessidade dessa oht'(t que 9lrá r.edundar em nrn.lor 
conforto para os bolls ador:..crores que tantas provas· têm dado q.o 
seu amor a Jesus, e para.os Padres 'Sacramentinos que tambem 
precisam de ser alojados c,•·n maior comodicladc, pJ!.ra a sua :,Sauc'e 
e para seu ti-abalho. As pessoas· G.~ queiram contri~uir de· qu!\J.,. 
quer maneira nesta nob1·e campanha e enviar donativos, pod~n~ 
dirigir-se ao Revino. Padre · ~uperfor clm{ Sacramen tl:wll, á ·r·tlll' · 
Santa lfigenia n. 54 - São'Paulo ' ·· ' 
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1,;\ I'' ;,,: jé[.l,ll, q,;i;,,. ('.~ Itlnccrrlca, nu. ;\lop,i das Armando Guer,rai..zi 
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· Cl u.zc:-,_ B:.,~que. Pira;iora. f:.-1nt'.l\na, 
. \I . . fo. · ,,. ·110 ,,~:, \'iw', .. ,c, 1 B2l<\ v;,t~ e Carmo-Santo André. 
; ~ .t.i). _e,,. ~l ,. .. l .... V . .:::,<-~ 

(i·;-.,\ de~t o", ~<·gt!iu:cs despacho;;: 
'.t tltern;.ui!1~!. t1a;·a i.1grcssar uo 

jrol.:~,a<lo do, lC'.. 1'1'. <lo\ r:·llo Di· 
vi•,O . .cn, fa\'or <lv sr Jo,,o Fr~nc:s-

.~.:o. 

<Jucnne,s(' - em [J. ,·o, da pa ró
q:: ,. de ~ • .Vicnite de l'au 1o. 
·1\~s!s ente J:cic,iv.st'co do Circt;lo 
:O•,erario do l:Wm Retiro. un fa\'o, 
do remio. J'e Anse:o GiOel!i. 

(Ont\gO Ag,1in«ldo Jo;é Go:iça:
~"'· ,a11xiliar ·tk 1:lons. Vigário c;e
r~!, deu -os ~uiutcs cicsp.;c:1os: 
, Dispensa .rtc impedimento - cm 
,fa ,·or dos oradores : Alberto l'usa e 
'Lcdenn~ -Contado. Jo:iO (;arbugio e. 
,(,'ornnt:ina l\fai,e;,te, Teot011i0 F. da 
'!-':l\'a e Alzira Figa('ircdo ela 1:ow 

·1 e, llr:1('dilo l\"nnes R:l,e1ro e Gn;· 
• 1,e:wina I\', de (.)lil'eiril. 

Tc.,tcmt:!1i1a! r,ar.; casamento -' 

.,nso 85 

Retorrn d.a Força. ExprdiciO!,áriJ 
Brasileira - RqJiq,tc, de ;i,10, -
l"ctazes. 

Coi.1u1,ico ao; Rel'nio,. Párocos. 
Vi!;i,rio;, Reitorc; de igrejas, Cape· 

:fiies e aos féis cm geral do Arce· 
l,isp;ido que, em ação de gra,;as pe· 

·fo feliz retono dOs nosso, bra,.·os 
ra'.riciO, da FEB e ein memória d?s 
qu~ tomh.aram, l~rnicamentc, nos 
carnpoJ -da Europa, será ce!cl,rada 
ícsti"a mis,a uO portá! da Catedra,!, 
á Praça d.a Sé, no .qia seguinte ao da 
chegada dos cxpedicioni1rios pa11lis· 
tas e esta Capital. 

A assembléia geral deste mês 
Transcorre 110 dia 1;:; ck ago;,lo EO:.lENAGENS DA PAROQUIA :6:i!, a presidenci« do Remio. Di- \'ão. agora, toda; rezar mui:o 

p,oxixmo o jubileu ele pr«lil do DE JU:1-iDIAI AO REV:\IO. PADRE to,· Padre Edita. rdo Roi,,.1·',u·, fo,.· re_·,· ( · ·· 
R P A 11 lld( G 'lº 1. ,~· • 1•0 n ~ , ~ parn que pozsani .az-er uma ie.tl I,AD!Ç \ü, a ,:o,a_io,a reii;ta 

· · l' 1:t ' '~r ªª"1· ·' I" ,n, AR:.VIAN.DO GUERR.\ZZI 1:2:\<l.a, 110 dia 15 ul'.it110, 3-o do111i11- · sito de"sa f:liz efemerjd"· a ·Curi;, escolha. ele ,prcside-nte e vice-prew de cultura, está cditµ:l'lo uma 
Jl:lf[;i·opolltana baixou o seguinte C ,Jçibrando · frs~ivamcnt_e, e.s pa- o''), uo salão d;. Cu ria, a as,embleia ciente. De en'ão para <li.ante. a v,ce· séri~ de ensaios, ea,·Ol vi dos 
!'.i'l~c. da~ de 11rata sacrruotais tlo,.Revmv .. gcnl da .Fe<lcraç;l9, !J.ara a q,1al ha· r,resid~nte suc~r_á, em c.ac!a pr,· pr>r uma certa homogeneidade dou-

./\vL·o '18: -- B·oda; de pra•,J ca_ Pad1·~ Ãrinando Gueúazzi, iltlsfre via_.m sido c_oiwocallas, pessQ;._ l_1l'cu-- riodo,, .a pr4s·,·•ente, devendn, _por- , , · N' bl - " 
i ÇÕ ~ " v trm.ana.. ão são pu icaçoes caça-

CHd.otai./J do. Revmo. Padre Arman- filho de Jundi.,l, ai! -~ssoc a. e11 pa. · t.e;_ as pres'deates lias Pias l: tiõcs ta 11 t0 pa_ra o .f11 t 11_"o, f·.· 11do ~ada pe· · · " d · d 
l · d • f t d ' , n1que1s . estmaclas a agra ar a to· 

(1u Guerrazzi - E' com 1uand,, sa- roqu ,uas ten n .11 re:1 e seu :?.- de''ritha; d.e flfar'.a da Arq1·.idioce- rio<lo preside.ilc.i.al .. . ur feit.a a, el.eÍ' l · · · t·f· dO 
t.i.'.;façáo qu~ levo ,,_ 0 conhecimento dicae{o Vigario Revmo. Padre Dt·, seu: ( e,s nem a corteJar lllJtts 1 'e.a s 
,<lr; R~vmo. Clero ,,. fiei~ a, gra,tissi. Artur R.lcci, Cl'(sallizaram o seguin- p . çi,o de vice·pr~sic!rnte, e não mais gostos pOpular.c.s. Ka mcstiç.;gem .cs-
ma noi;ici;t do jubileu rle Pr~ta. do t, p1o~ram,1: ;· ,e.altza,Ja 110 .dia. s~~ninte ao cl.a de preside1,te. piritL1a! e mOr.al de nossos dia~. a ó· 
P.evu:io. ~adrn A"malldo Ouerraz- No cllil. l:> de a9;0.sto. ás 9 h?aq,, gi:.,:\de COilccnt.:;1.çifo -de c:at,,licos, AGRADECD.[EXTO tad,1 revista perr:ambur.ana. com: 
d estimado r"cerdote do Clero da 11a í~eeja, m1.triz. 1,1i<_s_:i so!en.1. pelo ,teiis>mii,ada "N'olte de i:oss,a Senho· S- Revm.a. agr,adece- tambem. os si:as publicàçües, [)rOcura !iravamen·' 
Arquídioce.s~ de> Siio Pauln, P. tran.,• jubílado cm.<fjuvado por· .dois .,a,. r.a·", e estandp ainda expostà á ·ve·' c•tmpdmcntoõ. recebido, po:- oca· t~ afirmar O seu pensamento d.e sem-: 
rorrer no proxim'.> dia 13 de a;sos_ cerdoteg_ tHração pµl.>lic,a .a verclacleir.a Íllla- sifo tla.s _suas da~as _;iniversaria., - pre. a ~ua ide:ltidade ideológica in-· 
to. A's 12 hcrd"'· 41 'l"."•r,., 0

'~
1
1':-t·ciçlo pe, gém ele· N. Senh9ra Apare_ci,b (jt_1e' a 2.4 de ._;·u.1il10,· n•t.alic:o, e ,a 8 Je c·onf1111d:,.el, a.• su•s· co11,-1·cço-es •:e-. 

O R P <l A d G tas ~u. torirl_,a ... s c1v's. nu 1 ares e. . . , .. ,. .. " ,. 
· '.)Vmo. a re l'm~n " ,uer- ~ v~_19 presidir á m.a. gui.fic;i m_ ,11_1ií,es·, · · 11 d o d - · t o 1· 

ra~~-1 asceti e Jundi·a1 a· , " d eç!egja~t.ica.- de Jundi0L _ d 1 . e!{' JU 10. · e ,r enilça<> - ie:n com '!l'iosas e políticas irrcdutivcis aos 
,,, o m . . o., " e T taç,_,.o. e cato ... icidade .. do n()," na_ u·: • d { 1 b o dezeU1bro d& 1891 a,.. legitõ_mo con. A's l9 horas '"'· mat1'.iz. " o 1. ,· , . . . ,. ~ as m1.ssa.s 111.an .ac as ce e rar P ,· llleneios dos ac.outecimrntos e ás a., 

<'orcin do S1·. R:aimundo due,.razzi 1),utn". e em segu'da. no $alão ·,le 15 ª·• e par,i <Jt!e ás presi<le 1 ~~" fr: 511a i:1tençiio, d1altcraçÕC's do lllomento: 
r 0 m D. norn, Gurrraz:d. Na pia bp._ Ato!: ,i,, par00Uli:t homen;tge,,, õiis · vcssem mais ·tempo par.a im::;tai' r/ E não é .po11ca cousa, manter coe· 
t:smal, e\5 m;íos d:, virtuo;;o Pad,:e C.l'~ocb~ôe,, r,,roqulai•, .o,en~o-lh~, stfa homenagem á Mãe C<"'.c,te, o, . rércia <loutrinária e apêgo .a ce:·tos 
Ca11did,1 Corr~ia, r,cebeu o sa. nto n,,r ~, 0 a oca.siáo cferecida sinrela -I~evmo, Diretor, .dispen_sa. 11t!o me·;- . 

• b ,·alOres 11rorais, Íl.est_a hora crepuscu· b,.t.i~mo com o nome ele ,\rm.ando trm rança. .,, mo .a lci-tur.a d;1 ata e redtizindo a 1 
ar, neste momento critico de v'da.-

Augusto nuq ue 
.(fara o "Lcgionario'') ' sando valor. c011,:uerado obj~,i,·~ 

meate, asscgLtra o m0·1,rôpcio df 
moeda, isto é, o nso ela moeda come 
simples niculo de trocas. ü .pr~ç_,q 
sob o qual a moeda pode cqnc;crvar· 
se praticamei:tc "c;terT'. . 

Definindo, assim, 0 ''jllsto pre~o" 
l.ubambo refere-se. cn:ão, ao regi•· 
lllC de produção em que ·!,_Clll O més• 
mo possibilidades <lc ser ex~çut;.çfo, 
C defende a ra:itagem da CprpClrw 
<:ii\>, do r_eg:iine cOrporatiro, na m_a· 
put.enção c!Q "justo preço", sbt.cmi. 
i·,s.e, aliás, d.o cmpreg;ido, já, p;ir
cialmcnte no I.lrasil pcl:;.s grall(!e1 
a~t;i,rqu\as qlle controlam a· produ· 
çiíi;:, çle certos artigos, 

•. ,,, favor do~ O;-ado•·('S: Jo,é ~[ad1~
,io. Oli11el1 l'aln,a. Dun·a! C!c111cnt~ 
( ·o·ta, )\tessia, de }.!-Orais, V:cente 
,?\ora·~ Rezrndr. Gui,h~rn1c Canelta. 
Á11l011ia .l\!aros,i e Ju!ia Casa'e. 

Of'ciará o Santo S.acriíicío o 
Lxaio. e eevmo. Senhor Arccl>ispo 
~!ctropo!i'.ano e estarão presentes .á 
rnic.:uidade o Go,,cruo do Estado, Au· 
tori<lades Civis .e Militares, entida
des de clas,es, alunos dos estabele
ci!lle:1tps religiosos de ensino e o 
po,.-o de São Paulo. 

João. Fez <:s Primeiro~ ·est11,100. n;i.~· reunião a_.o mininio, í_ez .• _apc_n•s co· 
I t· f d f · " dos µo\'()s, 

r8CO :ts onr ,ICU 81'"-' os Prc es~O- . . ·No·,vo. ·v1·ga.r1·o·G· ·.er·.al .da·· nhec;cr ás prrsidentes ;p motiv,O" r.o· A t1lt1'111a ()ltbl;,caçõ_o <le "Trad'1·. rec ,To'ío nent.P e Giacomo Itria, em J,, qual foram côiwocadas t>essOal·. ¼ 

wa t~1·rr. nata\. ç11>" foi - Oli:1da e 011trOs ensaios, 
S,1itindo-se ~hamado 1i.,ra o fi iúén~e. - da autoria ele .Manoel Lubatnbo. 

· E.ssc ens.a:o. de 1936, anuncia,·a. 
já, certa comprecmão cloutrin.ári~· 
sôbre problem;ts econômicos, {Jtl' 

s.airia melhor desc:wOh•ida no disc•1· 
tível, mas sincero e corajoso' C,api 
tais e· grandeza nacional, pu!)!rcad, 
em 1940, 

Final111entc, .o quarto ensaio .é so 
bre a "Crise cio pensan1eutp hi~to· 
rico n,o Brasil", lido no dia da po;· 
se de Lub.aml,o rio Instituto Arq11cu 
lógico de Pernamb11co. 

DL\ 20 lW JCLl!O 

Para a festiva· rccbpção do., Ex· 
r,edic,onários l·ecomenda S. E,:'cia. 
Renna. aos Rev111os. Párocos. Rei
tore~ de igrejas. quanto scgtte: 

' \lo:i;. Jo,,( ;\!. ~!on\c11o, \',gário l - Afi.xar no., tapa-1•ento
5 

das 
:<:C'ral, clcn o, set;ui11tc, dc,n:ichos: n1atrins e capelas O sngcsth·o car· 

,\[issüc, - r,, ,f;nor ela P"rúq11i:1 la'- ele propaganda do feliz evento, 
,<ie São Mig11ci. ,Juulicaclo pel<1 Comiss:io Paulista de 

Celebrar e C,.;1:,,1 var <J s~;. Sa- Recepção. Os cartazes elevem ser 
cra111cnto - en, .ia vor da capela do 1 ;•rnctl1'ados hoje, dia 20, na Cu:·,a· 
/<lir'go e Sana!úrio ele Vila ~lasco- 2 - RepÍçar fcstivamei:te os si-
le. 110s ,de tôda~. as igrejas, na hora da 

Cônego Ag.iinaido Jo,,: Con,;ú cl1eg-acia dos cxpedíci,onáriós á Es
n,. auxii<«r de /<!OIS Vigitrio Gc· taçiio da Luz, que será avisada pe-

,1 ai. deu o ,tg:tl!rlc dc,paclio: la imprensa. 
Testemunlial ,p!lra ca<a111c!lto l)c ordem ele S. Excia Revma. 

'"' fayOr do sr. ,Tacinto Cavim. SiiO Panlo, 19 ele ju:lio tk 1945. 

DIA .21 ·DE JULi-In 

Vigari{l - e''< paróquia. de Trc -
n,~mbé, .em 1{a.vor d0 rcvmo. Pe. An
trnio .)ulio Tovarcs. 

Vignrio CÓ<Hl~ado,· - da Paróquia 
oe ·N. ;S; ,de ;F'átima. em favor d"S 
revmos. ;PP .. ,Cte! .João Demarty e 
.frei .Eduardo Galinicr; da paróqtiiu 
_d0 Vila California. em favor do 
r,vmo. ·Pe. :Carlos Fi,chcr P.S M. 

Pleno t~c <le orden.s -- por um 
.2,10 - em favor dos RR. PP. Vital 
, Bernlni. .Jrineu Gramaglia. Tecb:1 ido 
E'ellner. . , 

l''abriquelro - ,.(! paróquia de 
Sal.to. ·em 1t:avor do Revmo. mons. 
:João Couto; ,-Oa µaróquia d, Santo 
lnácio. cm lavcr do revmo. Pe. José 
'.P.-oman<.i ,Gorl; da paróquia d,;i Var
,.e:,, d.o Iplnu1ga, €lll favor do revmo. 
l'c. Mario Marques e S~rr,.t: da pa
róquia do BQSque, cm favor do rc\'_ 
mo. Pc. ;l!ªrancisco Birraux. 

(ap2la - .Por cinco allu:; - cm 
,f.:.vor .. das capel;is: de Santo Cata
r11,a, Sã.o Pedro. N. senhora das 
Gnwas. ,N. ,6enhor3 da Conceição r 
N. Senhora .<fa Graca. pcrtcncemc" 
"' paróquia de Cotia; Por um ano 
--- cm ;favor da capela-jazigo F.iml_ 
11:1 Sinifcanchl nc, eemitério lia Con
.solação. 

Trinaçáo _ cm favor dos .RR. PP. 
Ma.rio Marques e Scrrn. Antonio 
'Jlllio Távora, .frei Eduardo Galinier. 
, Binação -'- em favor dos RR. PP. 
'.i[rineu Gram:ig!b. e frei .João . De. 
n-,any. · 
. Capelão - ào Asi;o d(l. Divina 
,fJ,Yivid2ncia .• . na paróquia dO Calvá-
1fio, em ,faYor do revn10. pe. Jaime 
'Garzaro; ela Escola (]e Educação 
tDomcstica, cm ,farnr do revmo. Pc. 
lrd Hilarião Zeme115vo;il. 

Sacristão - ela paróqui,1 do B<Y.i
_.tuc. cm .fav.r11· .d,, H B~ncdilo de 
Cliveira .e Silva. 

Quermesse - em r~ vor chis paró_ 
quias de Jriçfl!1~. :\Iogi d:is cruz,;s. 
Carmo-de .Santo André, :nc1ianopolk 
,, Ponte PcQU~ll:l. 

Celebrnr cm Ol'.:1Lório p,irtieular 
cm favor .das,pal'óqu:as de Cristo Rei 
: 0ant' Ana e ,Salto. 

:,.usen~r,r~'e d,t " Al'QUitliocese -
,.nr trinta .dias - 0m favor do~ RR 
;pp. ,Joaquim Antonio Neto e Ar
rnllelo D:1t1tr.; .r>or quinze dias - em 
Javnr dos P.,R .. pp. Mi~Uel Pi,Jer e 
.;;.,cilio Geicl: - por vinte dias .
< rn favor ela Rn:mo. Pe. Jooqu1m 
M:,deiros:- ••or .Quinze dias. cm fa_ 
,,r,r do rcvmo. Pe. Clemente Del
rn1ar. 

B,....r"?dln ,1c -Jnln?H1) _ en1 favor da 
rwrr,uuia <lc Vih Ana 0 tacio. 

B<>nção dé SjPr,., - em favor eh 
pm·óquia d, Vib Esperança. idem 
V,h -Ipojuca. 

Ritus ,Parn1!r,rnm -- mn favo!· 
,i:,s paróquia~ d,; Bela \'ista, Crido 
nd. são JC'5.o B:1IHa e Sào Domln
l/.OS. 

Procissão _ on favor ,las r~ró_ 

(a) Cónego Paulo Rolim Lou1·ei
ro, Cha~ce!cr do Arcebispado. 

AVISO 8.i 

Fcr:a; na Cllria Met,·opO!itana 
De ordem do cxmo. e revmo. Se· 

11;1or Arceb:spo .Metropolitano co
munico ao re,·do. Clero scrnlar e rc· 
gu!ar, ás rcvdas. Religiosas e fiéis 
em gcr-:.l do .Arcepispado que a par
tir de 2J cio corrente até o dia 10 de 
agosto inclusive. todas as reparti
çõe; da Curia llI etropOJitana estarão 
fechadas. 

As pessoas 1:eccssilad;,; de cer
tidões para informar processos de 
rasa111cntos deverão ser orientadas 
pe:o, revmos. Pú rocas e \ ·,g{u·ios sô· 
bre l;ste al'iso, 

Sfio P;1t1l0. 20 rk iul!iO de 10.i5. 
(à) Cüncg-o Paulo Rolim J..ottl'e1· 

:-o. Clianceler cio Arcrhis,1~dO 

AVISO 88 

Pedindo or:1ções. 

O Exmo. o Revm0 . Sr. Arc2bi.s
no .Metropolitano ma·nda recomen. 
elar. in~tànte:nrnte. ro Revdo, Cle
.-,, secular n regular. ás Rvcta.s. Re
ligiosas e fieis do Arcebispado . .,0 • 

bretudo. aos cJoeute,. que elevem 
Í<l'Voro•as. Pree.es 40S CollS pefas ne
rn0sida(le.s atuais da Igreja 110 Rra
Sí1. 

S:,n Pnu:o. 24 <lr julho d, 1945. 
(a l Cónego P,1ul0 Rolim L0urei_ 

1'0 

Chanceler do Arcebispado. 

REUNIAO EGTRAORDINARIA DO 
CLERO 

Dia 25. ás 14 horas. na Clll'Ía 
Metr<>pojitana houv, uma reunião 
do Re1·cto. Clero secular e regular do 
Arccbisi:,.1,10 presi<Jicla pelo Exmo. e 
Rcn1w. Sr. Arcebispo Mctropolita-
110. . 

REUNIAO DAS. DIRETORIAS DAS 
.\SSOCJAÇóES E SOD.\LICIOS RE. 

LIGIOSOS DO ARCEBISP.·\DO 

Dia 26, ás 20 ho1·a:-. na Sédc do 
Scerctal'iad'o da União Social Ar· 
quidicce,;;ana. á rua Fonno~a .91, 
l:ouv~ uma reunião de tódas as Dt
retorins da.s Associações e s0 da]icios 
l'•all'CQUlai.s. Jll'eS!dida pelo Exmo. Sr. 
Arcebispo Metropolit3ino._ 

DR. -DURV AL PRADO 
MÉDICO OCULISTA 

Rua Senador Paulo Egídio, 15 
- 5.' and. - Salas 512 - 13 - 14. 
CEsq. da Rua José Bonifácio). 
Cons.: 14,30 às 17.:lO horas ..., 

Te!.: 2-7313. 

l·:,ri,s:ma E,pan!ia, o :·la1c!a co111ü· 

,,;_,ia ainda não tc•.-e tc•.11;:,o 1lc fazer 

:.ent'.r torIOs os efei~o; C .... suas tcO· 
'ia,, lodal'ia, ai se ·Je,c:1 ·.adrntt ,r.· 

NÃO lemos erf'c,ddade e1n com· 
prccnd~c o interesse dc-
1n0nsh;tÜC· pc los ngcntcs d0 

1.::oinintern 0111 ~~~--t'.,1..·ntar as Jtroci· 

<:Jades comeÚrb, ;,c::o, co1111111istas ::a 
l',.-panha com e, ,im;:!cs ato de de· 

fe,a da· clem,,ctacia. Trata-,c de re· 
.c:urs,o hipocrita d(· que lançam mão C:1 ar1u1·:e ch1;1tro. 1•i:_;, <J1•:rndo ;,e 
;,.qucfcs <111c ,uiio teu: coragem de t0r:1ou p0ssi,·el, :or ,m ,)cs[:·uida; to
êHÍrc:1tar a -opiuiüo publica rnundinl ê;1:; as igrejas, lod is os cb'ls~:·O:; C' 

" d_c apresenta e sem rc:buços ,;cus qual [:,.,r · vestig'u de rc!igião rt :,:ã. 
:t-lcs1gn:os e seu:~ tnOdos de agir. a!:1da que íit:,aL:o no~ tnd.is in~ig-11"~ 

O que, ;>Orcu1, .tdo pOelemos com- n,ouun1cntos da arte e da ciencia. O 
preender ,é (Jue ile,,oas (JltC se apre· Ít'l-.or comunista ,:1iio se Jimiton a 
~cn:am ,protegida, pelo esc11do ca· ,i:atar Bispos e m:lliare; ele sacer
tólico, façam·, co:·o com esses ek- dotes. ele religiosos e religiosa,, prin-
111cntos da csque:·da i1:tcrnacional c'palrnc:ntc aq11ek, e aqudas que, 
i'articipando, · co:,sci,ênlc 011 inco:1;: de maneira particular, se dedicavam 
.:ientemente, de ti'.:) ·,ergonhoso fa\- com maior desvelo aos Operarias e 

•

0

anto ,arviço de Den~ · ingr~ssou cn, ·oces· e de G·uaxape' .RENOVAÇAO DA DIRET_O!U.I\ Ao citar êste i10me. sentimos bem 
;?, de fevereil'n de 1~n3 no Se1r'l'a_ .· 1 '. ·. _·., · ,_ ··'.feHc,'O c.--p·,t·_,·ido ;·;, j1, bastati'.·.c l ·t 

• L · • d · " -• ~ que os et ores se di,·idirão, auto ma· 
I'!() .Meno,· l\-1e1,ror.:ollrano O Pir;J.- teni= o t_na:rci", to .. ela .atual' -Dir·e:.01·ia.· · · · 
i,Qra. on<l~ cur,sou hurna•1i<l~cl,,~. Ao ensejo de ~ua nomeaçá<) para ,~ " t,camente, em enfadados e aborreci-' 
1 2• d f · ·a 190" t ! da .. , Feclcra<;ão - que- pcrni.aneceu d_ os opositores ou em e11tus·1as· tas c·a·· no-• o e <'Vere,ro e ·' ina r • Vi_gario Gera.! da. Dioce,ie de Gll:t- · 
cnlou.~e no Seminari0 Pt·ovlncial de interin.a dCõd.e O [alcciu1ento de D. lorOsos e concordaiitcs; O nome de 
$~<> Paulo e cursou. com invulr;':1r xupé, re~ebeu O Revmo. Mons, José - e te1,<{o esta reiterado .ao Lubambo é, assim, um nOme·frOntei· 
,J,rilho, ;,. fHosofin e ~- .sag,:ad'I -teo- Ifrrminio ·Malzone Hugo. d!a 8 p. Sr. Arcebispo O pedido de uma .so-1 ra que t1ão admite confusões espi· 
lo1t,1. hterronwendo ~0 m ~st:!rln~ r .. após a Missa d~ comunhµo ge. luçã~. S. Exçia .. deliberou que !l no· rill1ais nem tolera:icias acomoclati-
pc1· moti .. o de <mfermidácie. Em l'al pDr .sua intenâo. entUlila.otica va- D.·rctoria represe:1t.assc O i·esttl· · t .. · 
1917 rdniciou n rur.so l:cn1o~'co ~on- ma:úfest,tç_ão, PO!>Ulai·. -~ port~ da . ~ e as por par e elos aelversarios. Div1· 

· w tado d.a~ ur11as, r_ecorre11do-se, 1Jor· ,-;;,-·· <l~ os e m t' · ] duindo.n ""l rn'J.O. Dhl'lmou-se cm ::greia do Colégio "Imacu,aaa con- .ín'· ~ a POs e ca sma. para as cs· 
1!'11 J>e1a Facnldadc Ecl ~sia0 tica d~ cc,,ção". usou da palavra em nome tant~. ás eleições ....,.. solução ma[; Ê caramuças ideologi'ca~. E' uin nome· 
F:l<>~ofia d~ Sis> ·F,:ulo. anexa ao da população tocel o Dr. E<.i,li' cle'inccrátiea e m;.is ao,gôsto d.a épo· STI!, .m~gnffico lih<> do ele luta, ele intransirrência. de intra-
Seminario Mdor. tendo 3 ido pt1l':1· Felipe da Silva. Filou tamb?m a ·ca~·; S: Excia. prefere não fazer no- grande. i,sicólogo f.ntonio t«hiliclade ideológic;, ele convicções 
nin•n rla turm-, " sswkso Monse. Sra. Da, J).1:ancelita Souza Custa, mt'áção, Isto iria rcpre.sen:ar uma Eymieu s. J .. é escmp .para profundas. 
uhor n·>miln Po,;•alocqun.. r-2fa,i As.'>Ciações religiO'las, mos• pref<:rcncia sua, o que não existe, . .a todos prestai· '-iuda iru:sti-_ Em "Olinda e outros ensaios" en-. 

A primeira ton•ura cleric:1.I rece- tr11ndo com pa!avl'·~~ c:wlnhnsas " send,o portanto muito mais interes- . má,cl para .a soluçfo do contr!lmos quatro tra.balhos de Lu-
b~U-'l na ue<h:,, ,'!,\ aos 12 dP iulho. zel 0 aPOStolic<l do homena<>:eado. '·! ú ' d 
de 190S das n,ãos. ,,,ner~nd~~ d~ A ~rad~endo, Mon.s, Henninio sa11_tc que as presidentes mesmas eterno pro!,i e,na q e " .e L-.ambo, O primeiro é: Olinda e sua 

~ t • 1 co - t. a todp_s: como .agir per,a11te o· oJ • b .. d f · Fvmo. /:'''· Dom Duarte L~ooo1clo e extr-,·nou o s.·.,u gr_ancie c0nterita- e eJam aqtic as 111 quem vao r· · e,_, UÇ¾ ur a:ia. . e endendO, prin· 
- l, ·1 · d t ,ofrim~nto? "A luz, a for~a, 1 Silv:1. c0 mo tambem as or<TP.ns me- m~nt-0 vela cspontanea demon.str'.l. a, iar ma1s e per o. 

0 
amor enseivam ricamente, c.pa mente, a vida brilhante <le nOs· 

r,n,.e, e ,ubdi'lconato. O Diao~r11to j ção de apreç0 de seu~ paroqu;anos. A posse será co:1ícrida ilor D· , s:i ,·elha cid_ade vizinha,. 11 0 século 
d t d esta~ paginas", .esc1:eve, no 

foi-lhe conf,-rí
1 

o ~ 1. 0 ele ~..,.ns ºp e Dia 15 à. noite foi-lhe pre~ta.cta Carlos Carmelo cm outuhrn, e a e!ci- prdácio de "Eip {ice <la• XVI Mll oposição aos que acreditam 
1920. na .cape a ,10 s,r,•narin ro_ tamb~m gr,.,_ndc manifcstac;ão r:pu• ~ão deverá ser cm agQsto. d ,, d L · · lcir sido a mesma, naquele tempo. 
víncial r 0 t~"'r~<ln Preshite,.<1to a 15 lar· A atual diretori« ·vai rrnnir ao, L~~t '11:~eit~:~ utor _ir. ms,;(- • 1tm simples "pouso" ou ta[)cra. O 
ele º"'ºRto nelo lilnno. Sr. J)o-u ,To- Dia, 16. às 16 hnras, o Colegio, grniios, na séde, as pre.sidei:tcs, pa· 1 • é ·t · - · 
s;< l\{íll'""''rles l{o,.,,~,n rlP, Mero, Ar- "ImaQulada Conceiqii0 " promoveu ·/l /1:: A. 5 i,gui'c O ensa1,o so Jr<> a ínstitfti',ãO' 
ceh;srn.ms))o de s:i.o <'a rios. um artisticn te0 tiva1 d" llomena. ra que. c0111 o m.lximo de liberdade, ,W;c:'.fM'Xn •vf .v,O r,,, 1 1h realeza. o terceiro é sôbrc 0 

ca,,t0 u a urimeih mi'~.1 90s 8 de gen.s a Mon8. Hermini". troquem ideias e sugir!lm nomes de -· ~ "justo preço", excelente onde Lu· 
~-tt>rabro. em santa R1l.q dn P~s.0 a ~------------ Filhas -ele :i\Iarh q1te lhes pareçam / --., A•G·JD ,:;~ bambo pôc á mos!ra 0 '5 alts>s cO-
Quat.ro e a ?<1 ,1,, ;,,neil·I) ciP. 1°~1 em condições ele presidir os traba- ~/v,;rr/:,~ -~~Í~ nhecimentos que eram de su.a espe· 

b · ! · a- 1 ''! !" · • Ar, Mai11•11 Çl1111.1, 151 • r,f, 4!·1tl7 • .AIO rer,c en a nn:ne ra IH'•'' i.·ao r,c, · - H1os cl.a ·ecleração. Será cm segui- rialidade técnica. F1i:1ci.onario do 
f"arh Cir"8 l.'ad <,r d<t Faro,:;nla ~,~ da feita mna• list.a cios nomes mais I:-anco do Bt·asil. secretario da .Fa· 
SHÍla C:ecil',1. A 11 de •n 1:-,'o rh l!l.?,2 li••••'•• 111••4• esta cu11aa . . 
foi 110meado Ofici~! ,!a Curh MP. \.;:~:&,....., votados Qttr serão apresentados á vo- Ã ca1,a Póstal 3W1 • Rio da Ja•1lr1> %enda no inicio do governo Ai:-!lme· 
tropc,lit~"R e B", ~O de ial'<'il'n do ~.._....,_..._-'. fação definitiva. Entretante>, as sra.~. Paço envlar,m,, pela Rnmbolso non :Magalhães, o saudoso pclémis-
ª"º Sc<!tt'nte. prof"Sl"C"' d.,, Semi11a- 1 prcsi.de:itcs poderão votar em qual· P.ostal, o s19uln~• livro, fo pernambucano aureolava Os seu, 
rio Prcw!nr.i~l c!e Sií'n Paulo. 1 quc1· antro qnc mcl11or lhes pareça Tituf.o____________ áridos conhecimentos técnicos com 0 

Fm <1,zenú,1° rlP 1929. Utl"'entfl:L~e -·..::-..... ...;_~ presidente e de vic-e-presi<le.1te da "-ut.or__________ calor da$ convicções a que devota-
t>ol' JY\Otivo de sande. Para o .Riü de iádicado par:i Os car_g-os m.éxirnos ele Mf.n~ir,tç,o________ r:1 sua vida i:1telectua!. Sôbre •• jus· 
,Toneiro. con1 llimiss0rias do Fx,n,>. e11tidade marian_a. "Vão votar 1,ão R t e " L l b • 
si·. Dom Du;1rt0 LeopoJdo f> Sfl\',,. º·º ----------- o pr ço . . l1 Jam o expoe o pensa·· 
e naQUº'ª Arauitliocese oc!m,u cs em q1~em quizerem. mas em qnem Clda<!•----E,t.od,o,____ 111e11'o sociológico cat<>l:co aristoté·· 
cargcs de Secret~ri0 particular dn acharem que vai. melhor governar a lico·tomista, com a compreensão pró-
Exmo. ct"nhor Cardf>al Arco\·er\1e. pr1_1nc_ira Organi~ação -~rquidloccsa- · Po~·ore, ltd. pria de "valor" e "n1oec1a '' dcfinin· 
c;e c•.nelãn de S. Excta. cm depois o ·i,a."'; · ,!o-o, por fim: "o preço que expres-

de "Ma.r.·tr0 di camer~" d., f·'.';,,-,:>. ---------------------------------~---------------· Senho1, Cardeal Dom 8ebasUão Le· 
me. Fni, ainda C0 ndúo c'-1 hma,1-
dad, de Nossa F'!enhora d<>s Púbi-es. 
P~. Matl'iz de Santo Ant<>ni~. no 
R\t', . 

A' procura de ;cauclr cm 19:ll "''
ruiu 11ara. n AwuidioCçº<õ de Bf'Jo 
Horizonte de,licando-se lâ ao ninls
teÍ·io em S 0 te I,agna,s e na na1•cqu1,1 
ele Sabará e leck,nanelo r>l'"'RO r.o 
Seminario do Coraçil0 EtJcarj;ti~o 
dr. Capital; filosofia no Colé,!io San_ 
t,. r,Tarja ,, psicoloQ:ia racíonal na 
Escola. rJ., ·_qiel'feiÇoam<'nlo. do Go
ve•no Mi~iro. 

De.ode fevereiro de 1935. rncoP
tra_~e Uc~nc!aclo na, diocese de So-
1 ocl'lr>'t'. pnSin,ill<fo diversas oY1até1'íO.S 
no Gjnasio elo Estado, de Tict.0. FESTA DE S. 

O Revmo. Padre At·mando GuPr-
CAMILO: 

.-.~zzi'. na sua proficua vida S,ic0r<10-
tal tem s, dedicado pt'imn1·osa -
m~nt~ ~º magisterio. a·" jornalismo 
r. fl tribun2. 

Como Coadjutor. Vii!lll'in Profe•
rnr ·foi SemPre um verdai!elro "Mi· 
]es Chrlsti". muito devotado à cau
sn d,J Deu,· .. 

Desde os Primcfros ancs do sa_ 
ccrdocio manifestou pendor para a 
lmprens,.1, ;,endo apreciadissimos to
<los oS seus ei,critos quer religiosos 
quer cimplesmente polemico~ ou li
t:,rarios. Em todcs. muita substan
~h allad~ à forma eaRtiça. 

O Exmo. e Re.vmo. sr. Arcebispo 
Metropolitano fazendo baixar a Pre
sccnt,, nota. reccmenda às oraçõPs do 
Revmo. Clero e fiéis o Prezadissi_ 
ir,o hcmenage,~do. que, na sua festa 
it;biJar. no dia da A.osunção de Nos
sa Senhol'a, - junto a veneranda 
lma!Iem da Senhora do Dest?rro. 
Padroeira de Jundiai. cantará o 
"Te Deum" de ação de gra~as pe
los seus 25 ancs de sacerdocio. 

São Paulo. 25 de julho d. 1945. 
(a.) Conego paulo Rolim Lou. 

l'~iro, Chanceler do Arcebispaelo. 

Domingo ulti11:o, dia 2.2. foi cc!c· 
brada c0111 grande· p01npa a f~sta de 
S. C,m1ilo de Lel:is. o San LO Pa tro· 
LO dos Hospitais. Enferniü, e En· 
fcrmeiros. A sol.enic18de foi precc
el'<la de t:m tricluo ele orações e ser· 
mão com Bê11çiio Eucarística, no, 
dias 19, 20 e 2.L {1s 19,JO horas. Do
mingo, dia 22, ás 10,30 foi cantada 
Missa Solene com participaçã,0 do 
Coro misto (Seminaristas Camilia
nos e pequc:1os cantores) e orques
tra "D: Lourenço Perosi" da rncs-
ma paroqn'a que executaram a 
Missa Pontifica!i; Secu11da .. de Pc
rosi Í\ tarde, ás 15 !iOra, foi clatla 
a bênção ás criarças e' erifennos 
presentes 11a Matriz, com a precio
sa re!iquía cio Coração de $. Ca· 
mito. A noite. Yespera, solenes. pa· 
uegirié,o · do Santo e Bênção Euca
rística. Todos esses dias houve. ,:1a 
Igreja, um Pad rc sempre p,O11 to 
para clar a bênção com a·· rcl:quia 
de S. Camilo. 

1, 

l EIA M 
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ovos Es~lcndorcs . e · átima 
Aparições .. Revelações .. Milagres 

por Pe. Valentim _Armas, C. M. F. 

Um volume de perto de 500 paginas profusamente ilustrado. 
mais recente e mais completo sôbre os maravilhosos 

e empolgantes- sucessos de F átíma 

.O "livro. 

A' VENDA NAS BOAS LIVRARIAS - PREÇO CR$ 15,00 
1 

1 
N O V A E T V E T E -R A o Comité constituido para esse fim. 

Amanuenses -e arquivistas do -ex-Bisp.o de M·. aura ::;:::.::·~:.:::::·:::r~.~ :::: 
ser eneler-eçado o hino mais alto d-:: 

um clcme1:to surgíclo apó, o dcf!a- eia. afci:os ao rccolh ·niP ito e ,1 ,, 0 baku110 que consola e alivia ; cimentos, sua mui:o filial dcvoçio. seu reoo:ihecimento filial, prof1111da-
l OI - E ! • 'd d ' · J l mente emocionados e vencidos pela grar e a rev uçao na · span 1a r can a e e a ptCl a( e para com o, ,,,l:au:os se ach.arn acabrnnltado.s s.ol., · vo A t p · · 

. a · ssa ugps a es,oa e sua 1na- vo~sa munificencia soberana, gene-
Em s·cLembro de 103G o Santo Pa- infelizes, c1ue vir-0111 a morte se a[)rO- o peso de sett< sO't1·1'111c 11.to-. Corno b l 1 f'd 1·r1 el \f · - - - a ave I e t a e a ossos e1,s111a· l'Osa em socorros e em reconforto á 

dre Pio X! recebeu e111 andiencia ximar deles de vi~cira erguida ou Cristo, como Paulo, Vosso Coragão me:itos; para vos assegurar que a altura ele seu inf.ortunio, No cora· 
~,pecial, em Castel·Gandc:,..·l, cerca 1:a sombra, a contc111plaram. cm c!tora com os que choram e insp'ra chan1a cl,t Fé transmitida por seus ,~o desses refugiado; vibra a grati

de qui11hc11tos refugiados cL, re\'Olw seus proprios flanco; sob O aspecto a c»as almas a herOiéa e ativa re- ancestrnis, da Fé pro[cssad,l por s. duo de todo o cavalheiresco povo es· 

Sa[lta .1,c· pai:hol; s~us sentimentos de reco-ção cspa:1!to!a. de vârios innã 0, estrangub.dos cD:u signação, penhor da vitoria e sobre Dom:ngos, Santo Inacio, 1 · 
·:1_ 1cc1men to e de amor sfto os se 11 -

Eis cDm0 0 atual Pontiiicc Pi0 imp,cdatlc por odio ao 1:0111e de o mal e sobre O mu11do já vencido reza, Santo lzicloro, São Pascoal e nnentos da Espanha católica tor!a 
XII, gloriosamente rci-11an,c, e entiiO Deus e da Crn Jlelo Salvador. pela grnnde colwrtc dos santos es· inteira que se prosterna aqui a vos-
Cardial Eugenia l'acclli, fez ª Pio Eis a Yossos pés, Santo l'adre, Eks vém a Vó,, porque \'Osso panhOis, longe de ceder e de se sos pés, são sentimentos de toda a 
Xl a avc,ei:t«çiio clcs1es refug·a- t I I t'f' 1 trono 11aten,al ' f l o' apagar ao vento da "al.,Ominação cb familia cri,til que, ho;·e 111°·1, do q11c dos: _ tes em1rn ias que po( em cer 1 1car e e e o aro e o p r,,o " " 

~eamentO .d,1, yerdadl'. ao, pobres: - mas íCz numero mui· 
3( X X ··santíssimo Padre. 

1,~ maior de vitimas cn'rc leigos de 

que instrnmcnto es:avalll armado; cios naufragas ela ma!icia humana, desolação" cm [uria no sa:ito lugar, nunca, á hora tenebrosa ela teinpcs
os braç,n e a que execraveis malcla- dos confessores da Fé, elaqueles que arde ainda e se levanta mais viv,l t:1cle, se reune confiante e:ii torno 
des chegaram Os corações pela per- sãJ perseguidos. oprimidos, escorra- no coração do verdadeiro povo da ci? Pai, para resp0:1der iis pl_lpita· 
versão pagã do espírito e pela cO:·· çados de sua patria, das Sedes cpis· Esp.\n!ta, ii vicio, em sua dor medi· çoes de seu coração, tomar par!c 
rupção da alma: testemunhas que copais, cios ereni:tcrios contemplati· ta tiva, desse renascimento e dessa c111 _suas dores e em suas àkgrias, 
os bramidos c as blasfcmias de po· vos, dos asilos de piedade, dos inte· renovação ele vicia religiosa que tor- ouyir de sua boca e;ta palavra que 
pulaças cm delírio, sublevadas pw riores clomesticos. Sim, em torno 1,am o cristão maio1· e mais forte: ilcalma as borrascas dos corações 
teorias i:1sensatas. aspirando á ex· da Catedra de Pedro, elo alto da que ·,eu infortunio e que suas penas, como fazia o D:vino Redentcr, ao 
terminação de ilido o qne é humano qual.. falais e acenais ao· mundo, a e o incit.am a reparai- as sacrilega, comandar aos ,·ento, e ao mar. acal
c grande, de tudo .o que é sagrado voz mcmoravel dos seettlos murlllu- .afrontas Ja:1çadas por uma minoria mando as ondas agitadas do la,.,0 ela 

Pondo de ,fado o rumo riue os O 1 , . Kão menos <JUc a grande !tOr.ra de - t las as c,asses, q11c ate hoje são, 
,Aontecimento, 1>01í:ícos torn,"".,'tll I me prosternar a0 11é d., trono de " " pü( e-se dizer, diariamente trucidados ~ 
"ª Espanha ap·é,s a entrega do p,o- em massa, p~lo fato de serem bor.s Vossa Santidade, um impulso de sn-
der aO:Cau<lilho l'ra:1co, nenbun1 ca· · · llrCma dcvorão me. a,1ima no mo-cristãOs, ou peló· meno5, cOntrarios ' 
'tólico em :sã-consc·encia pode deixar "º ateismo coniunisla. Tão espanto- 111euto de apresentar a \'Ossa Au-

\. ,fc rcconheçcr as atrocidades come- ,a destruição €xccula-sc com tal gusta Pessoa, neste dia memoravd 
_iidas pelo <::Omunismo na patria Je Odio, barbariclacle e crueldade. que da Exal:açãO ela Santa Cruz, uuíca 
~anl,o Inacio, sO!.> pena de acompa· ,e não acreditaria possível em nosso espera1:ça no meio das tempestades 
r.har o .lament~vel. ex-Bispo ele Mau- ,ecuJo. Nfio pOde haver homem pd- do mundo, um numeroso e distinto 
ta cm seu ,11rOccsso simplista de vaclo, que pe:isc sal>iam<"nte, nem grupo de ven,rnveis Bispos, ele Sa
-"Cullar a ,vcl'dade mediante O arqai· homem de Estad,o, consciente ele s•ta ccrctotE,s, de Reiigiosos, de Religiosa, 
-Yamento de ;Encíclicas e da palavra responsabilidade, que se não hOrro- e de leigos, que a furiosa b,orr.asca 
oficial .da 1Ig1•eja. rize ao pensar se possa repet:r. ama· expulsou ele sua patri.a bem amada, 

O católico ,f!Htito beiii comprcenclc I t _a Esrnrnha. Sobre sua fronte res· 1: iã, em 011 ras nações civilizadas, o 
•!!te O capitão Ca1·1os Prestes se f;.:1· qne hoje acoiitcce na Espanha.'' plandece a gloria da cruz; são vos-
fasie de '.;republicano" para deíen· (Enciclica "Divini RcdemptOi·is"). cos filhos que com o A1>óstolo Pauló 
,ler os :CrÍ!lles -do bolch~vismo na' podem dizer que le1,a111 os estigmas 
Espanha, ,pois para isso recebeu rc· * ,) ~ do Se-:.hor Jesus cm seus corpos. e 
-,ado do . .-camaradissimo Stalin. O que sofreram pro nonúne Jesu e pe· 

• .:1ue, p,orem, .•.estarrece o cat<'.,lico ~s- :r{ote-sc que O Sanl.o Padre Pio la profissão de sua Fé. São os res-
clarecido .em wa Fé é que ex;,ta XI, a 19 ele marco de 1937, cião c1i· tos ele um iufão que a:ud,a ruge, 
<ntre ,seus .irmãos quem negue .a i-ia que .os católicos eram <liaria- restos ele massacres e de dc.struições 
evidencia',.;!e1íal.os .tão 11ot.i!ios, t~s- me:itc frucidados pelo fato de se imp:as e sacrílegas, eu1 q11e o sau
:temanhadJ!,s ;{)Q, ,toda -a Espanha. éa· oporem aos "republicanos", mas gue ainela corre e os incer. dios ain • 
: to!ica,,i~l~sive :pela sua Hierar'qu1a. "pelo fa!,o -de serem bons cristãos, da crepitam. São sentinelas valen
'l-f!: sóbr.etu!l;> ('dePoiS da~ .,egu1~1t~5 Oú pelo ~erios:, cqntrariOs ao aleis·. tes ,e vigilantes (JUe, sem poder élc
!jll.a;lvras·,\iâ Sant<> .Padre -!:'10 XI: -· mo com.um~ta". fl'ndê·los d0s lohos, vira!ll o~ pas· 
L ·".Mesm;<>_, -~tfo. <'Ol!l!J ~111 110ssa - Teria. sido, opr·e-m ô c~m.g!1}smo tores .abatidos e as O\'clhas dispc1:· 

e divino, ra aiucla os nomes de Atanasio, do a11ciaciosa de infelizes desgarrado,. (;ali:éa. · "' 
Vossos filhos aq1ti presentc,,,cl~;~- Anselmo e de Tomaz de Cantuaria, n voltados contra Deus e contra a Lernntai vo,sa. mão, S::ntO P;itlrc. 

nos de ser associados aos sofriinen- v'fodos em p.essoa, ,:ião tanto par.a fgt'eja. e :ti,cnçoai vossos filhos aqui pre-
tos de Cri,to e de sua Crnz, porque, implorar-socorro, quanto para afir· Hoje, na tristeza de sc'.t exílio, n.l sentes, qnc sofrem um exílio nJo 
tambcm eles, "luclil>ria ct vcrbcr,, mar sua intima união com o :Mestre mi seria ele sna pobreza, na angus· 11.uecic!O; abençoai sua patria 11 ~ 

e:xperti .. , cgc;lfes, angu,-tiati, afflic- infalivel da Verdade e ouvir de sua t'ante espera do futuro. diante ele t.-ibulaçã<:>. Sob o cfei:o .de vossa 
ti". eles podem Ottl'ir a, palavras do boca essas palavras de vicia que nc· Vós. vo,s03 fii'10s n:io temem o [1e:ição. a dor se en,'.l'Jrece e se torna 
Salvador. - "Vos autem estis, qui nhnma outra pronuncia. e qllc ali· ~.bandoro: - eles viram, eles expe- t,m fermento ele v:<l:i, que, l,y1g~ do 
permansistis mecum in tcntationi-' vfam toda pena e reconfortam no rimentaram qüã~ largos são os bra • ab«i~:ar e de enviice~·:, r~~·alori, 1 e 
bus mci:;" ,(Luc, XX, 28); 1·êrn eles me=o das grandes lutas para a de· ço., d.a caridade de Jesus Cristo vivo ex2!ta, porque ela fal 'se11tir que· 11a 
a Vós porque s.abem .q11c sua cruz é fesa _da causa ele Deus. no cbração d.os fi.eis, e aqui, em e :t 7 lev ntac!a ~ Jt> e o Gôlgo:a [C 

a vossa; porqne ,·ó, sois o doce Pai · Essas palavras de vida. $antissimo vossa presença, de3ej:,m ~graJ~cer .icham a salvação. a v::!a, ,i prOte· 
comum. e que o Vosso Coraçã.o telll Padre, aspira arde:1tcmeí1te escutar a todos aqueles q11e ,·ieram gcne:-o· ção contra os inimigos, a força e a 
a amplitude do m.ar ;· uem mai,, q 1.1e este grt1!\.'l ele prellldos. ele -saccrdo· samcnte em se11 socorro: - :atttori- .. alegria de espirita, a esperança na 
ele e a imagem v:va cio Coração de f.cs, que, na,.amargura do a~ast.ameit· clades publicas, pasto'.'4ts ele dioeeses, h·itoria e 1,.a gloria suprema", 
Crist.o, como Paulo, vosso coraçã.:> to· forçado do rebanho confiado ~- Sacerdotes, Orden~ e Congregações 
qnc vossa palawa impreg:iada d.a·· .seus cuidados, vieram com ·numero· reEg:osas, simples particulares: e etc 
bonclaeb desse divino Coraçfo pr.oó' seis le'gD,. se pro.,terrar nos pés· d~ 11111 modo especial a Pia Uniã.o de 
sa<las: são mestres da Fé e da cien: Vos~a Santidade, para rea'firmar, São Paulo dos padres 40 cler.o se·, 
éltiz ttm som divino e se tr~t'-sforma n~ ti1ciO desses lamc·nt,.1.•ieis aconte· . ruia~ <fo Roma, em cO!ahorac;lio cP1n 

Coino vemo•, o Santo Pa<lre r·,o 
'.{Tr a·firmav,._ ·11a sua r11u!ir1:i1le ck 

E.stas ,:iotas, entretanto, !lijO tern 
por objetivo, so!ll(!nte, assin,al.ar .il 
publicaç5,o de ensaios, mq_smo Cjt\f 
êlcs · soi!lm de Lubambo e em cel, . 
c,ão ele "Tradição". 

Queremos, principalmcu!e, acen -
tuar e louvar a coerénc;a doutrin{1• 
ria, /1 br.avura moral, o "inOportu· 
nismo" deante das solicitações bas· 
t;irdas ". Os hOmens de bem, ôS ho· 
mens de id61as dcvrm preservar-se, 
nesse p;irticular, co:1tra a onda coi,
fosiouista e niveladora, Ou melhor. 
.rebaixadora, da hora pre.sente. Oi 
homens incolores, sem .padronagcni 
pr,oprias, sem as in<lispensá veis 1a· 
tu<!gens mor.ais e es[)irltuais esiãCI 
,p9r ;ii afora, assaltando ou .ocupan• 
d9 litul9s e p9sições .e dando aos 
aconteci111rntos, essa bdccisão. esv · 
l1<>rri vel ÍlldistiuçãO de caracteres 
cl_ebaixo ela ql!al os inimigos da civi· 
liz.aç;l.o ocicle11taf e da cultura cristã 
tramam a sua destruição. E' pr.eci· 
so que caçla um' tenha a sua côr, se· 
ja h01t1e1n-cle-côr, naquele sentid!l 
que João de Vasconcelos notoa cm 
Lubambo. E' preciso que c.ad.a um 
saiba o que q11er e tenha idéias. O 
arc.abOuçÇ) ideológko da Patria-mo
ça deverá sair dos tumultos do p~11-. 
s.amento, da lut:i tremenda das idéia, 
Do jôg,o cios apetites. dos ditados do 
estomago não deverão clepe~der os 
nOscSOs · destinos. 

Devemos ter idéias e lutar por 
-elas. Só assim seremos mais dP que 
estomagos; seremos homens, Deve· 
_mos ser homens-dc•côr icleo!óg·:ca .e 
uur.c.a maleões oportunistas. 

Recife, 1945. 

~l 
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• Pomada 1eccatl~ 5do :l•l)(ls!ld~" 
; combi;ile ecieotiflc:amen1e todo • 
; qualque1 afleocó9 C\ltanea. oomó 
· oJam; í.w1lda1 em 9e1pl ·Utcer~' · 
: Cha9a1 on tl11a1. Eaemqa .. E1y1lp_el(I, 1 

. , Frlelcas. Rqc:haa noa PéJ ·11 noa 119i;'Ç, 
, Etplnhi;ia. Humonold&.s. Qu!Ítmadi .. 

. . ~e. Erupçõea. -Plc:ada1 dt 111osqultq 

\x· :ns~toa :ena~~-~ 

: . !!~YA~~!~!!~l~ 

-• • .. , t ' 

Cardial Secretario de E ,:ado ;.-..t 
P~ntificado ele Pio XI. que a "al,~
n11nação da desolação'' ,-~prc,,:t:tada 
pelo comunismo 1::.0 n:is ;~ ,,a ele 
"minoria auc!ac:::isa tlà í1;folizcs 
desgarrados, revOltaelos contra Deu, 
e contra a Igreja", f'candq, porfan
t,o, completamente desíeita n lenda 
scgu,1do a qual os c:itolicos 1eriaw 
reagido na Es[)anha contra os :111· 
seios dcmocraticos e repul>EcanOs elo 
rovo, 

Aliás. já a 1. 0 de Junho de 103,1; 
n,, En~iclica "-Dilectissima Nohis", 
po.sterior á .Republica espanhola e 

á sua constituição, o Santo Paclr~ 
Pio XI protestava, não cO:itra ,1 for· 
ma republicana ele govern,,. mas 
conHa as of.11sa, e as 'inj·"tii:ai 
que cm seu nome os vermel!,o, pra
ticavam con'ra a Tgtei:i 11:t r:ató;ie~ 
terra ele Santa Tcreza. · 

Por que silenciam tais f:cfOs csse1 
que se dizem católicos -: ao me,·110 
tempo se mostram am:,,0, e tlefl"11'
sores cios "republicano.,·• r,r,a•1hois r. 
Não estarão. clessc 1110,10 ton>;'! ·ida 
pt,l':c na c011~pir1c?ío <10 •. ~~l~J~rl." :t 

ql'o se refet·e Pio Xl? Com ofeito, 
calam-se .eles "sobre os horror~s Co
metidos. na Ru.ssi-a, no -Mexlco •. 
tamhcm cm r<rande parte ·h Fsp,i;., 
nha ... e fala ;1 "rela tivamcntc tã« 
pouco ele · tão \'asta 01·0.:a11;,a~,t0 
-11\Ulldiaf, Olte f O comunismo <1e 
~fOsco11. Dcve·se. cm parte. t~l si· 
lcnc:o a razões de ttma no1itka ml"' 
nos pre\'ide:1tc. fa,·orrcicla !',:ir ,:11!: 
rias forças ocultas que, ha nrnit,· 
prÓct1ran1 destruir " onlem soei:. 
crist~." (Euciclica "Di,:i11i l~rekmiJ
tOris "). 

·LER E PROPAGAR O 

·'' L E . .G I iÜ N A R I O ~ 
E' DEVER DE :rom~, 
,os: ~!A'tOLICOJ' 
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SANTO INÁCIO 
~L1d :lgCnL:a vieniria a.o:; qu~. 
1..·0;1 :es.:>:.Hlós e cO1nu11gados, n=>i
lareu1 \1ua'.qu\!r Jgn:ja l.la C.<n11-
pallhia de ,.H.J:,1..1s, uraudo petas in· 

DE LOIOLA 
tJ, e tõrJa a sorte d<! revolucioná
rios: e liojc que todos os erros 
fondiJos em um só são un,sonüs 
cm proclamar a absoluta indepe:1-
c!,·11cia de t0da a lei, que não é obra 
<le sua; 111fios; hoje que debaixo da 

(); Cong;-egados ~Ja:·ia:10s ,::.ú m,,scara ele liberalismo, se vai cou-
ro.km <lc.., .. r pa;,ar ucsapcr.:el,.,1', su111a11do a oficial apostJsia da Eu· 
,1 iCSt.! do g,·,u1Jc :Sa« o uácio <lc rOpa cri;tà; l1oje que ao redor dês
l.Oiüla, ;1111dador da \..U1111n11il a é1• !<: idolo, \'erdadeira antitese da l:-
j('Sl1s, que t:·a:i;corre ro dia .H l,crdack, ,e vem tripudiar co:icOr· 
prox!rnv. Cc:; r~.ch 11ies111Ús principius. mas dis· 

U l't. Lcu;;is . .a 0 redigi: as .l.~~~ sidc1:tcs ·nas ultin1as couse(!ltênc!as 
g;:~b da l.J. LvH::;,cg<Á~itU Jl~riana conscnadorc~ e sOciaHstas, 11..:0-
~Qr ~li.: íun~lada, Ih.V 11.:z ~cna.u cátolicOs e cOn1u11'stas; hojt.! a 
trJ.:1:>mi:ir au::. Jüvl'ns que :>e a:·c> Companhia <le Jc:;u:; ten1 tantos 
g;1uent~~va111 ~L-ÍJ a 1Janu11 . .:ra de ~\!a- i11im!gos riuantos sãD os que que
;·:à, aqul!,e 1111::::irno t:)p1nt0 qlh! o riam sub~tituir a ordem da graça 
pruprru ~J11 0 li1f1c· O qui:> i11..;ulcar pela Ordem d;i natureza: .te111 ta:1· 
aos :;e:1:; LihVs r as pag1:la::; i•ncr- to:, inimigos quantos stlo os q:..ie 
l;1;~- d8 ~ua::. JüillV)i.l). \..i0ustituiçô2s: ~ijO com1Hecndc1n ou n:lo querea1 

fc <,·a, !1u,1Ji!J,1ue prolumla, OIJ~· comprecrder coisa a1guma Lio fim 
diê11cia pr011ta, aiuor 1dial 4 SJ :lna t:ltimo a que tende · a revolução. 
~.:-nti.,,;;1a, atividade i11can,'1vd ~las êste úclio do mundo contra ~ 
pt:lo b;.:m do pr,Jx:1nu, subrni:;~;j_ 0 :H: Compa:~h·a de Jesus, Ol;jeto e frnto 
.\'i'ge!:·io Je Jesns Cristo, o l',qi:1, cbs ,lrcccs d0 seu iuudador, é a 

;\;asccu Inácio de Loioia ern J.i'Jl, p:-ova mais cvitkntc da sua fide· 
a pouco llJais de u1J1 quilvmelro (le hladc no cu1npri111c:1to da grande 
distai:cia da Vila d~ 1\zpcitio, p,·o- missão, qu~ a Providencia Divica lhe 
vincia de 0uipouzscoa, em Espa:iln, confiou sobr<l a terra: ês'.e ódio 

J\ 20 de rna'o de 1521 caiu fes:,10 1io munJo contra a Co111pa"11ia .J~ 
dOs muros da cidadela de l'.1111rlo- Jesus, é o seu prêm:o, a sua vickt, 
11a, c1:1a:1<lo a dcieri<lia, corno '.·a 4 a :::..1;i gfr)r:J.". 

Estão abertas as inscrições par::i vivio quotidiano C.'.):u os Outros con

os congregados maria:ios que irão 
fazer o proximo periodo de instrn-

gregados e a facilÍclade para a fre-' 
quencia á sauta m's,a e á sagrada' 
comu:1hãO é assegurada, Ao con·. 

ção militar. trario do que se tem prOpalado •.. çs 
Por diversas vezes, a Au'.or:cladc tiros de guerra não se extinguiram.' 

Eclesiastica e a Federação .\lariana Convem, pOis, que os congregados 
têm recomcndad.:i aos congregado.s 

I 
proct1rem inscrner-se. desde já 'á 

(Jt1e 11ãO se dispersem por o\ltros t1- :·ua Bartfo de Paranap1acaba 50, -
ros de gt1erra e ([lle se inscrevam sede da Academia .\íariana. 
ua C. :\1. de atiradores 011dc o con- O clichê acima ap~cscnta um ase 

pecto da. Comunhão Pascal do Tiro 
de Guerra 198, realizada pela Aca

demia 1I ar :ana. 
Esta iniciativa é de alt;i itnpor~ 

ta,,cia, pois, é a primeira vez que 

, um tiro de guerra realiza partic:t· 
larmente a sua Pascoa. 

A Academia Mariana pretc:1tk, 
nos anos' v'.11douri0s, exfrnder à ou· 
tros Tiros esta Otima iniciativa. 

DR. DURVAL DO Lf .. 
:VRAMENTO PRADO 

Clinica de moléstias dos olh0s 

- Cirurgia ocula1· - Cons.: 

Av. Ipiranga, 313 (8,0 andar) 

- Te!.: 4-458:li - Res.: Av. 
Angélica, 1408 - TeL: 5-9275. 

O general Clark visitou 
a L. B. A. 

RIO, ( Asapress) - E'te,·e hoje 
na séde da L. B. A, o general 
?v!ark Clark. que se fez acompanhar 
n.e.ssa visita por sua esposa e ,ea 
aJudante de ordens e Pelo ofic:al 
brasileiro posto a sua dispo.sí~ão. 
O chefe do V Exercito Norte.Ame-

. ncano foi re~ebido pela sra. Dar
cy Vargas. tendo se demorado, por 
algum tempo em vi.sita de cortezia 
à Presidente d,J. Instituição. Du
rante a palestra à qual esteve pi·e
S?llte lt' 6ra. Alzira Vargas do Ama
rai PeixJto, o general Marck Clark 
referiu-se a 0 apoio moral dado pe_ 
h institujçã;, aos expcdicional'ios 
brasileiros n 0 front os quais ace,1-
tucn ,;:\o excelent:,S e magnlfico-5 
soldados. A sra Marck Clark 
aprcveitou a on°1·iunidade agrade_ 
ce1,1 111cmifest.J.çóes de carinho 
c:;ue lhe têm Sid:i tributadas bem 
como ao seu e~1>0s0 _ decla rancto en
contrar-se emocio11ada com o p~vo 
bra~ikiro e profnndamen:e impr:.s. 
sionada com o Bra;;iJ. 

lrn,c cava'.eiro c,:i,itra as tro1ias ,.J: At~ :1q11i o citado autor. 
Fra1Jça. X X X 

\i Dutantc a ~u~i pro!ongJda j 0~11 - Vria111os ;.?gora um rest 11110 dos 
Ç:J. converteu-se Jcci<lidaincntc e L·iitos admiráveis produzidos pe!a 
,·otoq-,c ao scni(o do Re, Jnior· Obra de Santo foúci.::i de Liola: 

TELEGRAMAS DO RIQ, Palestra do médico Mar
ques Porto, da FEB 

RIO (ASaPrcss) - Os jornalistas 
nc!·editad')S junto ao gabinete üo 
l\1inhtro da Guerra !'ecebcram na 
tarJe de hoje a visita do coronel 
111"clico Emanuel l\1a1·ques Porto. 
chefe do Serviço de Saud.e da E'. 
E. B-, recentemente chegado da 
Italia. O ilustre inedíco manteve 
<'om os ho,:ne:-is da imprensa demo
rada Jlal•stra sobre os trabalhos 
realizados p<·Ios mcJicos brasileiros 
nos campos de batalha. O mesmo 
oficial que deverá i·eaJizar algumas 
conferc11cias sobt:<,• os serviços de 
saude cm ccmpanha e do que ob
"'·;·vou nos teatros de operações de 
gnerr1, depois ilc agralleccr as no
ticias elogiosas feitas ao SCl"/;ço 
de Saude da F.E.B., bem como a 
maneira carbhosa como foram tra
ia:los o5 mc:licos pelo noticiario 
üc>:ta capital, retirou-se, s.cndo 
acompanhado até ao ,;Jcvador pelos 
prrs<·ntes. 

,ai. Frutos <le Santidade. - :\ com-
Em mar,;o ífo 152.Z dc'xou a ,,l.:,, t'anliia de Jesus conta"ª e,u 1941) 

~:olar de Loiol.i, icz em ~lont-Ser- rnm 2-1 Santos, dos quais 12 mát·
r,1t coufis,áO gnal com um mO•i,;" !:rcs; IH Beatos. <los (]Uais 136 
beneditino, dé'i:,ou a sua cspacla aos c11árti1·cs; 168 Servo, de Deus. dos 
pés de ~ossa Sc:1ltora e rccoli>cti· <[:1<1is 126 mártires. 

o aumento de saiaríos I O gen. Outra abandonaria_ 
aos cornerciar1os no proximo dia 15 a Pasta;' 

RIO, 2G (.\Sili)rc,s) - Tudo lei t da Guerra . , 

Grande industria 
Itabopoana 

em 

,,: á gruta de .\íanrcsca onde com- .\lártires -em scntitl•J mais illlt· 

pôs o maravili;,oso Liv.'rinltv (ios I p',r: nam cêrca \(e 700, s?m co:1tar 
Exercitas Espirituais. Em ~lanr~sa co,n Oc, 120 Jcsuitas tru:1<lados na 
r,cO!hrn co!llo Pe. Espiritual ,irn ultima guerra civil da Espanha 
r_•iig·oso da Urdcn1 de São l),,,111 i11 .- ( 1936-1939) e Os que foram vitirn:;
gos. dos pelos nazistas e pelos cornunis-

A 15 de agos!o de 15J4 frz os l;;:;, cujo m•rnei-o ig-rwramo;. 
vrimciros ,·otos i1a Capela de ,;,.[o,n- Fru',o, C11ltura:s. - No anos d õ 

martrc (Paris), juntamente com S. 19~0 Os J3st1itos dir:giram .JJ lJn;· 
Francisco Xax:er, 0 J3eato p, fa· versidades e Ins/itutos Supcri.Ores, 
brn, ?i'icolau I30ba<lilla, DiogJ Lai- ;cm contar os Seminár;os ?IIaiores 
11cz, Aíonso Salrneron e Sirnão Ro- e Universidades Pontificias. nem 
drigucs. os Colcg'os Superiores de forma-

A meados ela Quaresma d,) a,i.o ção jesuítica, ,:1em Outros ·24 Ins
d,i 1537, já teólogos e mestre, gra· titutos e Uuiversidadcs em que ],J

tlnados pela C:1i1·crsidadc uc .J>,r: 3, cionam professores Jesuítas. 
{oram apresentados ao St:!lld Pon· As obras sf>bre assuntos divc,·,os 
t'íice Paulo· III, pelo embai,ado:· escritas por a•.1tores Jesnitas foram 

- c.,panliol do imperador Carlos V. uo mesmo aco em numero de 834. 
J\ 27 de se'cmbro de 1540 o mcs- J:\a mesma época cl:rigiram e pu-

mo Su1;1,0 P,H1tifice Pat1lo 111 ex- blicaram em SO id:om_as d:fcrcnt2s, 
,-cdia a bula "Rc::;imini ~Iil;lan•:s !.112 revistas, assim discriminadas; 
l·:cclcsiac'', aprovando e cOdir:,•;u1· 2G c~1lturai~, }52 c!c:1tificas 77 mis· 
rl,) a Comp:rnhia de J~sus. s onanas, J9u asccl1cas e 261 ~oi~· 

\ g:ais, com uma tiragem de 1-13 mi· 
: 3! de j:ilho ele 155G e,pirou !hões de excmpla,cs e 13 n1i.h6es 

snav<'n1cntc e111 Roma c0111 Os no-. de assinantes. 
;i,cs tlc Jcs!!s e :\faria Wl.i lilb',o-,. Os seus Olisrrvat,ir:os e L:~-

- S;i,nto I:i,,cio de Lo:ola con:av:1 ,;ucs Sismológicas cnar 26. 
~-: anos ,!e i:buc. Ifavirn1 r,:"sado Frulvs Pedagi,gico; -- :ollt-:tn-sc 
,lJ ano, llc'.lO;s da fc1·i·h ck Pam· 

:~bnnüantcs nos C:0·1.:\;io 5 (!e (ursos 
plOna. e IG dcpO:s de c-Jn firm-1da JJ · ' · 

r:mario e Sccunn.à .t:-~o r1ue dirigen1 a C.~mpa,:hia de }2sus. 
::as principais cid:dcs ,]o wundo e 

:\ s:1a preciosa 1no,·'.e f't·o,j,,%;u 
.. que ultrapassava!n nas !ll~i .11as e~-

nos :ln!.inos <los fi(·i::; J. '.11:;)rcss;l•J L~.tistlcas o ntnnc,-.:) tl0 3CQ. 
'i''e sempre r-,"i11111:i :J1·0rl1J:ir' a F:-utos i'v!issioii'l:·it,:; _ Xas 46 
HJoi·tc: de 0111 ~:111f,,. E111 tõ la a J{o- ) · ~ 

. ....Ii.ssões entre poru~Jc:tie'> ini1r:1~, 1Pa n;ío ::z:: 0:l\~,;iq1 -=.enfl) as ;.a!a· 
o:1ck trabalham mais d•? 4 tJli) J\lis· vr:1.~:-' 1 Y.-lorn'p o ~~1n\) \Ío!···eu 

0 s2 ;,to_ .. ·· · s'on5.rios Jesuítas que ~u'rJa111 àas 
,, ,, Pccessidades espirituais e muitas 

1\0 morrer S;11qo J ,1.\ 7;,,, a Co,u- Yezcs tambcm materiais de 1u.iis de 
panhia de Jesus ~e '.l,,1,,,va e;tab:;- 170 milhões de pagãos, O-; l'P. Jc
lccida Clll ]1);) Jon1ici!i-J; e org 111 i- suitas <lirige111 40 Sem ·11ario~, 1 S 
z~:da c.:m 11 l'ro\'lncias, drts q,mis 9 L·nivcrsidadcs, 169 Es\.'ül:i.s· S'.!c,tn~ 
na Et!l'opa, uma na ]Pd a, e ou- d:,rias, 67 Escolas Nor,nais e de 
t,;i "º Br&si1. :\~sse m,·smo a::o (S· Catequistas. 95 Escolas In,;J,1stri3is, 
,_,,,·::, se t;-~halhando p:1r:i j,i!l(fo.r a J.921 Escolas de Cateq\1e,v, 7.3L7· 
hcY:nci.1 da Etiúpia. Escolas Primárias, 155 Orfa:nt0;, 

O T'rov·11Cia: do H:-asil era O Pc. 70 Hospitais, ,149 Dispensár:os e 25 
),i:1nu·.·l da \"01>r.)ga, que fôra (;!(!- Tipografias. 
varlo a ~,.e <:ctrgo pur µalente ,is,i- Oka dos Retiros Fechados - A 
nadct p<:lo p:·,'iprio ::ianto Inácio, Fstatislica de 1937 acnsa: 104 Ca
w111 d:,ta ele >1 de j11nlio de 1553. sas de RNiro. 16064 Tmmas de r0.· 

L,n 1')!3 a Lo111 1;a11hi,1 de Jes:is tirai,te-s. 680788 F.x~rdtautcs co;:1 
t<: ad1;: ra ch·id:c!a e,n 51 Proviu· .31 R cvistas apropriadas. 
ci:1-;, i \·1cc-!>rv,·incias e 4-t ~lissõc-s x x x 
1!11t:·ç in lié ;> 1 c-om um total Je ... , 
27.15<1 Jcsui,a; .\:2sta divisão o 
U_:-asii iigtt:·J. \·a 110 nH .. '::-rno ano C!Jl11 

J Prov::ici;,s c 813 J cst:itas. 
:\ Co:n;Ja: liia t!c Jesus. na saa 

c_..;tru~u:-.-,, n:-> c.:;pirito 1i:1e a carac'.c
f'iza e na fi11~l JaUe que se proplh\ 
"- 0b:·a de S:rnto lnácio <lc Loiola. 
.l\. obediênt:ia é ;ci t:havc. da s~a só
!ida org-aniL;_H:ão, e o segredo de 
sua f/1r(a; o aillor a 0 q11e O t.'spiti!o 
111unda110 detesta c a detota~ão r!c 
ftH1o aquilo (i:1e ú · DlllIHJanismo c:-;
tirna, ~ a 110 a caractcri,tica de to
~la a sua atuação; a giór'a lle 0~~1s 
e a sai\'ação da-; a!ma:-,, sob ab~o
hií.a. ~ubmi~:-:ão ao Sa.:ito Padre o 
Pap:t. o ohjeli,·0 que ela deseja 
:a!Íngir. 

Dt·sck o ~cu apa:-rcimerto, a 
Companhia de· Jestt;· idcntiiicowse 

. Í~ tal n1a11cira ccll1 a mesma v:da 
· ,,., Igreja, IJ'-'C bem podemos afir· 

n1ar_ ~onsultando a história, 1.:ue 
Vs ;inllgos e defensores da Tgreja 
~''º lambem .:m·go, e defensores 
~la t;omp:rnll;:c de Jesus e ·que o_s 
111;rn1~!°s da Jg:-tja votau1 órJio de 
>norte ,, Co,nµanhfa de Jesus. Isto 
por via de regra .. l\s exéc<;ües são 
r~ri-.;..,lrnas. 
· A êste prOpú.,ito cit:.1rc1110s urn1 
'jla;.:ina· Jo insuspeito SCOTTON. 

T11clo isto é devido. c111 pr'lllcirO 
l:igar ,1 graça de Deus, r.1as em se
gundo h;gar ás diretrii1:s niagis· 
1 :·ais que Santo háciü traçOtt ft 
Co1nf)at1hia no seu magniiico l'v:~) 
"Constituições da Companhia ,Jc 
J~sus", que cons:itne a Carta ~Ia,>;
"" r Ja qual se rcse a Ordem <lo,, 
J c.:;u! 1 :1.~. 

Qt1an<lo o Papa Le,io XlII (C•:c 
cOnhecime11.to fJue se estava prc
ra,·,rn<lo uma nova ecli<;ão desh 
Obra. no a'.'lo de 188ó, sob ó G~n2· 
,·,Jiato elo R Pe. Antonio 1faria 
:\n,lerlcy, enviou. com data de JJ 
de julho uma C_;irta Apo,t(ilica. da 
r•-..1al cxtrain1,'.)s os trechos stg:./1~
I cs : 

Tendo sabido que Jª há nn,i
los anos se come,ou uma nova edi· 
c::o da Obra que leva por titulo 
"Tcs1.ituto da Companhia de J csus" 
e que Noss.o amado íilho Antonio 
,,faria· Anderlcy, Vigúrio Geral ela 
111rsn:1 Compa'.1hia de Jesus, pro· 
c11<'a com assidua solic'tude que se 
lrYe a cabo esta obra, e que falta 
:,inda o livro em que se contêm as 
1.e'ras Apostúlicas dadas á d:ta 
Companhia e a,'l seu fon<la<lot 
Santo Inácio de Loiola e aos de
mais Prepósitos Gerais. julgamo; 
dever aproveit~r esta ocasião para 
n1aniícstar o testem11nho da )\{)ssa 
,·ontadc para com a Companli'a de 
J csus. singularmente benemérita elo 
C-atolicismo e da Socieuade Civil. 

-"Sejam es'as Nossas Letras tes
temunho _do .. amor com que· sempre 
temos· amado e amamos á iucEta 
C ompa:1hia · de Jesus, devotadissim:-. 

a (:r~r que esta sc111a11a pa:,sara ~~•n; 
ela sem ter tido uma so:uç;\o o \:a,,,. 

-c.1O aun1rnt0 dos sa1a:-1O~ t1vs c.01nu 

c1ar~os <lesta cap:tal.' 
.Hoje, deverá ::>tr \:ntreg~,e ao Siw 

dicato uos J::.mpregac!Os no C0;ué:·c.O 
a ta1Jda í.lC aun1c1Ji<), tle,·endo ornes
rna10 rcc11:ir-se para ap,·ecia-la. 

Haverá mesmo eleições 

RIO, 26 (:\sapress) - Os obscr· 
v~alorc:; p01iticv:; s~lo agora nna:1i
mes e111 afirmar que a situaç:-, 0 pO· 
litica nacional está se cncami11liando 
decididamente para as urnas ele.to
rais. Consideram esses obse,vadO· 
rcs que tal cousa dcve·se primc:ra· 
111~11.c á rc;união dos gtllerais, apr,:,
,·a1:do a :1ecessidade ele ekiçocs o o 
memorial redigido pelo gtnc,·ai l.lc-· 
nic'o da Silva cOnt,·a quai,qutr dis
turbiOs políticos, 

Audiencias do Ministro 
da Justiça 

RIO, 2o (:\saprcss) - Estiv::·;un 
Onte1u uo gabinete do_ 2\liaistro d:t 
Justiça os srs. JOncs dos Santos Xe
,·cs, gcncra~ Fernandes Dantas, ge
neral Pinto .Aleixo, respecti v1.n1e·1~e 
i11tcrventorcs federais nos Estad0s 
do .Espirita Santo, Rio Grande dO 
l'iorte e Bahia. Alem desses, 0 Sr· 
Aga:ncnon }.fagalh:l~s rcctheu o sr, 
Landul:0 Alves, coronel Nê!son de 
Me:o e uma com·ssão de bacharelan· 
!.los ela Faculdade de D:rcito da 
Dahia-

l\Icdicação auxiliar no trata
men~.J da tiífilis. 

aos N0ssos Predecessores e a Nús 
mesmos mãe de varões csclarcci
c\Os ta,;to em santidade como em 
sab,c<lOria, e a!'mcntados com sóli
da e sã doutrina; a qual, embOra, 
ten!1a padecido graves perscgui(.·õcs 
pela justiça, nuuca deix011 de t:·a· 
balhar no cttlliy,0 <la vinha do se
nhor com animo pronto e jamais 
vencido. Co:1ti11ue, pois, a bencmé· 
rita Compauhia de Jcsu·s, recomen
dada pelo mesmo Conc.lio Triden· 
fno e cumulada pelos ~ossos Prc<lc· 
cessOrcs c]o testemunho claro dos 
seus louvores; c,antinue, no u1eio 
de tanta perversidade dos hOmens, 
con 'rários il Igreja de Jesus Cristo 
:i _pôr em prática o seu In;tituto 
para maior glória de Deu, e salva· 
ção cter:1a das almas; con'.inue com 
seu ministéri.::i, trazendo 0 u · recon
cluzinclo á luz ela verdade aos infiéis 
e líerejes por meio das missões; 
educando a juYentude com as virtu· 
des cristãs e as boas artes, e cnsi-
11a11dO as ciências teqlógicas e fi
losóficas seg-.,.i_lC!o a mente dn Dou
tor Angélico. E:itreta11to, abraçan
do com grande amor a Nossa ama-, 
di,sima Companhia de Jesus, da· 
mos a bênção apostól'ca ao Prcpó-1 
sito f.íeral <la mesma Companhia 
e ao seu Vigário e a ca<la um de 
set:s iilhos ". 

DONATIVOS 
C. M. Nossa Senhora Saudc par.a 

. os flagelados da guerra Cr$ 50,00; 
C.M. N. S. Consolação e Santo A· 
gostinho para as vitimas da guerra 
Cr$ 74,40; C.M.N.S. das Dores e S. 
Luiz Gonzaga (Agua Branca), pa
ra a Prima Primária de Roma Cr$ 
27;60. 

- "~cm iodOs os i:1·n1igos da Coai
i)ar:hia são tarnbcm in,;migos <la 
lg-reja; pof~ há muitos supcrficia!s, 
,in1p1es e i!usos; mas todos os ini
·s11igos da Igreja são· tambe111 ini~ 
migos da C.::impa11hia, e tanto 1ilaio· 
:tcs i11in1igos <lesta. quanto i1iimi" 
,:os são dacg1cla. Fal0-vos de fatôs 
e; contra Os fatos· não há. argumcn· 
:açáO que valha .. A iorça da verd:i· 

·-,le trr;i arrancado talvez da boca 
ttc algum inimigo ela Igreja uma 
palavra ele louvOt pela Cornpa:1hia 
•~ Jesus: mas, esta n:'-r foi mais 
_'lÍle o clarito ele ·tm1 · relampago; 
Jºrqne de· res'o, quelll oJeia a Tg:·e· 
.ia não pOtle deixar de odiar a-Com
J>_;tnhia de Jesus que foi .por .. Deus 
_«stabdeci<la 11 0 n1t1:1Jo ·unicamente 
-~~ra (lefenucr a Igreja de 1odos os 

.. ~ ................. ~ .. --:':" .. .::: .. -..:: .. ~ ...... ::. .... ::-:-::-:-: ............. ::· .. ::-..... ···•·· .... : 

-~-qu<'s e a_55allOs. · Eis. p.ois, qua;s 
tliram no clecurs.o lle 3 .sécúlos os 
iiimigos ,los Jes,u.;ta,s. _Foram · pr;: 
·uei-ran\éntc ·os 'protesfai1tes .. rl;pois: 
•::; ja11senistas . .os ga~rca:10~ .. os tl~

-.itistas. M filósofos rnciclOnerli<-

Pi\RNt\lBt\ .. 
. SI\ tTO • 

PIR/\PORJ\ • Cf\BREÚVJ\ ~ ll'Ú 
P OH ro·. FEL IJ ,. TI E TE 
. Á~J· 

· auro-v1~eao?-~ílo Pavw 
:. ~OR ~~MAM . . . . 
r Patti1Jasr7,fl0; Ui,00 · l'f,00 - CMgadas: Ul,0.1) • 10,:10 • 181-\5 • 
r 'ÁVENillA''fPIRA.NGA~ i:120 -TEJ,. i-4248 • SÃO PAULO . . . . 
•..!_ ~ !!_~,!!.,!__ ~!:~· ........... ,,..,. •• ,., •• -~ ~· ... ··-··~·,{AA_•,.,••/•.,!•,.! • .. •.!,..•~ ·~·-· ··v.~ 

Rio, 26 (:\sapres;) - Cm m:1!u
lino local anuncia que o general Eu
·rico Gaspar D:ttra an:ecipará s11a 
saída do Min:,terio da 0uerra para 
15 de Agosto prõx'1110, não c~pcran
ciO o dia 2 de sctemh:·o, q.:ando, por 
iorça da lei eleitoral, deveria <lei· 
xar aquele cargo para se candidatar 
ú presidc:1cia ela Re,rnblica. 

Segundo o mesmo jornal, o motivo 
que leva o general Gaspar Dutra a 
a11tcci,Jar sua saida do i\lid;;:;tc::o é 
o dcsej"o d-e iniciar sua e u11p\l~1i1a 
clci:oral. 

• 
BOM LIVRO 

ÓTIMO AM~~Ó 
A • 

· DITÔRA VOZES.tt
:sà ~ bon.:s 11.vro3 

RUA Sl:NMOR_ l'E1cJÓ. 1Ó8 
'!"',: 

"Carta de Paz Social" 

RIO. 26 (Asapress) - :\ Associa
ção Co:uercial do R:o de Janeiro 'es'

RIO, 2G (:\saprc:ss) - Sabe-se 
que C:-!.pítais nor1.c~a1n:·ricJ.:11:,3 estão 
i11te:·essados na iniciativa de críai;ão 
ele um grande centro in<lt1striaJ em· 
Ital>apoana, 110 s:il do· Estado do Es- l 
pirilo Santo, com o aprOveita111c:1tO j 
da força hid;·,rnlica da,1nelc rio que: 
iorncccrú energia elétrica ás indus
trias que se pretende ali instalar, 
para a ·exploraçfío de 1nirPriOs) íri· 
gor"fico~, lat~ci:1iOs e cOrtlltnes. 

O governo do Estado do Espiri:o 
Santo apoiará moral e materialmen
te essa iniciativa. 

Conferencia 
Souza 

do Ministro 
Costa 

RIO, 23 (Asaprcss) - Está sendo 
· agua rdarla com grande i:1teresse nos 

n1civs politicOs, ec'ono1nicos e finan
ccii'os a confercnc·a que o :tliinistrO 
Souza Costa, realizará, amanhã, · á 
tarde. no auditorio do Pala.cio da Fa
zenda, cm resposta. ao discursó dO 
brigadeiro Eduardo Gomes, pro1111 w 
c:~clo 110 comício de Belo Horizonte, 
sobre a situação fi:1ancc_ira do p:i·s. 

Rcstaurantê na Eaculda
de- de Medicina 

RIO,· 26 (Asapréss) - O Dcpar
iam~nlo de Adm'nistraçJ,J do \Lnis· 
tcrio da Educação ii:stalará um res
taurante na Faculrl~de Kacional de 
;'I.Iedicina. para prOíessorrs, · alnnos e 
funcionários d;,.queb e s.tabdec:1nen· 
lo un'\'crsiliu-:o. 

Negado o 'I'eatro Munici· 
pa! an sr. Pablo Neruda 

Almoço de homenagem 
ao g-eneral Monroe 

RIO , A 0 a ercss) - Com a pre_ 
sEnça 'ele altàs · autoridacte.s civis e 
m,!1tares elo B;,JSil e dJS EE. UU 
reail~ou.sr a 25, n 0 Copacabana Pa
lace " almoço d~ despedida que o 
çei.eral W codcn. c:mandante ,las 
Pcrça., No:·tc.America_uas cm nosso 
1,3 í, ofereceu a 0 alnurantc w111· .. 1m 
M<Jnroe. cumand,mtc cla,s 1''0:.·ça,; 
1-ra,:ais nort?-amcrica.nas no :t,.l.1.J.11-
Lco que .se encontra de passazem 
1;or esta caPitaJ. O ,agape transc01·. 
reu ,·m um ambiente ele grande 
c0l·cl:aLclacle, tendo o f(encntl W0 -

ode11 cm expressivas palavras sau
,,ado O ,,!mirante Monr~c que em 
i,~guido.. agradeceu a 11oinenag;crn. 

Seguiu para Montevideu o 
Ministro do Abastecimen. 

to da França 

t~ discutindo a dabOraçiiO da "Ç.ar· RIO, 26 (Asa13,es,) - O preíeito 
ta de Paz Social", baseada ua_ "Car- Henrique Dodsworth, alega:1<lo 
ta de Paz lndnstria1··, d0s Estados compromissos contra:uais, negou o 1 
Cnidc>s. Teatro \-lun•cipal á comissão i1:cu111-

RIO, 2:i \Asapress) - Tendo ch<;i- ' 
ga do a esta capital dom i11g0 •. seguiu 
para Montevideu, pelo Cltpcr da 
Pan-American, o sr. Cristian Pi
nrau. Ministro do Abastecimento 
da França. O titular fril.neê 3 , que 
viaja aco,.npanhado por s0 u sce:·.e
tat·io tem por pdnclpa] objetivo 
em ;ua missão, o fornecimento ele 
alime:-itos essenciais ao seu país. Da 
capit:11 uruguaia o Iviinístro_- francês 
5,, transportará a Buenos Aires. OI'.· 
d.'.:! já 5e encontra des-:fc maio u!O
mo a missão-c~onomiCo-financcira 
p,esidida pe.l" s1·. Jean Frederic-h 
Bioch Laine, 

Podcmos afirmar lambem n,:t' a· bida a Pub:o Ncruda, para a ç()níc· 
''Car:a de Paz Soc·ar já cont:; dom' rencia que O poeta deveria real;zar 
;1 «:lesão de t.:idos os diretores ''éJa· depois de a!11anhã. 
Associação, be1n coino de alguns !'.1;11-

dicato.Í trabalhistas. · · 

Unidos a U.P. N. 
P. R. B. 

e o 

RIO, 26 (Asap:-ess) - Iniori:1:i-,c 
-:1os mei:os oposiciOllistas qne o Par· 
tid,:l Republicano. r1ne está sendo 
formado, e a Cniilo !Jcmocrática i\a· 
cional terão, não aµenas candêda1o 
unico á presidencia da Repubiica, 
111as ig:ialmentc os m~smo, candida
tos ao Parlamento Xacior-a!, · 

Regresso do sr. Ncrcu 
Ramos 

RIO (Asapress) - 9cpob. dC 
participar ela C<invenção Nac10nal 
do P.S.D., regressou ho;e. a:· Flo
i-ianopojis. o sr. Nercu R:,,110~, ;In
terventor Federal cm Santa Cat.arl, 
na. O admini~tradoi· catarint1l1,s~, 
presjdento da Secção claque\e pQr•· 
tido em seu Estafo, foi cumprl
mentado por amigos e corre[iglóna• 
l'los no aeropo1to San tos Dumont. 

Será negado o registro. 
ao P. R. B.? 

RIO, 26 (As,,prcss) - L:á s~11dO 
í,rocessad(> nc ':3uprrio.- 'fribunal 
:Eleitoral o ped'clo de r~glst;-o_ .jo 
Partido Comunista Brasiloi,o. Se· 
gundo yoz corrente ,:io tribanal, o 
mesmo é .contra rio a esse ,esis (ro, 
liaseando·se cm dois ar;;umc.nt<IS 
principais: primeiro por que o pai· 
t:d 0 comunista obedece a ordens de 
uma potencia estrangeira, embóra 
amiga, e segundo, porque 9 Partido 
Comunista, pelos seus estudos, es
pecialmente -:10 artigo 3, com refe
rencias aos regt1lamentos e disposi· 
ções de carater de sigilo, coage a 
liberdade de seus proprios mem
bros. 

Greve dos Barbeiros 
RIO 26 (Asaprcss) - Realizou-sé 

ontem a assembleia. geral dos bar: 
beinrs, para deliberar sóbre o d'ssi· 
dio coletivo, uma vez que 11ã.o · foi' 
possivel o acordo com os proprieta· 
rios das _barbearias em relação ao 
aument.::i de salariOs, 

A assembleia, que tra:1scorreu 
num ambiente agitado, l'esolveu ir 
.ao djssidip coletivo. 

Exercícios de tiro 
Forte Copacabana 

do 

RIO,· (Asapress) - O Forte d•l 
n1•J a n1issão econon1ico-financeira 
d->s de -tiro real; · 

Estadia do Brigadeiro 
Appel Neto 

IUO (A~aprees) - Acha-se n~sta 
capital o bligadeiro Appel Neto, 
eoma:iilante da 4- ª Zona Arrca, 
com sc,de <·m São Paulo, que v.ciu 
a chamado <l'u MiniStl'o da Acr0 -

r.:autica, c 0 n1 quen1 se avistou hoje 
· Lardc. O Jr;gaueiro App•l Neto 

R á d' ,erá des:in:::iv para ficar 1,po-
·~;•çãº elo marechal dO ar sir Arthur 
l{arrys. comanda11te Geral do co
mando <l'e Bombatdeiros a R, A, 

,}'., que v<m- €m. visita oficial ao 
· nos~o país. 

Conferencias do 
deiro 

Briga. 

R10, 26 (:\sa;)rcss) - O b:'·g:i
deirO Eduardo Gomes con ferencÍOll 
ontem com os srs. Ota<;·io 1langa· 
l,cira, Virgílio de 1lclo Franco, J t'.· 
racy Magalhães, Lima Cavalca11t1, 
l{afacl Sincorá e Leandro Maciel. 

Conferencias no 
Militar 

Clube 

Jantar no. Itamaratí ofe· 
recido ao general Clark, 

ruo. (.hapre,s) - o ,-,1i.1;.,ti:o 
,las Relações 1~xterior('S e a emba1-
!.,·.1triz Pedro Leão V z\:)'o ofere
~Ham ontem, l'·o Itam:,rn:.l, u1n 
jantar ao gcnc1·a1 e s~;1:~,,;:a )Iarlc 
Clari'.. , _ 

n.ealiz:u.se esec banr1 1tc, ~- :,o ,a
J,io cL e•mfer,nc:,.1s ,:lJ b1ol10tcca. 
DurarÍtc O seu desenrolar ~m'a . or
C!Ucstra. executou n1el :;r~i3.S · linieo.s 
ú·as,leiras e norte-americanas. 

o embaixador Leão Ve!OS<'. tº 
"champa.gne", proferi~ breve _ ,.is. 
curso Em seguida faiou o ge1,c1 :11 
Mark· Cl-~rk. "enaltecendo . 3.'; 'ºqu 111~ 
,: 3des dos soldados bras1b11ss -~Uv 
serviram- sob ~uos ordens. Refe . u
, t ~iast·camcnte ao que llle fo_ .se en u 1 t prc
--a daüo nbs~l'var quan ° ª 0 
J. ~- ·i ·age que re1.-
(H' sso dn Bras1 na v1 m . 
liz~u à Minag Gerais, São r-:1Ul'l e 
R,o Grande d 0 sul. • . 

Por fim. 0 embaixador Le,to \ e. 
lo<so esgueu u mbrinde pela .sat1rle 

f \!cidade n1rnoal do pres1,•cnte 
e e l Mar!· Truman, tendo o irenera .: 
í:la k prOpºS'. o o bril1llP em bom~ 
,Jo ~rebidente Getullo Varga'l. 

O registrn da U. D. N. 
1 

.. . ' RIO (Asapress) - Esteve no ga- • RIO (A.sapres~) - Q., rc1wesen-
hineto do Ministro Sa]godo Filho, ; tantea' pa1·tídarios da.s opos!~ões 1'?-

,acoihPanhado do seu ajudant.e de solveram registrar a Un100 De· 
odens o general José Pessoa ins- mocratica Nacional como p~rtido 

t d e 1 i d E rc·t e r..acionaJ. A U. D. N. atuara em 
pe or e ava ar a o ~e i o combinação na cami:,1nha· eleitoral 
pl'esidente do Clube Militar, que com O Partido Republicano. 1 
foi convidar o ministro para a s.erie Essa soluçã0 foi t~mada cm "!r-1 
d'e conferencia que serã0 i·eaJizadas tude aos acordos iá realizados em . 
na sede daquel.:i eatidade e por sua n~me d<". F. · D. !: . 11-a L!,l,, e uu 1 
iniciativa 5obt·e a guerra oe qu.e H-10 Grande do Sul. 
participa~1Ós. Deverão falar sob1·e • • 
temas escoJhi:los sobre ·a ação <las O Brigadeiro será md1ca-
torças armadas brasileil'M ri~ :°"tlan do para presidente da 
tico Sul, e na Europa, oflc1ats d(l. , _ • d 
Marinha, Exercito e Aeronautiea, Com1ssao Diretora. a 

Volta do sr. Negrão Lima 

RI)() (Asapress) - A bordo tlo 
· avião da Panah·, regressou hoje a 
As-Sun,ção o s1·. Negrão I)ma, cm~ 
baixador do Bt·asil iunto ao gov:er· 
no do Parilguai 

U. D. N. 
. RIO (Asapress) - O 1.Jr'g.,,1e_lr., 
Eduardo _G:mes está s_endo indica
do para presid ?nte da comlssã,1 clL 
retora da União · nemocr.i;tlca Na
cional. Essa indicaçã() cont:i corn o 
r.poio do!' liders,,. po\itlc,Ja opo.,!
cionjst.,/!. 

~li.tos 
PRÉ-ENCOLHIDAS NÃO ENCOLHEM MAIS! 

'li: .. ~PREGA~!Os. cm nossa5 comecçõc~. m~tcriàf. 
Ca rr:<":hor {lu,didade. Mesmo assim. molh.amolj. 
long.amcntr a f'asimira. O$ aviomento$, e qua1q:.ie,J 

pieçe. ::!ind~ que seja um pcqu('no fundo de bolso.t 
Resulta de tais C"Uidados que as ?lO!sa, rot1pas1 
d,.::, prê-C"ncoihidas oferecendo plena gar::mtia de 
nrnhurr:a dcforma:bi\idade futura. QueiTa fazer 

· ~um~ visita à nossa Seção de Roup:i, Feitas:
CO!',duirá que é uma inovação. poi~ aindilt 

r?.o se empregou m;iterial de tão alta qua
li<l<:dc na Confecção de Ro,Jpa°' Fcita'9i 

Homenagem aos médicos 
da FEB 

RIO, (As1pre.~s) -- Reuniu.se ilo' 
jt, a Academia Brasileira de Mc
d;cina Militai·, sob a presidencia 
do coronel dr. Florencio de Abreu 
o qual participou a numerosa assis
t tncia que, após o regre.s~o do6 in. 
tegrancles do Serviço de Sauda da 
,F. E. B, a Academia pre.sta.ri 
duas homenagens aos medlcos. far
rnac2uticos e dentistas membros ou 
r,áo da mesma uma ri~laB e.~ !i'rêm
\·.roS da Académia que integraram 
a F. E. B. e outra de carater pU. 
blic 0 dedicacl,.1 a todos os membros 
do Serviç0 de Saude do EXércit-o da 
Armada e Aeron.autica; 

A composição da U. D. N. 

• Em 10 pagamentos pelo "Plano Suo·Je" 

Regressou a Recife o brig:~· 
Aj almar Mascarenh,âs 

n10, (A~::1prcss) - Deixou hoje o 
Rio de regresso a Recife. o briga.. 
deiro Aialmur M,:.scarenha.s c0 • . 

mandant, da 2a. Zona Aérea .com 
séde !laqueia capital, . . . 

A frente unica da U. D. N. 
RIO (Asape5s) _ O Sr. Julio 

Prc.ste; eslá sendo í\guardado nes" 
ta C,;ipital, 0ndo virá, se entrevistar 
com 0s demais parcdroo da União 
Démocratica Nacional e dar oS seu" 

- Pontos de vista sobre a formação 
da frente unica que apoiará a can._ 
ci!à,:itura elo brigadeiro Eduardo Go
mes. 

O sr. Artur Be:rnardes e 
esperado RIO í As~prc.ss) - Os proccr~s 

0 posici'oni.stas mantiveram no dia RIO, (Asaprc."<3) _ E5tâ sendo es-· 
ele onlern varias conversações, no pcrado nesta Capit~l O eX-llresiden
'.enLido de ultlmarcm as Pr0 Yiden- t" Arlfiur Bernardes, que v~m de
cias para definir as posições das .senvolvend0 grande atividade em 
agremiaÇÕ?S que comvõem a, Uníi,o Minas Gerais. 
Dcmocrutica Nacior!,_,l. .. 

1 

O sr. Arthur Bcrnarde-'l deverá 
-----------------· subscrever a petição solicitando re· 

fR¼COS e, 
AN.tMICOS 

TOMEM 

Olnto ereosotata 
''SILVEIRA'~ -· Grande T6nl~o --==-------, 

1 
l 

gistro do Partido Republicano, 

300 nucleos eleitorais do· 
P. S. D. no Rio 

RIO. (Asapress) - O Partido So·. 
eia! Democratico continua instala;,
do nucles eleitorais em todos os; 
bairros desta Capital. 

Ao que ·se informa, denfro em· 
breve .estarão insta!..,<los 300 nucleos 
eleitorais do P. S. D. 

Notícia s dos Estados· 
ESPIRITO SANTO 

CONPERENCIA DO SR.. BENVJN, 
DO NOV~ 

VITORIA, 25 (Asapress) No 
proximo d!.a 29 do corrente haverá 
importante reunião 110 Município 
de Cachoeira de Itapemlr!m,.· d•,s 
lavradore-5, quando será feita uma 
palestra Pelo agronomo Ben\'indo 
!'{eva. executo!' do i•erviços articu
iados, do Fomento da Produção v.._e
r;etal do Estado, sobre os moder. 
nos processos da agricultura, ilus
!;ranão-a. com exibição de film2s ::1 
exemPlo do que vem sendo feito em 
cutros municiPioa do Estado. 

CRI.·\ÇÃO DE JUMENTOS 

VITORIA, 25 C\sapress) - Para 
<' cnriqurciment0 d<>s rebanhos d" 
nossos criadores, além de Jumen. 
tos andaluzes e piemonteses iá im-
11crtados e cedidos Para diversas 
granjas e f.J.zendas. o Governo cb 
Estado acaba de obter do Min:ste
rio da Agricultura. sem onus algum, 
uma con~iderav~l remessa ele repr'.l
dutores_ entre os quais um magni
fico lote de jumcn tos de ra,a na
cional "Pega.,. 

NOVO LABORATORIO 
MICROBIOLOGIA 

DE 

VITORIA, ( Asapress) - A nro_ 
·f2°sor,.1 Silva Hasselman, sanitarista 
fedei·ol, comissionada pe10 dr. Bar
ros Barreto, dlreto1'. do Departa
mento Nacional de saude P,lblica, 
acaba de chegar ao municipio de 
Cachoeiro !le ItaJlemerim para ol':
cnt.,r a instalação do novo !al)or,t· 
torío de 1nicrobiologia, ana\;se e 1 
Pe.souizas do Centro de Sau:Jc, d8.-
c,ueI:~ ciàad~, · l 

NOVO PREFEITO PARA S. l 
MATEUS 

YITORIA ( Arnpí·e.ss) ·- Por W' ). 
tiv0 da ree~nte nomeação c.o nm10 
prefeito para São Mat.,us, sr. Eu
genio Neves cunha, este tem rece
bido inumer0 s telegramas ae f~li. 
citações da população c',iquc'le mu
nicípio, hipotecando-lhe inteim 
solidaried:!de e à J>O!itlca gov<:rn a. 
mental e à dêcisã0 ,Jo P. S. D., 
aprl'sentando a candidatura ,lo ge
neral Gas1>ar Dutra /t, p:·csldenc:u 
da Republica • 

G OIAZ 
PORTO NO RIO TOCANTINS 

GOIANIA. <A.sàvrcs.s) -- A Mn· 
nicipalidade de Pedro Af,>J't"·X no 
norte goian0 abriu conc-screncia_ 
para construçã0 de uin pnrt-l no Rio 
Tocantins, a.fim-de fací.[itar -:>. mo
vimento de embarc.>,çõ,::s a· ol,-o 
cru', que dali partem t,m.,intercam
bio comercial entr? as cifades mar
ginais e o nord~s_te do paí-s,: ~trav•}.;: 
d0 Belem. 

SERVICOs DE AGUA. ESG0T~ r~ 
ENERGIA ELE'fRU'IA 

GOIANIA, (Asapres.sJ· - O Inter_ 
ventor assinou de~reto,, autori-' 
zando o goyerno __ <lo Estado a cta1" 
gérantias de fia11çi\ a-;s emprest!
mos que forem ccntrmdos pelos 
municipios, desde que N, mesmos 
se destinem aos s~1·v1ç<Js de agua, 
esgoto, calçamento ., e-nergh\ eletrj7 ca. 

BAíA 
CAMBIO NEGRO DA GASOLINA 

SALVADOR, \AsaPre,Ss) - O 
cambio negro da gasolina e ·alcoo! 
continua agindo Hvremente nei;ta. 
c(l.pital. estando, ess~.s produtos sen
do cot,:idos a 5. cruieirOB e ttro. 

30.000 SACAS DE .'~ÇUC,\R 
SERGIPJ.; 

DE 

S,\LV AD(_)R. ( AsaPress) - Ncti• 
ci,:i-se aqui, que para o abaste
cimento da população local e do 
Estado, virão de Sergipe 3:).000 ~0 -, 

ca.:, c\e açucar. 

PROCISSãO DE S. CRISTOVÃO 

SALVADOR., (MapressJ - 'Rea
lizou-se d\i 25 a n.:ia,c a t.rad!cion:il 
r;rnclssã0 noturna de São Cri~tova.8 
1-adroejro dos moto ri ;tas. Essa pro
cissão fof org.in;_::_,,:'a pdcs Pr·.>fi-"._ 
.~i0nals <lo vo'.ante e ío1 gran:Je
ment~ concorrida. 

MINAS GERAIS 
CO:MICIO DO 1..~EN, EUR.ICO 

DUTH.\ 

BELO HORIZ',N'·1 ;l: . /Aeaprt,<5) 
-· Afim de assisti: a grande con
centraçüo Politir:.l., dura:1!,e .'l qual 
~ .. ,!ará ao5 min,,; ros o g ?Ilera I Eu_ 
1jco Dutra ri,;';.o a e•:a ca1iltal (a
ravanas do., mais diVHN:5 r,ont.9s 
do Estado, Nessa, ocasião serno 
prestadas grande.s homenagem ao 
atual MiniHro d-.1 Guerra. 

P. LIST .-\ MENTO PELO P. S. D. 

BELO HORIZONTE. (A,sapress) 
_ O bureau eleitoral d!) P. 8. D. 
continua at}ndenclo a grande 11;1-
mero de interessados os quais n,.o 

· foram alistados ex-oficio. Em q1m.
.si todos os bairras da cidade exis_ 
tem postos eleitorais lbquele, Pe.r
t?i<:·, 

RIO GRANDE DO SUL 
ÕONGRE-SSO DO P. L. 

PORTO ALEGRE. (Asapre'ss) -
A Comissão Central do Partich 
Lib?rtador tem se reunido diaria
mente, afim de ultimar os tr.i1>a!hos 
JÍrenaratorios do cangr~sô · que o 
partido -realizará no ,:vroidmo dia íG 
d.1.- agosL1 ... 

Segundo apurou .a nossa reporta. 
gem. está sendo frita uma r.'?vls~o 
n 0 programa daquela agremiaçao 
partidaria, a qual serà am·eebda na 
reunlão de Baiié. 
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, "''''º ,,v- l'"'"' ,,., co ,tutlo X l.\. Outubro. M:a, <iliham µa..-a alei,, <la , si>ta apena,, :i;i,, i-t,s.tíl,füc,'il,OS.-d•a/ e-íi-fra··: 
1u·,(r1CW-111 l~·CJ;.::v:,!c;:t<.· a 1 l';t· E. t'i1Cj:ia11LO 0 -s RtHna_ 11 o~ scu.eoi. ces:,a,ção. <l«- lut~ _com u1ui pouca !nhn cous-a qlle:os s~ús orOh:t~~nd·i:;~ _·_:_ :: 
Jo, ) 111"';; cuui c1 rtJ11ci 1.1.;ao ll~ que se deveria erguer:. Lltn rno:iu- c~q.H:·r,anç_~ e- mu~ito ~eceio, porqtte•. '. tas_ chB-•~1am.·d~·-'~gov;~~~-.:.~tjÚ{Í1_~.--~::_i fr ~; 
((•11,t-rv,,i <t ,:1d;nJ;,111a 11,,,·t~- ir1<'11t~ ::{~ Cana! (nglt·s
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a, .. ,.,,, ... " (la v-,t º"-'' wst íl gm·,-ra - lllllíl \'el ;~~e:~;:tíl~ina' _e_ º'?ªL~ras <Lo __ Co11· l,ei-. _nm go,·í:_ruo: soh' ô· q,uàl,_ Ó, -~if_,:\ 
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m"'' ... ,ei., c·.,_.i;,d•> · _ ::,ao Lur,<,. 'o<',tr<.111 pela luglater.ra ~- eks rt- ''\'.º, SoY,elica. E c,r,,! acJ1datam a ,iizar-se ba.stant-e foi,temen.t,,? par~-, 
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:in,, ,iu l' t1c,~;,.~ 1,e,cd t.11:,a <.,., 1,,, r~po,_;º' "~s ~taqLt~s: · 1'.artid0, .do ;~
1
:~:º. do, ru,,.c,, l;ara com Os po- crati_cas e _in~tala-r um regima totaº"I: :l 

,uu,.,, e cc, .. _,,,., de .tUUv a:.o, 4 ,c1.. e 0 s h,re, da lng:l<1terra', Na op :i•ão üs Roman_os cstáo sur;>reeridtntc- Este foi O m_etodo empregado pe· 
g1rc111 ,u,,ve,,,cittc á lu, do,""''~• ·taJ1a11a, a- Grã Bretanha sairá desta mente bem rnforui'adOs acerca_ dos h g,oyerr:O sOyietico para. .a:iex-ar a. -

-•6·-·a • • .Feir·a 

c·ruzeiros 
Oistribué ,. ·, .. ~- . 5417 ,.. . 

prem1os e finais 

!11.nk ck v,, ,,'-'. ·cu111 u, ._, 111u<1Jc<s 1· l 1 ,i,eut~. a:; wdustqas., Os porto,; e~. _ 1 tano. sovict1co. ,t-

oco1t, de,c·,.uu, ,,um ,aJJe'e - ,1 .. c: 'Kuerra c.omo um- vencedor cansado; :ac~nte';1me11tos na _Po!oria, E, em·_ Es:onia, a Letônia,,_ e: a Litua.i1fa. ' 

ao, """"' ele l{Úmulo l 1,.,e,a1, ue '(Ulll ll!Ul!O tio seu poder fi11aucet.O _bº~ª- nao. se te:1ham surpreendido, Dt';io;s q,ue- º. governo s.ovieticq com: -~1 o T--1 e IA' s DO INTERIOR Vi I l D s 
Ne,L e M.ircü c\w·e;,o, de /uii«, ') ,,,en!-í<lo, ~Om 3~11~ l'UCursOs ultrarna·· :ch_çar~mse c~n.1_ o '.·eco1,hec!mc:1to. ~rneaç«~ d(l lll_Va-são, ~Ompdiú r~tes' ~114 .. . . . . ' ; . ' -enera·ve om111·ngos av,·o 
Hauv, ~ ,\i.r,c<.í, o \';wJalo; d«, ,·in,,~. pre-l,efkos graw!cmeute di· P.01 par te da l:mao Sov.et1ca-, do as- E~tados 13:alticos a- petm-ltlr ao Ext>i;- 1 
Me<,,~,, ~ do, t,.,rja;; de 1_,;moard,; 111111:11cJ0s, º'.1~1,, div1~a_; de talYe·t H si~n cI1ª1:1ªd0, ·:ccn~-té" Polaco de c·t~ Vermelho OctrP.ar pontos estra'· : JPAUÇ(J TA't:1-BATE'_ ,, . 
• l.,, ,vur: de :1 11 p,·iau,Hl·o, c:;,;;J,,t,., l1d 0.ll,. de· do,a.re,;c; irn;apa.z portanto,' L,be_r aç_ao Nacioua,, como ainori- teg1cos em ~e11s t-errito•;os O ·, · 
e gu'-'He,iu, ,di cQi;ta, ct.J(J .,()Jc, de financiar a yecomtrução da Eu- clade , administrativa da Polonia. ,os c@mportaram.-se ~~~· . \-a~i:i: Mf:S Dl: MAIO EX:.IO, SR. NUNCJO APOSTü· Modelo de perfeição cr~tã_ para a mocídade ca, 
JC {)C>t<,/. c,11 li'!' CUJa ldilli! lO, c,· rop~-.- -ror c011segui!'':· O> Rou,anOs Acreditam q'.te este "comite· nã.o cortesia-- & r.e~ercva. _ a;fê-- QJ1: tiJé",, _ li . ;;- . , _ , _ ,;,;\ : , . _ • _ . tollca dos ll(JSSOS dias. (E'alavra». de l'lo XI JlQ dls,, 
queu""' _ e ,c_·r ivrc;adu a ver ..,,; acrcG1t,1m que a (,ra Dret'anha ,o· 1 epi e senta r.1nguem na Polonia ex· ra1_11 temio, "ara- ei'guer l11lli' ._ - · -. s_ ... fesL_w; -do mel> o,on.,agrad.l> a - E,.t" Diocese p1csrou clía 21 P-·l?· curso s.obre. Íl heroicidade d1'S virt\ldM de Domingo, 

. . · , - , . . cet -~ - · ' · "' - '-· a,pa.r.e N'a Senhora -trg,ru,co,1-r .. •;im Çí.;l\i · -· - , · 
,>e({'"'"ªº v d~, -11 uiuausi.s- ue,u, ctiui;- <-111,,a nao sera suftctentemrnte iorte , _ o ? gvverno sov1etlc~, O Partido lhamentO. comun'_s.ta, nos. t}ravo-s mas-. J: _ alor_-,brilhantismo d ;_:· . _ t _ ·: s:ig.mticauv-a.s hvtu,eu_ª_ $:€>a;;. ao _l!.>,UlO. Sav-io.). 
nut•J· 

11
ia 11 cta, sul,, a 1u,,. ,.1;. etcr:i:ea - .1,ar~, cleter a a111e,:ça, do Oriente. \ºmt.m, ta duraitte muitos anos tem 3nuinado-s pequenas Esfad·os. E\í· : da ek- - -' · · · -- ' e::x«J;lci 

O 
sau '::,r. il, - !::icuto A 101s, c\laseua., .l,\íuu- O 

ic, L'IUillalidV sobre a,s lUl•~a:>.Jt-lll' ·. E.t~i.Ruma ~e ~sp.etiaque_osvitai" sido_uma pequena.-ergar~za:çã'o cl-a,n ,tão, qua:1do tudo estavaJHQl,(O. ele.s .,. ~-otertas._de-_fl'.'l'.eS;, pelos.ci;l!i.n- c:0 _ApO~to1:cos_n,o __ ,tfra.s1!.'que-, en1 ans_e!ico jovem Domln~_os Savlo nasceu dct honrados t-
yl)Jau:a; "'"'ª" da m, ve,vernu;,, per . 111 te_,e,,e, -dos l~sta<los vll1clos for- de 5tm~ sem repercussao popu la,r,-. : rlera m o- golpe-. tais, óS b~l<lf> -d:-sti,les, a-s ma-gn,n-- nsita 011c1al l! ~ao l'aulo, passou piedosos pai.~: a., 2 <ie, abi:il de J.842, em. 1'iVà.- ~e Chie.ri _(Turim}, 
.ohrc todas a, arruillacl:is rel:qui .. ; çarao nu,,o apoio á Grã Brctanl,a e , pela simples razão de que os Polo- , Os romanos es-pera:111 que este çai\>,-pregaçues pelo Revmo. V1gano ;,ela, d1vtrsas I.Jaroquias da, J.)ioc,:;- .Aoo l> anos: de ictaue u .seu porte· devoto na igr&.ilt atraia 08 
da._ a11liga \i7ant1eza ~ das pas,adas ª?5 oulros paises democrat'cos da neses são patriotas · que acertada- l'let0do, ou uma yariante dele, será da' P;..,r<;><iuia, Pe, An.to,r.jo. Velasc-o-._ 'se. olha.r.es Q.OS Cil.ll1PQ.Ul-ises que a cae;la passo, enquantQ a igre,ja 
ba,aihas. _ icvallla·s~ o ;:lliL>ºlu J;i b:ropa 0cide:it:il. O, ro111~n-Qs, po· mi;,nte oiham 0s comunistas corno < >npre~ado, re-lo im[>e-r.ia!i,m0 sGvie- · º: cantICoo, etc. aí-<}l:vorar.iin as. &l•_ J\i1ui cw. TaLtl:>até tOc,lo o. Bº-"º ainda. e&.ta:\!a 1echaàa. o \'.i.am, aJQf.llhar ao. p.é da porta, esp~-
ttCrn;,, e,t,crál,~a. iLtac:to, a JJas:::-:a r_ em, 11ã0 0stão de modo algUtl). scgu- íl1:;entes de_ Mo~c0u. Mas, l!O\'e rios tico no ca•so d'a Ffolandía. Acred"i- !l-dA3-, A<•ã Cºtól' n _0 , , t· : c:Ho.OU; o, Hiuo !'Outifü:i,;, .!Q. ch~ar · 

d l 
10· d qti · 

1 0 
1, rnemLr-~- d · h d "C , F' 

1 
- y o ~ ie ... s.J.,nl]re a 1i.a, t, - . S ,., - . rando, a re'~ar, ql;le i;e a.~riss.e. N1àquele tempo. já 11iuàiava ll. 

e ::;-. --'edru, ,(111e osce:ita a Cn,L, • ~- _e rt-cun 1etem s 0s nossos ·, ., v> o ass1~1 e ama o o- -am q11e a- ·m ·antlia_ pocl~ ser .. tra· · exerceu si.tas ativid,ad~s nas, Comtt: · o. com 010, stuuQ . ..:-'.llcla, c1unp.r1· ..., " 
,Lá 

6
o!Jre· o -~:c;_mlcrc elo humilde pcj· propri?s rntcresses, ou sobre 

O 
que m,té, P_ol~~o dl! Lihertação, Nacio~; tada n<Y começo. tão delic,ada,mcntc nhóe,,, Gerais, convidan<!o, <l:e casa_ me1,tad(,) pe,os pre,.ciLte-.s,, aos q,ua,is MisSa com edificante devoção .• Aos 1 anos !ez ~om lneb,Vi\ 

__ ud~r., :1, ,1,uem tc.risto chamou para s: fara Pªtª suµri-los. Eles s~ mo,- i.~.I, 1; 1st:tmdo pelo governo- sO;<ieti- <!ua_nto o. for,,:i.u,1, no pri.r,cip;o, a, Es· -e!ll casa, moças benhoras, b.om,ern:; . aietu'-'ôameilte abe11çoou, tr,llinsporte cte. ales,ria a pi:unein\- Comunhão, Nesse dia me, 
,er J!escanor de hOmc11s, se conscr· t.am pcrp,exos prlo que co11s11lrra111 co., sa,o ~omun•stas.: quanto aos de· t<>uia,, a Leto"'ª: e a Lit11a::ii,v mas e,,.criança~. mo1·.avel tomo.u e t!Sct·eveu e11peciaifl. propositos ou recordaç~a. 
,a o m~i,tUrial ele ,udo, us santos ".b::raç?es da política nort:-a111eri-' rn:llS, com,_ uma u:i-ica e~ccção: são pe>rcebem. com segurarn;a q;1e no_-: fl::STA D.bi S, ,Vl(;ENTB: que foram, e.nquant~ viv~-u. a. g~ia das suas. ações. 
iQUe ,ou.i;(;qm que. 011,1uauto os rtis, , ca -1.ª· __ C01miree,1de1n. q_ue foi ncccs.· des~011 hec1clos. A exceçao un,ca é , f111al a_ Fmland_a será tragada pelo PASCOA -- - 1 · · ·ano ao E t do u · 

1 
E,1111 ·Son t · · 1 -1· r s · Dia l!I, pa~sado,, a Santa. Iocre1·a Tendo !eito t}JCOmplarme.nte: as. eL_asses elementare_a. e o 1.0 

zmpera<tore, e· çomiui;tadores mu· ;'. _, s .,s a s nicos enviar su· .-- _ ., 1:11ers ein. um res1~e1taYe , '.sta:co- ov,:etico e q,ue· os--fuziia· -- _. _ _ , . . ... _ . _ . ,. <> 
,chun. ~ l'"-'"ªHI· lllll "' perma11ece µe1: 1 prr11!e1):t·os. de toda a _flS!>ecie, á (!. Judeu s1on1sta: -~ quem fo_i coni:edi· i mentos e a:, deporraçõe~ d,eixa1;ãô. : n,r-0s dias s e 17" de, Ma_ia, ~~n: co- '·ºle:,mou a testa. de _s. \; 1_c_e_nte ~: ano do G1nas1o na teri-a ollile vivla com a famma, em 1854 
1aeoul~ s,iccu,loru·u- !S<>vrnf.1ca,_ q.11ando Hitler ronrpcu, do o posct,o m1ni:mo de d_ 1retor_ dos 1r,oucos finlandeses na· 1· · · 17 e-_24' de- Junl1?;,.!"e;:e:l.d,i d~ 1-',tulo, 0 Padroeuo. da.s obra, dg ca foi, 00r D. Basco,_ reçebido no Orn.torio S~e,siil,nO de Turim. 
· "'. ' ' · 1 St 

1
- _ · · , _ d · · . ; 1, . . · ., 0 a eoll- ar a : preparaçao com tr1-os, pregad~ . ridade - .-,-

,:;ara- '1,· Va,tic4llo 0 , Mundo, é um;,, . coi'.i: . ';l ,,:1. : atacou: a- Russia em, SllP~ime,i-,os : e guerra-,. O pres1?cnte ' t::stona · _ , pelo esforqado e dedicado,_ V:igario : · . . , - _ para aí continuar es estudo~. 
!lldlwA. Bi,p<>,,· arcebispo, e cardiai; · !941· M,as C;'t>em que quando 03 fu· e diretor dbs ne.,-oc,os extert'ores. 1 Quanto á P 0Jo!'l,ia o,rien-tal· assim ilil! Pa:roquta, célebri;u Ipauçu' a - . As_ Rovma,., lrmas F~lhas ~ª. Ca_ 
'1.iO _sfrO- ii1a<is _ilüc cura,s, duma. pa· [tu~os_ h,_storr~dores pesquisarem o, Eduar~o Os1'.11ka ~f~rawski. é •1~n rnm~ a, Estô:1fa,, a Letô1:ia ; <l Li- : Pascoa, ·sendo muito copioso o fn;~ r:~a.dc que d1:,g_çm º. D1,pensano s. - Repetia amiudadas. vezes- ao Sant~ "~!uàe•me a faz.er•me 
j-?qma __ qli_e _ a-braúg-é a lwmar :-dade, ,prmc1pa1s enganos nesta guerra. 1111i comun:s+a rn-J-~ [)Orn;ao __ na_ P_ ,0Jnnia : t11a1Fa, ~les 7,pera-m qu·c será incor- te.- \: ,c_en_te de ~ª-_ulo, i;n omoveram uma Santo, qu~o ser todo de· Deus". Dan.do ação de. graç.aa ~PÓli 
~em exe,-e,w, .. _11.em• ar~nadas, n«m: ,gr.a,nde_, pos.to ~n.tre os erros será n_ada 'ª}"'- O ,!ireto; da Defasa Na_- _P?ra_d:1 1mcd1a-tamente á Uni,io So· e~illcai,te fe,ta 11ª qt,al lOn1a-r~ru a Comunhão,_. ticava _tiio inebriado de. De.us,_ que muito.a veze,i 
lorça's aereas servem a Sa:!1a :::;,, . co11 ced 1~0 â- clec1sao do go,,erno 11or- cion:tf e o ro~l,et'''.'º 6e11{'ral l\-f,- 1 v:ética. O resto. da. PolOnia crêe·m_ M:l:;s DE JUNHO. p~rte verto de JOO Qºbres. da 1110" 5ª esse tempo_ era para el~ um extase que em mais d:e uma oca• 
'sua, ·,i:111a.s, S:'io a fé, a, e-spemnça- e· tc·a-menca.no. ~o ve~ão d_e 41. qnan- j ~hal Rol~·Zvrn•;r5kta ~tte c<>m!>ate·: !t'les,_ ~er:t o,g-auizado num 'pseudo- · , .'.I'ranscorrem com o maxixmo 'cida~e, _ . ,· . ,- slão se .prol,mgou por muitas. horas. Nestes ari'ebatamentOi 

r çarnh,d,,, Sua;; Termói)ilas 
5

;;
0 

a do o sr_. Hork1:1s fo __ 1 env:adO a ~10s· ,ªs. ordc1,1o de P1lsucl-,k1 e d.cpo:s. (01 :f.stad·o mdepe-ndente, com Ullla -1-_.1 __ brilhantismo aé.festas do -mês cón-. ~s 7,30, lila_ ~atcdra_l_ ProHso1
1a, -

µ 1 · · f 1 f 1 n - " · · d d e E s B D D recebia de Deus eomunicaçõe.s sobl'enaturnis, algumas da.t 
. i1_11-,. i11011nquist!we!. d\J homem E'' c0'11, r ~ não pe_di~ um compromisso _ e,to e ie e r ~ . e1_,artamento de ; cl~pen~encia, i:ão mais ,cal que a- <la ~aB'l'i/, O- ao Sasgre. o. or,ação de · ~ xmo. r .. tspo ·. 

1
0.ces-a·no • 

po,s ,iaíural- qm~, rne~mo· eln tenmo, .• ,1° ~verno sCYviet1co, com relação â -Armas no \f1111ste~10 dn Gtierra. t.cra.:Ha•. , ~eis~. ·-. :- - I rauc,sco BprJa dO Amaral celebrou quals não pôde ocultar, porque se prendi~m a fatos· que ·ma• 
.-te guerra mu--díal o \Tat·c-aiio '•,o intlo1}cncl-encfa dos Estados Eur0· 1 N~sse- posto foi. acusa~lo de receher- : · Os it.aliunO$ s·e11d· d · · · ,- 1 ,,. , .,,.:" · , ··-- ,. ª S;,in_ta Missa, dis.trilJLtindo a Sa· r"·vilhosam·ente. sucedian:i lo0

_ o· de"'_ o•~_- com a coopera"ão d" . _ , _ .. - _, ___ :' , ____ . , .. . . , , _ , _ _. - _ __ .' o a mesma ra·,; PRIMEIRA. ÇO!vWNH-0. .DAº- - d. ·e·· ., . - • .._ o. "'"' ".. " 
bie a persprctn_·a dOs aco·,tecimentos _reus. Eles a-rg11111~ntam que ca,be·, peitas do, fah,,cnntrs _<lc arn1ame-•1- r<;a_ - que Maqmavc!· não saben1 o· l· · J ·,_,..,_. -- _,.,a·_1._·N· Ç" · __ A Q ,g_ia ª· Omunhao ª lOl p,ob,e~. S. João Bos"o .• Er"·sobremodo gra~_,. a·nel"- o espir1·to d"'- mor•-
1 · · ' ' · · 1 ·- t I t to Fo' o · 1 J · •- ' cu · · -- · ·'-' "' ,,_s,_ · L0g e e · d 1- d Da " "' .u"v v " e se-esforce. 1,or compreender e tor· ,ria r aran1en e < en r.o, dos in1er<'sses. _ 5 • ' 1 pres., NJ g-auo, •. r-OndeP.~dO<, _t;,z, uma pe~arosa adm:raç_ã _ 1 '! -;' · ' -- · · · _ _ . 0 m 6 _gu, a, no sa ao as - • !ti - lt la D 1 d 11 - 1 f 
i1ar-. compree:,:did,!<S,. a.s pr~fmrdRs ; dos Fst~dos Unido~ ver 11ma E•:ro- : deg-racl1;d.n do .r-:"rrcito Poloi:ês e ; habilidade com que ª· Polo,~a ~:t: : _'. 're;ve lugar a 2~ de JUnho, -~· la~ m~s de Candade, foi servid'O fiao t caçao e pen enc • esve ava-'se, e m mane ras em a• 
torrente, qii~ agi.úam as· na~õe- F ,na. composta de nais<'.'s' demOcraticos se11trnc1aclo a cinco anos de e'lrar· sendo suiéi:tada á· miras 'd . _ comµnhão das crianças, Pre1>a1adaa cate a todos os pobres, ao qual com· zero bem ao proilmo e levar a todos pela senda da virtude. 
i-. . . - - - , - ,_,_ , , • 

1 1 
' . . A . . . , - . . . - •-- . '. ti> unp.c · pela&· catequistas srtas Ccncelcil,o· , . - . E- . o s n· · ç - d uh' d M 1 

no _ VHt-rca·1o_. e_s_tJáiha-se !)Or tod, 111< e pen, .entes. e:itreg.ues aos mes· cei amrn o_ pos deixar a pr,s50. , na,hsmo s.ovietico - El= ag d· J. ~-d'·m _T __ "'-~ d· 1 A-. · 1)a,ece1 am .:i xm · .r . .c,ispo e a Coope.rou e:Ucazme11te na .unàaçao a Compa ,a e · ar a 'n _ _ , . _ _ . ... , • _ •. , . . , . , - va · ,uar, -am ª"' 1 et~Za ... ev,ia elo. mta · N . ·-
~oma·. _ rranquil~ e natura.lmente. '. mos idtais, qu(' nos outros. e un,,Jo; sp,,, ~- 110em- f· rl~sg-ra,ado sam d·a lq;ie, alem. da Po:onia Or,iêntal· 05 Sainiâdelro•e''Merce_dé~ F' nto em imprensa. .e stª ocasiao. us_ou da Imaculada. entre os sellS companheii:os. Por ocasião de uma 
tm1:, _co1ti1fri.'e'1isã0> dO· Jugar de cada numta larTgal fe,ler-aç;lo de, proteção P~lotrnat. para-,Pcíl·ns, ond~, de~'a,ra,ta- i0Russos ane,àrão tambem a Pru'ssia C'·mt1anliia das mestri-a<1_radidgiram- pall~vra o dd_iretord do_ ''!f,~uba_té-Jdo.r- epidemia, !oi. dos. primeiros. a alistai:-se no grupo dos enter-
~\'-é11to, no_ . pa.·ine! tmivcrs:i!. 11m !_1,a. __ t1 gan_1 _el_e_ .S que ra_ rame11tP , n_,, 11 r or_no,11_·se __ 11111, agente do, l"a-r, :_: r1cnt_al, iuclus;Yc Koenig· sbei·g·, ate· - s __ e: e ___ m__ pr.oclssão_ às 7,30 da _manhã _-.ia ·. q1:1e · !•5 e __ · a, S,g_ui icaç;to _.a· "l J ,_ 1 t 1 r F 

1 
• ""-·t à I quel s I A de t d d d melros dos coM'riC"os, e Deus tambem nisso lhe deu por premlo-

l'lu:t,:.e;;'t,:se\p1i:itJel, 'v,Íito:de Ho111:1, ·,"ª !1,torta, l'OMle:eumn g()verno um, l(o. <Jllltl:J!•ta. •Or ag01·:1_ re1ctro- :~ma_ irha para. O leste de- Dantzi ·- léCJ;ll::,=.;no-, _ gr~ja ,MatrlzJJ;on,de- • _ a O em"ª _; , Cll O a,gira ect Ç)r 

f..
',ui· .. 1._v_"_:'tip_·_,_ -('jl_¼a· dr_~_fami_l~,,;_r __ ªº'·'_P_r_rô-d,\!•·l'l_i_ai-~t.r~~(cás con_séqu~ncia,s __ d,1:rnlo_·,;1. _rofo,1i_a c.om_0 di,re,t-Or d~;~_ q_uc',!fü1t.ã.·ta_·_

1
_á.'àssin{':êlia_'_-.~íi,.ú_';1,>~i i~t-:el>,eram . Jerns- SacJ1amenta.-0. ___ .o, :ª __ tOd,_os __ q_ue cOu.col'reram_para o s~ti graçalc! extraordin~rlas; Sempre alegre, jovial, cortês; de to .. 

ornanAi;,. ifosdé 
O 

tmrnpo- dos c~s-,,· •,a,·a. o, seu, pro[lmo, po:vo,· e- pana o nerr,~ N~r,0.,,1- e l'r-n,TTnc!a1He do ,Lonia- r:1dc=n<lente·· tod· Al . ·- ~1:1~, 1antee. uma, das- Gommig,an~es. · lmlhant,smo e, de maneira particu- dos captava as simpatias. 
, -- - - ·' " , \f 

1 
- · , E · p: 1 • - - - "'- a a ema j,.- adu ta recebid·o o sacramente do l - - AI·b t G· · d · es-: o: ,/l.lta:dro· da- r,:

1
iropa. ocidl.'t:tal'. , · unc P. rh;: Qt!e o, .. erro __ elo govcno,: '.xercito .

0
o º!ic

1
,. an:nfrinhado. rc1os 11 h11 Oriental até O Ri.o Otler. Os ro·- B~tislno. ~ ;dr, ao sr.· der O . utsar que te_m Talentoso, ,.,sala otimamente nos estudos, dando esperançáf 

da Cwifnt<:;ão oc-identa,l runea<"a· i ·,<'Jrfr··amencano em deixar_ d~ -re· -ru~sos. · ~ ,ta rnnos sabem que 0 \manos. indicam que- isto da '· · . · Sobre .á.to solene Revmo Pe º' 0 111:11 gran e arrimo para O Dis· de um esplendido futuro. · 
~a~ r,ela~ !ion!as _ dos- hiv

1
a:5ores 'dó,, ,Hr a Sta li 1: no p~trrc!nlo. ou deprn!s. , ,zoverno _i,olonê·s em Lonclrc,, <JO~ é' 1 711°,cou o contrôle até O nio ~-~e~ Artto:i;iio Velasco UfOUo _ da pa

0

\<J.vri pensáno, . · , . , . . 
pnrn_ t,!.' . -n"<"'· ga-1·a1~tisse n~o usa-r nossos_ 3.11- ,~r-onhend<> (YJlllo goverro l('!!a1 n_e· ,uma vez. <JHe o a-ssi111- eh_ . !· - dttran_ te a cerimonia. A quast 300 pobres foi dzstnbm· Contando apenas 15 anos, foi atacado de gravíssima en• 
< o f)al}el dos. Cetsares foi deler ! ,;ili<1s -~ª1'ª e~tn.tieteri-r o ".ºmi,;;" : 1~ ~rã- Bre'anha }' f't'~OS Esb'1os : ve1:no. IJOi01\~~ s!!rá co1:1tr~l~~~o d~: . . r; ,. do substa:cioso aln:oço prep_arado fermldade, que o levou às portas da morte, a qual predisse, e 
aqt

1
efüs liordás'. e rreservar dfntro , --~ t'1H~n Sov,Pftt'~ ,chre p?.1scs m· ln dcs, tem n ap·o,o ·H'l'r1ô ele q,rn,~ ,de Mos<:Ou; 0 _ que 1 -· d . . ,·. BO..,UC: ·A"-T1r"· pelas dedicadas Irmas de Caridade. para a qual santamente se preparou. Com os olhos voltadof 

~

o " ·- r · ' ,-~-,,,w·t dei-te d F' - A ' •Odos- pol0n·~~s n~ po1- .. o ''fa · 1 - ·,· ·' a:_era -o ma,i,s;. w,, . .- · .. '_I _ , . _q·,,,,,_,.. - -•. ·:nm1:~ do mprr,O Romano; a, , .. _ ., 1 s a tJ,ropa. _ • un:ca . ·,. 
1 

- · · · -_- - · . oma. e- e . 11• , r.a os a emaes. · od.,a.rem tuai,s os _ _ para o Cêu,. exclamando "Ohl que bonita coisa vejo ••• "- sor~ 
..,.,_~t,_"'"çª_º qu_~ __ trnha. sua fonte em-;_ •,,ao· -rm 0

_. os __ - roma,io~ exrO(!. 1ta_r~m- _t,_" a- comp·letamen-te _ o Exrrn•o 1- po_l?_:1e,es. ,qu_(' os russos, _ - ::-_DI~-ETORIA DQ. bSILO: PE,- CATEDRAL PROVISORIA rindo com ar celestial,. expirava a 9 de março de 1857 em_ Mon~ 
terll'S e' fui: força rm Rom-a. No ,~q p-xnl,car i;,sb f-a l\a 'la po'1t1ca ,_s ,hl,•r•o.n~o. qn~- rorr,h~tt'tl co,1,t•T Nao se al:menta ra It r·· l· 1- EUCLIDES D 
1rn-E À-p'8s, s~c~

1
1.,, <ie luta eles fna.-· '-'~+-Prna- é Qtfe- talvr1 ,o Pre,in~,,t~ I'ºº al'~m,~e~ nas rel"•nfe• hata11,-« M quer es•lera1iça· d·e- q~e \l~ ~u~ · , ' , , _ _ esde 

O 
dia 3 deste més, a igre- donto· d'Asti, na casa de- sua familia .• 

,:es,ara!l\. a, ·barb~ros ~Ili oncl~~ · no<),e,·rlt · n1ío acrenífava q11e Sblln 'Yilra l,wow e Y~r,-!wb. s-~1irni ·pernm:1;ce,,i, como pais .ª
1 1

~ .mden_ia, No' dia 8 _ do corrente,_ às, 14 ___ hQ- ja do Ros.ai:í,o. v.em íu,nóo.uat1do co· O seu tumulo tornou-ser glorioso. D. Bosco escreveu dele 
L • · • • ,- : , 

1
- , 1 J .. ., . ; D ' · i 1c ,pen 1:11-, 1 ras no Sala.o "São Luiz"· foi e]el' · mo Ca:ted·ra1 provisOr·ia. Esse tem· ,. · · 

sucessivas· irro_ \ilprr-arn sohre ,,. Fu- . ""lll"r_issr nma, ta' nTOn,es5? e f'Or ~,,, ,_rm ,.,,e. ue-no,. "'f> terem ~m:: 1• -te. , e faio. acred;ta-s~ R ·ta·· n· to ,_ d A .1 • - - uma deliciosa biografia propondo-o tA imitação da juventude, 
j'Op11,_, .. ,Ie·,,ta1._ e atrav~s eh, Em< _ ·«n 11 · !7"11 <111e n;io vaia a r,en~ 1ª º' '''''"' r ·in- 0 nrorrin rnn· .qu~ a. U111ão Sovielica e a Gra"·Br-e- déÍ> .para o exerclcio de 1945-46 -q._ueno p·a'r•- ·e_~ u·.t= __ • ·os· ·f.'-.·e'-i',,_. ~,,a., ,1_{i's- ,e acrescentou a essa vlda muitas rela"ões. de graças que desd« 
. · · -, . •: · · · · · · ·, , t· • - 1'' 1-1· do· R . 0 , , •. · · ·. -,- ·~ em,. ·qma , , a Ire r,.. O Sl o Pe EUC]i• p!O fém-se :mostrado poi· demais pe· 

h1 1 l · ·,· • • ',!\t~-1 T t - o t' f '"""· n,r.,,•rA il t· J, • -A t l' " f' 1 
'· • • • ' ' "' ~ v ·• •, ·' " , " ;:~>st"ira.s. x- \t·z ,.:i civ:, 17açao oc:- . ,;i. s o. por<>m. 11ao s ~:i ,, a,. ,, "'? ,, ,,. ps auos ma·o,,-s- an 1a Ja ,zeram uma_ (}artill . : .:· •- · · D · , · - l 1n 1 · 1 

ifoMrrl f-Oi pr'eser"ada. somrnte pe'a- ·vwr,,,,. in1,...,n, n,,~ 1•1110 m••hra 11·e 1· ~o Fterr.•'n S,·hterraneo :i:iquefo, iguuido a qua-1· a Romenüi - ~ª· se_ 'CONSELHO PARTICULAR VI· sas otnm1cais . A nrn<l'ança é mo- entao pr nclp=ram a a cançai:.,-se, como numero.sas. se a can-
fgi-rja. •- 1 • ol """'""omisso not~ntearb an 'orr;i, foram ai,d,Í<'HllHlos ,, rme p:i· i .rG!ada- pela l:niõ e; ',, st~rn cou , · -, .. CENTINÓ DA CIDADE 'tivada pela continuação das _Obras çam ainda hoje, por intercessão do angeHco jovem. 

. _ ._ _ , • _ . , . . 
1
, 

1 
"º ._o,1c 1~a ao-, _do, n_ osso P_~:inci,p_ ai _tt:i_1iplo. E, a .pro· e l Inf ti o · 

Fl'oie-, qú-a11<10 a 11_1·,rlar!e moral d_a , .,,,, •• ,,A torl-, a, •n'P1·r,1,e~ c1·" rPQ''1"1<' : •nota, no onPsi>s, na-s 70nas 0c11r1- )'a~s0- qtie a. Cre·ci· ca· : , , --' J Concluido o Processo anon eo orma V-O na amara . il'' .. . · , •- - r1 1 - .. . · "· - r,,i <,-~utro "ª Est e ns lh · a· posito, podemos - i-üiórmàr que são -i::,v, ':>'a'l"O,[) 0(1' OHdenh, foi desp•cfa- ; -ri,.,a,:,n_ r,.,,.,,.,,.,.,fo,., n•1e ,•m ('("'"- • ,_s "" N r•.,~SO<- Pd-a·.., J:l ~en·~() (!-~--'esfera brita1,ica d ' ·r-J . . . ·:: e o e o reuniu-se nn ia . . Eclesiastica de Turim,_ foi introdu2;ld<> em Roma a causa de 
L . - . .. . . , , ,-1 c::·i . }I · e 1n uencia. A , B:A -0nrrente n s Ião "Sã L · " ausp1c19sOs os tr;ibalh,os que ali se ,.. 
va,fa- l'\"lh-s r.'t':mes ,los í,e•ma-n'h _ ~•nmls,r , .. .,1,,.1·0 sPria. norh11f"' · "ºrtn. ,A< ~~rn a - ',e•!n e0 n•n e~rc•• ' - ung-ria jt1igarn os· 0 · · ,:_-. ·" 0 6s ' 0 - ª 0 uiz veri'fi'cam· , _ · Beat1'flca"_ão. J'- foi pro,=ulO'"do.·.o decr.eto d0 heroicida.de da" 
1_ , . . · • ·, ' ' · 1f· lh ., t ,. '> 0 1 "'~11- r.An , J, •t' 1 d ,0 ' • • r manos,_ se::a- .lQfil:O aP .a eJeiçao da Diretoria do " "' ~ .. """ " ~ 
i:rm:i;,s rrue- est:,o prOx,rnM dR_ rec~- , - .. 0 mn · .r>r .,•o· nlle a; ans~nr" -:~- _" . ·-' ·'"' ·()Mm <1epo. ·?<.Os e· . cupada pe!o Exercito Ve · eJJ: · ··.,s:Jo ·Pe Euclides v1·rtudes do angellco 3·ov· 0 m. 
~ - ~ , t d' • l . , o . , - <::o • t o,, , 1 · . . rm ,o ·-" ,) • . • ' ~-
per ~- Jn< ·o e· e>YH o cast go - Ro- , " ,.,nrom,s,o . r<o·s "'1"· 0 < · '"º s ,e ~-,-, '.,,,.,,,-~,,, -que· e rnunará rapid\iine r f : '· ~- PROSSEGUEM .AS OBRAS DA 
h,a, vê r.ovame:1'e· ,urg,Ír elo Ori<'nlr ' Te•,, t•<·I'\ sÍgi,:r:c~ N"Q ('s ;1o•i01,o- : rh Prlnnla nrient-al em 1<1;,()· Ele• -zil\ime:1to ou dep.ortaçã IJ e, por ;.. ::, ''FESTA. REGULAMENTAR pA CATEDRAL Esse decreto datado, de 9 de. julho de· 11}33, à leitura do qual 
u~1a otlíl:1 rlt> ronquista,!.-,res. E do· : , "",,""' ,rn~·'n 1• 0 " i,.,,.,.,.:,io- •-•"""º · "ercehe"'!· fl"e· , · ""'i-tit~· s0"l"'ir"- ·or1·di~-; as pequt'tias c'!a~sf·:ra at 1e ! SOCIEDADR:_ DET.s,. VICENTE o Pont1fice, l'io XI p.roferiu elogioso disc.urso. confere ao jovem 
,nmanclo ·c-orfr/\t>s ~ me

11
te. rfE' fato '~"r~ rn.,,,"" ~,,,.,.,;!"!!, Roma· foi' <'1<>·- ; c<Jm re1·~r,;_,.. fi, 'P01onh fl> 7 já cfa ,me 'ia -do Pa·f~. ."GO'vern _ -· . '-' DE PAuLO Todó o recint.o do no,so grande Domingos S_avio, de. acordo com as disposlçÕ.es do Direito Ca~ 

· • r • , 1 (' t ' A,, t' l L """~ 'o ~ f ·-. .os- genmn-a ,. · templo l t l d · 
<) assun1q ri@ todos n, hOmrns r,(>la ... "'º' 0 -,n,ra " 1" " º""'' é ww•r,i:n • nr ~ ,.e, .. an 'Ç(\ "'"ª 1"~" ·:\-. "'"- , ~m ,:t0samen~ d-eo:nocratico"· -o ' \'(jcnforme já. fora anunciado - . ac la-se omac O os ªnd ª1- nontco, 0 titulo de Venerà'Vel. _ 
It::r·l_fa· i,•t·<'ít:A f/ a o<>_rgi,rta, "Si>rit · J,,,.,.,tP o mPsr, n~los ale111~ps .. ~ r~ r\\'.r,rP«~n ,huna "''eº"'" ~~•,era1•· 1 instalado, t;in1o Já ·co11 0 ,,sera_ ,3a. fosta regulamentar deste· anoª mes. que irão servir -:ia confecção V • .. • . • , • • 1 na ,,,orne- do I d Já estão em estudo. os milagres atribuido.s ao novo ene~ 
"' r~s1dtà,!o · "est,;i' Q'nºrra ,,ma s,,h-- ,.,,,,"1,os, ~rro,.,.,ncb P rr,.e!A-·!'• ,ra CT"f> p,na,s sem ~mn~ra,-,-, s:,· 111a, rolí cuja prot~ç· f'. ' será hoje, dia 22 às 730 horas no Ili O est11que que irá forrar a 
it1ita·,ão' éta F._.\nóp_ a,_a 11f'lsc011, , em _,,,. 1'·.~:o•ao r"r'"""' tO,ll'lo os it:,· ,;,MPn•P ,.,,.,,. ~pl,-s 1'-'stano~ F1-;,100 :pairtidos comunistas :

0 
de ';'~rtes :A,ilo Pe. Euclides. Deverão com- nossa Catedral.. ravel Domingos savio e.pro.po-s.tós para a sua Beatifleação, que 

- .., 
8

. _,. · , ,. , 1 - - a, miui 5!-ra· J'B1•ecer todos 0s confrades da cida A nla11ta de t ·1· f br '"' 
re7. "<'. ·, ~·~m~~ " esf-a nrrg.111111 ''º"M ,,,. !1..s'-" -1~ n··~- ol1[1Ps<r.n· quer pela Grã Bretanha 

1 

,aes serao organizados Qua;nd es ·a'~ d v·J d L d - .,. s e magn, iro QrrO se espera p:i;ra· e • .,, 
r.e-nl 'Utlt !\'O , d t · , tes e t' · · 0 • '. e e a. 1 a os avra cres, já_ foi apresentada ao Exmo. S,·_. -
• 1 > \ ,m_ann se a,revP a ar ,s-.r t.ra a,los MnlO ig\tais pela "raç~ Os roma:ios a,!luardam q11e a,' . s 1;-er{'m pro:itos ambos Os pai- i . B ~xxxxxmn:xxxxxxxxxxx_x:,x,x:1xxxxxx-xxxxxx11-J.·• 

unia-_ resno,ta SPQ'11r;,. _ no l:irl'" 0,, e , " EI lT ._ So . t' d , , F' 
1 

ses_ serao arrastados para O co t · l , ispo tendo recebido a ôevida a pro· 
dSPel':t-'Y<'a· t>1~; ·ar,:,:""'º"fam cwe ": 5"P nor . ., cs percebrm agora_ mao. v1e 1ca om nara a 'ln _an· ,de Mcsrnu-· ma-s- d·e-·q•i•I,, e 

11 
r~0e ,·__ PARDINHO vaçãO, Será o púmeiro traballio, a 

. · :qne. pela aliança com a Afemanlta, 1 • E t· · I t· · y ·, • ' ' '" •111 r lll<''I , : t d Grfi _ R-,.rbt1li-a. semorr ,e col ... co,1 c,:a, a .. s 0111a, a .e oma. a- .,,ua Moscou os controiará completamen·, , ser execu a o no recinto da nossa 
lmrtb_C'avol'mC'nte cOnfrn a rlom1íia- . gra ngearam si>mente a- derrota e '.I nia .. a P,olOnia, a, Romenia a, B-uk te do momento cm que-· ,fora,. ' • ___ FESTA DE S. JOAô BATISTA_ Catedra,I; ' 
l:N ri f: · · · 1 • e .o do ío E N ' • do 1 .m oca · '' .-, ~~o-- __ ~ _·:nr,N>a. Mr (]11:i n1:er ontrn- u sµrez · num e • ,stao envergor I garia a Hungria- e- a, Chescos-!Ova· , ra. s pe o Exerc-ító, Vermelho. : 'As festividades promovidas em SEMIN 11. -
tia. rlf's<I\' os .<1,a,- rl<' f'<'h!)e TT. d::i nhados. E quanl.:i; fa!am llo ataq,-.1,;; quia. Confiam que os Russos- usarão ICre.l'm- 0s romano, que tanto a· Bul- :il'?uvor de S. João merecem ser as- • T,- RIO APOSTOLJCO 

ir_:irra como a Chec0 -Esldvaqtiia se· ,s,~1aladas não só pe10 grande con- Eis um empreendim.e1Jto de en-

lnóicaoor Prof iss 
A ,llV ~- G, A. D OS M É, D l C OS Dr. Celestino Bourroul 

. -· 

rao si;,melhantemente coPtr>11l-a 10 curso de- povo que teve. como· pr1n- \'ergad-ura que acaba d·e· ser inau· 
i mas, não. estão ig-~.a,lment,e: scg1:.u0: , ~utpalme1d1te pelo. esP}:~to reli_gioso. , gurad0 com as bi;,nrões de D~s 
:a resne,·to d d ,· : , , · ., e pre ommou em wu.0,$. os atos - . , 
A 1'

0 
'. o , est,l1l.o. da, líug~slav1~, ,scJenes. _ · na, igreJ.a, do R<>sar-'o,, e1]l 16 ulti· 

. Iut:\' «lav,a e o v12111ho mais pro-· :' ,:,.Poucas semanas .a11tee Po,rd'lnho n:0- Escolheu-se esta, data por ser· 
x·mo <la T'alia e Os italiau,qs pos·· 'vjjbrava, de ·entusia.sm0 com a. mil!. dia de Nossa, Senhora do, Carmo. 
s•iem largas provas dOcume:ita.rias ,~!/<º QUe 1iroduziu abundantes. frutos ~or isso, (!ti€ o Seminário, Aposto~ 

:.d<>, q11i;, a: tJ11i~o So.vietica, empregou- li.pirit1fals. e agora repetiu o mes- , lico. tem o :10111e de No_;.sa Senhora 

PS MELHORES PREÇOS 
E- A MELHOR QUALIDADE 

PRESUNTO e FR106 VINHOS FINOS. FRUTAS, 
BlSCOUTOS ~ BOMBONS - G:íi!NEROS ALIMENT1CIOS 

EMPóRIO MONTENEGRO 
RUA AUGUSTA, 1559 (Esq. R. Luiz Coelho) - Fone: 7-0035 

MERCEARIA AVENIDA 
Dr. Vicente r.telilfo 

Res.: Lgo. S. Paulo, 8 - Tel.: 2-~622 

Cons.: RiÍa< 7 -Ili, Abril, 235, -

,, e contintla e d d ,no feito, participando. c'.:m 1nvul-- do Carmo A la ·• d . , 
. 11lf)reg-an O tO os os. : gefi' 'intere"Se de,.;; atos FC!igiO~OS; d.e ' • S; au. S S<tO a _Ju;Jrn· 

;.mrios a seu a,lcancc, para estalide-- ;tmi.a>'fest-a da. qual glJ!arOará, gra,tas trad~s por almeg1,das Irm.~s cheias. 
!cer na, Iugosl~via um g,oven:o, co,. _, r~cordaç_õe11. , . · de zelo no preparo <los meninos 
'r· ; ( ., _ _ , . ('1':!a, primeira Missa do, {lia da fes,- que. mais tarde; ingressado em· 11os_· 

- AV. BRIG. L-ÔIZ ANT-ONIO, 2098 (Em frente III Igreja 

Pr~a d~1,s_é,,_. 23. -- 2.0 an.àar 
--, Sala :ns. -D,. Vicente de Paulo 

Melillo _ c1n s a, controlado 'por li-foscou. Is- ; ~,. !;louve um numei:o elevado. d-e so Seminario. 
---------'------~-· /" eles compreendem. Mas, 0 que · c~pninhões. A MÍé.sa_ Pas. 10 reves-

:não entendem é a política britanica . tiu-se de ~olenidade excepcional, úRDENAÇôES SACERDOTAIS 
. - . . . : estando três Padres ao a Jtar O cô-

Dr. - Plínio Corrêa 
de O'" . CLINILA HtDICA 

Dr. Reynaldo Neves _- . _ , _ · JIVetra 
lllua Qu~Üt\o liuaiuva, 176, 3.0 

lllttiai; - !Safa_ 322- -- 'fel.: 2-'l.c.16, 

. Dr~"Frán~i~o P. Ít~imãG· 
, --... He.Umeister 

. aua Sãó. B~nto. 224 -~ 1.0 andar 
Sala, 3, - ' 1'el.: 2-1543 - S. Paufo. 

Cons.:, R i\iai•conl, 34 - 6."· andru: 
- Apa~t." 6:1. :__ 'fel.: 4~8501. 

Iws.: Al< A;;ua B.anca, 9ii - . 
'J'el.: 5-58-29 

Dr. Camargo Andrade 

Dr.'. '(;~rios f;f, 011ais ' . 
DOENÇAS. l>t-: SENJiORAS 

PARTOS - OPERAÇOES 

· · · tie '.. Andrade . Ua Ben, ·Portur,uesa,. da. Materni
dade di S. Pau,o 

'..e a111e-r1ea:ia na Iu~sHwra., E nãO : r-õ·:da-catedra!_ acoínPanh1do de or
_,e;tão s-a'isf.eitos, pela sünplicissiiua -,-qtlestra. executou. uma das belissl-

- d · - 1 1
: · · · !; mas mJ:,sas de seu rePertorlo e ou-

: r~zao .e q,ue nao 1.a _Pº it1ca am.~.· ; tras compcl'ic5es sacras. 
po HOSPITAL DAS <.;LiNICAS E, ncana, alem da _ pol't1ca de- .supnr , ,_As duas procl,,sões tiveram a im-

•·éle armas qual'quer um que as· usar' : tJ~,nencia ou.e lhes. em})restou a 
. SANATól·ao SANTA CATARINA 
1 

CIRURGiA DAS VIAS BILIARES 
. _ : grande _ multidão de oºVo Ql.le . as 

,p,.,,a, ma,tain a:e-m-ães. Porque- eles, ; r,·companhou em l)erfeita ordem e 
, sabem nue. os. s,ec1µazes cómu-n'i.s:tlas .-' profundo respeito. 

.- Cons.: Rua Marconi, 84 - 3.• -an~ "' 

'
:do. Ma,ITechali 'Iito, _ 0- antigo a.aentc E' desejo comum da ponnlação 

: dar - •~one: -,-s'll-7 - Das 14 as:· "' · ver tambem a igrejas bi;,nei!ciada 

1 16 
horas. , de . Moscou, J,osip Broz. - usam as -,m11-terialmente_ pelo que se espera 

·armas para in.tuitos bent diversos, ··einbreve O .Jadrilhamento e outras 
/ COll10 0 d~-. matar Cll•mponeS€5· ser-. ime]l1orainentcs, . R-esidência: Av. t'acaembú. 1044 -

Fone ; 5-2625 l?ua Benjamim .. Constant, 23, - 4.0 

• andar· - ·8alll 18 :__ Tcl.: 3~1886'. 
• R s I F .. · ~ios que 54 opÕl,m a-O <;Om,u.nismk>, e,' ,, ()ons.: . euat or ei,o n. 205 - ~ ÓCÍNGRECÜÇÃO MARIANA 

i 
________ . '.Sei::. 2'-2141' - Das 14 às 18' hàras; : aderem ao. Gene.al Miha;ilO!vich. 

. Dr. Anten"o Fi,·alrnski. Sábado: Das 10 âs 12 horas. :! 'Fundott-t:e em Pardinho a e. 
,. f 1 1\ M M. ·sendos Os,' primeiros· eJemen-Ru:~i~~:~t~~ 302 Rc~.: Nua 8;e~: -:~5~;rros, 

457 H ,,: . , . E 0 p A T I A CONG' 'REGADO-s· .. ::~~!'~~:: _sg:;~t~ º~~~: .. tl~~~· p';~:: 
l_ .. CU~lTIIlA -- PARANA I; _ ·CAPAS fü'\1 VAttÍOS :;as -Silva. Jo~o Vil~ Boas. Orlando 

---------------, G ME OS • .Rnsa. José Bosco. Antonio Rocha_ 
~lWif!J:ll\iUf11'0,(1· · ·. · - · ' · ilh PA · A NT · · ~.'J'9ã,o Stram,mglate. Nelson Correia, 
ti'U11f;ff":IT'f11~ ~- . !" ,,:l. Dr._Jlugo Dia-s de Andrade . Dr .. Artur Rezende F" o cr·. e·_d1!an" ·o V'mt. ·ar-,··_ -- '.!;J:melio <1'1 Rocha., Munir Aum. Val-

. . · - · , - - , ··<1omlro Corule. Jos(, Cornel!o Pinto 
~A- J1 ,...- . t d p .i Tratamento pté-'nataJ. tiac' criança Médico ho_meonata da e. A. P. da · 'Alberto Benato_ Oswa!do Benatt, 
,-_ IDQuOi'J'vln ra- . l!l' 18<.0, _e'_àiF.,._estan:-e0,_- do patto· e,··cr- '-" DE : rt_.•waldo ltocha-. Elzebi_o Ccrr=, Be-, " ;;orocabana-. Diretor díni'c1> do. Am· · - v~ L E~$:).';'1IEI~W ARQUITETO"·. · · · , faciãçãoJ. . j bulatório- Homeopático do Carmo - Vince Mar & Cia ; m,;aito R.ochâ,, ·M~noel:. correa. ota-
/,trg_uitet~ira_,, r..J1giosa, ('f!fé~ms;_, r'e- C~n~,.: Ru~ --L~~:;o Bailar ó,,' t:ir - 1 

Cons.: R. Senador Feijó, 205 - , Te- ! 
1 

R-wt ;;bero =ó. 48& .:· l · :rr;~~u~url~;::, ~:~~it.~ ~t 
lft. ,, --Aiàências c_nfetivas . :-- ,dils;:')5! às:·1:foiíii,_ Tel.~,2~2214\_ fofone: 2•0839. -<Bes-,:·81-647>1. - '' ';v_"it'a, __ .N1·colau Aum_ ·. Agnalao Co• 

L. ·b · • · d • · · · • r. · · 7:n ancl_.ar - Salas:: 68.-69 · ~ 
m I ero Ba aro, 64l .... ,. São l~s.:", .ua-.fliomé'-de So1iza1 •5-17- -~!,-,Matí;ari)'im-ai,_ ~- 3· às ~ lloru•· pe~ 1 : .1;t;le. ,Faúsfn .Gonçalves da Sllv/l. 

- ·'~uh. - Tel.: 2-4762 . , ·dês· '18 -- 'às' 2D -~- '- Te!.:' ·5-0565.;r · · _ wtt1n~é.: ~OS.~!. . . ,- 1'eJ, 3•7~'1 Sio l"aulo· - /ii<iãó · Pinto Carvalho. Abelardo. 
_·:_-~: '.;:- "ª'; , · --•'--·,.-, __ ,._,_ ,, .,. : . _. !s!----------------J·-:c~i-r~a. e. Amefü, Correa., 

Em Apa rerida realisou·se dia 22 
P-~· a, ordenação de 9 Sacerdote~ 
peio Exmo, Sr. Bispo Diocc5ano 
que se encontra na c'dade da Rai~ 
·:iha do Brasil. 

VISITAS PASTORAIS 

.~or ter- havido uma pequena mo- . 
d1:1cação ria relação anterior pu· 
bhca·sc de 11ov0 a lista das Visi· 
tas. Pas.torais - nos proxi:mos me· 
ses: 

AgQstO =. ~O. Roseira:. l&, s. Luiz 1 ' : 
do Par,ntmga; 22, Lago:nha; 31, · 
Redenção, · . 

Setembro: 6. Sã.o J ose dos Cam· 
pos, (Santa Ana e -Visita canônica -

· a C~as. reHs:iosas) ; 12,, Euqu.ira ;, 1 

15, Sao Fra11C1sco Xavier-; 20, San• · 
ta Isabel·; 24, Igaratá:; 27 Sales6< 
polis. · '- · · 

Outubro: Taubaté - Catedral e 
Nossa Seihora do ROsárlo. 

: Novembro: Natividade, Báirr~ · 
Nto e San.ta Branca. - _ 

.i,Dezemb,d'o: Jacar~i fâ Jârríbei" 
ró; - ' -

.',Â.té o rim ão ano'. sêrlio visifadMI · _ _- · 
t4da_s _ as paróqai_as da _D}Ocese1 re· -- -· 
s.tr!lva:rt<lo.-s.e .. tia:ia;:. 0 pr<>x1m:O,.,ano a- . 
V:àita, ca~ittJiia f.g,; ÇasaJ,--relicriosâr., 

-lmaeufada l:®ceição) - Fone : '1-5453 
úNICOS DISTRIBUIDORES DA 

MANTEIGA "BANDEIRANTE" 
PACOTE Cr.$ 2,50 LATA DE 1 Kg, Cr.$ 9,50 

EMPRtZA 
São Paulo 

AUTO-VIAÇÃ() 

--- Santos Ltd1, 
\: 

ônibu.s diariamente de hora em hora entre São Paulo-Santos 
Cr.$ 20,00 

SAN'JOS 
~ Alo Comércio l'f} n· 

Foae& 8-'n'i 

S, ·pAÚLQ 
. ~ua Mauá N.0 61G' 

_Fono ~67S · · 

.. 
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ANO XJX Sã.@ Paulo, 29 de Julho de Í945 ,IUM. 677 

Si as palalfras ainda lêm senHd1, não é
1 

EM SEU PRôPRIO INTERÊS~-E 

PROCURE VER AS SENSACIO., 

NAIS' VANTAGENS DA NOSSA 

alnsãt» à «demttcracia so11iêlica»~L I ou J o 
A~ V~T!~]AS DOS CAMPOS DE (ONCtN'f RAC4.0 DA "GPU" E AS i· !STIFICA(õES no PACAE~IBfr M' 

si11tera a 1'CAO A~UJIL 
Fu .--'Ua nrcngr. J.0 P~d:-;tr•1nbu o sr., n11:-,11~ Haiisc-.;}_ po1· n1~i 1

) do pa~to 
Luis Car'"s Pr,,,cte, afirmou 5€r i11- R'bbrnt,rop-Mol1Jtov, cpir. o sccia. 
éel,teda\'"1 qlh, as· V1W_"·ja,c do exer. !!"~ª- Har<>l•i LH.'k.l cfa:ifie,\: é"l;l<} 
cit.c \Prn11,l]lu ent1t"1.1.sn1~ra1n o e1111C'a 1na.n<..1b1;-1 que. a.o -,.e_1 1Usd-
nosso -i, 0 vo e t!·'·l1xe: ~E1- ;hc· noVê\S ! tca,1a IH.:la Int·::rncldonal C 1·:.mu. 
€Sperunc;1~ na yitc:r:<1 :TJu1:.c::.:1.l da 1~ista. ~<~ convtrteu €ln un.1<:,1 tle.<.:::i.
den1ocr~cia Or.1. O'd as p.~;t1.v;as '-·o·g1)rih.-.:jd2. cx!üiç.;1.o, por pa:·tp Je 
nãn tém mai, sent1dc. nu es~ ~ui- St.>lin, d,, uma comp]r,tg ind'.!eren
),arnção entre c0mnní~m•) sovletl. ÇJ. corn r,-'pdto ~ :ort<, 9a cli;,,•,e 
co. r~ dcni1'cracjr1. é 1Jr11, t.ais qu:- gO- !1nb~lh:1d()ra. alhe1~- :t Un1~n Sc\'!e. 
111 ente pockn1 ser ft'.litD.~ po1· q1..w111 lka,,_ tlorqut? ''~cn re~nltnd0 f'.li nP
or,âo se a,·raceia de ,,hueai- do di~~er. cr,ssar;arnen1 e 1>rolon~·ar o pc,def d,, 
11hnr-,nto e ela 1nteUge:.1r.ía Lle ~en un1 sist.ern;-i tle~potico·: re 1:-r-~5~-nta-
audHoriu. í.ir- pc!o naz!..;mo. 

Não no.-:: qutr~'"'rno--.. r 1~fer1r n de. 
mag-n<ria feita pelo u. Preste,., com 

I 
COevtO SAO TRATADns OB PRE. 

a h1tâ cont,-a o nazismo. mr.s ane · !:'OS POUTTCOS NA RlTSSJA 
na., sc,flentRr r,ue da ))'k¼ da U"11ll.'l 
Sovie,ica eEsa luta não Rl~nl!lCO'l EX<;n,plif•q11,,1w·~ o r- l,,nrdo d8 s~ 
,, d-"ejo ,1e salvar 9, d<Jm0crac!a. un!r democracla e bclchev!nnn me-
rBblcÍo ·c01no é c1ue tant) o nazt.cim.o C!.:..ntc os !-,(Q;lH11tç"'1 f'~tos rd<1t:vo-~ 
c0n10 0 cornuni.<m,J e-ão regimr..s ;10. ar, morlo como são tratado" o~ prc · 
líticos que se 11aseiam no tnt:,lilci· s0s politicos r.ª União Sovietkr. 
i'ismO de F>'>tado _ e totalitarismo Notemos CJUe a :5!mples ex:.stenc,., 

'· e democrac!,1 são expressõe.~ ()U" t'.e<,se.5 :irc,uo-, po}1tlcoij, cufo untn 
''hurtont de se trouver "nsemble". crimü ,e f"~ume em serem contrr. 
E' coisa tambem ~abido que a guer- rlo~ ao r.Gglmc comunista. já ~;r' \ 
ra foi de~encadeada graças à a:ian, bastante 11am. corunchar tnl df • 
Çú da Uniãn Sovietíca com a Ale- mocraei~." 

A NaticnaJ cath0Jic wnrare Con-
ference de wa~hin~ton a lG de abril 
d-, 194:i anunciou à impr~nsa f!Wl 
1,c,1· causa da peculiar disnooiç,'\o 
"º·" sovids teve que interromper ü 
int,-nçâ,, uas organizaçõ ,s confE'A 
~ionait-: d0 socorrer 0:-1 deSterrRdos <la 
s:beda.·· As rê.servas de alimento, 
r,,upa.<; o, mcdicmncntos, hem como 
as r8.ixas d-, objetos d~ culto, twln' 
0nfim que estava destin:?do a0 so
corr~ t.l<).,;;, c1est0rrados r 1·a s0Vi2ti7,..1-
<lo. ou em outras p;ah1vraR. con. 
fkcacln. 

manha nazista e a Ru.,sia comunis
ta. exatamente no começo ,J.as de
ten".ões em massa d.o elemento pa. 
triotico lituano. 

"Ch,3.maram-me - d[;!; n Dr. De- .. , 
"·c-nh:.: - ao curcer~ de u:.:n1erge a 
m,·ia.noile e me ]eram a ~eguinte 
.srr,tença: - estava condena,10 a 
oito pnos de traba!h"S for,·ado~ 0 m 
t:m <'~lll)Jn de conc 0 ntraçi\o. Onde, 
r,&0 me disseram, Qu,nclo e ondl' 
rr.e julgar,3 m. o lgncro. 

Três agentes da G. P. U. m,, 
·"julgaram·· secrctar1~nte". 

, , . O Dr Devc,nL, junto a oulr<>s 
CJDAD,\NIA FORÇ.\D.\ 1 3 OCO dcsterra,,n,i ]itu~nºs. foi leva-

. , . 1 dr> rm Ur, trem co:n 70 VaZÕ'lS na 
.si,g1.tn<l0 t;oticw..-; s_Pn-1!nentt rr-1,1- <~ir0ção d" Arkhangel. 5tobre o 

n•das p"la dita ors:an,zacno (NCWC) Ocoan Artico. 
o.~ íi'hos dos desterr~d<•s (pclone-- 1 ° 
ses ietõ1,s, lituanos, e~tonianoK f\n. l CAMPOS DE CONCENTRA, 
lan.Je, 0 e.s PlCl sf 0 rcgt,trndos como OS 
<·id:idâos <l,.i União Sovieti~a. dá.sr. ÇÃO SOVIETICOS 
lhes u~,,t educação comuni•ta. rroi-
b,·-,P-lhcs diz,,r oraçt.eB. cantar 1 .. No acampâmento em que 'e ,Ji, 
co: nljco., religiosos ou patriot icos de t,-ilmiam o,; desterrados oar<1 o., di · 
seu oaís de ori<>em. "Os dei>orta. versos pontos, o Dr. Dcven:s achou 
elos -· diz o ma~1ifr,t0 __ por ncei<> 1 2G.OCO pl'islor.eiro<" ldeniogicos de 
d, 'casti<>"s pri"ação ,1 0 allmrnto,. cl'vrrsus nacfonaildadcs Como m~, 
º" ,io;asglh1J são obrigados O so- r]ir.o recebeu o encarn_o_ de _prestar 
1.cll~,: passrs sovieticos e a mani- U"oistencia a esses pns,one1ros po. 

ll ~. ~ ~e f crlll~OS ~íl f t: o· ~:~~:~ ~~e ;iec~ian~ r~-P~P.1' a clda. ~\~cos.t:~~~~~~~~~ºd:3i~1;;v!,
1
~~n\~1,, e e~ª a 1 

• chPsova a vario~ grrinc; ::1~~1xo dP. 
':'- . . 11 11 ~ ., t:MA TESTEM:TNHA DOS PRO- z0n. p,,lo que os mal-VASl idos fa. 

mintos e torturados rre.,os aàoeCES.SOS ''DEMOCRA TJCOS" DA 
r',JO·, !AsaPl'C'.",) .. - E,ntrc os il · H·,,1,,ta) Ivlili 1,Jf_ ·'Ob tratam~nto. , G p u ciam em grand e numero e morriam 

' · · · cm altas Porcentagens. 
frlos ?ª F.orça Exp<êdicionaria Era-·, enu,,1tr~va-s1

' tainnem o exP•dicio "A s[tu,ição ci0s deporlad0s - as. 
11ario Fn1ncisco Mendf,~. natural do A 7 de ag%LO de 191 regr,s- seg:ur:t o Dr. Drvenis - é suraa-

. si]oin;- ontem ch•gados ao noe.so R:o de Jan<lro, que foi fcrldo no sou " Nova Y ,rk prvcedznte do5 l1'ente penoRa. Duv[cl'.l que ~obre-
pOrt''. · pelo navio "Jra'.mbé''· figura abcl"·mºlll morrenüo, entret«nk. c..:mvos de concentrs1ção da Unit1.,J Yiy·, a dec!ir.11 partP_ A fome a~ .en. 
o "pracinha" Adelino elos Santos, llUma pr;ia de Recife, cu&;}<lO se· S,,vietica. o clcportado Ltuano, dou. f- nn~-fs,lc~ e o c,uel tratament0 qu~ 

· tor em medicina, Miguel Dev:,nls. rec~hêm criaram Ul'IlfL s!tn~~~o ex-
nalural d•, Minas Gerais, que nos ba 11 hova. Fôde re~reMar por ser cicladão nor- tr,,rnorn<'nte critico,". 
contou que fora alvejado por um S'•gundo inform"ç0.cs q•H' obtive- ie-amencano e porque sua espose11 A G. p_ TT. rrr~uenfr .. , '"r· rn~n· 
e~tiihaç0 de granad_a qu.e produziu mos exi~:.em ainda 170 "Pracinhas" úedicára s2us maiore~ esforços pOI' ci~va o• desterra-10~ pfr>'"1r tr,ba. 
ferimentos no, pescoço, ela F.E. B. •m Recife, e~ quais •e jnte"rmedlo das instituiçõe~. ufici.a· h ·,. lh. oq num ,.,.10 até de 300 «nilome-

Pi·osseguindo •m ~uas informo· enC1Jntram feri<l"s e ó. eHJlºra de para conseguir sua libertação. SU"- t·o~. ]\T,,s reo!ões artlc~s .,,,rJ~ é ra · 
çÕ•'s, disse-nos Adtlino que seu condução 1,ara ~sta cap;tal. viagem de volta durou va1'.:'os me. , rr, ~r.>contr~.r.se ?brl!;'o inJJ,'Tt~ros · 
comPanhciro, Amancio Tofanelli, ses, através do Jran. da India e da r1e•scs nrP,;OS no]ltfco.~ eram obrlg.a-

Afrlca. clns • r1 0 rmir ao relPnto. no.~ bo~qu,es foi o cxpedicionario ma1B sa.:r\ií~a- 0 ,A 

Parte de suas experiencias n•J ot, sohrP. a neve em campo ra.,..,,: 
do de -sua tmma 5ondo ferJdo 82 LER E PROPAGAR ()) 1,araiºo sovietico serito narrada< 
vezl'S por est,Jh;ços de granada, cem paJavras textuais. tais como fo· 
,tendo, em consequ:encia, perdido a mm publicadas na lmp1·ensa litua-
vista C"querda, trntando-se C\Jtn um " L g G I O N .A R li O •• j na _doti Estado.5 Unidos. Devemos 

l.'M DF,'5MENTIDO A'S INFOR· 

MAÇõES DO DEAO DE CAN- _ 
TUARIA 

l:erdad~ religíoFa na Rnssia. E' ela 
ro que esta lnformaçiio diz ap~
r;as respdt0 a-0s títeres da lgrej:: 
cismatica que os bolchevi.-tas puz, 
ram à frente de um pseud0.mQ· 
Vimento religio.sn. Continuam, po 
rem. d,, ré a., riersegulçõe.g ao Cl,i
ro ca tclic,., m ,nci ••Ihc..,s 110 Anua 
n 0 Pontfficio do ano dr 1943. 

E n"S luga•·es €m que esteve 
Dr. Deve!1is n~ 0 enco,,trou na Rns 
sia. 8,,•;l:~ca. uma un!ca [greJa ca
tnl!ca nem um nnic 0 sacerdot" cc,. 
tolico E é ~abi,lo que a populnçã<> 
eutolico d1 Hu,,o;a se conta ag0r? 
aos milhõr.R com O acre<cimo renr0 -
sentado n"l0.s <lep0rt.a.rlo• r,olltjcn, 
Só da Lituania. riaís catclico en· 
Urna unica lev;i fr,, .. am para a Ru~
sia 3 .000 de,,t,rr,:,dns. 

UM ULTR,n;:: \()S CATOl,JCO" 
BRASILEIROS 

O Dr Dev,-nís tr;av011 cnnhec; 
i11Pnf,, no~ cam noo do cnncl'ntradlr> 
co,....,, vario-:: "nnner::.,, ci-=-maticos ou,, 
r,,,,JAc:; .SP. achav'"lffl õc~c;<i0. o ano ·d_,, 
J<l?"- e ~,,c rrnqJ.s .•P p,-r,Jbia c.~'rhra,· 
,.ficiO<S rf>1i,,,in~r,~ N:i Ru•.•!a Sct1>n. 
td()n~l "r~ h~nnc-,1:;;'-'r.-! v-.r um unl
c, torrinh em f1mc!i.ri. mesmo e!•. 
m~tir.r, 

ó rr,P,smo pôrl~ con<:bt/>r o Bis
p,. (;~('h'PYl<;,r rr.1::, C() r,,()n_~ Gavll".,a 

rn~n(?r,!(lnan/'lr, l')c YllJ'Yl~r ...... c; ... ,;;; r.:::im-
11"~ ,ln (',nnr,c,.Y,? ..... pr•(1') d('> ~---11,;; cnm 
1,~J.rfr,'-~c: rJp,eol-r-rr--::r10.(;( ohscrvou í111" 
()('." ,._,,..flh;i:; ... ,Q d--. (lrJ +-r.lifl'°\C: (111/'l ,.<i:t~" 
P......-i P.P1"l'"itortn ,t., r.,. .,;,s" <;()vfotl,..q ~:5,.. 

f'" ,,,,(,1,-.~ f:c::nf!'HU1l.-y,r.,'t)t.P e (',..., S~· 

p-rnrl" nrq·• ~ n_,..,nP. e, nn?.ll ~!"1,-,,.,r<JritP.<; 
n'lrp.r,,n<:: ~"YI 't"()C::9:/) nr(),O::fmo nu-

f(lf'l'() nnV"-~ f\r.nntrn~n~r)';, l'PC:Pflf.e~ 
(•r'-w---. a "):ry~rt.,1 ... 1

' . r-elii;io.<;q na 

~· ''"""'""'"'in ·1,M ,,,i,...,,...o ~"'.::: ,._,._,.. 
1~,.,~c, "'\4""'f:"~l-! .• '°\~ f'I ~ln.ir,ir\ rlê U•VI 11~+,~
,.i~<Í• (',._rr,·~ C'f-">'ft'l ('I, An 11m ,•CSh!'IYltr,. r,n. 
't'Y\Á°,·,,, 11:r-.1,;"p,.-.--; nl,, ... .-T'\,11"\ r""l"½;:;,.,111 ,lp 

,,,.;'c-<"/\1:" ;,.yn,,ç,,~ l".,; ~A CJ~ 1 ,-Att) ,'\,.Í1.rg 

,'"rv~ rle2- ci1q, Ht... ~n-,n" p c-,..;,.er,, 

1 ...... ,·1·(),,,..c; ·nn.Q r~in,·,'1,..~ n~ r.or,~rl)f.tP
""';._ ,,.n~ f"',.:, ,,/·;·f,-"-1::tl:.J."'.°!tf~l'YH'\ hn1. 
,..t-. ... ,rtc:-f--, 'l"",."3~ .... -,,,, nU ..... ~fn-,..- ('4 1'1flP 

«-1(. 'l r"'''""' ,l,..(" ;,"11 ,.l_'l.n,lfn..._,..t.., ;- Tf')'1•.,. 
· J"' r ... .,.,..,;,..,, r~ t-;,r,_-~.r""'l"'nrl;o ao co-

EM TôDAS A$ SEÇõES OU 

EM NOSSAS 22 GRANDES VI= 

TRINAS EXPOMOS os ES

QUE PLÊNDIDOS ARTIGOS 

OFERECEMO$ POR PREÇOS DE 

AII-' 1# 

01:ASl!IO U~ICJI 
Rua Direita, 162-190 Caixa Postal, 177 

O Bloco A m e ri e a n o 11a atuali~a~e e no. f uturn 
Fin::la a Conferencia das Nações 

Unidas, é Interessante rever a im-

prcnsa latino-americana nos uJtlmos 
dois meses, e verificar nela algumM 

do suas mais notaveis reações em 

relação á imensa significaçã,o de 

certas coisas acontecidas em São 

Franci8 c0 , 

Pelo dr. Richard Pattee 
( do corpo de redação do N. C.) 

UU, quanto á questão de veto. Se I 
lermos as atas das sessões, com· 

OS DIRETORES DO BLOCO 

Os Estados Unidos aceitaram a: Provaremos que desue ·o d'la 25 de 
abril_ Pl'.e•cindlndo de varfãntes sem . direção do bloco lnteg1·ad'o Pielo he• 

mlifer!o ocldental, valeram-se deJI) maior jmportancla e desvios de ca-
na conferenéia. sempre prec!saranl rater pe.sboal o bloco se 'sustentou , 
de votos, N chegaram a depend•l1 com tod'a so[idê~. , 
da solidariedade lnte1·-americ-a.na. 

Dl'FERENTE A SITUAÇÃO 
BRITANlCA 

Entre os expedJcionariOs feridos, · eo t>ela G. P. U, em julh,., de 1940. 
ócu\ista em R"-Cife, 

1 

observar qu,, o Dr. Deveni.5 foi pre. 

-t,iue .,;!eram da Jtal'a até Pernam· E' DEVER DE TODO" jstCY_,.é, imediatamente dep?is 'da in-
~-- _,, . ---.nT'l~-t"r'., 

O Deão de Cantuaria: ·r. Hew~, '·:.. • ' ·_ _ Jf. :· ... , . 

Foi oxtraordinatia a at•nção dada 
pela impr,ensa latino-americana aos. 

acontecimentos ela conferenci.a. mas 
jé. começá a desvanecer-se. como 
tambem se desvanece nos Estado.s;'. . 

Unidos: É: ·f;'IlpOS•Jv.el coiicentr,al'. a 
at?nção lm~ana · <l'ui·ante dois Ioi,
&?.s mC.S_!:$; · s~m ·que, afinal· rião 'se 
.Sinta· a ne.cessidaúe de áescanso. 

quando as demais nações do niun-
do lhe cl'Íàram algum problema, 

. Em O ~Ao·. {francisco na\!à. houv~ 

que nilo .eervi•~ pára. confirmilr jlj_ 
ll 0sição . de prdedom!nlo · dlplomàtiw 
que os Estados· Unidos lrxercem so
bre a Ainerica Latina, Não ha no 
mundo outro caso semelhante a<J 

·que as~ina!amos. 

" ~ .· · ,. ':; \'~w•:ro vermelha da Litu,.,nlll,, à. som,: 
,buço-, ondo flcaram 'foternad0 s no O$ .~e A T.O lL ll C OS l:•ra do Pacto f!rma!lo e_ntre a. Ale. 

htt Johnson acaba de vir:de MoliCQU. ,;-;;e.~.· v ··L- ,, .. ,, ,, "·" •1<:P , 
COJU fJ, noticia de"(J,Ué .ha ,J)lena ll;,,tr· '·f' ., ·t•t. ,'+./ '',• _1·; ,!t.n,..'·1.;.. 

Como é' 'clivét'llá ;à chamada solí· 
diirledade dá Comunidad'e Britani-, 
cal O espetaculo màÍ/:l suwrei.:n• 
dente que se vlu em São Francisco 

foi O fato de que, em quasi tod'os 
0s _ detalhes a Oposição ao ~!no 
uma.o foi dirígiua _po1· s.eus próprios 
dom!nlos. A cau5a dos pequ~nos E~
tados foi defendida em primeira 
linhu p•la Austral!a ~ Nova Zelan
dla, O Canadá se pronunc!ou aber
tamente em favor das potenciàs 
medianas. A India favoreceu em 
n1nls Je uma oca0 iào proIJO~Las que 
não c0 ntavam C0.'11 o apolo da d•le
gação britanlca. 

.:.'...;...;.;......;..;.,._ __ ~------:------------------------ · · . - ·· ,, , • : .-· ·y ~" ~ 1 ""'""Cst ot) -_.,,-3..-.. · .- · · :· ' · i Pedro Julião Eymard 

um dos Constituindo 

quistos acontecimentos 

. 
mais ben-

citadinos, 

iniciart mos' êmanhã 
a nossa tradicional 

L&E !lW W/4#-&F 

Noticia que ressôa sempre~ comi nmen so, irreprimível agrado, por todos· os 

recantos da metrópole, é estai ama oea sião que muito· nos apraz recomendar 

à nossa numerosa clientela e ao publico em geral, pois que todos os nossos 

airtigos de qualidade sem pair e em pleno rigor da moda · são oferecidos com-

EXTRAORDINARIOS ABATIMENTOS! 

•• :.J: 

•• 

.,, N~ Tgrcja de Santa Ifigênia, terá 

A imprensa da Amerlca·Latlna 
atri buj U grande imJJOftancia á 
qu,estão do "bloco" ;.mericano. De 
fato, a situação d'o mundo polilico 
que agora emerge, revela que exis1,e 
• 0 mente um verdadeiro bloco int.er
nacionaJ, isto é, aquefe que os Es
tados Unidos dominam, 

, inicio a 31 de Jelho, um tríduo pre· 
· .. ,,- · paratOr:o á fes'a do üwdar!Or da 

: Adoração. Pérpetua ao Santíssimo 
· Sacramento .• l,,s 20 horas de.,sas 3 

oitcs, haverá rc·::taçãO do terço com 
· ladainha e scrn,iio, a cargo do 

·. 'Revmo. Pe. E,bardo Rebouças, fr 

E' POssiveI que este pai;: deplore 
a cxistencia da poJ!tica d'e poder; 
que del€st0 as e,f'-'ras de influen
cia como formula dº vida poJitica 
e que resolutamente fuja das alian
ças como meios de d'efesa. Mas em 
São Francisco se revi"lóu. com 
maior evidencia do que .nunca que 
0 s EE. UU, são fundamental e pri
mordialmente os amos de um gran
de bloco que, vor sua v.cz, pod·e en
gendrar e de fato engendrará ou
tros blocos de natureza semelhante, 

'nalizan<lo as w'.e:1ida<lcs da noi_ e 

com benção solene dO Santis,imo 

. Sacra!nento. 
' Dia J de .1\go~to, festa do Beato 
j • 
;Eymard, .. have:·i is 8 horas missa 

, festiva com rn11rn1,hJo geral, de to· 
das as irrnanüad~c <.:ucari:;ticas e 

, 'demais 'reis. 

As experiencias da C,m[el'gncia <le 
São Francisco, destruiram Para 
S"mpre a tese dos "seis votos bri
tanicos", que tão eficazmente foi 
a-prov,eitada. Para a campanha con
tra a Liga das Nações. Em lugar dos 
sais votos britanlcos é possivcl que, 
em outro lugar d•) n\undo, so ché
guom a usar ccxno argumento con
tundente co~tra a aLual Organiza
ção das Nações UnJ(las, os vinte e 
dois votos dos E~tados Unidos, · a 
saber, toda a Americil Latina, mais 
a Lib<>ria e as Fllipinas. E não ho 
resposta para esta objeção, se é 
que vale alguma c0isa a exveriencla 
dos fatos. 

1 

Es,;a uó,a s€rá celebrada, por S
; Excia Rcvma. Sr. Arcebispo de S, 
i Paulo, D. Carios Canúelo de Vas· 
coucelos Mota. 

A noite será observado O mcsn(() 
: prOgra:;na dO tr· d,iO, ocupando nessa 
ocasião a tribuna sagrada, 0 Revmo. 

· i\f,o:1sc11hor D. )Ianutl Corrêa de 
· ?IJ acedo. 

os EsL,t<los Latino-americanos não 
abandonal'am os EE. UU. em ne
nhum debate de transcendencia, 1 
Jamais provocaram o espetaculo de 
uma rebeldia, nem sequer exibiram 
ati\udes de reserva. Varias deles 
se separaram de outras pequenaª 
po~nclas para apoiar, desde o ini
cio da conferencia, a IJºslâ.o dos EE-

[ mister que a d_outrina da Igreja passe 
sempre cada vez mais para a vida prática 

-e nao· 
capa 

! . 

• Nisto se acha, no campo social, a salvação do mundot 
em concessõ~s perigosas à · ideologia comunista sob 

de política da mão esf endi~a 
"Bem se pode dizer, com toda a verdade, que a Igreja, à seinelhança de 

Cristo, passa através dos seculos fazendo a todos o bem. Não haveria socia· 
lismo nem comunismo si os que governaram os povos não houvessem eles· 
prezado os ensinamentos e maternais conselhos da Igreja: - preferiram, di. 
versamente, sobre alicerces do liberalismo e do laicismo, construir outros edi. 

·I · ficios sociais, que pareciam, à primeira vista, poderosos e grandes; mas bem 
,1 depressa reconheceram que, por lhes faltarem solidos fundamentos, se fo· 
l ram desmoronando desastradamente, um após outro, como, aliás, ha de 

desmoronar tudo quanto se não apoia sobre a unica pedra angular, que é 
;I Jesus Cristo. 

Esta, Veneraveis Irmãos, a doutrina da Igreja, a unica que pode trazer 
verdadeira luz, tanto no campo social, como em qualquer outro campo, e 
que pode, contrariamente à ideologia comunista, dar salvação. E' mistér, 
porem, que tal doutrina passe sempre cada vez mais para a vida pt·atica, 

·. Multo diver$o é o, convento sovie-· 
tico, d.~ ti·atad·os bilaterais pois c,u,.' 
se_ Jimlta a Paiz~s es!)eclflc'os e ~~bs 
crito8 para atuar contta l~imigv~ 
dos Estados que se vinculam entr~ 
sl. Não se trata de um bloco no 
sentido que_ ordinariame11t,e lle dá( 
ao termo. Por outra Parto, inciue, 
Somente um pequeno numero da; 
queJ:s est.ados dª Europa e, no.~ 
aluai., m 0 ment0s, apenas goza um: 
minlmo de autonomia nacional. 

_Tão pouco se lhe assemelha <\ 
L\ga Arabe, de recen~e criaçâv, 
post<., que se trata de uni agrupa• 
mento de Estados que falam urna, 
llngus. se.:nel11antc e que possu,em 
uma cultura comum, mas que não; 
se acham unid'os a nenhuma d~9 
grandes potrncia.s. 

O MAIOR GRUPO DE ESTADOS 

O bioco americano- é algo "eui 
generls". E' o maior grupo <10 E,s
ta•Jos que €Xistc no mundo, coilsti• 
tuido por quasi a metade das na~ 
çõ0 ~ representadas em São Fran .. 
cisco, Nele se recourece franco (;J 

ind!scutido, o predomin!Ô t'lfploma~ 
tico dº" Estados Unidos. As expe
ricnt.'ias da C•lnfcrcnc!a servirão i:en1 
<fovida para dc-010nstrar que, no fu· 
tnro a liberdade de ação dos paizeS 
lati no-an1ericanas ter-se-á reduzidCJ 
maLerialmente. A direção e o usq 
do bloco, por Parte dos Estados Urii~ 
dos talvez tenham consequencla1 
assás molesta~ para o futuro, Quiçál 
a America Latina se tenha entregu.., 
com àemasiadu /servillsmo. neu ,11 
imPl'~sSão de uma especie de dom,e;, 
ticação que, po1· certo, não concorda 
c"m a necessidade de uma auto de• 
terminação propria, e de uma po .. 
lítica externa independente. Talvez 
seja o resuJtado natural dos passa-· 
do$ anos de cooperação economlca, 
De penelr2ção cultural e e subtil 
mfiltrnçào social. 

Ante os olhos dº mundo a Ame-. 
rica Latina é hoje menos lndepe-n• 
dente do que o foi em outro qual
quer mome_nto da historia dO he· 
misfer:o ocidental, E' possível que 
esta situação chegu" a produzir re• 
sulta:los pessknos nas relações doi 
Estados Unidos com óutros pâize~> .. 
dentro do~ moldes da nova Liga. 
Alem disso, tambem é possível qu:9 
produza. resultad 0 s cJeplorave\s na 
prupria Amerlca Latina, 

·······················~ 
' , , , 
' ' , , 

TANAGRAN 
.conforme àdmoestação do Apostolo São Tiago:-· "Sêde •.• cumpridores da 
palavra, e nãó simples ouvintes, iludindo.vos a vós mesmos" (S. Tiago, I, 22); 
por isso, o que urge na atualidade é usar, com energia, de oportunos reme. 
dios, em oposição eficaz à ameaçadora agitação que se vai preparando. Alen
tamos firme confiança em que, ao menos, a paixão com que os · filhos · das 
trevas dia e noite trabalham para a sua propaganda materialista e atéa, sirv:a · 
para estimular santamente os filhos da luz a ter um zelo igual, antes maior, 
da honra da Majestade divina". (Enciclica "Divini Redemntoris") 

· , ótimo fortifi-

CA S.A ANGLO - BRASILEIRA . ' . '.. . ·. •'. 

~c.essora de MAPP'IN, STORES -. São ,Paulo 

: cante feminino 
: -' Fórmula do 
, . DR. 'l':E;PEDINO 
' Mercê de j 
: seus hormonios J 
: especiais TA- ,~ J NAGRAN remoça a mulher. f, 

1' f .a._:, _____ .,_, ..... , ............ _,,,. ..... . 
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